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ÖZ 

 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET’TE ĠNSAN, DEĞER VE KÜLTÜR 

BAĞLAMINDA KĠTLESELLEġME SORUNU 

 

AyĢe Çiğdem Kocaman  

Doktora Tezi 

Felsefe Anabilim Dalı 

Felsefe Doktora Programı 

DanıĢman: Doç. Dr. Muttalip Özcan 

T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

 Bu çalıĢmada, çağımızdaki “kitleselleĢme” sorunu José Ortega y Gasset‟in insan, 

değer ve kültür görüĢüyle ilgisinde ele alınmaktadır. Kamusal yaĢamın her alanında 

sıradan kitle insanın ve onun değer anlayıĢının, değerlerinin, soylu insanın ve 

değerlerinin yerini aldığını, kendilerini dahi yönetmekten aciz olan kitlelerin, 

toplumların yönetimini ele geçirdiğini belirten Gasset, vasat, sıradan insanın hoyrat 

egemenliğini, kitleselleĢme sorunu olarak nitelendirmektedir. YaĢamı anlam ve 

değerden yoksun bırakarak tarihsel bir bunalımın kapısını aralayan kitleselleĢmenin, 

insanlığın geleceğini tehdit ettiğine dikkat çeken Gasset, bu sorunun kitlelere kültür 

aktarımı yapılarak, eğitim yoluyla çözülebileceğini ileri sürmekte, ancak kitle insanının 

yapısı söz konusu olduğunda, bu insan tipini eğitmenin mümkün olup olamayacağı 

sorusuna bir yanıt vermemektedir. Dolayısıyla, yaĢamı, yaĢanmaya değer olmaktan 

çıkaran ve tür olarak insanın küçülmesine yol açan kitleselleĢme sorununun, eğitim, 

kültür ya da baĢka bir yolla çözülüp çözülemeyeceğinin felsefi temelleri bakımından 

soruĢturulması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Buradan hareketle, Gasset‟in insan, değer ve 

kültür görüĢünde temelini bulan kitleselleĢmeye iliĢkin düĢünceleri, felsefe tarihinde 

benzer konular üzerinde düĢünmüĢ olan filozofların insan ve değer görüĢlerinden 

yararlanılarak irdelenecek ve çalıĢmanın sonunda, kitleselleĢme sorununu, eğitim 

yoluyla çözmenin neden mümkün olmadığı, günümüze de ıĢık tutacak Ģekilde açıklığa 

kavuĢturulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Soylu Ġnsan, Kitle Ġnsanı, KitleselleĢme, Değer, Ġnsan YaĢamı, 

Toplum, Kültür, Eğitim. 
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ABSTRACT 

 

MASSIFICATION ISSUE WITHIN THE CONTEXT OF HUMAN, 

VALUE AND CULTURE IN JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

AyĢe Çiğdem Kocaman 

PhD Thesis 

Department of Philosophy 

Philosophy Programme 

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Muttalip Özcan 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

In this study, the problem of “massification” in our age is handled in the interest 

of José Ortega y Gasset with his view of human, value and culture. Gasset, who stated 

that in all fields of public life, the ordinary mass man and value perception of his, values 

of them replaced the noble man and their values, that people who were unable to govern 

themselves took control of whole societies, the brutal of mediocre, rustic domination of 

ordinary man describes as the problem of massification. Gasset highlighted that 

massification threatened the future of humankind by depriving life of meaning and 

value, and therefore paving the way to a historical crisis, and he suggested that this 

problem can be overcome through a transfer of culture to the masses and education, but 

could not comment when he was asked whether it was possible to educate the mass 

man, considering their characteristics. Therefore, it is an inevitable necessity to 

investigate on philosophical grounding whether the problem of massification, which 

makes life unworthy of living, and leads to be humiliated of people, can be solved in 

terms of education, culture or any other way. From this point of view, Gasset‟s thoughts 

related to massification, which are based on his views of the human being, values and 

culture, will be examined by utilizing the views on human being and values of the 

philosophers who contemplated on the same issues on the date of philosophy, and at the 

end of the study, why it is not possible to solve the problem of massification through 

education will be clarified to shed light on the present day. 

Keywords: Noble Man, Mass Man, Massification, Value, Human Life, Society, 

Culture, Education. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

 Bu çalıĢma, 19. yüzyılda Avrupa‟da baĢlayan ve çağımızda da önemli bir sorun 

haline gelen “kitleselleĢme”nin doğasını, nedenlerini ve çözüm yollarını, Ġspanya‟nın 

önemli düĢünürlerinden Jose Ortega y Gasset‟in insan, değer ve kültür görüĢü 

bağlamında sorgulamayı konu edinmektedir. Ġnsanı ve onun yaĢamını yakından 

ilgilendiren sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin, insanın neliğine 

iliĢkin belirli bir takım kabullere dayandığı göz önünde bulundurulduğunda, 

kitleselleĢmenin ne olduğunu, insan yaĢamında neden ve nasıl bir sorun yarattığını ve 

çözüm yollarını tartıĢabilmek için öncelikle Gasset‟in, insan ve değer görüĢünün ele 

alınması gerekmektedir. Böylelikle, düĢüncelerini, çoğunlukla üniversitede 

öğrencilerine verdiği derslerde, düzenlenen çeĢitli felsefi toplantılarda, seminerlerde ve 

gazetelerde yayınlanan makalelerinde dile getiren Gasset‟in, farklı eserlere yayılan ve 

sonradan derlenmeye çalıĢılan, ama çoğu kez bağlamından kopartıldığı görülen 

felsefesini, konunun izin verdiği ölçüde ve elimizden geldiğince, bir bütünlük içerisinde 

“Gasset felsefesi” olarak ortaya koymak da mümkün olacaktır.   

 Buradan hareketle, çalıĢmanın birinci bölümünde ele alınacağı üzere Gasset, 

Descartes‟le baĢlayan modern çağın, “insan nedir?” sorusuna tam ve doyurucu bir yanıt 

veremediğini, çünkü tür olarak insanı ve insan yaĢamına iliĢkin sorunları, bilimsel 

yöntemlerle genel ilkeler halinde açıklama çabasına giriĢerek insanın yapısal 

bütünlüğünü parçaladığını, aklı adeta TanrılaĢtırarak yaĢamdan kopardığını ve bilimi 

baĢ değer yaparak kültürü, bilime indirgediğini, dolayısıyla mutlak akıl anlayıĢının ve 

doğa bilimlerinin, insani olarak algıladığımız yaĢama iliĢkin sorunları bütünüyle 

anlamakta, açıklamakta ve bir çözüme kavuĢturmakta yetersiz kaldığını öne 

sürmektedir. Ġnsanın neliğini anlamanın maddesel olguları açıklamakta yararlanılan 

doğa bilimsel yöntemlerden ve kavramlardan tamamıyla farklı yöntem ve kavramlar 

gerektirdiği gibi aynı zamanda geleneksel varlık anlayıĢının da dıĢına çıkmayı 

gerektirdiğini ileri süren Gasset, geleneksel varlık biliminde doğa teriminin, 

değiĢmeyen, sabit bir tutarlılıkla varolan “Ģeyler”in ya da maddesel olguların yasası 

anlamına geldiğini iddia etmektedir.  
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 Bu bağlamda, doğa teriminin, tıpkı bir taĢ gibi sabit bir belirlenmiĢlikle varolan 

bir “Ģey”in değiĢmez varlığını anlatmak için kullanıldığını ve felsefe tarihinde 

Parmenides‟ten Aristoteles‟e kadar kökten değiĢmezlik, durağanlık, istikrar ve sabit 

olma gibi bir takım özelliklerin varlık anlayıĢının temelini oluĢturduğunu öne süren 

Gasset, bu türden bir varlık anlayıĢının, değiĢken ve harekette olan Ģeylerin 

gerçekliğinin yadsınmasına ve aynı zamanda, insan varlığının kökten 

zihinselleĢtirilmesine neden olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2015, s. 15-26). Bu 

noktada, Gasset, her ne kadar Aristoteles‟in “devingen Ģeyde, o Ģeyin hareketiyle 

değiĢmeyen, devinimi sırasında kalıcı olan özelliği” aramasını ve ona “nesnelerin 

doğası”, “physis (φύσις) değiĢimlerin değiĢmez ilkesi” adını vermesini sağduyulu bir 

yaklaĢım olarak değerlendirse de öte yandan, Aristoteles‟in insanı, “aklı ve tüm 

yetenekleriyle” bir “Ģey”den ibaret saydığını, üstelik insanın neden akla sahip olduğunu 

da açıklamadığını iddia etmektedir (Gasset, 2014a, s. 69 ; 2015, s. 22).  

 Bu eleĢtirileri doğrultusunda, tür olarak insanın “Ģeyler” gibi önceden 

belirlenmiĢ, sabit, durağan, olmuĢ, bitmiĢ bir varlık yapısına sahip olmadığını, var 

oluĢunun temelinde değiĢme kavramı bulunduğunu, değiĢmenin insanın özü ve yapısal 

bir özelliği olduğunu öne süren Gasset‟e göre, dinamik ve değiĢken bir yapıya sahip 

olan insan, istenilen her Ģey olmaya elveriĢli, hep yeni olanaklara açık bir varlıktır; 

dolayısıyla olabileceği Ģeylere bir sınır koymak imkânsızdır. Bu nedenle, insan söz 

konusu olduğunda, “doğa” fikrinin aĢılması gerektiğini, hatta insan doğasından 

bahsetmenin bir hata olduğunu ileri süren Gasset, “insanın doğası yoktur, tarihi vardır” 

diyerek (2015, s. 39), hem “olma halinde” hem de “olduğundan dönme halinde” 

yaĢayan (2015, s. 36) ve tarihsel bir varlık olan insanın, temel gerçekliğinin “yaĢam” 

olduğunu düĢünmektedir (2014a, s. 51-54).  

 Ġnsan yaĢamını, insan varlığının kendisi ve kökten gerçekliği olarak gören 

Gasset, bize verilen bu yaĢamın yapılıp tamamlanmıĢ olarak verilmediğini, her bir insan 

tekinin, kendini ve yaĢamını yapılandırmak zorunda olduğunu, dolayısıyla insan 

yaĢamının yapısı gereği bir Ģeylere adanması gerektiğini vurgulamaktadır (Gasset, 

2014a, s. 55 ; 2014b, s. 175). Aksi halde, yaĢamın, kendi içinde anlamdan yoksun, 

insanlığın berisinde, gayri insani bir yaĢam olacağını ve tatsız sürekliliğinin varlığımızı 

yoğurup, ezeceğini belirten Gasset, insan yaĢamını, insanın ne yöne gideceğine karar 
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vermek ve seçmek zorunda olduğu sürekli bir yol kavĢağına benzetmektedir (Gasset, 

2014b, s. 175 ; 2015, s. 28-29). Bu durumun “bizi ister istemez özgürlüğümüzü 

kullanmaya” zorladığını düĢünen Gasset, her bir insan tekinin yaĢamını adayacağı Ģeyi 

seçebilme, dolayısıyla kendi varoluĢ biçimini yaratabilme olanağına sahip olduğunu öne 

sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 56-68). Diğer bir deyiĢle, her ne kadar insanın içinde 

bulunduğu tarihsel, toplumsal, siyasal ve kültürel ortam, insan yaĢamının özünü 

biçimlendirse de insanın içinde yaĢadığı ortam koĢullarının, karĢısına çeĢitli olanaklar 

çıkardığını, insanın da bu olanaklar karĢısında, “benliğe dalma” (düĢünebilme) yetisi 

sayesinde hayvanın yapamadığını yapabilme, yani tür olarak insanın kendi varoluĢunu 

yaratabilme ve yaĢamının sorumluluğunu alabilme olanağına sahip olduğunu düĢünen 

Gasset‟e göre, her bir insan teki de kendi öz yaĢamını ve olacağı kiĢiliği seçebilme 

özgürlüğüne sahiptir (Gasset, 2014a, s. 29-43-55-68). 

 Bu bağlamda, her bir insan tekinin temel gerçekliği olan yaĢamını ilke edinerek, 

yaĢamına yön vermesini sağlayan her türlü zihinsel iĢlemin kesin anlamıyla akıl 

olduğunu belirten Gasset‟e göre, “yaĢamak” demek, insanın, kaçınılmaz koĢullar 

karĢısında akıl yürütmekten baĢka çaresinin bulunmaması demektir. Dolayısıyla, aklın, 

yaĢamın gereksinimlerini görerek, yaĢama hizmet etmesi gerektiğini, çünkü aklın, 

öncelikle insanın gündelik bir aracı olduğunu öne süren Gasset, bu düĢüncesini 

“yaĢamsal akıl” kavramıyla açıklamaktadır (Gasset, 2013, s. 36 ; 2014a, s. 39-43 ; 2015, 

s. 15-30 ; 2014b, s. 165). Öte yandan, Gasset, tür olarak insanın tarihselliğine vurgu 

yaparak, aklın ve düĢünmenin tür olarak insanın doğasının değil, “olma halinde” 

yaĢayan insanın tarihselliğinin bir ürünü olduğunu belirtmekte ve insanın “benliğe 

dalma”, yani düĢünebilme olanağına kavuĢabilmesi için tarihsel bağlamda bir takım 

zihinsel süreçlerden geçtiğini, insanı, hayvandan ayıran, akıl, düĢünme gibi yetileri 

binlerce yıl süren bir çaba sayesinde insanın kendisinin ürettiğini düĢünmektedir. Bu 

bağlamda, tüm insanlık tarihinin eĢsiz bir zincir oluĢturan geçmiĢ yaĢam deneyiminin ve 

hayat tecrübesinin her türlü akıl yürütmede yol gösterici bir ilke olması gerektiğine 

“tarihsel akıl” kavramıyla dikkat çeken Gasset, aklın ya da düĢünmenin, insanlığın 

biriktirdiği binlerce yıllık yaĢam deneyimini yorumlayarak, insanın bugününü ve 

yarınını, yaĢama anlam katan, bilim, sanat, felsefe, ahlak, adalet gibi yaĢama içkin 

değerlerin ve etkinliklerin besleyip Ģekillendirdiği yaĢamsal bir kültürü inĢâ edebildiği 
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ölçüde, tür olarak insan için ayırt edici bir özelliğe kavuĢtuğunu ileri sürmektedir 

(Gasset, 1998, s. 38 ; 2013, s. 105-106 ; 2015, s. 15-36 ; Akt. IĢık, 1992, s. 17).  

 Fakat, özellikle modern dönemde, aklın ve düĢünmenin, tıpkı balığa verilen 

yüzme ya da kuĢa verilen uçma yetisi gibi insanın doğasından kaynaklanan, ona sonsuza 

değin verilmiĢ sınırsız bir güç olarak görüldüğünü savunan Gasset, Nietzsche‟de 

rastlanan bir dil kullanarak, bu durumun, bir yandan aklın putlaĢtırılmasına, yaĢamla 

olan bağının kopmasına, diğer yandan da “uzmanlaĢma barbarlığıyla” birlikte yaĢamın 

her alanında bilimin “mütehassıs” ilan edilmesine ve insanın yaĢamına anlam katan 

hayatî fikirler sistemi olan kültürün, bilime indirgenmesine neden olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu noktada, bilimden ibaret sayılan kültür anlayıĢını “kültürcülük” ya da 

“kültür sofuluğu” olarak nitelendiren Gasset‟e göre, bilim, yaĢamsal etkinliklerden ve 

yaĢama içkin değerlerden sadece biridir. YaĢamı, bütünlüğünde kavrayabilmek için 

bilimin yanına, ahlakı, sanatı, felsefeyi ve adaleti de koymamız gerektiğine dikkat çeken 

Gasset, bilim ile birlikte ahlak, sanat, felsefe ve adaleti insan yaĢamının etkinlikleri, 

değerleri, temel bileĢenleri ve kültürün öğeleri olarak görmekte, aklın ve düĢünmenin 

hem eylemle hem de kökten gerçeklik olarak nitelendirdiği yaĢamla bağını, bilimin 

değil, kültürün kurduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla, insanın, yaĢamı her yönüyle 

doğru değerlendirebilmesini sağlayan bir görüĢ açısına sahip olabilmesi ve böylelikle 

yaĢamda yönünü bularak insana yakıĢır soylu bir yaĢamı inĢâ edebilmesi için yaĢamın 

özgün etkinlik ve değerlerinin, yani kültür dünyasının tüm öğelerinin bütünüyle, eĢ 

değer bir biçimde ilke edinilmesi ve yaĢatılması gerektiğini belirten Gasset, yaĢamın 

zorlu yollarında insana bilimin değil, kültürün rehberlik ettiğini ve bir insanın kültür 

sayesinde insanlaĢtığını düĢünmektedir. Bu bağlamda, aklı ve aklın adeta somutlaĢmıĢ 

bir biçimi olan, kültürü, insanın tarihselliğinin bir ürünü olarak gören Gasset‟e göre, 

insanın insanlıktan çıkmaması, ötekileĢmemesi (hayvan düzeyine inmemesi), yani kendi 

üzerindeki egemenliğini ve efendiliğini koruyabilmesi için akıl ve kültür, eylem (praxis) 

hayatından, yaĢamdan kopmamalı ve yaĢamın önüne geçmemelidir (Gasset, 2014a, s. 

30-46 ; 2015, s. 15-36).  

Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, tür olarak insan, belirlenmiĢ, 

sabit bir doğadan yoksun olmanın sınırsızlığı içinde, adeta özgürlüğe mahkûm, her 

zaman yeni olanaklara açık, tarihsel bir varlıktır (Gasset, 2013, s. 56 ; 2014a, s. 67 ; 
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2015, s. 28-29).  Ġnsan, kendini, aklını, kökten gerçekliği olan yaĢamını, bulunduğu 

toplumsal ve siyasal ortamda, tarih içinde, bizzat kendisi yapılandırmakta ve 

Ģekillendirmektedir (Gasset, 2013, s. 93-106-118; 2015, s. 28-41). Dolayısıyla, insan 

gerçeğinin oluĢma biçiminin “kendini üretmek”ten geçtiğine dikkat çeken Gasset‟e 

göre, yaĢamın, gerçek anlamda bir insan yaĢamı olabilmesi ve insanın ötekileĢmemesi 

(hayvan düzeyine inmemesi) için akıl, düĢünme ve eylem (praxis) arasındaki bağın, 

insanlığın tarihsel mirası olan kültürle korunması ve insanın, yaĢamını, sahip olduğu 

olanaklar ve içinde bulunduğu –  tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal – ortamın 

sunduğu imkânlar doğrultusunda, belirli sorumluluklar altında, belirli bir takım 

uğraĢlara adayarak yapılandırması ve Ģekillendirmesi gerekmektedir (Gasset, 2014b, s. 

175 ; 2015, s. 26-28-38). 

 Fakat, çalıĢmanın ikinci bölümünde ele alınacağı gibi Gasset, çağımızda, 

yaĢamın her alanında, kendilerini adayacak bir Ģeyi bulunmayan, hiçbir anlamda 

sorumluluk almayan, amaçsız, kendi kendilerinin dehlizinde yitip gitmiĢ kitle 

insanının/kitlelerin, dev boyutlu bir ayaklanmasına tanık olduğumuza dikkat 

çekmektedir. Bu bağlamda, Gasset, karĢımıza yapıları ve temsil ettikleri değer 

anlayıĢları bakımından birbirinden farklı iki ayrı insan tipi, dolayısıyla iki ayrı yaĢam 

biçimi çıkarmaktadır. Bunlardan birisi, nesnelerin köleliğinde ve hep kendinden baĢka 

Ģeylerin güdümünde yaĢayan, ruhu kör kitle insanı ve kitle insanının değer anlayıĢının 

hakim olduğu vasat, sıradan, “gayri insani” yaĢam, diğeri ise kendi varlığının efendisi 

olan, yaĢamı gerçek bir iĢ, uğraĢ ve çaba olarak gören soylu insan tipi ve temsil ettiği 

değerlerden oluĢan soylu yaĢamdır, yani sorumlu, disiplinli, yüce ruhlu, ölçülü kiĢinin 

yaĢamıdır (Gasset, 2013, s. 56 ; 2014b, s. 83-91-175). Ancak, hemen belirtmek gerekir 

ki Gasset‟in kitle insanı ve seçkin, soylu insan ayrımı, herhangi bir sosyal veya 

ekonomik bir sınıfa ya da gruba iliĢkin bir ayrım değildir. Daha açık bir ifadeyle, 

Gasset, “kitleler”, “kitle insanı”, “sıradan insan” “orta insan” ya da “azınlıklar”, “seçkin, 

soylu insan” deyiĢiyle, nicel bir belirlemeye değil, belirli insan tiplerine, hatta kendisi 

bunu açıkça beyan etmese de aslında Nietzsche‟nin “sürü insanı” – “soylu insan” 

ayrımına vurgu yapmaktadır. Soyluluk ile kalıtımsal anlamda “kan soyluluğu”nu değil, 

insanın daima kendi kendisini aĢması yönünde gösterdiği çabayı kasteden Gasset‟in, 

vasat insan olarak da değerlendirdiği kitle insanı (kitleler) ise tüm sosyal sınıflarda var 
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olan, kendini herkes gibi hisseden, ancak bundan rahatsız olmayan ve aslında 

birbirinden nitelik olarak ayırt edilemeyen bir insan tipine karĢılık gelmektedir (Gasset, 

2014b, s. 83-98). 

 ĠĢte, 19. yüzyıl itibariyle tarihin üzerine kümelenen, kendilerini dahi 

yönetmekten aciz olan kitlelerin, toplumların yönetimini ele geçirdiğini, soylu insanın 

yerini aldığını, toplum adını olduğu gibi sahiplendiğini öne süren Gasset‟e göre, kitleler 

ayaklanmıĢ, insanın kendini ve yaĢamını yapılandırıp Ģekillendirdiği, toplumsal, kültürel 

ve siyasal ortamın koĢullarının belirleyicisi haline gelmiĢtir. Ancak, bu dehĢetli olguyu 

kavrayabilmek için, “ayaklanma”, “kitleler”, “topluma hükmetmek” veya “toplumun 

yönetimini ele geçirmek” vb. bir takım kavram ve ifadelere salt ya da öncelikli olarak 

siyasal bir anlam vermekten kaçınmak gerektiğini belirten Gasset, toplumsal yaĢamın 

yalnızca siyasal olmadığını, aynı oranda, hatta ondan önce zihinsel, ahlaksal, ekonomik, 

dinsel nitelikler taĢıdığını ve topluluğun tüm göreneklerini içerdiğini düĢünmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 34-54). Bu açıdan bakıldığında, günümüz toplumlarını, kültürüyle, 

siyasetiyle, yargı iĢlevleriyle, zihinsel, ahlaksal, ekonomik ve dinsel yönüyle, gelenek 

ve görenekleriyle, hatta giyim kuĢam ya da keyif alma tarzıyla, yani kamusal yaĢamı her 

yönüyle, insanlık eĢiğinin altındaki vasat, sıradan, kitle insanı ve değer anlayıĢı iĢgal 

etmiĢtir (Gasset, 2014b, s. 42-45). Ancak, egemen hale gelen kitle insanı ve değer 

anlayıĢı, Gasset‟in yaĢamsal etkinlikler olarak gördüğü, insanın yapıp etmelerini 

yöneterek yaĢamda yönünü bulmasını sağlayan yaĢama içkin değerlerin (bilim, sanat, 

felsefe vb) araçsal hale gelmesine, gerçek değerinin görülememesine neden olmaktadır. 

Bu bağlamda, yaĢamın her alanında sıradanlığın, sorumsuzluğun, baĢıboĢluğun, 

yararcılığın ve anlamsızlığın hüküm sürdüğüne dikkat çeken Gasset, kendi yarar ve 

çıkarını düĢünmeden bir an olsun yaĢayamayan vasat, sıradan insanın hoyrat 

egemenliğini, kitleselleĢme sorunu olarak ele almaktadır (Gasset, 2013, s. 95 ; 2014b, s. 

99-107).  

 Gasset‟in, kitleselleĢmeyi bir sorun olarak görmesinin ardında yatan nedenlere, 

kitle insanının yapısal özelliklerini göz önünde bulundurarak bakacak olursak, kendisine 

dayatılmıĢ kabataslak fikirlerin ötesine gidemeyen, gitme derdinde de olmayan, hiçbir 

üstün değer tanımayan, düĢünmeyi bilmeyen, kendini “herkes” gibi hisseden, ancak 

bundan rahatsız olmayan, sorgulama gereksinimi duymadan yaĢayan, düpedüz kendi 
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görüĢlerini ve sözde değer saydığı Ģeyleri baĢkalarına dayatmaya kararlı olan, etik 

sorumluluk taĢımayan, insanlık tarihinde hep varolan, ama artık çağımızda sahnede tek 

olmak isteyen tek boyutlu sıradan insan, kendisinden farklı olan bir insan tipi ile 

yaĢamak istememekte ve kendisi gibi olmayandan da adeta ölümüne nefret etmektedir 

(Gasset, 2014b: 99-107). ĠĢte, farklı olana nefretle bakan sıradan insanın, insansal 

dünyaya egemenliği anlamına gelen kitleselleĢmeyle birlikte, kendisini özel ve kiĢisel 

nedenlerle “kitle”den, “yığın”dan ayırabilen, kendini, yaĢamını ve içinde bulunduğu 

ortamı yapılandırabilen, baĢkalarından beklediğinden fazlasını kendi kendisinden 

bekleyen, tepkisel değil etkin olan, seçkin insan, soylu “kiĢi” ve değerleri, kitle 

insanının değer anlayıĢının hâkimiyeti altında yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıyadır 

(Gasset, 2014b: 43-96). BaĢka bir deyiĢle, toplumlara egemen olan kitleler, düĢman 

olarak gördükleri soylu insanın yazgısı olmuĢ, çağa kendi ruhunun yapısını, yani kendi 

değer anlayıĢını dayatarak, seçkin, soylu insanın beslenebileceği tüm yaĢam damarlarını 

kurutmaya baĢlamıĢtır (Gasset, 2014b, s. 104-107). 

 Toplumlara her yönüyle hakim olan kitleler, “farklı olan, sürüden ayrılan, 

bireysel, nitelikli ve seçkin olan her Ģeyi ezip geçmekte”dir. Bu nedenle, toplumda, 

herkes gibi olmayan, herkes gibi düĢünmeyen kiĢi, saf dıĢı edilme tehlikesiyle karĢı 

karĢıyadır. Gasset‟in deyiĢiyle, “normalde „herkes‟ denilen, kitle ile aykırı fikirli, özel 

azınlıkların [soylu insanların] karmaĢık bütünüyken”, yani “herkes aslında herkes” 

değilken, Ģimdi “herkes kitleden ibaret”tir (Gasset, 2014b, s. 46). Dolayısıyla, aslında 

kitlelerin ve soylu kiĢilerin dinamik birliğinden oluĢan toplumun artık kitle toplumuna 

dönüĢtüğünü ileri süren Gasset‟e göre, toplum; salt ortak yaĢam olgusu sonucunda 

ortaya çıkan, “herkes”ten, ama belirgin olarak “hiç kimse”den, yani kitlelerden oluĢan, 

gündelik hayatta, bazen gelenek – görenek, bazen ahlak, bazen hukuk, bazen de devlet 

kılığında karĢımıza çıkan, insan teklerinin insanlaĢmasına engel olan, akıl dıĢı, güçlü bir 

baskı mekanizmasıdır; hatta, insana özgü her Ģeyi öğüten adeta ruhsuz bir makinedir ve 

herkesten farklı olmanın yakıĢıksız sayıldığı günümüz toplumları, kiĢilikten yoksun 

kitle insanının varlık koĢuludur (Gasset, 2014a, s. 26-28). 

 Nitekim, Gasset, kitlelerin, yığınlarca vasat insanın ya da tek boyutlu sıradan 

kalabalıkların sosyolojik, yani “toplumbilimsel” bir çözümlemesi yapıldığında 

“toplumsal kitle” kavramıyla karĢılaĢacağımızı belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 42). 
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Çünkü, kendi baĢına eylemde bulunmaktan aciz bir insan tipi olan kitle insanı, bir 

insanın kendini ve yaĢamını, insana yakıĢır bir Ģekilde yapılandırabilmesi ve herkesten 

farklı bir kiĢi olarak yaĢayabilmesi için gereken toplumsal, siyasal ortamı ve yaĢama 

yön veren değerlere karĢılık gelen yaĢamsal bir kültürü yaratamamakta, kamusal düzen 

adına modern yığınlar, yani baĢkalarının çiti içinde neler olup bittiği konusunda en ufak 

bir merak duymayan, hemen yanındaki insanın ruhunda esenlerden haberi bile olmayan, 

her biri kendi kesiminin basmakalıp düĢüncelerine saplanıp kalmıĢ, kendisi dıĢında 

geride kalanı yok ve hiç sayan, kendi içine sımsıkı kapalı, birbirine dokunmayan 

yaĢamlar inĢa etmektedir. Dolayısıyla, kitle insanının yapısal özelliklerinin, gerçek 

anlamda bir insan yaĢamının gerekliliklerini layıkıyla, insana yakıĢır bir Ģekilde 

yapılandırmaya, insan yaĢamının anlam ve değerini korumaya uygun olmadığını 

düĢünen Gasset‟e göre, sıradan insanın ve değer anlayıĢının ortam koĢulları üzerindeki 

hakimiyeti, insanı, yaĢanmaya değer soylu bir yaĢamdan mahrum bırakmakta, insanın 

yaĢaması gereken sahici, gerçek, insana yakıĢır bir yaĢamı yaĢayamamasına, gayri 

insani, sıradan bir yaĢam sürmesine ve yaĢamın “yaĢanan gerçek olmaktan” ya da 

“insani” olmaktan çıkmasına neden olmaktadır. Üstelik, bu durum, insanı, ruhen 

alçaltarak hayvan düzeyine indirgemekte, kendine ve yaĢamına karĢı 

yabancılaĢtırmaktadır (Gasset, 2014a, s. 23-50).  

 Dolayısıyla, insanların, kendi kökten gerçekliği olan kiĢisel yaĢamını 

yaĢayamamasına “yaĢar gibi yapmasına”, kaçamak yaĢamasına neden olan 

kitleselleĢme, insanları, bir yandan ortak yaĢam ilkelerinden uzaklaĢtırmakta, diğer 

yandan kendisine ait olmayan bir dünyaya, ötekinin, yani bir baĢkasının yaĢam biçimine 

ve gerçekliğine mahkûm etmekte ve ayrıca toplumu, “su geçirmez bölmeler”e ayırarak 

tümüyle kutuplaĢtırmaktadır (Gasset, 2013, s. 27-28-146). Bunun sonucunda ise 

gazetelerde, sohbetlerde ya da kahvelerde, yasalardan, hukuktan, devletten, ulustan, dıĢ 

politikadan, kamuoyundan, “kamu gücünden, iyi ve kötü politikadan, barıĢ ya da savaĢ 

yanlısı olmaktan, yurttan ve insanlıktan, toplumsal adaletten ve adaletsizlikten, 

kolektivizimden ve kapitalizmden, sosyalleĢmeden ve liberalizmden, otoriter 

yönetimden, bireyden ve topluluktan, vb. Ģeylerden” dem vuran, konuĢan, tartıĢan, hatta 

tartıĢmakla kalmayıp savaĢan bir yığın insan birbirini öldürmektedir. Üstelik, ortaya 

çıkan bu sonuç, belli bir halka ya da topluma özgü değildir. Aksini düĢünmek, yani bu 
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tüyler ürpertici olayların dünyanın yalnızca bir kesimiyle sınırlı kaldığını sanmak 

safdillik olur. Çünkü, Gasset‟in de vurguladığı gibi evrensel ve giderek yaygınlaĢan bir 

sorun, hatta kelimenin tam anlamıyla barbarlık söz konusudur (Gasset, 2014a, s. 28-30). 

 Bu bağlamda, zihinsel yozlaĢma biçiminin bir örneği olarak karĢımıza çıkan 

kitlelerin ayaklanmasıyla birlikte, bilim de dahil olmak üzere her türlü “sivil yasallık” 

ilkelerinin, yani insanın hayatı anlamsız bir trajedi gibi yaĢamasını engelleyen kültürün 

de ortadan kalktığını belirten Gasset, bu nedenle “baĢlı baĢına bir takım nesnel 

kurallara”, “sivil yasallık” ilkelerine uyarak, kültür ortamında birlikte yaĢamaktan da 

vaz geçildiğini, hatta bu anlamda her türlü ortak yaĢam biçiminden nefret edildiğini 

düĢünmektedir. Ancak, “kurallara uyarak yaĢamak anlamına gelen, kültür ortamında 

birlikte yaĢamaktan vazgeçilmesi”, “gerisingeri barbarca bir ortak yaĢama” dönülmesi, 

her türlü normal iĢlemin ortadan kalkması ve en nihayetinde istenen her ne ise onun 

dosdoğru dayatılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, kitleler, her türlü kuralı 

yürürlükten kaldırarak barbarlığın anayasasını ilan etmiĢtir (Gasset, 2014b, s. 99- 105-

107). Çünkü, bu ilkelerin olmadığı yerde insansal, soylu bir yaĢam biçiminin ve gerçek 

anlamda bir kültürün, yani “yaĢam denen müthiĢ soruna topluca” verilen “bütüncül ve 

tümüyle varoluĢsal” bir yanıtın da olamayacağını belirten Gasset‟e göre,  “tüm 

insanların, geçerli bir yaĢam tasarımında el ele vererek uygarlığı yeni baĢtan kurma” 

yönünde bitimsiz bir uğraĢ olan kültürün olmadığı yerde ise düpedüz barbarlık vardır 

(Gasset, 1998, s. 38 ; 2014b, 99-121; IĢık, 1992, s. 31).  

 Dolayısıyla, giderek geniĢleyen kitlelerin çığırından çıkmıĢ ayaklanmasıyla 

birlikte yoz bir kültürün yamacından aĢağıya sürüklenen insanlığın ufkunda beliren tek 

Ģey, insanın içinde yitip gittiği, sıradan, sakat, bozguna uğramıĢ, sahte ve harap bir 

yaĢamdır. BaĢka bir deyiĢle, kitleselleĢmenin, yaĢamsal güç kaynakları olan yaĢama 

içkin değerleri tükettiğini ve bu tükeniĢin, beraberinde bir yozlaĢmayı, bir dekadans 

çağını baĢlatacağını öne süren Gasset‟e göre, dünya “günümüzde büyük bir maneviyat 

bozukluğuna”, “tarihsel bir bunalıma” doğru sürüklenmektedir (Gasset, 2013, s. 58-65 ; 

2014b, s. 144). Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bilimi, sanatı, hukuku, 

adaleti, yani yaĢamsal değerleri, konforuna hizmet ettiği ölçüde ve sürece baĢdeğer 

yapan kitle insanının yarar odaklı değer anlayıĢının kamusal yaĢam üzerinde kurduğu 
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hâkimiyet, insanlığın önüne dikilen devasa bir yaĢamsal, kültürel, toplumsal ve siyasal 

sorun haline gelmiĢtir (Gasset, 2014b, s. 39-64).  

 Gasset‟e göre, kitle insanının, nitelikli soylu insanın yerini almasındaki 

nedenlerin baĢında, 19. yüzyılın liberal demokrasi anlayıĢı gelmektedir. Daha açık bir 

ifadeyle, liberal demokrasinin eĢitleyici haklar anlayıĢı, daha önce toplum sahnesinin en 

dibinde yer alan kitle insanının en kalburüstü yerlere konuĢlanmasına neden olmuĢ, 

hatta kitle insanının bu refahı ve hakları, doğuĢtan edindiğini sanmasına yol açmıĢtır 

(Gasset, 2014b, s. 80). Bu durumun demokrasi anlayıĢını da değiĢtirdiğini iddia eden 

Gasset, artık “demokratik hukuk devleti”nin değil, demokrasi adı altında sıradanlığın 

egemenliğinin, yani “hiperdemokrasi”nin hüküm sürdüğünü ileri sürmektedir (Gasset, 

2014b, s. 41). Ancak, Gasset, her ne kadar kitleselleĢme sorununu bu Ģekilde “kitle 

siyaseti” olarak nitelendirdiği bir takım siyaset anlayıĢlarıyla ilgisinde sorgulasa da 

kitleselleĢmenin, siyasetle olan iliĢkisini yüzeysel bulmaktadır (Gasset, 2014b, s. 39-

40).  

 Çünkü, Gasset‟e göre, kitleselleĢmenin en temel nedeni, 19. yüzyıl itibariyle 

deneysel bilimlerdeki geliĢmelerin tetiklediği uzmanlaĢmayla birlikte, üniversitelerde, 

kültür eğitiminin neredeyse ortadan kalkmıĢ olmasıdır. Daha açık bir ifadeyle, 

Gasset‟in, Descartes‟ın temsilcisi olduğu modern dönemin insan anlayıĢının acı 

meyvesi olarak gördüğü, akla ve bilime iman eden bilim insanı, bilimde yaĢanan 

geliĢmelerle birlikte giderek uzmanlaĢmaya yönelmiĢtir. Fakat, bu yönelimle birlikte, 

bilim insanının uzmanlaĢtığı alana mıhlanıp kaldığını, yani hem baĢ değer yapılan 

bilimi hem de kendisini dar bir fikir alanına sıkıĢtırdığını düĢünen Gasset, böylece bilim 

insanının, bilimin diğer alanlarla olan iliĢkisini kopardığını, dolayısıyla evrenin 

bütüncül yorumuyla olan ilgisini yitirdiğini, üstelik bu yorumlamadan yoksun olmasına 

rağmen uzmanlaĢtığı bilim dalını “genel kültür” ilan ettiğini belirtmektedir. Öte yandan, 

deneysel bilimlere iliĢkin geliĢmelerin ve tekniğin ilerlemesiyle birlikte, insan 

yaĢamının boyutlarının her bakımdan geniĢlediğini, yaĢam süresinin uzadığını belirten 

Gasset‟e göre, gündelik hayat kolaylaĢmıĢ, hatta daha iki yüzyıl önce bir avuç talihli 

kiĢinin ayrıcalığı olan bir takım olanaklar, vasat sıradan insanın önüne serilmiĢtir. 

Böylelikle, yaĢam koĢullarının iyileĢmesinin bir sonucu olarak, Avrupa‟da bir nüfus 

patlaması yaĢanmıĢ ve yaĢamın her alanında kitleler/yığınlar daha da görünürlük 
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kazanmıĢtır. Dolayısıyla, bir yandan ihtisaslaĢmayla birlikte nesilden nesile bilim 

insanının zihninde bilimin, kültürün yerini aldığını, kültürün, bilime indirgendiğini 

belirten Gasset, diğer yandan da artan nüfusla birlikte yığınlarca bireye, üniversitelerde 

sadece bilim ve teknolojiye dayalı mesleki eğitim verildiğini, meslek eğitiminin temel 

amaç olarak görüldüğünü, böylece bilgi donanımı fazla, ama kültürden yoksun 

bireylerin yetiĢtirildiğini, kitlelere, ruhlarını doyuracak ölçüde kültür aktarımı 

yapılamadığını, yani kültür eğitimi verilemediğini öne sürmektedir (Gasset, 1997, s. 79 ; 

2014b, s. 79-140).  

 Dolayısıyla, Gasset‟e göre, kitleselleĢme probleminin derinlerde yatan kaynağı, 

kitlelerin okullarda kültür eğitimi alamamıĢ olmalarıdır, yani kitlelere etik sorumluluk 

ve yaĢamsal değerler aĢılanamamıĢ, kitlelerin eğitimi baĢarılamamıĢtır (Gasset, 1998, s. 

36-40). Buradan hareketle, denilebilir ki kendi değer anlayıĢını zorbalıkla 

benimsetmeye kararlı görünen ve sıradanlığı bir hak olarak ilan eden kitlelerin baskın 

çıkıĢına karĢı duracak güç, Gasset‟e göre, kitlelerin kültür yoluyla yeniden 

biçimlenmesini ve kitle insanının yaĢama bir misyon, amaç, uğraĢ olarak eğilmesini 

sağlayacak türden bir eğitimdir (IĢık, 1992: 18-26). Daha açık bir ifadeyle, eğitimi, 

yaĢamın özünü oluĢturan her Ģeye karĢı oldum bittim kör ve sağır olan kitle insanının 

karekterini iyileĢtirecek, niteliksiz bir yığın olmaktan çıkartacak, bu insan tipinin 

insanlaĢmasını sağlayacak, dolayısıyla günümüz kitle toplumunu da değiĢtrip 

iyileĢtirecek tek ruhsal güç olarak gören, yani eğitim yoluyla iki yönlü bir değiĢimin 

mümkün olabileceğini düĢünen Gasset, eskiden insanların ruhlarını besleyerek eğitme 

ve bu bağlamda, yaĢama yön veren hayati fikirler sistemini kurarak toplumsal yaĢamı 

insana yakıĢır bir Ģekilde yönetme görevini siyasetin üstlendiğini, ancak günümüzde 

siyasetin ve devletin kitlelerin hükümranlığını perçinleyen bir araç haline geldiğini, bu 

nedenle söz konusu görevi eğitimin yerine getirebileceğini öne sürmektedir (Gasset, 

1998, s. 33-58-61-91 ; IĢık, 1998, s. 10-14). Bu türden bir eğitimin kültür eğitimi 

olduğunu düĢünen Gasset, köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu belirttiği ve aslında bir 

çok açıdan eleĢtirdiği üniversitelere, kültür eğitimi vermeleri yönünde bir görev 

yüklemektedir (IĢık, 1992, s. 25-26). 

 Ġnsanlığın geleceğini tehdit eden kitleselleĢme sorununun çözümünde, kültür 

eğitimini umut vaad eden tek yol olarak gören Gasset, olanca kusuruna ve illetine 
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rağmen, kitle insanını eğitim yoluyla yeni baĢtan düzenlemenin, karakterini 

iyileĢtirmenin ve “toplumu yönlendirmek üzere [soylu] „kiĢi‟yi canlandırma”nın, 

böylece “kendi tarihsel yazgısına, toplumsal yükümlülüğüne ve kültürel kimliğine sahip 

bir seçkinler [soylu azınlıklar] topluluğunun oluĢmasını sağlama”nın mümkün 

olabileceğini düĢünmektedir (IĢık, 1998, s. 10-14). Çünkü, kitle insanına sorumluluk 

ruhu ve yaĢama içkin değerler aĢılanmazsa, yani kitleler düzeltilmezlerse, Batı 

dünyasının yok olması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, ayaklanan kitlelerin yarattığı 

sorunları, yani kitleselleĢmeyi, bir kültür eğitimi sorunu olarak gören Gasset‟e göre, 

ayrıca “demokratik düĢüncenin gerçekleĢmesi için üstü kapalı tek” olanak, niteliksiz 

“kitlelerin bir yığın olmaktan” çıkmasıdır. Bunun için de onlara, eğitim yoluyla 

“büyükçe bir kültür dozu Ģırınga edilmelidir”. Aksi halde tam “bir tembel, zalim”, hatta 

“kadim ve ilkel” bir insan olan vasat, ortalama kitle insanı, çöküĢün med dalgası 

olacaktır (Gasset, 1997, s. 81 ; 1998, s. 41-58 ; 2011, s. 40-41 ; 2014b, s. 25-26). 

 Fakat, Gasset, her ne kadar insanların eğitimle düzeltilebilir bir doğaya, yapıya 

sahip olduğunu öne sürse de, öte yandan yapı ve değer bakımından birbirinden farklı iki 

ayrı insan tipi ortaya koyarak, insanlar arasında yapısal bir farklılık olduğunu da kabul 

etmiĢ olmaktadır Gasset, 2014b, s. 83-95). Bunun yanı sıra, “geçmiĢin her çağının insan 

varlığına bıraktığı farklı bireysellik marjının incelenmesi kabataslak olsun ele alınmıĢ 

değil. Çünkü insana kiĢisel birey [soylu bir kiĢi]
1
 olması için sunulan yerin tarih 

ilerlediği oranda geniĢleyeceği varsayımı „ilericiliğin‟ zihinsel ataletinden baĢka bir Ģey 

değildir”; nitekim “tarih bu bakımdan gerileme örnekleriyle doludur, hem de doğrudan 

doğruya bizim çağımızda, yaĢamın yapısı insanın [soylu bir] kiĢi olarak yaĢamasını 

fazlasıyla engellemekte” diyen Gasset, yapısal özellikleri düĢünüldüğünde, kitle 

insanının eğitimle düzeltilmeye dayanıp dayanamayacağından ve kitle insanını, kültür 

eğitimi yoluyla yeni baĢtan düzenlemenin mümkün olup olmadığından Ģüphe 

duymaktadır. Üstelik, bu konunun henüz daha hiç ele alınmadığını ve tartıĢılmadığını 

belirterek, kitle insanını eğitim veya kültür yoluyla yeniden düzenlemenin, diğer bir 

deyiĢle, biçimlendirmenin ve bu insan tipini, soylu bir kiĢi yapmanın mümkün olup 

olamayacağı sorusunu yanıtsız bırakmaktadır (Gasset, 2014b, s. 26). Dolayısıyla, 

günümüze de ıĢık tutacak Ģekilde, her birimizi her gün köhne bir günün sabahına, bir 

                                                           
1
  Gasset‟in, “Kitlelerin Ayaklanması” eserinde yer alan “kiĢisel birey” ibaresini, soylu kiĢinin ve kitle 

insanının özellikleri doğrultusunda, [soylu bir kiĢi] anlamında kullandığı görülmektedir.        



13 
 

kargaĢaya ve keĢmekeĢe uyandıran, yalancı bir Ģafağa mahkûm ederek geleceğimizi 

karartan kitleselleĢme sorununun, eğitimle veya kültürle çözülüp çözülemeyeceğinin 

felsefi temelleri bakımından soruĢturulması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

 Bu nedenle, bu çalıĢmada, Gasset‟in, yapıları ve temsil ettikleri değer anlayıĢları 

bakımından birbirinden ayırdığı kitle insanı ve soylu insan tipinden hareketle, elinde 

bulunan olanaklara rağmen hiçbir yapıcı faaliyet gösteremeyen, amaçsız, günübirlik 

yaĢayan, uyuĢukluk içinde sıradan bir yaĢam süren ve yalnızca kendi gündelik çıkarını 

düĢünen kitle insanını, kültür eğitimiyle soylu bir insana dönüĢtürmenin ve çağımızda, 

kitleselleĢmenin yol açtığı, birlikte yaĢamayı imkansız hale getiren toplumsal, yaĢamsal, 

kültürel ve siyasal sorunları bu Ģekilde çözmenin mümkün olup olamayacağı felsefi 

dayanakları bakımından soruĢturulacak, ancak en temelde “kitle insanını, kitle insanı 

yapan özellikler eğitimle, kültürle veya baĢka bir yolla değiĢtirilebilir türden özellikler 

midir, yoksa yapısal bir sorunla mı karĢı karĢıyayız?” sorularına bir yanıt verilmeye 

çalıĢılacaktır. Çünkü, eğer kitlelerin eğitimi sağlanamazsa, yani yapısal özelliklerinden 

dolayı kitle insanını eğitim ya da kültür yoluyla yeniden biçimlendirmek ve soylu bir 

insana dönüĢtürmek mümkün değilse, kitlelerin yol açtığı tahribatın nasıl önleneceği 

sorusu Gasset felsefesi bağlamında yanıtsız kalacaktır. Öte yandan, yanıtsız kalan bu 

soru, yaĢamı anlamdan yoksun bırakarak yaĢanmaya değer olmaktan çıkaran 

kitleselleĢme sorununun çözümü yolunda eğitimi sihirli bir anahtar gibi görenlere hem 

bir cevap olacak hem de kitleselleĢmenin kaynağını, nedenini ve çözümünü aramamız 

gereken yeri tekrar düĢündürmesi adına bir davetiye olacaktır. 

 Buradan hareketle, çalıĢmanın üçüncü bölümünde, Gasset felsefesi bağlamında, 

kitleselleĢmenin kültür eğitimiyle çözülüp çözülemeyeceği sorusu tartıĢmaya açılacak, 

yapı ve değer bakımından birbirinden farklı olan kitle insanı ve soylu insan tipinden, 

kitle insanının, yapısal özelliklerini, doğasını, dolayısıyla temsil ettiği değer anlayıĢını, 

kültür eğitimiyle değiĢtirmenin ve sıradan, vasat kitle insanını yeniden 

biçimlendirmenin, soylu bir insana dönüĢtürmenin, böylece kitleselleĢme sorununu 

kitlelere kültür aktarımı yaparak ya da eğitim vererek çözmenin mümkün olmadığı ileri 

sürülecektir. Çünkü, Gasset‟in hem insan, değer ve kültür görüĢünde, hem de eğitime 

bakıĢında ve aynı zamanda toplum, devlet, siyaset anlayıĢında, yanıtını bulamadığımız, 
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ancak kitleselleĢmenin gerek nedeni gerekse çözümüyle yakından ilgili bir takım soru 

ve/veya sorunlar karĢımıza çıkmaktadır.  

 Bunlardan ilki, yukarıda belirtildiği gibi bir yandan, tür olarak insanın önceden 

belirlenmiĢ, sabit bir varlık yapısına sahip olmadığından dolayı, bir doğası olmadığını 

ileri süren Gasset‟in, öte yandan yapı ve değer bakımından birbirinden farklı iki ayrı 

insan tipi ve yaĢam biçimi ortaya koyarak, insanlar arasında yapısal bir farklılık 

olduğunu kabul etmesiyle ilgilidir. Çünkü, hem tür olarak insanın bir doğası olmadığını 

iddia etmek, hem de kitle insanı ve soylu insan Ģeklinde yapı ve değer bakımından 

birbirinden farklı iki insan tipi ayrımı yapmak ve üstelik her iki insan tipine “insan” 

demek, hangi insan tipinin gerçek anlamda “insan” olarak kabul edileceğini, hangi 

değer ve yaĢam biçiminin “insana” yakıĢır olduğunu ortaya koymayı, dolayısıyla “insan 

nedir” sorusuna belirli bir yanıt vermeyi güçleĢtirmektedir. Bu nedenle, öncelikle, tek 

tek varolanların doğası anlamında “doğa”nın ne anlama geldiğini, “insan doğası”nın ne 

demek olduğunu yeniden ele almak ve tür olarak insanın doğasının olup olmadığını ya 

da yer ve zamana göre değiĢip değiĢmediğini açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir.       

 Böylelikle, insan ve değer görüĢünde, bir yandan tür olarak insanın her zaman 

yeni olanaklara açık, belirlenmemiĢ, bu nedenle özgür, hatta Sartre‟ın özgürlük 

anlayıĢını tekrarlarcasına, özgürlüğe mahkûm bir varlık olduğunu ve bu bağlamda, her 

bir insan tekinin, kendi öz yaĢamını ve olacağı kiĢiliği seçebilme özgürlüğüne ve 

olanağına sahip olduğunu ileri süren, öte yandan birbirinden yapı ve değer bakımından 

ayırdığı kitle insanı ve soylu insan tipinden, yani bir insan olma biçiminden hangisini, 

neden ve nasıl seçmemiz gerektiği sorusuna bir yanıt veremeyen ve ayrıca kitleselleĢme 

sorunuyla ilgisinde, hangi insan tipinin, yani sıradan, vasat, amaçsız bir yaĢamı olan 

kitle insanının mı yoksa, anlamlı, değerli ve gerçek anlamda insana yakıĢır soylu bir 

yaĢam sürdüren soylu insanın mı her zaman yeni olanaklara açık bir varlık olduğunu 

açıklığa kavuĢturmak mümkün olacaktır. 

 Bunun yanı sıra, Gasset‟in, aklın neliğine iliĢkin düĢüncelerinde de karĢımıza 

yanıtını bulamadığımız önemli bir takım sorular çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle,  

bir yandan aklın, öncelikle insanın gündelik bir aracı olduğunu belirten, ancak öte 

yandan akıl, düĢünme, eylem (praxis), yaĢam, kültür ve insanlaĢma arasında bir bağ 
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kuran Gasset‟in düĢüncelerinden, bir insanın insanlıktan çıkmaması, ötekileĢmemesi 

için aklın hangi insan tipinin yaĢam biçimine, yani ne türden bir yaĢamın değerlerine, 

kültürüne neden ve ne Ģekilde hizmet etmesi ya da hangi yaĢam biçiminin 

gereksinimlerini neden öncelememesi gerektiği açık seçik bir Ģekilde 

anlaĢılamamaktadır. Bununla bağlantılı olarak, Gasset‟in, insanlığın biriktirdiği binlerce 

yıllık yaĢam deneyiminin her türlü akıl yürütmede yol gösterici bir ilke olması gerektiği 

düĢüncesinden hareketle, sorgulanması gereken bir baĢka nokta da hangi insan tipinin, 

hangi geçmiĢ yaĢam deneyimiyle nasıl bir iliĢki kurduğudur. Daha açık bir ifadeyle, akıl 

yürütürken hangi insan tipinin, insanlık tarihinin ne türden yaĢam deneyimini, hangi 

nedenle ya da amaçla yol gösterici bir ilke olarak aldığının ve kendini tarih içinde nasıl 

Ģekillendirdiğinin, dolayısıyla tarihsel varlık alanıyla nasıl bir iliĢki kurduğunun ve 

katkıda bulunduğunun soruĢturulması gerekmektedir. Ancak, bu sorulara bir yanıt 

verebilmek için önüne mutlak, bilimsel, yaĢamsal ya da tarihsel gibi sıfatlar 

getirmeksizin, öncelikle aklın kendisinin ne olduğunu, ardından aklın, hangi 

bakımlardan hangi koĢullarda tür olarak insanın ayırt edici bir özelliği haline geldiğini 

tekrar sorgulayarak, yaĢam denen yolculukta hangi insan tipine ne türden bir aklın ve 

kültürün rehberlik ettiğini açıkça ortaya koymak gerekmektedir. 

 Bu bağlamda, Gasset‟in, kültür kavramına iliĢkin görüĢlerinin de sorgulanması 

gerekmektedir. Çünkü, Gasset, her ne kadar kültürü, tarihsel bir çağda, yaĢama temel 

teĢkil eden, yol gösteren bilimsel, sanatsal, felsefi, hukuki alanlara ait hayati fikirler 

dizgesi olarak tanımlasa da kültürü, bazen aynı cümle içinde birbirinden farklı 

anlamlara gelecek Ģekilde de kullanmaktadır. Ancak, bu durum, Gasset‟in, “yaĢamsal” 

olarak nitelendirdiği kültürün neliğini anlamamızı güçleĢtirmektedir. Bunun yanı sıra, 

Gasset‟in, kültür görüĢüne, değer anlayıĢını merkez alarak baktığımızda, niteliksiz kitle 

insanını yeniden Ģekillendirmek için tutunduğu kültürün öğelerine, ahlakı dahil ettiği 

görülmektedir. Fakat, kültürün içeriğini ahlak belirlediğinde, Gasset‟in insan ve değer 

görüĢü doğrultusunda karĢımıza yanıtını bulamadığımız, açıklığa kavuĢturulması 

gereken bir takım sorular ve/veya sorunlar çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, ahlakı 

“her zaman için özü gereği bir Ģeye baĢ eğme, hizmet ve görev bilinci” olarak 

tanımlayan Gasset (2014b, s. 221), her ne kadar insan ve değer görüĢünde iki ayrı insan 

tipi ve yaĢam biçimi olduğunu belirtse de kitle insanının değer anlayıĢının ve 
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değerlendirme tarzının, soylu insanın değerlerinden ve değerlendirme tarzından farklı 

olduğunu, dolayısıyla tam da Nietzsche‟nin yaptığı gibi bu iki ayrı insan tipinden her 

birinin, her zaman özü gereği baĢ eğdiği, hizmet ve görev bilinci edindiği Ģeylerin de 

farklı olduğunu açıkça ortaya koymamakta ve bu bağlamda, belli baĢlı iki farklı 

değerlendirme tarzı ve/veya ahlak anlayıĢı olduğuna hiç değinmemekte ve en önemlisi 

de bütün bu farklılıkların nedenini açıklamamaktadır. Bu nedenle, Gasset‟in insan ve 

değer görüĢünden, “yaĢamsal” olarak nitelendirdiği kültürün içeriğini, iki farklı 

değerlendirme tarzından ve bu doğrultuda geliĢen iki farklı ahlak anlayıĢından 

hangisinin, yani kitle insanının ahlakının mı yoksa soylu insanın değerlerinin ve 

değerlendirme tarzının mı belirlemesi gerektiği açık ve seçik bir Ģekilde 

anlaĢılamamaktadır.  

 Bununla birlikte, bir yandan “Ġngiliz ahlakı” olarak nitelendirdiği, “faydacı bir 

isteyiĢ” ile “gönlümüzü ticarethaneye” çeviren, yarar ve çıkar temelli bir ahlaktan 

bahseden, ama bu türden bir ahlakın hangi insan tipinin ahlak anlayıĢı olduğunu 

belirtmeyen Gasset (2013, s. 43), diğer taraftan ise ayrıntısına girmeden, “etikte sözü 

edilen iyilik ya da kötülük hep bir istemin, bir dileğin iyiliği ya da kötülüğüdür”, oysa 

“iyi ya da kötü olan olayların ya da Ģeylerin kendisi değildir, bizim [ne için] isteyiĢimiz 

ya da [ne için] istemeyiĢimizdir” diyerek (2013, s. 42), “bir Ģeyi bir baĢka Ģey için 

istemekle, bir Ģeyi kendisi için, hiçbir amaç [yarar, çıkar amacı] gütmeksizin istemek” 

arasındaki farka, bir açıdan Kant‟ın istemenin öznel ve nesnel belirlenim nedeni 

görüĢünü andırır Ģekilde dikkat çekerek etik vurgusu yapmakta (2013, s. 43), ancak 

“iyi”nin ve “kötü”nün kendisinin ne olduğunu, bu anlamda hangi insan tipinin 

değerlendirme tarzının ölçüt olarak alınması gerektiğini de açıklamamaktadır. 

Dolayısıyla, Gasset‟in, kültürün öğelerine dahil ettiği “ahlak”ın, kavramsal olarak ne 

olduğunu, etik kavramından farkını, “iyi”nin ve “kötü”nün kaynağını, felsefi temelleri 

bakımından ortaya koymak ve kitleselleĢme sorunuyla ilgisinde, hangi insan tipinin 

değerlendirme tarzının ve/veya ahlak anlayıĢının kültürün içeriğini neden belirlememesi 

gerektiğini açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir. Böylece, Gasset‟in, kültür kavramının 

neliğine iliĢkin düĢüncelerinde, karĢımıza çıkan anlam karıĢıklığı giderilerek, akıl ve 

yaĢam arasındaki bağı, insanın bugününü ve yarınını yaĢama içkin değerlerle besleyip 

Ģekillendirerek koruyan, dolayısıyla bir insanın ötekileĢmesini önleyen, yani kendi 
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kendisinin efendisi olmasını, insanlaĢmasını sağlayan yüksek bir kültürün ne olduğunu 

ve bu türden bir kültürün olanağını, kitle insanının değer anlayıĢına mı, yoksa soylu 

insanın değerlerine mi borçlu olduğumuzu açıklığa kavuĢturmak da mümkün olacaktır. 

 Gasset‟in, insan ve değer görüĢünde sorgulanması gereken önemli bir baĢka 

nokta ise insan doğası ve tarihselliği arasında kurduğu iliĢkidir. Çünkü, Gasset‟in 

belirttiği gibi tür olarak insanın bir doğası ve özü yoksa, yani insanı insan yapan bir Ģey 

yoksa ve insan kendini tarih içinde, bulunduğu ortamda ve kültürde Ģekillendirebilen bir 

varlıksa, bu durumda, insanın diğer varolanlar arasındaki yerini belirlemeyi amaçlayan 

“insan nedir?” sorusuna, ancak dönemsel ve değiĢken yanıtlar vermek olanaklı 

olacaktır. Fakat, bu tür bir yaklaĢımla, tür olarak insanın neliğine iliĢkin felsefi bir bilgi 

ortaya koymak mümkün görünmemektedir. Ancak, insanı insan yapan Ģeyin ne 

olduğunu ve bu ölçütü nerede aramamız gerektiğini bilemezsek, yani insanın neliğine 

iliĢkin felsefi bir bilgi ortaya koyamazsak, hem Gasset‟in insan görüĢü doğrultusunda 

belirtilen bütün bu soruları yanıtlamak hem de kitleselleĢme sorununun doğasını, 

nedenini anlayıp, çözüm yollarını tartıĢmak mümkün olamayacaktır. Bu nedenle, 

insanın tarihsel bir varlık olmasının ne anlama geldiğinin felsefi dayanakları 

bakımından tekrar ele alınması ve insanın neliği ile tarihselliği arasında ne türden bir 

iliĢki olduğunu, bu iliĢkinin nasıl kurulduğunu ve bu iliĢkinin oluĢmasında, 

Ģekillenmesinde tek tek insanların rolünü açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir.   

 Bütün bunların yanı sıra Gasset‟in, insan ve değer görüĢünden hareketle, 

eğitimin neliğine ve amacına iliĢkin düĢüncelerinin ve bu bağlamda, toplum, devlet ve 

siyaset anlayıĢının da irdelenmesi gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, eğitim yoluyla 

“toplumun bünyesi üstünde yaygın baskı ve etki” yapabilecek “seçkinler [soylu kiĢiler] 

topluluğunun oluĢmasını” sağlamanın, yani bireylere, “toplum yaĢamını etkileme 

yeteneği kazandırma”nın mümkün olabileceğini düĢünen Gasset‟e göre, toplumsal 

anlamda eğitimin amacı, kitlelerin karekterinin iyileĢtirilerek, toplumu yönetme görevi 

için yetiĢtirmektir (Gasset, 1997, s. 80 ; 1998, s. 40). Fakat, eğitimi salt yüksek 

öğrenimden ibaret sayarak, sadece sıradan insanla ilgisinde ele alan ve soylu insan 

tipinin ne türden bir eğitim alması gerektiğine hiç değinmeyen Gasset, bir yandan 

üniversitelerin köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu, ancak herkesin kitleden ibaret 

olduğu toplumda ve “kötüye kullanma sonucu yıpranmıĢ birer makine” olan 
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üniversitelerde ve devlette bu reformu yapacak yetenekte bir grubun olmadığını öne 

sürmekte, diğer yandan da “bir ulus siyasal açıdan küçükse, en yetkin okula bile umut 

bağlamak boĢunadır” diyerek, aslında sözünü ettiği “eğitim olarak politika”nın, yani “en 

geniĢ biçimiyle bir toplumsal eğitim tasarımı” düzenlemenin, siyasetin, devletin görevi 

olduğunu kabul etmesine rağmen, yine de eğitimi, eleĢtirdiği üniversitelerin eline 

emanet etmektedir (Gasset, 1998, s. 23-33 ; Akt. IĢık, 1998, s. 9).  

 Dolayısıyla, öncelikle insanlaĢma sürecinde eğitimin neliğinin, amacının ve 

rolünün tekrar ele alınması, hangi insan tipine ne türden bir eğitim verilmesi gerektiğini 

nasıl belirleyeceğimizin açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, 

Gasset‟in deyiĢiyle, bir insanın kendini, yaĢamını, insana yakıĢır bir Ģekilde 

yapılandırabilmesi ve herkesten farklı bir kiĢi olarak yaĢayabilmesi için gereken 

toplumsal, siyasal ortamın inĢâ edilmesinde hem eğitimin yeter koĢul olup olmadığının 

sorgulanması hem de bu yönde umudumuzu yeĢertecek olan insan tipinin kitle insanı mı 

yoksa, soylu insan mı olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Böylelikle, 

kitleselleĢmenin gerek nedeni gerekse çözümüyle ilgisinde, Gasset‟in, toplum, devlet ve 

siyaset anlayıĢındaki sorunları ele alarak, toplumda iktidarı elinde bulunduran belirli bir 

insan tipi ile toplumsal ve siyasal yapı arasındaki karĢılıklı belirleyicilik iliĢkisini 

açıklığa kavuĢturmak ve amacı sırf yaĢamsal ihtiyaçların karĢılanması olan bir birlik 

anlamında “toplum” ile amacı, erdemli bir yaĢamın koĢullarını yaratmak olan devlet ya 

da “siyasal birlik olarak toplum” arasındaki farkı ortaya koymak ve en nihayetinde 

insanlaĢma sürecinde, siyasal toplumun, devletin rolüne dikkat çekmek mümkün 

olacaktır.  

 Buraya kadar anlatılanlardan açıkça görüldüğü üzere, kitleselleĢme sorununun 

kültür eğitimiyle çözülemeyeceği savı, Gasset‟in insan ve değer görüĢünün yapı taĢını 

oluĢturan, tarihsel bir varlık olarak insan ve insan doğası, akıl, düĢünme, eylem (praxis), 

yaĢam, kültür, eğitim, kitle insanı, soylu insan, toplum, devlet ve siyaset gibi bir takım 

kavramlarda ve bu kavramların insanlaĢma ile olan bağında yer alan sorunlu ve/veya 

eksik kısımlardan hareketle ele alınacaktır. Bu bağlamda, Gasset‟in gerek insan ve 

değer görüĢünde, gerekse kültür eğitimine bakıĢında ve toplum, devlet, siyaset 

anlayıĢında, dolayısıyla kitleselleĢme sorununu ele alıĢında var olan sorunlu, eksik 

kısımları ve en nihayetinde, kitle insanının yapısal özelliklerini, eğitimle, kültürle ya da 
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baĢka bir yolla değiĢtirmenin, yani kitle insanını yeniden biçimlendirerek soylu bir 

insan yapmanın ve kitleselleĢme sorununu bu Ģekilde çözmenin neden mümkün 

olmadığını açıklarken/temellendirirken, Platon, Aristoteles, Nietzsche, MengüĢoğlu ve 

Kuçuradi baĢta olmak üzere felsefe tarihinde benzeri konular üzerine daha önce 

düĢünmüĢ olan filozofların insan ve değer görüĢlerinden yararlanılacaktır. 

 Sonuç bölümünde ise çağımızda, kitlelerin değer anlayıĢının egemenliğinden 

kaynaklanan kitleselleĢme sorunuyla karĢı karĢıya bulunduğumuzu yerinde bir tespitle 

görmemizi sağlayan Gasset‟in, kitle insanına bakıĢında, ama en temelde “insan nedir?” 

sorusuna verdiği yanıtta var olan sorunlu ve eksik kısımlardan dolayı, insansal dünyayı 

adeta yiyip bitiren bu sorunun çözümü konusunda bize yardımcı olamadığı ortaya 

konularak, insanlığın siyasal ve toplumsal tarihini, her zaman yapı bakımından 

birbirinden farklı olan sıradan insan ile soylu insan tipinin ve onların temsil ettiği 

değerlerin iktidar olma mücadelesinin tarihi olarak değerlendirmenin mümkün olduğu 

ve bu türden mücadelelerle değiĢen iktidarın, aslında temelde, o çağda egemen olan 

insan ve değer anlayıĢının da yer değiĢtirmesini beraberinde getirdiğine dikkat çekilecek 

ve kitleselleĢme sorununun gerek nedenini gerekse çözümünü, geçmiĢten günümüze 

değiĢen insan ve değer anlayıĢında aramak gerektiği vurgulanacaktır. Bunun yanı sıra, 

her ne kadar çalıĢmanın ele alacağı konunun odak noktası olmasa da çağımızın egemen 

insan ve değer anlayıĢının yerini nasıl bir insan ve değer anlayıĢının alması gerektiğine 

iĢaret edilecektir. 

 Bu bağlamda, Gasset‟in insan, değer ve kültür görüĢündeki eksiklikleri 

tamamlamayı ve kitleselleĢmenin toplumsal, kültürel ve siyasal alanda yol açtığı 

sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan bu çalıĢma, toplumsal – siyasal yaĢam 

ile insanın neliği arasındaki karĢılıklı belirleyicilik iliĢkisine, toplumları yöneten belirli 

bir insan tipinin ve temsil ettiği değer anlayıĢının, insanlaĢmayla, etik olanla bağına, 

yani “yaĢamak” ile “insanca yaĢamak” arasındaki farka dikkat çekmesi ve Nietzsche‟nin 

deyiĢiyle, değerlerin değerini yitirdiği, yaĢamın her geçen gün sıradanlaĢtığı ve artık 

yavaĢ yavaĢ insandan umudumuzu kesmeye baĢladığımız çağımızda, kitleselleĢme 

sorunuyla yüzleĢmemiz gerektiğini, felsefi bilgiye dayanarak göstermesi açısından 

önemlidir. Nitekim, Nietzsche, Gasset‟ten çok önce bu sorunun önemine Ģu sözleriyle 

dikkat çekmektedir: “halk kazanmıĢtır – ya da „köleler‟ ya da „yığın‟ ya da ne demek 
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hoĢunuza gidiyorsa”; soylu-efendiler ortadan kaldırılmıĢ ve sıradan insan, onun yaĢam 

tarzı, onun kültürü ve onun ahlakı egemen olmuĢtur (Nietzsche, 2015a: 50). Çünkü, 

“bugün daha büyük olmak isteyen hiçbir Ģey görmüyoruz; kuĢkulanıyoruz, her Ģey hep 

aĢağıya, daha aĢağıya gidiyor, daha ince daha safdil, daha kurnaz, daha rahat, sıradan 

daha eĢit olana doğru, (…) insanın görünüĢü Ģimdi bize bıkkınlık veriyor. – Bugün 

Hiççilik (Nihilizm) bu değil de nedir?.. Bıkkınız insandan…” (Nietzsche, 2015a: 58).  
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BÖLÜM 2. FELSEFĠ DAYANAKLARI BAKIMINDAN GASSET’ĠN 

ĠNSAN, DEĞER VE KÜLTÜR GÖRÜġÜ 

Evrende varolan her Ģey insan varsa anlamlıdır. Çünkü, insan, varolan her Ģeye 

anlam veren bir varlıktır. Dolayısıyla, varolanın bütünü, insanla birlikte anlamlı ve 

değerlidir. Ġnsanın olmadığı bir evrende varolan tüm her Ģeyin kendi baĢına anlamından 

ya da anlamsızlığından, değerinden veya değersiz oluĢundan söz etmek mümkün 

değildir. Varolanın bütününe anlam ve değer katan insanın, evrendeki bu önemli 

yerinden dolayı “insan nedir?” sorusu, felsefe tarihi boyunca yanıtı aranan temel 

sorulardan biri olmuĢtur. Felsefenin baĢlangıcından beri hep yeniden sorulan ve her 

dönemde yeni yanıtlar bulan “insan nedir?” sorusu, hem insanın kendini tanıma 

çabasından ve evrendeki yerinin ne olduğunu öğrenme isteğinden hem de yaĢamına bir 

anlam ve değer verme uğraĢısından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, insanın neliğine 

iliĢkin sorgulama, felsefenin çeĢitli disiplinleriyle ilgili olduğu kadar günümüzde sosyal 

bilimler olarak adlandırılan beĢeri bilimler için de temel bir sorgulama olmuĢtur (Özcan, 

2006, s. 9-10). Ancak, bu sorgulamada, insan realitesini doğru değerlendirebilmek için 

“insan nedir?” sorusuna, insanı parçalamadan ve insanın yapısal bütünlüğünü bozmadan 

bir yanıt vermek gerekmektedir. Oysa, insanı, “ruh”, “beden” veya “biyolojik”, 

“psikolojik” yön Ģeklinde dualist bir yaklaĢımla parçalayan ve insanın ayırt edici 

özelliğini bu parçaların birinden ya da ön plana alınan yönün bir özelliğinden hareketle 

ortaya koyan anlayıĢlar, bizi eksik bir insan görüĢüyle karĢı karĢıya bırakmaktadır. 

BaĢka bir deyiĢle, insanın neliğine iliĢkin verilen bu türden yanıtlar, insanın ne 

olduğunu aydınlatmaktan çok karartmakta ve insanın yaĢamında yol gösterici olmaktan 

çok insana yolunu kaybettirmektedir. Dolayısıyla, insana ve yaĢamına iliĢkin her türlü 

sorgulamanın merkezinde yer alan “insan nedir?” sorusuna, öncelikle “insan”ın, tek tek 

insanların paylaĢtığı ortak özellikleri temsil eden bir kavram olduğunu unutmadan ve 

insanın yapısal bütünlüğünü bozmadan, bütün yapıp etmeleriyle, varolan insanların 

tamamını kapsayan bir insan görüĢü ortaya koyacak Ģekilde yanıt aramak 

gerekmektedir. Çünkü, salt biyolojik ve psikolojik bir varlık olmanın ötesinde, aynı 

zamanda tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal bir varlık olan insan, yaĢamında 

karĢılaĢtığı sorunları ancak bu Ģekilde çözebilir (MengüĢoğlu, 2015, s. 19-26-71-76).  
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 Bu bağlamda, insanı, bilimsel yöntemlerle genel ilkeler halinde açıklama 

çabasına giriĢerek, insanın yapısal bütünlüğünü parçalayan insan anlayıĢlarının ve 

modern çağın yaĢamdan kopuk, salt soyut, mutlak olarak nitelendirdiği akılcılığının 

karĢısında olan Gasset, “insan nedir?” sorusuna, insanın içine doğduğu ve içinde 

yaĢadığı tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal ortamında, yapıp etmelerine bakarak 

yanıt bulmaya çalıĢmaktadır. Bu doğrultuda Gasset‟in tüm çabası, insanı, yaĢamdan ve 

yaĢamın sorunlarından soyutlamadan anlamaya çalıĢmaktır. Çünkü, Gasset‟e göre, insan 

yaĢamı, insan varlığının kendisi ve kökten gerçekliğidir. Ancak, Gasset, çağımızda bu 

gerçekliğin her alanda sahteleĢtiğini, her geçen gün anlam ve değerini yitirdiğini 

düĢünmektedir. Diğer bir deyiĢle, Gasset, yaĢamın her alanında kitle insanının ve kitle 

kültürünün dolayısıyla, sıradanlığın, sorumsuzluğun, baĢıboĢluğun ve anlamsızlığın 

hüküm sürer hale geldiğini bu bağlamda, bir kitleselleĢme sorunuyla karĢı karĢıya 

bulunduğumuzu belirtmektedir. Gasset‟in, kitleselleĢme sorununa iliĢkin düĢüncelerini 

çözüm yollarıyla birlikte anlayıp tartıĢabilmek için öncelikle insan, değer ve kültür 

görüĢünü felsefi dayanakları bakımından ortaya koymak gerekmektedir. Çünkü, 

Gasset‟in günümüze de ıĢık tutacak Ģekilde tespit ettiği kitleselleĢme sorununun temeli, 

belirli bir insan, değer ve kültür görüĢüne dayanmaktadır. Bu bağlamda, Gasset‟in 

hareket noktasından baĢlamak, Descartes felsefesine ve genel anlamda modern çağ 

düĢüncesine yönelttiği eleĢtirileri ele almak gerekmektedir. Çünkü, aklın ve 

düĢünmenin, insanın ayırt edici bir özelliği olduğunu kabul eden ancak, aklı, insan 

doğasının ayrılmaz bir parçası olarak görmeyen, öte yandan insanın, verili, sabit, 

önceden belirlenmiĢ bir doğası olmadığını, insanın kendini ve kökten gerçekliği olan 

yaĢamını tarih içinde Ģekillendirdiğini öne süren Gasset‟in, insan, değer ve kültür 

görüĢünün temelinde bu eleĢtiriler yatmaktadır.   

2.1. Gasset’te Ġnsan Doğası, Akıl ve Kültür 

 Gasset, baĢta Descartes felsefesi olmak üzere genel anlamda modern çağ 

düĢüncesinin, insanı ve yaĢamını anlamakta yetersiz kaldığını öne sürmektedir. Bu 

bağlamda, Gasset, insan doğasına ve yaĢamına iliĢkin görüĢlerine öncelikle Descartes 

felsefesini ve insanın neliğini doğa bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalıĢan modern çağ 

düĢüncesini eleĢtirerek baĢlamaktadır. Descartes‟ın “düĢünen ben”i ilk temel ilke olarak 

kabul etmesini ve “düĢünen ben”den bağımsız bir dıĢ dünyanın varlığını yadsımasını 
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eleĢtiren Gasset, Descartes‟ta “ruh” ve “beden” dualizminin ya da “düĢünen Ģey” ile 

“yer kaplayan Ģey”in arasındaki ayrılmaz iliĢkinin koparılmasının, tümüyle keyfi bir 

düĢünceden kaynaklandığını belirtmektedir. Ġnsan söz konusu olduğunda, Descartes 

felsefesine, “düĢünen Ģey”in yer kaplamasının ve “yer kaplayan Ģey”in düĢünmesinin ne 

sakıncası var?” sorusuyla karĢı çıkan Gasset‟e göre, “yer kaplayan Ģey”, “madde”, 

“beden”, “düĢünen Ģey”den, “ruh”tan bağımsız olmadığı gibi “düĢünen Ģey”in, “ruh”un 

da “beden”den, “yer kaplayan Ģey”den bağımsız bir varlığı söz konusu değildir (Gasset, 

2015, s. 19-20). Ancak, “düĢünen Ģey” olan “ruh” ile “yer kaplayan Ģey” olan “beden” 

arasında ayrım yaparak, doğa bilimsel yöntemlerle ve matematiksel akılla “insan 

nedir?” sorusuna yanıt bulmaya çalıĢan Descartes felsefesinin, yaĢamdan soyutlanmıĢ 

bir insan düĢüncesinin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Gasset‟e göre, 

yaĢamdan koparılmıĢ bir varlık olarak insanı anlamaya çalıĢmak hem doğru bir 

yaklaĢım değildir hem de eksik ve temelsiz bir düĢüncedir. Bu bağlamda, insanın 

bedenini ve ruhunu “ona en yakın olan, yaĢamasını sağlayan aygıtlar” olarak 

nitelendiren Gasset, insanın, “bedeniyle ve payına düĢmüĢ olan ruhuyla” yaĢadığını, 

yani insanın, “kendi anlatımında onlarla varolmak durumunda” olduğunu düĢünmekte 

ve insana özgü olan Ģeyin salt “ruh” ve “beden” olmadığını, “insanın yaĢamı” olduğunu 

öne sürmektedir (Gasset, 2013, s. 60). Diğer bir ifadeyle, Gasset için “insan kendi 

bedeni değildir, çünkü bedeni bir „Ģey‟dir; canı, ruhu, psike‟si, bilinci de değildir, çünkü 

o da bir „Ģey‟dir”. Oysa, Gasset‟e göre, bedeniyle ve payına düĢmüĢ olan ruhuyla 

yaĢayan insan, bir “Ģey” değildir, insan, “kendi yaĢamıdır” (Gasset, 2015, s. 26).  

 ÇalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde ele alınacağı üzere Gasset, ilk temel ve 

kökten gerçekliğin, Descartes‟ın kabul ettiği gibi “düĢünen Ģey” ya da “ben” değil, 

“yaĢam” olduğunu ileri sürmektedir (Marías, 1967, s. 447). Ancak, Gasset‟e göre, 

“düĢünen ben”i ilk temel ilke olarak kabul eden ve insanı sırf düĢünen bir “Ģey”e 

indirgeyen Descartes felsefesi, düĢünen “Ģey”den bağımsız bir dıĢ dünyanın varlığını ve 

kendi baĢına bir gerçekliği olduğunu göz ardı etmiĢ, yalnızca düĢüncede olan bir dünya 

yaratmıĢtır (Gasset, 2014a, s. 58-59). Bu düĢünceleri doğrultusunda gerek insanı, 

gerekse dıĢ dünyayı eĢit ölçüde gerçek olarak kabul ettiğini belirten Gasset, bu noktada 

Descartes‟ı Ģöyle eleĢtirmektedir: “derdi ki Descartes: moi qui ne suis qu’une chose qui 

pense [düĢünen bir Ģeyden baĢka bir Ģey olmayan ben]. Buna göre nesneler, dünya, hatta 
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kendi bedenim bile ancak nesnelerin kavramlarıdır, bir dünya düĢlenmesidir, bedenimin 

imgelemidir” (Gasset, 2014a, s. 59). Daha açık bir ifadeyle, Descartes felsefesinde 

“varolan yalnız zihindir, baĢka her Ģey inatçı ve taĢkın bir düĢ, zihnimin salgıladığı 

bitmek tükenmek bilmeyen bir düĢlemdir” (Gasset, 2014a, s. 59). Ancak, böyle bir 

düĢünceden hareket edildiğinde, “yaĢam insanın düĢleyebileceği en rahat Ģey olurdu. 

YaĢam benim kendi içimde varoluĢum olurdu, kendi fikirlerimden baĢka hiçbir Ģeyle 

hesaplaĢmak zorunda kalmaksızın, kendi fikirlerimin okyanusunda salınır, dururdum” 

diyen Gasset, bu duruma “idealizm” adının verildiğini belirtmekte ve bu türden bir 

gerçeklik kavramının kendisi tarafından aĢılmıĢ olduğunu ileri sürmektedir. Çünkü, 

Gasset‟e göre, yaĢam, “salt benim zihnimin, benim fikirlerimin varolması değildir” 

(Gasset, 2014a, s. 59). Aksine, “yaĢamak demek, yaĢamın benim dıĢımda olması 

zorunluluğu demektir, ortam ya da dünya denen o mutlak dıĢta: Ġstesem de istemesem 

de o dünyayı bütünleyen Ģeylerle, minerallerle, bitkilerle, hayvanlarla, diğer insanlarla 

zorunlu olarak hiç durmadan yüzleĢmem ve çarpıĢmam demektir” (Gasset, 2014a, s. 

59).  

 Ancak, Gasset, Descartes‟ın temsilcisi olduğu “bilimsel”, “matematiksel”, 

“doğalcı”, “fizik”, “biyolojik” ya da “mutlak” akıl anlayıĢının, modern dönemde adeta 

Tanrı‟nın yerini aldığını ve tıpkı vahye iman ederek yaĢayan Ortaçağ Avrupa insanı gibi 

modern dönemin insanını dünyasız bıraktığını düĢünmektedir.  Hıristiyanlıkla 

özdeĢleĢen Ortaçağ boyunca Avrupa insanının, bu dünyanın dıĢında, vahiyle, imanla, 

asıl ve gerçek var olanın öte dünya olduğu düĢüncesiyle yaĢadığını belirten Gasset‟e 

göre, yaĢamın her Ģeye kâdir, her Ģeyi bilen bir varlığa, yani Tanrı‟ya dönük olması 

gerektiğine inanan Ortaçağ Avrupa insanı için bu dünya gerçek değildir. Dolayısıyla, 

Ortaçağın Tanrı‟ya iman eden Avrupa insanını dünyasız bırakan, bu dünyanın ve bu 

dünyadaki yaĢamın yalan olduğuna iliĢkin inancıdır. Ancak 15. yüzyılın ortalarına 

doğru, çağın insanının yaĢama iliĢkin sorunları anlamada ve açıklığa kavuĢturmada artık 

vahyin yeterli olmadığını keĢfederek, imana olan inancını kaybetmesiyle birlikte 

yaĢamda yönünü bulduracak pusulasını da kaybettiğini belirten Gasset, 15. ve 16. 

yüzyılların bu nedenle bunalım yüzyılları olduğunu düĢünmektedir. Çünkü, Gasset‟e 

göre inançlar, insanın yaĢamda yönünü bulmasının aracıdır ve nitekim Batı insanı, 

yaĢamının temelinde yer alan vahye inanıĢının değiĢmesinden kaynaklanan büyük bir 
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ruhsal sıkıntı ve müthiĢ bir tedirginlik yaĢamıĢ ancak, o dönemden yeni bir inanç 

devĢirmiĢtir. Bu inanç, akla ve bilimlere duyulan inançtır (Gasset, 2015, s. 5-9). BaĢka 

bir deyiĢle, Tanrı‟ya olan inancını kaybeden insanın, elinde kalan tek Ģeyle, yani kendi 

doğasıyla baĢ baĢa kaldığını belirten Gasset‟e göre, “akıl”, insan doğasının bir parçası 

olarak kabul edilmiĢ ve “insan ona güvenmek zorunda kalınca fiziksel – matematiksel 

akla imanla” ve inançla eğitilmiĢtir (Gasset, 2015, s. 48).  

 Böylece, “akıl”, insanla dünya arasında aracılık yapan Tanrı‟nın yerini almıĢ, 

yaĢamını, “fiziksel – matematiksel akıl üzerine” inĢâ eden yeni çağın modern insanı, 

bilimi ve mutlak aklı inanç sistemine temel yapmıĢtır. Hatta, bir zamanlar kiliseden 

edindiği dogmalarını modern dönemde “Bilimler Akademisi”nden edinmeye baĢlamıĢ, 

bilimle yaĢar hale gelmiĢtir (Gasset, 2013, s. 67). BaĢka bir deyiĢle, ilk günahı iĢleyerek 

cennetten kovulmuĢ, Tanrıya iman inancıyla yaĢayan günahkâr insan anlayıĢından, akla 

iman eden bir insan anlayıĢına geçilmiĢtir. Dolayısıyla, dini inanca göre yeryüzüne 

düĢmüĢ olan insanı ayağa kaldıran, mutlak akla olan inancı ve güvenidir. Öyle ki tıpkı 

bir dalgıcın okyanusun derinliklerine dalıp çok geçmeden diĢlerinin arasında paha 

biçilemez bir inciyle çıkması gibi modern dönemin yeni doğmuĢ bireyi de sahip olduğu 

aklıyla evrenin ve kendi doğasının en gizemli derinliklerine korkusuzca dalıp doğasına 

iliĢkin bilinmeyen gerçekleri keĢfederek su yüzeyine çıkartabileceğinden emindir 

(Gasset, 2015, s. 7). Bu bağlamda, Gasset, evrenin mantıksal bir yapısı olduğuna inanan 

ve doğa yasaları gibi insan doğasının yasalarını keĢfe çıkan modern bireyin elindeki 

sihirli anahtarın, kendisine sınırsız bir güç sağladığına inandığı aklı olduğunu 

belirtmektedir (Gasset, 2015, s. 5-9). Nitekim, Gasset, evrene karĢı meydan okuyan 

mutlak aklın imparatorluğunu Descates‟in ilan ettiğini Ģu sözleriyle dile getirmektedir: 

Descartes‟ın o muhteĢem sözlerinde nasıl bir sevinç, evrene nasıl bir güçle 

meydan okuyuĢ, nasıl keyifli bir sabah lâfazanlığı var! (…) adamın gözünde 

çözülmeyecek sorun yok. Bu adam bize evrende hiçbir sırrın, öyle insanoğlunu 

karĢısında korku içinde, aciz bırakan, baĢ edilmez gizlerin bulunmadığını temin 

ediyor. Ġnsanoğlunu dört bir yanından çevreleyen, yaĢamı içinde var olmak 

demek olan dünya, insan zihninin önünde son gizemini ele verene değin 

saydamlaĢacaktır. Nihayet her Ģeyin gerçeğine erecektir insanoğlu. Yeter ki 

sorunların karmaĢıklığı karĢısında ürkmesin, tutkuların zihnini bulandırmasına 

izin vermesin: Eğer zihinsel aygıtını sükûnetle, kendine hakim olarak kullanırsa, 

hele onu düzenine göre kullanırsa, düĢünme yetisinin ratio, yani akıl olduğunu 

fark edecektir ve akla sahip olan insan her Ģeyi açıklığa kavuĢturacak, handiyse 
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tılsımlı bir güce sahiptir, çözümleme yaparak, en karanlık nesnenin bağrına 

nüfuz edip ortaya çıkararak saydam kristale dönüĢtürebilir onu (Gasset, 2015, s. 

6). 

Descartes ile birlikte “insanoğlu”nun neredeyse tanrısal bir yetinin sahibi olduğuna ve 

bu yeti sayesinde günün birinde her Ģeyin özüne ulaĢabileceğine inandığına dikkat 

çeken Gasset‟e göre, “insanoğlu”, bu inançla yetinmemiĢ, aynı zamanda sahip olduğu 

bu tanrısal yetinin bozulmaması için deneyimden bağımsız olması gerektiğine de 

inanmıĢtır. Bu bağlamda, Gasset, Descartes‟ın “o yetiye raison ya da pure intellection”, 

adını verdiğini, Kant‟ın ise “daha büyük bir kesinlikle mutlak akıl” olarak 

adlandırdığını belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 76). Böylelikle, yeni çağın modern bireyi 

“akıldıĢı mitos”u bir yana bırakarak, “onun yerine bilimsel kozmos” görüĢünün 

“hayranlık uyandıran kuramsal yapılarını” kurmasını seyretmiĢ, “İdea‟ların benzersiz 

keyfine” vararak, “yeni idea‟lar bulmada ve idea‟larla oynamada parmak ısırtıcı bir 

ustalığa” eriĢmiĢtir (Gasset, 2013, s. 75-76). Bu noktada, Gasset, “eski düĢünürün Tanrı 

dediği yerde çağdaĢ Alman düĢünürü” Hegel‟in “idea” ya da Kant‟ın “kılgısal aklın 

önceliği” dediğini  öne sürerek, “mutlak fikirler” olarak nitelendirdiği “idealar”ın, “bazı 

yaĢamsal güçleri – ötekileri harcayarak – tanrılaĢtırma aldatmacası” olduğunu 

belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 100).  

 Yeni çağda, bu aldatmacanın mutlak akıl düĢüncesi olduğunu iddia eden Gasset, 

bu anlamda “mutlak fikirler (idealar)”ın, “yani logoi”nin, değiĢmez, kusursuz, kesin bir 

varlık türü” oluĢturduğunu ileri sürmektedir (Gasset, 2013, s. 103). Öte yandan, 

Gasset‟e göre, bir “idea” olarak mutlak akıl, “zihin değildir, zihnin aĢırı iĢlenmesidir”. 

BaĢka bir deyiĢle, mutlak akıl, “kendi haline bırakılmıĢ zihnin, kendi derinliğinden en 

üstün bir titizlik ve kesinlikle harika yapılar inĢa etmesidir” (Gasset, 2013, s. 76). 

Ancak, mutlak aklın, kusursuz ve kesin saydığı kendi iç yasalarına bağlı kalarak inĢa 

ettiği bu yapıların, insanın temel gerçekliği olan yaĢamla iliĢki kuramadığını öne süren 

Gasset, mutlak aklın ürünü olarak gösterilebilecek en iyi örneğin matematik olduğunu 

belirtmektedir. Çünkü, matematiğin “yararlandığı kavramlar bir kez belirlenip iyice 

yerleĢtirilmiĢtir, günün birinde gerçeğin onları yalanlaması tehlikesi yoktur çünkü nasıl 

olsa gerçeğin üstüne temellendirilmiĢ değildirler. Matematikte sallantıda kalan hiçbir 

Ģey yoktur”, yani her Ģey açık ve seçiktir (Gasset, 2013, s. 76). Dolayısıyla, mutlak akıl, 

matematiksel bir kesinlikle, ama gitgide insanın temel gerçekliği olan yaĢamdan 
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uzaklaĢır bir Ģekilde “hep en üst perdelerde, hep mutlaklar arasında gezinir. Kendisine 

„mutlak‟ denmesi bundandır. (…) ĠĢini görürken kendisinden baĢka hiçkimseye 

güvenmediğinden, yarattığı Ģeyleri pırı pırıl perdahlayıp temizlemek kendisine güç 

gelmez. Böylece siyasal ve toplumsal sorunlar düzleminde, kusursuz, kesin, taĢıdıkları 

ada layık tek uygar anayasayı ve hukuk düzenini keĢfettiğine inanır”. Gasset, “zihnin bu 

mutlak kullanımına, geometriden örneklenmiĢ bu düĢünüĢ biçimine akılcılık” dendiğini 

belirtmekte, hatta bu durumun, “radikalizm” olarak nitelendirilmesi gerektiğini öne 

sürmektedir (Gasset, 2013, s. 76). Çünkü, bu Ģekilde “akılcı eğilimde olanlar, ne 

pahasına olursa olsun, toplumun bedeninin kendi mutlak akıllarının biçimlendirdiği idea 

kalıbına uymasını isterler” (Gasset, 2013, s. 80). BaĢka bir deyiĢle, “yaĢamın idea‟ların 

hizmetine” girmesini isterler (Gasset, 2013, s. 78).  

 Bu bağlamda, yüz elli yıllık Avrupa politikasını bir çeĢit idealar politikası olarak 

değerlendiren Gasset, bu türden yaklaĢımları ütopya kavramı ile iliĢkilendirmektedir. 

Çünkü, “yetkinlikten baĢka amaç gütmeksizin” oluĢturulan bir fikir ya da kavram, 

gerçeğe uymadığı ve gerçeklikten uzaklaĢtığı, yani yaĢamla bağını koparttığı ölçüde 

ütopyaya yakınlaĢmaktadır. Ütopyacılığın, mutlak aklın kotardığı bütün her Ģeyde 

gözlemlenebilen bir özellik olduğunu belirten Gasset‟e göre, “akılcılık, radikalizm, 

geometriden örneklenmiĢ düĢünce, hepsi ütopyacılıktır” (Gasset, 2013, s. 80). Her 

türden ütopyacılığın, temel gerçek olan yaĢamın renkliliği karĢısında iç yapısının bütün 

yavanlığını ve kuruluğunu eninde sonunda açığa çıkaracağını belirten Gasset, ne gökten 

indirilmiĢ imanın ne de mutlak akıl düĢüncesinin ve bilimin, yaĢamı önceleyip, yaĢamın 

yerine geçmemesi gerektiğini öne sürmektedir (Gasset, 1962, s. 83-84 ; 2013, s. 81). 

Çünkü, Gasset‟e göre, akıl kavramı mutlaklaĢtırıldıkça ütopyaya yaklaĢmakta böylece, 

ilk ve temel gerçeklikten, yani yaĢamdan uzaklaĢmaktadır (Gasset, 2013, s. 80). Oysa, 

Gasset‟e göre, “yaĢam, idea için değildir, idea, kurum, kural insan içindir. Ya da Ġncil‟in 

dediği gibi Cumartesi insan içindir, insan Cumartesi için değil”dir (Gasset, 2013, s. 81). 

Ancak, Descartes‟ın, aklı mutlaklaĢtırarak yaĢamdan uzaklaĢtırdığını dolayısıyla, 

ütopyalaĢtırdığını belirten Gasset‟e göre, aynı zamanda bu mutlak akıl anlayıĢı, insanı, 

yaĢamdan kopuk ve soyut bir varlık sayarak düĢünceye indirgemiĢ, insanın da  dünyanın 

da baĢlı baĢına bir gerçekliği olduğunu göz ardı etmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle, bilime ve 

matematiksel mutlak akla olan sonsuz inançla kendi doğasının yasalarını bulacağından 
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son derece emin olan yeni çağın modern bireyi, hayal gücünün düĢleyebileceği birçok 

Ģeyi gerçekleĢtirmiĢ, ama diğer taraftan da varlığını “ruh” ve “beden” olarak 

parçalamakla kalmayıp, hem kendini hem de dıĢ dünyayı gerçeklikten yoksun 

bırakmıĢtır. Böylelikle, Gasset, doğa yasalarını keĢfetmiĢ olmanın Ģanlı zaferini 

kutlayan bilimin ve mutlak aklın, insan varlığının bütünlüğünü kavrayamadığını, insan 

yaĢamına iliĢkin sorunlar karĢısında bozguna uğradığını düĢünmektedir (Gasset, 2015, 

s. 11-15).  

 Çünkü, Gasset‟e göre, doğa bilimsel yöntemlerin ve matematiksel aklın bakıĢ 

açısı, insani olguların çeĢitliliğini ve insan yaĢamının karmaĢıklığını anlama ve 

anlamlandırmada baĢarısız olmuĢtur. Nitekim, Gasset‟in ifadesiyle, “XVII. yüzyılda 

Descartes‟ın temsilcisi olduğu fiziksel – matematiksel akıl modeli XX. yüzyılda artık 

iflas etmiĢtir, çünkü insanı ıskalamıĢ, ancak görünürdeki olgularla, niceliklerle 

uğraĢmıĢ, ama insanoğlunun sorunlarına çözüm üretememiĢtir” (Akt. IĢık, 2011, s. xii). 

Dolayısıyla, Gasset‟e göre, doğa bilimlerinin ilke olarak tükenmez sayılan tüm 

mucizeleri insan dünyası ve insan yaĢamı karĢısında tıkanıp kalmakta, insani konuları 

kavrayamamaktadır. Diğer bir deyiĢle, tıpkı bir süzgece dökülmüĢ su gibi insana ve 

yaĢamına iliĢkin sorunlar, bilimsel, matematiksel aklın süzgecinden akıp gitmektedir. 

Çünkü, Gasset‟e göre, mutlak aklın ve doğa bilimsel yöntemlerin amacı ve çabası, 

“Ģeyler”in değiĢen, belirsiz görünümlerin arkasında yer alan değiĢmeyen doğasını ya da 

yapısını keĢfetmektir. Bu bağlamda, matematiksel ve bilimsel akıl insanı nesne 

edindiğinde kendi kendisiyle tutarlı olarak insan doğasının ve yaĢamının yasalarını 

açığa çıkarmaya çalıĢmıĢtır. Bu doğrultuda, insanın bedenini “yer kaplayan Ģey”, bir 

organizma olarak gören bilimsel yaklaĢım, insanı, fizik ve biyoloji bilimine havale 

etmiĢtir. Ancak, insan salt bedenden, “yer kaplayan Ģey” den oluĢan bir varlık ya da bir 

organizma değildir. Ġnsanın, bedensel olmayan ruhsal bir yanı mevcuttur ve bu ruhsal 

yanın bedenle iliĢkisini anlamada fizik ve biyoloji bilimi yetersiz kalmıĢtır. Bunun 

üzerine Gasset, doğal bilimlerin karĢısında ruh bilimleri olarak adlandırılan psikoloji ve 

ahlak gibi ruh bilimlerinin doğduğunu ve geliĢtiğini belirtmektedir. Böylelikle, “ruh” ve 

“beden” arasındaki iliĢkinin fizik ve biyoloji bilimi için belirsiz olduğunun fark 

edilmesiyle birlikte devreye Gasset‟in “ruh Ģövalyeleri” olarak nitelendirdiği ruh 

bilimleri girmiĢtir. Ancak, insanı salt “yer kaplayan Ģey” ya da bir organizma olarak 
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gören fizik ya da biyoloji bilimleri gibi ruh bilimleri de insanı, salt ruhsal bir gerçeklik 

olarak görmüĢ ve sonuçta doğal bilimler ile aynı hataya düĢmüĢtür. Çünkü, ruh 

bilimlerinin, insanı, “ruh” sözcüğünün belirsiz anlamına kıstırmaya çalıĢmasına, insani 

olguların bir direniĢ ve dikbaĢlılık gösterdiğini ileri süren Gasset‟e göre, insanın 

bedeniyle ruhunu konu olan tüm bu bilimler ve yöntemleri, insani olarak algıladığımız 

yaĢama iliĢkin sorunları bütünüyle anlamakta, açıklamakta ve bir çözüme 

kavuĢturmakta yetersiz kalmıĢtır (Gasset, 2015, s. 11-20).  

 BaĢka bir deyiĢle, bilimlerin, “Ģeyler”in doğasının tanınması olarak sunduğu 

mucize, yine aynı bilimin insana ve yaĢama özgü konularıyla çatıĢmaktadır (Gasset, 

2015, s. 16). Gasset, yalnızca “Sirus yıldızı” üzerine bir bilim değil, aynı zamanda insan 

üstüne de bir bilim olma iddiasında olan bilimin ve bilimsel aklın, insanın en can alıcı, 

ivedi sorunları üstüne hiçbir Ģey söyleyemediğini, bu konuda hiçbir açık seçik bilgisinin 

olmadığını  belirtmektedir. Ancak, Gasset‟e göre, bu durum, “akla sığmaz” ve hatta 

“utanç verici” bir durum olmakla birlikte “öylesine önemli bir durum ki, nedenini 

kendiliğinden önümüze seriveriyor” (Gasset, 2015, s. 12). Çünkü, Gasset, bu durumun, 

bilimin ve “modern insanın toplumsal inancını bağladığı aklın”, yalnızca “fizik – 

matematik bilimi, bir de ona yaslanan” ve onun baĢarılarından “yararlanan biyoloji 

bilimi olduğunu”, “kısacası, ikisini bir araya getirirsek, doğalcı bilim ya da doğalcı akıl” 

olduğunu fark etmemizi sağladığını ileri sürmektedir. Dolayısıyla, “insanlığın geçirdiği 

büyük değiĢimler konusunda bilim dediğimiz etkinliğin söyleyebileceği” kesin hiçbir 

Ģeyin olmadığını belirten Gasset, “fizik biliminin ya da aklın” günümüzdeki konumunun 

hayli çeliĢkili olduğunu düĢünmektedir. Öte yandan, Gasset, “kendi öz alanıyla, doğayla 

sınırlı kalması koĢuluyla” mutlak aklın ve bilimin “doğa” karĢısındaki büyük zaferini 

yadsımadığını ancak, bilimin, insana iliĢkin gerçeğin ve bilginin bütün kapılarını açan 

sihirli bir anahtar olduğu inancının gittikçe tükendiğini öne sürmektedir (Gasset, 2015, 

s. 12-13).  

 Ġnsan söz konusu olduğunda, bilimin ve “bilimsel”, “matematiksel”, “doğalcı”, 

“fizik” ya da “mutlak” aklın, yalnızca “söz cambazlığı, laf kalabalığı” yaptığını belirten 

Gasset, bu durumu “laboratuvar terörizmi” olarak nitelendirmekte ve bilimin, 

ütopyalarla dolu olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2015, s. 13 ; Holmes, 1975, s. 74). 

Bu bağlamda, insanı içinden çıkılmaz yollara sürükleyen bilimin bugünkü 
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yöntemlerinin evrenin sırlarına ermeğe yetmediğini, baĢka yeni yöntemler bulması 

gerektiğini ileri süren Gasset, bilimi, ütopyalarla, anlamsız fikirlerle uğraĢmak yerine 

kendi sorunlarını çözmeye davet etmektedir. Çünkü, ütopyalardan kendini sıyıramayan 

“bilim, yöntemlerine uymadığı için hiç el atmadığı sorunlarla”, yani adeta “çıkmaz ayın 

son çarĢambalarıyla” doludur (Gasset, 2015, s.14). Dolayısıyla, Gasset, insana ve 

yaĢamına iliĢkin sorunlarda artık bilimin aydınlatılmaya ihtiyaç duyduğunu 

düĢünmektedir; çünkü “yaĢamın bakıĢ açısı biliminkinden ayrıdır. Ortaçağ‟da ikisi 

birbirine karıĢtırıldı: Modern Çağ iĢte o kargaĢadır. Modern Çağ insanı bilimi, mutlak 

aklı, inanç sistemine temel yapar. Bilimle yaĢar” (Gasset, 2013, s. 67). Oysa, bilim, 

insan yaĢamının, yani kökten gerçekliğin yalnızca bir boyutudur. BaĢka bir deyiĢle, 

bilim, yaĢamsal etkinliklerden ve yaĢama içkin değerlerden sadece biridir. Daha açık bir 

ifadeyle, Gasset, yaĢamı, bütünlüğünde kavrayabilmek için bilimin yanına, yaĢamın 

görkemli, cömert yayılımları olan ve yaĢamdan kaynaklanan, ahlakı, sanatı, felsefeyi ve 

adaleti de koymamız gerektiğine dikkat çekmektedir (Gasset, 2013, s. 99).  

 Gasset, bilim ile birlikte “ahlak, sanat, felsefe ve adalet”i insan yaĢamının 

etkinlikleri, değerleri, temel bileĢenleri ve kültürün öğeleri olarak görmektedir (Gasset, 

1933, s. 68). Bu bağlamda, Gasset, kültürün içerdiği tüm temel değerlerin ve 

etkinliklerin, insana yaĢamsal bir görüĢ açısı, yani insanı insanlaĢtıran bir bakıĢ açısı ya 

da ilke kazandırdığını vurgulamaktadır. Nitekim, görüĢ açısı yerine ilke de 

denebileceğini belirten Gasset‟e göre, insanın, tıpkı bir hayvanın yaptığı gibi 

düĢüncelerinin ve eylemlerinin arkasında, temelinde yatan bir takım ilkelerden, yoksun 

bir Ģekilde “öylesine yaĢayıp” gitmesi, tür olarak insana en ters düĢen Ģeydir. BaĢka bir 

deyiĢle, bu durum, gerçek anlamda insan olmaya ve insan adını almaya, yani 

insanlaĢmaya aykırıdır. Çünkü, insan, ancak düĢüncelerinin ve eylemlerinin kaynağında 

bir takım ilke ve değerlere sahip olduğunda insanlaĢmakta ve hayvandan farkını ortaya 

koymaktadır (Gasset, 1933, s. 60).  

 Bu bağlamda, Gasset‟e göre, “herhangi bir kendiliği” ilke olarak belirlememizin, 

yani “ilke düzeyine yükseltmemizin nedeni onda üstün bir değer bulmamızdır”. Diğer 

bir deyiĢle, “bize öteki Ģeylerden daha değerliymiĢ gibi göründüğünden ötürü”, 

“değerlendirme yeteneğimizi kullanarak” “onu yeğleriz ve öbürlerini ona bağımlı 

kılarız” (Gasset, 2013, s. 94). Ancak, değerler söz konusu olduğunda, “ruhumuzun, 
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„yeğlemek‟ dediğimiz” etkinliğinin, “bize değerlerin kalıcı ve değiĢmez bir hiyerarĢiyi 

izlediğini” gösterdiğini, bu bağlamda değerler dünyasında hiyerarĢik bir sıra düzeni 

olduğunu öne süren Gasset, tıpkı bir hesabı ĢaĢırdığımız gibi “tercihimizde yanılıp 

alttakini üsttekinin yerine” geçirsek bile, “sayıların kesin gerçeğinin değiĢmeyeceği 

gibi” bu hiyerarĢinin de değiĢmeyeceğini düĢünmektedir. Fakat, “bir insanda, çağda ya 

da halkta herhangi bir yanlıĢ tercih yerleĢir kalır” ve böylece “nesnel değer basamakları 

altüst” edilirse, yani “üsttekini alttakinin gerisinde bırakma bir alıĢkanlık halini alırsa, 

bu değerlendirme yeteneğinin kaygı verici bir illeti olur, çıkar” (Gasset, 2013, s. 95).  

 Bu noktada, Gasset‟in değerlere iliĢkin düĢüncelerinden hareketle, değerler 

doğru değerlendirilmediğinde ve bu durum bir alıĢkanlığa dönüĢtüğünde, nesnel değer 

basamaklarının altüst edildiğini, böylelikle değerler dünyasının sıra düzeninin 

bozulduğunu ve eĢ değere sahip değerlerin eĢitliğinin korunamadığını söylemek 

mümkündür. Bu bağlamda, eĢ değere sahip değerlerin eĢitliği korunmadığında, yaĢamın 

tüm özgün etkinlik ve değerlerinin, yani bilimin, sanatın, felsefenin ve adaletin, değerini 

yitireceğini, yaĢamla bağının kopacağını, dolayısıyla yaĢamsal bir kültürün inĢâ 

edilemeyeceğini, en nihayetinde de bütünselliğinde insanı ve yaĢamını anlamanın 

mümkün olamayacağını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Nitekim, Gasset, özellikle 

Descartes felsefesi ile birlikte modern dönemde, değerler dizgesinde kültürün öğelerini 

oluĢturan tüm yaĢamsal etkinlik ve değerlerin eĢ ölçüde değere sahip olmasına rağmen, 

nesnel değer basamaklarının en üstüne bilimin yerleĢtirildiğine, yani bilimin baĢ değer 

yapıldığına, bu anlamda değerler dizgesinin altüst edildiğine ve kültürün bilime 

indirgendiğine, ama bilimin tek baĢına insanı ve yaĢamını anlamada yetersiz kaldığına 

dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, insanın, yaĢamı her yönüyle doğru 

değerlendirebilmesini, kavrayabilmesini sağlayan bir görüĢ açısına sahip olabilmesi ve 

böylelikle yaĢamda yönünü bularak soylu bir yaĢamı inĢâ edebilmesi için, yaĢamın 

özgün etkinlik ve değerlerini, bilimi, sanatı, ahlakı, felsefeyi ve adaleti, yani kültür 

dünyasının tüm öğelerini bütünüyle, eĢ değer bir biçimde ilke edinmesi ve yaĢatması 

gerekmektedir (Gasset, 2013, s. 89-96).   

 Bu bağlamda, Gasset, kültürü “tüm insanların, geçerli bir yaĢam tasarımında el 

ele vererek uygarlığı yeni baĢtan kurma” yönünde bitimsiz bir uğraĢ olarak 

nitelendirmektedir. Diğer bir ifadeyle, kültür, tüm insanların, “yaĢam denen müthiĢ 
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soruna topluca verdikleri bütüncül ve tümüyle varoluĢsal yanıttır” (Akt. IĢık, 1992, s. 

31). Ġnsanın kendine doyurucu bir yaĢam inĢâ edebilmesi için bu bütünlüğü koruması 

gerektiğini öne süren Gasset‟e göre, kültürün unsurlarını oluĢturan “bilim, ahlak, sanat, 

felsefe ve adalet”, yaĢama içkin değerlerdir. Gasset, yaĢama içkin değerler olarak 

kültürün bileĢenlerinden her birinin, aynı zamanda birer yaĢamsal etkinlik olduğunu 

belirtmekte ve bu yaĢamsal etkinliklerin, yaĢamın kaçınılmaz gerekliliği olduğunu 

düĢünmektedir (Gasset, 2013, s. 98-99). Öyle ki yaĢamı adeta bir deniz kazasına 

benzeten Gasset‟e göre, “geminin batması ille de boğulmak demek değildir. Biçare 

insancık, dibe doğru gömüldüğünü duydukça, batmamak için kollarını oynatır. Ölüme 

sürüklenmemek için bir tepki olarak yaptığı o kol hareketidir – yüzme hareketidir – 

kültür” (Akt. IĢık, 1992, s. 31). Bu bağlamda, kültür, “insanın önüne atılan bir can 

simidi gibidir ve insanın hayatı anlamsız bir trajedi gibi yaĢamasını” engelleyen, “çağın 

sahip olduğu hayatî fikirler sistemidir” (Gasset, 1998, s. 38). Hatta, Gasset‟e göre, 

“arabanın tekerleklerinin öküzün tırnaklarını takip etmesi gibi bizim hareketlerimiz de 

düĢüncelerimizi takip eder” ve bu anlamda “biz fikirlerimiz neyse oyuz” (Gasset, 1997, 

s. 78). Fikirler olmadan insani seviyede bir yaĢam sürdürmenin mümkün olmadığını, 

insanın yapıp etmelerini, fikirlerin yönlendirdiğini belirten Gasset, yaĢamın zorlu 

yollarında insana bu hayatî fikirlerin, yani kültürün rehberlik ettiğini ve bu tür bir rehber 

olmaksızın insanoğlunun yolunu kaybedeceğini düĢünmektedir.  

YaĢam bir kaostur, bir vahĢi ormandır, bir kargaĢadır. Ġnsan içinde kaybolur 

gider. Ama zihni o kazazedelik ve kaybolmuĢluk duygusu karĢısında tepki 

gösterir: vahĢi ormanda patikalar yollar bulabilmek için uğraĢır; yani evren 

üstüne açık seçik fikirler, nesnelerin ve dünyanın ne olduğu hakkında somut 

kanılar. ĠĢte o bütün kanılardan oluĢan dizge sözcüğün tam anlamıyla kültürdür; 

dolayısıyla süsten baĢka her Ģeydir. Kültür, yaĢam denilen deniz kazasında 

insanın önüne atılan can simididir, insanın hayatı anlamsız bir trajedi ya da 

kökten bir aĢağılanma gibi yaĢamamasını sağlar (Gasset, 1998, s. 38). 

 Ġnsanın, kökten gerçekliği olan yaĢamında karĢılaĢtığı sorunlar karĢısında tepki 

göstererek sürekli bir takım fikirler ve yorumlarda bulunduğunu belirten Gasset‟e göre, 

insanın, daima yaĢam tarzının temelini oluĢturan “bazı kesin fikirlere göre yaĢadığı” 

gerçeği hiçbir Ģekilde inkâr edilemez. Gasset‟in, “hayatî” olarak nitelendirdiği bu 

fikirler, “bir çağın hayatına yol gösteren fikirler” anlamında, kültüre karĢılık 

gelmektedir (Gasset, 1997, s. 110-111). Dolayısıyla, kültür, tarihsel bir çağda, yaĢama 
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temel teĢkil eden, bilimsel, sanatsal, ahlaki, felsefi, hukuki vb. alanlara ait fikirler 

dizgesinden oluĢmaktadır. Bu bağlamda, insanın yaĢamında her zaman belli birtakım 

fikirlerden yola çıktığını belirten Gasset‟e göre, insan yaĢamına temel oluĢturan bu 

fikirler, her bir insanın, dünyanın ve diğer insanların “doğasına” iliĢkin ya da nesnelerin 

ve eylemlerin “değer hiyerarĢisine” iliĢkin edinmiĢ olduğu “somut kanılar toplamıdır” 

(Akt. Cihan, 2010, s. 123). Bütün bu kanı ve fikirlere sahip olmak ya da olmamak ise 

insanın elinde değildir, insan için bu kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ayrıca, tüm bu 

kanaatler ve fikirler “ne tür olursa olsun her insan hayatının esas cüzüdür” (Gasset, 

1997, s. 110-111). Öte yandan, söz konusu görüĢ açısının, ilkenin, kanaat ve fikirlerin 

“insana doğuĢtan” gelmediği gibi büyük çoğunluğunun birey tarafından üretilmediğini 

belirten Gasset‟e göre, “bir görüĢ açısının seçilmesi kültürü baĢlatan edimdir” ve birey, 

bu kanaatleri, fikirleri, görüĢ açısını, çağından ve tarihsel belleğinden devralmakta ve 

geliĢtirmektedir. BaĢka bir deyiĢle, “bu kanaatlerin ve fikirlerin büyük çoğunluğu birey 

tarafından üretilmemiĢtir, fakat, basitçe, birey bunları tarihi çevresinden – zamanından – 

almıĢtır” (Gasset, 1997, s. 113 ; 2013, s. 93).  

 Dolayısıyla, kültürün, tarihsel bir birikimin sonucunda inĢâ edildiğini belirten 

Gasset, bu bağlamda, doğal olarak her çağın birbirinden farklı kanaatler sistemi 

sunduğunu, hatta bazılarının diğer çağların değersiz kalıntıları olduğunu düĢünmektedir. 

Ancak, buna rağmen, “daima çağın üst seviyesini temsil eden bir canlı fikirler sistemi” 

ya da çağın “tipik özelliği olan bir sistem, varolagelmiĢtir”. ĠĢte bu sistem, Gasset‟e 

göre, çağın kültürünü temsil etmektedir (Gasset, 1997, s. 113); “tabii ortamda 

birbirinden çok ayrı kanı dizgeleri vardır. Kimileri eski zamanların paslanmıĢ, battal 

kalıntılarıdır. Ama çağın en üst düzeyini temsil eden bir canlı fikirler dizgesi, günceli 

dolu dolu yakalayan bir dizge her zaman vardır. O dizge kültürdür” (Gasset, 1998, s. 

59). Ancak, çağımızda, kültürün içeriğinin “çoğunlukla bilim kaynaklı” olduğunu öne 

süren ve bu anlamda, korkunç bir kültürsüzlük çağından geçtiğimizi belirten Gasset, bu 

durumun, yaĢamdan kopuk, “bilimsel”, “matematiksel”, “doğalcı”, “fizik” ya da 

“mutlak” akla olan sonsuz güvenin yarattığı “ihtisaslaĢma barbarlığı”ndan 

kaynaklandığını düĢünmektedir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ele alınacağı üzere 

ihtisaslaĢmayı, çağın en büyük hastalığı olarak nitelendiren Gasset‟e göre, uzmanlaĢma, 
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kitleselleĢme sorununun en önemli nedenlerinden biridir ve aynı zamanda kitle insanını 

doğuran nedenlerin de baĢında gelmektedir (Gasset, 2014b, s. 139-145).  

 Öte yandan, Gasset, uzmanlaĢma sayesinde bilim insanlarının ürettiği teknolojik 

geliĢmenin insan hayatına getirdiği kolaylıkları ve olumlu yansımaları inkâr etmemekle 

birlikte tüm bu geliĢmelerin bütünselliğinde kültür zemininde yoğrulmadığını aksine, 

mutlak ve bilimsel akıl anlayıĢının, kültürü, bilime indirgediğini belirtmektedir (Gasset, 

2014b, s. 140-142). Oysa, kültür, salt bilimden ibaret değildir, “içeriğinin önemli bir 

kısmının bilimden ileri gelmesi çağımızın kültürünün bir özelliğidir” (Gasset, 1997, s. 

79). Çünkü, Gasset‟e göre, çağın hemen hemen tüm düĢünürleri, öncelikle “raison 

[akıl], sonra ilustración [Aydınlanma], sonunda kültür adı altında, terimlerin en kökten” 

değiĢimini gerçekleĢtirerek, zekâyı, aklı, bilimi ve bilime indirgenmiĢ kültürü, insan 

teklerine ait olmayan, onların üstünde, onları yöneten ve yaĢamın dıĢında bir ilke olarak 

görmüĢ ve bu terimleri saygısız bir biçimde tanrılaĢtırmıĢtır. Öyle ki kültürün, aklın ve 

düĢüncenin, “kaçıp giden bir Tanrı‟nın boĢ bıraktığı yeri” doldurduğunu belirten Gasset, 

bu durumu “kültür sofuluğu” olarak nitelendirmektedir. Tüm yapıtlarında, “kültür 

sofuluğu” ya da “kültürcülük” adını verdiği bu durumla savaĢtığını dile getiren Gasset, 

“kültür sofuluğu”nun, kültürü ve düĢünceyi, “kendi kendini haklı gösteren bir ĢeymiĢ 

gibi”, yani “kendinden baĢka bir özür gerektirmeyen, somut uğraĢı ve içeriği ne olursa 

olsun, değeri kendi özünden kaynaklanan bir Ģey” gibi sunduğunu düĢünmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 44). Böylelikle, çağımızın kültür anlayıĢını, “kültür sofuluğu” ya da 

“kültürcülük” olarak nitelendiren ve ileride ele alınacağı üzere kitleselleĢmenin kaynağı 

olarak gören Gasset‟e göre, “kültürcülük”, adeta “Tanrı‟sız bir Hıristiyanlık”tır (Gasset, 

2013, s. 99).  

 Bu bağlamda, kültürü, bilimden ibaret sayan ve mutlak aklı yücelten anlayıĢın, 

yani kültürcülüğün ya da “kültür sofuluğu”nun, yaĢamı baĢlı baĢına değerden yoksun 

bıraktığını düĢünen Gasset, yaĢamın ancak, “bir kültürel „ahiret‟in aracı ve temeli olarak 

değer” kazandığını belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 99). Daha açık bir ifadeyle, 

“kültürcülük” anlayıĢına göre, “insan yaĢamı kültürün hizmetine girmeliydi, çünkü 

ancak böylelikle saygıdeğer bir nitelik kazanırdı”. Fakat, Gasset, bu anlayıĢın, “insan 

yaĢamının kendisi”ni, yani “bizim özbeöz varoluĢumuz”u, kendi baĢına “yüzeysel, 

değersiz bir Ģey” saydığını vurgulamaktadır (Gasset, 2014a, s. 44). Öte yandan, Gasset, 
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mutlak aklın ve  “soyut zihin ürünü kültür” anlayıĢının, kültürcülüğe sofuca bir 

bağlanmaya dolayısıyla, “çoğu kimsenin akıl yürütme zorunluluğundan sıyrılmak 

istemesine”, hatta “saldırgan bir küçümsemeyle mantıklı olmaktan vazgeçmesine” yol 

açtığını düĢünmekte, ancak birkaç yıla kalmadan, yaĢamı, bu türden bir kültür 

anlayıĢının hizmetine sokmaya kalkıĢmıĢ olmamızın bir hata olduğunun görüleceğini 

belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 68-105). Böylece, mutlak aklın ve ürünü olan kültürün, 

tanrılaĢtırılarak yaĢamı öncelemesini çağımızın bir sorunu olarak gören Gasset, mutlak 

akıl anlayıĢının sınırlarını aĢtığını ileri sürmektedir (Gasset, 1997, s. 113-114).  

 Bu noktada, hem kültür kavramına bir kesinlik kazandırmak hem de insana ve 

yaĢamına iliĢkin sorunlar karĢısında bilimin neden baĢarısız olduğunu açıklığa 

kavuĢturmak için kültür ile bilim arasındaki farkın açık ve seçik bir Ģekilde kavranması 

gerektiğine dikkat çeken Gasset‟e göre, “zamanımızda, kültürün içeriği çoğunlukla 

bilim kaynaklıdır” ve “kültürün içeriği, baĢka bir yerden daha çok bilimin sahasından 

elde edilmesine rağmen, bilimsel gerçekler olmaktan ziyade hayati bir inançtır, 

zamanımızın karakteristiği olan bir kanaattir”. Öyle ki, “beĢ yüzyıl önce, inanç kilise 

konsüllerine dayanıyordu ve kültürün içeriği büyük oranda onlardan hasıl oluyordu” 

(Gasset, 1997, s. 113-114). Bu anlamda, kültürün bilimle olan iliĢkisi, “alıĢ-veriĢi”, 

“mesleğin bilimle olan iliĢkisinin aynısıdır”, yani kültür, “varlığımızın yorumu 

açısından olmazsa olmaz derecesinde gerekli olanı bilimden borç” almaktadır. Fakat, 

bilim ve kültür birbiriyle iliĢkili olmasına rağmen, “bilimin kültür olmayan”, kültürden 

ayrılan, “saf bilimsel teknikler olan, parçalanmamıĢ kısımları vardır”. Bilimin, 

kültürden ayrılan saf bilimsel teknikler olan bu kısımları, bir insana belirli bir dünya ve 

insan görüĢü kazandırmamaktadır. Bir insanın eksiksiz bir Ģekilde belirli bir dünya ve 

insan görüĢüne sahip olmasını zorunlu olarak sağlayan, bilim değil, kültürdür. BaĢka bir 

deyiĢle, kültür, “dünya ve insana dair eksiksiz bir görüĢe sahip olmamızı zorunlu” 

kılmaktadır. Dolayısıyla, “bilimle yetinmek, soyut kuramsal Ģiddetin bitmeye yüz 

tuttuğu noktada durmak kültürün iĢi değildir” ve yaĢam, “bilimler evreni bilimsel olarak 

açıklayana dek bekleyemez”. Nitekim, Gasset‟e göre, “kendimiz hazır olana kadar 

yaĢamı tehir edemeyiz”. Çünkü, “hayatın en belirgin özelliği mecburi olmasıdır; hiçbir 

ertelemeye ihtimal vermeyen hayat acildir, „burada ve Ģimdi‟. Hayat bize doğrudan ateĢ 

eder. Ve onun yorumundan baĢka bir Ģey olmayan kültür, hayatın bekleyebileceğinden 
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daha uzun bekleyemez” (Gasset, 1997, s. 114). Bu açıklamanın bilim ve kültür 

arasındaki farkı keskinleĢtirerek, kültürün bilim olmadığını göstermeye yeterli olduğunu 

belirten Gasset‟e göre, “bilim kendisiyle hayatımızı idame ettiğimiz bir Ģey değildir” 

(Gasset, 1997, s. 113-114). Diğer bir deyiĢle, “bilimin asıl saiki kültürünki gibi hayati 

bir endiĢe değildir. Bilim hayatın zaruretlerine duyarsızdır ve kendi gerekliliklerinin 

peĢinden gider”. Bu nedenle, “bilim biteviye hiçbir sınır tanımadan çeĢitlenir ve 

uzmanlaĢır ve hiçbir zaman tamamlanmaz”. Fakat, kültür, “burda ve Ģimdi bizim 

hayatımıza boyun eğer ve her an, tam, tekdüze ve insicamlı bir sistem – hayat planı, 

hayat ormanının baĢından sonuna dek rehberlik eden yol – olmak zorundadır” (Gasset, 

1997, s. 115).   

 Bilim ve kültür arasındaki farka bu Ģekilde vurgu yapan ve yaĢamı, içinde 

kaybolmanın her an mümkün olduğu sık bir ormana benzeten Gasset‟e göre, insana 

hayat ormanının baĢından sonuna dek bilim değil, kültür rehberlik etmektedir. 

Dolayısıyla, kültür, yaĢamın kaçınılmaz gereği, insan varlığının temel bileĢeni ve 

önemli bir boyutudur (Gasset, 1997, s. 115). BaĢka bir deyiĢle, kültürü, tıpkı bir insanın 

elleri gibi yaĢamın elzem bir eli, yani son derece önemli bir uzvu olarak gören Gasset 

(1997, s. 115-116), kültürden yoksun bir kiĢinin kendini “aĢağı seviyede bir hayat, daha 

zor, meĢaakkatli, ham bir hayat yaĢamaya” mahkûm edeceğini belirtmektedir. Nitekim, 

bu durum, “geri kalmıĢ insanların – veya bireylerin – vahim halidir” (Gasset, 1997, s. 

113). Gasset, kültürden yoksun insanların ya da halkların baĢına gelen bu durumu bir 

benzetmeyle Ģöyle açıklamaktadır: “kültürsüz insanların ya da halkların baĢına gelen 

budur. Onların yaĢamı kağnıda gider, baĢkaları ise otomobillere binmiĢ, yanlarından 

rüzgar gibi geçerler. Onların dünya hakkındaki fikirleri ötekilerinki kadar isabetli, 

zengin ve keskin değildir”. Bu nedenle, “çağının yaĢamsal düzeyinin altında kalan insan 

diğerlerine kıyasla bir tür alt insan olmaktan öteye geçemez” (Gasset, 1998, s. 59-60).  

 Kültürü, insanın, “alt insan”, yani “kitle insanı” olmasını engelleyen yaĢamsal 

bir güç olarak gören Gasset‟e göre, kültürsüz bir yaĢam, insanın içinde yitip gittiği, 

sıradan, sakat, bozguna uğramıĢ, sahte ve harap bir yaĢamdır (Akt. IĢık, 1992, s. 31). Bu 

bağlamda, yaĢama içkin değerler ve etkinlikler olarak gördüğü bilim, ahlak, sanat, 

felsefe ve adaletin, yani bütününde kültür olarak nitelendirdiği yaĢamsal değerlerin 

hiçbirinin diğerini öncelememesi gerektiğine dikkat çeken Gasset, yaĢamın, salt bilimle 
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değil, sözünü ettiği ve bütünselliğinde kültür olarak nitelendirdiği yaĢamsal etkinliklerin 

tamamıyla bir anlam ve değer kazandığını, kültürün de ancak bu Ģekilde yaĢamsal bir 

temele oturduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2013, s. 93-100). Dolayısıyla, insan, tüm 

yaĢamsal etkinlikleri eĢ değer bir biçimde amaç ve ilke edinmelidir. Aksi halde, Gasset, 

çağımızda olduğu gibi yaĢamsal güç kaynakları olan yaĢama içkin bu değerlerin 

tükeneceğini ve bu tükeniĢin, beraberinde bir yozlaĢmayı, bir dekadans çağını 

baĢlatacağını öne sürmektedir (Gasset, 2013, s. 91). Bu nedenle, “yaĢam kültürlü olmalı, 

ama kültür de yaĢamsal olmalı”dır (Akt. IĢık, 1992, s. 17). Öte yandan Gasset, insanın, 

yaĢama özgü bütün değerleri, yani bütünselliğinde kültürü yaĢatabilmesi için, yaĢamı, 

her yönüyle, yaĢama içkin tüm değerlerle birlikte amaç ve ilke edinmesi, bu yaĢamsal 

değerlerin hiçbirinin yaĢamın önüne geçmemesi gerektiğini vurgulamaktadır (Gasset, 

2013, s. 93-100). Bu bağlamda, insanın temel gerçeklik olan “yaĢam” için yaĢaması 

gerektiğini belirten Gasset‟e göre, “zaman zaman din için, bilim için, ahlak için, 

ekonomi için” hatta “sanatın ya da bedensel zevkin hayaletine hizmet için yaĢanmıĢtır”, 

ama “hiç denenmemiĢ olan Ģey ise, bilinçli bir kararla, yaĢam için yaĢamaktır” (Gasset, 

2013, s. 93).  

 Bu noktada, Gasset, insanın, “yaĢam için yaĢaması”, yaĢamı ilke edinmesi ve 

yaĢama anlam katan kültürün içerdiği tüm temel değerleri bütünüyle yaĢatması için 

yaĢama içkin tüm değerleri ve etkinlikleri düzenleyen aklın da yaĢamın önüne 

geçmemesi, insanı, yaĢamdan soyutlayarak yaĢamsal bir kültürü inĢâ etmekten mahrum 

bırakmaması gerektiğini düĢünmektedir (Gasset, 2013, s. 93-106). Bu nedenle de 

Gasset, insanın, yaĢamdan beslenen bir “akıl” kavramına ihtiyacı olduğunu öne 

sürmektedir (Gasset, 2013, s. 105-106). Çünkü, yüz yılı aĢkın bir süredir “akıl 

sözcüğü”nün değerini her geçen gün yitirmesine neden olan anlamlarda kullanıldığını 

ileri süren Gasset‟e göre, akla iliĢkin yapılan tüm tanımlamalar ve yüklenen anlamlar, 

“dar görüĢlü” olmakla birlikte aklın “en belirleyici boyutunu kaldırıp atmak ya da 

köreltmek suretiyle onu kısırlaĢtırmıĢlardır”. Bu bağlamda, Gasset, “bizi gerçekle”, yani 

yaĢamla iliĢkiye sokan ve “yüz yüze gelmemizi sağlayan her türlü zihinsel iĢlem”in, 

“sahici ve kesin anlamıyla akıl” olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2015, s. 44-45).  

 Dolayısıyla, akıl, yaĢamın gereksinimlerini görebilmeli, yaĢama hizmet 

etmelidir. Bu da ancak, aklın, yaĢamın bir parçası adeta bir “yaĢam organı olarak” 
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görülmesiyle mümkündür (Akt. IĢık, 1992, s. 24-25). Çünkü, her bir insan için en temel 

ilke, iĢ, uğraĢ ve gerçek olan yaĢam, aynı zamanda insanın en karmaĢık gerçeğidir. 

Ġnsanın önceden bilemediği, tasarlayamadığı ve seçemediği bir dünyaya doğduğu an 

baĢlayan yaĢamının, insana boĢ olarak, yani yapılıp tamamlanmadan verildiğini belirten 

Gasset, yaĢamını, içgüdüleriyle yaĢayan hayvanın aksine, her bir insanın, kendi 

yaĢamını, kendi uğraĢları, seçimleri ve eylemleri ile doldurmak zorunda olduğunu 

düĢünmektedir.  Üstelik, bu zorunluluğun, insana, beraberinde pek çok sorumluluk ve 

yükümlülük getirdiğine, insanın, bu sorumluluklara ve yükümlülüklere yenik 

düĢmemesi için onları göğüslemek durumunda olduğuna dikkat çeken Gasset‟e göre, 

insanın temel gerçekliği olan “yaĢam” salt biyolojik değil, aynı zamanda biyografiktir 

(Gasset, 2005, s. 13-15). Diğer bir deyiĢle, insan, biyolojik bir varlık olan hayvan gibi 

önceden “belirlenmiĢ ya da saptanmıĢ bir varlık değildir; varlığı zaten varolma 

özgürlüğüdür” (Gasset, 2014a, s. 148). Dolayısıyla, her bir insanın, yaĢamında ne 

yapacağına, ne olacağına kendisinin karar verdiğini ileri süren Gasset‟e göre, insanın 

“yapması gereken Ģey zorunlu olmadığı gibi önceden belirlenmiĢ de değildir” (Gasset, 

2014a, s. 56). Her bir insanın, yaĢamında ne yapacağını kendisinin seçmek ve 

kararlaĢtırmak durumunda olduğunu, baĢka hiç kimseyi vekil tutamayacağını belirten 

Gasset, insanın “kendi için ve kendi karĢısında, yalnızca kendi sorumluluğu” altında 

olduğunu düĢünmektedir. Hatta, “bu yüzdendir ki yaĢamımızı „bir yandan‟ Ģöyle 

yapardım, düĢünürdüm, duyardım, isterdim, kararlaĢtırırdım diyerek geçiririz” (Gasset, 

2014a, s. 56-57).  

 Bu bağlamda, Gasset için yaĢamak, adeta insanın, kaçınılmaz koĢullar karĢısında 

akıl yürütmekten baĢka çaresinin bulunmamasıdır (Gasset, 2013, s. 67). Dolayısıyla, 

yaĢamı, her bir insanın kendi baĢına üstesinden gelmek durumunda olduğu bir iĢ, bir 

uğraĢ olarak gören ve önceden belirlenmemiĢ bir varlık olarak her bir insanın kendisine 

boĢ olarak verilen yaĢamını kendisinin yapılandırması gerektiğini öne süren Gasset‟e 

göre, yaĢamak, “dünyayla bir alakaya sahip olmaktır; onun üzerinde yoğunlaĢmak, onun 

için çaba sarfetmek ve kendini onunla meĢgul etmektir” (Gasset, 1997, s. 111). Çünkü, 

eğer her birimizin yaĢamını oluĢturan eylemler ve uğraĢılar içimizde bir otomat gibi 

mekanik ya da bir hayvan gibi içgüdüsel olarak üretilseydi, sonuç bir insan yaĢamı 

olmazdı. Bu nedenle, Gasset, insanın, yaĢamının her anında yapacağı bir sonraki Ģeye 
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karar verdiğini, “ne kadar basit ve çocuksu olursa olsun bir çeĢit plan yapmaya” mecbur 

olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 1997, s. 112). Öte yandan, insana bahĢedilen yaĢam 

sonsuz değildir ve bu bağlamda yaĢam tam anlamıyla bir telaĢtır (Gasset, 2005, s. 15). 

Dolayısıyla, insanın kendisine boĢ olarak verilmiĢ ve dakikaları sayılı olan yaĢamında 

ne yapacağını, neye bel bağlayacağını ve güveneceğini tezelden bilmek zorunda 

olduğunu belirten ve bu doğrultuda, yaĢamı, her an için kaçınılmaz bir “bilanço” olarak 

nitelendiren Gasset‟e göre, yaĢamsal bir kültürü inĢâ edemeyen bilim ve mutlak akıl, bu 

plan ve hesapta korkunç bir açık vermiĢtir. (Gasset, 2015, s. 12-14). Çünkü, Gasset, 

kültürü, bilimden ibaret sayan mutlak akıl anlayıĢının, kültürü tüm öğeleriyle birlikte 

yaĢatmayı baĢaramadığını ve bilimin, insana ve yaĢamına iliĢkin sorunlar karĢısında 

dilsiz kaldığını, dolayısıyla, akıl ve yaĢam arasındaki bağın koptuğunu düĢünmektedir. 

Nitekim, Gasset‟e göre, akıl, insanın temel gerçeği olan yaĢamında emniyetle hareket 

edebilmesinin bir aracıdır ve bu bağlamda aklın yolu, bilimden değil, kültürden 

geçmektedir (Gasset, 1997, s. 83). Oysa, mutlak akıl anlayıĢı, insanı ve temel gerçekliği 

olan yaĢamını, bilimin buyruğuna ve yönlendirmesine teslim etmiĢ ancak, bilim, insan 

için gerçek ve doyurucu bir yaĢam inĢâ edememiĢtir. Dolayısıyla, “fiziksel aklın 

bozguna uğradığını” ve insanın, “akıl” kavramına iliĢkin “yepyeni bir gerçeğin ifĢasına 

ihtiyacı” olduğunu belirten Gasset, mutlak aklın imparatorluğunu “yaĢamsal akla” ve 

devamında “tarihsel akla” bırakması gerektiğini öne sürmektedir (Gasset, 2015, s. 46).  

Fiziksel akıl bize insan üstüne açık seçik hiçbir Ģey söyleyemiyormuĢ. Pekâlâ! 

Çok basit, bu demek oluyor ki insana iliĢkin konuları fiziksel ve doğalcı biçimde 

iĢleme radikalizminden vazgeçmeliyiz. Öyle yapmak yerine, insana iliĢkin olan 

Ģeyleri gördüğümüz gibi, kendiliğinden yolumuza çıktıkları biçimleriyle alalım. 

Ya da bir baĢka deyiĢle: Fiziksel aklın bozguna uğraması yaĢamsal ve tarihsel 

aklın yolunu açıyor bize (Gasset, 2015, s. 15).         

 Bilimin ve bilimsel düĢüncenin gelmiĢ olduğu noktayı asla küçümsemeyen ve 

bilimin, yaĢam için önemli olduğunu, dinin yeniden bilimin yerine geçmemesi 

gerektiğini, ama aynı zamanda aklın da yaĢamın önüne geçmemesi gerektiğini Gasset Ģu 

sözleriyle dile getirmektedir: “gerçekten de yaĢamın ne gökten indirilmiĢ imanın, ne de 

mutlak aklın kendi yerine geçirilmesini hoĢ görmeyeceğini fark ederiz” (Gasset, 1962, 

s. 84). Bu bağlamda, Gasset‟e göre, “ilkin gökten indirilmiĢ dinsel inancın karĢısına 

mutlak akıl, bilim dikildi; bugün de mutlak aklın karĢısına yaĢamın kendisi”, yani 

“yaĢamsal akıl” ve “tarihsel akıl” dikilmektedir (Gasset, 2013, s. 67). Bu noktada, 
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Gasset, çağımızın çözmesi gereken asıl sorunun, mutlak aklın ve soyut zihnin ürünü, 

“geometriden örneklenmiĢ” kültür sofuluğunun, yaĢam karĢısında ilan ettiği 

buyurganlığına son vermek ve gerçek anlamda yaĢamsal bir kültürü inĢâ etmek 

olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2013, s. 105). Bu nedenle, “bugünkü kuĢakların 

görevi, dünyayı yaĢamın bakıĢ açısına göre düzenleme yolunda canla baĢla 

uğraĢmaktır” (Gasset, 2013, s. 93). Aksi halde, mutlak akıl ve soyut zihin ürünü kültür, 

yaĢamın karĢısına dikilerek buyurganlığını ilan edecek olursa, bu durum, “parçanın 

bütüne baĢkaldırması anlamına” gelmektedir ve “derhal kendi yerine ve iĢlevine geri 

döndürülmelidir”. Çünkü, “mutlak akıl yaĢamın yerini tutamaz; soyut zihin ürünü 

kültür, doğal olanın karĢısında, kendi kendine yetebilecek ve öbürünün yerini 

tutabilecek bir baĢka yaĢam değildir. Yalnızca birincil yaĢamsallığın denizi üstünde 

dolaĢan ufacık bir yüzen adadır, o kadar”. Gasset, mutlak aklın, bilimin ya da bilime 

indirgenmiĢ kültürün, yaĢamın yerini tutamayacağını, yaĢamın yerini tutmak Ģöyle 

dursun, hatta yaĢama dayanmak, onunla beslenmek zorunda olduğunu düĢünmektedir; 

“tıpkı bedenin her üyesi nasıl organizmanın bütünü içinde yaĢarsa öyle”. Çünkü, akıl, 

“yalnızca yaĢamın bir biçimi ve iĢlevidir”. Bu bağlamda, akıl, kültür ve yaĢam 

arasındaki bağın kopmaması gerektiğini belirten Gasset, aklın, kültürün, hatta sanatın ve 

etiğin yaĢama yön vererek yaĢamı düzenleyen birer güç olabilmesi için yaĢama 

dayanmak, yaĢamdan beslenmek ve yaĢama hizmet etmek zorunda olduğunu öne 

sürmektedir (Gasset, 2013, s. 105). Bu nedenle, Gasset, mutlak aklın imparatorluğunu, 

“yaĢamsal akla” ve “tarihsel akla” bırakmaktan baĢka çaresi olmadığını düĢünmektedir 

(Gasset, 2013, s. 105-106).  

 Gasset‟in “vital reason”, “yaĢamsal akıl” adını verdiği kavram aslında, doğrudan 

yaĢamın kendisidir. Daha açık bir ifadeyle, yaĢam ve “vital reason” gerçekte bir ve aynı 

Ģeydir. Çünkü, matematiksel aklın, insanın temel gerçekliği olan yaĢamı anlama 

yeteneğinden yoksun olduğunu düĢünen Gasset‟e göre, yaĢam, matematiksel bir akıl 

yürütmeye indirgenemeyecek kadar değiĢken, geniĢ ve zengin bir içeriğe sahiptir. Bu 

bağlamda, akıl kavramına iliĢkin ortaya konan tüm tanımlamaların, aklı yaĢamdan 

sterilize ettiğini, hadımlaĢtırdığını ve körelttiğini öne süren Gasset, aslında gerçek 

anlamıyla aklın, insanı gerçeklikle, yani yaĢamla buluĢturan her türlü zihinsel faaliyet 

olduğunu iddia etmektedir (Marías, 1967, s. 452-453). Dolayısıyla, Gasset, “yaĢamsal 
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akıl” kavramını, yaĢamdan kopuk ve soyutlanmıĢ, mutlak bir akıl düĢüncesi olarak 

değil, her bir insanın kendi temel gerçekliği olarak gördüğü yaĢamını ilke edinmesini, 

yaĢamına yön vermesini ve planlamasını sağlayan, her bir insanı ve yaĢamını içinde 

bulunduğu ortamıyla birlikte ele alıp değerlendiren, yani herkesin kendi kiĢisel yaĢamını 

öne çıkartan bir düĢünce olarak tasarlamaktadır (Holmes, 1975, s. 72-75).  

 Çünkü, her bir insanın kendi kökten gerçekliği olan yaĢamı karĢısında belirli bir 

plan ve program yapmak, yani yaĢamını tasarlamak zorunda olduğunu düĢünen Gasset‟e 

göre, bu planı ve tasarımı yapacak olan, yaĢamdan kopuk olduğunu öne sürdüğü mutlak 

akıl anlayıĢı ya da bilim değil, somut yaĢamı öne çıkartan “yaĢamsal akıl” kavramıdır. 

Dolayısıyla, “yaĢamsal akıl” kavramıyla, öncelikle temel gerçeklik olarak nitelendirdiği 

yaĢam ile akıl arasında var olduğunu öne sürdüğü kopukluğu gidermeyi amaçlayan 

Gasset, bu amacını “biz, aklın, (…) insanın gündelik bir aracı olduğuna, insanın onu 

gereksindiğine, yaĢamını oluĢturan sonsuz ve son derece sorunlu gerçeğin ortasında 

kendi durumunu açıklığa kavuĢturmakta kullandığına inanıyoruz” sözleriyle dile 

getirmektedir (Gasset, 2014b, s. 165). Böylece, Gasset, mutlak akıl anlayıĢına karĢıt bir 

biçimde geliĢtirerek ortaya koyduğu “yaĢamsal akıl” kavramıyla, aklın, yaĢamın bir 

fonksiyonu ve iç iĢlevi olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 105). Bunun yanı sıra, 

mutlak akıl anlayıĢının, insanı, düĢünceye, kültürü ise bilime indirgediğini ve bu 

bağlamda sınırlarını aĢtığını öne süren Gasset, “yaĢamsal akıl” kavramıyla, sınırlarını 

aĢtığını öne sürdüğü mutlak akıl anlayıĢını yeniden yerli yerine, yani yaĢamsal 

bağlamına oturtarak, kültürü tüm öğeleriyle birlikte yeniden yaĢamsallaĢtırmayı 

hedeflemektedir. Çünkü, Gasset, “Avrupa”nın, akılcılığın gemisine atlayıp, dümene 

bilimi geçirdiğini ve yaĢamsal güç kaynağı olarak gördüğü kültürden uzaklaĢtığını, 

dekadans olana doğru ilerlediğini belirtmektedir. Nitekim, “Avrupa kültürü (…) tıpkı 

uzun yolculuklara çıkan eski kalyonların tayfaları gibi, vitamin eksikliğinden hasta 

düĢmüĢ. Kansızlık illetine tutulmuĢ bir kültür”dür (Akt. IĢık, 1992, s. 17).  

 Öte yandan, “historical reason”, “tarihsel akıl” kavramı, “yaĢamsal akıl” 

kavramına kıyasla akla iliĢkin yeni bir anlamlandırma değildir. Daha açık bir ifadeyle, 

“tarihsel akıl”, bireylerin deneyimlerini bütünsel bir Ģekilde değerlendirebilmeye ve bir 

sistem çerçevesinde birleĢtirerek harmanlamaya olanak sağlayan, bu sayede de temel 

gerçeklik olan yaĢamı daha iyi anlamayı hedefleyen bir akıl düĢüncesidir (IĢık, 1992, s. 
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24). ġimdiye değin akıl olarak bilinen Ģeyin tarihsel olmadığını belirten Gasset‟e göre, 

“tarihsel olan da rasyonel değildi”, yani tarih, “aklın tersiydi”. Bu bağlamda, “Eski 

Yunan‟da”da akıl ve tarih terimlerinin karĢıt olduğunu ileri süren Gasset, aslında hemen 

hiç kimsenin “tarihin rasyonel özünü” araĢtırmadığını, bu konuya en çok eğilen 

Hegel‟in ise “tarihe yabancı bir akıl yapıĢtırıp, ona kendi mantığının biçimciliğini” 

giydirdiğini ya da “Buckle gibi fizyolojik ve fiziksel aklı” eklediğini iddia etmektedir. 

Buna karĢılık, kendi niyetinin bunun tam tersi yönde olduğunu ve amacının “tarihin 

içerdiği özgün ve kendine özel aklı bulup çıkarmak” olduğunu, bu nedenle “tarihsel 

akıl” deyiminin olanca kesinliğiyle anlaĢılması gerektiğini vurgulayan Gasset, tarihsel 

aklın, “tarihte somutlaĢır gibi görünen bir tarih – dıĢı akıl değil, doğrudan doğruya 

insanın baĢına gelmiĢ olan ve onun öz aklını oluĢturan Ģey, insanın kurallarını aĢan ve 

kurallarının ötesinde, insanın ta kendisi olan bir gerçeğin ifĢası” olarak anlaĢılması 

gerektiğini belirtmektedir. Çünkü, “tarihsel akıl” kavramının, mutlak akıl anlayıĢından 

daha “rasyonel”, “daha kesin” ve “daha müĢkülpesent” olduğunu düĢünen Gasset‟e 

göre, “tarihsel akıl”, “ratio‟dur, logos‟tur, kesin kavramdır” (Gasset, 2015, s. 49-50). 

BaĢka bir deyiĢle, Gasset için akıl, fiziksel – matematiksel değil, tarihseldir. Çünkü, 

yaĢam, “tecrübelerin diyalektik dizisidir” (Gasset, 2015, s. 49). Nitekim, çalıĢmanın, 

“Tarihsel Bir Varlık Olarak Ġnsan ve Ġnsan YaĢamı” baĢlığı altında ele alınacağı üzere 

Gasset, insanın kendi deneyimlerinin diyalektik dizisi içinde, yani “olma halinde” ve 

“olduğundan dönme halinde” yaĢayan bir varlık olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2015, 

s. 36-38). Ancak, bu diyalektik, mutlak aklın değil, tarihsel aklın diyalektiğidir (Gasset, 

1941, s. 216). Diğer bir ifadeyle, Gasset, insanın “olma halinde” ve “olduğundan dönme 

halinde” yaĢadığını görmemizi sağlayan ve böylelikle insan gerçeğini kavramamızı 

mümkün kılan aklın, “tarihsel akıl” olduğunu belirtmektedir. Çünkü, Gasset, yaĢam 

denilen sürecin biriktirip katmanlaĢtırdığı deneyimleri, yani tarihi, bireyin ve topluluğun 

davranıĢlarına yön veren bir ilke olarak görmektedir (Gasset, 2013, s. 115-116).  

 Bu bağlamda, insanın tarihsel bir varlık olduğunu belirten Gasset‟e göre, insan 

yaĢamının ufku tarihseldir. Dolayısıyla, Gasset, yaĢamın bir iĢlevi olarak gördüğü aklın 

da özünde tarihsel olduğunu ve tarihin, her türlü akıl yürütmede devrede olduğunu 

düĢünmektedir. Bu nedenle, “yaĢamsal akıl”, doğası gereği “tarihsel akıl”dır (Marías, 

1967, s. 453). Gasset, “tarihsel akıl” kavramıyla, insana ve kökten gerçeklik olarak 
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kabul ettiği yaĢama iliĢkin sorunları, fiziksel – matematiksel akıl anlayıĢı gibi 

“kenarından köĢesinden değil”, derinine irdelemeyi hedeflediğini belirtmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 184). Bu hedefi doğrultusunda, “üç yüzyıllık „akılcı‟ deneyim”in 

insani meselelerdeki baĢarısızlığından dolayı, salt matematiksel, fiziksel, biyolojik ve 

mutlak olarak nitelendirdiği “Descartes‟ın o harika akıl‟ının görkemi ve sınırları üstüne 

yeniden” düĢünülmesi gerektiğine dikkat çeken Gasset, mutlak akıl anlayıĢını, “daha 

radikal” ve daha “nitelikli” olduğunu öne sürdüğü bir akıl düĢüncesiyle, yani “tarihsel 

akıl” kavramıyla bütünleĢmeye davet etmektedir (Gasset, 2014b, s. 31). Öte yandan, 

tıpkı “yaĢamsal akıl” kavramı gibi “tarihsel akıl” kavramını da mutlak akıl anlayıĢına 

karĢıt bir biçimde ortaya koyan Gasset‟e göre, “tarihsel akıl”, tüm insanlık geçmiĢinin 

eĢsiz bir zincir oluĢturan yaĢam deneyimini ve hayat tecrübesini her bir insan tekine ya 

da topluma aktaran, “anlatıcı akıl (narrative reason)”dır. Bu bağlamda, Gasset, 

“insanlığa, kiĢiye ya da topluluğa iliĢkin” bir gerçeği anlamak ve onlara kavratmak için 

geçmiĢte ne yaptıklarını, ne yapıda olduklarını anlatmak gerektiğini, çünkü yaĢamın 

ancak “tarihsel akıl” karĢısında saydamlaĢacağını belirtmektedir (Gasset, 2015, s. 36-

37).  

 Daha açık bir ifadeyle, her bir insan teki, tüm insanlık geçmiĢinin düzlediği bir 

yoldan yürümekte ve ayaklarının altında geçmiĢ yaĢam deneyimlerinin birikimini, 

tortusunu taĢımaktadır. Dolayısıyla, “dedelerinin tepkileri”, “düĢünceleri”, bulguları, 

keĢifleri ve icatlarıyla donatılan her bir insan teki, yaĢamında karĢılaĢtığı sorunları 

“yalnızca kiĢisel tepkisiyle” ya da “kendi aklına gelen Ģeyle” değil, taĢıdığı bu mirasla 

çözüme kavuĢturma olanağına sahiptir. Böylece, Gasset‟e göre, insan aklının 

tarihselliği, yani “tarihsel akıl”, insanlığın biriktirdiği binlerce yıllık yaĢam deneyiminin 

yorumlanıp aktarılmasını mümkün kılmakta ve bu miras sayesinde insan, bugününü ve 

yarınını Ģekillendirebilmekte, yapılandırabilmektedir. Nitekim bu hayvanın yapamadığı 

bir Ģeydir. Bu nedenle, insanın öz yapısı tam da burada görülebilir. Çünkü, hayvan, 

türdeĢlerinin biriktirdiği bin yıllık bir deneyimden yararlanamaz, yani “kaplan sanki 

kendisinden önce hiçbir kaplan gelmemiĢçesine” hep o ilk kaplandır. Fakat, günümüzün 

insanı, “ilk insan, ilkel insan değildir; dedelerinin varlık biçimlerini, düĢüncelerini, 

yaĢam deneyimlerini kalıt (miras) yoluyla devralır”. Dolayısıyla, insan yaĢamı, “baĢka 

insanların yaĢamının birikimi üstüne kurulmuĢtur” (Gasset, 2011, s. 43). Bu noktada, bu 
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birikimin ve mirasın, insanın kendi yaĢamına egemen olmasını sağlayan bir görüĢ açısı, 

bir değerlendirme gücü ve düĢünme yeteneği kazandırdığını, böylece insanın, yaĢamını 

hayvan yaĢamından ayırdığını belirten Gasset‟e göre, düĢünme ve akıl, insanın 

tarihselliğinin bir ürünüdür (Gasset, 2014a, s. 36-39).  

 Öte yandan, düĢünmeyi ve aklı, tarihsel bir oluĢum içinde ele alan ve insanın iç 

dünyasına çekilerek düĢünebilmesini, akıl yürütebilmesini “benliğe dalma” yetisi olarak 

adlandıran Gasset, düĢünceye dalma olanağının, insanı, hayvandan ayırt eden bir özellik 

olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, Gasset‟e göre, aklın ve düĢünceye dalma 

olanağının, insanı, hayvandan ayıran temel bir nitelik olduğunu en iyi fark 

edebileceğimiz yer, hayvanat bahçesinde akrabamız maymunların bulunduğu kafesin 

önüdür. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, “düĢünceye dalma” olanağının, insanı, hayvandan 

ayırt eden bir özelliğe karĢılık geldiğini ortaya koyabilmek için bizi hayvanat 

bahçesindeki maymunlar kafesinin önüne davet etmekte ve maymunları seyretmemizi 

istemektedir. Çünkü, bu daveti kabul edip maymunları sakin bir edilgenlikle seyre 

daldığımızda bir özellikleri “sanki kendiliğinden oradan çıkıp, bir ıĢın gibi” gözümüze 

çarpacaktır (Gasset, 2014a, s. 33). Bu özellik, maymunların, tedirginlik içinde sürekli 

çevrelerine bakınarak, oradan gelecek tüm iĢaretleri duyumsayarak, durup 

dinlenmeksizin sürekli tetikte ve dikkat halinde, her an yanıt vermesi gereken bir 

tehlikenin gelmesinden korkarak yaĢamalarıdır. Öte yandan, dünyadan hep korkarak 

yaĢayan hayvan, aynı zamanda dünyada bulunan ve gözünün gördüğü tüm her Ģeye 

karĢı dinmek bilmez bir istek içindedir. Hatta, hayvanın bu isteği, “tıpkı korku gibi, 

dizginsiz denetimsiz boĢalıveren baĢ edilemez bir istektir” (Gasset, 2014a, s. 33). 

Gasset‟e göre, hayvan yaĢamına iliĢkin sözü edilen her iki durumda da hayvanın 

yaĢamını yöneten ve onu adeta bir kukla gibi oynatıp hoplatan Ģey, hayvanın 

çevresinde, içinde yaĢadığı ortamda bulunan nesneler ve olaylardır. Diğer bir deyiĢle, 

maymun kendi varlığının yöneticisi değildir. Kendi kendisini yönetemeyen, kendi 

varlığının yöneticisi olamayan hayvanın yaĢamı, “kendi kendisinden kaynaklanmaz” 

(Gasset, 2014a, s. 33-34). Daha açık bir ifadeyle, hayvanın kendisinin inĢâ ettiği bir 

yaĢamı yoktur. Çünkü, hayvan yaĢamı, daima kendisinin dıĢında olup bitene bağlıdır ve 

hayvan, “kendisinden başka olana”, yani “öteki”ne dikkat kesilmiĢtir (Gasset, 2014a, s. 

34). Dolayısıyla, hayvanın yaĢamı, daima “öteki”nden kaynaklanmakta, “öteki” Ģeyler 
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tarafından tutsak edilmiĢ bir Ģekilde sürüklenmekte ve hayvan hep “ötekileĢerek”, 

kendinden uzaklaĢarak yaĢamaktadır. Gasset‟e göre, böyle bir yaĢam, yani hayvanın 

yaĢamı “oluĢumsal ötekileĢme‟dir”. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki “öteki” ve 

“ötekileĢme” kavramlarıyla hayvan yaĢamına iliĢkin bir özelliği açıklayan Gasset, bu 

kavramları, baĢka bir insanı iĢaret eden “öteki” kavramından farklı bir anlamda 

kullanmaktadır. Dolayısıyla, Gasset‟in bu iki farklı “öteki” deyiĢini birbirine 

karıĢtırmamak gerekmektedir (Gasset, 2014a, s. 34).  

 Öte yandan, Gasset, insanın da tıpkı hayvan kadar içine korku salan ya da 

kendisini büyüleyen Ģeylerle sarılı bulduğu ve yaĢamını sürdürdüğü çevresine teslim 

olmuĢ bir Ģekilde yaĢadığını belirtmekte, ancak insanın, zaman zaman nesnelerle, 

olaylarla doğrudan ilgilenmekten vazgeçebildiğini, çevresinden kopabildiğini, içinde 

yaĢadığı ortama sırt çevirip kendi içine çekilebildiğini, yani iç dünyasına dalarak, 

ötekiyle değil de kendi kendisiyle uğraĢabildiğini, kendisiyle baĢ baĢa kalabildiğini 

düĢünmektedir. Fakat, insanın kendini nesnelerin köleliğinden sıyırabilme yetisi ya da 

benliğine dalabilme, yani düĢünebilme olanağına sahip olabilmesi, beraberinde 

birbirinden çok ayrı iki gücün varlığını gerektirmektedir. Bunlardan ilki, insanın ağır bir 

tehlikeye düĢmeksizin çevresiyle olan ilgisini az bir süre için de olsa kesebilmesidir. Bir 

diğeri ise insanın, dünyadan çekildiğinde gidecek, kalacak ve sığınacak bir yerinin, yani 

bir iç dünyasının bulunmasıdır. Böylelikle, insanın hem bir “içsel” hem de bir “dıĢsal” 

yönü olduğuna dikkat çeken Gasset‟e göre, “dünya baĢtan baĢa dıĢsallıktır, salt 

dışarısı‟dır, kendi kendisinin ötesinde baĢka hiçbir dıĢarılığa izin vermez” (Gasset, 

2014a, s. 35). Diğer yandan, Gasset, insanın dıĢsallığının yanında bir de içselliğinin 

bulunduğunu, bu içselliğinin temel bileĢeninin de fikirler olduğunu belirtmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 34-35).  

 “Fikirler dünyası”nı, insanın bir süreliğine de olsa kendisini dıĢ dünyadan çekip 

alabilmesinin önemli bir bileĢeni ve unsuru olarak gören Gasset‟e göre, “fikirler 

dünyanın hiçbir yerinde bulunmamak gibi pek tuhaf bir konuma sahiptirler, her yerin 

dıĢındadırlar; biz simgesel olarak onlara kafamızın içinde barınak tanırız, tıpkı 

Homeros‟un Yunanlılarının onları yüreğe, Homeros öncesi insanların da diyaframa ya 

da karaciğere yerleĢtirdikleri gibi”. Bu yönde, “fikirlere reva gördüğümüz tüm bu 

simgesel konut değiĢikliklerinin ortak yanı, hep bir iç organa yerleĢtirilmeleridir; bir iç 
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organa, yani her ne kadar bedenin içi salt görece bir içerisi ise de, yine de bedenin en 

derinine yakıĢtırılmıĢlardır”. Böylelikle, fikirlerin, “salt dıĢsallık olan uzamın hiçbir 

noktasında” bulunmadığını, dıĢ dünyada bulunmayan baĢka bir dünya, yani “bizim iç 

dünyamızı” oluĢturduklarını “maddeleĢmiĢ bir anlatımla” dile getirdiğimizi belirten 

Gasset, bir insanı kendisi yapan en önemli unsurun, “fikirler” olduğunu düĢünmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 35). 

 Bu bağlamda, hayvanın hep kendisinin dıĢında olup bitene ve çevresindeki 

Ģeylere dikkat kesilme zorunluluğu, çekilebileceği, sığınabileceği bir iç dünyasının, yani 

fikirlerinin ve düĢüncelerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, hayvan, 

insanın aksine hep “dıĢsal” yönü ile yaĢamaktadır. Hayvan, “kendisinden baĢka olan 

Ģeylerin güdümünde kalmak durumundadır; çünkü bir kendi kendisi, içine sığınıp 

dinleneceği bir yuvası olmadığından, kendi içine giremez” (Gasset, 2014a, s. 35). Diğer 

bir deyiĢle, hayvan, insan gibi kendi benliğine, iç dünyasına dalamaz, kendi kendini ve 

yaĢamını yapılandıramaz, hep kendinden baĢka Ģeylerin güdümünde, nesnelerin 

köleliğinde yaĢamak zorundadır. Bu nedenle hayvan ve yaĢamı Gasset‟e göre, salt 

“ötekileĢmedir” (Gasset, 2014a, s. 34-35). Bu durumun en iyi örneği, benliğine 

dalamayan hayvanın dıĢarıdan kendisine yönelik bir tehlike gelmediği sürece 

uyumasıdır. Öyle ki hayvanı “dıĢarıdaki Ģeyler tehdit etmez ya da okĢamaz olunca, ona 

boĢ zaman bırakınca, kısaca, hayvan kendinden başka olan Ģeyler tarafından oynatılıp 

sürüklenmez olunca, zavallıcığın gücül varlığı sona erer: uyur, kalır”. Hayvanın bu 

uyuma halinin, yani uyuĢukluk özelliğinin, “insanlık eĢiğinin altındaki” insanlarda da 

görülen bir özellik olduğunu ileri süren Gasset, “içsel yaĢamı yoğun” insanların, 

uykusuzluğunun arttığını, hatta “hemen hemen sürekli – kimi kez korkunç, baĢ edilmez 

– bir uykusuzluktan” yakındıklarını belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 35).  

 Öte yandan, insanın kendini dünyadan geri çekme gücü ve kendi içine dalma 

yetisi insana bahĢedilmiĢ bir hediye değildir. Bu noktayı, “felsefeyle uğraĢanlar için 

vurgulamak” istediğini ve “esas olan hiçbir Ģey”in, insana armağan olarak verilmediğini 

belirten Gasset‟e göre, “insan hepsini kendisi yapıp yakıĢtırmak zorundadır”. Daha açık 

bir ifadeyle, insan, hayvan gibi uyuĢukluğunu bir yana bırakıp geçici olarak kendisini 

dıĢ dünyadan sıyırabiliyorsa, yani benliğine dalma, iç dünyasına çekilebilme 

ayrıcalığından yararlanabiliyorsa bu, “insanın kendi çabasıyla, uğraĢısıyla, fikirleriyle, 



47 
 

dıĢ dünyadaki Ģeyleri etkilemeyi, değiĢtirmeyi ve çevresinde hep sınırlı, ama hep – ya 

da hemen hemen hep – artan bir güvenlik payı yaratmayı baĢardığındandır”. Bu 

bağlamda, Gasset, insanın kendi çabası, uğraĢısı ve fikirleriyle ortaya koyduğu en 

önemli yaratının ya da yaratmayı baĢardığı en önemli ürünün, teknik olduğunu, teknik 

sayesinde ve teknik ilerlediği oranda insanın benliğine dalabildiğini belirtmektedir. 

Ancak, bunun tersinin de gerçek olduğunu öne süren Gasset‟e göre, “insan teknisyense, 

çevresini kendi yaĢantısına elveriĢli biçimde değiĢtirme yeteneği varsa, diğer bir 

ifadeyle insan bu olanağa sahipse bu dünyanın kendisine düĢüncelere dalmak için 

verdiği her andan yararlanmıĢ, kendi benliğine dönüp o dünya ve kendisinin onunla 

iliĢkisi üstüne fikirler oluĢturmuĢ”tur. Böylelikle, kendisine bir iç dünya yaratmıĢ olan 

insan, içinde bulunduğu ortam koĢullarının tutsaklığından kurtulabilmiĢtir. Bulunduğu 

ortam koĢullarını alt ederek, kendi iç dünyasına çekilen insan, daha sonra tekrar dıĢ 

dünyaya döndüğünde artık baĢ kiĢi olarak dönmekte, yani eskiden olduğu gibi 

“nesnelerin boyunduruğuna girmek için değil, onlara kendi egemen olmak, kendi 

iradesini ve tasarımını kabul ettirmek, o dıĢ dünyada kendi fikirlerini gerçekleĢtirmek, 

yaĢadığı gezegeni kendi benliğinin tercihleri doğrultusunda biçimlendirmek için” 

dönmektedir. BaĢka bir deyiĢle, insanın, “dünyaya bu dönüĢünde kendi benliğini 

yitirmek Ģöyle dursun, tam tersine, kendi kendisini ötekine” taĢıdığını belirten Gasset‟e 

göre, böylelikle insan, “benliğini güçlü bir efendi olarak çevresindeki Ģeylere 

yansıtmakta, yani ötekinin – dünyanın – yavaĢ yavaĢ kendi benliğine dönüĢmesini 

sağlamaktadır. Ġnsan dünyayı insanlaĢtırır, ona kendi ideal esaslarını aktarır, ta içine 

iĢletir” (Gasset, 2014a, s. 36).  

 Bu noktada, Gasset, insanın düĢünceye dalma olanağı sayesinde, içine doğduğu 

ve yaĢamını sürdürdüğü dünyanın, kendisiyle olan iliĢkisini sorguladığını, bunun 

üzerine fikirler oluĢturduğunu ve bu fikirler yardımıyla dünyayı, kendi yaĢantısına 

elveriĢli bir biçimde değiĢtirebilecek ürünler yaratmayı baĢardığını, hatta bu yönde 

dünyayı adeta insanlaĢtırdığını belirtmekte, öte yandan insanın yarattıkları sayesinde 

tekrar benliğine dalabilme, iç dünyasına çekilebilme olanağına kavuĢtuğunu da 

vurgulamaktadır (Gasset, 2014a, s. 36). Dolayısıyla, insan, kendisini dıĢ dünyadan 

çekebilme gücü ve benliğine dalabilme olanağı sayesinde hayvandan farkını ortaya 

koymakta ve salt “ötekileĢme” olmaktan kurtulmaktadır. Nitekim, Gasset, “sayısız fizik 
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olgularını öylesine kesin ve basit bir sisteme” indirgeyen Newton gibi bilim insanlarının 

ya da “bütün büyük din kurucularının” baĢarılarının bir rastlantı olmadığını, tüm bu 

baĢarıları, insanın iç dünyasına çekilip benliğine dalabilmesine, düĢünebilmesine borçlu 

olduğumuzu belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 48).    

Ġnsanın bazı büyük içe kapanıĢlara neler borçlu olduğunu Ģöyle bir anımsayalım! 

Bütün büyük din kurucularının peygamberliklerinden önce ünlü inzivalara 

çekilmiĢ olmaları rastlantı değildir. Buda dağ baĢına çekilmiĢti; Hz. Muhammed 

çadırına çekilmiĢ, çadırının içinde o mekândan bile kopmak için baĢını 

kefiyesiyle sarmıĢtı; Hz. Ġsa onlardan da ileri giderek, kırk gün çölde inzivaya 

çekilmiĢti. Newton‟a borcumuz saymakla biter mi? O da sayısız fizik olgularını 

öylesine kesin ve basit bir sisteme indirgemeyi nasıl baĢardığını kendisine soran 

birine Ģu yanıtı vermiĢti: Nocte dieque incubando, “gece gündüz kafa yorarak”; 

bu sözlerin ardında uçsuz bucaksız, uçurum gibi derin düĢüncelerin varlığını 

sezinliyoruz (Gasset, 2014a, s. 48). 

 Bu düĢünceleri doğrultusunda, Gasset, aklın ve düĢünmenin, insanı, hayvandan 

ayırt eden bir güç ve bir özellik olduğunu kabul etmekte, ancak aklın, insan doğasının 

ayrılmaz bir parçası olmadığını ileri sürmektedir. Diğer bir deyiĢle, Gasset‟e göre, 

insanın yaĢamına egemen olmasını sağlayan düĢünce, fikir, kültür, teknik, bilgi ve en 

nihayetinde tüm bunlarla ilgisinde akıl, insanın doğduğu anda kendinde hazır bulduğu 

bir “çeyiz” değildir. Aksine, “insan bunun çok uzağındadır, o Ģeyleri zamanla icad 

etmek, uygulamalarında ustalık kazanmak, giderek onları denemek, olası 

verimliliklerini sınamak” durumunda kalmıĢtır (Gasset, 2015, s. 72). Fakat, çağımızda 

bunun göz ardı edildiğini belirten Gasset‟e göre, çağımızın sorunu, aklı, bilime 

indirgenmiĢ kültürün “buyruğuna vermek” ve aklı “biyolojik çerçevedeki yerine 

oturtmak, doğallığa bağımlı kılmaktır” (Gasset, 2013, s. 105). BaĢka bir deyiĢle, insanı 

hayvandan ayıran, akıl, düĢünme gibi yetilerin, “birincil olduğu”nu ve “insana doğuĢtan 

geldiği”ni varsaymaktır (Gasset, 2013, s. 93-105).  

 Buna karĢılık, insanın “benliğe dalma” olanağına kavuĢabilmesi için tarihsel 

bağlamda bir takım zihinsel süreçlerden geçtiğini öne süren Gasset, “insanoğlunun 

izlemiĢ olduğu rotayı, kabataslak da olsa, zihnimizde” canlandırmanın mümkün 

olduğunu belirtmektedir. BaĢlangıçta, insanın da tıpkı hayvan kadar dıĢ dünyaya, 

çevresindeki Ģeylere ve ortam koĢullarına teslim olmuĢ, çevresinin güdümünde 

yaĢadığını belirten Gasset‟e göre, “ne var ki, insan, çevresindeki varlıklar kendine biraz 
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soluk verdiler mi, dev bir çabayla, bir yoğunlaĢma anı yakalayıp kendi içine dalar, yani 

büyük zahmetlerle dikkatini benliğinden fıĢkıran fikirlerde toplar; bunlar çevresindeki 

Ģeylerin uyandırdığı fikirlerdir ve onların davranıĢlarıyla ilintilidirler”. Daha açık bir 

ifadeyle, Gasset, baĢlangıçta, yaĢantısı zoolojik yaĢamdan çok az farklı olan “ilkel 

insanın” en az hayvan kadar çevresindeki Ģeylere ve ortam koĢullarına teslim olmuĢ bir 

Ģekilde çevresinin güdümünde, “dünyanın çeĢitli Ģeylerinin arasında, onlardan biri 

olarak” yaĢadığını belirtmektedir. Ancak, Gasset, insanın, kısa süreliğine de olsa 

benliğine dalma, düĢünebilme olanağı sayesinde, dünya hakkında çok az da olsa bir 

fikir sahibi olabildiğini, insanın sahip olduğu bu kabataslak fikrin de insanın 

çevresindeki Ģeylere iliĢkin “ilk elde bir savunma planı çizmeye, bir tavır tasarlamaya” 

olanak verdiğini öne sürmektedir. Öte yandan, benliğine dalarak düĢünmek ve fikirler 

üretmek için iç dünyasına çekilen insan uzun süre o dalgınlıkta kalamaz. Çünkü, “ne 

çevresindeki Ģeyler insanın o dalgınlıkta uzun süre kalmasına izin verir, ne de onlar izin 

verse bile o ilkel insan dikkatini öylesine zorlamayı, fikir denen o ele gelmez 

hayaletlere dalıp gitmeyi birkaç saniyeden ya da dakikadan fazla sürdürebilir” (Gasset, 

2014a, s. 37). Ġnsanın dikkatini iç dünyasına yönelterek, benliğine dalıp 

düĢünebilmesini “doğaya en aykırı, en biyoloji ötesi olaylardan biri” olarak 

değerlendiren Gasset‟e göre, “doğal olan dağılmak, ormandaki ya da hayvanat 

bahçesindeki maymun gibi dikkatini dıĢa yöneltmektir”. Gasset, bu düĢüncesini, “insan 

türlerinin en eskisi olan Pigmeler‟in incelenmesinde uzmanlaĢan” hatta, “onları balta 

girmemiĢ tropikal ormanlarda arayıp bulan ilk etnograf olan kâĢif ve misyoner Peder 

Schebesta”ya atıfta bulunarak açıklamaktadır (Gasset, 2014a, s. 38). 

(…) Ģimdi benim sunduğum öğreti hakkında hiçbir bilgisi olmayan ve 

gördüklerini betimlemekle yetinen Peder Schebesta, 1932‟de çıkan son yapıtında 

Kongo cüceleri üstüne Ģunları söylüyor: “YoğunlaĢma yetisinden hepten 

yoksunlar. Hep dıĢtan kaynaklanan izlenimlerin peĢindeler, bunların sürekli 

değiĢimi kafalarını toparlamalarını engelliyor, oysa bu her türlü öğrenimin 

vazgeçilmez koĢuludur. Bu adamcıkları bir okul sırasına oturtmak 

dayanamayacakları bir iĢkenceye sokmak anlamına geliyor. Bu nedenle 

misyonerin ve öğretmenin iĢi pek zor” (Gasset, 2014a, s. 38).     

 Böylelikle, Gasset, “insanın zihinsel yoğunlaĢma yeteneğini” bir parçacık 

eğitmesinin binlerce yıl sürdüğünü ancak, anlık ve kabataslak da olsa, “ilkel insanın” 

benliğine o ilk dalıĢının, yaĢamını, hayvanın yaĢamından tümüyle ayırmıĢ olduğunu öne 
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sürmektedir. Çünkü, kendi iç dünyasına ve benliğine dalarak içinde yaĢadığı dünyaya 

iliĢkin düĢünceler ve fikirler üreten o ilkel insan, benliğine dalmaktan sıyrılıp “yeniden 

dünyanın Ģeyleri arasından belirip ortaya çıkacaktır”, üstelik bu sefer “onlara ayak 

direyerek” ve “kendini hepten onlara bırakmaksızın”. Dahası, o ilkel insanın dünyaya 

karĢı ve dünyada bulunan tüm her Ģeye karĢı artık “bir tasarımı” vardır ve “onlara karĢı 

bir tavır koymuĢtur, onları çevresinde ufacık bir değiĢiklik yapacak biçimde ele 

almaktadır, bu da onların kendi üstündeki baskılarını hafifletmesi, sonuçta daha sık ve 

daha uzun süreli dalgınlıklara izin vermelerini sağlaması için yeterli olur… iĢte bu 

böyle sürer gider”. Bu bağlamda, Gasset‟e göre, insanlık tarihi boyunca dönemsel 

olarak ve giderek daha yoğun daha karmaĢık biçimlerde yinelenen üç ayrı aĢama 

görülmektedir. Bu noktada, Gasset‟in dile getirdiği bu aĢamalardan her birinin, tür 

olarak insana karĢılık gelen, bir insan olma biçiminin döngüsel aĢamaları olduğu 

söylenebilir (Gasset, 2014a, s. 38).  

 Bu aĢamalardan ilkinde, insan, tıpkı hayvan gibi “kendini yitmiĢ, çevresindeki 

Ģeylere gömülüp batmıĢ gibi duyar”. Bu ilk aĢama, “ötekileĢme”dir. BaĢka bir deyiĢle, 

insanın, çevresindeki Ģeylerin, nesnelerin ve olayların tutsaklığında yaĢadığı bu 

aĢamada, insan yaĢamı tıpkı hayvan yaĢamı gibi “salt ötekileĢme”dir. Bir diğer aĢama, 

insanın güçlü bir çabayla kendi iç dünyasına çekilerek, benliğine dalarak, “çevresindeki 

Ģeylere ve onlara egemen olma olasılığı üstüne fikirler” oluĢturmasıdır ve bu aĢama, 

“benliğe dalma‟dır. Romalılar‟ın düşünsel yaşam dedikleri, Yunanlılar‟ın theoretikós 

bíos’u, theoria’sı”dır. Üçüncü ve son aĢama ise insanın yeniden dünyada belirerek 

önceden tasarlanmıĢ bir plana göre harekete geçmesidir; “bu da eylem, aktif yaşam, 

praxis‟tir” (Gasset, 2014a, s. 38). Ancak, Gasset‟e göre, eylem, bir insanın sürekli 

çevredeki Ģeylerle ya da diğer insanlarla çatıĢması değildir; hatta “bu insanlığın alt 

eĢiğinde kalan bir Ģeydir, ötekileĢme‟dir”. Oysa, eylem, “önceden derinine, uzun 

uzadıya düĢünerek ortaya çıkardığımız bir tasarıma uyarak, çevremizdeki somut 

nesnelere ya da baĢka insanlara yönelttiğimiz etkinliktir” (Gasset, 2014a, s. 43). Öte 

yandan, Gasset, sözünü ettiği döngüsel aĢamalar göz önünde bulundurulduğunda, 

eylemden ancak, bir önceki düĢünme, yani “benliğe dalma” aĢaması oranında söz 

edilebileceğini ya da bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtmektedir: “eylemden, 

ancak daha önce insanın tefekküre dalması oranında söz edilebilir; bunun tersi de 
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geçerlidir, benliğe dalma gelecekteki eylemi tasarlamaktan baĢka bir Ģey değildir” 

(Gasset, 2014a, s. 38-39). Dolayısıyla, benliğine dalarak, “çevresindeki Ģeylere ve 

onlara egemen olma olasılığı üstüne fikirler” ya da düĢünceler oluĢturan insan, 

Gasset‟in “ötekileĢme” dediği hayvan düzeyinden bir aĢama yukarıya çıksa da 

düĢünmek tek baĢına bir anlam taĢımamaktadır. Çünkü, “insanın yazgısı her Ģeyden 

önce eylem‟dir” (Gasset, 2014a, s. 39).  

 BaĢka bir deyiĢle, eylem olmadıkça düĢüncenin ya da düĢünce olmadıkça 

eylemin bir anlamı olmadığına dikkat çeken Gasset, insanın, düĢünmek için 

yaĢamadığını, yaĢamayı sürdürmek, hayatta kalabilmek ve yaĢamına egemen olabilmek 

için düĢündüğünü belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 43). Ġnsanın, iç dünyasına çekilip 

düĢünebilmesini, yaĢamına egemen olması yolunda gereksinim duyduğu tek çaba olarak 

gören Gasset, öte yandan, düĢüncenin, “bir aygıtın” mekanik iĢlevi olmadığını öne 

sürmektedir: “düĢünce bir aygıtın iĢlevi değildir, kendini yeryüzünde yitip gitmiĢ duyan 

ve yönünü bulmak isteyen bir varlığın umutsuz çırpınıĢıdır”. Dolayısıyla, Gasset‟e göre, 

“eğer yaĢam denen Ģey, aslında insanoğlunun kendisini yollarını tanımadığı, içine nasıl 

düĢtüğünü, dıĢına nasıl çıkabileceğini bilmediği bir ortamda kaybolmuĢ bulması demek 

olmasaydı, düĢünce var olmazdı ve insanın anlama aygıtı ya geliĢemezdi ya da 

organizmanın dehlizlerinde körelip kalırdı”. Bu bağlamda, yaĢamak demek, aslında tam 

da insanın, içine nasıl düĢtüğünü ve dıĢına nasıl çıkacağını bilmediği, yollarını 

tanımadığı, kendisine yabancı olan bir ortamda, kendisini keĢfetmesi demektir. Ġnsanın 

iç dünyasına çekilerek düĢünebilmesini ve kendi kendisinin efendisi olabilmesini 

sağlayan bu keĢif sürecinin, “bizi sürekli yadsıyan bir ortamda”, “Ģeyler” dediğimiz 

“kimi dost kimi düĢman görünen bilmece gibi görüntülerle çevrili” bir Ģekilde 

baĢladığını belirten Gasset‟e göre, “o „Ģeyler‟ – geniĢ anlamda insanlar da bunların 

arasında yer alır – gizli, müthiĢ bir gücün rastlantısal ilerleyiĢiyle üstümüze gelirler, bizi 

de, o Ģeyleri de sürükleyen o güce”, “dünya, yeryüzü, evren” gibi çeĢit çeĢit yuvarlak 

isimler veririz. Oysa her birimiz çevremizde bulunan ve kendimizin de bir parçası 

olduğu o bilmecenin maskesini düĢürmeyi isteriz. Gasset‟in deyiĢiyle, “kiminle iĢ 

gördüğümü, yaĢamımın kime bağlı bulunduğunu bilmeyi isterim; dünyanın tasarılarını 

ve tutumunu bir kez sonsuza değin öğrenmeyi isterim, çünkü içinde asıl görevimin ne 

olduğunu ancak böyle keĢfedebilirim” ve “o amaçla iĢletirim zihnimi – salt iĢ olsun 
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diye, salt düĢünme aygıtım var diye değil”. Bu nedenle, “düĢünce, yaĢama egemen 

olma”, yani “efendilik” yolunda gösterebileceğimiz, gösterme gereksinimi duyacağımız 

tek çabadır ve aslında “düĢünceninkinden baĢka bir efendilik de yoktur”. Dolayısıyla, 

düĢünce, “yaĢamımıza süs olsun diye eklenmiĢ” olan “lüks bir beceri değildir” (Gasset, 

2013, s. 36). Çünkü, “yaĢamımız bizim olan tek Ģeydir ve ancak kendi üstüne açık seçik 

düĢünceler geliĢtirdiği oranda yaĢam olarak ayakta durabilir”. Bu anlamda, “insanın 

yaĢamı ancak kendisinin ise, kendisinin olduğu oranda vardır”. Nitekim, “bir delininki 

tam anlamıyla yaĢam sayılmaz”. Çünkü, “varoluĢu kendisinin değildir; ona bilinçle 

katılmıyordur”. Hatta Gasset, “halk dilinde o bilinç yoksunluğu”nun büyük bir 

sağduyuyla vurgulandığını ve “delinin”, “kendi kendisinin egemenliğini”, yani 

efendiliğini elinden kaçırmıĢ olduğu” anlamında “kaçırmıĢ” olduğunun söylendiğini 

belirtmektedir. Bu nedenle, Gasset‟e göre, “insanın kendi üzerindeki asıl egemenliği”, 

“iradesi değil”, “düĢüncesidir” (Gasset, 2013, s. 36-37). 

 Bu bağlamda, günümüz insanının kendi kendisi üzerindeki egemenliğini ve 

efendiliğini gittikçe yitirdiğine, bu yüzden de bizde sanki insanlık düzeyinin altına 

düĢüyormuĢ gibi bir izlenim uyandırdığına dikkat çeken Gasset, düĢünmenin ve aklın, 

insana sonsuza değin verilmiĢ bir armağan olmadığını ve insanın sonsuza değin düĢünce 

ile donatılmıĢ bulunduğunu kabul etmenin tüm felsefe geleneğinde kökünden karĢı 

çıkılması gereken temel bir nokta olduğunu öne sürerek Derscartes‟ı eleĢtirmektedir 

(Gasset, 2013, s. 37 ; 2014a, s. 39). Çünkü, Descartes‟ın düĢünmenin ve aklın, insana 

sonsuza kadar bahĢedilmiĢ bir armağan olduğunu içeren “inatçı” öğretisi doğru olarak 

kabul edilecek olursa, “balığın –öylece yüzüverdiği gibi, insanoğlunun da – öylece, 

baĢka Ģey gerekmeksizin – düĢünüvermiĢ olduğu sonucuna” varılması gerekir. Ancak, 

Gasset, böylesi bir sonucun “ne yazık ki insanoğlunun konumunu oluĢturan kendine 

özgü ve benzersiz dramı gözardı edecek kadar” körleĢtirici olduğunu belirtmektedir. 

Ġnsanın doğası gereği sahip olduğu temel özelliğin “düĢünmek” olmadığını Descartes‟ın 

“insan düĢünen hayvandır” fikrini ele alarak ortaya koyan Gasset‟e göre, “insan  

olmanın – dâhi babamız Descartes‟ın iddia ettiği üzere – düşünen şey olmak anlamına 

geldiğini kabul edersek, insanoğlunun, bir seferde sonsuza değin düşünce ile donatılmıĢ 

olduğundan, düĢünceye benliğinden koparılamayacak bir bileĢenin verdiği güvenle 
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sahip olduğundan gerçekten de – balık nasıl balıklığından eminse, onun da kendi 

insanlığından emin olması gerekir” (Gasset, 2014a, s. 39).  

 Oysa, realitede de rahatlıkla gözlemlenebileceği üzere, insan, doğası gereği 

balığın öylece yüzüverdiği gibi düĢünememektedir. Dolayısıyla, Gasset, “tıpkı kuĢa 

verilen uçma” ya da “balığa verilen yüzme yetisi gibi” aklın ve düĢünmenin, insana bir 

seferde, sonsuza değin sunulan, kullanıma hazır, kusursuz bir yeti ya da güç olmadığını 

ileri sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 39). Öte yandan, “düĢünme”nin, insanın en önemli 

yetisi olduğunu inkâr etmediğini ancak, düĢünmenin ve aklın yaĢamdan kopartıldığını, 

düĢünme ile eylem arasındaki iliĢkinin “inatla” göz ardı edilerek “zekânın 

putlaĢtırıldığını” belirten Gasset, bu durumdan Descartes‟ı sorumlu tuttuğu kadar Yunan 

filozoflarını özellikle de Aristoteles‟i sorumlu tutmaktadır. Yunan filozoflarının 

“evrende düĢünce denen o garip gerçekliğin varlığını keĢfettiklerinde” fikirlerin 

çekiciliğine kapılarak “logos dedikleri zekayı evrenin en üst katına” oturttuklarını ifade 

eden Gasset, Yunan filozofların logos ve/veya zeka ile “karĢılaĢtırınca baĢka her Ģeyi 

ikinci sınıftan, küçümsenecek Ģeyler gibi” gördüklerini belirtmektedir. Bununla birlikte, 

insanların en “iyi” olarak kabul ettikleri her Ģeyi Tanrı‟ya atfetme eğiliminde 

olduklarını, Yunan filozoflarının da bu eğilimle en “iyi” olarak kabul ettikleri 

düĢünmeyi Tanrı‟ya atfettiklerini belirten Gasset, Yunanlıların, “Aristoteles ile 

Tanrı‟nın düĢünmekten baĢka uğraĢı olmadığına karar” verdiklerini öne sürmektedir. 

Gasset‟in ifadesiyle “Aristoteles‟e göre, Tanrı düĢünürken düĢünmekten öte bir Ģey 

yapmıyordu – bu da Tanrı‟yı bir entelektüele, daha doğrusu kendi halinde bir felsefe 

hocasına dönüĢtürmeye” denk düĢmekteydi. Gasset, Yunan filozoflarının gözünde 

böylesi bir düĢünmenin, dünyada varolan bir varlığın yapabileceği en yüce Ģey anlamına 

geldiğini belirtmektedir. Bu nedenle, Gasset‟e göre, Yunan filozofları tarafından, 

zekâsını iĢletmek insanın yazgısı olarak görülmüĢ ve “insanın yeryüzüne geliĢ 

nedeninin tefekküre dalmak, ya da (…) benliğe dalmak olduğu” varsayılmıĢtır (Gasset, 

2014a, s. 43).  

 Ancak, Gasset, zihincilik olarak da adlandırılan bu öğretinin, “düĢünceyi, insan 

yaĢamının genel ekonomisindeki iĢlevinden” yalıttığını ve “zekânın putlaĢtırılması”na 

neden olduğunu ileri sürmektedir. Oysa, insanın, “binbir Ģeyin ortasında ayakta 

kalabilmek için ister istemez düĢünmek zorunda olduğunu” öne süren Gasset‟e göre, 
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düĢünmenin “kökü ve sonu” eylemdir. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, eylemden kaynaklanan 

düĢüncenin “kendi erdemlerinden ötürü uyanıp” iĢlemediğini belirtmektedir. Bu 

noktada, insanın en üst düzeydeki nice kazanımları göz önüne alındığında Yunanlılara 

çok Ģey borçlu olduğumuzun yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirten Gasset, öte 

yandan, “onlara borçlu olduğumuz zincirlerin” de olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

zincirlerin en ağırının “zihincilik” olduğuna dikkat çeken Gasset‟e göre, “özellikle son 

iki yüzyılda son haddine vardırılmıĢ olan o köhnemiĢ tavırdan silkinip sıyrılmamız” 

gerekmektedir. Çünkü, günümüzde Batı insanının halen “hiç de küçümsenemeyecek 

ölçüde, Eski Yunan‟daki insanların yaptıkları tercihlerin tutsaklığında” yaĢadığını 

belirten Gasset‟e göre, “o tercihler kültürümüzün yeraltında iĢleyerek, sekiz yüzyıldır 

bizi asıl Batılı yönelimimizden” saptırmaktadır (Gasset, 2014a, s. 43-44).  

 Bu eleĢtirileri doğrultusunda, Gasset, düĢüncenin ve aklın öne çıkartılarak 

eylemden ve yaĢamdan kopartılmasını “zihinci saptırma”, olarak nitelendirmekte ve bu 

durumun daha önce belirtildiği üzere kültür sofuluğuna neden olduğunu düĢünmektedir. 

Öte yandan, Gasset, kültür sofuluğunun, gerçek bir “kültür enflasyonu”nun 

yaĢanmasına neden olduğunu, bunun da fikir, kitap ya da sanat yapıtlarında tam bir 

üretim fazlasına yol açtığını, yani “günümüz insanının gereksindiği ve 

özümseyebileceği gerekli fikirleri sunmak yerine”, üretmiĢ olmak için ürettiğimizi 

belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 45). Dolayısıyla, Gasset‟e göre, çağımız insanı, “kültür 

kapitalizmi”nin içine düĢmüĢ, “zihinci saptırma”nın doğurduğu kültür sofuluğu, insana, 

kültürü ve düĢünceyi, “yaĢamına eklemesi gereken bir Ģirinlik ya da değerli bir süs gibi” 

sunmuĢtur. Böylelikle, insanların adeta “tıpkı bir kuyumcunun vitrini önünde durur gibi 

kültür edinmek ya da edinmemek” durumunda bırakıldığını iddia eden Gasset, bu 

ikilem karĢısında, insanların hiç duraksamadan, düĢünceye dalmaktan bucak bucak 

kaçtığını ve kendilerini doludizgin ötekileĢmenin kucağına bıraktıklarını ileri 

sürmektedir. ĠĢte bu nedenle, Gasset‟e göre, “bugün Avrupa‟da ötekileĢmeden baĢka bir 

Ģey yok”tur (Gasset, 2014a, s. 45-46).     

 Öte yandan, Gasset, düĢünceyi ve aklı, eylemden, yaĢamdan soyutlayan “zihinci 

saptırma”nın karĢısında olduğu gibi düĢüncelere dalmaktan tümüyle el çekip, salt 

eylemi tanrılaĢtıran “esinci saptırma” olarak nitelendirdiği yaklaĢımın da karĢısında 

olduğunu belirtmektedir. Çünkü, “esinci saptırma”, “insanın ilkin ve temelde eylem 
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olduğu savını yanlıĢ yorumlamanın bir yoludur” (Gasset, 2014a, s. 46). Salt eylemden 

dem vurmanın, insan için salt “ötekileĢme”, yani hayvan düzeyine inmek olduğunu 

belirten Gasset‟e göre, çağımızın sorunu, insanın, düĢünceye dalmaktan tümüyle geri 

çekilerek, salt eyleme dalması ve ötekileĢmeye gömülüp batmasıdır (Gasset, 2014a, s. 

46-47). 

Bilinen geçmiĢte baĢka seferlerde olduğu gibi bugün de – Ģu içinde 

bulunduğumuz yılları, hemen bu yüzyılı söylüyorum – yine halklar bir kez daha 

ötekileĢmeye gömülüp batmaktalar. Roma‟nın baĢına ne geldiyse onun aynı! 

Avrupa kendini zevkin ayakları altına atmaya baĢladı, tıpkı Roma‟nın, 

Ferrero‟nun luxuria [kösnüllük] dediği, aĢırılık, konfor fazlalığının altında 

ezildiği gibi. Sonra sıra acının ve korkunun altında ezilmeye gelmiĢti. Tıpkı 

Roma‟da olduğu gibi, toplumsal kavgalar ve onları izleyen savaĢlar ruhları 

hayretle doldurdu. ÖtekileĢmenin en ileri biçimi olan hayret, sürüp gittiğinde, 

aptallığa dönüĢür. (…) Yeterince bilinmeyen bir olaydır, ama antik dünya, daha 

Cicero‟nun çağında aptallaĢmaya baĢlamıĢtı. (…) Kendi iç dünyasına çekilme, iç 

rahatlığıyla benliğin dürüst derinliklerine dalma yeteneği yitirilmiĢti – bir 

çaresini bulamazsak Avrupa‟da bunları yitirme tehlikesiyle karĢı karĢıyayız 

(Gasset, 2014a, s. 46). 

 Bu bağlamda, çağımızda “Ģimdiye dek birkaç uygarlığın hakkından gelmiĢ olan 

ötekileĢme çığırtkanı laf cambazları”nın, “salt eylemden” dem vurarak “insanları 

düĢünecek halleri kalmasın diye serseme” çevirdiğini, “yalnız kalıp da kiĢiliklerini 

yapılandırabilecekleri tek yerde”, yani “yalnızlıkta yeni baĢtan yapılandıramasınlar diye 

insanları salkım saçak kalabalıklarda yığılmaya” zorladıklarını ve “gerçeğin hizmetinde 

olmayı” kötüleyerek onun yerine “mitos ve söylen” önerdiklerini öne süren Gasset, 

“tüm bunlarla, insanların, tutkulara kapılmalarını, coĢkularla onurlandırmalar arasında 

kendilerini ĢaĢırmalarını sağladıklarını” düĢünmektedir. Öte yandan, “kendi içine 

girmeyi baĢaran” insanın, benliğine dalmayı terk ettiğinde, yani “kendinden geçtiğinde 

alçalma yolunu” tuttuğunu ve “yeniden hayvan düzeyine” indiğini belirten Gasset‟e 

göre, böyle bir durumda, “ortalık cinayetlerle dolar. Ġnsanların yaĢamı değerini, bedelini 

yitirir, her türlü Ģiddet ve soygun olağanlaĢır. Özellikle soygunlar. Bu yüzden, salt 

eylem adamı figürü ufukta yükselip egemen olmaya baĢladı mıydı, insan ilk iĢ ceketinin 

düğmelerini iliklemelidir”. Salt eylemin tanrılaĢtırıldığı çağların hiç değiĢmeyen 

tablosunu ve insanın ötekileĢmesinin, yani insan olma sınırının bir altına düĢmesinin 

sonuçlarını günümüze de ıĢık tutacak Ģekilde bu sözleriyle dile getiren Gasset, ayrıca 
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“bir büyük uygarlıkta soygunun yol açtığı sonuçları gerçekten öğrenmek” isteyenin, 

bunu “Roma Ġmparatorluğu hakkında yazılmıĢ bulunan ilk geniĢ kapsamlı kitapta” 

bulabileceğini de sözlerine eklemektedir (Gasset, 2014a, s. 46-47). 

 Bu düĢünceleri doğrultusunda, insanın ötekileĢmemesi, yani hayvan düzeyine 

inmemesi için düĢünme ile eylemin birbirinden ayrılmaması gerektiğini vurgulayan 

Gasset, bu iliĢkileri tersine çevirmenin, insanın yaĢamında zincirleme sorunlara yol 

açacağına ve insan için yaĢanmaya değer bir yaĢamı olanaksız kılacağına dikkat 

çekmektedir. Nitekim, bu durumu en yerinde anlatabilecek deyim “zincirden 

boĢanma”dır. Bu noktada, salt eylemi ya da salt düĢünceyi önceleyen “izm”lere de karĢı 

olduğunu vurgulayan Gasset, insanın düĢünceye dalmaktan tümüyle el çektiğinde, yani 

“düĢünceyi nöbette” bekletmediğinde salt eylemin, ötekileĢmenin kapısını araladığını 

ancak, aklın ve düĢünmenin tanrılaĢtırılarak eylemden kopartılmasının da insanı 

yaĢamdan soyutladığını düĢünmektedir (Gasset, 2014a, s. 45-48). Öte yandan, Gasset, 

tüm bunları söylemekteki amacının, düĢüncenin, “insana bahĢedilmiĢ bir armağan değil, 

zahmetli, iğreti, uçup gitmeye hazır, bir kazanım olduğunu anlatmak” ve hatırlatmak 

olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 42). Çünkü, insan, düĢünceyi binlerce yıl 

süregelen bir çaba, disiplin, özenli bir yetiĢtirme ya da kültür sayesinde yavaĢ yavaĢ 

kendisi yapmıĢ, kendisi üretmiĢtir. Üstelik bu çaba bitmiĢ değildir ve halen devam 

etmektedir. Dolayısıyla, Gasset, düĢünmenin, insan için “oluĢturucu” bir nitelik değil, 

kazanılmıĢ bir nitelik olduğunu öne sürmektedir. Bu nedenle, Gasset‟e göre, düĢünme, 

akıl, tüm kazanımlar gibi kalıcı değildir, geçici ve iğretidir. Öte yandan, Gasset, 

düĢüncenin, insana hediye edilmemiĢ olduğunu söylemenin de yetersiz olduğunu, 

aslında tarihin bu aĢamasında bile insanın, düĢünmenin, ancak kabataslak bir kalıbını 

oluĢturmayı baĢarabildiğini ileri sürmektedir. Nitekim, insan düĢünmeye iliĢkin elde 

etmiĢ olduğu o kabataslak kalıbı, hep yitirme tehlikesindedir. Hatta, geçmiĢte bir çok 

kez fiilen büyük ölçüde yitirildiğini belirten Gasset, aslında bugün bir kez daha yitirmek 

üzere olduğumuzu düĢünmektedir. Çünkü, düĢünce ve eylem arasındaki bağ, her geçen 

gün biraz daha kopmaktadır (Gasset, 2014a, s. 39).  

 Oysa, “düĢünce, insanoğlunun kendi kendisinin efendisi olması için tek yoldur” 

(Akt. IĢık, 1995, s. 20). Ancak, günümüz insanının giderek o efendiliği yitirdiğini 
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belirten Gasset‟e göre, düĢünce ve eylem arasındaki bağ koptuğu andan itibaren, insanın 

yerli yerinde bir düĢünceyi, yerli yerinde bir eyleme, iĢ görecek bir biçimde 

sokabileceğinden asla emin olmamak gerekmektedir (Akt. IĢık, 1995, s. 20 ;  Gasset, 

2014a, s. 39). BaĢka bir ifadeyle, düĢünce olmadıkça, insan uygun olanı yapacağından 

asla emin olamaz. Öte yandan, böyle bir durum, Gasset‟e göre, “düpedüz Ģu korkunç 

anlama gelir: Evrenin tüm öbür kendiliklerinden farklı olarak, insan, kaplanın 

kaplanlığından, balığın balıklığından emin olduğu gibi, gerçekten insan olduğundan asla 

emin olamaz” (Gasset, 2014a, s. 39). Çünkü, “düĢünce olmadıkça sahici eylem yoktur, 

eylemle yerli yerince ilintili olmadıkça, eylemle iliĢkisiyle canlılık kazanmadıkça, sahici 

düĢünce de yoktur” (Gasset, 2014a, s. 43). Diğer bir deyiĢle, insanlık tarihi boyunca 

dönemsel olarak yinelenen üç ayrı aĢama düĢünüldüğünde, Gasset, insanın, döngüsel 

aĢamalardan biri olan ve benliğe dalma oranında söz edilebilen üçüncü aĢamaya 

ulaĢıncaya değin, “evrendeki öbür varlıklardan farklı olarak, asla kesinlikle insan” 

olmadığını vurgulamaktadır. Hatta, bu bağlamda, “insan olmak demek, insan olmamak 

tehlikesine açık bulunmak demektir, yaĢayan sorun, salt ve tehlikeye açık serüven ya da, 

benim sık sık söylediğim gibi, özünde dram olmak demektir!” (Gasset, 2014a, s. 40).  

 Çünkü, kaplan kaplanlığını elden bırakmazken ve kaplanlığından çıkamazken, 

Gasset, insanın sürekli insanlığından çıkma, yani ötekileĢme tehlikesiyle karĢı karĢıya 

bulunduğunu düĢünmektedir. Dolayısıyla, insan, diğer hayvanlar gibi “baĢına Ģu ya da 

bu gelmesi sorunu ve durumuyla karĢılaĢmakla kalmaz, kimi zaman insan olmaktan 

çıkmak gibi bir tehlikeyle” yüz yüze kalmaktadır. Gasset, bu durumun, “salt soyut ya da 

genel bir gerçek” olmadığını ve “kendi bireyselliğimizle”, yani her birimizin kiĢiliğiyle 

doğrudan bağlantılı olduğunu öne sürmektedir. Diğer bir deyiĢle, Gasset‟e göre, eylem 

ile düĢünce arasındaki bağı kopartan, düĢünceyi nöbette bekletmeyen ya da yaĢamına 

anlam katmak için uğraĢmayan her bir insan teki, her an kendi kendisi olmaktan çıkmak 

ve bir baĢkasına aktarılması olanaksız olan biricik benliğini yitirmek, yani ötekileĢmek 

tehlikesindedir. Bu durumu, insanın kendisine ihanet etmesi olarak nitelendiren Gasset, 

insanların çoğunluğunun bu Ģekilde ötekileĢerek kendi kendisine sürekli ihanet ettiğini 

ve böylelikle, insanların çoğunluğunun içinin derinliklerinde saklı tuttuğu kiĢiliği asla 

bütünüyle gerçekleĢtiremediğini, bir türlü açığa çıkaramadığını düĢünmektedir. BaĢka 

bir ifadeyle, çoğu insan, her kimse o olmayı baĢaramamakta, dolayısıyla içinin 
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derinliklerinde gizlice taĢıdığı kiĢilik, hep heveslendirici bir “ütopya” ya da bir “efsane” 

olarak kalmaktadır. Bu bağlamda, insan kazanımlarının hiçbirinin kalıcı olmadığına da 

dikkat çeken Gasset‟e göre, “bize en baĢarılı ve yerleĢik görünen Ģey bile birkaç kuĢak 

içinde yok olup gidebilir” (Gasset, 2014a, s. 40). BaĢka bir deyiĢle, insanın yaĢamına 

atılmıĢ adeta birer cankurtaran simidi gibi sarıldığı, bütün o maddi manevi rahatlıklar, 

sahip olduğumuz bütün o modern konforlu evler, arabalar, bütün disiplinler ya da “artık 

alıĢkanlığa dönüĢmüĢ bütün o erdemler”, insanların elinden bir hayalet gibi uçup, 

kaybolabilir. Hatta, “insan, insan olarak, uçup gidebilir, tam ve kesin bir ötekileĢme 

sonunda, sessizce yeniden hayvan düzeyine dönebilir” (Gasset, 2014a, s. 41).  

Bu noktada, Gasset‟e göre, “kültürün yazgısı, insanın geleceği, varlığımızın 

derininde bu dramatik bilinci hep canlı olarak saklamamıza” bağlıdır. Çünkü, 

ötekileĢme, insanın her zaman taĢıdığı bir risktir. Öte yandan, bu risk, insanın insan 

olarak kalabilmesi ve insanın yaĢadığı dünyayı insanlaĢtırabilmesi için sarf ettiği 

mücadelenin ya da çabanın bir kaynağıdır. Ancak, Gasset, günümüzde Batı insanının bu 

durumun farkında olmadığını, kendilerini güvende hissettiklerini, insanlığın ilerlediğini, 

hatta ilerlemenin kaçınılmaz olduğunu düĢündüklerini belirtmektedir. BaĢka bir deyiĢle, 

baĢta Batı insanı olmak üzere hemen hemen tüm dünya, ötekileĢme riskiyle karĢı 

karĢıya olduğunu unutmuĢ, düĢünceyi nöbette bekletmekten, tetikte durmaktan, 

kaygılanmaktan vazgeçmiĢ ve yaĢam karĢısındaki sorumluluklarını göz ardı etmiĢtir 

(Gasset, 2014a, s. 41). Bu durumun sonucunda, neredeyse tüm dünyanın “kendi kendisi 

olmaktan” çıktığını ve insanın, “durup düĢünceye dalma, kendi içine sığınıp kendi 

kendisiyle uzlaĢma, neye inandığını, gerçekten değer verdiği ve gerçekten nefret ettiği 

Ģeylerin neler olduğunu belirleme olanağını”, yani en temel niteliğini yitirdiğini 

düĢünen Gasset‟e göre, “ötekileĢme onu sersemletmekte, körleĢtirmekte, bir uyurgezer 

telaĢıyla, makine gibi harekete zorlamakta”dır (Gasset, 2014a, s. 33). 

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, Gasset, insanın benliğe dalabilme, iç 

dünyasına çekilebilme ya da düĢünebilme olanağına sahip olduğunu belirtmekte, aynı 

zamanda bu olanağın, insanın ayırt edici özelliğine karĢılık geldiğini kabul etmektedir. 

Ancak, bu olanağın, insana, sonsuza dek kullanıma hazır bir hediye olarak 

verilmediğini, insanın düĢünceyi binlerce yıl süren bir çaba sayesinde kendisinin 
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ürettiğini düĢünen Gasset‟e göre, insanoğluna düĢünceyi veya aklı “kendinden 

kaynaklanan bir özellikmiĢ gibi yakıĢtırmak – çok geçmeden bir saygı ifadesine, hatta 

soya dalkavukluğa dönüĢüyor – aslına bakılırsa haksızlık oluyor. Çünkü ortada ne 

armağan var ne öyle bir saygı, olsa olsa zahmetli bir üretim, bir fetih” söz konusudur 

(Gasset, 2014a, s. 43). Ancak, “bunun böyle görünmemesinin nedeni”, düĢüncenin, 

“insanda varolan ve adına zekâ denilen bir yetinin ya da aygıtın iĢlemesinden baĢka bir 

Ģey sayılmamasından kaynaklanmaktadır”. Daha açık bir ifadeyle, Gasset, 

“düĢünme”nin hafife alındığını ve insanda “bir aygıtın var olmasının, onun iĢlemesi için 

yeterli” varsayıldığını belirtmektedir. Oysa, çevremizde her gün hiç yararlanmadıkları 

ya da kullanmadıkları halde “üstün yeteneklerle donatılmıĢ insanlar” görmenin mümkün 

olduğunu öne süren Gasset‟e göre, “zeka söz konusu olduğunda, durum daha da açıktır” 

(Gasset, 2013, s. 35). Çünkü, insanların çoğunun kullandığından daha fazla zihinsel bir 

yetiye sahip olduğunu ancak, zekasını bir köĢeye attığını ileri süren Gasset, böylece 

paslanmaya yüz tutan zekasıyla çoğu insanın, “kendi akıl yürütme aygıtının ürünü 

olmayan”, üzerinde hiç düĢünmediği, yani “dıĢardan kapmaca” bir takım düĢünce, fikir 

ve “formüllerle” ötekileĢerek yaĢayıp gittiğini belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 35-36). 

Dolayısıyla, insanın, doğuĢtan akıl ve düĢünceyle donatılmıĢ bir varlık olmadığını ileri 

süren Gasset‟e göre, “düĢünce insana armağan edilmiĢ olmaktan çok uzaktır” çünkü, 

insan düĢünceyi binlerce yıl süren bir çaba sayesinde “kendisi yapagelmiĢtir” (Gasset, 

2014a, s. 39). Bu noktada, Gasset, insan aklının tarihselliğini, yani tarih içinde kat ettiği 

yolu göz ardı ederek, aklı, düĢünceyi, insan doğasına atfetmenin hatta, insanın 

doğasından bahsetmenin büyük bir hata olduğunu iddia etmektedir (Gasset, 2015, s. 72). 

(…) Ġnsan bir nesne değildir, insan doğasından söz etmek bir hatadır, insanın 

doğası yoktur. (…) Göründüğü kadarıyla insan yaĢamı bir nesne değil, bir doğası 

yok, dolayısıyla onu maddesel olguları açıklamakta yararlandıklarımızdan 

tümüyle farklı kategoriler, farklı kavramlar çerçevesinde irdelemeye karar 

vermeliyiz (Gasset, 2015, s. 17). 

Ġnsan doğasına iliĢkin öne sürdüğü bu iddia doğrultusunda Gasset, insan 

varlığını ve yaĢamını anlamanın, maddesel olguları açıklamakta yararlanılan mutlak akıl 

anlayıĢından, doğa bilimsel yöntemlerden ve kavramlardan tamamıyla farklı kavramlar 

gerektirdiği gibi aynı zamanda geleneksel varlık anlayıĢının da dıĢına çıkmayı 

gerektirdiğini düĢünmektedir (Gasset, 2015, s. 15-26). Çünkü, geleneksel varlık 
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biliminde, “res terimi her zaman natura ile bağlantılıdır” (Gasset, 2015, s. 20). BaĢka bir 

deyiĢle, “natura” (doğa) terimi ile “res” (Ģey) teriminin “eĢanlamlı” ya da “natura‟nın 

asıl “res”, “res‟ in ilkesi olduğu” anlamında kullanıldığını ileri süren Gasset‟e göre 

(2015, s. 20), “doğa” birçok küçük “Ģey”den, oluĢan “bir Ģeydir, büyük bir Ģeydir” ve bu 

“Ģeyler” arasındaki ayrılıklar ne nitelikte olursa olsun, hepsinin ortak bir özelliği 

bulunmaktadır (Gasset, 2015, s. 15). “ġeyler”de ortak olan bu temel özellik, onların 

belirli bir yapıya ve tutarlılığa sahip bir Ģekilde var olmalarıdır. Örneğin, bir taĢ sonsuza 

değin sabit bir somutlukla ve belirlenmiĢlikle var olacaktır, asla yeni ve farklı bir Ģey 

olmayacaktır (Gasset, 2015, s. 15-16). ĠĢte Gasset‟e göre, tıpkı bir taĢ gibi sabit bir 

belirlenmiĢlikle var olan bir “Ģey”in değiĢmez varlığını anlatmak için kullanılan “doğa” 

sözcüğü, ilk olarak Aristoteles tarafından kullanılmıĢ, Stoacılar tarafından biraz 

değiĢtirilmiĢ olarak Rönesans‟a aktarılmıĢ ve Robert Boyle‟de bugün hâlâ geçerli olan 

anlamına kavuĢmuĢtur: Doğa, “natura, olguları düzenleyen kural ya da kurallar 

dizgesidir – kısacası yasadır” (Gasset, 2015, s. 20-21). Bu bağlamda, Gasset, doğa 

kavramına iliĢkin düĢüncelerini Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

Doğa baĢka birçok ufak Ģeyden oluĢan bir Ģeydir, büyük bir Ģeydir. ġimdi 

bakınız: ġeyler arasındaki ayrılıklar ne nitelikte olurlarsa olsun, hepsinin ortak 

bir temel özelliği bulunur, o da doğrudan doğruya Ģeylerin var olmaları, yani bir 

varlıklarının bulunmasıdır. Bu da demek oluyor ki, yalnızca var olmakla, bir 

varlığa sahip bulunmakla, orada öylece durmakla kalmazlar, aynı zamanda bir 

yapıları, onlara verilmiĢ, sabit bir somutlukları da vardır. Bir taĢ varolduğunda 

taĢın varlığı da mevcuttur, orada öylece durmaktadır. Gelecekteki tüm 

değiĢimleri ve yer değiĢtirmeleri o temel somutluğun düzenli birleĢimleri 

olacaktır. TaĢ asla ve asla yepyeni, farklı bir Ģey olmayacaktır. O bir defada 

sonsuza değin verilmiĢ olan Ģey, sabit somutluktur, bir Ģeyin varlığından söz 

ettiğimizde kastettiğimiz Ģeydir. Aynı Ģeyi anlatmak için kullandığımız baĢka bir 

ad doğa sözcüğüdür (Gasset, 2015, s.16).     

Doğa teriminin, değiĢmeyen ve sabit bir tutarlılıkla var olan “Ģeyler”in ya da 

maddesel olguların yasası anlamına geldiğini belirten Gasset‟e göre, Elea okulunun 

önemli düĢünürü Parmenides‟ten bu yana bir düĢünür bir Ģeyin varlığını araĢtırdığında 

sabit ve durağan bir somutluğu aramıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, kökten değiĢmezlik, 

durağanlık, istikrar ve sabit olma özellikleri varlık anlayıĢının temelini oluĢturmaktadır. 

Ancak, böylesi bir varlık anlayıĢının, değiĢken ve harekette olan Ģeylerin gerçekliğinin 

yadsınmasına neden olduğunu ileri süren Gasset‟e göre, bu düĢünce, aynı zamanda 

insan varlığının kökten zihinselleĢtirilmesidir (Gasset, 2015, s. 15-26). Öte yandan, 
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Gasset, Aristoteles‟in sağduyulu bir yaklaĢımla o saltıkçılıktan vazgeçerek, ikisinin 

ortası bir çözümü benimsediğini, “devingen Ģeyde, o Ģeyin hareketiyle değiĢmeyen, 

devinimi sırasında kalıcı olan özelliği” aradığını ve ona “nesnelerin doğası”, “physis 

(φύσις) değiĢimlerin değiĢmez ilkesi” adını verdiğini belirtmektedir (Gasset, 2015, s. 

22).  

[Aristoteles] Devingen Ģeyde, o Ģeyin hareketiyle değiĢmeyen, devinimi 

sırasında kalıcı olan özelliği aradı. Ona nesnelerin “doğası” adını verdi, yani 

gerçek nesnede gizliymiĢ gibi görünen Ģey; matematik kavramlar ve nesneler 

öyledirler. Physis (φύσις) değiĢimlerin değiĢmez ilkesiydi. O durumda varlığın 

temel Eleacılığını elden kaçırmamak mümkün oluyordu ve ona karĢın mutlak 

Eleacılık açısından sahici bir gerçeklikten, tözden (ούσία [ousia]) yoksun olan 

nesneler gerçeklik olarak düĢünülebiliyordu. DeğiĢmeyen töz ile nesnenin farklı 

durumları arasına yerleĢen zaman fikri, varlığın gizli birliği ile görünürdeki 

çoğulluğu arasında köprü görevini yapıyordu. Res, burada, bağrında – 

baĢlangıçta (ἀρχή [arkhe]) – kavramla ve üçgenle aynı varlıkbilimsel koĢulu 

paylaĢan bir Ģey gibi tasarlanıyordu: Yani özdeĢlik, kökten değiĢmezlik, 

durağanlık, Yunan insanı için olmak eyleminin taĢıdığı derin dinginlik anlamını 

taĢıyan bir Ģey (Gasset, 2015, s. 22). 

Fakat, Gasset, her ne kadar Aristoteles‟in, “doğa” kavramını, “physis (φύσις) 

değiĢimlerin değiĢmez ilkesi” olarak ele alıĢını sağduyulu bir yaklaĢım olarak 

değerlendirse de öte yandan, Aristoteles‟in, insanı, “aklı ve tüm yetenekleriyle” bir 

“Ģey”den ibaret saydığını, üstelik insanın, akla neden sahip olduğunu açıklamadığını 

iddia etmektedir (Gasset, 2014a, s. 69 ; 2015, s. 22).  

Aristoteles için gerçeklik yalnız nesnelerde ve onların dünyadaki 

birleĢimindedir. Ġnsan diğer Ģeylerin arasında bir Ģey, dünyanın bir parçacığıdır. 

Ancak ikincil olarak, akılla donatılmıĢ bulunduğundan, özel ve üstün bir rolü 

vardır: öbür Ģeyler ve dünya üstünde kafa yormak, onların varolduğunu 

düĢünmek ve Ģeylerin gerçeğini açıklayan ya da ortaya çıkaran sözden 

yararlanarak, dünyada dünyanın gerçeğinin ne olduğunu aydınlatmak. 

Gelgelelim Aristoteles bize insanın neden akılla ve sözle – logos aynı zamanda 

bu her iki anlama da gelmektedir – donatılmıĢ bulunduğunu açıklamadığı gibi, 

dünyada, Ģeylerden baĢka, gerçek denen Ģu öbür garipliğin neden varolduğunu 

söylemiyor. Bu nedenin varlığı onun gözünde dünyadaki binbir tane basit 

olaydan biridir, zürafanın boyunun uzunluğu, yanardağın ateĢ püskürtmesi ya da 

hayvanın hayvanlığı gibi. Bu kesin anlamda, Aristoteles için diyorum, insan, aklı 

ve tüm yetenekleriyle, bir “Ģey”den ibarettir, ne bir eksik ne bir fazla; bu nedenle 

Aristoteles için Ģeylerden ya da olmak‟tan daha kökten bir gerçeklik yoktur. 

Descartes ve izleyicileri idealist idiyseler, Aristoteles ve izleyicileri 

gerçekçidirler. Ama bizim görüĢümüzce, Aristoteles‟in insanı, her ne kadar 
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akılla donatılmıĢ bulunduğu, akıllı bir hayvan olduğu söyleniyorsa da, filozof 

olduğu zaman bile, o akla neden sahip olduğunu, evrende neden akıllı bir varlık 

bulunduğunu açıklamadığından, sonuçta o muazzam ayrıntının nedenini 

anlatmıyor, dolayısıyla aslında aklı yok demektir. Apaçık ortada: Neden zeki 

olduğunu anlamayan bir zeki varlık, aslında zeki değildir, zekâsı bir iddiadan 

ileri geçemez (Gasset, 2014a, s. 69). 

Ġleri sürdüğü bu düĢünceleri doğrultusunda, insanın bir “Ģey” olmadığını belirten 

Gasset‟e göre, insanın, bir “Ģey” ya da “nesne” gibi belirlenmiĢ, sabit bir varlık yapısı 

yoktur (Gasset, 2015, s. 26-27). Ayrıca, Aristoteles için “Ģeylerden ya da olmak‟tan” 

daha kökten bir gerçeklik olmadığını iddia eden Gasset, kökten gerçekliğin “Ģeyler” 

değil, ileride üzerinde durulacağı gibi “yaĢam” olduğunu ve dünyada varolan hiçbir 

Ģeyin insan yaĢamından ayrı, mutlak ya da soyut bir varlığı olmadığını düĢünmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 70 ; 2015, s. 27-28). BaĢka bir deyiĢle, Gasset, “Ģeyler”in, özneden ve 

öznenin de “Ģeyler”den bağımsız bir varlığı olmadığını, öznenin ve “Ģeyler”in birbiriyle 

aktif olarak bağlantılı olduğunu, yani her ikisinin arasında koparılamaz bir bağ 

bulunduğunu ve birbirine ihtiyacı olduğunu düĢünmektedir (Marías, 1967, s. 447 ; 

Holmes, 1975, s. 57-60). Bu bağlamda, “Ģeyler”in aslında “Ģey” olmadığını, insanın 

elinden geldiğince iyi yaĢayabilmesi için yararlandığı ya da olabildiğince kaçınmaya 

çalıĢtığı bir takım nesneler olduğunu ileri süren Gasset, akıl ve düĢünce de dahil olmak 

üzere varolan tüm her Ģeyin yaĢamın bir parçası olduğunu, yani insanın kökten 

gerçekliği olan yaĢamıyla bir iliĢki içerisinde bulunduğunu belirtmektedir (Gasset, 

2014a, s. 43-63-64). Dolayısıyla, Aristoteles‟in, insanın, “akla neden sahip olduğunu” 

ya da “evrende neden akıllı bir varlık bulunduğunu” açıklamadığını ileri süren Gasset‟e 

göre, insan, aklı, doğasının ayrılmaz bir parçası olduğu için değil, “dünyanın içine 

gömülmüĢ, nesnelerin ortasında kulaç atar durumda yaĢamaktan baĢka çaresi 

olmadığından” dolayı kullanmaktadır. Diğer bir deyiĢle, “insanımsılardan pek farklı 

olmayan psiĢik etkinliklerini düĢünce biçiminde düzenliyordur o kadar – ki bu da 

hayvanın yapmadığı bir Ģeydir” (Gasset, 2014a, s. 43-69).  

Öte yandan, Gasset, düĢünmenin, insanın yaĢamına egemen olması yolunda 

yapabileceği ve hatta yapmak zorunda olduğu tek deneme olduğunu belirtmektedir 

(Gasset, 2013, s. 36). Bu bağlamda, insan, “sahip olduğu ya da olduğu Ģeylerden çok, 

yaptığı Ģeylerden, davranıĢından ötürü zoolojik ıskalanın dıĢına” çıkmaktadır (Gasset, 

2014a, s. 43). Dolayısıyla, aklı ve düĢünceyi, daha önce belirtildiği gibi insanın temel 
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gerçekliği olan yaĢamını güvence altına alarak sürdürebilmesini, yapılandırabilmesini 

ve planlamasını sağlayan ve böylece, insanın kendi kiĢisel yaĢamına egemen 

olabilmesini mümkün kılan, yaĢamın bir parçası olarak gören Gasset‟e göre, “akıl bir 

yaĢam organıdır, yaĢamın gerçeğe kök saldığı, nesnel bir değerler düzenine yönelmekte 

kullandığı organdır; bu nedenle, baĢlı baĢına bir yetke kazanarak yaĢamı buyruğu altına 

alamaz, yaratıcı doğallığını engelleyemez onun” (Akt. IĢık, 1992, s. 24). 

Bu noktada, Gasset, insan söz konusu olduğunda, Aristoteles‟in yaptığını iddia 

ettiği gibi “Ģeyler”e ya da Descartes‟ın yaptığı gibi salt akla, düĢünceye vurgu 

yapmaktan ve aynı Ģekilde “geleneksel anlamda” “olmak” teriminin durağan 

anlamından uzak durmak gerektiğini düĢünmektedir (Gasset, 2015, s. 20-26 ; 2014a, s. 

69-70). Çünkü, Gasset‟e göre, “geleneksel anlamda” “olmak” terimi, insanın doğası 

gereği “ne olacaksa olmuĢ olması anlamında, sabit durağan, değiĢmez bir veri olması 

anlamında” karĢımıza çıkmaktadır. Oysa, insan varlığından söz edebilmek için tıpkı 

“Euklidesçi olmayan bir geometri” oluĢturulduğu gibi “Eleacı olmayan bir varlık” 

kavramının oluĢturulması gerektiğini ileri süren Gasset‟e göre, insan için “olmak”, 

“Eleacı-olmayan bir varlık olmaktır” (Gasset, 2015, s. 36). BaĢka bir deyiĢle, insan ile 

“Ģeyler” arasında ontolojik bir ayrıma giden Gasset‟e göre, insan, “yaĢayan”, Ģeyler ise 

“varolan”dır. Bu niteliği ile insanın değiĢmeyen, durağan bir varlık yapısından söz 

edilemeyeceğini, yani insanın, dinamik ve değiĢken bir yapıya sahip olduğunu düĢünen 

Gasset, buna karĢılık, Ģeylerin, statik, durağan, yani her zaman oldukları gibi bir yapıya 

sahip olduğunu öne sürmektedir (Holmes, 1975, s. 75-76). Bu bağlamda, Herakleitos‟un 

varlık anlayıĢında karĢımıza çıkan “değiĢme” kavramını, insan varoluĢunun temeline 

yerleĢtiren ve Herakleitos‟un ekmiĢ olduğu tohumun hasadını alma vaktinin geldiğini 

belirten Gasset‟e göre, insan, “Ģeyler” gibi “statik”, “durağan”, “olmuĢ”, “bitmiĢ” bir 

varlık yapısına sahip değildir. Dolayısıyla, Gasset, insan söz konusu olduğunda “doğa” 

fikrinin aĢılması gerektiğini ileri sürerek bu bağlamda, insan doğasından söz etmenin ve 

düĢünceyi, aklı, insan doğasının ayrılmaz bir parçası olarak görmenin bir hata olduğunu 

iddia etmektedir (Gasset, 2015, s. 15-30). Çünkü, Gasset‟e göre, “insanın doğası yoktur, 

tarihi vardır” (Gasset, 2015, s. 39). 

Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, Gasset‟in, insanın neliğine ve 

temel gerçeklik olarak gördüğü yaĢamına iliĢkin düĢüncelerinin çıkıĢ noktası, Descartes 
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felsefesi bağlamında, modern düĢünceye, doğa bilimlerine ve mutlak akıl anlayıĢına 

yönelttiği eleĢtirilerdir. Bu eleĢtiriler doğrultusunda, mutlak akıl anlayıĢının, insani 

olguların ve sorunların çeĢitliliği karĢısında çözüm üretemediğine dikkat çeken Gasset, 

aklın ve düĢünmenin, insana iliĢkin tek ve ilk gerçek olmadığını, insanın temel 

gerçekliğinin yaĢam olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda, Gasset, aklın ve 

düĢünmenin, insanın kökten gerçekliği olan yaĢamdan soyutlanmaması, yani akıl, 

düĢünme ve eylem arasındaki bağın kopmaması gerektiğini “yaĢamsal akıl” kavramıyla 

vurgulamaktadır. Çünkü, akıl, düĢünme ve eylem arasındaki bağ koptuğu andan 

itibaren, insanı hayvandan ayırt eden akıl, insan için ayırt edici bir özellik olmaktan 

çıkmaktadır. Dolayısıyla, insanın, insanlıktan çıkmaması, yani kendi kendisi üzerindeki 

egemenliğini ve efendiliğini koruyabilmesi için akıl, düĢünme ve eylem arasındaki 

bağın korunması gerekmektedir. Ġnsanın bu bağı, “yaĢamsal akıl” kavramıyla birlikte 

yaĢama içkin bir takım değerlerin ve etkinliklerin, yani kültürün rehberliğinde 

koruduğuna dikkat çeken Gasset, bu bağlamda, mutlak akıl anlayıĢını ve modern 

düĢünceyi, kültürü, bilime indirgediği için de eleĢtirmektedir. Bu doğrultuda, Gasset, 

kültürün, bilim olmadığını, bilimin, kültürün öğelerinden sadece biri olduğunu, ama 

modern dönemde bu ikisinin birbirine karıĢtırıldığını belirtmekte ve aklın, düĢünmenin, 

hem eylemle hem de kökten gerçeklik olarak nitelendirdiği yaĢamla bağını, bilimin 

değil, kültürün kurduğunu vurgulamaktadır. Bu noktada, Gasset, kültürü, insanın 

ve/veya aklın tarihselliğinin bir ürünü olarak görmekte, yani kültürün, insanlık tarihinin 

binlerce yıllık bir birikimi sonucunda inĢâ edildiğine dikkat çekmektedir. Bu nedenle, 

aklın ve düĢünmenin özünde tarihsel olduğunu “tarihsel akıl” kavramıyla açıklayan 

Gasset, her türlü akıl yürütmede tür olarak insana tarihin yol gösterdiğini düĢünmekte, 

tarihi, insanı anlamanın merkezine yerleĢtirmektedir. Dolayısıyla, Gasset, tür olarak 

insana ve yaĢamına iliĢkin her türlü kavramın doğal olmaktan çıkartılması ve tarihsel bir 

bağlamda ele alınması gerektiğini öne sürmektedir. Çünkü, tarihsel bir varlık olarak 

insan, insanlığın biriktirdiği binlerce yıllık bir yaĢam deneyimine ve mirasa sahiptir. 

Nitekim, tür olarak insanı, hayvandan ayıran, gelecek kuĢaklara bu türden bir miras 

bırakabilmesidir. Ayrıca, insan, yaĢamda yönünü bulmasını sağlayan kültürü bu miras 

sayesinde inĢâ etmektedir. Böylece, insanın, bugününü ve geleceğini Ģekillendirebilme, 

kendi yaĢamına egemen olabilme olanağına sahip olduğunu vurgulayan ve insanın 

ancak bu Ģekilde insanlığını koruyabildiğine dikkat çeken Gasset, en nihayetinde, akıl, 
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düĢünme, eylem, yaĢam, kültür ve insanlaĢma arasında kopmaz bir bağ kurmakta ve bir 

sonraki baĢlıkta ele alınacağı üzere bu bağa tarihsel bir düğüm atmaktadır. 

2.2. Tarihsel Bir Varlık Olarak Ġnsan ve Ġnsan YaĢamı 

Tür olarak insanın doğuĢtan bir doğasının olmadığını, insanın kendini tarih 

içinde Ģekillendirdiğini öne süren Gasset, tarihsel bir varlık olarak gördüğü insanın 

neliğini soruĢturmanın ancak onun geçmiĢini, tarihini anlamakla mümkün olduğunu 

düĢünmektedir. Bu bağlamda, “doğa” ile “nesneler”, arasında nasıl bir iliĢki varsa insan 

ile tarih arasında da tıpkı bu türden bir iliĢki olduğunu ileri süren Gasset‟e göre, insanın 

öz varlığını oluĢturan Ģey, kaçınılmaz bir biçimde ardından sürüklediği ve geçmiĢi 

boyunca uzayıp giden deneyimler dizisidir. Buradan hareketle, insanı, “tıpkı varını 

yoğunu bir çıkında toplayıp sırtına vurmuĢ taĢıyan bir berduĢ gibi” kendi varlığını 

oluĢturan geçmiĢ deneyimlerinin “avare bir göçmeni” olarak nitelendiren Gasset, 

insanın olabileceği Ģeylere bir sınır koymanın anlamsız olduğu gibi mümkün de 

olmadığını iddia etmektedir (Gasset, 2015, s. 39). Ġnsanı, belirlenmiĢ, sabit bir doğadan 

yoksun olmanın sınırsızlığı içinde hep yeni olanaklara açık bir varlık olarak gören 

Gasset‟e göre, önceden belirlenmiĢ bir veri olarak insanı yönlendiren ve değiĢmeyen tek 

bir çizgi vardır; o da insanın geçmiĢidir, yani tarihidir. Tarih demek, geçmiĢe adeta 

yeniden can vermek demektir. Bu anlamda tarih, insanın tüm geçmiĢini bütüncül bir 

kavrayıĢla “gücül bir bugüne” dönüĢtürmeli, “önümüzdeki ufka dev boyutlar” 

kazandırmalı, böylelikle mutlak güncelliğin bilimi olmalıdır (Gasset, 2013, s. 56).  

Dolayısıyla, tarih, “mumyalar müzesi olmaktan çıkmalı”, insanın tüm geçmiĢini, 

bugüne etkisi olacak Ģekilde bütünlüğüyle ele almalı ve böylece geleceğe yeni ufuklar 

açmalıdır (Gasset, 2013, s. 55). Nitekim, yaĢamımızı oluĢturan iki büyük boyutun 

geçmiĢ ve gelecek olduğunu belirten Gasset, ayrıca yaĢamın her anının, geçmiĢ ve 

geleceğin denkleminden oluĢtuğunu düĢünmektedir (Martí-Ibáñez, 1998, s. 339). Bu 

bağlamda, tarih, kaçınılmaz ve eĢsiz bir zincir oluĢturan insan deneyimlerinin, hayat 

tecrübesinin bir sistemidir (Gasset, 2015, s. 41). Bu sistemde edindiği yaĢam 

deneyimlerinin, insanın geleceğini etkilediğini ve hatta daralttığını ileri süren Gasset‟e 

göre, insanın ileride ne olacağını bilmek mümkün olmasa da ne olmayacağını bilmek 

mümkündür. Diğer bir deyiĢle, “geçmiĢ bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecek 
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değildir, ama neyi yapmaktan kaçınmamız gerektiğini söyleyecektir” (Gasset, 2014b, s. 

75). Çünkü, Gasset, yaĢamın, hayat tecrübesinden oluĢtuğunu ve insanın, geçmiĢini göz 

önüne alarak yaĢadığını düĢünmektedir (Gasset, 2013, s. 112). Bu bağlamda, Gasset‟e 

göre, insanın özvarlığı yalnızca “olmuĢ olduğu Ģey” değildir, gerçekte insanın “olduğu 

Ģey”, tam olarak “olmamıĢ olduğunu olmaktır” (Gasset, 2015, s. 36).  

Ġnsanın “olmuĢ olduğu Ģeyi” olmamasını hayat tecrübesinin bir sonucu olarak 

gören Gasset, insanın “olmuĢ olduğu Ģey”in bundan sonra olabileceğini olumsuz 

etkilediğini ileri sürmekte ve bu düĢüncesini, “Avrupa insanı geçmiĢte „demokrat‟ oldu, 

„liberal‟ oldu, „mutlakiyetçi‟ oldu, „feodal‟ oldu, ama artık değil. Bu acaba artık 

kesinlikle bunların hiçbiri değil mi demek oluyor? Elbette ki hayır. Avrupa insanı hâlâ 

bu Ģeylerin hepsi olmayı sürdürüyor, evet, ama „olmuĢ olmak‟ biçiminde”, sözleriyle 

açıklamaktadır. Dolayısıyla, Gasset‟e göre, insan eğer o deneyimleri yaĢamamıĢ, geride 

bırakmamıĢ olsaydı, ya da “olmuĢ olmak denen o özel biçimiyle hâlâ öyle” olmasaydı, 

“bugünkü siyasal yaĢamın güçlükleri karĢısında o tutumlardan birini denemekten medet 

umabilirdi”, ama “bir Ģeyi olmuĢ olmak” o Ģeyi bir kez daha olmayı kendiliğinden 

önleyen güçtür. Bu bağlamda, yaĢamı boyunca “uzun bir canlı geçmiĢ” biriktiren 

insanın “geri dönüĢü yoktur, varlığı gereği hep kendi kendinin önünde gitmeye 

zorunludur”. Ancak, bu zorunluluğun, geçmiĢ zamanın herhangi bir anının geri 

dönemez olmasından kaynaklanmadığını belirten Gasset‟e göre, “zaman geri dönmez, 

çünkü insan olmuĢ olduğu Ģeye geri dönemez” (Gasset, 2015, s. 33).    

Ġnsanın önünde olabileceği bir çok değiĢik olanağın serili olduğunu ancak, 

insanın bu olanaklardan birini seçerken, geçmiĢte olmuĢ olduğu Ģeyden önüne 

geçilemez bir Ģekilde kaçındığını ileri süren Gasset‟e göre, bu durum, “olmuĢ 

olduğumuz Ģeye iliĢkin bellekte saklanan ve bugünümüzde, güncel gerçeğimizde hep 

birikim halinde bulunan bir bilginin”, yani insanın tarihselliğinde edindiği hayat 

tecrübesinin bir sonucudur (Gasset, 2015, s. 33). Bu bağlamda, insan, kendi geçmiĢini 

ve deneyimlerini, yani tarihini göz önüne alarak yaĢayan tek varlıktır. Ancak, hayat 

tecrübesi sadece kiĢinin kendi yaĢadığı deneyimlerden ve kendi geçmiĢinden oluĢmaz; 

aynı zamanda her bir kiĢinin içinde yaĢadığı toplumun o kiĢiye aktardığı deneyimlerden 

ve atalarının geçmiĢinden oluĢur (Gasset, 2015, s. 33-34). Dolayısıyla, tarih, “bir kiĢinin 

eseri değildir”, tarih, “birçok insanın eseridir; gerekli vasıflara sahip insan 
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topluluklarının kollektif bir eseri”dir (Gasset, 1997, s. 57). Çünkü, birey, var olduğu 

andan itibaren kendini bir insan dünyasında, baĢka insanların arasında, onların 

oluĢturduğu toplumun içinde bulmaktadır. Nitekim, her bir insan teki, kendine ve 

yaĢamına bir büyüteçle baktığında, yani kendinin ve yaĢamının neden böyle olup da 

baĢka türlü olmadığını sorguladığında, anlaĢılmaz rastlantılardan kaynaklanan bir çok 

ayrıntıyla karĢılaĢtığı gibi aslında içinde yaĢadığı toplumla ve topluluk insanıyla 

karĢılaĢacaktır. Diğer bir deyiĢle, “içinde yaĢadığı toplum – „topluluk insanı‟ – öyle 

olduğundan kendisinin de öyle olduğunu” görecek, böylelikle bireysel gerçeğinin, yani 

kendi yaĢamının ana çizgilerini çok kolaylıkla anlayabilecektir (Gasset, 2013, s. 118). 

Ayrıca, birey, “o toplumun önceden – ve daha sonra – olduğu Ģeyi – inandığı, hissettiği, 

yeğlediği Ģeyleri – kendi varlığında keĢfettiğinde onun varoluĢ biçmini de zihninde 

açıklığa kavuĢturacaktır. Yani, kendi bugününde, bu anında, yaĢadığı ve yaptığı 

Ģeylerde tüm insanlık geçmiĢinin kalıntılarını bulacaktır” (Gasset, 2015, s. 41). Bu 

bağlamda, tıpkı birey gibi toplumun da geçmiĢte “olmuĢ olduğu Ģey”in, bundan sonra 

olabileceği Ģeyi olumsuz etkilediğini düĢünen Gasset‟e göre, “Batı toplumları artık 

“liberal”, “demokrat”, “monarĢist”, “feodal” ya da “firavuncu” olamayacaklarının 

bilincine varıyorlar”, çünkü “o Ģeyleri daha önce oldular, olmanın nasıl olduğunu 

biliyorlar”, dolayısıyla “bugün için yürürlükte bulunan güncel „siyasal kamuoyu‟nda 

geçmiĢin muazzam bir kesimi etkili oluyor ve bu hep öyle “olmuĢ olma” biçiminde” 

(Gasset, 2015, s. 34). 

GeçmiĢte “olunan Ģey”in bireyin ve toplumun “olabileceğini” olumsuz etkilediği 

için bildiğimiz bütün insanlık geçmiĢinin, “olmuĢ olma” biçiminde hâlâ canlı olduğunu 

belirten Gasset için geçmiĢ, baĢkalarının baĢından geçtiği için “geçmiĢ” değildir. 

GeçmiĢ, “bizim bugünümüzün, olmuĢ olmak biçiminde olduğumuz Ģeyin parçası olarak 

geçmiĢtir” (Gasset, 2015, s. 35). Öte yandan, tıpkı bir kimyagerin ya da bir fizikçinin bir 

cisme uyguladığı gibi bugünkü varlığımızı diğer bir deyiĢle, Ģimdi olduğumuz varlık ve 

yaĢam biçimini çözümlediğimizde, yani bileĢenlerine ayırdığımızda, Gasset‟e göre, fark 

edeceğimiz ilk Ģey, içinde bulunduğumuz andaki varlık ve yaĢam biçiminin, birey ve 

topluluk olarak geçmiĢte olduğumuz Ģeylerin bir bileĢimi olduğudur. Bu anlamda 

geçmiĢ, arkada kalmıĢ, soyut veya gerçek dıĢı değildir. Tam tersine, “tarihsel gerçeklik, 

gündelik olaylarda, beklenmedik ve olağanüstü her Ģeyi uçsuz bucaksızlığıyla yutan o 
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sınırsız okyanusta aranmalıdır” (Gasset, 2017a, s. 85). Çünkü, geçmiĢ, bizim 

bugünümüzü ayakta tutan ve geleceğimizi etkileyen canlı bir güçtür, “geçmiĢ ta 

uzaklarda, mazide değil, buracıkta, benim içimdedir. GeçmiĢ benim kendimdir – yani 

yaĢamımdır” (Gasset, 2015, s. 43). Bu bağlamda, insanın içinde yaĢadığı günün, 

geçmiĢle geleceğin kesiĢmesinden doğduğunu belirten Gasset‟e göre, insan Ģimdiki 

haline, tarih içinde geçmiĢini biriktirerek, varlığını zenginleĢtirerek gelmiĢtir. Bu 

nedenle geçmiĢi inkâr etmek aldatıcıdır. Çünkü, geçmiĢ, “insanın doğal halidir” ve inkâr 

edildiğinde “dörtnala geri döner” (Gasset, 2014b, s. 17).  

Dolayısıyla, geçmiĢ, birey ve toplum için adeta bir kimlik kartı ve kaçınılmaz bir 

yazgıdır. Öte yandan, Gasset, bir kimlik kartı ve kaçınılmaz bir yazgı olarak geçmiĢin, 

aynı zamanda insana “olmamıĢ olduğunu olma”nın yolunu açtığını öne sürmektedir 

(Gasset, 2015, s. 33). Bu noktada, tarihin öngörülemeyeceğine iliĢkin görüĢlere ise 

Gasset Ģöyle yanıt vermektedir; “tarih öngörülemez demek yanlıĢtır. Kehanetler sayısız 

kez gerçeğe dönüĢmüĢtür. Eğer gelecek kehanete elveriĢli olmasaydı, sonradan 

gerçekleĢip geçmiĢe karıĢtığında da anlaĢılamazdı. Tarihçinin ters yönde bir kahin 

olduğu fikri tüm tarih felsefesini özetler. Elbette ki öngörülebilen, geleceğin yalnızca 

genel yapısıdır”, dolayısıyla, eğer insan kendini ve yaĢamını tam olarak görmek 

istiyorsa kendine ve yaĢamına çok uzaktan bakmalıdır, “ne uzaklıktan mı? Çok basit: 

Tam Kleopatra‟nın burnunu seçebilmenizi olanaksız kılan uzaklıktan” (Gasset, 2014b, 

s. 83-84). ĠĢte Gasset‟e göre, insan yaĢamında tarihin ağır basan gücünü seçip okumaya 

tam da bu uzaklıktan bakıldığında, insanın, “olma halinde” ve “olduğundan dönme 

halinde” olduğu görülecektir (Gasset, 2015, s. 36).  

GeçmiĢini, tarihini biriktirerek, kendi deneyimlerinin diyalektik dizisi içinde 

yaĢayan bir varlık olan insanın “olma halinde” ve “olduğundan dönme halinde” olması 

ise Gasset‟e göre “yaĢamak” demektir (Gasset, 2015, s. 36-38). Bu bağlamda, hem 

“olma halinde” hem de “olduğundan dönme halinde” bir varlık olarak yaĢayan insanın 

olmuĢ olduğu, halen olduğu ya da ileride olacağı varoluĢ biçimlerinden hiçbirisinin bir 

kez ortaya çıkıp sonsuza dek devam etmeyeceğini ileri süren Gasset, insanın baĢından 

birbirinden farklı varlık ve yaĢam biçimlerinin gelip geçtiğini belirtmektedir. Nitekim, 

“Stoacı, Hristiyan, akılcı, dirimselci olmak” veya “TaĢ Devri‟nde bir diĢi ya da 

Pompadour Markizi, Cengiz Han, Stephan George, Perikles ya da Charlie Chaplin 
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olmak”, insanın “baĢından geçmiĢtir” (Gasset, 2015, s. 37). Ancak, Gasset‟e göre insan, 

bu varoluĢ biçimlerinden ya da kimliklerden hiçbirisiyle özdeĢ değildir. Dolayısıyla, 

Gasset, yaĢamın, değiĢim olduğunu, insanın her yeni anda daha önce olduğundan farklı 

olduğunu ve bu bağlamda asla değiĢmez bir kesinlikle insanın bir kalıba 

sokulamayacağını ileri sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 148).  

Bu bağlamda, yaĢamın “değiĢim” olduğunu belirten Gasset‟e göre, insan yaĢamı 

kazara ya da tesadüfen değiĢen bir bütün değildir. Aksine, Gasset, değiĢmenin, insanın 

özü ve yapısal bir özelliği olduğunu düĢünmektedir (Marías, 1967, s. 457). Öyle ki bir 

an yerine tüm anlar düĢünüldüğünde, yani insanın geçmiĢi, bugünü ve geleceği göz 

önünde bulundurulduğunda, insanın var oluĢuna getirilebilecek bir sınırın olmadığını 

belirten Gasset‟e göre, “beĢten yukarısını sayamayan Brezilya yerlisinden Newton 

çıkmıĢtır” (Gasset, 2015, s. 30). Dolayısıyla, Gasset için, “insanoğlu son derece 

yoğrulabilir bir kendiliktir, istenilen her Ģey olmaya elveriĢlidir. Öyledir, çünkü baĢlı 

baĢına hiçbir Ģey değildir, „siz nasıl istiyorsanız öyle‟ olmaya hazır salt potansiyeldir” 

(Gasset, 2015, s. 29). BaĢka bir deyiĢle, “insanoğlu, ister öteki olsun ister ben olayım, 

belirlenmiĢ ya da saptanmıĢ bir varlık değildir; varlığı zaten varolma özgürlüğüdür. 

Bunun sonucunda, insan yaĢadığı sürece her zaman o ana değin olduğundan farklı 

olabilir; dahası var, zaten fiilen hep az çok farklıdır”. Çünkü, “yaĢamsal bilgimiz açıktır, 

dalgalanmaya bırakılmıĢtır” ve “o bilginin konusu, yaĢam”dır. Bunun yanı sıra, “insan 

da zaten hep yeni olanaklara açık bir varlıktır” ve “hiç kuĢkusuz, geçmiĢimiz ağırlığını 

üstümüzde duyurur, gelecekte Ģöyle olmaktansa böyle olmaya özendirir, ama bizi ne 

zincirler, ne sürükler”. Bu anlamda, insanın “ancak öldüğünde varlığı belirlenir: Ne 

olmuĢsa olmuĢtur artık, yeni baĢtan biçimlendirilmesi, tersine çevrilmesi, yerine baĢka 

bir Ģey konması olanaksızdır (Gasset, 2014a, s. 148).  

 Bu noktada, önceden belirlenmemiĢ ve yeni olanaklara açık bir varlık olarak 

insanın, kendini her an herhangi bir kiĢiye dönüĢtürebileceğini de kastetmediğini 

belirten Gasset‟e göre, insan, sahip olduğu ve önüne açılan olanaklar doğrultusunda, 

içinde yaĢadığı tarihsel, toplumsal ve kültürel ortamın koĢullarının önüne çıkardığı 

güçlüklere doyurucu bir Ģekilde karĢılık veren bir “yaĢam programı” oluĢturmaktadır. 

Bu “yaĢam programı” sayesinde, insanın kendisine, “durağan bir varlık imgesi” 

yarattığını belirten Gasset‟e göre, insan, hevesle olmayı kararlaĢtırdığı kiĢiliği 



70 
 

gerçekleĢtirmeye çalıĢır ve o deneyimi enine boyuna yaĢar. Böylece insan, zamanla, söz 

konusu kiĢiliğin kendi gerçek benliği ve kiĢiliği olduğuna iliĢkin derin bir inanç besler. 

Ancak, insan, seçtiği bu yaĢam programını, içinde bulunduğu tarihsel, toplumsal ve 

kültürel ortamın içinde deneyip sınadıkça, seçtiği “yaĢam programı”nın, yani seçtiği 

kiĢiliğin ve yaĢam biçimin sınırlarının ve yetersizliklerinin farkına varır. Ayrıca, bir 

insan, seçtiği kiĢilik ve yaĢam biçimiyle önüne çıkan bütün güçlükleri, sorunları 

çözemediği ya da “gideremediği gibi yenilerini yaratmaktadır” (Gasset, 2015, s. 37). ĠĢte 

o zaman, insan, yeni bir varoluĢ ve yaĢam biçimi tasarlar. Ancak, insan, ikinci kez yeni 

bir varoluĢ, yeni bir yaĢam programı belirlerken bu sefer sadece içinde bulunduğu 

ortama göre düĢünmez. Ġnsan, tasarladığı yeni varoluĢ ve yaĢam biçimi ile bir öncekinin 

olumsuzluklarından da kaçınmaya çalıĢır. Ġnsanın oluĢturduğu ikinci varlık biçimini bir 

üçüncüsünün izlediğini, üçüncü varlık tasarımının ise ikinci ve birinci varlık Ģeklinin 

göz önüne alınarak hazırlandığını ileri süren Gasset‟e göre, insan, önüne geçilemez bir 

biçimde daha önce olmuĢ olduğu varlık Ģeklinden de kaçınmaktadır. Böylece insanın, 

“olma yolunda” ve aynı zamanda da “olduğundan dönme yolunda” olan bir varlık 

olarak karĢımıza çıktığını belirten Gasset‟e göre, insan varlığı dingin ve salt edilgen 

değildir aksine “değiĢim” adeta insanın “maddesi”dir (Gasset, 1941, s. 215-216 ; 2015, 

s. 30-37).  

Öte yandan, Gasset, insan varlığının salt değiĢken olduğu gibi aynı zamanda 

ileriye dönük olduğunu düĢünmektedir. BaĢka bir deyiĢle, insan, geçmiĢ varlık 

biçimine, dünkü yaĢamına veya eskiden olmuĢ olduğu varlık biçimine bağlı kalmadan 

ilerlemektedir. Bu bağlamda, Gasset, ilerlemenin, insanın salt geliĢmesi, bir baĢlangıç 

konumundan itibaren geniĢlemesi, büyümesi olarak da yorumlanabileceğini 

belirtmektedir. Ancak, insanın daha iyiye yönelik bir ilerlemesinden söz edebilmek için 

insanın, tıpkı deri değiĢtirip yeni bir deriye bürünen yılan misali baĢka bir kalıba 

girmesi yeterli değildir. Çünkü, “daha yüksek bir ısının daha düĢük ısıların üstünde 

gelmesi gibi”,  iyiye yönelik bir ilerleme, yeni kalıbın öncekinden üstün olmasını 

gerektirmektedir (Gasset, 2015, s. 40). Dolayısıyla, Gasset, tarihsel bir varlık olarak 

gördüğü insanın, geçmiĢini biriktirerek, varlığını zenginleĢtirmesi anlamında ilerlediğini 

düĢünmekte, insan varlığının ve yaĢamının ileriye dönük oluĢunu, insanın değiĢken bir 

varlık olması temelinde açıklamaktadır. Ayrıca, insan varlığının değiĢken ve ileriye 
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dönük olmasını insanın ayrıcalıklı bir yönü olarak nitelendiren Gasset‟e göre, 

günümüzün Avrupalı insanı elli yıl öncekinden farklıdır. Ancak, bu farkılıkla birlikte 

bugünkü varlığı yarım yüzyıl önceki varlığını da içermektedir (Gasset, 2013, s. 117).  

Buna karĢılık, hayvan bu tür bir tarihsel birikime sahip değildir ve bugünkü 

kaplanın bin yıl önceki kaplandan ne fazla ne de eksik bir yanı vardır (Gasset, 1941, s. 

220). Diğer bir ifadeyle, kaplan, hep o ilk kaplandır, yani “bugünün kaplanı altı bin yıl 

öncekinin tıpkısıdır, çünkü her bir kaplan, sanki kendinden önce baĢka kaplan olmamıĢ 

gibi, kaplanlığa yeniden baĢlamak durumundadır” (Gasset, 2014b, s. 31-32). Nitekim, 

Gasset‟e göre, insanı, Ģempanzeyle orangutandan ayıran Ģey, “kesin terimlerle 

söyleyecek olursak, zekâ dediğimiz Ģey değildir” (Gasset, 2014b, s. 31). Hayvanın 

belleğinin, “bizimkinden çok daha kısa oluĢudur”. Çünkü, hayvanlar, “her sabah bir gün 

önce yaĢadıklarını unutmuĢ olarak uyanırlar, zihinleri çok ufak bir deneyim 

malzemesiyle iĢler” (Gasset, 2014b, s. 31). Oysa, “insan, hatırlama yetisi sayesinde, 

geçmiĢini biriktirir” ve biriktirdiği, sahip olduğu bu geçmiĢten yararlanır. Dolayısıyla, 

“insan asla ilk insan değildir: BirikmiĢ bir geçmiĢin yüksekliğinden baĢlar var olmaya. 

ĠĢte insanın tek hazinesi, ayrıcalığı ve belirtici özelliği budur”. Ancak, “geçmiĢin 

isabetli, korunmaya değer sayılan kısmı o hazinenin en değerli yanı değildir”. Bu 

noktada, Gasset, asıl önemli ve değerli olan Ģeyin, insanın aynı hatalara düĢmesini 

engelleyen “yanılgıların anısı” olduğunu düĢünmektedir: “insanın gerçek hazinesi 

yanılgılarının hazinesidir, binlerce yıl süresince damla damla damıtılmıĢ hayat 

deneyimidir”. Hatta, bu nedenle Nietzsche‟nin “üst insanı „belleği en uzun olan‟ varlık” 

olarak tanımladığını belirten Gasset‟e göre, insanın geçmiĢiyle ve tarihiyle sürekliliğini 

sağlayan bağları koparması demek “sıfırdan baĢlamak, aĢağılara inmek, orangutana 

öykünmek” demektir (Gasset, 2014b, s. 32). 

 Ġnsan söz konusu olduğunda her bir insanın, daha önce biçimlendirilmiĢ bir 

insan olma tarzını kendi insanlığında biriktirdiğini belirten Gasset‟e göre, insan, 

“varlığını – geçmiĢi – biriktirmektedir”. BaĢka bir ifadeyle, insan, yaĢama, bir kaplan 

gibi hep sıfırdan baĢlamak zorunda değildir (Gasset, 1941, s. 216-220). Aksine, insan, 

bireysel geliĢimine hep bir artı noktasından baĢlar ve kendi büyümesini, ilerlemesini de 

ona ekler. Gasset‟in deyiĢiyle, “insan bir ilk insan, sonsuza değin Âdem değildir, 

biçimsel olarak ikinci, üçüncü vb. insandır” (Gasset, 2013, s. 118). Dolayısıyla, Gasset, 
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bireysel yaĢamın her zaman tarihsel olduğunu ve tarihselliğin her birimizin yaĢamının 

bir parçası olduğunu belirtmekte ve bir insanı anlamanın en iyi yolunun onun tarihiyle 

bağlantı kurmak olduğunu düĢünmektedir (Marías, 1967, s. 458). Çünkü, bireyin 

insanlığı, yani bireyde geliĢmeye baĢlayan insanlık, “daha önce geliĢmiĢ ve doruğuna 

eriĢmiĢ olan bir baĢka insanlıktan baĢlar” (Gasset, 2015, s. 41). Diğer bir deyiĢle, dün, 

bir önceki gün hesaba katılmadan açıklığa kavuĢamaz. Bu nedenle, “rasyonalist Avrupa 

insanının ne olduğunu iyi anlayabilmek için Hıristiyan olmanın ne demek olduğunu 

iyice anlamak, Hıristiyan olmanın ne demek olduğunu anlamak için de Stoacı olmanın 

ne demek olduğunu anlamak gereklidir ve bu hep böyle geriye doğru gider, baĢka 

türlüsü olanaksızdır” (Gasset, 2015, s. 42). Çünkü, yaĢanan her çağ ve her zaman, bir 

öteki çağın tohumlarını içermektedir. Bu bağlamda, Gasset, her kuĢağın, gelecek kuĢak 

üzerinde etkili olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2013, s. 55). Bunun yanı sıra, her 

kuĢak yaĢama farklı yaklaĢımlar sunmaktadır. Bu yaklaĢımların kısmen önceki kuĢaktan 

miras alındığını belirten Gasset‟e göre, alınan bu miras, izleyen kuĢakları 

yönlendirmektedir. Böylece, insan, geçmiĢ yaĢam deneyimlerini dikkate alarak 

geleceğini belirlemektedir (Martí-Ibáñez, 1998, s. 339).  

Öte yandan, her insanın bir kuĢak içinde doğduğunu ve o kuĢakla birlikte 

yaĢadığını belirten Gasset‟e göre, tarihsel olarak “bugün”ün üç farklı boyutu 

bulunmaktadır; çünkü, “bugün”, birisi için yirmisinde olmak, baĢka birisi için kırkında 

olmak ya da bir diğeri için altmıĢında olmaktır. Daha açık bir ifadeyle, Gasset, farklı 

yaĢam dilimlerinin aynı “bugün”ü yaĢadığını ve paylaĢtığını belirtmektedir. Dolayısıyla, 

“bugün”, içinde üç büyük yaĢamsal boyut barındırmakta ve böylelikle 

zenginleĢmektedir. Örneğin, Gasset, 1933 yılının tek bir zaman dilimi olarak 

görülebileceğini, ama 1933 yılını bir çocuğun yaĢadığı gibi olgun ya da orta yaĢlı bir 

insanın veya yaĢlı bir insanın da yaĢadığını, böylece 1933 yılının, üç farklı zaman 

dilimini ve üç farklı yaklaĢımı kendinde topladığını belirtmektedir. BaĢka bir deyiĢle, üç 

farklı yaĢam anı, aynı tarihsel anda bir araya gelmekte ve bu üç farklı yaĢam anı, içinde 

yaĢadığımız dünyanın biçim kazanmasına farklı yollardan katkıda bulunmaktadır 

(Gasset, 1962, s. 42-43). Dolayısıyla, her kuĢak istese de istemese de dünyada bir 

değiĢim gerçekleĢtirerek, dünyanın biçim kazanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 

sayede Gasset, tarihin, bir hareket, değiĢim, süreç ve farklılaĢma olduğunu 
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belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 64). Bu bağlamda, kuĢak, tarihin üzerinde hareket eden 

adeta bir çeĢit menteĢedir (Akt. Ceplecha, 1958, s. 110).  

KuĢak kavramıyla, dünyadaki düĢünsel ve yaĢamsal değiĢimleri açıklamaya 

çalıĢan Gasset‟e göre, her kuĢak temelde iki öbeğe ayrılmaktadır. Bu iki öbekten ilki, 

“çağdaĢlar”dır ya da belirli bir anda dünyanın herhangi bir bölgesinde yaĢayan 

“herkes”tir. Ġkinci öbek ise “yaĢıtlar”dır, yani belirli bir zamanda ve mekanda aynı yaĢı 

yaĢayanlardır. Öte yandan, “çağdaĢlar”ın da tekrar kendi içinde “genç” ve “yaĢlı” olarak 

bölümlendiğini belirten Gasset‟e göre, kuĢağımız hepimizi kapsar, yani yaĢımız ne 

olursa olsun hepimiz çağdaĢız ve yaĢtaĢız. Çünkü, hepimiz aynı zamanda ve aynı 

dünyada yaĢamaktayız. Sadece her birimiz, aynı zamanda ve aynı dünyada, farklı 

rolleri, farklı zaman dilimlerinde üstlenmekteyiz (Martí-Ibáñez, 1998, s. 339). Diğer bir 

deyiĢle, aynı yaĢamsal bağlantıya sahibiz. Bu bağlamda, her kuĢak, tıpkı bir gösteride 

birbirinin omuzlarına basarak kule yapmak için yükselen akrobatlar gibi bir önceki 

kuĢakla bir bağlantı içindedir ve kendinden sonraki kuĢakları da etkilemektedir. 

Dolayısıyla, kulenin en alt kısmında yer alan insanın, bir üst kısımda yer alan insanın 

düĢmemesi için büyük bir sorumluluğu vardır. Bu bağlantı ve sorumluluk zincirleme 

gitmektedir. ĠĢte Gasset‟e göre, ard arda sıralanan ve böylece bir bütünlük meydana 

getiren kuĢaklar arasında da bu türden bir bağlantı ve sorumluluk vardır (Gasset, 1962, 

s. 53-54).  

Bu bağlantı doğrultusunda, her kuĢağın, bir önceki kuĢağın dünyaya verdiği 

biçimi karĢısında bulduğunu belirten Gasset‟e göre, her kuĢak, bir önceki kuĢağın 

birikimini teslim alma ve ona kendi yaratıcı dehasını ekleme sorumluluğu taĢımaktadır. 

Bu bağlamda, her çağın ruhu, bu bağlantı ve sorumluluk arasında, yani bu iki bileĢen 

arasında kurulan dengeye ve bireylerin çoğunluğunun birbirine karĢı benimsedikleri 

tutuma bağlıdır. Dolayısıyla, kuĢaklar, çağın ruhunu ve yaĢamı, kendi içinden görmeyi 

mümkün kılmaktadır (Gasset, 1933, s. 17). Öte yandan, tıpkı birbiri ardına sıralanan 

kuĢaklar gibi insanların yaĢamında, çocukluk, olgunluk ve yaĢlılık olmak üzere ard arda 

sıralanıĢlar olduğunu ve aynı Ģekilde “insan ruhunun” da bu türden üç farklı dönemi 

bulunduğunu öne süren Gasset‟e göre, bu dönemler, “gelenekçi”, “akılcı” ve “mistik” 

dönemlerdir ve bu üç farklı dönem, çağın ruhunun seviyesini belirlemektedir. BaĢka bir 

deyiĢle, Gasset, çağın ruhunun seviyesini, yani evresini belirleyen Ģeyi “iyi 
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anlayabilmek için gözlerimizi yaĢam çevrimini tamamlamıĢ olan büyük tarihsel 

organizmaların geliĢimine”, toplumları oluĢturan halklara ve uluslara çevirmemiz 

gerektiğini düĢünmektedir. Çünkü, “bunu yapacak olursak, o büyük toplulukların her 

birinde insanoğlunun üç ayrı ruh durumundan geçmiĢ olduğunu, ya da baĢka bir deyiĢle, 

ruhsal yaĢamının art arda üç ayrı merkezde odaklanmıĢ olduğunu fark ederiz” (Gasset, 

2013, s. 71). Gasset‟in deyiĢiyle, “gelenekçi bir ruh durumundan akılcı bir ruh 

durumuna, oradan da mistisizm düzenine geçer insan. Bunlara ruhsal düzeneğin üç 

değiĢik biçimi, insanın zihinsel aygıtının iĢleyiĢinin üç ayrı biçimi diyebiliriz” (Gasset, 

2013, s. 71-72). Bunun yanı sıra, bir toplumu oluĢturan halkın, ulusların ve dolayısıyla 

çağın da tıpkı bir insanda olduğu gibi çocukluk, gençlik ve yaĢlılık dönemleri olduğunu 

öne süren Gasset, bu yaĢ dönemlerini, “insan ruhunun” zihinsel niteliklerinin ve 

fonksiyonlarının iĢleyiĢine karĢılık geldiğini belirttiği “gelenekçi”, “akılcı” ve “mistik” 

evrelerle birlikte tarihsel bir bağlamda, toplumdaki yaĢamsal değiĢikliklerden ve 

olaylardan hareketle ele almaktadır (Gasset, 2013, s. 69-92). Bu bağlamda, “gelenekçi” 

dönemde, geçmiĢin olumlu etkisi en fazla toplumun gençlik evresinde görülmektedir. 

Buna karĢılık Gasset, yaĢlı bir toplumda ise geçmiĢin en ufak bir etkisinin 

görülmediğini ileri sürmektedir (Gasset, 2013, s. 72). 

Öte yandan, Gasset‟e göre, “gelenekçi” dönemin, çocukluk evresine takılıp 

kalmıĢ bir halkta ise hep ataların buyruğunun egemen olduğu bir ruh durumu hakimdir 

(Gasset, 2013, s. 72-73). Bu durumu, “tarihsel bir besin yetersizliği” olarak nitelendiren 

Gasset, en basit bir doğa olayı karĢısında dahi bu halkı oluĢturan bireylerin akla uygun 

düĢecek bir açıklama yapamadığını Ģu örnekle açıklamaktadır: “bir olayı, diyelim ki 

düzlükte dikine duran üç tane kayanın varlığını açıklamak demek, çocukluğundan beri 

iĢitegeldiği bir mitolojik öyküyü anımsamak demektir; buna göre „evvel zaman içinde‟ 

ya da onların dediği gibi alcheringa‟da üç kanguru-adam varmıĢ, oracıkta taĢ kesilip 

kalmıĢlar”. Gelenekçi dönemin çocukluk evresinde olan bir halkın bu açıklamayı, 

“kanıtlanabilir bir mantık ya da düĢünce” olmamasına rağmen yeterli gördüğünü 

belirten Gasset‟e göre, “kanıtın gücü bireysel zeka tarafından, gerek özgün olarak, 

gerekse eskilerin mantığı ve onu bütünleyen gözlemleri yineleyerek yaratılmıĢ” 

olmasından kaynaklanmaktadır, yani “kanıtın kesinliği, bireyde uyandırdığı inançtan” 

doğmaktadır. Çünkü, bu halk, “bizim bireysellik dediğimiz Ģeyi duymamaktadır, 
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duyarsa da, aile topluluğunun terk ettiği bir çocuğun yalnız kaldığında duyduğu biçimde 

ve ölçüde” duymaktadır. BaĢka bir deyiĢle, “ilkel insan kendi benliğini ancak yalnızlık, 

ancak kopukluk olarak” duyumsamakta, “bireysel Ģeyler ve onlardan kaynaklanan diğer 

Ģeyler onda dehĢet” uyandırdığı gibi “zayıflık ve yetersizlikle” aynı anlama gelmektedir 

(Gasset, 2013, s. 72). Bu nedenle, “sağlamlık ve güvenirlik, varlığı her bireyinkinden 

eski olan, yaĢama gözlerini açtığında bireyin hazır bulduğu topluluktadır”, yani “tıpkı 

kabilenin ihtiyarlarına bir zamanlar olduğu gibi” birey için de “topluluk, kökenleri 

bellekte yitip gitmiĢ bir varlıktır”, hatta “geleneğin aktardığı söylen ve mitos 

dağarcığıyla bireylerin her birinin yerine” topluluk düĢünmekte, “hukuksal ve toplumsal 

görenekleri, töreleri, dansları, belli el kol hareketlerini” topluluk yaratmaktadır (Gasset, 

2013, s. 73).  

Dolayısıyla, Gasset‟e göre, “gelenekçi” evrede toplumu oluĢturan bireyler, 

çeĢitli Ģekillerde saygı duydukları ve geçmiĢten elde ettikleri toplumsal bir takım 

verileri, geçmiĢe duyulan inanç ve güven temelinde sorgusuz sualsiz bir Ģekilde 

benimsemektedirler. Diğer bir deyiĢle, “yaĢam olayları karĢısında” bireylerin “zihninin 

tepkisi kendiliğinden özgün bir düĢünce oluĢturmak değildir. o insanlar için düĢünmek, 

istemek, duymak, evvel zaman içinde oluĢmuĢ yollarda dolaĢmak, çok eskilerden beri 

yerleĢmiĢ belli sayıda bir takım davranıĢları yinelemektir”. Böylesi bir durumda, birey 

için “doğal davranıĢ devralma, geleneğe canla baĢla boyun eğme” ve kendini geleneğe 

göre “uyarlamadır”, yani bireyin, “kendisi değiĢmez bir gerçek olan” geleneklerden 

örülü o ortama gömülü yaĢamasıdır. Bu nedenle, “gelenekçi” evrede, akla uygun 

düĢecek bir açıklama aranmaması gerektiğini” belirten Gasset, bu evrede bireyin yapıp 

etmelerini, tıpkı bir çocuk gibi atalarının ne yaptığına bakarak belirlediğini 

düĢünmektedir. BaĢka bir ifadeyle, bu evrede birey, “tepkilerini”, kutsal saydığı bir 

geçmiĢten devralarak, “toplu dağarcığa göre” uyarlamaktadır. Bu durumun, bir çocuğun 

durumuyla aynı olduğunu öne süren Gasset‟e göre, “çocuk da kendi yargılarından fazla 

ana-babasından öğrendiklerine güvenir”. Örneğin, “çocuğun önünde bir olay anlatsanız, 

hemen dönüp ana-babasına sorgu dolu bir göz atar, acaba duyduklarına inansın mı, 

„sahiden‟ mi, yoksa „yalancıktan‟mı diye”. Dolayısıyla, ebeveynlerine odaklanmıĢ bir 

çocuğun ruhu gibi bireyin de “kendi bireysel merkezine” odaklanmak yerine, ataların 

gelenek ve göreneklerine odaklandığını belirten Gasset‟e göre, “hiçbir adalet sisteminde 
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görenek hukuku, atalardan kalma uygulamalar, bu tarihsel oluĢum ve bütünleĢme 

hukuklarındaki kadar büyük önem almamıĢtır. Çünkü salt eskimiĢlik bir hakka 

dönüĢmektedir. Hukukun temeli adalet değildir, eĢitlik değildir, eskimiĢliktir, yani 

akıldıĢı – maddi demek istiyorum – bir olaydır” (Gasset, 2013, s. 73).  

Gasset, “gelenekçi ruh”un, atalarını, sahip olduğu geçmiĢini ve geleneklerini 

adeta ebeveyni olarak gördüğüne bu Ģekilde dikkat çekerek, “siyasal düzen” söz konusu 

olduğunda dahi “gelenekçi ruh”un, kurulu düzenin çerçevesine “saygıyla yerleĢerek” 

eski düzeni yaĢatacağını ve hatta kurulu düzenin salt kurulu olduğundan dolayı 

dokunulmaz bir ayrıcalığa sahip olacağını belirtmektedir. Diğer bir deyiĢle, siyasal 

düzende yeni bir gereksinim ortaya çıktığında, “gelenekçi ruh”un baskın olduğu bir 

toplumda yaĢayan bireylerden hiç birisinin aklından doğduklarında hazır buldukları ve 

atalarından devraldıkları kurulu siyasal düzenin yapısını değiĢtirmek geçmez. Yaptıkları 

tek Ģey “yeni olaya o çerçevede yer vermek, onu belleğin derinlerinden kaynaklanan 

geleneğin kalıbına yerleĢtirmektir” (Gasset, 2013, s. 73-74). Bu bağlamda, Gasset, 

günümüzde de bir tür gelenekçiliğin hakim olduğunu ancak, çağımızdaki gelenekçiliğin, 

burada sözünü ettiği gelenekçilikten uzak olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 74). 

Çünkü, Gasset‟e göre, günümüzde, geçmiĢ ile bugün vahim bir biçimde ayrıĢmıĢtır ve 

bu ayrıĢma, çağımızın genel nitelikli bir olgusudur (Gasset, 2014b, s. 63). ÇalıĢmanın 

ilerleyen bölümlerinde ele almak üzere, Gasset, çağımızı, dünyaya keyfinin istediğini 

yapmaya gelmiĢ “kendinden hoĢnut küçükbey”in çağı olarak nitelendirmekte ve bu 

yönde çağımıza hakim olan gelenekçiliğin, salt “bir felsefi ve siyasal kuram” olmaktan 

öteye geçmediğini öne sürmektedir (Gasset, 2013, s. 74 ; 2014b, s. 129).  

Oysa, Gasset, sözünü ettiği ve günümüzden ayırdığı gelenekçiliğin, bir gerçek 

olduğunu ve özellikle “bazı çağlarda ruhları iĢleten gerçek düzenek” olduğunu 

belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 74). Öyle ki “gelenekçi ruh, güvene dayalı bir 

düzenektir, çünkü tüm etkinliği geçmiĢin kuĢku götürmeyen bilgeliğine yaslanmakla 

sınırlıdır” (Gasset, 2013, s. 90). Ancak, bu noktada, Gasset, geçmiĢ mirasa duyulan bu 

sonsuz inancın ve güvenin git gide geleneğin buyurganlığını artırdığına dikkat çekmekte 

ve bu durumun, en nihayetinde, bireylerin her birinin “toplu varlığın bloku içinde” 

kısılıp kalmasına neden olduğunu öne sürmektedir. BaĢka bir ifadeyle, gelenek 

buyurganlığını sürdürdükçe, hiçbir birey, topluluğun dıĢına çıkarak kendi baĢına hiçbir 
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giriĢimde bulunmamakta, yani birey, kendi eylemlerinin baĢkiĢisi olamamaktadır. 

Dolayısıyla, Gasset, “gelenekçi ruh”un, bireyi, diğer insanlardan ayrı, kendine ait bir 

kiĢilikten yoksun bıraktığını böylelikle, her insanda aynı düĢüncelerle, aynı anılarla, 

aynı isteklerin, yani aynı ruhun yinelendiğini belirtmektedir. ĠĢte bu nedenle, “gelenekçi 

yüzyıllarda kiĢisel fizyonomileri (benlikleri) güçlü büyük adamlar çıkmaz. Üç aĢağı beĢ 

yukarı, toplumsal bedenin tüm üyeleri aynıdır. Önemli ayrılıklar ancak konum, rütbe, 

görev ya da sınıf açısındandır” (Gasset, 2013, s. 74).  

Ancak, böyle bir durumda dahi geleneklerden örülmüĢ o toplu ruhun bağrında, 

adeta bir meyvenin ortasındaki bir böcek larvası gibi sessiz sedasız, ağır ağır geliĢen ve 

her bireyde var olan bir bireysellik duygusunun oluĢmaya baĢladığını belirten Gasset, 

bu bireysellik duygusunun, “geleneksel ruhun zaman içinde biçimlendirdiği eğilime 

karĢıt bir eğilimle” doğduğunu belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 74-75). Bu noktada, 

“insanoğlunda kendi bireyselliğinin doğuĢtan gelme ilkel bir kavram olduğunu 

varsaymak” düpedüz bir yanlıĢlıktır. BaĢka bir deyiĢle, “insanoğlunun kendini ilkin 

birey olarak duyduğu, ancak daha sonra baĢka insanlar bulup onlarla bir topluluk 

kurduğu” ileri sürülmektedir. Oysa, Gasset‟e göre, “gerçek bunun tam tersidir: Birey 

baĢlangıçta kendini bir topluluğun parçası gibi duyar, ancak daha sonraları giderek 

ondan ayrılır, yavaĢ yavaĢ kendi eĢsizliğinin bilincini edinir. Önce „biz‟ gelir, sonra 

„ben‟. Çünkü ikincisi ayrılık gibi ikincil bir nitelikle doğar”. Daha açık bir ifadeyle, 

Gasset, insanın, “bireyselliğini kendini topluluğa düĢman, geleneğe karĢıt duyduğu 

oranda” keĢfettiğini öne sürmektedir. Dolayısıyla, “bireycilik ile geleneğe karĢıtlık tek 

ve aynı ruhsal güçtür” (Gasset, 2013, s. 75). Bu bağlamda, geleneklerden örülmüĢ o 

toplu ruhun çerçevesinde, “zihinsel tepki göstermenin” geleneksel biçiminin, “atalardan 

devralınmıĢ inanıĢlar destesini anmak” olduğunu, ancak bireyci biçimin ise bunun tam 

tersi olduğunu belirten Gasset‟e göre, filizlenen bu bireysellik çekirdeği, geçmiĢten 

devralınan her Ģeye sırt çevirip yadsımakta ve “onun yerine içeriğinden ötürü değer 

alacak yeni bir düĢünce üretmeyi” amaçlamaktadır (Gasset, 2013, s. 75).  

BaĢka bir deyiĢle, birey, geçmiĢten kaynaklanmayan, ataların mirası olmayan, 

yeni bir yargı, yeni bir ilke ya da buyruk olarak, sessizce, ağır ağır geliĢtirdiği o 

düĢüncenin, kendi alın terinin meyvesi olmasını istemekte ve “yalnızca inandırıcılığıyla, 

salt zihinsel yetkinliğiyle ayakta” durmasını, yani “tek sözcükle: Akıl ürünü” olmasını 
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hedeflemektedir (Gasset, 2013, s. 75). Böylelikle, toplum ruhunun “gelenekçi” 

döneminden sonra adeta bir coĢkuyu andıran “akılcı” dönemin geldiğini belirten 

Gasset‟e göre, bu evrede, geleneklerden örülmüĢ toplu ruhun yerini “bireysellik” 

duygusu almakta ve böylece o topluluğu oluĢturan bireyler, geleneğe karĢıt bir Ģekilde 

bireyselliklerini keĢfetmektedirler (Gasset, 2013, s. 74). 

Gelenekçilik dönemlerinde uluslar kendilerine bir düzen kurarlar. Bu yüzden o 

çağları bir coĢku evresi izler, bir bakıma tarihsel doruk noktası gelmiĢtir artık. 

Ulusun bedeni tam geliĢimine ulaĢmıĢtır artık: Tüm organları kusursuz 

iĢlemektedir, biriktirmiĢ bulunduğu yüksek enerji potansiyeli kendisi için bir 

hazinedir. Artık onu harcamaya baĢlamanın zamanı gelmiĢtir, bu nedenle o 

evreler parlak ĢahlanıĢ çağları gibi görünür. BaĢkasının sağlığını, en çok o kimse 

sağlığını kendini paralarcasına dıĢa vurduğu zamanlar anlarız, yani onu harcayıp 

tüketme yolunu tuttuğunda. YaĢamsal kaynakların har vurup harman savrulduğu 

görkemli yüzyıllardır bunlar. Ulus artık içsel yaĢamıyla yetinememektedir, bir 

yayılma çağıdır baĢlar. Yeni bir ruh durumunun ilk açık seçik belirtileri o çağa 

rastlar. Ruhun gelenekçi düzeneği yerini karĢıt bir düzeneğe bırakır: akılcı 

düzeneğe (Gasset, 2013, s. 74). 

Bu noktada, Gasset, “gelenekçi ruhun”, ağırlık merkezini yalnızca geleneklerin 

oluĢturduğunu, ancak “akılcı” dönemle birlikte “bireyin ruhunda” iki karĢıt gücün etken 

olduğunu öne sürmektedir. Bu iki karĢıt güç; “gelenek ve akıl”dır. Bu durumda, git gide 

“akılcı” düzeneğin, “gelenekçi” düzenin alanını kapladığını, bunun da bireyin ruhsal 

yaĢamında bir iç çatıĢmaya neden olduğunu belirten Gasset‟e göre, bireyin ruhu “birken 

iki düĢman eğilime bölünmüĢtür” (Gasset, 2013, s. 75). Ancak, bu aĢamada, mutlak 

aklın imparatorluğunu çoktan ilan ettiğine dikkat çeken Gasset, “insanoğlu”nun, 

neredeyse “tanrısal bir yetinin sahibi olduğuna, o sayede günün birinde her Ģeyin özüne 

ulaĢabileceğine” çoktan inandığını belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 76). Böylelikle, 

Gasset, “gelenekçi ruh”un, sırtını, geçmiĢin bilgeliğine yaslayan, “güvene dayalı bir 

düzenek” olduğunu, ancak “akılcı ruh”un, o güveni oluĢturan temeli yıktığını ve yerine, 

“bireysel gücün coĢkusuna” olan inancı koyarak, “doruk noktası akıl olan” yeni bir 

güvenin egemenliğini inĢâ ettiğini öne sürmektedir (Gasset, 2013, s. 90).  

Öte yandan, Gasset, akılcılığın gemisine atlayıp yaĢamdan uzaklaĢmanın, yani 

“akılcılıkta aĢırıya kaçmanın” ya da aklın bir ütopyaya dönüĢtürülerek putlaĢtırılmasının 

bir düĢ kırıklığı yaratacağını belirtmektedir. Çünkü, bu “gözüpek idealist giriĢim” her 

zaman baĢarısızlığa hükümlüdür. Bu baĢarısızlığın sonucunda ise “yaĢamsal güç 
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kaynakları”nın zayıflayacağını ve “ne akıla, ne topluluğa, ne de bireye bir güven” 

kalmayacağını iddia eden Gasset‟e göre, bu aĢamada insan, yaĢam ve evren karĢısında, 

haysiyetli bir tavır sergileme gücünden yoksundur, hatta insan, “bedensel ve zihinsel 

bakımdan yozlaĢır. Ġnsan ekinin ürünü kurur, ulus tenhalaĢır”. Çünkü, “insanoğlunun 

üretme gücü” ile birlikte “yiğitliği de azalır”. Böylece, akılcılıkta aĢırıya kaçarak, aklı 

bir ütopyaya dönüĢtüren “akılcı” dönemin ardından, “insan ruhunun”, dolayısıyla o 

çağa, topluma ya da halka iliĢkin ruhun, “mistik”, yani çöküĢ evresinin baĢladığını ileri 

süren Gasset‟e göre, bu evre aynı zamanda korkaklığın egemenliğinin baĢladığı evredir. 

Daha açık bir ifadeyle, Gasset, “sağlıklı dönemlerde ortalama insan”ın, yaĢamın 

“getirdiği olayları göğüsleyecek kiĢisel cesarete sahip” olduğunu, ama böylesi tükeniĢ 

çağlarında ise cesaretin, gözüpekliğin “ancak bazı kimselerde bulunan alıĢılmadık bir 

niteliğe” bir uğraĢa dönüĢtüğünü ve bu “uğraĢın profesyonelleri”nin de “her türlü kamu 

gücüne karĢı baĢkaldıran ve toplumsal bedenin öbür üyelerini ahmakça ezen asker” 

kesiminden oluĢtuğunu öne sürmektedir. Bu durumun, tıpkı “Yunan‟da olduğu gibi 

Roma‟da da gözlemlenen ve bugüne değin yeterince vurgulanmamıĢ garip bir olgu” 

olduğunu düĢünen Gasset, “mistik” çağlarda, kendini her durumda gösteren evrensel bir 

korkaklığın hüküm sürdüğünü ve bu korkaklığın “ruhun en kuytu ve nazik köĢelerinde” 

filizlendiğini belirtmektedir. Öyle ki hiçkimsenin güçlüklerin üstesinden kendi gücüyle 

gelebileceğine olan güveninin kalmadığını vurgulayan Gasset‟e göre, “mistik” evrede, 

“yaĢam, insanoğlunun, en çocuksu kaprislere göre davranan birtakım gizemli iradelerin 

keyfine kaldığı korkunç bir rastlantı olarak algılanır” (Gasset, 2013, s. 91).  

Öte yandan, “korkaklaĢmıĢ ruh, kadere karĢı koyacak direnci” kendinde bulamaz 

ve “o gizemli iradeleri dost edinmek için gereken araçları boĢ inanıĢlara bağlı 

uygulamalarda arar” ve en nihayetinde, “en saçma sapan görenekler kitleler tarafından 

benimsenir” (Gasset, 2013, s. 91). Öne sürdüğü tüm bu nitelikleriyle “mistik” çağın 

ruhuna en çok yakıĢan adın, “uĢaklık ruhu” olduğuna dikkat çeken Gasset‟e göre, 

“özetle: Kendi gücüyle ayakta duramayan ruh, boğulmaktan kurtulmak için sarılacak bir 

tahta parçası arar ve ezilmiĢ köpeksi bakıĢlarını çevrede gezdirerek, kendisini koruyacak 

birini araĢtırır. Gerçekten de boĢ inanıĢlara kapılmıĢ ruh, kendisine efendi arayan bir 

köpektir”. Hatta, artık “gururun gereği olan soylu davranıĢlar bile anımsanmaz”. 

Aksine, “yüzlerce yıl boyunca çınlayan özgürlük buyruğundan hiç kimse bir Ģey 
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anlamaz olur”. Bu noktada, “insanoğlu inanılmaz bir uĢaklık isteğine kapılır. En çok 

istediği Ģey hizmet etmektir: bir baĢka insana, bir imparatora, bir büyücüye, bir puta. 

Varolmanın çatıĢmalarını tek baĢına göğüsleme dehĢetine katlanmak olmasın da ne 

olursa olsun” (Gasset, 2013, s. 92).   

Böylelikle, Gasset, bir çağın olumlu ve olumsuz eğilimlerden oluĢan bir bütün 

olduğunu vurgulamaktadır. Olumlu ve olumsuz bir takım yaĢamsal değiĢiklileri içinde 

barındıran ve bu anlamda bir bütünlük oluĢturan bir çağı anlamak için bize tarihin yol 

göstereceğini belirten Gasset, tarihi, insanların zihinlerinde meydana gelen değiĢimleri 

anlamının bir yolu olarak görmekte ve bu bağlamda, tarihteki yaĢamsal değiĢimlerin, 

kuĢakların formu altında gerçekleĢtiğini düĢünmektedir (Gasset, 1933, s. 14). Bu 

nedenle, Gasset, hangi tarihte gerçekten neler olup bittiğini bilmek istiyorsak, öncelikle 

olayların hangi kuĢağın baĢına gelmiĢ olduğunu, yani insanın varoluĢ sürecinin hangi 

aĢaması çerçevesinde gerçekleĢtiğini araĢtırmamız gerektiğine dikkat çekmektedir. 

Çünkü, Gasset, aynı olay farklı kuĢakların baĢına geldiğinde tümüyle farklı bir yaĢamsal 

ve tarihsel gerçeğin ortaya çıkacağını öne sürmektedir. Örneğin, Gasset‟e göre, hangi 

kuĢağın baĢına geldiğine ve hangi tarihte gerçekleĢtiğine bağlı olarak, bir savaĢ olayına 

apayrı anlamlar yüklenebilir. Dolayısıyla, Gasset, boyutları ne denli geniĢ olursa olsun, 

bir olayın, tek baĢına hiçbir tarihsel gerçeği açıklayamayacağını düĢünmekte ve 

insanlığın geçirdiği derin değiĢimleri tek bir olaya bağlı kalarak açıklamanın mümkün 

olmadığını ileri sürmektedir. Bu nedenle, bir olayı anlamak için olayın hangi kuĢağın 

baĢına gelmiĢ olduğuna bakmak ya da insanın varoluĢ sürecinin hangi aĢamasında 

gerçekleĢtiğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Gasset, 2013, s. 55).  

Bunun yanı sıra, Gasset‟e göre, bir kuĢak, ne sadece bir avuç dolusu seçkin 

insandan ne de niteliksiz insan yığınlarından ibarettir. Gasset için kuĢak, adeta kitle ile 

seçkin bir kiĢi arasında dinamik bir uzlaĢım demektir (Gasset, 1933, s. 15). Bu nedenle, 

“bir kuĢak tarihsel süreci tüm somut ve canlı gerçekliğiyle izleyebilen görme organıdır”. 

Hatta, “varlığın her anında kuĢak, insan yaĢamının yapısıyla eĢtir”, “özdeĢtir” (Gasset, 

2013, s. 55). Dolayısıyla, bireysel yaĢam, tarihseldir ve yaĢam ancak tarihsel 

nedensellik ıĢığında, yani daha önce bir insanın veya ulusun ne yaptığının bilgisiyle 

saydam ve görülür hale gelmektedir. Bu bağlamda, “tarihin dokusu kuĢakların 

dokusudur” ve her biri on beĢ yıl süren kuĢaklar, “inançlar, düĢünceler, töreler, 
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geleneklerle belirlenmiĢ yaĢam biçimleridir” (Martí-Ibáñez, 1998, s. 341-342). Diğer bir 

deyiĢle, belli bir yaĢam biçiminin egemen olduğu belli bir zaman dilimine karĢılık gelen 

kuĢak, tarihsel kronolojinin somut birimidir. Dolayısıyla, “tarih kuĢaklarla seyahat eder 

ve ilerler” (Akt. Martí-Ibáñez, 1998, s. 342). Gasset‟e göre, bu yolculukta her kuĢak, 

kendinden önceki kuĢakların rehberliğinde ilerlediği gibi kendinden sonra gelen 

kuĢaklara da rehberlik etmektedir. BaĢka bir ifadeyle, yaĢayan her kuĢak, geçmiĢ ve 

gelecekle bir bağlantı içindedir. Bu bağlamda, tür olarak insanın geleceğini, geçmiĢine 

adeta can vererek inĢâ ettiğini düĢünen Gasset‟e göre, varoluĢunun temelinde “değiĢim” 

olan ve “olma yolunda” yaĢayan insan, kendini tarih bağlamında gerçekleĢtirmekte ve 

yaĢamını tarih içinde Ģekillendirmektedir (Gasset, 2015, s. 42-43).  

Dolayısıyla, Gasset, “olma halinde” yaĢayan insanın ve yaĢamının, tarihsel bir 

öze ve yoğunluğa sahip olduğunu düĢünmektedir. Bu bağlamda, Gasset için “tarih, 

insan yaĢamı denen kendine özgü gerçeğin gerektirdiği bilme biçimidir” (Gasset, 2013, 

s. 125). Çünkü, insan yaĢamının ufku tarihseldir ve insan ancak, tarihsel bir düzlemde 

tanımlanabilir (Marías, 1967, s. 453). Nitekim, “insan yaĢamı her an, bugünümüzde 

sürüp giden ve etkisini sürdüren bir geçmiĢ göz önüne alınınca ortaya çıkan Ģeydir. 

Gerçeğimizin bu özelliğini adlandırmak için elimizde „tarihsellik‟ten baĢka sözcük” 

yoktur (Gasset, 2013, s. 126). Dolayısıyla, Gasset, “olma yolunda” yaĢayan, “özü gereği 

gezgin olan” tür olarak insanı ve yaĢamını anlamak için tüm durağan kavramların 

atılması ve “dur durak bilmeyen bir yolculuğun kavramlarıyla” düĢünülmesi gerektiğini 

belirtmektedir (Gasset, 2015, s. 85). Bu nedenle Gasset‟e göre, “insan yaĢamı denen 

bütüncül olguyla ilintili olan tüm kavramları „doğal olmaktan çıkartıp‟, onlara kökten 

bir „tarihselleĢtirme‟ iĢlemi” uygulanmalıdır (Gasset, 2015, s. 83). Çünkü, Gasset, 

tarihin, insanın öncelikli ve kökten gerçeği olan “yaĢam”ın sistematik bilimi olduğunu 

öne sürmektedir (Gasset, 2013, s. 120). Nitekim, Gasset için sistem kavramı, kapsadığı 

tüm öğeleri, birbiriyle ilintili bir Ģekilde bütünleĢtiren ve temellendiren ilkesel bir ağ 

anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, Gasset‟e göre, en temel sistem, yaĢamdır ve yaĢam 

kökten gerçektir (IĢık, 2011, s. xi). 
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2.3. Kökten Gerçeklik Olarak Ġnsan YaĢamı 

Gasset, “olma yolunda” ve “olduğundan dönme yolunda” olan, geçmiĢini 

biriktirerek yaĢayan insanın, öncelikli ve kökten gerçeğinin “yaĢam” olduğunu 

düĢünmekte ve insan yaĢamını, öncelikle herkesin kendi kiĢisel yaĢamı olarak 

görmektedir. Bu bağlamda, Gasset, “insan yaĢamı” sözüyle, “her seferinde, ne için 

olursa olsun”, kendisi özel bir durum belirtmedikçe, herkesin kendi yaĢamına gönderme 

yapması, kendi yaĢamını göz önüne alması, yani baĢka birinin yaĢamını düĢünmekten 

kaçınması gerektiğini, “kökten gerçeklik olarak insan yaĢamı ancak herkesin 

kendisininkidir, yalnızca benim yaĢamım‟dır” sözleriyle belirtmekte ve her bir insanın 

kendi kiĢisel yaĢamının kendi kökten gerçekliğini oluĢturduğuna dikkat çekmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 51-52). Öte yandan, insan yaĢamı söz konusu olduğunda, herkesin 

kendi bireysel yaĢamını iĢaret eden Gasset, kimi zaman sadece “rahat konuĢabilmek 

için” “bizim yaĢamımız” diyeceğini belirtmekte ve bu sözleriyle anlatmak istediğinin 

aslında “her birimizin kendi yaĢamı” olduğunu, dolayısıyla baĢkalarının, öteki 

insanların yaĢamını ya da çoğul olarak ortak bir yaĢamı kastetmedini de 

vurgulamaktadır. Çünkü, Gasset‟e göre, öteki insanların, baĢkalarının, “dostların ya da 

sevgilinin yaĢamı da zaten benim yaĢamımın sahnesinde beliren bir Ģeydir; yani 

herkesin kendi yaĢamının, o yüzden de o yaĢamın varlığını gerektirir”. Hatta, bizim en 

yakınımız olsa bile ötekinin yaĢamının, “benim için”, her bir insan için “tıpkı bir ağaç, 

bir kaya ya da geçip giden bir bulut gibi” salt gösteriden ibaret olduğunu ileri süren 

Gasset, bu düĢüncesini “gözüm görür onu, ama ben o değilimdir, yani yaĢamam onu” 

sözleriyle dile getirmektedir (Gasset, 2014a, s. 51-52). 

Ġnsan yaĢamı söz konusu olduğunda, Gasset‟e göre, yaĢam, herkesin “bireysel ya 

da kiĢisel yaĢantısıdır ve herkesin olduğu ben‟in belli bir ortamda – genelde dünya diye 

adlandırdığımız Ģey – varolmak durumunda bulunması, o anda varolduğu 

güvencesinden yoksun bulunması, o varoluĢunu güvence altına alabilmek için hep – 

maddeten ya da zihinsel olarak – bir Ģeyler yapar durumda bulunmasıdır”. ĠĢte Gasset, 

“o uğraĢların, eylemlerin ya da davranıĢların” tamamının, her birimizin kendi kiĢisel ve 

insani yaĢamını oluĢturduğunu düĢünmektedir. Çünkü, ancak kendimiz için ve kendi 

amaçlarımız doğrultusunda yaptığımız Ģey, “dar ve ilkel anlamıyla insani” sayılabilir. 

Nitekim, insani yaĢam ya da “insani olay her zaman için kiĢisel bir olaydır”. Diğer bir 
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deyiĢle, “bende tam anlamıyla insani olan Ģeyler, ancak kendi düĢündüğüm, istediğim, 

duyumsadığım ve bedenimle uyguladığım, benim yaratıcı öznesi olduğum Ģeyler, ya da 

onunla aynı kapıya çıkan, benim ben olarak baĢımdan geçenlerdir. Dolayısıyla, her 

insani edimde, edimin kaynağında bulunan ve bu edimden sorumlu olan bir “özne”nin, 

yani bir kiĢinin bulunduğunu belirten Gasset, bir Ģeyi ancak kendi adıma ve hesabıma, 

“anlamının bilincine vararak düĢündüğümde” düĢünüĢümün “insani” olarak 

nitelendirilebileceğini, “yalnızca benim için bir anlamı olduğundan ötürü, yaptığım, 

yani anladığım” Ģeyin “insani” olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014a, s. 25). Bu 

bağlamda, “insanın yazgısı kendi insani yolunu yaĢamaktır” ve “yaĢam”, “insanın 

varlığının ta kendisidir” (Gasset, 2013, s. 175; 2014a, s. 56). 

YaĢamı, insanın varlığının kendisi olarak olarak gören ve insanın kendine özgü 

temel gerçekliğinin kendi kiĢisel yaĢamı olduğunu ileri süren Gasset‟e göre, insanın 

bütün bilgilerini dayandırdığı, düĢüncelerini temellendirdiği “yaĢam”, insan için hem 

öncelikli hem de kökten bir gerçekliktir (Gasset, 2014a, s. 51-52). Gasset, “gerçeklik” 

sözcüğünden, insan yaĢamında, yani herkesin kendi kökten gerçekliğini oluĢturan 

kiĢisel yaĢamında, “hesaba katılması gereken her Ģeyi” anladığını belirtmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 99). Dolayısıyla, Gasset için insan yaĢamı öylesine kökten bir 

gerçeklik alanıdır ki tüm öteki gerçeklikler zorunlu olarak o temelin üstünde 

belirmektedir. Ancak, insan yaĢamı, ne tek gerçekliktir ne de en yüce, en son 

gerçekliktir, yalnızca bütün öbür gerçekliklerin köküdür. Bu nedenle, kökten gerçeklik 

olarak insan yaĢamı “bencillikten ve tekbencilik”ten uzaktır. Çünkü, yaĢam dıĢında tüm 

öteki gerçekliklerin insan açısından gerçeklik olabilmeleri için insan yaĢamında 

varolmaları ya da en azından insan yaĢamının can alıcı noktalarında kendilerini 

duyurmaları gerekmektedir. Diğer bir deyiĢle, insan yaĢamı, yani her birimizin kendi 

kiĢisel yaĢamı, özü gereği, diğer baĢka gerçekliklerin kendini duyurması için sunulan 

adeta açık bir alan ya da bir sahnedir (Gasset, 2014a, s. 51-56). Her birimizin kendi 

kökten gerçekliği olan kiĢisel yaĢamının, baĢka insan yaĢamlarını, baĢka gerçeklikleri 

içinde barındırdığını belirten Gasset‟e göre, bu bağlamda gerçeklik çoğuldur (Gasset, 

1933, s. 91). 

Gerçekliğin çoğul olmasının nedeni, insanın uzamsal bir varlık olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ġnsan “her Ģeyden önce bir bedende bulunan” ve sadece bu anlamda 
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“bedeniyle özdeĢleĢen bir varlıktır”. Gasset, basit gibi görünen bu durumun, “bizim 

dünyamızın somut yapısını, onunla birlikte de bizim yaĢamımızı ve yazgımızı” 

belirlediğini ileri sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 80). Çünkü, “içinde erimiĢ, hapsedilmiĢ 

yaĢadığım beden beni kaçınılmaz biçimde uzamsal” bir varlık yapmakta, beni belli bir 

yere yerleĢtirerek baĢka yerlerde bulunmamı olanaksızlaĢtırmaktadır (Gasset, 2014a, s. 

80-81). Bu nedenle, “insan kendisini oldum olası bedenine hapsedilmiĢ” duymaktadır. 

Nitekim, Gasset, “Pitagorasçılar”ın bu durumu anlatmak için sözcük oyunu yaptıklarını 

ve bunu yaparken de yerden göğe kadar haklı olduklarını düĢünmektedir. Daha açık bir 

ifadeyle, Gasset, “Yunancada bedene sôma”, mezara ise sêma” dendiğini ve 

“Pitagorasçılar”ın da “sôma sêma”, yani “mezar beden, hapishane beden” diyerek, o 

terimle “acıyla, dramatik bir üzüntüyle” oynadıklarını belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 

80). Çünkü, içine hapsedildiğimiz beden, her birimizi her an belli bir noktaya, yani 

bulunduğumuz yere adeta çivi gibi çakmakta, geri “kalan her yerden sürgün” etmekte ve 

dünyada varolan her Ģeyi bulunduğumuz yerden duyumsamamıza neden olmaktadır. 

Dolayısıyla, nerede olursak olalım, “burası” dediğimiz yer hep bulunduğumuz yer 

olmakta ve artık her Ģey herkesin kendine göre yakın-uzak, sağ-sol ya da aĢağıda-

yukarıda olmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset‟e göre, dünya, içindeki her Ģeyle birlikte 

her birimizin bulunduğu yerden, yani “buradan” varolmakta ve anlam kazanmaktadır. 

Gasset, bu durumun, dünyayı içindeki her Ģeyle birlikte bir perspektife, bakıĢ açısına 

dönüĢtürdüğünü düĢünmektedir. Dolayısıyla, öteki insanın “burada”sı, “dünyası” 

benimkiyle aynı değildir, birbirinden ayrıdırlar. BaĢka bir deyiĢle, “bizim 

buradalarımız” birbirini dıĢlamakta, kesiĢmemektedir. Bu nedenle, Gasset‟e göre, 

dünya, “her birimize göre” olan dünya, yani “her birimizin kendi dünyası” olmakta ve 

her birimizin gözüne her zaman farklı bir perspektiften görünmektedir (Gasset, 2014a, 

s. 81).  

Bu bağlamda, içinde yaĢadığımız dünya üç boyutludur. Dünyanın bu üç 

boyutundan ilki, gördüğümüz, bizi ilgilendiren Ģey ya da Ģeylerdir. Dünyanın ikinci 

düzlemi ise gördüğümüz ve bizi ilgilendiren o Ģeylerin üzerinde seçildiği fondur, yani 

“söz konusu Ģeyin bize içinde göründüğü” ortamdır. ĠĢte Gasset, o fonu, o ikinci boyutu 

ya da o ortamı “ufuk” olarak adlandırmaktadır. Dolayısıyla, Gasset, içinde 

bulunduğumuz ortamda, uğraĢtığımız, ilintide ya da iliĢkide olduğumuz her Ģeyin bir 
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ufku bulunduğunu ve bize o ufkun çerçevesinden göründüğünü öne sürmektedir. Bu 

nedenle, ufuk aynı zamanda “gözümüzün gördüğü, orada önümüzde açık seçik duran bir 

Ģeydir, ama önümüzdeyken dikkat etmeden, hemen hiçbir zaman üzerinde durmadan 

görürüz onu, çünkü dikkatimiz, yaĢamımızın her anında baĢkiĢi rolünde bulunan falan 

ya da filan Ģey üzerinde yoğunlaĢmıĢtır” (Gasset, 2014a, s. 74). Bu bağlamda, Gasset‟e 

göre, dünyanın önümüzde hazır bulunmayan, yani bizim için örtülü olan parçası ise 

dünyanın üçüncü boyutunu oluĢturmaktadır ve bu üçüncü boyut, “ufkun ötesindedir”. 

Böylelikle, Gasset, dünyanın üç boyutlu yapısını, “ilk boyutta bizi ilgilendiren Ģey, 

ikinci boyutta o Ģeyin içinde göründüğü, gözümüzün gördüğü ufuk, üçüncü boyutta 

„Ģimdi‟ örtülü olan ötesi” Ģeklinde özetlemektedir (Gasset, 2014a, s. 74).  

 Bu noktada, çevre, ortam (circumstance) ve dünya sözcüklerinin anlamlarında 

bir ayrıma giden Gasset, çevrenin (ortamın), “her an gözüme görünen ufkun sardığı, 

dolayısıyla önümde hazır bulunan” dünyanın, “görülmeye hazır parçası” olduğunu öne 

sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 74). Öte yandan, Gasset, uzamsal bir varlık olmamızdan 

kaynaklı, önümüzde hazır bulunan Ģeylerin yalnızca ön yüzünü gördüğümüzü, arka 

yüzünü, tersini göremediğimizi belirterek, çevrenin, “yarı gizli olarak görülen” bir 

dünya olduğunu düĢünmektedir. Bu bağlamda, “dünyamız onun üzerinde, ufkun ve 

çevrenin ötesinde, her belli anda, salt birlikte bulunuĢlardan oluĢmuĢ muazzam bir 

örtülülük” içermektedir. Öyle ki bu örtülülük, “her durumumuzda çevremizin gerisine 

gizlenen, saklanan, çevremizin ardında kalan ve onu sarıp sarmalayan” bir boyuttadır 

(Gasset, 2014a, s. 74-75). Ancak, ufkun ötesinde “örtülü duran o dünya gizemli 

olmadığı gibi, sırlı ya da hazır bulunma olasılığından yoksun” değildir (Gasset, 2014a, 

s. 75). BaĢka bir deyiĢle, her ne kadar, insanın içine hapsedilmiĢ bir Ģekilde yaĢadığı 

bedeni, onu kaçınılmaz bir biçimde uzamsal yapsa da, yani belli bir yere yerleĢtirerek 

aynı anda birden fazla yerde bulunmasına izin vermese de her birimiz için dünyanın 

örtülü olan ve o görünmeyen yüzünü görmek mümkündür. Gasset, ufkun ve çevrenin 

ötesindeki gerçekliği görmemizi mümkün kılan Ģeyin, her insanın birbirinden farklı olan 

uzamsallığı, perspektifi, yani bakıĢ açısı olduğunu öne sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 

61). Diğer bir deyiĢle, Gasset‟e göre, her bir insanın yaĢamı, “evrene yönelmiĢ bir bakıĢ 

açısı”dır (Gasset, 1933, s. 91).  
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Bu bağlamda, her bir insanın yaĢamını ve bu yaĢam biçiminden kaynaklanan 

bakıĢ açısını, gerçeğin bir bölümüne açılmıĢ adeta bir pencere olarak değerlendiren 

Gasset‟e göre, yaĢamın içinde bireylerin birbirine pencereleri kapalı değildir (Gasset, 

2014a, s. 61). Çünkü, Gasset, insanın, dünyada bir yer ve zamana bağlı olarak 

yaĢadığını, bu zaman ve mekan bağlamında bir Ģeylere yöneldiğini, bulunduğu zaman 

ve mekan açısından yaĢama baktığını, bu nedenle her bireyin kendi yaĢamından 

kaynaklanan bir perspektifle olay ve olgulara yaklaĢtığını düĢünmektedir. Dolayısıyla, 

insanın içinde yaĢadığı dünya, içindeki her Ģeyle insan için bir perspektiftir, yani bakıĢ 

açısıdır ve gerçekliğin bir parçasıdır. Hatta, dünyanın gerçek ya da nihai varlığı ne 

maddedir ne ruhtur ne de herhangi bir Ģekilde belirlenmiĢ bir Ģeydir; bir perspektiftir 

(Marías, 1967, s. 450).  

Evrenin nihai varlığının bakıĢ açılarından oluĢtuğunu, her bir insanın evrene 

kendi bakıĢ açısından yaklaĢtığını ve bu nedenle aynı gerçeğin farklı bakıĢ açılarından 

dolayı birçok farklı gerçeğe bölündüğünü ancak, her bir bakıĢ açısının, gerçekliğin bir 

bileĢenini oluĢturduğunu Gasset, Ģu örnekle açıklamaktadır: 

Ünlü bir adam can çekiĢmektedir. EĢi yatağının baĢucundadır. Bir doktor, 

ölümüne doğru ilerleyen adamın nabzını saymaktadır. Odanın bir köĢesinde iki 

kiĢi daha vardır; o yaslı sahneye görevi gereği tanık olan bir gazeteci ile 

rastlantının oraya sürüklediği bir ressam. EĢ, doktor, gazeteci ve ressam aynı 

olayı izlemektedirler. Ama o bir tek ve aynı olay – bir insanın can çekiĢmesi – 

içlerinden her birine değiĢik bir görünüm sunar. Ve o görünümler birbirlerinden 

öylesine ayrıdırlar ki, ortak bir paydaları olduğunu söylemek bile güçtür. 

Üzüntüden kendisinden geçmiĢ eĢ ile, sahneyi tam bir duyarsızlıkla seyreden 

ressam arasındaki fark öylesine büyüktür ki, Ģöyle desek daha yerinde olur: 

Adamın eĢi ile ressam tümüyle farklı iki olayı izlemektedirler (Gasset, 2013, s. 

164). 

Gasset, verdiği bu örnek doğrultusunda, her bireyin aynı gerçekliğe bakmasına rağmen, 

gerçekliğin kendine görünen kısmını gördüğünü ve bildiğini belirterek, tüm bu bakıĢ 

açılarının, gerçekliğin bir parçasını olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla, her bir 

bakıĢ açısı gerçekliğin kumaĢını dokuyan bir parçadır ve gerçeklik bu parçalardan 

oluĢmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, “tek ve aynı gerçek, ayrı bakıĢ açılarından izlendiğinde, 

bir çok farklı gerçeğe bölünmektedir” (Gasset, 2013, s. 164). Gerçekliğin bir parçasını 

oluĢturan her bir bakıĢ açısının kendi baĢına bir değeri ve anlamı olduğunu belirten 
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Gasset‟e göre, her bir bakıĢ açısı tektir ve bir insanın bakıĢ açısının yerini alacak baĢka 

bir bakıĢ açısı yoktur (Marías, 1970, s. 374-375). Çünkü, bir kiĢinin yerini tutacak, onun 

yerini alacak bir yedeği yoktur. Dolayısıyla, her bir insan teki kendi bakıĢ açısıyla 

gerçeğin kendine görünen kısmını görmekte ve böylelikle hakikatten payını almaktadır 

(Marías, 1967, s. 450).  

Bu bağlamda, Gasset, her bir bakıĢ açısının tek olduğunu ve hiçbir bakıĢ açısının 

bir diğerinden üstün olmadığını düĢünmektedir. Ancak, her bir kiĢinin bakıĢ açısı, aynı 

gerçekliğin farklı bir parçasını oluĢtursa da bu noktada Gasset, yukarıda verilen 

örnekten hareketle, “bu bir çok gerçekten hangisi sahicidir, asıl gerçektir” sorusunun, 

yani ölüm sahnesine tanık olan o dört kiĢiden hangisinin bakıĢ açısının “asıl gerçek” 

olduğu sorusunun akla gelebileceğini belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 164). Gasset, bu 

soruya ne yanıt verilirse verilsin verdiğimiz yanıtın keyfi olacağını düĢünmektedir. 

Hatta, verilen yanıtlardan “birini ötekilerden birine ya da diğerine yeğ tutmamız ancak 

kendi kaprisimizden kaynaklanıyor olabilir. Bütün o gerçekler eĢdeğerlidir, her biri 

bakan kiĢinin görüĢ açısına uygundur” (Gasset, 2013, s. 164). Dolayısıyla, gerçek 

üstüne hiçbir mutlak kavrama ulaĢamayacağımızı ileri süren Gasset‟e göre, 

yapılabilecek tek Ģey, bu bakıĢ açılarını sınıflandırmak ve sonra da aralarından “en 

normal ve doğal olanı seçmektir” (Gasset, 2013, s. 164). Bu bağlamda, ölüm sahnesine 

tanık olan bu dört farklı kiĢinin bakıĢ açısının ortak paydası olan “can çekiĢme” olayına 

hangi ruhsal uzaklıkta olduğunun tespit edilmesi gerektiğini belirten ve bu tespiti 

yapmaya çalıĢan Gasset‟e göre, ölüm döĢeğinde olan kiĢinin eĢi için bu uzaklık çok 

azdır. Bu üzücü olay, onun ruhunu kaplamıĢ, benliğiyle adeta kaynaĢmıĢtır. Dolayısıyla, 

ölüm döĢeğinde olan ünlü adamın eĢi, olayı seyretmiyor, yaĢıyordur. Doktor, eĢten biraz 

daha uzaktadır. Gasset, bu durumun doktor için mesleki bir olay olduğunu 

belirtmektedir. Dolayısıyla, doktor, olan bitenden mesleki açıdan ilgili ve sorumludur. 

Gazetecinin bakıĢ açısının ise bu acılı olaydan hayli uzak olduğunu, sadece okurlarında 

ilgi uyandırmak için sanki sahneyi yaĢıyormuĢcasına yazmakla ilgilendiğini belirten 

Gasset‟e göre, ressam da o acılı olayı izlemekten baĢka bir Ģey yapmıyordur, salt 

seyircidir (Gasset, 2013, s. 164-165).  

Tüm bu tespitlerinden anlaĢılacağı üzere, Gasset‟e göre, “gerçekle aramızda bir 

ruhsal uzaklık ölçeği” bulunmaktadır. Diğer bir deyiĢle, her bir kiĢinin olaylara 
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“yakınlık dereceleri, olaylara duygusal katılım dereceleriyle eĢ değerlidir; uzaklık 

dereceleri ise, tersine, gerçek olguyu nesnelleĢtirmemize, salt seyirlik sahneye 

dönüĢtürmemize olanak veren kurtuluĢ derecelerine karĢılıktır” (Gasset, 2017b, s. 29). 

Bu noktada, “uçlardan birinde yer alırsak dünyanın „yaĢanan‟ gerçek olan bir 

görünümüyle – insanlar, nesneler, durumlar – karĢılaĢırız; öteki ucuna gidersek, tersine 

onu „seyirlik‟ gerçek görünümüyle buluruz” (Gasset, 2013, s. 166). Dolayısıyla, tüm bu 

bakıĢ açıları gerçekliğin bir parçasını oluĢtursa da Gasset, “insani görüĢ açısının, 

durumları, kiĢileri, nesneleri „yaĢadığımız‟ görüĢ açısı olduğunu” belirtmektedir. BaĢka 

bir deyiĢle, tıpkı ölüm döĢeğininde yatan adamın eĢinin o acıyı yaĢaması gibi, 

“gerçekler ölçeğinde”, “yaĢanan gerçek”, her bir insan için asıl gerçektir ve insanidir 

(Gasset, 2013, s. 166). Bu nedenle, öteki insanın yaĢamı ya da “o „öteki insan 

yaĢamı‟nın gerçekliği benim yaĢamım, benim benliğim, benim dünyam olan birincil 

gerçekliğe kıyasla ikinci derecededir” (Gasset, 2014a, s. 99). Çünkü, öncelikli, asıl ve 

insani olan temel gerçek, herkesin kendi kiĢisel yaĢamıdır.      

Öte yandan, Gasset‟in, her bir insanın bakıĢ açısını, gerçeğin bir bileĢeni olarak 

görmesinin ardında yatan önemli bir nokta, dünyayı bütünleĢtiren gerçekler arasında 

fikirlerimizin ve düĢüncelerimizin bulunduğunu belirtmesidir (Gasset, 2013, s. 166). Bu 

bağlamda, fikir ve düĢünceyi, yaĢamın temel bileĢeni olarak gören, ancak insanın, 

fikirleri ve düĢünceleri, ıssız bir adadaki Robinson gibi kendi baĢına üretmediğini 

belirten Gasset‟e göre, insan, fikirleri ve düĢünceleri içinde bulunduğu ortamdan 

devralmaktadır. Diğer bir deyiĢle, “hiçbir fikir yalnızca dıĢarıdan göründüğü Ģey 

değildir. Her fikir baĢka fikirlerin temeli üstünde tekilleĢir ve kendi içinde onlara 

gönderme yapar”. Nitekim düĢünce, bir “insanın belli bir ortam karĢısında ve belli bir 

amaçla gerçekleĢtirdiği bir eylemdir” ve aynı Ģekilde fikir de “bir insanın kendi 

yaĢamının belli bir durumu karĢısında gösterdiği tepkidir”. Dolayısıyla, Gasset‟e göre, 

bir fikir ya da düĢünce insanın içinde yaĢadığı ortamdan, o ortamda yaĢayan baĢka 

insanların bakıĢ açılarından ve en nihayetinde kiĢilerden ayrı düĢünülemez. Bu 

bağlamda düĢünmek adeta “ortamla söyleĢmektir”. Çünkü, her bir insan teki, içinde 

yaĢadığı ortamdan ve dünyadan evrene bakmaktadır. Dolayısıyla bir düĢünceyi ya da 

fikri anlamanın en iyi yolu, o düĢünceyi ya da fikri hazırlamıĢ olan ortamı, çevreyi, 

zamanı, baĢka bakıĢ açılarını ve o düĢünceyi oluĢturan kiĢiyi göz önünde 
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bulundurmakla birlikte, aynı zamanda o düĢüncenin hangi amacı ya da iĢlevi yerine 

getirmek için geliĢtirildiğini bilmektir. Çünkü, “her düĢüncenin, karĢısında etkin rolünü 

üstlendiği ve iĢlevini yerine getirdiği etkin bir durum ya da ortam çerçevesinde yer 

alması kaçınılmazdır” (Gasset, 2013, s. 124).  

Aksi halde, düĢüncenin gerçek içeriğine ve anlamına kavuĢması ya da dünyayı 

bütünleyen gerçekliği kavramak mümkün değildir. Bu nedenle, Gasset, bir düĢüncenin 

ya da fikrin, hangi tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal ortamda dile getirildiğini, ne 

zaman söylendiğini, hangi bakıĢ açısına sahip kiĢi tarafından yazıldığını dikkate 

almaksızın, o düĢüncenin tüm bunlardan bağımsız, soyut bir Ģekilde “kendi anlamı 

olduğu”nu varsaymanın yanlıĢ olduğunu belirtmektedir. Çünkü, baĢlı baĢına her fikir ya 

da düĢünce önümüze bir zamanın, bir ortamın parçası ve bir kiĢinin ürünü olarak 

gelmektedir. Dolayısıyla, Gasset, gerçeklik söz konusu olduğunda, düĢünce, ortam ve 

birbirinden farklı kiĢilerin her birinin bakıĢ açıları arasında kopmaz bir bağ olduğunu 

ileri sürmektedir. Bununla birlikte, Gasset‟in, bakıĢ açısı ile gerçeklik bağlamında 

kurduğu bu iliĢkide dikkat çekmek istediği bir diğer nokta, her bir kiĢinin kendi kökten 

gerçekliği olan yaĢamında belli bir bakıĢ açısı kazanarak, kendisinden farklı bakıĢ 

açılarının varlığını kabul etmesi gerektiğidir. Çünkü, Gasset‟e göre, her Ģeyin en az iki 

yüzü vardır. Örneğin, bir elmaya bakan iki farklı kiĢiden her biri, diğeriyle aynı yüzü 

değil, elmanın az çok farklı olan öbür yüzünü görmektedir. Bu bağlamda, bakıĢ açısı, 

düĢünce ya da fikir, her bir kiĢinin inançlarına, konumuna, ihtiyaçlarına, uğraĢlarına, 

duygularına ya da isteklerine göre farklılaĢmaktadır. Dolayısıyla, görmek denen Ģey söz 

konusu olduğunda dahi aslında hiç kimsenin elma denen Ģeyi görmediğini belirten 

Gasset‟e göre, aynı elmaya bakan iki farklı kiĢinin bakıĢ açıları sayesinde gerçeğin 

bilgisi ortaya çıkmakta ve bu bilgi sayesinde elmanın bütünlüğü kavranmaktadır. BaĢka 

bir deyiĢle, açıkça görülmese de elmanın var olduğunu, orada durduğunu ya da hesaba 

katılması gerektiğini bilmek, aynı elmaya bakan iki farklı kiĢinin bakıĢ açısının ortaya 

çıkardığı birikmiĢ deneyim ve bu deneyiminden kaynaklanan alıĢılagelmiĢ bilgi 

sayesindedir (Gasset, 2014a, s. 71-77).  

Bu bağlamda, her bir insanın bakıĢ açısını, gerçeğin bilgisine ulaĢtıran bir parça 

olarak gören Gasset‟e göre, “bilgi perspektiftir” (Gasset, 1967, s. 44). Diğer bir 

ifadeyle, Gasset, bilgiyi, insanın kendi kökten gerçekliği olan yaĢamından, içinde 
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bulunduğu ortamdan ve zamandan bağımsız bir “ütopya” olarak değil, tam aksine her 

bir insanın kendi temel gerçekliği olan yaĢamından beslenen, kendi kiĢisel yaĢamının 

bir “iç iĢlevi” olarak görmektedir (Gasset, 2013, s. 109). Öte yandan, yaĢamın bir “iç 

iĢlevi” olma niteliğiyle Gasset için bilgi, insanın doğuĢtan edindiği ve bir baĢkasına 

devredemediği kalıcı bir yeti ya da gerçeğin zihinsel düzlemde irdelenmesi değildir; her 

bir insan tekinin bakıĢ açısından ortaya koyduğu ve gerçekliğin bir parçasını oluĢturan 

bilgi, insanın yaĢamında daha önce baĢına gelmiĢ olan bir takım deneyimler sonucunda 

ulaĢmıĢ olduğu tarihsel bir birikimdir (Gasset, 2015, s. 70-81). Bu anlamda, bilgi, 

“insanın bazı deneyimler sonucunda varmıĢ olduğu – icat ettiği – salt tarihsel bir 

“yaĢam biçimi”dir” ve baĢka deneyimler ufukta belirdikçe insan hali hazırdaki yaĢam 

biçiminden de kopacaktır (Gasset, 2015, s. 81). Böylece, bilgi ediminin tarihsel 

niteliğinin yadsınamayacağını belirten Gasset için bilgi, “gerçeğin sırrının ortaya 

çıkarılması”, “a-létheia”dır (Gasset, 2015, s. 76). Bu bağlamda, Gasset, “gerçeğin”, 

“eski Yunan‟da” da “a-létheia”, “keĢif”, yani “varlığı çıplaklığı içinde seyre dalmayı 

engelleyen tülü, o karmakarıĢık ağı çekip kaldırmak” olduğunu ileri sürmektedir 

(Gasset, 2015, s. 78). Çünkü, Gasset‟e göre, “gerçek gizlenmekten hoĢlanır” (Gasset, 

2015, s. 65). Hatta “gerçek” söz konusu olduğunda, “maskeler sarmıĢtır çevremizi” ve 

bu haliyle ilk bakıĢta evren adeta “sürekli bir karnavalı” andırmaktadır. Tıpkı ağaçların 

ormanı görmemizi engellediği gibi yaprakların da ağacı görmemizi engellediğini 

belirten Gasset‟e göre,  

Varlık, Ģeyin kendisi, özü gereği gizli olandır, örtülü olandır, maskeli süvaridir. 

Onu gizlendiği maskelerin altında bulup çıkarmamızı sağlayan iĢleme 

“gerçekliğini belirlemek”, irdelemek deriz. Gizli olanı ortaya dökmek, üstündeki 

örtüleri çekip almak, keĢfetmektir onu. Ve bir Ģeyin böyle gözümüzün önündeki 

çıplak hali onun “gerçeği”dir iĢte. O yüzden “çıplak gerçek”ten söz etmek 

fazladan bir bilgi vermek olur (Gasset, 2015, s. 65).  

Bu bağlamda, gerçeği, gizlendiği maskelerin altından bulup çıkarmamızı ve 

keĢfetmemizi sağlayan bilgiye ulaĢmanın ancak her bir kiĢinin birbirinden farklı olan 

bakıĢ açısı sayesinde mümkün olduğunu ileri süren Gasset‟e göre, her birey, diğerinin 

göremediğini görerek, gerçeğin üstündeki örtüleri çekip almakta ve gerçeğin bir 

parçasını açığa çıkartmaktadır. Çünkü, “gerçek” söz konusu olduğunda Gasset‟e göre, 

bazı Ģeyler birbiri ardına gizlenmiĢtir (Gasset, 2015, s. 65-66). Bu nedenle Gasset, bir 

kiĢinin göremediği ya da farkedemediğini bir baĢkasının görüp, farkedeceğini ya da her 



91 
 

bireyin, bir diğerinin göremediği farklı Ģeyleri göreceğini düĢünmektedir. Bu nedenle, 

Gasset‟e göre, bakıĢ açıları, perspektifler yanlıĢ değildir, yanlıĢ olan sadece bir 

perspektifin, tek bir bakıĢ açısının doğru olduğunu iddia etmektir (Dobson, 1989, s. 

144-151). Dolayısıyla, Gasset için, “bir toplumsal bütünün parçalarının dilek ve 

düĢüncelerinin aynı olması gerekli de değildir, önemli de değildir; gerekli ve önemli 

olan, onların her birinin öbürlerinin dilek ve düĢüncelerini bilmesi ve bir biçimde 

yaĢamasıdır” (Gasset, 2013, s. 148).  

Çünkü, topluca ve birlikte yaĢamak ancak bu Ģekilde mümkündür. Nitekim, 

“uygarlık her Ģeyden önce birlikte yaĢama iradesidir. BaĢkaları umursanmadığı oranda 

uygarlıktan uzaklaĢılır, barbarlaĢılır. Barbarlık kendini baĢkalarından yalıtma 

eğilimidir” ve “barbar çağların hepsi insanların darmadağın oldukları dönemlerdir, 

ortalık birbirlerinden kopuk, birbirlerine düĢman insan gruplarıyla kaynar” (Gasset, 

2014b, s. 106). Gerçekliğe iliĢkin bu düĢünceleriyle Gasset, Ģu noktaya dikkat çekmek 

istemektedir: aynı gerçeğe bakan bireylerden, sınıflardan, gruplardan ve hatta 

politikacılardan sadece biri ve onun bakıĢ açısı gerçeğin ne olduğunu söylediğinde ve 

böylece kendini gerçeğin ölçütü saydığında, insanın içinde yaĢadığı tarihsel, toplumsal, 

kültürel ve siyasal ortamı, o ortamı yaratan ve Ģekillendiren düĢünceyi, fikri, koĢulları 

ve bilginin niteliğini belirleyecek olan da o sınıf, grup, politikacı ya da en nihayetinde o 

kiĢi olacak ve “sonuçta giderek bir tek kendisinin varolduğuna, kendisinin her Ģey 

olduğuna, baĢlı baĢına bir bütün oluĢturduğuna” inanacaktır (Gasset, 2013, s. 148). 

Ancak, Gasset‟e göre, bu durum, “acımasız tekilciliğin en ileri bir örneğini” sunmakla 

kalmayıp, “baĢkalarının çiti içinde neler olup bittiği konusunda en ufak bir merak” 

duymayan ve hemen yanındaki insanın “ruhunda esenlerden haberi bile” olmayan, “her 

biri kendi kesiminin basmakalıp düĢüncelerine saplanıp kalmıĢ”, kendisi dıĢında geride 

kalanı yok ve hiç sayan bir yığın insandan her birinin, “birbirlerinden habersiz yıldızlar 

gibi” bir diğerinin çevresinde dolanıp durmasına neden olacak, üstelik kendi içine 

sımsıkı kapanmıĢ, birbirine dokunmayan yaĢamlar inĢâ edecektir (Gasset, 2013, s. 149).  

Öte yandan, bu durum, Gasset‟in deyiĢiyle, “toplumsal esnekliğin” 

kaybolmasına ve en nihayetinde her bir insanın kendi kökten gerçekliğini oluĢturan 

kiĢisel yaĢamını yaĢayamamasına, yaĢamın “yaĢanan gerçek olmaktan” ya da “insani” 

olmaktan çıkmasına neden olacak, insanı, kendisine ait olmayan bir dünyaya, ötekinin, 
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yani bir baĢkasının yaĢam biçimine ve gerçekliğine mahkûm edecektir (Gasset, 2013, s. 

146-149). Oysa, ötekinin, bir baĢka insanın dünyası ve kökten gerçekliği olan yaĢamı, 

benim dünyamdan ve kendi kökten gerçekliğim olan yaĢamımdan ayrıdır. Benim kökten 

gerçekliğim olan yaĢamım karĢısında ötekinin, bir baĢka insanın kökten gerçekliği olan 

yaĢamı, ikincil bir gerçekliktir. Bu bağlamda, Gasset, öteki insanın yaĢamını, gerçeklik 

olma niteliğinden yoksun bırakmadığını ancak, herkesin kendi kiĢisel yaĢamı söz 

konusu olduğunda, öteki insanın yaĢamının, kökten ve tartıĢılmaz bir gerçeklik olma 

niteliğini yadsıdığını belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 98-99). 

Kendi yaĢamım ve içindeki her Ģey gözümde açık ve benim olduklarından ötürü 

benim için içkin nitelik taĢırlarken - buradan da benim yaĢamımın kendi 

kendisine içkin olduğu, tümüyle kendi içinde bulunduğu gibi herkesçe bilinen 

bir gerçek ortaya çıkıyor - baĢka insanların yaĢamının dolaylı olarak hazır 

bulunuĢu ya da birlikte bulunuĢu, beni yaĢamımı aĢan ve bu nedenle onun içinde 

bulunduğu, ama tam anlamıyla da bulunmadığı bir Ģeye iletir ve yüz yüze 

bırakır. YaĢamımda açık seçik olan bir Ģey baĢka insan yaĢamları olduğunun 

belirtisidir, ama insan yaĢamı köktenliği içinde yalnızca benimki olduğundan ve 

o yaĢamlar bana benzer baĢka insanların, her biri birisinin olacaklarından, bu 

nedenle, baĢkaları olmaları nedeniyle, yaĢamları benimkinin dıĢında, ötesindedir, 

benimkini aĢar. Dolayısıyla aĢkın‟dırlar. ĠĢte, burada ilk kez kökten 

sayılmayacak bir gerçeklik türüyle karĢılaĢıyorsunuz. Ötekinin yaĢamı benim 

için kendi yaĢamım gibi açık seçik bir gerçeklik değil: Ötekinin yaĢamı, bile bile 

kabalıkla söyleyelim, -ne denli son derece gerçeğe benzer, olası, inanılır olursa 

olsun yalnızca bir iddiadır ya da varsayılan ve öne sürülen bir gerçekliktir, 

kökten, tartıĢılmaz, ilkel anlamıyla “gerçeklik” değildir (Gasset, 2014a, s. 97-

98).  

Öteki insanın yaĢamının, benim kendi kökten gerçekliğim olan yaĢamım 

karĢısında tartıĢılmaz ve temel bir gerçeklik olmadığını belirten Gasset‟e göre, her 

birimizin bireysel dünyasında yer alan, ama “kökten nitelik taĢımayan, aslında gerçeklik 

üstüne fikirler ya da yorumlar niteliğinde olan”, yani “ikincil”, “türeme”, “az çok 

örtülü” ve “varsayımsal bir anlamda” gerçeklik benzeri Ģeylerin baĢında “ben benzeri” 

olan öteki insanlar ve öteki insanların yaĢamları gelmektedir. Diğer bir deyiĢle, her ne 

kadar “ötekinin bedeni benim için” her birimiz için kökten ve tartıĢılmaz bir gerçeklik 

olsa da o bedende bir “ben-benzeri”nin, bir “insan-yaĢamı-benzeri”nin bulunduğu 

“benim” yorumumdan, yani her birimizin salt kendi yorumundan ibarettir. Çünkü, 

“öteki insanın yaĢamı, o öteki „insan yaĢamı‟nın gerçekliği benim yaĢamım, benim 

benliğim, benim dünyam olan birincil gerçekliğe kıyasla ikinci derecededir” (Gasset, 
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2014a, s. 99). Bu düĢünceleri bağlamında Gasset, tıpkı yanıklarda birinci ya da ikinci 

derece olduğu gibi gerçeklik yakıĢtırmasının da bir derecelendirmeye ya da hiyerarĢiye 

olanak tanıdığını, hatta bunu zorunlu kıldığını öne sürmektedir. Gasset‟e göre bu 

hiyerarĢi, gerçekliğin içeriğinden değil, “salt gerçeklik niteliğinden” kaynaklanmaktadır 

(Gasset, 2014a, s. 98).  

Daha açık bir ifadeyle, Gasset, her birimizin kendi kiĢisel ve kökten gerçekliğine 

karĢılık gelen yaĢamın, bağrında bir çok ikincil ya da varsayımsal gerçeklikler 

barındırdığını, yani kökten nitelik taĢımayan ve aslında sadece gerçeklik üstüne bir 

yorum ya da iddia niteliğinde olan bir takım gerçeklik varsayımlarının olduğunu ileri 

sürmektedir. Bir takım gerçekliklere “varsayımsal” demekle, onların “sahte” olduğunu 

değil, tartıĢma götürür nitelikte olduğunu, yani açık, seçik ve kökten olmadığını dile 

getirdiğini belirten Gasset, “tüm bu varsayımsal gerçeklikleri kökten gerçeklikle 

karıĢmasınlar diye” gerçeklik üstüne yorumlar, fikirler, iddialar ya da gerçeğe 

benzerlikler olarak adlandırmaktadır (Gasset, 2014a, s. 99). Örneğin, “fizik biliminin 

bize sunduğu fizik dünya denen Ģey benim yaĢamsal ve birincil dünyamdan” farklıdır. 

BaĢka bir deyiĢle, bir elmanın atomlardan ya da moleküllerden oluĢtuğu fizik biliminin 

bir gerçeğidir, ama bir insan bir elmaya baktığında atomları ya da molekülleri olan bir 

elma değil, doğrudan salt bir elma görmektedir. Fizik biliminin betimlediği dünyada 

varolan atomların, elektronların ya da moleküllerin insan dünyasında veya yaĢamında 

doğrudan bir yeri olmadığını belirten Gasset, ikincil, varsayımsal ya da “gerçeklik 

benzeri” olarak nitelendirdiği gerçeklik yakıĢtırmasını fizik bilimi üzerinden 

örneklendirmekte ve açıklamaktadır (Gasset, 2014a, s. 100).   

Fizik biliminin, yani insanın bugün elinde bulunan bilimler arasında örnek 

olanın betimlediği dünyanın, fizik dünyanın bir gerçekliği var kuĢkusuz; ama 

nasıl, ne oranda bir gerçeklik? Söylemesi bile fazla; varsayımsal dediğim o 

gerçeklikler türünden. ġunu anımsamak yeter: ġimdi gerçekliğini sorguladığımız 

fizik dünya figürü fizik kuramının sonucu, o kuram da tüm bilimsel kuramlar 

gibi, hareket halinde: özü gereği değiĢken, çünkü tartıĢmalı. Newton‟un 

dünyasını Einstein‟ınki ve Broglie‟ninki izliyor. Fizik dünyanın gerçeği kendi 

kendisini büyük bir kolaylık ve hızla izleyen, kendi kendisinin yerini alan bir 

gerçeklik olduğundan, olsa olsa dördüncü ya da beĢinci dereceden bir gerçeklik 

olur. Ama iyice anlaĢılsın diye yineliyorum, bir gerçekliktir. Gerçeklik 

sözcüğünü kullandığımda, hesaba katmam gereken her Ģeyi anlıyorum (Gasset, 

2014a, s. 98). 
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Ġnsan yaĢamını, yani herkesin kendi kiĢisel yaĢamını temel gerçeklik olarak 

gören ve bütün diğer gerçeklikleri bu temele dayandıran Gasset, insan yaĢamının, yani 

her birimizin kendi bireysel yaĢamının dıĢındaki gerçeklikleri ise ikincil, varsayımsal ya 

da gerçeklik benzeri olarak değerlendirmektedir. Öte yandan, Gasset, her birimizin, 

“birincil gerçekliğiyle” kendi yaĢamımızı yaĢamanın haricinde, “eĢitlikle ve aynı zaman 

dilimi içinde”, “ikinci, üçüncü, vb. derecede birçok gerçekliği” ya da varsayımsal 

gerçeklikleri tıpkı “birincil gerçeklikler gibi yaĢamaktan oluĢan” bir yaĢam da 

sürdürdüğümüzü iddia etmektedir. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, gerçek yaĢamımızın, 

“kökten yalnızlığı ve gerçekliği içindeki” yaĢamımızın bilincine varmadığımız, “onun 

yerine, varsayımsal olarak varsayımsal Ģeyler” yaĢadığımız, yani toplumsal çevrenin ve 

geleneklerin zaman içinde icat edip önümüze yığdığı bir takım yorumlar arasında bir 

ömür sürdürdüğümüzü düĢünmektedir. Öte yandan, Gasset‟e göre, her ne kadar bu 

yorumlardan bazıları gerçek sayılmayı hak etse de bu türden yorumlar ya da 

varsayımlar, ikincil gerçeklikler olarak nitelendirilmelidir. Çünkü, “yorum 

olduklarından, sonuçta yanlıĢ da olabilir, bize düpedüz aldatıcı gerçekler sunabilirler”. 

Dolayısıyla, “gerçek sayılmayı hak etmek”, “kesinkes, mutlak anlamda değil”, “hep bir 

hata payı bırakarak” anlaĢılmalıdır (Gasset, 2014a, s. 100). Çünkü, Gasset, 

baĢkalarından iĢittiğimiz ya da baĢkaları tarafından tanımlanan, değerlendirilen, haklı 

gösterilen ve böylece düĢünmeden gerçek veya inanılır saydığımız, yaĢamımızda adı 

geçen Ģeylerin büyük bir çoğunluğunun yalnızca varsayımsal değil, aynı zamanda hayal 

ürünü olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, Gasset, tüm bu varsayımsal veya ikinci, 

üçüncü ya da beĢinci dereceden gerçekliklerin, her birimizin kendi kiĢisel yaĢamına 

karĢılık gelen kökten gerçeklikle karıĢtırılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Aksi 

taktirde, her birimizin, kendi yaĢamında yer alan bu türden varsayımsal gerçeklikleri ya 

da ikinci, üçüncü, vb. dereceden gerçeklikleri sanki kökten gerçekliğimiz gibi yaĢama 

alıĢkanlığı edindiğimize dikkat çeken Gasset‟e göre, bu durum, yukarıda da ifade 

edildiği gibi insanın kendi kökten gerçekliği olan yaĢamının bilincine varamamasına, 

varsayımsal Ģeylerle yaĢamasına, toplumsal çevrenin ya da geleneklerin zaman içinde 

icat ettiği bir takım yorumlar arasında yaĢamasına neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

salt baĢkalarının sorumsuz yorumlarından ve ısrarcı iddialarından oluĢan varsayımsal 

gerçeklikler, insanın “yaĢar gibi yapmasına”, kaçamak bir yaĢam sürmesine, yaĢaması 
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gereken sahici, gerçek yaĢamı yaĢayamamasına neden olmaktadır (Gasset, 2014a, s. 98-

100).  

Oysa, “herhangi bir Ģey hakkında edindiğimiz tüm bilgiyi son elde üzerinde 

derin derin düĢünerek temellendirmemiz ve yerleĢtirmemiz gereken o kökten gerçeklik 

bizim yaĢantımızdır, insan yaĢamıdır” (Gasset, 2014a, s. 51). BaĢka bir deyiĢle, 

Gasset‟e göre, tüm bu varsayımsal ya da ikinci, üçüncü vb. dereceden gerçekliklere 

temel oluĢturan, bu anlamda hayal ürünü olmayan ve itiraz edilmesi, tartıĢılması 

mümkün olmayan kökten gerçeklik, herkesin kendi bireysel ya da kiĢisel yaĢamıdır; asıl 

ve gerçek anlamıyla insan yaĢamı herkesin, “kendi açısından gördüğü biçimiyle”, kendi 

kiĢisel yaĢamıdır ve her birimizin kendi yaĢamını kökten gerçeklik olarak adlandırmak, 

yaĢamın, apaçık ortada olan ve kuĢku götürmeyen en önemli niteliğidir (Gasset, 2014a, 

s. 52-67). Böylelikle, her birimizin kendi kökten gerçekliği olan “yaĢam” hakkında bu 

Ģekilde sayısız niteliğin sıralanabileceğini belirten Gasset‟e göre, bunlardan en önemlisi 

yaĢamın “ortamsal” olmasıdır (Gasset, 2014a, s. 67).  

Ġnsan varlığının kendisi olan yaĢam, yani asıl ve temel gerçek olarak herkesin 

öncelikle kendi kiĢisel yaĢamı, içinde yaĢadığımız dünyaya, ortama ve çevreye 

düĢtüğümüz an baĢlamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, insan, nasıl ve ne Ģekilde olacağını 

bilemediği, önceden tasarlayamadığı bir dünyaya ve bir ortama apansızın doğmaktadır. 

Hiç kimseye önceden içinde yaĢayacağı dünyayı, ortamı, yüzyılı, tarihi ya da günü 

seçme olanağı verilmediğini belirten Gasset‟e göre, o dünya hep budur, yani içinde 

yaĢadığımız bu dünyadır. Dolayısıyla, Gasset, insanın, apansızın, nasılını, nedenini 

bilmeksizin, önceden haber alamadığı, önceden tasarlayamadığı ve kestiremediği bir 

ortamda, “yani bu Ģimdiki ortamda, sıkı sıkıya belirlenmiĢ bir takım koĢullar toplamında 

varlığını sürdürmek durumunda” olduğunu keĢfederek yaĢadığını belirtmektedir. Bu 

bağlamda, her birimizin temel ve öncelikli gerçekliği olan yaĢamı “kendi kendimize biz 

vermeyiz, tam kendimizi bulduğumuz anda onu da birlikte buluruz” (Gasset, 2014a, s. 

54). Diğer bir ifadeyle, yaĢamımız aniden bir ortamda patlak vermekte, o çevreye, o 

yere ve o ana bağlı bir Ģekilde geliĢmektedir (Gasset, 2014a, s. 67). Nitekim, Gasset için 

yaĢam, “birinin ortam içinde ya da dünyada varolmak durumunda bulunmasıdır” 

(Gasset, 2014a, s. 56).  
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Bu bağlamda, temel gerçeklik olarak kabul ettiği yaĢamın, insanın içinde 

bulunduğu çevresi ve ortamı ile birlikte ele alınması gerektiğini belirten Gasset‟e göre, 

insanın içinde bulunduğu ve insanı saran çevre ya da ortam sadece fiziksel ortamı değil, 

tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal ortamı da kapsamaktadır (Marías, 1967, s. 449). 

Öte yandan, Gasset, insanın içinde bulunduğu bu ortamda, varlığının, dingin ve salt 

edilgen olmadığını, yani insan söz konusu olduğunda, varolmanın, bir taĢ, bir bitki ya da 

bir hayvan gibi insana, “yapılmıĢ halde” verilmediğini düĢünmektedir. Bu nedenle, 

Gasset‟in deyiĢiyle, “hep bir Ģeyler yapmak, bir Ģeyler yapar olmak durumundayız, 

çünkü bize verilen bu yaĢam yapılıp tamamlanmıĢ olarak verilmedi, içimizden her biri, 

kendi yaĢamını yapılandırmak zorunda”. Bize verilen bu yaĢamın boĢ olarak verildiğini 

ve insanın “giderek onu doldurmak, içine bir Ģeyler koymak durumunda” olduğunu 

belirten Gasset‟e göre, “uğraĢlarımız bu yöndedir”. Oysa, “taĢın, bitkinin, hayvanın 

konumu” böyle değildir, “varlıkları onlara önceden belirlenmiĢ ve çözümlenmiĢ olarak” 

verilmiĢtir. Daha açık bir ifadeyle, “taĢ, varolmaya baĢladığında, varoluĢundan baĢka, 

davranıĢı da önceden” belirlenmiĢtir, yani taĢ, “ağırlık yapmak, ağırlığını yeryüzünün 

merkezine yöneltmek durumunda”dır ve aynı Ģekilde, hayvanın “davranıĢları da belli 

sınırlar çerçevesinde kendisine” verilmiĢtir, “o da kendi katılımı olmaksızın, 

içgüdülerini izlemek durumunda”dır. Oysa, “insana verilen hep bir Ģeyler yapar olmak 

zorunluluğu”dur. Aksi halde, Gasset, insanın kendini ölüm tehlikesiyle karĢı karĢıya 

bulduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, insan, “kendini var olur durumda bulduğunda”, 

yani insanın “var olma denen Ģey baĢına geldiğinde”, var olmayı sürdürebilmesi, 

yaĢaması için içinde bulunduğu ortamda hep bir Ģeyler yapması gerekmektedir (Gasset, 

2014a, s. 55). Çünkü, “yaĢam, insanın, nedenini, nasılını bilmeksizin, baĢarısızlık 

durumunda ölüm tehlikesiyle karĢı karĢıya kalarak, hep belli bir ortamda bir Ģeyler 

yapar durumda olmasıdır”. Gasset, bu durumu, “ortama bağlı olarak yaĢama 

zorunluluğu” ya da “yaĢamın ortamsallığı” olarak adlandırmaktadır (Gasset, 2014a, s. 

67).  

Önceden belirlenmiĢ, sabit bir özden, doğadan ve bu anlamda bir yapıdan 

yoksun olan insanın, kendisini yaĢar durumda bulduğu andan itibaren, kendi varlığı 

anlamına gelen yaĢamını güvence altına alabilmesi ve yapılandırabilmesi için içine 

doğduğu çevreyle, ortamla ya da dünyayla hesaplaĢmak zorunda olduğunu düĢünen 
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Gasset‟e göre, insanın baĢka çaresi yoktur (Gasset, 2014a, s. 59-62). Çünkü, yaĢamak, 

yaĢar durumda olmak ya da “insan olmak, önceden hazırlanılan ya da denenebilen bir 

Ģey değildir” (Gasset, 2014a, s. 54). Bu bağlamda, Gasset, hemen çevremizde bulunan, 

koĢullarımızı meydana getiren ve ortamımızı oluĢturan evrendeki tüm her Ģeyin, 

insanın, kendi kökten gerçekliği olan yaĢamının bir parçası olduğunu belirtmektedir. 

Nitekim, “yaĢam salt benim zihnimin, benim fikirlerimin varolması değildir”. Tam 

tersine, yaĢamak demek, yaĢamın, benim dıĢımda, yani “ortam ya da dünya denen o 

mutlak dıĢta” olması zorunluluğu demektir (Gasset, 2014a, s. 59). BaĢka bir deyiĢle, her 

yaĢam, “çevre koĢullarının ya da dünyanın içinde bulunmaktır” (Gasset, 2014b, s. 68). 

Dolayısıyla, Gasset, insanın kendini dıĢ dünyadan, içinde bulunduğu ortamdan ve çevre 

koĢullarından soyutlayarak yaĢayamayacağını, insanın yaĢamak için hep bir Ģeyler 

yapması ve kendisini çevreleyen “Ģeylerle” iliĢki kurması gerektiğini belirtmektedir. Bu 

nedenle, insan, çevresinde bulunan tüm o “Ģeylerin” gerçekte ne olduğunu bilmelidir 

(Gasset, 2013, s. 129).  

Bunun için de “dünyayı parça parça edip, içinde ne var diye bakmamız” 

gerektiğini belirten Gasset‟e göre, insan yaĢamının olduğu yerde her “ikisi de birbiri 

kadar temel nitelikli”, gerçek ve “birbirinden ayrılamayan iki terim ya da etmen” 

bulunmaktadır: “yaĢayan insan ve o insanın yaĢadığı ortam ya da dünya” (Gasset, 

2014a, s. 69). Ancak, hatırlanacağı üzere, Gasset, “Descartes‟tan bu yana” yalnızca 

insanın “kökten ve temel gerçeklik” olarak alındığını, en nihayetinde de insanın 

kendisinin “düĢünen bir Ģey‟e, düĢünceye, fikre” indirgendiğini belirtmektedir. Ayrıca, 

dünyanın da baĢlı baĢına bir gerçekliği yoktur, yalnızca düĢüncede olan bir dünyadır. 

Fakat, Gasset‟e göre bu durum, yaĢamak için hep bir Ģeyler yapmak, kendisini 

çevreleyen “Ģeylerle” iliĢki kurmak zorunda olan insanın, içine doğduğu çevre, ortam ya 

da dünya dediğimiz Ģeyle hesaplaĢmasını, yaĢamını güvence altına alabilmesini ve 

yapılandırabilmesini mümkün kılmamaktadır. Çünkü, Descartes felsefesinde, “varolan 

yalnız zihindir”, geride kalan baĢka her Ģey bitmek tükenmek bilmeyen bir düĢtür. Oysa, 

Gasset, insan yaĢamının olduğu yerde, hem insanın hem de insanın yaĢadığı ortam ya da 

dünyanın, eĢ ölçüde gerçek, eĢ ölçüde temel nitelikli olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 

2014a, s. 59-69).         
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Öte yandan, insanın yaĢamak için hep bir Ģeyler yapması ve kendisini çevreleyen 

“Ģeylerle” iliĢki kurması gerektiğine, bu nedenle çevresinde bulunan tüm o “Ģeylerin” 

gerçekte ne olduğunu bilmesinin önemine dikkat çeken Gasset, “Ģeyler nedir?” sorusuna 

verilen pek çok yanıttan en çok benimsenenin Aristoteles‟in verdiği yanıt olduğunu 

belirtmektedir. Gasset, Aristoteles‟in, Ģeylerin “töz olduklarını, sonuçta Ģeylerin 

tözlükten ibaret olduğunu” söylediğini ve insanı, “aklı ve tüm yetenekleriyle diğer 

Ģeylerin arasında” bir “Ģey”den ibaret saydığını ayrıca, Aristoteles için “Ģeylerden ya da 

olmak‟tan” daha kökten bir gerçeklik olmadığını iddia etmektedir (Gasset, 2014a, s. 69-

84). Ancak, bu yanıtın epeyi zamandır “Batılı zihinleri” doyurmadığını ve onları baĢka 

yanıtlar aramaya yönelttiğini ileri süren Gasset‟e göre, “Ģeylerin (varlığının) ilk koĢulu 

(bir Ģey) için ya da (bir Ģeyi) engellemek için iĢe yaramalarıdır” (Gasset, 2014a, s. 84). 

Bu bağlamda, insanın bir “Ģey” olmadığını belirten Gasset, dünyada varolan “Ģeyler”in 

tümünün bizimle ilintili ve bizim için olduğunu öne sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 69-

77). BaĢka bir deyiĢle, Gasset‟e göre, “Ģeyler”, “töz” olmalarının ötesinde, bizim 

yaĢamımızı yürütebilmemize yarar, yani “bizim yaĢamımız için araç ya da köstektirler, 

varlıkları her birinin baĢlı baĢına, kendisi için olması değil, baĢkası için olması”dır. Bu 

“(baĢkası) için olmak” kavramı, “Ģeylerin, „yaĢamın Ģeyleri‟, iĢler ve iliĢkiler olarak asıl 

varlığını açıklayan bir kavram”dır (Gasset, 2014a, s. 83). Her bir kavramın “bize o Ģeyin 

ne olduğunu, varlığını söylemek iddiasında” olduğunu belirten Gasset‟e göre, her 

kavram aynı zamanda bir yaĢam sahnesinin betimlenmesidir (Gasset, 2014a, s. 84). Bu 

bağlamda, yaĢam, “aralarında hayatta kalabilmek için nesnelere karĢı verdiğimiz 

savaĢımdır”, kavramlar ise “onların saldırısına karĢılık verebilmek üzere 

oluĢturduğumuz stratejik plandır”. Bu nedenle, Gasset‟e göre, kavramlar,  nesnenin 

kendisi hakkında bize hiçbir Ģey söylemez. BaĢka bir deyiĢle, “herhangi bir kavramın 

yüreğinin içi iyice incelenecek olursa”, ortaya çıkacak olan, “yalnızca bir insanın o 

nesneyle ne yapabileceği, ondan ne zarar görebileceği”dir. Bu noktada, Gasset, “her 

kavramın içeriğinin her zaman yaĢamsal olduğunu, hep bir insanın olası eylemi ya da 

olası ıstırabı olduğunu” öne sürmekte ve bu görüĢün bugüne değin kimse tarafından ileri 

sürülmediğini iddia etmektedir (Gasset, 2014b, s. 165). 

Ġleri sürdüğü bu görüĢler doğrultusunda, “Ģeyler”in mutlak anlamda ne 

olduklarını ele almanın ya da “Ģeyler”in mutlak varlığını varsaymanın ötesinde, Gasset 
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için önemli olan, “Ģeylerin Ģurada, yaĢamımız denen birincil kökten gerçek çerçevesinde 

ne olduklarını betimlemek”tir (Gasset, 2014a, s. 84-85). Nitekim, Gasset‟e göre, 

“Ģeyler”e iliĢkin “tüm o renk, ıĢık - gölge, ses ve gürültü, sertlik ve yumuĢaklık 

figürleri”nin hepsi “bizimle ilintili ve etkin biçimde, bizim için‟dir”, yani temel 

gerçekliğimiz olan yaĢamımızı yürütebilmemize yarayan iĢaretlerdir. Çünkü, tüm o 

iĢaretler, “hesaba katmamız gereken, lehimize ya da aleyhimize bazı nitelikleri bulunan 

bir Ģeyin orada olduğu ya da tersine, olmadığı, eksik kaldığı konusunda bizi” 

uyarmaktadır. Örneğin, mavi gökyüzü “bize iĢaretler verir”, yani öyle tepede, “pek 

dingin, masmavi, kayıtsız, bizi umursamaz olmakla baĢlamaz; ilkin üzerimizde 

yaĢamımız açısından yararlı olan pek çok sayıda iĢaretlerin toplamı olarak etki 

yapmakla baĢlar, iĢlevi ve etkinliği bizi ona dikkat etmeye zorlar, onu o iĢaret lambası 

etkinliği içinde görmemizi sağlar”. Hatta, “mavi gökyüzü bizim için güzel havanın 

habercisidir; güneĢ gün boyu yolculuğunda, sanki kentin çalıĢkan ve sadık bir memuru 

gibidir; tuhaf bir rastlantı sonucu, ücret istemeyen bir belediye hizmeti verirmiĢ gibi, her 

gün doğudan batıya rotasını izler” (Gasset, 2014a, s. 77). 

Bu düĢünceleri bağlamında, Gasset‟e göre, insanın içine doğduğu dünyayı 

oluĢturan, dolduran ve bütünleyen her Ģey, “baĢlı baĢına bağımsızlıktan yoksundur, 

kendi varlığı yoktur, baĢlı baĢına bir Ģey değildir – ancak bizim amaçlarımız 

doğrultusunda ya da onlara karĢıt bir Ģeydir”, yani “Ģeyler”in insan yaĢamından 

bağımsız bir varlığı yoktur. Dünyada varolan tüm her “Ģey”in, insanın kökten gerçekliği 

olan yaĢamıyla bir iliĢki ve ilinti içerisinde olduğunu belirten Gasset, ağaç, hayvan, 

deniz ya da nehir, yani hangi örneği alırsak alalım aynı sonuca varacağımızı ileri 

sürmektedir. Hatta, “onları bizimle olan ilintilerinden, yani bizim yararımız için 

varoluĢlarından” soyutladığımızda, “araç, gereç ya da tersine, amaçlarımıza köstek ya 

da güçlük olmaktan” çıkardığımızda, “varlıkları sıfıra indirgenir”. Böylece, dünyada 

varolan tüm her “Ģey”in, insanın kökten gerçekliği olan yaĢamıyla bir iliĢki ve ilinti 

içerisinde olduğunu belirten Gasset‟e göre, “dünya, kökten gerçekliğinde, insan olarak 

benim, varlıklarından ötürü Ģunu ya da bunu yapabileceğim ya da yapmak zorunda 

olduğum Ģeylerin toplamıdır – yani gerçekten yaĢayabilmek için karĢı karĢıya kaldığım 

birtakım araçlar ya da engeller, kolaylıklar ve zorluklar toplamıdır”. Bu nedenle, 

dünyayı oluĢturan, dolduran ve bütünleyen her ne varsa onları “Ģey” olarak 
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nitelendirmenin bir hata olduğunu ileri süren Gasset‟e göre, “bir „Ģey‟ benden ayrı, 

insan için olduğundan ayrı bir varlığa sahip bulunan bir kendilik anlamına” gelmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 63). Ayrıca, “onları „Ģeyler‟ diye adlandırmakla ve orada olduklarını 

söylemekle, bizimle ilgileri olmadığını, baĢlı baĢlarına ve temel olarak bizden bağımsız 

olduklarını ve biz varolmasak da onların aynı biçimde varlıklarını sürdüreceklerini ima” 

etmektir (Gasset, 2014a, s. 77).  

Oysa, Gasset‟e göre, “Ģeyler aslında „Ģey‟ değildirler, elimden geldiğince iyi 

yaĢayabilmek amacıyla yararlanmaya ya da kaçınmaya çalıĢtığım birtakım nesnelerdir; 

dolayısıyla uğraĢtığım ve uğrunda çaba harcadığım, iĢlerimde ve çalıĢmalarımda 

kullandığım, istediğimi yapmayı baĢardığım ya da baĢaramadığım Ģeylerdir; kısacası, 

sürekli olarak haĢır neĢir olduğum Ģeylerdir” (Gasset, 2014a, s. 63-64). Dolayısıyla, 

Gasset, “Ģeylerin, insandan ayrı olarak baĢlı baĢına bir varlığı” olduğu düĢüncesinin, 

“tıpkı tüm bilimsel fikirler gibi bir varsayım olmaktan ileri” gitmediğini düĢünmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 84). BaĢka bir ifadeyle, Gasset‟e göre, insanın yaĢamını sürdürdüğü 

dünya, yani insan dünyası, salt fiziksel bir dünyadan ya da “Ģeyler dünyası”ndan değil, 

iliĢkiler ya da “ilintiler dünyası”ndan oluĢmaktadır. Gasset, zihnimizde, “Ģeyler 

dünyası” kavramıyla “iĢler ya da ilintiler dünyası” kavramını karĢılaĢtırdığımızda bu 

noktanın daha da açıklık kazanacağını ve aradaki farkın açık seçik görüleceğini 

düĢünmektedir. Çünkü, “Ģeyler dünyası‟ndan bize yönelik hiçbir giriĢim yoktur; o 

dünya ve içindeki her Ģey kendi baĢına‟dır. Buna karĢılık, bir „ilintiler dünyası‟nda her 

Ģey yalnızca bizimle olan bağlantısından, iliĢkisinden oluĢur, her Ģey bize yönelik 

giriĢimlerin kaynağıdır, yani her Ģey bizimle bağlantılıdır, bizi etkiler”. Nitekim, 

Gasset‟e göre, dünyanın nihai varlığının perspektif olmasının yanında, “dünya denen 

Ģeyin kökten gerçeği budur” (Gasset, 2014a, s. 64). BaĢka bir ifadeyle, insanın, içine 

doğduğu dünyayı oluĢturan, dolduran ve bütünleyen her Ģeyle bir bağlantısı, iliĢkisi ve 

ilintisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, insanın kökten gerçekliğini yaĢadığı dünya, “bir 

ilintiler, uğraĢlar” dünyasıdır ya da Gasset‟in deyiĢiyle “prágmata sistemidir” (Gasset, 

2014a, s. 70).  

Gasset, dilimizde “prágma” sözcüğünün taĢıdığı anlamı baĢlı baĢına ve yerli 

yerince verebilecek bir sözcük olmadığını ya da bulamadığını belirterek, bir “Ģey”in 

“prágma” olarak insanla ve temel gerçeklik olan yaĢamla ilintisini Ģu Ģekilde 
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açıklamaktadır: “bir Ģey prágma olarak, belli bir amaçla el attığım, evirip çevirdiğim ya 

da dokunmaktan kaçındığım, hesaba katmam ya da hesaptan düĢmem gereken bir 

Ģeydir, bir Ģey için bir Ģeydir… iĢtir, eĢyadır, araçtır, eksikliktir, hatadır, köstektir, özetle 

uğraĢılması gereken bir iĢtir”. Öte yandan, Gasset‟e göre, “Yunancada yapmak, 

uğraĢmak, iĢ görmek práctica, praxis sözcükleriyle anlatıldığından, Ģeyler kökten 

pragmáta‟dırlar, benim onlarla iliĢkim de pragmática‟dır”. Bu bağlamda, Gasset, 

insanın yaĢamını sürdürdüğü dünyanın kendi baĢına salt “Ģeyler”den oluĢan bir 

gerçekliği olmadığını ileri sürmektedir. Diğer bir deyiĢle, dünya, “prágma niteliğiyle”, 

benimle ilintisi bulunmadan baĢlı baĢına varolan bir “Ģey” değildir (Gasset, 2014a, s. 

64). Gasset‟e göre, insanın içinde bulunduğu dünya ve ortam, “muazzam bir prágmatik 

ya da pratik gerçektir – yani salt Ģeylerden oluĢan bir gerçek değildir” (Gasset, 2014a, s. 

70). Böylece, Gasset, hem Descartes‟ın hem de Aristoteles‟in görüĢlerini özümsediğini 

ancak, bu düĢüncelerden daha ileride olduğunu iddia etmekte ve kökten gerçeklik olan 

yaĢam temelinde, “Ģeylerin baĢlı baĢına bir varlık sayılamayacağını, tersine, açıkça 

baĢkası için bir varlık olduğunu, bize hizmet etmek ya da bizi engellemek için 

varolduklarını” keĢfettiğini ileri sürmektedir. Diğer bir deyiĢle, Gasset, insan varlığının 

kendisi olarak gördüğü kökten gerçeklikten, yani insan yaĢamından yola çıkmakla, 

Descartes ve felsefesinin yolunda giden “idealistler” ile “realistler” olarak nitelendirdiği 

Aristoteles ve felsefesinin izinde gidenler arasındaki binlerce yıllık tartıĢmanın ötesine 

sıçradığını ve yaĢamda “insan‟ın da dünya‟nın da – eĢ ölçüde gerçek, eĢ ölçüde temel 

nitelikli olduğunu” keĢfettiğini iddia etmektedir (Gasset, 2014a, s. 69-70).  

Ġleri sürdüğü bu düĢünceleri doğrultusunda Gasset‟e göre, “Ģeylerin prágmata, 

iĢler ya da iliĢkiler olarak varlığı tözlük değil, yararlılık ya da hizmetkârlıktır; olumsuz 

biçimi, yararsızlık, güçlük çıkarma, köstek olma” ve hatta zarar da buna dahildir 

(Gasset, 2014a, s. 85). Ancak, Gasset, “Ģeyler”in bu yararlılığı, hizmetkârlığı ya da 

yararsızlığı doğrultusunda dünyamızın, yani her birimizin kendi dünyasının, bir “totum 

revolutum”, karmakarıĢık bir bütün olmadığını, aksine “Ģeyler”in, temel gerçekliğimizi, 

kendi yaĢamımızı sürdürdüğümüz bu dünyanın içinde “savaĢ dünyası, din, ticaret, 

edebiyat, bilim dünyası” gibi “etkinlik alanları” halinde düzenlendiğini, yani özel 

dünyalar, “prágmatik alanlar” oluĢturduğunu belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 64-85). 

Dolayısıyla, yaĢamımızda yer alan “her bir Ģey o alanlardan birine ya da öbürüne aittir, 



102 
 

yararlı varlığı orada öbürlerininkiyle birlikte yapılanmıĢtır” (Gasset, 2014a, s. 86). Bu 

nedenle, “her birimizin ortamında ya da dünyasında kendisiyle ilintisi bulunmayan 

hiçbir Ģey yoktur”. Öte yandan, içinde bulunduğu ortamın bir parçası olan insan da o 

ortamda bulunan her Ģeyle ilintilidir. Bu bağlamda, insanın içinde bulunduğu ortama 

teslim olduğunu ayrıca, ortamın ve çevrenin de içindeki her Ģeyle birlikte insanın iç 

dünyasını kucakladığını düĢünen Gasset için “çevre yalnızca benimle ilintili olan 

Ģeylerden oluĢmaktadır, ben de onun içinde bulunan her Ģeye teslim olmuĢ durumdayım, 

iyiliğim ve kötülüğüm için ona bağımlıyım” (Gasset, 2014a, s. 64). Bu düĢüncesi 

doğrultusunda, dünyayı ya da ortamı, “insanın ister istemez takılmıĢ bulunduğu 

uğraĢlar, iliĢkiler yumağı” olarak nitelendiren Gasset‟e göre, “insan da ister istemez o 

uğraĢlar denizinde yüzmeye bırakılmıĢ ve tüm onlarla iliĢkide olmak zorunda bulunan 

varlıktır” (Gasset, 2014a, s. 70).  

Bu anlamda her birimizin kendi ortamında adeta birer kazazede olarak 

yaĢadığını belirten Gasset, suyun yüzeyinde kalabilmek için ister istemez içinde 

bulunduğumuz ortamın koĢullarını benimsemek ve kulaçlamak zorunda olduğumuzu 

düĢünmektedir (Akt. IĢık,1995, s. 12). Çünkü, yaĢam, aynı zamanda ortamımızdaki 

koĢulların benimsenmesidir ve insanın, kendisiyle birlikte çevresini de kurtarması 

gerekmektedir. Aksi takdirde, kendisini de kurtarması mümkün değildir (Gasset, 2013, 

s. 143). Dolaysıyla, Gasset, insanın istese de istemese de kendi kökten gerçekliği olan 

yaĢamını sürdürebilmesi ve yapılandırabilmesi için “dünyayı bütünleyen Ģeylerle, 

minerallerle, bitkilerle, hayvanlarla, diğer insanlarla zorunlu olarak hiç durmadan” 

yüzleĢmesi, çarpıĢması ve uğraĢması gerektiğine dikkat çekmektedir (Gasset, 2014a, s. 

59). ĠĢte o eylemlerin, davranıĢların ya da uğraĢların tamamını bizim yaĢamımız olarak 

gören ve yaĢamın bir iĢ, bir uğraĢ olduğunu belirten Gasset için “insan hayatı, ister 

istemez geleceğe yönelik bir Ģeyle sürekli uğraĢmaktır. Ġçinde yaĢadığımız andan 

baĢlayarak bir sonraki anla uğraĢırız. O nedenle, yaĢamak demek, her zaman, dur durak 

bilmeksizin yapmak” üretmek, geleceği gerçeğe dönüĢtürmek için uğraĢmak demektir 

(Gasset, 2014b, s. 205). Bu bağlamda, her bir insanın kendi kökten gerçekliği olan 

yaĢamını, dolayısıyla kendi varlığını kendisinin yapılandırması gerektiğini düĢünen ve 

insan gerçeğinin oluĢma biçiminin “kendini üretmek”ten geçtiğini belirten Gasset‟e 

göre, “insan kendisini yapan kendiliktir” (Gasset, 2015, s. 28).  
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BaĢka bir ifadeyle, insanın kendi yaptıkları dıĢında bir doğası yoktur. Tıpkı 

“Tanrı‟nın doğası yapmıĢ olduğu Ģeydir” diyen Augustinus gibi Gasset‟e göre de insan, 

“kendi baĢından geçen Ģeydir, kendi yaptığı Ģeydir (Gasset, 2015, s. 39). Bu nedenle, 

“her insanın yaĢantısı kendi kendisi olabilme yolunda bir uğraĢ, kendi kendisi olma 

çabasıdır” (Gasset, 2014b, s. 131). Çünkü, insan, olmuĢ bitmiĢ bir varlık değildir ve 

“var olmak”, insana armağan edilmiĢ bir hediye değildir. Dolayısıyla, insan 

varolduğunda aslında var olan tek Ģey, insanın kendi temel gerçekliği olan yaĢamını 

bizzat kendisinin yapılandırması için hep bir Ģeyler yapmak zorunda olmasıdır (Gasset, 

2015, s. 27). Daha açık bir ifadeyle, Gasset, yaĢamın bize hazır ya da tamamlanmıĢ bir 

Ģekilde verilmediğini, bu nedenle, yaĢamın, sürekli bir yaratma olduğunu 

düĢünmektedir. Çünkü, “tarihte – hayatta – imkanlar kendi baĢlarına gerçeklere 

dönüĢmezler; birisi bileğiyle, beyniyle, emeğiyle, fedakârlığıyla bunları gerçeklere 

dönüĢtürmelidir. Tarih ve hayat, bu sebepten ötürü sürekli bir yaratmadır”. Hayatımız 

bize hazır olarak verilmemiĢtir, “asıl anlamda hayat, tamamen bizim sürekli ve biteviye 

yaptıklarımızdır”. Bu doğrultuda, “süreç her an iĢlemektedir” ve “hiçbir Ģey doğrudan 

doğruya Allah vergisi olarak bizim değildir”. Bu nedenle, Gasset‟e göre, “en pasif 

görünen bazı hareketleri dahi” her birimizin bizzat kendisi gerçekleĢtirmek zorundadır 

(Gasset, 1997, s. 56).  

  Bu noktada, her bir insanın önünde olabileceği değiĢik olanakların serili 

olduğunu öne süren Gasset, bir iĢ, bir uğraĢ olan yaĢamın, aynı zamanda her birimizin 

sahip olduğu olanakları ve içinde yaĢadığımız tarihsel, toplumsal ve kültürel ortamın 

koĢullarının bize sunduğu tüm imkanları, bizzat kiĢinin kendisinin gerçek olgulara 

dönüĢtürmesi süreci olduğunu belirtmektedir. Ancak, Gasset, bu durumun, her birimizin 

içinde kaçınılmaz bir biçimde yer aldığımız ortamın ya da dünyanın “en acayip ve 

tedirginlik verici yanı” olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014a, s. 55). Çünkü, bize 

verilmiĢ olan yaĢamın dakikaları sayılıdır ve üstüne yaĢam bize boĢ olarak verilmiĢtir. 

Dolayısıyla, bir daha geri gelmeyecek olan bu an ve zamanda her birimizin sahip 

olduğu olanaklarla ve ortam koĢullarının bize sunduğu imkânlarla ne yapacağına, nasıl 

yaĢayacağına ya da nasıl bir kiĢi olacağına karar vermesi gerekmektedir. Ayrıca, istesek 

de istemesek de temel gerçekliğimiz olan yaĢamımızı “Ģu ya da bu Ģekilde kendi 

baĢımıza doldurmak zorunda” olduğumuzu belirten Gasset‟e göre, “her bir yaĢamın 
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özü, onu oluĢturan uğraĢlarda” yatmaktadır. Bu bağlamda, Gasset, hayvanlara yaĢamla 

birlikte bir takım davranıĢ biçimlerinin verildiğine ve hayvanın hiçbir bilinçli katkısı 

olmaksızın ne yapacağının ve nelerden uzak duracağının içgüdüleri sayesinde 

belirlenmiĢ olduğuna dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, “hayvan için, yaĢamını Ģu ya da 

bu gibi uğraĢlarla doldurduğundan söz edilemez”. Oysa, insanın, diğer canlıların aksine 

içgüdüsel davranıĢ biçimini hemen hemen yitirmiĢ bir varlık olduğunu ileri süren 

Gasset‟e göre, insanın “arta kalmıĢ bölük pörçük içgüdüsel tepkileri onu belirli bir 

davranıĢ biçimine sokmaya yetecek güçte değildir” (Gasset, 2005, s. 15).  

Bu nedenle, insan, varolduğunun bilincine varır varmaz kendisini ürkütücü bir 

boĢluğun içinde bulmakta ve bu boĢlukta ne yapacağını bilememektedir, yani yaĢamla 

birlikte insanın omuzlarına kaçınılması mümkün olmayan birçok gereklilik ve 

sorumluluk yüklenmektedir. Dolayısıyla, Gasset, insanın, tüm bu gerekliliklerin ağır 

baskısı altında ezilmemesi ve tüm bu sorumlulukları göğüsleyebilmesi için yaĢamını 

içgüdüleriyle yaĢayan hayvanın aksine, insanın temel gerçekliği olan yaĢamını sahip 

olduğu olanaklar ve ortam koĢullarının sunduğu imkânlar doğrultusunda, kendi 

uğraĢlarıyla, seçimleriyle ve eylemleriyle bizzat kendisinin yaratması gerektiğini 

düĢünmektedir (Gasset, 2005, s. 15-17). Ancak, insanın bu yönde ne yapması gerektiği 

önceden belirlenmiĢ değildir. Üstelik, içinde yaĢamak zorunda olduğumuz ortam ya da 

dünya, eylemlerimiz için bize hep çeĢitli olasılıklar ve olanaklar sunmaktadır (Gasset, 

2014a, s. 55). Nitekim, Gasset, her birimizin yaĢamını, “her Ģeyden önce, elimizdeki 

olanakların bilinci” olarak görmektedir (Gasset, 2014b, s. 67). Daha açık bir deyiĢle, 

“yaĢamımız, her an ve her Ģeyden önce, elimizdeki olanakların bilincidir”. Çünkü, “eğer 

her an önümüzde yalnız ve yalnız bir tanecik olanak bulunsaydı, ona olanak demek 

anlamsız olurdu” ve “salt zorunluluk demek daha doğru olurdu”. Oysa, “yaĢamımız 

denilen garip mi garip olayın temel koĢulu her zaman önünde çeĢitli çıkıĢ yolları 

bulmasıdır; o yollar iĢte öyle çeĢitli olduklarından, seçmek durumunda olduğumuz 

olanaklara dönüĢürler” (Gasset, 2014b, s. 67-68). Bu bağlamda, “yaĢıyoruz”, demek, 

belli olanakların ortamında bulunuyoruz demektir. Öte yandan, “dünya fikrinin” asıl 

anlamının bu olduğuna dikkat çeken Gasset için “dünya”, bizim yaĢamsal 

olanaklarımızın tamamı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, ilintilerden oluĢan dünya, 

bizim yaĢamımızdan ayrı ya da yaĢama “yabancı bir Ģey değildir, onun asıl dıĢ 
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mahallesidir. Olabileceğimiz Ģeyi temsil eder; o nedenle bizim yaĢamsal 

potansiyelimizdir” (Gasset, 2014b, s. 68). Bu yönde, yaĢamı, “her Ģeyden önce 

olabileceğimiz Ģey”, yani “olası yaĢam” olarak gören Gasset‟e göre, yaĢam, “çeĢitli 

olanaklar arasından sonuçta olacağımız Ģeyi seçmektir” (Gasset, 2014b, s. 75).  

Bu noktada, “ortam koĢulları”nı ve ortam koĢulları doğrultusunda “karar verme 

gereği”ni, yaĢamımızı oluĢturan iki temel öğe olarak gören Gasset için “ortam koĢulları 

– olanaklar – yaĢamımızın bize sunulan ve dayatılan yanıdır” ve “dünya dediğimiz Ģeyi 

oluĢtururlar”. Dolayısıyla, “yaĢam kendi dünyasını seçmez, tersine, yaĢamak demek, 

zaten belirlenmiĢ, baĢkasıyla değiĢtirilemeyecek bir dünyada bulunmak demektir: ĠĢte 

elde olan bu dünyada”. Bu bağlamda, “dünyamız, bizim yaĢamımızı bütünleyen 

alınyazısı boyutudur” (Gasset, 2014b, s. 75-76). Ancak, ne var ki Gasset‟e göre, bu 

“yaĢamsal alınyazısı mekaniğe benzemez”. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, her birimizin, 

önceden belirlenmiĢ bir hedefe sıkılan adeta bir tüfek kurĢunu gibi varolmanın içine 

atılmıĢ olmadığımıza dikkat çekmektedir. Gasset‟in deyiĢiyle, Ģayet bu dünyaya düĢmek 

insanın değiĢtiremediği bir alınyazısı ise “düĢerken içine düĢmüĢ bulunduğumuz 

alınyazısı onun tam tersidir”. Çünkü, yaĢam ve içinde bulunduğumuz ortam, bize belli 

bir yolu dayatmak yerine önümüze değiĢik yollar çıkarmakta ve ardından bizi seçmeye 

zorlamaktadır. Dolayısıyla, yaĢamak demek “alınyazımız tarafından özgürlüğümüzü 

kullanmaya, bu dünyada ne olacağımızı kararlaĢtırmaya zorlandığımızı hissetmektir”. 

Gasset, yaĢamımız boyunca karar verme etkinliğimizin dur durak tanımadan devam 

ettiğini, “umutsuzluğa düĢüp kendimizi yazgının eline bıraktığımızda bile, bir karar 

vermemeye karar vermiĢizdir” sözleriyle dile getirmektedir (Gasset, 2014b, s. 76). Bu 

bağlamda, “insan ayağını nereye basarsa bassın, hep yüz tane yol üstündedir” (Gasset, 

2014a, s. 57).  

Bu nedenle, Gasset‟e göre, yaĢam, sürekli bir yol kavĢağıdır ve sürekli bir 

uğraĢtır. Ancak, her durumda seçilmesi gereken uğraĢın herhangi bir uğraĢ değil, bizim 

gerçek yönelimimiz, sahici uğraĢımız olması gerektiğine aksi takdirde, yaĢamın kendi 

içinde bir anlam taĢımayacağına dikkat çeken Gasset, Ģayet yaĢamımızda kendi içinde 

var olan bir anlam ve bir tat yaratamazsak, yaĢamla birlikte gelen ve omuzlarımıza 

yüklenen tüm o gerekliliklerin ağır baskısına maruz kalacağımızı ve sonuçta, 

sorumlulukların tatsız sürekliliğinin varlığımızı yoğurup, ezeceğini belirtmektedir. Bu 
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noktada, Gasset, insanın, yaĢamının her durumunda ve anında oyalanacağı Ģeyi değil, 

kendisini ve yaĢamını adayabileceği Ģeyi seçmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü, 

“insan dıĢındaki diğer yaratıklar yalnızca yaĢarlar. Bizlere ise yalnızca yaĢama seçeneği 

verilmemiĢtir. Ġnsan kendisini yaĢamına ve yaĢamını da kaçınamayacağı sorumluluklar 

altında belirli uğraĢlara adamak zorundadır. ĠĢte bu zorunluluk tüm canlılar arasında 

yalnızca türümüze tanınmıĢ bir ayrıcalık fakat aynı zamanda da bir yüktür” (Gasset, 

2005, s. 14). Ġnsanın, temel gerçekliği olan yaĢamını ve dolayısıyla varlığını bir Ģeylere 

adamak zorunda olduğunu düĢünen Gasset‟e göre, bu, “Ģanlı ya da kendi halinde bir 

giriĢim de olabilir, parlak veya sıradan bir yazgı da”. Bu durum, “varoluĢumuzda yazılı 

olan, garip, ama kaçınılmaz bir koĢuldur”. Gasset, yaĢamın belirli sorumluluklar altında 

belirli bir takım uğraĢlara adanması zorunluluğunu, insan yaĢamının yapısının bir gereği 

olarak görmektedir. Çünkü, “yaĢamak, bir yandan her bireyin kendince, kendisi için 

yaptığı bir Ģeydir. Öte yandan benim bu yalnızca beni ilgilendiren hayatım, benim 

tarafımdan bir Ģeye adanmazsa, öylesine bomboĢ, gerilimsiz, „biçim‟den yoksun olarak 

ilerleyecektir” (Gasset, 2014b, s. 175).  

Nitekim, Gasset‟e göre, “Ģu son yıllarda”, “kendilerini adayacak bir Ģeyleri 

bulunmadığından, kendi kendilerinin dehlizinde” yitip gitmiĢ, bomboĢ “sayısız insan 

yaĢamının dev boyutlu bir gösterisine tanık olmaktayız”. Öyle ki “tüm buyruklar, tüm 

zorunluluklar askıya alınmıĢ durumda”. Tüm halkların durumu için aynı Ģeyin 

söylenebileceğini öne süren Gasset‟e göre, halklar, bugün “falan Ģey”, yarın ise “onun 

tam tersi bir baĢka Ģey” oluyor, ama “kendi kendisiyle baĢ baĢa kalınca yitmiĢ gitmiĢ” 

durumdadır. Dolayısıyla, her bir yaĢamın adeta “baĢıboĢ kasnak gibi”, “keyfinin 

istediğini yapmak için tam bir özgürlük içinde” oluĢu “ideal bir durummuĢ gibi” 

görünse de “sonuç bunun tam tersi”dir ve bu durum, kendi baĢına terk edilen bir yaĢama 

karĢılık gelmektedir. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, kendisini adayacak bir Ģeyi bulunmayan 

bir insanın, kendi kendisinin dehlizinde yitip gideceğini ya da bir Ģeylere adanmamıĢ bir 

yaĢamın, kendi baĢına terk edilen, açığa alınmıĢ bir yaĢama, adeta bir hayvanın 

yaĢamına karĢılık geldiğini belirtmektedir. Kendi baĢına terk edilen her bir insan 

yaĢamının, özünden yoksun, bomboĢ bir yaĢam olduğuna dikkat çeken Gasset, insanın, 

yaĢamını, yüreğinden kopan ve içinden gelen bir Ģeyin dayatmadığı yalancı uğraĢlarla 

geçirmesi durumunda, kendi kökten gerçekliğinin sahteleĢtiğini düĢünmektedir. Çünkü, 



107 
 

Gasset‟e göre, yaĢamak, dosdoğru bir hedefe doğru yürümektir. Ancak bu noktada, 

hedef, salt “benim yürüyüĢüm, benim yaĢamım değildir”. Böylesi bir yaĢamın, 

“bencillik” olduğunu belirten Gasset, bencilliğin, insanı, kendi içinde olduğu yerde 

döndüren, hiçbir yere götürmeyen ve kendi içinde kaybolup giden bir yol, bir dehliz 

olduğunu düĢünmektedir. Dolayısıyla, Gasset‟e göre, hedef, “yoluna yaĢamımı 

koyduğum (…) bir Ģeydir”. Böylelikle, Gasset, yaĢamın, insan için gerçek anlamda 

sürekli bir iĢ, bir uğraĢ ve sürekli bir yol kavĢağı olduğu gibi aynı zamanda 

tekbencilikten, bencillikten ve keyfiyetten uzak, uğruna varlığımızı adayacağımız bir 

görev, bir sorumluluk olduğunu da vurgulamaktadır (Gasset, 2014b, s. 175).  

Öte yandan, bu sorumluluk doğrultusunda, “tek gerçeklik, insanın kendisidir o 

da yalnızca olmak değil”, aynı zamanda insanın kendi varlığını seçmesi ve yaĢamını 

yapılandırması anlamına gelmektedir (Gasset, 2014a, s. 56). Bu bağlamda, Gasset, 

insanın en kötü durumdan ve koĢullardan bile kaçmasının mümkün olduğunu, ancak 

insanın varlığını, kiĢiliğini seçmek sorumluluğundan ve kökten gerçekliğini oluĢturan 

yaĢamını yapılandırmak zorunluluğundan kaçmasının mümkün olmadığını ileri 

sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 57). Çünkü, içinde bulunduğumuz ortam, önümüze hep 

çeĢitli Ģeyler yapma, dolayısıyla “olma olasılıkları” çıkarmaktadır. Bu durumun “bizi 

ister istemez özgürlüğümüzü kullanmaya” zorladığını belirten Gasset‟e göre, 

“çaresizlikten ötürü özgürüz” ve “o sayede yaĢam bir sürekli kavĢak noktası ve bitmek 

bilmez bir duraksamadır”. Öyle ki “her an, bir sonraki anda ya da yakın gelecekte Ģunu 

yapan kiĢi mi yoksa bunu yapan kiĢi mi olacağımızı seçmek durumundayız”, yani “her 

birimiz kendi yapacağımız Ģeyi, dolayısıyla olacağımız Ģeyi seçmekteyiz” (Gasset, 

2014a, s. 67).   

Bu noktada, her bir insan tekini, “kendinin nedeni” olarak gören Gasset, kendini 

ve yaĢamını yapılandırmak durumunda olan insanın, aynı zamanda nasıl bir insan 

olacağını seçmesi ve yaĢamını neye adayacağını belirlemesi gerektiğini düĢünmekte, 

yani her bir insan tekinin, olacağı “kiĢiliği” tasarlama yeteneğine sahip olduğunu ileri 

sürmektedir. Nitekim, her bir insanın önünde olabileceği değiĢik olanakların serili 

olduğunu belirten Gasset‟e göre, kendini ve yaĢamını yapılandırmak durumunda olan 

insan, yani kendinin nedeni olan her bir insan teki, yaĢamıyla, sahip olduğu 

olanaklarıyla ve seçimleriyle gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı bir insan tipini ya da bir insan 
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olma biçimini, içinin derinliklerinde gizlice taĢımaktadır (Gasset, 2014a, s. 56). Bu 

bağlamda, yaĢam, insanın kendi kendisi olabilmesi ya da insanın içinin derinliklerinde 

gizlice taĢıdığı bir insan olma biçimini açığa çıkarması yönünde sahici bir iĢ, gerçek 

anlamda bir uğraĢ ve bir çabadır. Dolayısıyla, yaĢam, çok yönlüdür. Diğer bir deyiĢle, 

içinde bulunduğumuz her an ve her yer, önümüze yaĢamanın, insan olmanın, nasıl bir 

kiĢi olacağımızın farklı yollarını çıkarmaktadır (Gasset, 2014a, s. 57). Gasset, bu 

çeĢitlilik karĢısında, ne olacağımızı ya da ne yapacağımızı seçmekten ve 

kararlaĢtırmaktan baĢka çaremiz olmadığını düĢünmektedir. Diğer bir ifadeyle, içinde 

kaçınılmaz bir biçimde yer aldığımız bu yer ve zaman, “bizi her an bir tek eyleme ya da 

uğraĢa zorlamaz, birkaç olasılık sunar ve bizi acımadan kendi giriĢimimize, kendi 

esinimize teslim eder; yani kendi sorumluluğumuza” (Gasset, 2014a, s. 55). Bu 

bağlamda, Gasset, “Cervantes”in ünlü eseri Don Kişot‟un baĢ kahramanı olan Sancho 

Panza‟nın her fırsatta tekrar ettiği Ģu atasözünü hatırlatmaktadır: “onlar ineği verseler 

bile ipi kendiniz bulmak zorundasınız” (Akt. Gasset, 1997, s. 56). Dolayısıyla, Gasset, 

insanın “kendi öz yaĢamını” bizzat kendisinin seçmek zorunda olduğunu belirtmektedir 

(Gasset, 2011, s. 28). Çünkü, Gasset, insanın “oluĢunu sürdürmesi” için, yani insan 

“olmak” için hep kendisinin bir Ģeyler yapmak zorunda olduğunu düĢünmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 56). Ancak, ne var ki insanın “olma halini” sürdürmesi için yapması 

gereken Ģey, zorunlu olmadığı gibi önceden de belirlenmiĢ değildir. Ġnsan, yapması 

gereken ya da olması gereken Ģeyi, “kendi seçmek ve kararlaĢtırmak durumundadır, 

baĢka kimseyi vekil tutamaz, kendi için ve kendi karĢısında, yalnızca kendi sorumluluğu 

altındadır. Ne yapacağına karar verirken hiç kimse onun yerine geçemez, çünkü kendini 

baĢkasının iradesine teslim etme kararını bile verecek olan yine kendi kendisidir” 

(Gasset, 2014a, s. 56). Bu bağlamda, her birimizin temel gerçekliği olan yaĢamın bir 

diğer niteliği, özünde kökten yalnızlık oluĢudur (Gasset, 2014a, s. 25).  

Gasset‟e göre, insan yaĢamının kökten yalnızlığı, insanın evrende tek olduğu ya 

da kendisinden baĢka hiçbir Ģeyin olmadığı anlamına gelmez. Aksine, Gasset, insanın, 

diğer insanların ve sonsuz Ģeylerin olduğu bir evrende, onlarla birlikte yaĢarken kendi 

kökten gerçekliğinde “onlarla birlikte yalnız” olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014a, 

s. 60). BaĢka bir deyiĢle, hemen çevremizde bulunan, ortamımızı oluĢturan, 

koĢullarımızı meydana getiren evrendeki tüm varlıklar ve nesneler “biz” dediğimiz o 
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yalnızlığa aittir, hatta “onun temel parçalarıdırlar; ama her birimizin olduğu Ģeyle asla 

kaynaĢmazlar”. Çünkü, Gasset‟e göre, çevremizde varolan ve ortamımızı oluĢturan tüm 

her Ģey daha öncede belirtildiği üzere her zaman ya yararlandığımız ve bize hizmet eden 

Ģeylerdir ya da tam tersine “engelleyici, olumsuz, düĢman bir öğe”, olarak kaçınmaya 

çalıĢtığımız “mutlak biçimde ötekidirler” (Gasset, 2014a, s. 61). Dolayısıyla, Gasset, 

her bir insanı, bitkilerle, hayvanlarla, baĢka insanlarla, yani çevresindeki her Ģeyle 

doğrudan iliĢkiye sokan insani yaĢantısının “özünde yalnızlık” olduğunu düĢünmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 25-62). Çünkü, “salt birilerinden duyup da öylesine yinelemediğim”, 

“sahiden düĢündüğüm” tüm her Ģeyi “yalnız ben” ya da yalnızlığının içinde sadece 

insanın kendisi düĢünmek durumundadır (Gasset, 2014a, s. 25-71). Örneğin, “iki kere 

ikinin dört ettiğini hiç düĢünmeden, yalnızca sayısız kez duyduğum için 

söyleyebilirim”, ama iki kere ikinin dört ettiği, üç ya da beĢ etmediği düĢüncesini, 

yalnızlığımın içinde yalnız ben düĢünebilir ve berraklaĢtırabilirim. Bu nedenle, “sonuçta 

bir Ģeye inanmak ya da inanmamak, açık seçik fikirlere ulaĢmak ya da saçmalıklara 

toslamak” her bir insanın “ancak tek baĢına yapmak zorunda olduğu” bir Ģeydir, “kimse 

onun yerini tutamaz, delegesi ya da vekili olamaz” (Gasset, 2014a, s. 58). Diğer bir 

ifadeyle, insanın, kendi yaĢamını bir baĢkasına aktaramadığını, herkesin kendi yaĢamını 

yaĢamakla yükümlü olduğunu, bu bağlamda yaĢamın bir baĢkasına aktarılamayacağını 

belirten Gasset‟e göre, “diĢim ağrıdığında canı yanan yalnızca ben olabilirim” bir 

baĢkası olamaz, yani “kimse yaĢama uğraĢında baĢkasının yerini alamaz; çektiği diĢ 

ağrısıyla kendi canı yanmak zorundadır, o ağrının bir parçacığını bile baĢkasına 

aktaramaz; baĢka hiç kimse onun vereceği vekâletle onun yapacağı ya da olacağı Ģeyi 

seçemez ya da kararlaĢtıramaz” (Gasset, 2014a, s. 25-57-58). Hatta, “hiç kimse 

duygularında ve sevgilerinde kendini onun yerine koyamaz, onun yerini alamaz; 

dünyada – nesnelerin dünyasında ve insanların dünyasında – yönünü bulabilmek, o 

sayede doğru tavır koyabilmek için düĢünmesi gereken Ģeyleri kendi yerine düĢünsün 

diye bir yakınını memur edemez”. Dolayısıyla, Gasset, insan yaĢamının, dar anlamıyla 

bir baĢkasına aktarılamaz olmasından ötürü özünde kökten yalnızlık olduğunu 

düĢünmektedir (Gasset, 2014a, s. 67-68).  

Böylelikle, herkesin kendi kökten gerçekliği olan yaĢamın aynı zamanda kökten 

yalnızlık olduğuna dikkat çeken Gasset, öte yandan yaĢamın, salt biyolojik bir olgu 
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olmadığını düĢünmektedir. BaĢka bir deyiĢle, Gasset‟e göre, yaĢamın, biyolojik bir yanı 

olduğu kadar biyografik bir yanı da mevcuttur. Bu bağlamda, Gasset, insanı, adeta 

kendi romanının, yani kendi kökten gerçekliğinin yazarı olarak görmektedir. Her bir 

insanın kendi romanını nasıl yazacağını kökten yalnızlığının içinde yalnızca insanın 

kendisinin seçmek ve kararlaĢtırmak zorunda olduğunu düĢünen Gasset‟e göre, bu 

noktada insanın, özgürlüğünü kullanmaktan baĢka çaresi yoktur. BaĢka bir deyiĢle, 

insan, kökten yalnızlığında ister istemez özgürlüğe hükümlüdür (Gasset, 2014a, s. 56). 

Ġnsanın, istese de istemese de zorunlu olarak özgür olduğunu düĢünen Gasset için özgür 

olmak demek, “bir oluĢumsal kimlikten yoksun olmak demektir, belli bir varlığa 

bağlanmamıĢ olmaktır, önce olduğu Ģeyden baĢka bir Ģey olabilmek, hiçbir belirlenmiĢ 

varlığa yerleĢip kalamamak demektir” (Gasset, 2015, s. 29). Öte yandan, insanın 

özgürlüğe hükümlü oluĢunun nedeni, insanın içinde bulunduğu “ortam koĢullarının asla 

tek yönlü olmayıĢından, hep birden fazla, hatta birçok yanı olmasından ileri 

gelmektedir” (Gasset, 2014a, s. 56-57). Çünkü, yaĢam ve içinde bulunduğumuz ortam 

koĢulları, “bize yapmanın ve olmanın değiĢik olasılıklarını” sunmaktadır (Gasset, 

2014a, s. 57). Bu durumun, insanı, Tanrı gibi yaratıcı bir varlık yaptığını belirten 

Gasset‟e göre, “insan, özgürlüğü içinde Tanrı gibi yaratıcıdır; yani kendi kendiliğini 

yaratan bir kendiliktir”. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, insanı, kendini içinde yaĢadığı 

tarihsel, toplumsal ve kültürel ortamın koĢullarına bağlı olarak yaratan, adeta “durumsal 

bir Tanrı” olarak görmektedir. Bu bağlamda, Gasset, insanın, Tanrı‟dan tek farkının, 

yarattığının mutlak değil, durumla, insanın içinde bulunduğu ortamla ve çevre 

koĢullarıyla sınırlı olduğunu öne sürmektedir (Gasset, 2015, s. 31).  

Bu nedenle, Gasset‟e göre, insanın içine doğduğu, yaĢamını sürdürdüğü ortam 

ya da çevre, kiĢiliğinin adeta diğer yarısını oluĢturmakta, insan yaĢamının özü ve yapısı, 

insanın içinde bulunduğu tarihsel, toplumsal ve kültürel ortamda biçimlenmekte, anlam 

ve değer kazanmaktadır. Gasset, bu düĢüncesini, “ben, benliğimle ortamımın 

toplamıyım” sözüyle dile getirmektedir (Gasset, 1963, s. 45). Bu düĢüncesi 

doğrultusunda, yaĢamı, salt biyolojik bir olgu olarak görmeyen Gasset için “insan 

yaĢantısı olarak yaĢam kökten bir olaydır” ve “yaĢam, ortam koĢullarına eĢtir” (IĢık, 

1995, s. 12). Bu bağlamda, yaĢamak, adeta “bir ortamın çaresiz tutsağı olmaktır” (Akt. 

IĢık, 1995, s. 9). Ancak, yaĢamak, her ne kadar bir ortamın çaresiz tutsağı olmak 
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anlamına gelse de hayvanın tutsaklığı ile insanın tutsaklığı arasında temel nitelikli bir 

fark bulunmaktadır. Aynı zamanda insanın ayırt edici özelliğine karĢılık gelen bu temel 

nitelikli fark, daha önce üzerinde durulduğu gibi insanın, “benliğe dalma”, yani 

“düĢünceye dalma” olanağına sahip olmasıdır (Gasset, 2014a, s. 29-33). Dolayısıyla, 

Gasset‟e göre, insan her ne kadar bir ortamın çaresiz tutsağı olarak yaĢasa da “benliğe 

dalma” yetisi sayesinde, düĢünce ve eylem arasındaki bağı koruyarak, kendi çabası ve 

uğraĢısıyla, kendi kendini yaratabilme, yaĢamını yapılandırabilme ve hayvanın son 

veremediği bu tutsaklığa son vererek kendi yaĢamının efendisi olabilme olanağına 

sahiptir (Gasset, 2013, s. 36). BaĢka bir deyiĢle, Ģayet insanın içinde bulunduğu tarihsel, 

toplumsal, kültürel ve siyasal ortamı ya da çevresi insanın yazgısı ise Gasset‟e göre, 

özgürlük, aslında o yazgıyı yiğitçe üstlenmektir (IĢık, 1995, s. 11-12).  

Bu bağlamda, insanı, yazgısını belirleyen ortamın ve çevrenin içinde tıpkı 

piyano tuĢlarına basan bir piyaniste benzeten Gasset, tuĢların insana ses verdiğini ancak, 

insanın bu tuĢlarla yaratabileceği melodinin sonsuz olduğunu belirtmektedir (Martí-

Ibáñez, 1998, s. 346). Bu noktada, Gasset için yaĢamın anlamı, insanın karĢı 

koyamadığı ortamını kabul etmesi, ama sadece kabul etmekle kalmayıp, kendi 

melodisini yaratmak üzere, içinde bulunduğu ortamı, çevreyi ya da dünyayı kendi 

karekteri, kiĢiliği doğrultusunda dönüĢtürebilmesidir (Martí-Ibáñez, 1998, s. 344). 

Çünkü, insanın tam anlamıyla “kendisi olabilmesi” ancak, kendi yarattığı ortamla 

bütünleĢtiğinde mümkündür. BaĢka bir deyiĢle, “her insanın yaĢamı kendi biçimini 

yaratmasıdır”. Bu bağlamda, insanın tam anlamıyla “kendisi olma” arzusunu, “insanın 

kahramanlığı” olarak nitelendiren Gasset, insana verilen yaĢamın dakikalarının sayılı 

olduğunu, dahası yaĢamın insana boĢ olarak verildiğini, dolayısıyla insanın kökten 

gerçekliğine karĢılık gelen yaĢamını “Ģu veya bu biçimde doldurmak”, yapılandırmak 

zorunda olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, “insan görevlerini bulmalıdır”. Çünkü, bu 

insan olmanın bir gereğidir ve gerçek anlamda insan yaĢamı “zorunlu bir yaratmadır”. 

Diğer bir ifadeyle, insan, ne olacağını, nasıl bir yaĢam süreceğini bizzat kendisi seçmeli 

ve karar vermelidir. Ġnsanı kendi romanının yazarı olarak gören Gasset‟e göre, insan 

kendi karakterini yaratmalıdır. Bu bağlamda, “kendi varoluĢumuzu” yaratmamız 

gerektiğini, insan olmanın gereği olarak bundan sorumlu olduğumuzu, oysa hayvanın 

kendi varoluĢunu yaratmak gibi bir sorumluluğu olmadığını vurgulayan Gasset, aynı 
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zamanda bu yaratmanın keyfiyetten uzak olması gerektiğine, “bana göre bir insanın 

değeri ard arda eylemlerinin zorunlu olması ve keyfi olmaması derecesiyle ölçülür” 

sözüyle dikkat çekmektedir (Akt. Martí-Ibáñez, 1998, s. 345). Çünkü, daha önce de 

üzerinde durulduğu gibi insan yaĢamının sürekli bir yol kavĢağı olduğunu belirten 

Gasset, insanın içinde yaĢadığı ortam koĢullarının, karĢına çeĢitli olanaklar çıkardığını, 

insanın da bu olanaklar karĢısında kendi öz yaĢamını ve olacağı kiĢiliği seçebilme 

özgürlüğüne sahip olduğunu düĢünmektedir. Daha açık bir ifadeyle, insan, benliğine 

dalma yetisi sayesinde hayvanın yapamadığını yapabilme, yani kendi varoluĢunu 

yaratabilme ve yaĢamının sorumluluğunu alabilme olanağına sahiptir. Bu anlamda, 

insan yaĢamını, sürekli bir çaba ve uğraĢ olarak nitelendiren Gasset‟e göre, her durumda 

insanın seçmesi gereken uğraĢ, sahici ve gerçek bir uğraĢ olmadığında, yani keyfi 

olduğunda, düĢünce ile eylem arasındaki bağ kopmakta, yaĢam, insan yaĢamı olarak 

anlam ve değerini yitirmektedir. Kendi içinde anlam ve değerini yitiren her bir yaĢamın, 

gerçek anlamda bir insan yaĢamı olmaktan çıktığını, kendi baĢına terk edilmiĢ bir 

yaĢama, adeta bir hayvanın yaĢamına karĢılık geldiğini belirten Gasset, bu türden bir 

yaĢamı, insanın omuzlarında taĢıdığı bir yük olarak görmekte ve bu yükün, insanın 

varlığını ezip yok edeceğini düĢünmektedir.  

Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, insan varlığının kendisini 

oluĢturan yaĢam, her bir insanın kendi kökten gerçekliğidir. Bu nedenle, kiĢiseldir. Bu 

bağlamda, her bir insanın kendi kökten gerçekliğini oluĢturan kiĢisel yaĢamı, belirli bir 

tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal ortamda ve o ortamın sunduğu olanaklar 

çerçevesinde Ģekillenmektedir. Dolayısıyla, yaĢam, ortamsaldır. Aynı zamanda, her bir 

insan, içinde bulunduğu ortamın karĢısına çıkardığı olanaklar karĢısında hep bir karar 

vermek, seçim yapmak durumundadır, yani ister istemez özgürdür. Öte yandan, her bir 

insan, kendi kökten gerçekliği olan yaĢamında, yapacağı ya da olacağı Ģeye karar 

verirken kimseyi vekil tutamaz, bizzat kendi sorumluluğu altındadır. Bu nedenle 

herkesin kendi kiĢisel yaĢamı aktarılamaz bir sorumluluktur ya da her bir insanın kendi 

yaĢamı, kendine karĢı bir sorumluluktur. Tüm bunları tek bir cümleyle özetlemek 

gerekirse, insan varlığının kendisini oluĢturan yaĢam, kiĢiseldir, ortamsaldır, 

aktarılamaz bir sorumluluktur ve bu nedenle özünde yalnızlıktır. Ancak, her Ģeyden 

önce kökten bir gerçekliktir. Gasset‟in insan yaĢamına iliĢkin belirlediği bu nitelikler 
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göz önünde bulundurulduğunda, kendi yaĢamımızın ya da baĢkalarının yaĢamının, bu 

sıfatları içermediğini görecek olursak, hiç bir kuĢku duymaksızın veya hafifletici bir 

neden aramaksızın, asıl ve gerçek anlamda insan yaĢamı olmadığını söylemek 

mümkündür. BaĢka bir deyiĢle, tüm bu sıfatlardan yoksun oldukları için yine yaĢamdır 

ancak, daha önce üzerinde durulduğu gibi ikincil, türeme, ya da sorunlu bir gerçeklik 

olarak, insanlığın berisinde, yani gayri insani bir yaĢamdır. Çünkü, hatırlanacağı üzere 

Gasset, asıl ve gerçek anlamıyla insan yaĢamının, sorumsuzluğa, keyfiyete, hafifliğe, 

sıradanlığa, uyuĢukluğa, amaçsızlığa ve anlamsızlığa yer bırakmadığını, insan 

yaĢamının, sürekli ve kaçınılmaz bir sorumluluk olduğunu düĢünmektedir. Bunun yanı 

sıra, Gasset, insanın, yaĢamında yaptığı, yarattığı, düĢündüğü, duyduğu, istediği, 

kararlaĢtırdığı veya seçtiği Ģeyin kendisi için olduğu kadar içinde bulunduğu ortamı için 

de anlamlı ve sağduyulu olması gerektiğine dikkat çekmektedir; çünkü, insanın kiĢiliği 

ve yaĢamı, içinde bulunduğu ortam koĢullarına bağlı olarak Ģekillenmektedir (Gasset, 

2014a, s. 67-68).  

Öte yandan, Gasset, her ne kadar insanın kiĢiliğinin ve yaĢamının, belli bir 

ortamda geliĢtiğini ve o ortama kaçınılmaz bir biçimde bağlı olarak Ģekillendiğini 

belirtse de hayatta belirleyici olanın her zaman salt ortam koĢulları olmadığını, ortam 

koĢullarının bizi tek bir eyleme zorlamadığı gibi kendi sorumluluğumuza teslim ettiğini 

düĢünmektedir. BaĢka bir deyiĢle, insan dünyası, sürekli olarak en az iki türlü eylemde 

bulunma olanağına açık bir dünyadır, yani her bir insan teki, içinde bulunduğu ortam 

koĢulları karĢısında en az iki Ģekilde eylemde bulunma olanağına sahiptir. Her bir insan 

da bu ikilem karĢısında, sürekli nasıl bir insan olacağını, yaĢamını nasıl 

Ģekillendireceğini ve yaĢamında ne yapacağını kararlaĢtırmak, seçmek durumundadır. 

Dolayısıyla, Gasset, hayatta her zaman kararı ortam koĢullarının verdiğini söylemenin 

yanlıĢ olduğunu düĢünmektedir. Gasset‟in bu bağlamda dikkat çekmek istediği nokta, 

bu kararları verenin aslında kendi karakterimiz olduğudur. Bu durumun, topluluk 

yaĢamı için de geçerli olduğunu belirten Gasset‟e göre, toplumda da öncelikle çeĢitli 

eylem olanakları bulunmaktadır. Ardından, varolan olanakların ufkunda, toplu 

varoluĢun hangi biçimlerde belireceğini, ne Ģekilde somutlaĢacağını seçip kararlaĢtırma 

gücü ve iradesi gelmektedir. Söz konusu olanaklar dahilinde, toplu varoluĢun nasıl ve 
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ne Ģekilde somutlaĢacağını seçip kararlaĢtıran irade, toplumun kendi karakterinden 

kaynaklanmaktadır (Gasset, 2014b, s. 76).  

Bu bağlamda, bir sonraki bölümde yer verileceği üzere Gasset‟in insan ve değer 

görüĢü doğrultusunda, çağımızda bu iradeyi elinde bulunduranın, yani egemen olan ve 

karar veren insan tipinin, yaĢamının aktarılamaz bir sorumluluk olduğunun farkında 

olan, kendisini ve yaĢamını içinde bulunduğu ortamıyla birlikte ele alıp 

değerlendirebilen, Ģekillendirebilen “seçkin, soylu insan”ın ve temsil ettiği değerlerin 

değil, yaĢamı, ikincil, türeme, sorunlu bir gerçeklik olan ya da insanlığın berisinde, 

gayri insani bir yaĢam olan “kitle insanı”nın ve değer anlayıĢının olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu anlamda, değerlerin değerinin harcandığı korkunç bir kültürsüzlük 

çağından geçtiğimizi ve kitleselleĢme sorunuyla karĢı karĢıya olduğumuza dikkat çeken 

Gasset, bu durumun tarihsel bir bunalıma neden olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, 

Gasset‟in yerinde bir tespitle iĢaret ettiği bu soruna iliĢkin saptamalarının ve çözüm 

önerilerinin, yapı ve değer bakımından birbirinden ayırdığı iki farklı insan tipi, yaĢam 

biçimi ve toplum görüĢü bağlamında irdelenmesi gerekmektedir.    
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BÖLÜM 3. GASSET’ĠN ĠNSAN VE DEĞER GÖRÜġÜYLE 

ĠLGĠSĠNDE TOPLUM, KĠTLESELLEġME SORUNU VE KÜLTÜR 

EĞĠTĠMĠ 

Buraya kadar felsefi dayanakları bakımından öncelikle Gasset‟in, insan, değer ve 

kültür görüĢü ele alınmıĢtır. Bu bağlamda, akıl, düĢünme, eylem ve yaĢam arasındaki 

bağın kopmaması gerektiğine, aksi halde aklın insan için ayırt edici bir özellik olmaktan 

çıktığına dikkat çeken Gasset, bu bağın bilim, sanat, felsefe, ahlak, adalet gibi yaĢama 

içkin bir takım değerler ve etkinliklerle, yani kültürle kurulduğunu ve korunduğunu 

vurgulamaktadır. Gasset‟in bu konudaki düĢünceleri, akıl, düĢünme, eylem, kültür ve 

insanlaĢma arasında kurduğu iliĢki doğrultusunda irdelenmiĢ, ayrıca bu iliĢkinin tarihsel 

bir öze ve yoğunluğa sahip olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu doğrultuda, Gasset, insanın 

önceden belirlenmiĢ, sabit bir doğadan, bir yapıdan yoksun olduğunu öne sürmekte, 

insanın kendini ve yaĢamını tarih bağlamında Ģekillendirdiğini, tarihsel bir varlık olan 

ve “olma halinde” yaĢayan insanın, kökten gerçeğinin yaĢam olduğunu, yani yaĢamın 

insan varlığının kendisi olduğunu düĢünmektedir. Ancak, temel gerçeklik olan yaĢamın, 

insana, hayvan yaĢamı gibi yapılıp tamamlanmıĢ olarak verilmediğini belirten Gasset, 

her bir insan tekinin insanlaĢabilmesi için kendini ve yaĢamını, sahip olduğu olanaklar 

ve içinde bulunduğu –  tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal – ortamın sunduğu 

imkânlar doğrultusunda akıl, düĢünme, eylem ve kültür arasındaki bağı koruyarak 

yapılandırmak zorunda olduğunu vurgulamakta, bu anlamda insanı kendinin nedeni 

olarak görmektedir. Dolayısıyla, her bir insanın ve yaĢamının özü, yapısı, içinde 

bulunduğu tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal ortamda biçimlenmektedir. BaĢka bir 

deyiĢle, insanın içine doğduğu, yaĢamını sürdürdüğü ortam koĢulları kiĢiliğinin adeta 

diğer yarısını oluĢturmaktadır. Fakat, Gasset‟e göre, 19. yüzyıl itibariyle tarihin üzerine 

kümelenen kitle insanı, insanın kendini ve yaĢamını yapılandırdığı ortam koĢullarının, 

yani kamusal yaĢamın belirleyicisi haline gelmiĢtir. Bu durumun, akıl, düĢünme, eylem, 

kültür ve insanlaĢma arasındaki bağı giderek koparttığına dikkat çeken Gasset, gelinen 

bu noktada, karĢımıza yapıları ve temsil ettikleri değer anlayıĢları bakımından iki farklı 

insan tipi, dolayısıyla da iki ayrı yaĢam biçimi çıkarmaktadır. Bunlardan birisi kitle 
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insanı ve kitle insanının değer anlayıĢının hakim olduğu sıradan yaĢam, diğeri ise 

seçkin, soylu insan tipi ve temsil ettiği değerlerden oluĢan soylu yaĢamdır.  

Bu bağlamda, çalıĢmanın ikinci bölümünde, öncelikle Gasset‟in yapıları ve 

temsil ettikleri değer anlayıĢları bakımından birbirinden ayırdığı bu iki insan tipine ve 

bunların yaĢam biçimlerine iliĢkin düĢüncelerine yer verilecektir. Ardından, 

günümüzde/çağımızda, kamusal yaĢama hakim olan kitlelerin, insanları/kiĢiyi, 

yaĢanmaya değer soylu bir yaĢamdan neden ve nasıl mahrum bıraktığını kitleselleĢme 

sorunu doğrultusunda kavrayabilmek için Gasset‟in toplum görüĢü ele alınacaktır. 

Buradan hareketle, kitleselleĢme sorunu, kitleleri tarih sahnesine çıkartan nedenlerle 

birlikte irdelenecek ve kitlelerin ayaklanmasının tarihsel bir bunalıma neden olduğu 

ortaya konulacaktır. Ayrıca, kitleselleĢme sorununun kitlelere kültür aktarımı 

yapılamamasından kaynaklandığını ileri süren Gasset‟in, bu sorunun çözümü yolunda 

önerdiği kültür eğitimine iliĢkin düĢünceleri serimlenecektir. 

3.1. Yapıları, Değer AnlayıĢları ve YaĢam Biçimleri Bakımından Ġki Ayrı 

Ġnsan Tipi: Kitle Ġnsanı ve Soylu Ġnsan 

Gasset, bir insanın ruhsal yapısını irdeleyebilmek için bu konuya iliĢkin bir 

disiplin geliĢtirilmesi gerektiğini belirtmekte ve üzerinde yıllardır düĢündüğü bu 

disiplini “Ġnsan Bilgisi” ya da “DüĢünsel Ġnsanbilim” olarak adlandırmaktadır. Gasset‟e 

göre, “bu disiplin bize, bedenler gibi ruhların da değiĢik biçimleri olduğunu 

gösterecektir”. Nitekim, “rastladığımız insanlarda, bireysel sezgilerimize dayanarak, 

hepimiz kiĢilik yapısındaki bu çeĢitliliği değiĢik derecelerde algılarız”. Ancak, 

“yüzeydeki bu algılarımızı açık seçik kavramlara, eksiksiz bilgilere dönüĢtürmek 

zordur”. Dolayısıyla, “baĢkalarını sezgiyle algılarız, ama onları tanımayız”. Öte yandan, 

“gündelik dilde, çok yüksek anlamlar anıĢtıran sözel kapsüller aracılığıyla taĢınan çok 

zengin bir ince sezgiler bütünü vardır”. Bu bağlamda, “dayanıklı ruhlarla ince 

ruhlardan, ekĢi ya da tatlı, derin ya da yüzeysel, güçlü ya da zayıf, sebatlı ya da 

kaçamak ruhlardan söz ederiz”. Hatta, yüce gönüllü ya da yüreksiz insanlardan söz 

ederek aslında “bedenlere olduğu gibi ruhlara da bir boyut getirmiĢ oluruz”. Bu 

anlamda, “birisi için, onun bir eylem insanı olduğunu, öte yandan bir baĢkasının 

düĢünmeye yatkın biri olduğunu, birisinin „beyinsel‟ ya da duygusal vb. olduğunu 
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söyleriz” (Gasset, 2017a, s. 119). Bütün bu adlandırmalar, insandaki içsel yapıların 

çeĢitliliğini açığa çıkarmakta, yani insanların birbirinden yapısal olarak farklı olduğunu 

ortaya koymaktadır. Örneğin, “hırslı bir insanın ruhunun, düĢlerle yaĢayan bir 

insanınkine göre değiĢik bir tinsel yapıda olacağı açıktır”. Fakat, “insan fauna‟sının 

harika çeĢitliliğini sınıflandırmakta kullandığımız değiĢik tanımların tam anlamını 

yöntemsel bir çözümlemeden geçirme çabasına kimse giriĢmemiĢtir” (Gasset, 2017a, s. 

120). Dolayısıyla, genel eğilim, bu çeĢitliliği, yapısal farklılığı yok saymak ya da 

görmezden gelmektir. Ancak, yaĢamda öyle durumlar, öyle anlar vardır ki bir insan 

yapıp etmeleriyle hiç farkında olmadan “kiĢiliğinin özünü, gerçek yaradılıĢını” ve bir 

baĢka insandan farkını büyük ölçüde ortaya koymaktadır (Gasset, 2017a, s. 60-61). 

Bu bağlamda, Gasset, çağımız yaĢamının temelinde derin ve rahatsızlık verici 

bir haksızlık yattığını düĢünmektedir. Bu haksızlık, “insanların gerçekte eĢit oldukları 

konusundaki yanlıĢ varsayım”dır. Oysa, Gasset‟e göre, “insanlar arasında attığımız her 

adım, bunun tersinin gerçek olduğunu”, yani insanların yapıları ve dolayısıyla değer 

anlayıĢları bakımından eĢit olmadığını açıkça ortaya koymaktadır ve bu durumu 

görmezden gelen her adım acılı bir tökezlemeye neden olmaktadır (Gasset, 2017b, s. 

22). Çoğunlukla insanların yapı ve değer bakımından birbirinden farklı olduklarını, yani 

eĢit olmadıklarını göremediğimizi belirten Gasset, bu noktada ya gözlerimizin bu ayrımı 

görme yeteneğinden yoksun olduğunu, yani tıpkı renk körü bir insanın kırmızıyı 

seçemediği gibi gözlerimizin ĢaĢırtıcı bir körlüğe duçar olduğunu ya da açık seçik olan 

bu gerçeği görmemek için deve kuĢu misali kafamızı kuma gömdüğümüzü 

düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 147-193). Ancak, insanlar arasında yapı ve değer farkı 

gözetmeyen “eĢitlik yanlısı safdilliğe karĢın, hiyerarĢik düzenlemenin, 

toplumsallaĢmanın temel dürtüsü olduğunu belirtmek zorundayız” (2014b, s. 270) diyen 

Gasset, kitleselleĢme sorunuyla ilgisinde karĢımıza “kitle insanı” ve “seçkin, soylu 

insan” olmak üzere, yapıları, değer anlayıĢları ve yaĢam biçimleri bakımından 

birbirinden farklı iki ayrı insan tipi çıkarmaktadır (Gasset, 2014b, s. 83-95). Bu 

bağlamda, Gasset‟e göre, “hiç kuĢku yok ki, insanlığa uygulanabilecek en kökten 

ayrım” bu iki insan tipi arasındaki ayrımdır. Bu ayrımın bir yanında “kendi kendisinden 

çok Ģey bekleyerek güçlükleri ve görevleri sırtlayan” seçkin, soylu insan tipi, öbür 

yanında ise kendi kendisinden özel hiçbir Ģey beklemeyen, yaĢamayı her an nasılsa öyle 
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olmak diye anlayan, kendini “mükemmelleĢtirmek için zora koĢmaksızın, ipini 

koparmıĢ Ģamandıra misali, öylece salınıp giden” kitle insanı yer almaktadır (Gasset, 

2014b, s. 43). Bu iki kesin ve uzlaĢmaz insan tipi, insan yaĢamının gerekliliklerini 

ve/veya niteliklerini anlayanlar ve anlamayanlar olarak ya da azınlıklar ve kitleler 

olarak insan soyunun iki ayrı türünü oluĢturmaktadır (Gasset, 2017b, s. 20-21).  

Azınlıklar, seçkin, soylu kiĢilerdir ya da özel niteliklere sahip kiĢi “gruplarıdır”. 

Kitleler ise özel niteliklere sahip olmayan bireylerin toplamıdır. Diğer bir deyiĢle, 

kitleler, kitle insanı birbirinden nitelik olarak ayırt edilemeyen ve ortak özelliklere sahip 

bireylerden oluĢan bir insan tipini temsil etmektedir. Kitlelerde ortak olan bu özellik, 

“toplumsal yontulmamıĢlıktır, diğer insanlardan ayrılmaması, benliğinde bir basmakalıp 

tipi canlandırmasıyla belirlenen insandır”. Bu noktada, Gasset, “normal olarak bir 

kalabalığın oluĢması için, onu bütünleĢtiren bireylerin dileklerinin, fikirlerinin, oluĢ 

biçimlerinin aynı olması gerektiği”nin söylenebileceğini hatta, bu durum “ne denli 

seçkinlik iddiasında olursa olsun, her toplumsal öbekte söz konusudur” denilerek, 

kitleler ve azınlıklar deyiĢine itiraz edilebileceğini belirtmekte ve bu itiraza Ģöyle bir 

yanıt vermektedir: “öyle olmasına öyle de, arada temel bir fark var” (Gasset, 2014b, s. 

42). Bu fark, azınlıkların, yani seçkin, soylu insanların neden kitle olarak 

nitelendirilemeyeceğini ya da kitle insanından, kitlelerden hangi özelliklerinden dolayı 

ayrıldığını açıklamanın yanı sıra, bu iki ayrı insan tipinin yapısal farklılığını da açığa 

kavuĢturmaktadır. 

Gasset‟e göre, “özelliği kalabalık ve kitle olmayan öbeklerde üyelerin fiilen 

buluĢtukları nokta, tanımı gereği büyük sayıyı dıĢlayan bir dilek, bir fikir ya da 

idealdir”. Dolayısıyla, hangisi olursa olsun, bir azınlık oluĢturmak için ilkin her bir 

kiĢinin özel ya da nispeten kiĢisel nedenlerle kalabalıktan, kitleden sıyrılması 

gerekmektedir. Bu nedenle, “azınlığı oluĢturan diğer kiĢilerle örtüĢmesi ikincildir”. Bu 

durum, her bir kiĢinin tekilleĢmiĢ olmasının bir sonucudur, yani azınlığı oluĢturan soylu 

kiĢilerin “örtüĢmemede örtüĢme”sidir. Hatta, “yalnızca sınırsız kalabalığın oluĢ 

biçimlerine uymamakta birleĢen kiĢilerin kümelenmesi” gibi ya da “az sayıda kiĢinin 

doğrudan doğruya çoğunluktan ayrılmak için bir araya gelmeleri” gibi öylesine 

durumlar vardır ki öbeğin bu tekilleĢtirici niteliği apaçık ortaya dökülmektedir. 

Dolayısıyla, azınlığı oluĢturan her bir kiĢinin biricikliği her türlü azınlığın oluĢumunda 
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her zaman mevcut bir etmendir (Gasset, 2014b, s. 42). Daha açık bir ifadeyle, 

“kendisini yığından ayırabilen azınlıkların diğer üyelerle uyuĢması, her birinin 

kendisine özgü bir tutum takınmasından sonra gelir. Bunun sonucunda da üyeler 

arasındaki benzerlik, büyük ölçüde aynı olmak değildir. Azınlığın kendisini yığından 

ayrı tutmak için bir araya geliĢi, her azınlığın teĢkili için gereklidir” (Cihan, 2010, s. 

98). Gasset, bu noktayı, Mallarmé‟nin ender bir müzisyeni dinleyen küçük bir topluluğu 

anlatırken baĢvurduğu incelikli deyiĢiyle Ģöyle açıklamaktadır: “o dinleyici topluluğu 

kendi azınlığının varlığıyla çoğunluğun yokluğunu vurgulamaktadır” (Gasset, 2014b, s. 

43).  

Gasset, sıradan insanlardan veya birbirine benzerlerden oluĢan kitleler ile soylu 

kiĢilerden oluĢan azınlıklar ayrımını, geleneksel ilkelerine bağlı iki ayrı dinden, 

“Mahayana” ve “Hinayana”dan oluĢan Budizm‟e benzetmektedir. “Büyük taĢıt” ya da 

“geniĢ yol” olan “Mahayana”, “daha katı ve çetin”dir, bir diğeri “Hinayana” ise “ufak 

taĢıt” ya da “dar yol”dur, “daha gevĢek ve herkesin harcı”dır
2
. Bu noktada, Gasset‟e 

göre, karĢımıza, hayatımızı o iki taĢıttan hangisine yükleyeceğimize ve hangi yolu 

seçeceğimize iliĢkin bir yol ayrımı çıkmaktadır, “yani en ileri beklentileri mi 

üstleneceğiz, yoksa en azla mı yetineceğiz, ömrümüzün temel kararı iĢte bu”dur 

(Gasset, 2014b, s. 43-44). Üstelik, her bir insan teki kendi kiĢisel karakteri 

doğrultusunda verdiği bu karardan ve dolayısıyla seçtiği hayattan kendisi sorumludur. 

Çünkü, Gasset, daha önce üzerinde durulduğu gibi insan yaĢamının aktarılamaz bir 

sorumluluk olduğunu düĢünmektedir. Bu bağlamda, en zor an bu seçme anıdır ve bu 

seçim tür olarak insanı iki karĢıt gruba ya da sınıfa ayırmaktadır. Bu düĢünce, “eĢitlik 

                                                           
2 Budizmin örgütlü bir din görünümünü alan kolundan biri “Mahayana, (kurtuluĢa götüren) büyük araç 

(taĢıt)” olarak adlandırılmıĢ, diğeri ise Buda‟yı büyük bir öğretmen ve bir din kurucusu olarak tanıyan, 

ancak onu tanrı katma çıkarmayan ve bu nedenle de küçümsenen kolu “Hinayana, küçük araç 

(taĢıt)”olarak adlandırılmıĢtır. Mahayana‟ya göre, insanın sadece kendi kurtuluĢunu ve aydınlanmasını 

amaçlaması bencilce bir düĢüncedir. Dolayısıyla, bireyden çok tüm insanlığı, bütünü dikkate alan 

Mahayana düĢüncesinde büyük borç, tüm insanlığa hizmet ettikten sonra ödenmiĢ olacaktır, bireyin 

yalnızca kendisini kurtarmasının hiçbir önemi yoktur ve her bir insan, kendisiyle birlikte toplumsal 

kurtuluĢu amaçlamalıdır. Çünkü, insan, yalnızca kendisini kurtarmayı değil, hem kendisini hem de geride 

kalanları, toplumun tamamını kurtuluĢa erdirmek için çaba gösteren kiĢidir. Öte yandan, Mahayana 

düĢüncesi, yaĢamın sürekli bir yol kavĢağı olduğunu belirten ve yaĢamı sürekli bir görev, bir misyon 

olarak gören Gasset‟in “ben, benliğimle ortamımın toplamıyım ve eğer çevremi kurtaramazsam kendimi 

de kurtaramam” düĢüncesiyle koĢuttur. Hinayana‟da ise öncelikle bireysel yazgı ve kurtuluĢ 

amaçlanmakta, yani insanın sadece kendisini kurtarması esas alınmaktadır. GeniĢ bilgi için bkz. Ġlhan 

Güngören, “Zen Budizm, Bir YaĢama Sanatı”,Yol Yayınları, Ġstanbul, 2016. 
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mitosunun zorbalığından el aman dediğimiz, her yanda her Ģeyin eĢit olduğunda iyi 

olacağını sanma illetiyle karĢılaĢtığımız” çağımızda çoğu kiĢiyi kızdırsa da Gasset‟e 

göre, yine de bu ayrımın haklı nedenlerle yapılan yerinde bir ayrım olduğunu açığa 

çıkarmak gerekmektedir (Gasset, 2014a, s. 128). Bunun için de insan soyunun iki ayrı 

türüne iliĢkin yapısal özelliklerin daha ciddi bir Ģekilde irdelenmesi gerekmektedir. 

Çünkü, daha sonra ele alınacağı üzere günümüz Avrupası, halkların, ulusların, 

kültürlerin baĢına gelen en ağır bunalımın içine düĢmüĢ bulunmaktadır. Bu bunalım, 

“tarihte birkaç kez ortaya çıkmıĢ bir bunalımdır” ve “çehresi de sonuçları da tanıdıktır”. 

Hatta, “adı da tanıdıktır: Kitlelerin ayaklanması denir adına”  (Gasset, 2014b, s. 39). 

Dolayısıyla, Gasset, ayaklanan kitlelerin neden olduğu tarihsel bunalımı anlamak ve bu 

bunalıma çözüm bulmak için uçurumlara dalmaktan, dalgıç giysileri giyip insanın en 

derinine inmekten, yani “Mahayana”daki gibi zor yolu seçmekten baĢka çare 

olmadığına dikkat çekmekte ve bu yolda öncelikle, toplumların yönetimini ele geçirerek 

“bugün ortalığa hakim olan” kitle insanının “ne mene bir Ģey olduğunu” belirlemek 

gerektiğini düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 25). 

Kitlenin, kitle insanının, psikolojik bir olgu olarak tanımlanabileceğini belirten 

Gasset, kitle insanını, “ortalama insan” ya da “vasat adam” olarak nitelendirmektedir. 

Bu bağlamda, kitle insanı, herkesten, ötekinden ya da baĢkalarından nitelik olarak ayırt 

edilemeyen bir insan tipidir. BaĢka bir deyiĢle, “kendi kendisini –iyilikte ya da 

kötülükte– özel nedenlere bağlı olarak değerlendirmeyen, kendisini „herkes gibi‟ 

hisseden, yine de bundan gocunmayan, kendini baĢkalarıyla aynı hissetmekten zevk 

alan” her insan kitle insanıdır. Hatta, Gasset‟e göre, bir insan bir takım özel nedenlere 

dayanarak kendini değerlendirdiğinde, yani “Ģu ya da bu yönde bir yeteneği var mı, 

herhangi bir konuda baĢkalarından daha baĢarılı oluyor mu” diye kendini 

sorguladığında ve hiçbir sıradıĢı niteliğinin bulunmadığını fark ettiğinde, o insan 

kendini yeteneksiz, sıradan ve özel niteliklerden yoksun hissedecektir, ama yine de 

kendini kitle insanı olarak hissetmeyecektir. Ancak, ne var ki bu durum, o insanın bir 

kitle insanı olduğu gerçeğini değiĢtirmeyecektir (Gasset, 2014b, s. 43). Çünkü, öteki, 

baĢkası, diğerleri ya da herkes gibi olmayı bir problem olarak görmeyen, “herhangi bir 

sorunla yüz yüze geldiğinde, öylece kafasında ne varsa onu düĢünmekle yetinen” ve 

sıradan olan her insan kitle insanıdır (Gasset, 2014b, s. 93). Diğer bir deyiĢle, kitle 
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insanı, düĢünmeyi bilmeyen, etik sorumluluk taĢımayan, doğrudan eylemden öteye 

geçmeyen, geçmek de istemeyen bir insan türüdür (IĢık, 2010, s. ix). 

 Ġnsan yaĢamının nabız atıĢına karĢılık gelen niteliklere kulak vermeksizin 

gelenek ve göreneklerden örülü, kültürden yoksun bir yaĢam sürdüren kitle insanı, kendi 

kendisinin efendisi olamayan, kendi kökten gerçekliği olan yaĢamının sorumluluğunu 

alamayan, herkes gibi olmakla yetinen ve bundan da pek memnun olan bir insan tipidir. 

Dolayısıyla, benliğinde vasat, sıradan ve basmakalıp bir insan tipini canlandıran kitle 

insanı, kendisine dayatılmıĢ kabataslak kavramların ötesine gidemeyen, daha beteri, 

gitme isteğinde olmayan, hiçbir üst kurumu, hiçbir üstün değeri tanımayan ve irdeleme 

gereksinimi duymadan yaĢayan tek boyutlu insandır (Gasset, 2014b, s. 83-89). BaĢka 

bir deyiĢle, “eski Yunan ve Roma temelinden gelen iki bin beĢ yüz yıllık Avrupa 

kültürünü göz önünde tutan Ortega‟nın gözünde gününün kitle insanı, uygarlık tarihinin 

sahnesine kulislerden süzülerek çıkmıĢ bir ilkel adamdır” (IĢık, 2010, s. x). Ancak, bu 

tek boyutlu vasat insan, kendini kusursuz ve tamamlanmıĢ hissetmektedir. Kendine olan 

güveni adeta “Âdem‟inki gibidir”, yani kendini “Cennet ürünü” gibi görmektedir. 

Çünkü, ruhundan doğan kapalılık, kendi yetersizliğini keĢfetmesinin ilk koĢulu olan 

Ģeyi görmesini, yani “kendini öbür varlıklarla kıyaslamasını” engellemektedir. Bunun 

yanı sıra, “kıyaslama onun bir an için kendi kendinin dıĢına çıkıp, baĢkasının yerine 

geçmesini” gerektirmektedir. Oysa, “vasat ruh beden değiĢtirme yetisinden yoksundur – 

o yüce idmandan nasibini almamıĢtır”. Dolayısıyla, günümüzün yeni “Âdem‟i, vasat 

insan” kibrinden körleĢmiĢ olan gözleriyle kendini sağlıklı bir Ģekilde görememekte ve 

“kendi olgunluğundan kuĢkulanmayı” aklına bile getirmemektedir (Gasset, 2014b, s. 

100).  

Mantığa kulak vermeyen, yalnızca baĢı derde girince öğrenen kitle insanı, 

varolmanın direnmek olduğundan ya da akıntıya kapılmamak için topuğunu toprağa 

saplamak olduğundan habersizdir. Bu nedenle, içinde bulunduğu ortamın yarattığı 

dalgalara teslim olmuĢ bir Ģekilde yaĢamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, kitle insanı, kendini 

gevĢetmeden biraz olsun tetikte yaĢayamayan bir insan tipidir. Öyle ki kitle insanı, 

kendi özel çabasıyla ve bağımsız giriĢimiyle bir yaĢam tasarımı oluĢturmaktan, hatta 

kafasında böyle bir imge canlandırmaya çalıĢmaktan acizdir.  Bu yönde, kendi kararı 

uyarınca hareket serbestliği olduğunu göremeyecek kadar da kördür. Dolayısıyla, kitle 
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insanının bir yaĢam tasarımı yoktur. Çünkü, kendini aĢma yetisinden yoksundur. Bu 

yoksunluğunun altında derin bilgiye ve kültüre olan küçümseyiĢi yatmaktadır. YaĢadığı 

anı hayat kabul eden kitle insanı, yaĢamın her Ģeyden önce olabileceğimiz Ģeye karĢılık 

geldiğinin bilincinde değildir. Çünkü, zihinsel bakımdan durağandır. Kitle insanının 

yaĢamı yanı baĢındaki kiĢilerin ya da herkesin yaĢamı içinde sıkıĢmıĢ, hemhal olmuĢtur. 

Çünkü, daima ötekileĢerek yaĢayan kitle insanı her türlü kiĢisel eylemden yoksun bir 

insan tipidir. Bu nedenle, kendisine, herkesin emellerine ortak olan sıradan bir yaĢam 

seçmiĢtir. Sıradanlığı seçmede kararlı bir heves içinde olan kitle insanı, ona ulaĢmak 

için baĢkalarıyla birlikte hareket etmenin, topluca istemenin ya da topluca izlemenin 

dıĢında hiçbir Ģey bilmemektedir. Dolayısıyla, kitle insanının bedenini ayakta tutan güç, 

herkesin onayı ve desteğidir. Bu nedenle, kitle insanı topluca hareket etmekte, hatta 

solunum kasları bile herkesçe kabul edilen, herkesin onay verdiği tempoyla iĢlemektedir 

(Gasset, 2014b, s. 91-118). BaĢka bir deyiĢle, kitle insanının ruhu, özgürlük değil, 

bağlılık gereksinimindedir. Bu bağlamda, herkes gibi düĢünen kitle insanının fikirleri 

tıpkı yoldaki tozun gelip bir yolcunun üstüne konması gibi herkesin, ötekinin, 

baĢkalarının vasıtasıyla içinin en derinliklerine konmuĢ olan, yani kendinden 

kaynaklanmayan fikirlerdir. Dolayısıyla, bu baĢıboĢ fikirlerin yönlendirdiği kitle 

insanının ne geçmiĢte ne de gelecekte hür iradesiyle kendi kiĢisel yaĢamına iliĢkin 

yazabileceği bir romanı yoktur (Gasset, 2014b, s. 101-102).  

Bu anlamda, kendi yazgısını kendisi yaratamayan kitle insanı, gelecek kaygısı 

taĢımadan, belirsiz bir rotada, baĢıboĢ bir Ģekilde, keyfince yaĢamaktadır. Hatta, 

“cömert bir gelecekçilik maskesi” takan kitle insanı, “geleceğin ne sürprizi, ne sırrı, ne 

iniĢ – çıkıĢları, ne de kökten yenilikleri olmayacağından” son derece emindir. 

“Dünyanın bundan böyle sağa sola sapmadan, rayından çıkmadan, dümdüz gideceğini” 

sanan kitle insanı, “kesin bir bugüne” yerleĢip kalmıĢtır (Gasset, 2014b, s. 73). Diğer bir 

deyiĢle, yaĢadığı günün, geçmiĢin ve geleceğin varlığından oluĢtuğunu göremeyen, yani 

bugünün, geçmiĢle geleceğin fiilen var olduğu mekan olduğunu bilmeden yaĢayan kitle 

insanı, geçmiĢle, sürekliliği sağlayan bağları kopardığı gibi düĢünce ve eylem 

arasındaki bağı da koparmıĢtır. Ancak, bu bağları koparmanın, sıfırdan baĢlamanın, 

aĢağılara inmek, orangutana öykünmek olduğunun farkında olmayan kitle insanı, vahim 

sorunlar üstüne kafa yormadan, plansız, programsız yaĢamaktadır. Bu bağlamda, kitle 
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insanının yaĢamı, alelade, uyuĢukluk içinde, durağan ve sıradan bir yaĢamdır. BaĢka bir 

ifadeyle, kitle insanı harcıâlem bir yaĢam sürdürmekte ve dıĢtan gelen hiç bir güç onu 

kendinden dıĢarı taĢıramamaktadır. Bu anlamda, kendi içine sımsıkı kapalı olan kitle 

insanının vasat, basmakalıp yaĢamı, kendi baĢına terk edilmiĢ sahipsiz bir yaĢamdır ve 

olduğu yerde saymaya hükümlüdür. Dolayısıyla, tıpkı bir çocuk gibi yaĢam karĢısında 

sorumlu ve ciddi bir tavırdan yoksun olan kitle insanı için yaĢam ne sahici bir iĢtir ne de 

gerçek anlamda bir uğraĢtır (Gasset, 2014b, s. 95). Avrupa‟nın bir ucundan öbür ucuna 

insan yaĢamının bürünmekte olduğu hüzünlü, boğucu tekdüzeliğinden kitle insanını 

sorumlu tutan Gasset‟e göre, kitle insanının yüreğinde bir geçmiĢ yoktur. O nedenle, 

“uluslararası diye adlandırılan her türlü düzene” uysal bir Ģekilde baĢ eğmektedir. Bu 

haliyle, “bir insandan çok”, “bir insan kabuğundan ibaret” olan ve “salt idola fori‟den”, 

yani “topluluk putları”ndan oluĢan kitle insanı, “yalnız kendine ait, amansız, baĢkasına 

devredilemeyecek bir mahremiyetten, öyle baĢtan savılamayacak bir benden” ve 

yaĢamdan yoksundur. Kitle insanı için yaĢamak, keyfinin istediğini yapmaktır. Bu 

nedenle, “her zaman, artık nasıl olması gerekiyorsa öyleymiĢ gibi yapmaya hazır ve 

nazırdır. Yalnız hevesleri vardır, yalnız hakları olduğunu sanır, görevleri olduğuna 

inanmaz”. Dolayısıyla, kitle insanı, insan yaĢamının bir görev, aktarılamaz bir 

sorumluluk ve bir misyon olduğundan habersizdir. Çünkü, kitle insanı, “-sine nobilitate 

[soyluluktan yoksun]” bir insan tipidir ya da “Ġngiliz deyiĢiyle snob‟dur”, yani 

“soyluluktan yoksun”dur (Gasset, 2014b, s. 12). Gasset‟e göre, kitle insanında açık 

seçik görülen soyluluk yoksunluğu onun ruhunu köreltmiĢtir. Bu nedenle, soyluluk 

yoksunu ruhu kör kitle insanı, “kendi yazgısından yana da yoksun olduğundan ötürü, 

kendisinin yeryüzünde belirli, baĢkalarınınkiyle değiĢtirilemez bir yükümlülüğü 

olduğunu hissetmediği gibi, özel misyonların ve özel mesajların varlığını da kavrama 

yetisi yoktur” (Gasset, 2014b, s. 12-13).     

Buraya kadar anlatılanlar doğrultusunda, kitle insanı, biliĢsel açıdan, kendini bir 

baĢkasından ayıran ve farklı kılan hiçbir özel niteliğe sahip değildir, aksine herkes 

gibidir. Herkes gibi olmaktan herhangi bir rahatsızlık duymayan kitle insanı, düĢünme 

ve eylem arasındaki bağı dört baĢı mamur bir Ģekilde kuramadığı için akıl yürütme 

yetisinden yoksundur. Üstelik, bu vasat insanın belleği zayıftır, geçmiĢle bugünün 

bağını kuramadığı için gelecekten de habersizdir. Öte yandan, kitle insanının 
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değerlendirme Ģekli herkesinkiyle aynıdır, kendine ait fikirleri ve değerleri yoktur. 

BaĢka bir deyiĢle, herhangi bir sorun karĢısında o an kafasında ne varsa ya da herkes 

neyi nasıl yapıyorsa “öyle yapılır” diyerek yapan bu insan tipi, sorgulama gereksinimi 

duymaz ve doğrudan eylemden öteye geçemez. Bu bağlamda, baĢkalarından bağımsız 

bir Ģekilde eylemde bulunamayan, yani baĢkalarından farklı türde eyleme olanağından 

yoksun olan kitle insanı, ötekilere teslim olmuĢ bir Ģekilde daima ötekileĢerek 

yaĢamaktadır. Kendisi gibi olana bağımlı yaĢayan, ama kendisi gibi olmayandan da 

ölümüne nefret eden kitle insanı, özgün bir yaĢam tasarımından yoksundur. Diğer bir 

deyiĢle, kendi yaĢamına kendisi yön veremez. Çünkü, yaĢamına yön verecek olan 

değerlerden, yani kültürden yoksundur. Dolayısıyla, kendi kendine bir hedef koyup bu 

hedef doğrultusunda yaĢamını sürdüremeyen, sadece bugünde yaĢayan, yeniliklere 

kapalı, sıradan, uyuĢuk, basmakalıp, tekdüze bir yaĢam sürdüren kitle insanı, en temelde 

soyluluktan yoksun olduğu için yaĢam içerisinde hiçbir sorumluluk, görev ya da misyon 

üstlenmemektedir (Gasset, 2014b, s. 83-89).  

Oysa, soyluluk yoksunu kitle insanının ya da kitlelerin aksine Gasset‟e göre, 

seçkin insan, tam anlamıyla soylu insandır. Seçkin azınlık, soylu insan, kendi varlığının 

efendisi olan, yani herkes gibi olmayan bir insan tipidir ve bu nitelik onun en önemli 

ayırt edici özelliğidir. Bunun yanı sıra, soylu insan, kendini baĢkalarından ya da 

herkesten üstün sanan kibirli bir ukala olmayıp, yaĢamı gerçek bir iĢ, uğraĢ ve çaba 

olarak gören kiĢidir. Kitle insanı gibi öylesine yaĢamayan soylu insan, geçmiĢin gücüyle 

bugününü ve geleceğini yapılandırabilen, özgün düĢünebilen, düĢünceleriyle eylemleri 

arasındaki bağı koruyabilen, hem kendi yaĢamının hem de içinde bulunduğu ortamın 

sorumluluğunu alabilen, gerçek anlamda kültürlü kiĢidir. Kendini kusursuz hisseden 

kitle insanının aksine soylu insan kendini tamamlanmıĢ hissetmez. Bu durum, onun 

safdilliğinden değil, kendini kendine sorun etmesinden kaynaklanmaktadır (Gasset, 

2014b, s. 100). Dolayısıyla, kendini bitmiĢ, tamamlanmıĢ olarak görmek yerine kendini 

sürekli var eden, çaba gösteren, tetikte ve uyanık yaĢayan soylu insan, kendinden çok 

Ģey bekleyen bir insan tipidir. Her anlamda kitle insanının tam tersi niteliklere sahip 

olan soylu insan, Gasset‟in deyiĢiyle “kafasında hazır bulduğu Ģeyi beğenmeyip, 

yalnızca kendinden ilerde olan ve eriĢmek için yeniden zorlanmayı gerektiren Ģeyi 

kendine layık sayan” üstün nitelikli kiĢidir. Nitekim, “yaĢamını eğer aĢkın bir Ģeylerin 
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hizmetine adamamıĢsa” bu üstün nitelikli kiĢi için yaĢamın bir anlam ve değeri yoktur. 

BaĢka bir deyiĢle, soylu insan için yaĢam, ancak belirli sorumluluklar altında belirli 

uğraĢlara adanmıĢsa anlamlı ve değerlidir. Bu nedenle, “hizmet etme gereksinimini bir 

baskı olarak algılamaz”. Hatta, “herhangi bir nedenle o gereksinimden yoksun kalırsa 

tedirgin olur ve kendisine baskı yapacak daha çetin, daha çok çaba isteyen kurallar icat 

eder”. Çünkü, “seçkin ya da üstün nitelikli insanın yapısında kendini daha yüce, üstün 

bir kurala uydurmak vardır, varlığını özgürce onun hizmetine sunar”. Dolayısıyla, 

“sanılanın aksine, esasında kölelik durumunda yaĢayan” kitle insanı değil, “seçkin 

kiĢidir”. Bu bağlamda, soyluluğun haklarla değil, çaba gereksinimiyle ve 

zorunluluklarla tanımlandığına dikkat çeken Gasset‟e göre, soyluluk zorlayıcıdır. Bu 

nedenle, soylu insanın soylu yaĢamı, disiplin olarak yaĢamdır. Gasset, soyluluğun, 

çabaya, disipline, sorumluluğa, insanın daima kendi sınırlarını aĢmasına, yani ruhça 

soyluluğa karĢılık geldiğini Goethe‟nin “keyfince yaĢamak halk adamına göredir: Soylu 

kiĢi düzen ve yasa arayıĢını emeller” sözüyle açıklamaktadır (Gasset, 2014b, s. 93).  

Dolayısıyla, soyluluğun kalıtımsal anlamda “kan soyluluğu” anlamına 

gelmediğini belirten Gasset‟e göre, “soyluluk kadar esinleyici bir sözcüğün genel 

kullanımda uğradığı yozlaĢma sinir bozucudur”. Çünkü, çoğu kimse için soyluluk, 

kalıtımsal “kan soyluluğu” anlamını taĢımaktadır. Ancak, bu türden bir anlam, 

soyluluğu “ortak haklara benzer bir Ģeye” ya da “devralınıp devredilen, durağan ve 

edilgen bir niteliğe” dönüĢtürmektedir. Oysa, “soyluluk sözcüğünün kökeni özünde 

dinamiktir” ve “soylu demek „tanınan‟ demektir”, yani “adsız kitlenin içinden 

yükselerek kendini tanıtmıĢ” olan, “herkesçe tanınan, ünlü kiĢi”dir. Soylu insana iliĢkin 

ünün temelinde, yaĢama dair olağanüstü bir çaba yatmaktadır. Bu nedenle, “soylu 

demek, çaba gösteren ya da üstünlük sergileyen kiĢi demektir”. Dolayısıyla, kalıtımsal 

soyluluk, “evladın soyluluğu ya da ünü salt yararlanmadır”. Çünkü, “evlat, babası ün 

kazanmayı baĢarmıĢ olduğundan ötürü tanınmıĢ biridir”, yani tıpkı “aynadaki ıĢık” gibi 

“yansıma yoluyla” tanınmaktadır. Bu bağlamda, kan soyluluğunun dolaylı bir niteliği 

olduğuna dikkat çeken Gasset‟e göre, kalıtımsal soyluluk adeta “ölülerden kaynaklanan 

ay ıĢığı” gibidir, “canlı, sahici, dinamik bir yanı kalmıĢsa, o da evladı atalarının 

eriĢtikleri çabanın düzeyini tutturmaya özendirmesidir”. Bu çarpıtılmıĢ anlamında bile 

soyluluğun zorlayıcı olduğunu vurgulayan Gasset, ruhça soylu kiĢinin ya da “kökendeki 
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soylu”nun, yaĢamını yapılandırmak üzere kendi kendini zorladığını, buna karĢılık 

kalıtımsal soyluyu zorlayan Ģeyin ise devraldığı miras olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 

2014b, s. 94).  

Çünkü, kan soylusu “aristokrat, kendi yaratmamıĢ olduğu, dolayısıyla kiĢisel 

yaĢamıyla organik bağı bulunmayan birtakım yaĢam koĢullarını” hazır bir Ģekilde miras 

olarak devralmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, “dünyaya gelir gelmez, apansız, nasıl 

olduğunu bilmeksizin, kendini zenginliğin ve ayrıcalıkların ortasına yerleĢmiĢ” 

bulmaktadır. Ancak, “öz varlığında onlarla hiçbir iliĢkisi yoktur”. Çünkü, kalıtımsal 

soylunun sahip olduğu soyluluk kendinden kaynaklanmaz. Kan soylusu aristokratın 

sahip olduğu her Ģey “bir baĢkasının, baĢka bir canlının, kendi atasının oluĢturduğu dev 

kabuktur” ve ondan da baĢka bir yaĢamın kabuğundan yararlanarak yaĢaması 

beklenmektedir. Fakat, böylesi bir durumda “mirasçı aristokrat” hangi yaĢamı 

yaĢayacağını, yani “kendisininkini mi, yoksa ta baĢlangıçtaki atasınınkini mi?” 

bilememektedir. Ancak, cevap açıktır, “ne birini, ne de ötekini”. Çünkü, “çekip 

çevirmek zorunda olduğu servet kendi kiĢisel yazgısını yaĢamasına fırsat” vermeyecek, 

yaĢamını boğacaktır. Dolayısıyla, ötekini ancak temsil etmeye çalıĢan kan soylusu 

aristokrat, “ne öteki ne de kendi kendisi olmaya hükümlüdür”. Bu nedenle, yaĢantısı, 

kaçınılmaz bir biçimde, gerçekliğini yitirecek, salt bir baĢka yaĢantının temsiline ya da 

uydurmasına dönüĢecektir. Hatta, “mirasçı aristokratın tüm kiĢiliği yaĢamsal kullanım 

ve çaba eksikliğinden ötürü” belirsizleĢecektir. Nitekim, “tüm kalıtımsal aristokrasileri 

kaçınılmaz yozlaĢmalara” sürükleyen de bu “trajik iç düzenek”tir (Gasset, 2014b, s. 

131). Bu bağlamda, bir miras Ģeklinde evlada aktarılan kandan gelen kalıtımsal soyluluk 

ile ruhça soyluluğun birbiriyle çeliĢtiğine dikkat çeken Gasset, Çinlilerin “mantıklı 

olarak, aktarım sırasını tersine” çevirdiklerini, yani babanın evlada soyluluk 

vermediğini, aksine evladın soyluluğa eriĢerek atalarına aktardığını, “alt basamaklardan 

gelen soyunu çabasıyla” yücelttiğini belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 94-95). 

Dolayısıyla, “verilen soyluluk rütbeleri, yüceltilen eski kuĢakların sayısıyla” 

derecelendirilmektedir, yani kimisi yalnızca babasını soylu kılmakta, kimisi ise ününü, 

soyluluğunu beĢinci ya da onuncu kuĢaktan dedelerine değin ulaĢtırmaktadır. Böylece, 

“geçmiĢe karıĢmıĢ olan atalar, soyluluğu canlı etkin olan bugünkü adamın sırtından” 
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yaĢamaktadır. Özetle, soyluluk, “geçmiĢte olmuş olan değil”, “halihazırda olandır” 

(Gasset, 2014b, s. 95).  

Bu bağlamda, Gasset, “benim görüĢümce, soyluluk çaba gerektiren, hep kendi 

kendini aĢmaya, olduğu Ģeyden öteye, kendi kendisine ödev ve gereksinim olarak 

belirlemiĢ olduğu Ģeye ulaĢmaya çalıĢan bir yaĢamla eĢanlamlıdır” diyerek, soylu 

insanın, yaĢamı, aktarılamaz bir sorumluluk, bir disiplin, bir misyon, bir görev ya da iĢ 

olarak gördüğünü belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 95). Dolayısıyla, soylu yaĢam, 

sorumlu, disiplinli, Gasset‟in deyiĢiyle “tetikte” yaĢamdır. Nitekim, bu özellikler soylu 

yaĢamı, kitle insanının sıradan yaĢamından ayırt eden özelliklerdir. Bu anlamda, soylu 

yaĢam, kitle insanının durgun ve sıradan yaĢamının karĢıtıdır. Yüce gönüllü, cömert, 

alicenap soylu insanın yaĢamı her zaman ölçülü ve disiplinlidir. Ġçten gelen cömertçe bir 

çaba gösterme yeteneğine sahip olan seçkin, soylu insan, tepkisel değil, etkindir ve 

“onlar, yaĢamayı sürekli bir gerilim, arasız bir idman olarak anlayan kiĢilerdir” (Gasset, 

2014b, s. 96). Bu nitelikleriyle soylu insanın yaĢamı, soylu bir yaĢamdır, yani gerçek 

anlamda bir insan yaĢamıdır. Oysa, Gasset‟in, gayri insani, yani insanlığın berisinde bir 

yaĢam olarak nitelendirdiği ve ayırt edici özelliğini, amaçsız, yeniliklere kapalı, 

tekdüze, sıradan, basmakalıp, soyluluktan ve kültürden yoksun olmasından alan kitle 

insanının yaĢamı, sahici ya da gerçek anlamda bir insan yaĢamı değildir. Kitle insanının 

sıradan yaĢamı, soylu insanın yaĢamıyla karĢılaĢtırıldığında aslında bir göz 

aldanmasıdır. Bu bağlamda, soylu insanın soylu yaĢamı ve kitle insanının sıradan 

yaĢamı, insan yaĢamının karĢıt değerli, birbiriyle uzlaĢmaz iki ayrı boyutudur (Gasset, 

2017b, s. 91-98). Kitle insanının sıradan yaĢamının ayırt edici özelliği, sorumsuzluk, her 

türlü üst değere karĢı umursamazlık, yaĢamı ciddiye almamak ve iç güdülere göre 

yaĢamaktır. Çünkü, kitle insanı için “yaĢamak demek hiçbir sınırlamayla 

karĢılaĢmamak” ve “kendini rahatça eğilimlerine bırakmak”, sadece kendi yarar ve 

çıkarını düĢünmek  demektir (Gasset, 2014b, s. 92). Nitekim, Gasset‟e göre, “aĢırılık, 

kendini kapıp koyverme her düzeyde halk davranıĢına uygun olan Ģeylerin özelliğidir”. 

Öyle ki halk dinleri bile “oldum bittim kendilerini cümbüĢlü törenlere kaptırmıĢtır, 

seçkin ruhların din anlayıĢı ise oldum bittim onlara karĢı savaĢmıĢtır. Brahmanlar 

büyüye karĢı, Konfüçyusçu mandarinler Taocu batıla, Katolik Konsilleri mistiklerin 

Tanrı aĢkıyla kendilerinden geçmesine karĢı çıkarlar”. Dolayısıyla, birbirleriyle taban 
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tabana zıt olan bu iki insan tipini ve yaĢam biçimini Ģöyle özetleyebiliriz: “birisi – 

soylu, müĢkülpesent olan – için varoluĢun ideali kendini bırakmamak, aĢırılıklardan 

kaçmak iken, öbürü – halk iĢi olan – için yaĢamak demek, kendini coĢkularına kapıp 

koyvermek, tutkuda, törelerde ya da alkolde doludizgin bilinçsizliği aramaktır” (Gasset, 

2017b, s. 70).  

Soylu yaĢam ile sıradan yaĢamı ya da soylu insan ile kitle insanını birbirinden 

ayıran özellikler göz önünde bulundurulduğunda, aslında “oldum bittim aptalla zeki 

arasında bulunan farkla karĢı karĢıya” olduğumuzu belirten Gasset‟e göre, “zeki kiĢi 

hep kendini aptallığın iki parmak ötesindeyken yakalar, içine düĢmesine ramak kalmıĢ 

olan aptallıktan kaçınabilmek için bir çaba gösterir, zekâ iĢte o çabadadır”. Oysa, “aptal 

kendinden hiç kuĢkulanmaz”, tıpkı kitle insanı gibi “kendini ferasetli mi ferasetli sanır”. 

Nitekim, “kendi mankafalığına imrenilesi bir rahatlıkla güzelce yerleĢip kalması 

bundandır. YaĢadıkları mini mini kovuktan çıkarılmaları olanaksız böcekler misali, 

aptalı da kendi aptallığından dıĢarı çekip çıkarmanın yolu yoktur” (Gasset, 2014b, s. 

100). Dolayısıyla, dikkafalı, ruhu kör kitle insanını da “kendi körlüğünün ötesinde 

birazcık olsun dolaĢtırıp, alıĢık olduğu hantal dünya görüĢünü daha incelikli baĢka 

görüĢlerle karĢılaĢtırmaya zorlayamazsınız” (Gasset, 2014b, s. 100-101). Çünkü, 

“aptallık ömür boyudur ve deliksizdir”. Bu yüzden, bir aptal bir kötüden çok daha 

büyük bir beladır, “öyle ya, kötü kiĢi ara sıra da olsa dinlenir; aptallık ise hiç ara 

vermez” (Gasset, 2014b, s. 101). Fakat, bu durumun, kitle insanının aptal olduğu 

anlamına gelmediğini belirten Gasset‟e göre, “tersine, bugünkü insan baĢka bütün 

çağlarınkinden daha kurnaz”dır. Çünkü, bir dizi basmakalıp fikri, önyargıyla edindiği 

düĢünce kırıntısını ya da yalnızca rastlantının getirip kafasına yığdığı kof sözcükleri 

yeterli bulan kitle insanı, bunları cüretkâr bir Ģekilde yaĢamın her alanına kurnazca 

uygulamaktadır. Hatta, bu dikkafalı, vasat insan, “sıradan olma hakkını ya da sıradanlığı 

bir hak olarak ilan etmekte” ve kendi durağan, sıradan yaĢamını düpedüz dayatmaktadır. 

BaĢka bir deyiĢle, çağımıza, vasat insanlardan oluĢan kitleler, kitle insanı egemendir ve 

karar veren bu insan tipidir. Bu anlamda, toplumsal, kamusal ve kültürel yaĢamda 

seçkin, soylu azınlığın yerini alan kitleler her Ģeye sahip çıkmakta ve kendisi gibi 

olmayana, yani azınlığa, soylu insana adeta yaĢama hakkı tanımamaktadır (Gasset, 

2014b, s. 101).  
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Oysa, Gasset‟e göre, toplum her zaman iki etmenin dinamik birliğinden 

oluĢmaktadır. Bu iki bileĢenden biri, seçkin, soylu insanlardan oluĢan azınlıklar, diğeri 

ise kitlelerdir (Gasset, 2014b, s. 42). Ancak, hemen belirtmek gerekir ki “toplumun 

kitlelerle üstün azınlıklar arasında bölünmesi toplumsal sınıflara bölünmesi demek 

değildir”. Tam anlamıyla, “insan türlerine bölünmesi demektir ve üst – sınıflar alt 

sınıflar hiyerarĢisiyle örtüĢemez”. Bu bağlamda, her toplumda hem “sahici kitle” hem 

de “sahici azınlıklar” yer almaktadır. Fakat, “çağımızın özelliği, geleneği seçkincilik 

olan”, toplumlarda bile, “kitlenin ve halkın baskın çıkmasıdır”. BaĢka bir deyiĢle, “özü 

gereği nitelikli olmayı gerektiren, hatta Ģart koĢan entelektüel yaĢamda, nitelikten 

yoksun, nitelenmeleri olanaksız, kendi oluĢumları gereği niteliksizleĢmiĢ sözde 

aydınların giderek yükseldikleri hissedilmekte”dir. Öyle ki “erkekli kadınlı 

„soylular‟dan hayatta kalmıĢ gruplarda da durum farksız”dır (Gasset, 2014b, s. 44).  

Bu bağlamda, Gasset, toplumu oluĢturan iki bileĢenin, yani azınlıkların ve 

kitlelerin dinamik birliğinin bozulduğunu ve topluma, kamusal yaĢama tamamen 

kitlelerin egemen olduğunu düĢünmektedir. Ancak, bu durum, bir yandan toplumu, 

insan teklerini ötekileĢtiren, dolayısıyla insanlaĢmaya engel olan önemli ve güçlü bir 

baskı mekanizması olarak karĢımıza çıkarmakta, öte yandan, toplumu “su geçirmez 

bölmeler”e ayırarak tümüyle kutuplaĢtırmaktadır (Gasset, 2013, s. 27-28-146). Bunun 

sonucunda ise gazetelerde, sohbetlerde ya da kahvelerde, yasalardan, hukuktan, 

devletten, ulustan, dıĢ politikadan, kamuoyundan, “kamu gücünden, iyi ve kötü 

politikadan, barıĢ ya da savaĢ yanlısı olmaktan, yurttan ve insanlıktan, toplumsal 

adaletten ve adaletsizlikten, kolektivizimden ve kapitalizmden, sosyalleĢmeden ve 

liberalizmden, otoriter yönetimden, bireyden ve topluluktan, vb. Ģeylerden” dem vuran, 

konuĢan, tartıĢan, hatta tartıĢmakla kalmayıp savaĢan bir yığın insan birbirini 

öldürmektedir. Üstelik, ortaya çıkan bu sonuç, belli bir halka ya da topluma özgü 

değildir. Aksini düĢünmek “safdillik olur, çünkü o tüyler ürpertici iĢlerin gezegenimizin 

özel kesimleriyle sınırlı kaldığını sanmak anlamına gelir; oysa pek evrensel ve giderek 

yaygınlaĢan” bir sorun söz konusudur. Bu bağlamda, “Avrupa‟da olsun, Amerika‟da 

olsun, pek az halk” bu sorunun dıĢında kalmayı baĢarabilecektir. Fakat, “kuĢkusuz, o 

vahĢi boğuĢma” bazı toplumlarda diğerlerinden daha Ģiddetli olacak ve ağır bir yıkımı, 

çöküĢü beraberinde getirecektir. Öte yandan, “yıkımı en aza indirgemek için gereken 
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dâhice serinkanlılığı gösteren” toplumlar da olacaktır ve aslında yıkım kaçınılmaz 

değildir, “ama kaçınması pek güç”tür. Çünkü, Gasset‟e göre, bu yıkımın önlenebilmesi 

için ileride üzerinde durulacağı gibi kültür eğitimiyle birlikte “çeĢitli türde ve nitelikte 

birçok etmenin elbirliği etmesi, karınca kararınca ihtiyat önlemlerine dört dörtlük 

erdemlerin eklenmesi” gerekmektedir (Gasset, 2014a, s. 29).  

Bunun yanı sıra, toplumların bu korkunç çağı sağ salim atlatabilmesi için 

alınacak vazgeçilmez önlemlerden bir diğeri ise “o halkın içinde yeterli sayıda kiĢinin”, 

yani soylu insanların, “üstünde konuĢulan, tartıĢılan, uğrunda savaĢılan ve insan 

boğazlanan” tüm o sözde fikirlerin “ipe sapa gelmez ve son derece havada kalan Ģeyler 

olduğunu anlamasını sağlamaktır”. Çünkü, itiraf etse de etmese de aslında çoğu insan, 

ama özellikle kitleler adı geçen söz konusu kavramlar ya da bu kavramlarla ilgili 

“sorunlar üstüne ancak karmakarıĢık, belirsiz, zararlı ya da bulanık” birtakım 

düĢüncelere sahiptir. Üstelik bu durumun yalnızca eğitimsiz halka özgü olmadığını 

belirten Gasset, bilim insanlarının da aynı durumda olduğunu düĢünmektedir. 

Dolayısıyla, üzerinde konuĢulan ya da tartıĢılan tüm o konularla ilgili kavramların hiç 

biri berrak değildir. Neyin ne olduğu ve olması gerektiğine iliĢkin bir berraklık, açıklık 

olmayınca da konuĢmak, tartıĢmak, zararlı, hatta yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bu 

bağlamda, Gasset‟e göre, “çağımızın en büyük talihsizliklerinden biri”, tüm o konuĢulan 

konuların ve sorunların “günümüzde taĢıdıkları önem ile sözcüklerle anlatılan onlara 

iliĢkin kavramların kaba sabalığı ve kargaĢası arasındaki uyarsızlıktır”. Ayrıca bu 

durum, insan yaĢamına iliĢkin önemli bir takım kavramların gerçekte toplum kavramına 

içkin olduğunu anlamayı da güçleĢtirmektedir. Çünkü, Gasset‟e göre, “yasa, hukuk, 

devlet, uluslararasılık, topluluk, otorite, özgürlük, toplumsal adalet, vb.” kavramlara 

iliĢkin fikirlerin içeriğini ve temel bileĢenini, “toplumsallık”, “toplum” düĢüncesi 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle, kitlelerin çığırtkanlığını yaptığı, insanların uğruna birbirini 

öldürdüğü, insan yaĢamını yakından ilgilendiren tüm bu kavramların toplumla iliĢkisini 

açık seçik bir Ģekilde ortaya koymak gerekmektedir. Aksi halde, söz konusu tüm bu 

kavramlar ya iddia ettikleri anlamı taĢımıyorlardır ya da “çığırtkanlıktan baĢka değerleri 

yoktur” (Gasset, 2014a, s. 30).  

Fakat, Gasset, “politika, devlet, hukuk, topluluk ve topluluğun bireyle iliĢkisi, 

ulus, devrim, savaĢ, adalet, vb.” kavramların ne olduğu konusunda “iyi niyetle fikir 
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edinmek isteyen bir kimsenin günümüzde yararlanabileceği toplumbilim öğretileri”nin 

son derece yetersiz olduğunu düĢünmektedir. Toplumbilim öğretilerinin yetersizliği, 

toplumbilimcilerin, en basit toplumsal olguları dahi yeterli ciddiyetle, derinine, yani 

köklerine inerek çözümlememiĢ olmasından kaynaklanmaktadır (Gasset, 2014a, s. 23). 

Öyle ki “konunun yabancısı olan kiĢiyi toplumbilimsel kavramlarını düzeltebilsin” ve 

toplumun gerçekte ne olduğunu öğrenerek zihninde bir açıklığa kavuĢabilsin diye 

yöneltebileceğimiz hiçbir yayın yoktur (Gasset, 2014a, s. 30). Nitekim, insan yaĢamını 

ilgilendiren can alıcı bir takım kavramların hepten belirsiz ve çeliĢkili olmasının nedeni 

budur. Oysa, aslında “günümüzde yaĢanan tarihsel sıkıntıların önemli bir bölümü ancak 

toplumbilimin aydınlatabileceği” sorunlardır (Gasset, 2014a, s. 23). Dolayısıyla, Gasset, 

hem kitleselleĢme sorununa hem de bu sorunla ilgisinde insan yaĢamını yakından 

ilgilendiren kavramlara iliĢkin açık seçik bir içerik kazandırabilmek için bir sonraki 

baĢlıkta ele alınacağı üzere toplumun ne olduğunun ivedilikle açığa çıkarılması 

gerektiğini belirtmektedir.  

3.2.  Gasset’in Ġnsan ve Değer GörüĢüyle Ġlgisinde Toplum AnlayıĢı 

Gasset, “çevremizde, kitaplarda, basında, sohbetlerde” toplum kavramının 

içeriğini oluĢturan “ulus, halk, devlet yasa, hukuk, sosyal adalet, vb. konuların dört 

dörtlük bir sorumsuzlukla” ele alındığını düĢünmektedir. Çünkü, hem geniĢ halk 

kitlelerinin hem de bu konularda söz sahibi olan aydın kesimin, adı geçen konularla 

ilgili en ufak bir kavram bilgisi yoktur. Bu durum karĢısında yapılacak ilk iĢ bu 

konuların tamamını kapsayan toplum kavramıyla yüzleĢmektir. Çünkü, insanların ortak 

yaĢantısından kaynaklanan bir takım sorunların anlaĢılması, ancak toplumun ne 

olduğunun ortaya konulmasıyla mümkündür. Daha açık bir ifadeyle, kitlelerin, kitleleri 

birbirine düĢüren bir takım konuların ve kitleselleĢme sorunu gibi yaĢanan bir takım 

somut gerçeklerin aslının ve kaynağının ne olduğunu kavrayarak çözüm bulabilmek 

için, öncelikle toplumun neliğinin irdelenmesi gerekmektedir (Gasset, 2014a, s. 163).  

Bunun yanı sıra, hatırlanacağı üzere Gasset‟e göre, tür olarak insanın önceden 

belirlenmiĢ sabit bir doğası yoktur. DüĢünceye dalma olanağına sahip olan insan, kendi 

kendini üreten, kendi benliğini kendisi yapılandıran tarihsel bir varlıktır (Gasset, 2015, 

s. 39). Bu anlamda, her bir insanın kiĢiliği ve temel gerçekliği olan yaĢamı ortam 
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koĢullarına eĢtir (IĢık, 1995, s. 12). Çünkü, daha önce üzerinde durulduğu gibi yaĢamak 

demek, çevre koĢullarının ya da dünyanın içinde bulunmak demektir (Gasset, 2014b, s. 

68). Bu nedenle, insanın kendini dıĢ dünyadan, içinde bulunduğu toplumdan 

soyutlayarak yaĢaması mümkün değildir. Bu bağlamda, bir insanın içinde bulunduğu 

toplumsal ortamın niteliği, o insanın kiĢiliğini ve yaĢamını temelden etkilemektedir. 

Çünkü, kökten gerçeklik olan insan yaĢamı, yani herkesin kendi kiĢisel yaĢamı her ne 

kadar baĢkasına aktarılamaz olmasından ötürü özünde yalnızlık olsa da Gasset, insanın, 

daha doğru bir ifadeyle bireyin, yalnızlık içinde değil de toplumsallık iliĢkisi içinde, 

“birisi‟yle alıĢveriĢ halinde, ona karĢılık veren olarak” ortaya çıktığını belirtmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 105). Dolayısıyla, bir insanın benliğini tanıması ve yaĢamını 

yapılandırması için de toplum kavramının ne olduğunun açık seçik anlaĢılması 

gerekmektedir.  

Bu gerekliliklerden hareketle, Gasset, büyük bir hevesle toplumbilim 

kitaplarına yöneldiğini, ancak toplumbilim kitaplarının “toplumsal diye neye 

dendiği” ya da toplumun ne olduğu konusunda insana hiçbir Ģey söylemediğini fark 

ettiğini ve bunun üzerine kapıldığı “utanç dolu ĢaĢkınlığı” hiç unutmadığını 

belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 30). Dahası, toplumbilim kitapları, toplumun ne 

olduğuna iliĢkin belirgin bir tanım sunmadığı gibi göz ardı edilemeyecek türden bir 

takım olguların ve bu olgularla ilgili temel sorunların üstünden de alelacele 

üstünkörü geçmektedir. Hatta, Gasset, Emile Durkheim, Auguste Comte, Herbert 

Spencer ya da Henri Bergson gibi “toplumbilimci efendiler”in, çalıĢmalarında 

“sorunu derinine irdeleyeceklerini bildirir gibi” görünmelerine rağmen toplum ve 

toplumsallık kavramı üzerine çok az Ģey söyleyerek “neredeyse bilinçle 

sıvıĢtıklarını” belirtmektedir. Örneğin, “Comte‟un sosyoloji bilimini baĢlattığı 

yapıtlar sıkıĢık puntoyla 5000 sayfayı” aĢmaktadır. Fakat, Gasset‟e göre, “bütün o 

sayfalar içinde Auguste Comte‟un toplum‟dan ne anladığını bize anlatmaya yarayan 

satırları toplasanız bir tek sayfa” tutmayacaktır. Aynı Ģekilde Bergson‟un “Ahlakın 

ve Dinin Ġki Kaynağı” baĢlığını taĢıyan 350 sayfalık eserinde toplumun ne olduğuna 

dair açık seçik tek bir satır bile yoktur. Üstelik, bu türden toplumbilim kitaplarını 

okuyan bir insanın kafası daha da karıĢmakta, bu kitapların içinden adeta bir 

ormandan çıkar gibi üstü baĢı karıncalarla kaplı çıkmaktadır. Çünkü, “yazarın insan 
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toplumlarının garip gerçekliği konusunda bizleri aydınlatmak için bütün yaptığı 

karınca yuvasıyla arı kovanına, yani varsayımsal hayvan topluluklarına atıfta 

bulunmak”tır (Gasset, 2014a, s. 31). Gerçi “hayvan toplumlarından da – arı kovanı, 

karınca ve termit yuvası, sürü – söz edilir, ama iĢin ayrıntısına girmeksizin”, tür 

olarak insanın, benliğe dalma olanağına sahip olmasından ötürü “insan gerçekliği”, 

“hayvan gerçekliğine” indirgenemez ve toplumdan söz edildiğinde bu durum, “insan 

toplumu” ile “hayvan toplumu”nu eĢanlamlı saymamamız için yeterlidir (Gasset, 

2014a, s. 24-25). Oysa, toplumun ne anlama geldiğini çözümlemeye çalıĢan 

toplumbilimciler, bu ayrımı göz ardı ederek toplumsal yaĢamın sadece bir iki 

görünümünden veya özelliğinden hareketle bir tanım getirmeye çalıĢmakta, 

dolayısıyla bütünü kavramakta zorlanmaktadırlar (Özcan, 2018, s. 12). Bu nedenle, 

hazır bir Ģekilde devralınmıĢ fikirlerden uzak durarak toplumun ne olduğunu 

ivedilikle ortaya koymak gerekmektedir (Gasset, 2014a, s. 31). Fakat, “bundan daha 

ciddi ve daha önce yanıt bulunması gereken soru, „toplum‟un var olup olmadığı 

sorusudur” (Özcan, 2018, s. 12). Çünkü, Gasset‟e göre, “toplumsalın kendine özgü 

bir gerçeklik” olup olmadığı belli değildir. BaĢka bir deyiĢle, toplum, “tıpkı 

cisimlerin gerçekte moleküllerin, moleküllerin de atomların birleĢiminden baĢka bir 

Ģey olmayıĢı” gibi “yalnızca baĢka gerçeklerin bir birleĢimi ya da sonucu olabilir”. 

Daha açık bir ifadeyle, “toplum yalnızca bilinçli bir iradeyle „birleĢerek 

toplumlaĢan‟ bireylerin yarattığı bir eserse”, yani toplum, “ortaklıktan baĢka bir Ģey 

değilse, kendine özgü, sahici bir gerçekliği yok demektir, o zaman toplumbilim diye 

bir Ģeye de gerek kalmaz”. Bu durumda da sadece “bireyi incelemek yeterli 

olacaktır” (Gasset, 2014a, s. 24). Dolayısıyla, öncelikle, toplumun var olup olmadığı 

sorusuna bir yanıt bulunmalı, “sonra eğer „toplum‟ diye bir Ģey varsa, onun ne 

olduğu araĢtırılmalıdır. Öyle ya, var olmayan bir Ģeyi ne diye araĢtıracağız, hem 

nasıl araĢtırabiliriz!” (Özcan, 2018, s. 12).      

Bu noktada, Gasset‟e göre, “herhangi bir Ģeyin tam anlamıyla ve kesinlikle 

gerçeklik olup olmadığı sorusunu yanıtlamanın tek yolu, felsefi çözümleme ve 

yordamın radikal araçlarından yararlanmaktır” (Gasset, 2014a, s. 24). Dolayısıyla, 

“kısaca belirtecek olursak, dile getirdiğimiz, hakkında konuĢtuğumuz her Ģey, basit 

anlamda „var‟dır; var olmayan bir Ģey hakkında konuĢamayız; hakkında 
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konuĢuyorsak en azından dilde ve zihinde o Ģey vardır. Öyleyse, hakkında 

konuĢtuğumuza göre, „toplum‟ da vardır”. Asıl sorun, “toplum”un nasıl bir varlığa 

ve gerçekliğe sahip olduğudur (Özcan, 2018, s. 12). Çünkü, “toplum”un “ elimizde 

tuttuğumuz bir kalem veya masanın üstündeki bir bardak gibi var olmadığı 

açıktır”. BaĢka bir deyiĢle, “ toplum elle tutulmaz, gözle görülmez, akmaz, kokmaz, 

hem var, hem yok, bir Ģeydir; yani duyularla algılanabilir (maddi yapıda) Ģeylerin 

var olduğu anlamda var değildir. Öyleyse geriye kalan ihtimal Ģudur: “toplum” 

düĢünülür (maddi yapıda olmayan) bir var olandır” (Özcan, 2018, s. 12-13). Fakat, 

“toplum”, örneğin “uçan at gibi” “varlığını insan zihnine borçlu olan,  yani “insan 

zihni”nden bağımsız olarak var olamayan bir Ģey de değildir. Bu bağlamda, toplum, 

“düĢünülür bir Ģey, dilde bir terim ve zihinde bulunan bir kavram veya tasarımdır, 

ama sırf zihnin yaratımı olan basit bir kavram da değildir; bu kavramın gerçeklik 

alanında karĢılık geldiği bir Ģeyler vardır ve bunun ne tür bir var olan olduğu 

ortaya konulmalıdır” (Özcan, 2018, s. 13). Bunun için de öncelikle, toplumun 

dıĢavurumu sayılan ve “toplumsal olay”, “toplumsal olgu” ya da “toplumsal iliĢki” 

denilen Ģeylerin ne olduğunu, nelerden oluĢtuğunu irdelemek ve buradan hareketle 

toplumsal denilenin genel niteliğini belirlemek gerekmektedir. Nitekim, “her birimiz, 

yaĢantımızın oluĢturduğu o ortamda, toplumsalın baĢka her Ģeyden ayrı ve 

indirgenemez bir Ģey olarak görünüp görünmediğini çözümlemesi gereken kiĢileriz”. 

Bu doğrultuda izleyeceğimiz ilk yol, “özgün gerçeklikler – yani artık bir baĢka 

gerçekliğe indirgenemeyecek gerçeklikler – toplamı içinde, bizim belirsiz bir deyimle 

toplumsal olaylar” ya da iliĢkiler olarak “adlandırdığımıza karĢılık veren bir Ģey var 

mı diye araĢtırmaktır”. Bunu baĢarabilmek için “bütün diğer gerçekliklerin Ģu ya da 

bu biçimde içinde yer aldıkları temel gerçeklikten”, yani bizim, her birimizin 

yaĢantısından yola çıkmak gerekmektedir (Gasset, 2014a, s. 24). Ancak, bu yolculuk 

sırasında, toplumun ne olduğu hakkında açık seçik bir düĢünceye ulaĢıncaya kadar 

yapılacak olan bir takım belirlemelerde, adı geçen toplum sözcüğünün kesinlikle 

bağlayıcı bir anlam taĢımadığını belirten Gasset, toplumun sadece “insanların kendi 

aralarında, benim de onların arasında bulunduğum” anlamında kullanıldığı uyarısında 

bulunmaktadır (Gasset, 2014a, s. 138).   



135 
 

Söz konusu uyarının ardından “toplumsal” diye nitelemeye alıĢkın olduğumuz 

her ne varsa “sahici insan yaĢamının” mahkemesine çıkartarak sorgulamamız 

gerektiğini belirten Gasset, “çok eski geleneklere göre”, dünyada “ortaya çıkan, 

filizlenen, doğan, kısacası varolan” Ģeylerin, “mineraller, bitkiler, hayvanlar ve insanlar 

olarak” sınıflandırıldığını belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 89). Nitekim, “Tanrı denen 

aĢkın sorunu” bir yana bırakıp, temel gerçeklik olan yaĢamdan yola çıkarak bu anlamda 

bir çözümlemeye giriĢtiğimizde, yaĢantımızın alanında “mineralleri, bitkileri, 

hayvanları ve öteki insanları buluruz”. Üstelik bunların hiçbiri, “birbirine 

indirgenemez”. Çünkü, her biri “sahici birer gerçekliktirler (Gasset, 2014a, s. 24). 

Buradan hareketle, toplumsal olarak nitelendirebileceğimiz olayın, olgunun ve en 

nihayetinde iliĢkinin özelliklerini serimlemek için her biri sahici birer gerçeklik olan söz 

konusu varlık çeĢitlerinden hangisinin eylemlerimize karĢılık vereceğini, yani 

hangisiyle olan iliĢkimizin toplumsal olarak adlandırılabileceğini araĢtırmaya koyulan 

Gasset, bunlardan öncelikle mineralleri ele almaktadır. Bu bağlamda, bir taĢ 

karĢısındaki davranıĢımızın ya da bir taĢla olan iliĢkimizin toplumsal olarak 

nitelendirilip nitelendirilemeyeceğini sorgulayan Gasset‟e göre, bu soruya vereceğimiz 

yanıt pek tabiki “hayır” olacaktır. Çünkü, herhangi bir Ģeyle ilgili olarak giriĢtiğimiz her 

türlü eylem, onunla ilgili edinmiĢ olduğumuz bir takım deneyimlerin bir sonucudur ve 

bu deneyimlere göre eylemde bulunuruz. Örneğin, taĢı parçalamak istediğimizde taĢın 

bize karĢılık veremeyeceğini biliriz. Bu nedenle, taĢla olan iliĢkimizde eylemimiz tek 

yönlüdür (Gasset, 2014a, s. 89).  

Fakat, karĢımızda bir hayvan bulunduğunda iliĢki farklılaĢır. Çünkü, “bir 

hayvanla bir Ģey yapmak istediğimizde, eylem tasarımımızda benim o hayvan için 

varolduğum ve onun benden kendine yönelik bir eylem beklediği, kendini o eyleme 

hazırladığı, benden beklediği o eyleme karĢı tepkisini de hazırladığı inancı etkili olur”. 

Dolayısıyla, taĢlar ve bitkiler karĢısında söz konusu olmayan ötekini hesaba katma, 

hayvanla karĢılaĢtığımızda ortaya çıkan yeni bir “gerçeklik türü”dür; “hayvan benim 

için vardır ve belli bir hayvandır” ve aynı zamanda “ben de onun için varım”, yani 

“onun gözünde ben de bir baĢka hayvanım”. Örneğin, sahibi, bir eĢeğin “böğrünü 

sopayla vura vura yara ettiğinde eĢeğin aklından geçenlerin Ģöyle dile 

getirilebileceğine” kuĢku yoktur: “Biz eĢeklerin bile dile geldiğimiz masallar 
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dünyasında insan diye adlandırdığımız bu hayvan da ne hayvan ama! Ahıra girip beni 

yalayan, köpek dediğim o öbür hayvandan ne kadar da farklı!” (Gasset, 2014a, s. 91).  

Hayvanın, sahibi karĢısındaki tutumunu bu Ģekilde simgeleĢtiren Gasset, 

hayvanlarla kurduğumuz iliĢkinin karĢılıklı olduğunu düĢünmektedir. Dolayısıyla, 

“hayvan ve ben varız” cümlesi, bir ölçüde, “taĢ ve ben varız” cümlesinden daha 

anlamlıdır. Çünkü “hayvan, kendisine yönelik eylemim karĢısında bana yanıt” 

vermektedir (Gasset, 2014a, s. 91). BaĢka bir deyiĢle, “hayvan, hareketleriyle benim 

oradaki varlığıma „karĢılık verir‟: beni görür, beni arar ya da benden kaçar, beni sever 

ya da korkar benden”, kısaca “bana kendince karĢılık verir” (Gasset, 2014a, s. 92). Bu 

nedenle, Gasset‟e göre, “bu iliĢki „karĢılıklı ya da birbirine dönük oluĢ‟ diye 

adlandırmamız gereken bir gerçekliktir” (Gasset, 2014a, s. 91). Çünkü, hayvanda “bir 

içerisi, bir intus ya da mahremiyet” bulunmaktadır ve hayvanla iliĢkimizin birlikte 

varolmaya benzer yanı, bu mahremiyetten kaynaklanmaktadır (Gasset, 2014a, s. 95). 

Dolayısıyla, hayvanla karĢılıklı olarak “birlikte” varoluruz. Bu anlamda, hayvana karĢı 

bir eylemde bulunurken onun da karĢı bir eylemde bulunacağını hesaba katarız. 

Nitekim, “birlikte varolmak varlıkların girift olmasıdır, iki varlığın iç içe ya da kaynaĢık 

varoluĢlarıdır, salt birbiriyle iliĢkisiz biçimde „orada bulunmaları‟ değil”dir (Gasset, 

2014a, s. 91).  

Fakat, tüm bunlara rağmen, hayvanda bulunan mahremiyet, son derece sınırlıdır 

(Gasset, 2014a, s. 95). Bu nedenle, ne kadar akıllı olursa olsun, hayvanın hareketleri, 

yapabileceği eylemler ya da bize verebileceği karĢılık da son derece sınırlı ve 

belirsizdir. Her ne kadar hayvanı eğiterek ona bir takım beceriler kazandırmayı hayal 

etsek de çok geçmeden bu eğitime, “hayvanın kendinden, kendi doğal odağından 

karĢılık vermediğini, karĢılığın salt düzenek sonucu olduğunu”, yani “tıpkı gramofonun 

hiç değiĢmeyen, programlanmıĢ, papağanvari yanıtları gibi” bizim koyduğumuz plakları 

çalan bir makineye benzediğini fark ederiz. Dolayısıyla, hayvanla birlikte varolmak 

demek, yaĢamın çerçevesini daraltmak demektir. Çünkü, en iyi durum bile hayvanla 

“birlikte varoluĢun ne denli dar bir çerçevede kaldığını” açık seçik gösterecektir 

(Gasset, 2014a, s. 92). Bu nedenle, Gasset‟e göre, hayvan bizim eylemlerimize tam 

anlamıyla karĢılık veremediği için hayvanla olan iliĢkimiz toplumsal olarak 

nitelendirilemez (Gasset, 2014a, s. 93).  
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Böylelikle, Gasset, bu gözlemler sayesinde aralarında tartıĢılmaz ve yadsınamaz 

bir biçimde toplumsal olarak nitelendirebileceğimiz bir iliĢkinin görülebileceği tekil 

olguların sınırlandığını ve geriye bir tek “insanlar”ın kaldığını belirtmektedir (Gasset, 

2014a, s. 93). Çünkü, Gasset, yukarıda yukarıda değinildiği gibi hayvanla iletiĢimimizin 

sınırlı olmasından dolayı, her birimizin, bize benzeyen, bizim gibi olan öteki insanlarla 

kurduğumuz iliĢkinin toplumsal olarak nitelendirilebileceğini düĢünmektedir (Gasset, 

2013, s. 61). Nitekim, “toplumsal iliĢki demenin uygun olacağı bir Ģey, ancak içimizden 

her biri yaĢamını sürdürürken, kendine benzer biri olarak tanıdığı „öteki‟ne rastladığında 

ortaya” çıkmaktadır (Gasset, 2014a, s. 134). Bu bağlamda, Gasset‟e göre, dünyada ya 

da ufkumun sardığı çevrede, “ben”den baĢka bir de ötekinin, yani öteki insanın 

varolduğunu gösteren en önemli delil, ötekinin bedenidir. Öteki, baĢlangıçta, yani her 

Ģeyden önce, “duyumsanabilir varlık biçimi olarak benim gözümde”, “kendine özgü 

biçimini gösteren, gözümün önünde hareket eden, bir takım nesnelerle uğraĢan, yani 

dıĢarıdan gözle görülebilir bir davranıĢ sergileyen” yalnızca bir bedendir (Gasset, 

2014a, s. 94). Fakat, kendini bana öncelikle bedeniyle fark ettiren ve tıpkı benim gibi 

bir bedeni, kendine ait bir dünyası olan öteki insanda, bedeninin ötesinde “ĢaĢırtıcı, 

tuhaf, hatta sonuçta gizemli olan”, “özü gereği gözle görülmeyen”, “ancak herkesin 

kendi hakkında doğrudan tanıyabildiği bir Ģey görürüz”. Bu gördüğümüz, öteki insanın 

düĢüncesi, duyuĢu, sevgisi gibi “dıĢsal olmayan ve doğrudan doğruya dıĢa 

vurulamayan”, yani “baĢkalarının gözleri önünde baĢlı baĢına beliremeyen”, “salt 

mahremiyet olan” içsel Ģeylerdir. Dolayısıyla, ötekinin içinde olup bitenleri bilmeyi 

sorun eden Gasset‟e göre, öteki insan, “dünyanın tüm dıĢsallığı karĢısında” salt 

mahremiyettir (Gasset, 2014a, s. 94). Bu bağlamda, “her birlikte varoluĢ iki 

mahremiyetin birlikte varoluĢudur; bunlar ne oranda karĢılıklı kendilerini belli 

ederlerse, o da o oranda vardır”. Eğer öteki insanın bedeni bize bir mahremiyet belli 

ediyor, sezdiriyor veya düĢündürüyorsa, bunu bedeniyle ya da hareketleriyle tıpkı 

benim ona yanıt verdiğim ölçüde açığa vurabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle, “ötekinin bedeni, ister dingin, ister hareket halinde olsun, bize öteki insan 

denen mahremiyette olup bitenlerin en çeĢitli belirtilerini, göstergelerini, ipuçlarını 

yollayan rengârenk bir trafik lambasıdır” (Gasset, 2014a, s. 95). Bu bağlamda, beden, 

“son derece verimli bir „anlatım‟ ya da „anlatımsallık alanı‟dır” (Gasset, 2014a, s. 96).  
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Fakat, ötekinin bedeni her ne kadar bir anlatımsallık alanı, yani pratikte sonsuz 

sayıda uyarı veren bir iĢaret lambası olsa da Gasset‟e göre, yaĢamımızda “öteki 

insanlar” dediğimiz varlıkların belirmesi bizde nedenini bilmediğimiz hafif bir 

tedirginlik yaratmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, ufkumuzun sardığı çevreye öteki 

insanları kattığımızda bu durumun bizde bir kaygı uyandırdığını, oysa yaĢam 

dünyamızda sadece mineraller, bitkiler ve hayvanlar söz konusu olduğunda bu türden 

bir tedirginlik ve korku yaĢamadığımızı, aksine sanki doğadaymıĢ gibi rahat 

olduğumuzu belirtmektedir. Gasset, kırda duyduğumuz türden bu rahatlığın nedenini 

Nietzsche‟ye ait bir sözle açıklamaktadır. Gasset, Nietzsche‟nin, “doğayla baĢ baĢayken 

kendimizi öylesine rahat ve keyifli duymamızın nedeni, doğanın bizim hakkımızda bir 

görüĢü olmayıĢıdır” sözünden hareketle, bizi kaygılandıran ve tedirgin eden Ģeyin, öteki 

insan olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 94). Bu bağlamda, öteki insan, taĢtan, 

bitkiden ve hayvandan farklı bir özelliğe sahiptir. Bu özellik, öteki insanın, bizim 

hakkımızda bir takım görüĢlere ve düĢüncelere sahip olmasıdır. Dolayısıyla, ben ve 

öteki insan arasındaki iliĢki, her Ģeyden önce birbirini hesaba katan, katmak zorunda 

olan bir iliĢki türüdür. Nitekim, bu iliĢki biçiminde, “taĢ gibi, hemcinsimi de hesaba 

katarım, ama taĢtan ayrı olarak, hemcinsim de beni hesaba katar”, yani bir taĢ, bitki ya 

da hayvandan farklı olarak sadece bizim gibi olan ve bize benzeyen bir baĢka insan bizi 

hesaba katmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, taĢ, bitki ya da hayvanda olduğu gibi öteki 

yalnızca benim için var değildir, aynı oranda ben de onun için varımdır (Gasset, 2013, s. 

61).  

Bu nedenle, bir insanın, bir baĢka insanla kurduğu iliĢki türü anlam ve değer 

bakımından bir hayvanla veya bir bitkiyle kurulan iliĢkiden farklıdır, öteki insanla 

kurulan iliĢki son derece özel nitelikli ve anlamlı bir birlikteliktir. Yalnızca insanlara 

özgü bir nitelik içeren bu birlikteliği “ben sizlerde varolduğumu bildiğim ölçüde, benim 

varlığım, duruĢum, varoluĢum sizinkiyle karıĢıyor” sözleriyle dile getiren Gasset‟e göre, 

bu birliktelik, dar ölçüde yalnız olmadığımızı, birlikte olduğumuzu, yani eĢlerimiz 

arasında, toplum içinde olduğumuzu anlatmaktadır. Öyle ki “yaĢamım, baĢkalarıyla 

birlikte yaĢamak”tır. Dolayısıyla, Gasset, “birliktelik ya da toplum diye adlandırdığımız 

gerçeğin, “ancak varlıklarını değiĢ tokuĢ eden, karĢılıklı biri öbürü olan iki Ģey 

arasında” varolabileceğini düĢünmektedir. Öte yandan, bu düĢüncesinin “ben senin 
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benim için varolduğunu, bende olduğunu, varlığımın bir bölümünü doldurduğunu 

duyduğun ölçüde sana eĢlik ederim ya da seninle birlikte olurum; yani, ben, sen 

olduğum ölçüde sana eĢlik ederim, seninle birlikte yaĢar, senin yanında kalırım” 

anlamına geldiğini belirten Gasset‟e göre, bu durum tersten dile getirildiğinde ise “sen 

ben olmadığın ölçüde”, yani “ne benim ne de baĢka herhangi bir hemcinsin için 

varolmadığın ölçüde, yalnız kalırsın, topluluk içinde ya da baĢka biriyle birlikte 

olamazsın” demektir. Bu nedenle, toplum, ben ve ötekinin birbiri için var olmasını 

gerektirdiği gibi aynı zamanda, benim sen olmamı gerektirmektedir. Bu bağlamda, 

birinci bölümde üzerinde durulduğu gibi Gasset, her birimizin kendi kökten 

gerçekliğinin kendi yaĢamı olduğunu, hiç kimsenin birbiri yerine geçemeyeceğini, 

sözgelimi herkesin kendi acısını kendisinin çekmek zorunda olduğunu, yani yaĢamın 

aktarılamaz olduğunu anımsatmakta, dolayısıyla “gerçek toplumun ne denli güç, ne 

denli sorunlu, hatta belki de bir hayal olduğunu” fark edeceğimizi öne sürmekte ve 

toplumun kutuplaĢmasının son derece önemli bir sorun olduğuna dikkat çekmektedir 

(Gasset, 2013, s. 61).     

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, tartıĢma götürmez bir biçimde toplumsal 

olarak niteleyebileceğimiz olay, olgu ve iliĢki bulmak amacıyla temel gerçeklik olan 

insan yaĢamını karıĢ karıĢ gözden geçirdiğini belirten Gasset‟e göre, en nihayetinde 

“toplumsal” ya da “toplumsal davranıĢ dediğimiz Ģey”, bir insanın “kendisine karĢı tavır 

koyan” ötekine, yani bir baĢka insana “tavır koymasıyla Ģekillenen” bir gerçeği 

anlatmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, toplumsallık, eylemi yapan iki insanın birbirlerine 

karĢılıklı yanıt verdikleri bir iliĢkiyle baĢlamaktadır ve bu iliĢkiyi baĢlatan, ben ve 

öteki‟dir (Gasset, 2014a, s. 91-92). Toplum kavramını sorgulamaya “ben” ve “öteki” 

arasındaki iliĢkiden baĢlayan Gasset, ötekinin “beni eylem tasarımımda” bir yanıt 

vermeye zorladığını, dolayısıyla eylemlerimizin, karĢılıklı, birbirine yönelik, yani iç içe 

olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, ben ve öteki arasında tam bir etkileĢim söz 

konusudur. Çünkü, öteki “bana tıpkı benim ona yanıt verdiğim gibi yanıt verme 

yeteneğinde”dir. Nitekim, bir olguyu ve/veya bir olayı toplumsal olarak 

adlandırabilmek için en önemli “ilke Ģu ya da bu olasılıkla eylemime yanıt vereceğini 

önceden bildiğim bir varlığın bulunması”dır. Bu bağlamda, “birisiyle „alıĢveriĢimiz 

olmadığını‟ söylemek onunla „toplumsal iliĢkimiz‟ olmadığı anlamına” gelmektedir. 
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Dolayısıyla, toplumsallık, karĢımızdakini, yani ötekini hesaba kattığımız ve zihnimizde 

önceden tasarlanan karĢılıklı bir iliĢkiden, eylemden doğmaktadır (Gasset, 2014a, s. 

104).  

Toplumsallıkla ilgili varılan bu ilk sonuca göre, “gözümüze insan, benden baĢka, 

bir de öteki olarak” görünmektedir. Bu da demek oluyor ki öteki, “alıĢveriĢim 

olabilecek ve – istemesem de – olması gereken kiĢidir. Çünkü, ister ötekinden nefret 

edeyim isterse ötekinin varolmasını hiç istemeyeyim “ortaya çıkan sonuç, onun için 

benim kaçınılmaz biçimde varolduğumdur; bu da beni, istesem de istemesem de onu ve 

benim hakkımdaki, belkide kötü olan niyetlerini hesaba katmaya zorlar”. Bu noktada, 

Gasset‟e göre, “karĢılıklı „hesaba katma‟, karĢılıklılık, iliĢkiyi toplumsal olarak niteleme 

iznini” vermektedir (Gasset, 2014a, s. 104). Fakat, bu aĢamada hemen belirtmek gerekir 

ki “bir eylemin karĢılıklılığı, etkileĢim, ancak belli bazı özellikler açısından, öteki de 

benim gibi olduğu için olasıdır: Benim için ben neysem, onun da içinde aynı Ģey olan 

bir ben‟i vardır”. Diğer bir deyiĢle, hayvandan farklı olarak bana benim gibi karĢılık 

veren öteki, “tıpkı benim gibi düĢünmekte, duymakta, istemektedir, benim gibi amaçları 

vardır, kendi yolunda gider, vb.” ve elbette ki tüm bunları, “yüz ve el kol 

hareketlerinden bana yanıt verdiğini, benim karĢılığım olduğunu gözlemlediğimden 

ötürü keĢfederim”. Bu anlamda, Gasset‟e göre, “öteki, insan, baĢlangıçta gözüme yalnız 

ve yalnızca bana karĢılık veren kiĢi olarak görünür”. Hatta, “insan olmanın tüm öbür 

özellikleri bu niteliğe kıyasla ikincildir ve daha sonra gelir”. Dolayısıyla, Gasset, öteki 

olmanın, “insanın baĢına gelebilecek bir kaza ya da talih değil, temel bir nitelik” 

olduğunu düĢünmekte ve bu durumun, çok iyi anlaĢılması gerektiğini belirtmektedir. 

Aksi halde “ben, yalnızlığımda, „insan‟ gibi bir genel adla adlandırılamazdım”. Çünkü, 

“o adın anlattığı gerçeklik, gözüme ancak bana yanıt ya da karĢılık veren bir baĢka 

varlık bulunduğu zaman görünür”. Daha açık bir ifadeyle, Gasset‟e göre, Husserl‟in 

belirttiği gibi “insan sözcüğünün anlamı bir kiĢinin diğeri için varolmasını gerektirir; 

dolayısıyla, bir insan, topluluğu, bir toplum ister”, ama “bunun tersi de geçerlidir: 

Ġnsanların çevrelerinde baĢka insanlar bulunmadıkça (gerçek ya da gizil olarak) 

kavranamayacakları da aynı ölçüde açıktır”. Bu nedenle, bir “insandan bir toplumun 

dıĢında, ona yabancı olarak söz etmek baĢlı baĢına çeliĢkili ve anlamsızdır”. Nitekim, 

Gasset, “kökten gerçeklik ve kökten yalnızlık olarak yaĢamdan söz ederken” neden tür 
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olarak insandan değil de bizzat yaĢayan kiĢiden ya da kiĢisel yaĢamdan söz ettiğinin 

açıklamasını burada bulabileceğimizi belirtmektedir. Çünkü, daha önce üzerinde 

durulduğu gibi temel gerçeklik olan yaĢam her ne kadar kökten yalnızlık olsa da bir 

insan kendini, kiĢiliğini, yalnızlığı içinde değil, aksine, öteki ile toplumsallık iliĢkisi 

içinde, baĢka bir insanla alıĢveriĢ halinde, ona karĢılık veren olarak yapılandırmaktadır. 

Dolayısıyla, Gasset‟e göre, ben‟in, öteki ile ortaya çıktığını, ayrıca hayvandan farklı 

olarak ötekinin bana tıpkı benim gibi karĢılık verdiğini, toplumsal iliĢkinin de ancak 

bana benim gibi yanıt veren bir baĢka insanla kurulabileceğini, bu nedenle ben‟in 

ötekiyle olan iliĢkisinin dar anlamda toplumsal olarak nitelendirilebilecek tek iliĢki türü 

olduğunu ve bu iliĢki türünden de toplumun meydana geldiğini söylemek mümkündür 

(Gasset, 2014a, s. 105). Fakat, toplumsal olana iliĢkin tüm bu belirlemelere rağmen, 

Gasset, halen toplumun ne olduğu hakkında aydınlık bir fikre ulaĢmaktan çok uzak 

olduğumuzu da belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 138). 

Toplum kavramını, taĢlarla, bitkilerle ve hayvanlarla olan iliĢkimizden yola 

çıkarak çözümleyen ve toplumsal niteliğini hak eden iliĢkinin ancak öteki insanlarla 

kurulabildiğini belirten Gasset‟e göre, “herkesin kendi yaĢamında karĢılaĢtığı ilk Ģey 

öteki insanlardır”. Çünkü, “her birimiz” bir ailede doğarız. Fakat, “ailenin de asla 

çevresinden yalıtılmıĢ bir varlığı yoktur”. Bu da demek oluyor ki “insan, insanların 

arasında doğar, karĢılaĢtığı ilk Ģey insanlardır”, yani insanın içinde yaĢadığı dünya 

“insanlardan oluĢan bir çevre”dir. Gasset, burada çevrenin, örneğin, “çevresi olan bir 

insan”, “insanın çevresi olmalı” veya “pek çevresi olmayan biri” Ģeklinde kullandığımız 

bir anlama geldiğini belirtmekte ve insani çevremizin “yaĢamımızda hayvanlar 

dünyasından” ya da “bitki ve mineral dünyasından” önce geldiğine dikkat çekmektedir. 

Öyle ki “dünyanın tüm kalan kısmını bir hapishanenin parmaklıkları arkasından, içinde 

doğup yaĢadığımız insan dünyasının ardından görürüz”. Çünkü, doğduğumuz andan 

itibaren yakın çevremizde bulunan tüm o insanların, karĢılıklı eylemleri sırasında en 

yoğun ve en sık yaptıkları Ģey, hem bizimle hem de kendi aralarında konuĢmaları ve 

konuĢurken de bize ya da birbirlerine kendi fikirlerini aktarmalarıdır (Gasset, 2014a, s. 

106). Böylece, “kendimizi ilk kez hayatta bulduğumuzda, yalnız ötekilerle birlikte, 

ötekilerin arasında olmakla” kalmayıp, aynı zamanda onlara alıĢırız ve her birimiz 

dünyayı onlardan edindiğimiz “o fikirlerin ardından” görürüz. Dolayısıyla, ötekinin, 
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yaĢamımızın ardında varlığını hep duyurduğu anlamına gelen bu durum, Gasset‟e göre, 

toplumla ilgili ilk “teoremi dile getirmemize olanak” vermektedir: “Ġnsan a nativitate 

(doğumundan baĢlayarak) kendinden baĢkasına, yabancı varlığa açık durumdadır; ya da 

baĢka bir deyiĢle, her birimiz daha kendi kendisinin bilincine varmadan önce, temel bir 

deneyim ediniriz”. Bu temel deneyim, “bu dünyada „ben‟ olmayan birileri”nin, yani 

“öteki”nin varolduğudur. Bu nedenle, “insan doğumundan baĢlayarak ötekine, kendisi 

olmayan alter‟e açık”tır, yani insan, istese de istemese de doğumundan itibaren 

“diğerkâmdır”. Fakat, bu önermeyle insanın “ötekine açık olduğu”nu söylediğimizde, 

yani bir insanın yapıp etmelerinde “kendinden ayrı ve yabancı bir varlık olarak öteki ile 

hesaplaĢma durumunda olduğu”nu dile getirdiğimizde, Gasset, bu açıklığın “ötekinden 

yana mı yoksa karĢıt mı” olduğunun belirtilmediğine dikkat çekmekte ve bu 

belirsizliğin “ötekine yöneliĢin iyi ya da kötü” niyetli olmaktan daha önce geldiğini 

düĢünmektedir. Daha açık bir ifadeyle, “ötekini soymak ya da öldürmek” tıpkı “onu 

öpmek ve özveride bulunmak gibi ilkin ona açık olmayı” gerektirmektedir (Gasset, 

2014a, s. 107).  

Bu noktada, Gasset‟e göre, “ötekilere açık bulunmak”, tür olarak insanın 

“sürekli ve oluĢturucu bir durumudur”. Fakat, bu durum, “onlara [ötekilere] karĢı belli 

bir eylem değildir”. Bu durum yalnızca ötekine yönelik belli bir eylemin olanağının 

koĢuludur. Dolayısıyla, “bu henüz bir „toplumsal iliĢki‟ değildir”. Çünkü, bu iliĢki 

“henüz hiçbir somut edimde belirlenmemiĢtir”. Bu nedenle, en basit Ģekliyle “birlikte 

bulunuĢtur”, yani sadece tüm olası “toplumsal iliĢkiler”in temelidir. BaĢka bir deyiĢle, 

“yalnızca yaĢamımın ufkunda birilerinin hazır bulunuĢudur” ve “o bulunuĢ her Ģeyden 

önce ötekinin tekil ya da çoğul biçimde benimle birlikte bulunuĢudur o kadar”. Çünkü, 

“o birlikte bulunuĢta, benim onunla [ötekiyle] ilgili herhangi bir eylemdeki tutumum 

yoğunlaĢmadığı gibi öteki ile salt tanıĢıklığım da somutlaĢmıĢ değildir”. Bunun “hayli 

önemli bir uyarı” olduğunu belirten Gasset‟e göre, “öteki, benim için Ģimdilik pek soyut 

bir gerçeklikten ibaret”tir, yalnızca “kendisine yönelik edimlerime karĢılık verebilecek 

bir varlık”tır, yani “soyut insan”dır. Fakat, söz konusu birlikte bulunuĢtan, “birbirine 

giderek bağlanan iki ayrı somutlaĢma ya da belirginleĢme çizgisi” doğmakta, yani ben 

ve öteki için “biz” olma bilinci baĢlamaktadır (Gasset, 2014a, s. 107). Bu bilinci 

baĢlatan ilk adım, yavaĢ yavaĢ bedenini “yüzünü, el kol hareketlerini, edimlerini” daha 
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ayrıntılı olarak çözümlediğim ötekini daha iyi ve daha çok tanımamdır. Bir diğeri ise 

ötekiyle olan iliĢkimin “etkenleĢmesidir”, yani ötekine ve kendime yönelik “edimlerde” 

bulunmamdır. Uygulamada birinci çizginin ikincisini izleyerek ilerlediğini belirten 

Gasset‟e göre, ben ve ötekinin giderek biz olmaya doğru somutlaĢan bu birlikteliğini 

açıklamaya ikincisinden baĢlamak gerekmektedir (Gasset, 2014a, s. 108). 

Bir önceki bölümde ele alındığı üzere dünyanın nihai varlığının perspektif 

olduğunu öne süren Gasset‟e göre, yalnız benim bakıĢ açımdan görünen dünyayla 

yalnız ötekinin bakıĢ açısından görünen dünya arasında her ikimiz için de ortak mevcut 

olan bir takım nesnelerin, kavramların ve imgelerin varlığını, öteki insanla alıĢ veriĢ 

halinde, yani karĢılıklılık iliĢkisi içinde keĢfederiz. Üstelik bu durum baĢka bir çok 

insanla bir çok kez yinelendikçe “kafamda benimkinin ve onunkinin ötesinde bir 

dünyanın varolduğu fikri oluĢur”. Bu dünya, herkesin kendi birincil yaĢamı karĢısında 

hepimize ortak olan “nesnel dünya”, yani her ikimiz için de geçerli olan dünyadır. 

Dolayısıyla, birinci bölümde değinildiği üzere Gasset, dünyanın nesnelliği ile fizik 

biliminin bize sunduğu fizik dünyayı kastetmemektedir. Gasset‟in, sözünü ettiği 

nesnellik, dünyanın içinde yaĢayan her bir insanın bakıĢ açısı, perspektifi sayesinde 

ortak oluĢturulan ve kabul edilen nesnelliktir. Bu bağlamda, Gasset, dünyanın 

nesnelliğini kendisine, yani fizik dünyaya değil, insanların ortak kabulüne 

dayandırmakta ve bu ortak ya da nesnel dünyanın, ötekiyle karĢılıklılık iliĢkisi içinde 

keĢfedildiğini düĢünmektedir. Bu anlamda, nesnel dünya, Gasset‟e göre, ben ve öteki 

arasındaki ortak iletiĢim ortamıdır, yani toplumsal iliĢkinin gerçekleĢtiği alandır. BaĢka 

bir deyiĢle, toplumsal iliĢki insanların ortak kabul ettiği nesnel dünyayı inĢâ etmektedir. 

Gasset, herkese ortak olan nesnel dünyanın en çok da konuĢmalarımızla belirginleĢtiğini 

düĢünmektedir. Çünkü, en çok bizim için ortak olan Ģeyler hakkında konuĢuruz. Gerçi 

konuĢmalarımız sırasında ötekilerin yapıp etmelerindeki ufak ayrıntıları fark eder ve 

ortak paylaĢtığımızı düĢündüğümüz bir çok Ģeyin sıklıkla hayal olduğunu anlarız. Bu 

durum, her ne kadar sadece bize ait olan kendi dünyamıza, kökten yalnızlığımızın 

dünyasına, yani “yalnız benim olan kendi dünyama” kapanmaya yol açsa da “yine de” 

her ikimizin bakıĢ açısına göre ortak olan bir “dünyanın genel çizgileri üstünde 

anlaĢmamıza yetecek sayıda sınanmıĢ yerleĢik” ortaklığın oluĢmasını sağlamaktadır. 

Nitekim, “bilimlerde iĢbirliği, Almanya‟daki bir laboratuvarın Avustralya‟daki bir 
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laboratuvarda yapılan gözlemlerden yararlanabilmesi” bu sayede mümkün olmaktadır 

(Gasset, 2014a, s. 108). Dolayısıyla, “adım adım ne yalnız benim ne de yalnız senin” 

olmayan, “ilke olarak hepimizin ortak dünyası olan bir dünya imgesi” 

yapılandırdığımızı belirten Gasset‟e göre, sözkonusu olan ortak dünya apaçık ortada 

bulunan bir Ģey değildir, aksine “bir yapılandırma”dır ve bunu sağlayan toplumsal 

iliĢkidir. BaĢka bir deyiĢle, “benim toplumsallığım ya da öbür insanlarla toplumsal 

iliĢkim, onlarla benim aramda ortak” “insani” bir dünyanın belirmesini sağlamaktadır. 

Bu bağlamda, “dünyanın kalan kısmını” görmemize aracılık eden ve bizi etkileyen, 

“insani dünya”dır (Gasset, 2014a, s. 109). 

Bu noktada, içinde yaĢadığımız “insani” dünyada “baĢkalarıyla birlikte hayat 

sürdüğümüzden” ötürü, “bizim hayatımız”, “birlikte yaĢamaktır” diyen Gasset, “birlikte 

yaĢam olması için” salt ötekine, altere açık bulunmaktan, yani insanın temel 

diğerkâmlığı diye adlandırdığı durumdan çıkmak gerektiğini düĢünmektedir. Çünkü, 

“ötekine açık bulunmak edilgen bir Ģeydir”. Oysa ki “bir açıklığın temeli üstünde, 

benim ötekine yönelik edimlerde bulunmam, onun da bana yanıt ya da karĢılık vermesi” 

gerekmektedir. Hatta, “ne yaptığımız önemli değildir: ister birisinin yarasını sarayım, 

ister hak edene bir yumruk patlatayım”, yani yeter ki yapılan herhangi bir Ģeye karĢılık 

vereyim. Dolayısıyla, her Ģekilde birlikte yaĢadığımızı ve herhangi “bir Ģey açısından 

karĢılıklılık iliĢkisi” içinde olduğumuzu düĢünen Gasset‟e göre, “yaĢıyoruz 

sözcüğündeki iyelik belirten “-uz” eki, “biz” iliĢkisini,  olan o yeni gerçekliği son 

derece iyi anlatmaktadır. Çünkü, “unus et alter, ben ve öteki birlikte bir Ģey yapıyoruz 

ve onu yaparken biz‟iz”dir. Bu, bizim karĢılıklı varoluĢumuzdur, “bizlik”tir, yani öteki 

ile ilk somut iliĢki biçimidir. Bu nedenle, en basit anlamda  “ilk toplumsal iliĢki budur”. 

Bu bağlamda, ben ve öteki arasındaki iliĢkiyi etkenleĢtiren, “biz” olma bilincidir ve bu 

bilinci baĢlatan en önemli unsur birlikte bulunma halidir (Gasset, 2014a, s. 109).  

Birlikte bulunma hali, “ben ve öteki arasında kavram, nesne, imge gibi bir takım 

ortak öğeler yaratmaktadır”. Bu ortak öğeler bütün insanlarda tam anlamıyla örtüĢmese 

de evrensel, herkese ortak olan bir dünya fikri uyandırmaktadır (Ġspir ve Küçükalkan, 

2013, s. 6). Gasset‟e göre, bu fikir ise dünyayı sadece benim değil, bizim dünyamız 

yapmaktadır ve herkes için geçerli olan bizim dünyamız, ötekinin varlığını kanıtlayan 

en önemli delildir. Nitekim, nesnel dünya, birlikte yaĢadığımız ötekiyle 
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temellenmektedir (Gasset, 2014a, s. 109). “Bu nesnel dünyada öteki ile kurulan somut 

iliĢki toplumsal iliĢkidir ve özneleri „biz‟dir”. Ancak, birlikte yaĢadıkça “biz” iliĢkisi 

içinde daha da tanıdığımız öteki, ben için giderek daha belirgin hale gelmekte, diğer 

ötekilerden ayrılmakta ve “sen” niteliği kazanmaktadır (Ġspir ve Küçükalkan, 2013, s. 

7). Gasset‟in deyiĢiyle, “öteki Ģimdiye değin belirsiz” biri olan, “yalnızca bedeninden 

ötürü, varolduğunu bildiğim”, “bir „benzerim‟ diye adlandırdığım, dolayısıyla bana 

karĢılık verme yeteneği olan ve bilinçli yanıtını hesaba katmak zorunda olduğum biri-, 

kendisiyle iyi ya da kötü iliĢkim sürdükçe, gözümde belirginleĢir” ve “onu daha az 

tanıdığım öbür ötekiler‟den ayırırım” (Gasset, 2014a, s. 110). Bu bağlamda, “sen ve ben 

iliĢkisinde yakınlık dıĢında kalanlar ise „onlar‟dır”. “Sen öznesini ötekilerden, onlar‟dan 

ayıran özellik”, “sen” öznesiyle kurulan iliĢkinin daha yoğun bir nitelikte olması ve 

mahremiyet alanında gerçekleĢmesidir. “Ben-sen iliĢkisi bireylerarası yaĢama dahil 

olurken „sen-leri‟ aĢan, „biz‟ ve „onlar‟la olan iliĢki, birlikte yaĢamın gerekliliğidir; yani 

toplumsal iliĢkidir” (Ġspir ve Küçükalkan, 2013, s. 7).  

Gelinen bu noktada, Gasset, insanın temelden “diğerkâm” olduğunu, yani 

doğumundan baĢlayarak ötekine açık bulunduğunu, ötekinin benimle “biz” iliĢkisine 

girdiğini ve “biz” iliĢkisinde öteki insanın belirginleĢerek “sen” olduğunu açıkladıktan 

sonra, ötekinin yarattığı tehlikeyi ele almakta ve bu tehlikeyle birlikte ötekinin kökten 

gerçekliği olan yaĢamı ile benim kökten gerçekliğim olan yaĢamım arasındaki 

çekiĢmeyi irdelemektedir. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, toplumsal iliĢkinin kökeninde 

varolduğunu öne sürdüğü, ben‟in, sen ile olan çatıĢmasını serimlemektedir. Çünkü, 

ben‟in, sen ile olan çatıĢması, benim kendi kiĢisel yaĢamım söz konusu olduğunda, 

“öteki” insanın yaĢamının kökten ve tartıĢılmaz bir gerçeklik olmadığını anlamamı ve 

“kendimi ben olarak ve yalnızca ben olarak” keĢfetmemi sağlamaktadır. Dolayısıyla, 

alıĢılmıĢın aksine, “birinci kiĢi” olan ben, biz ve sen‟den sonra, en son noktada ortaya 

çıkmaktadır (Gasset, 2014a, s. 111).          

Daha önce belirtildiği gibi Gasset‟e göre, ötekinin en temel özelliği, kendisine 

yönelik eylemime “fiilen ya da yeti düzeyinde karĢılık” vermesidir. Bu da benim 

eylemime giriĢirken önceden onun tepkisini hesaba katmam zorunluluğunu beraberinde 

getirmektedir. Aynı Ģekilde öteki de kendi açısından tepki verirken benim eylemimi 

hesaba katmak durumundadır (Gasset, 2014a, s. 135). Dolayısıyla, “iki etkin öznenin – 



146 
 

ben  ve öteki – katıldığı bir eylem” hem beni hem de ötekini sarıp sarmalamakta, yani 

etkileĢim biçiminde gerçekleĢmektedir. Nitekim, “karĢılık verici” bu durum ötekiyle 

olan iliĢkimizi toplumsal olarak nitelendirmemize olanak sağlamaktadır (Gasset, 2014a, 

s. 135-136). Bu bağlamda, aslında “daha baĢlangıcından itibaren kendimi bir insan 

dünyasında”, “insanların arasında” ya da “toplumda bulurum” (Gasset, 2014a, s. 138). 

BaĢka bir deyiĢle, “ben, her birimizin kendi ben‟i, insanlarla çevrili bulunur. Onların 

çoğuyla toplumsal iliĢkim vardır, aramızdaki o „biz‟ gerçeği diye adlandırdığımız 

karĢılıklılığı yaĢarım, tanıdığım, yani benim tarafımdan tanımlanabilecek, senler diye 

adlandırdığımız belli bireyler o gerçeklikte giderek belirginlik kazanırlar” (Gasset, 

2014a, s. 141).  

“Biz” denen yaĢamsal gerçeklikte, ötekinin artık sen‟e dönüĢmesiyle birlikte 

Gasset‟e göre,“insani dünya benim gözümde insanların oluĢturduğu bir ufuk olarak 

belirlenir, o ufkun en yakın çemberi benim için sen‟lerle, yani benim için eĢsiz olan 

bireylerle doludur”. Dolayısıyla, “insani dünya önümde az ya da çok mahremiyet, az ya 

da çok bireysellik ya da birlik perspektifi, özetle, yakın ya da uzak bir insanlık 

perspektifi olarak” açılmaktadır (Gasset, 2014a, s. 140). Öyle ki “onlar çevremde 

durmadan bir Ģeyler yaptıkları, nesneleri evirip çevirdikleri, en çok da konuĢtukları için, 

onları yapar gördüğüm ve söylediklerini iĢittiğim her Ģeyi kendi yaĢamımın kökten 

gerçekliğine yansıtırım”. Böylece, içinde bulunduğum “insan dünyası”, “dünyamın 

perspektifinde ilk yeri” tutmaktadır. Fakat, bu durum, kendimi ve yaĢamımı, ötekilerin 

aracılığıyla görmeme neden olmaktadır. Çünkü, salt benim olan kökten gerçekliğim, 

yani yaĢamım, yavaĢ yavaĢ öbür insanların söylediklerinden edindiğim ve kendi 

yaĢamımın kökten gerçekliğine yansıttığım bir takım düĢüncelerle ve bu düĢünceler 

doğrultusundaki yapıp etmelerle adeta bir kabukla örtülür. Hatta, bu durum beni, 

normalde onlar tarafından yaratılmıĢ, tam anlamıyla benim olmayan, yani benim için 

varsayımsal olan ya da gerçek benzeri olan bir dünyada yaĢamaya ve o dünyayı öylece 

sahici, gerçek sanmaya alıĢtırır. BaĢka bir deyiĢle, kendi kökten gerçekliğimi unutturur. 

Ancak, “öteki insanların yaptıkları ve söyledikleri Ģeylere uysallıkla uymam beni 

saçma, çeliĢkili, berbat durumlara sürüklediğinde, tüm bunlarda ne kadar gerçek payı 

olduğunu sorgulamaya baĢlarım”, yani “onlarla birlikte yaĢamakta olduğum 

uzlaĢımdan, sözde gerçeklikten kendimi bir süre için geri çeker, kökten yalnızlık olarak 
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yaĢamımın sahiciliğine sığınırım”. Fakat, yine de “Ģu ya da bu ölçüde, oranda ve 

sıklıkta, tam bir ikili yaĢam sürdürürüm”. Üstelik, bu iki yaĢamdan “her birinin de kendi 

bakıĢ biçimi ve perspektifi vardır”. Ayrıca, çevremi gözlemlediğimde, “ötekilerin her 

birinin de aynı durumda olduğunu” görürüm. Ancak, bu anlamda “herkesin dozu 

ayrıdır”, yani “kimi insan vardır, uzlaĢımın, sözde yaĢamının ötesinde [kendine ait olan] 

yaĢamı hemen hemen” hiç bilmez, “kimi uç durumlardaysa, ötekinin kendi sahici 

gerçekliğine kuvvetle bağlı olduğunu görürüm” (Gasset, 2014a, s. 138).  

Fakat, Gasset‟e göre, her ne kadar “uzlaĢımsallık” ya da “gerçeklik, sahicilik” 

her birimizin yaĢamında farklı düzeylerde kendini gösterse de “en ileri bir sahicilik 

durumunda bile, insan bireyi ömrünün büyük bölümünü çevresindeki ya da toplumsal 

uzlaĢımın sözde yaĢamında” tüketmektedir (Gasset, 2014a, s. 138). BaĢka bir deyiĢle, 

daha doğduğum andan itibaren, dünyayı, yaĢamımı, öteki insanların boyadığı renklerle 

boyamakta, sundukları formüllerle yaĢamakta ve öteki insanların “insanlıklarını” 

özümseyerek, kendimi, ötekilerin “Ġnciline göre insancıllaĢmıĢ” görmekteyim. Ancak, 

“ötekiler tarafından insancıllaĢtırılmıĢ bulunan o dünya” yalnızca “az çok gerçek 

benzeri, birçok yanı aldatıcı” olan bir dünyadır, “benim sahici dünyam değildir”. Bu 

nedenle, “tartıĢılmaz bir gerçekliği” yoktur. Dolayısıyla, bu durum “bana etik değil, 

yaĢamsal bir görev” yüklemektedir. Bu görev, yaĢamımdaki her Ģeyi, “hak ettikleri 

gerçeklik ya da gerçekdıĢılık oranıyla yerli yerinde dursunlar diye”, benliğime dalarak, 

“zaman zaman bir arıtma iĢlemine sokma görevi”dir. Aksi halde, bana ait olan o gerçek 

yaĢamı yaĢamam mümkün değildir. Dolayısıyla, “insanların dünyasıyla birlikte 

yaĢadıkça, yani „toplum‟ içinde yaĢadıkça, ancak bir sözde yaĢam sürmekteyiz” (Gasset, 

2014a, s. 139). Nitekim, bir önceki bölümde ele alındığı üzere, insan yaĢamı tam 

anlamıyla, temelinde herkesin kendi yaĢamıdır ve özünde kökten yalnızlıktır. 

YaĢamımda, “içinde bulunan her Ģey, yani olduğum insan ve yaĢadığım dünya”, bana 

ait, “benim olmak özelliğini” içermektedir ve ötekinin yaĢamı benim yaĢamım 

karĢısında ikincil bir gerçekliktir (Gasset, 2014a, s. 117). BaĢka bir deyiĢle, öteki 

“benim hepten dıĢımdadır”, “kesinlikle yabancımdır” (Gasset, 2014a, s. 118). Hatta, 

öteki insan, yaĢamımın ufkunda beliren “bir tehlikedir” (Gasset, 2014a, s. 94).   

Çünkü, yukarıda belirtildiği gibi ötekiyle kurulan birlik perspektifinde ya da biz 

iliĢkisinde “bir kimseyi ne denli iyi tanırsak tanıyalım, karakter özelliklerine ne denli 
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güvenirsek güvenelim, bizi gerçekten çok ilgilendiren bir meselede” dahi “davranıĢının 

ne olacağını” tam anlamıyla kestirmek mümkün değildir, yani öngörülenden farklı bir 

eylemde bulunma olasılığı vardır (Gasset, 2014a, s. 148). Üstelik, hatırlanacağı üzere 

Gasset‟e göre, “insanoğlu, ister öteki olsun, ister ben olayım, belirlenmiĢ ya da 

saptanmıĢ bir varlık değildir; varlığı zaten var olma özgürlüğüdür” ve “bunun 

sonucunda insan, yaĢadığı sürece her zaman o ana değin olduğundan farklı olabilir” 

(Gasset, 2014a, s. 148). Bu anlamda, “meçhul insan”ın, ötekinin, bana karĢı nasıl 

davranacağını” tam anlamıyla bilmiyor olmamdan dolayı, ötekine yaklaĢırken farklı 

olasılıkları hesaba katar, “düĢmanca ve yırtıcı bir tepki verebileceğini” düĢündüğüm 

gibi tam tersi bana dost, iyi yürekli ve cömert davranabileceğini de düĢünürüm. 

Nitekim, bu durum, yaĢamımızda beliren öteki insanın, bizde neden kaygı uyandırdığını 

da tam olarak açıklamaktadır. (Gasset, 2014a, s. 149-150). Çünkü, öteki, “gizil bir 

dostum olduğu gibi, gizil bir düĢmanım da olabilir” (Gasset, 2014a, s. 143).  

Dolayısıyla, “öteki, doğası gereği, biçimsel olarak tehlikelidir”. Daha açık bir 

ifadeyle, Gasset‟e göre, “insan özü gereği tehlikelidir; hiç tanımadığımız biri söz 

konusu olduğunda bu niteliği büsbütün artar, bizim için sen‟e dönüĢtüğünde de giderek 

azalan oranda sürer”, ama “hiçbir zaman tümüyle yok olmaz” (Gasset, 2014a, s. 150). 

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki “tehlikeli demek kesinlikle kötü ya da düĢmanca 

demek değildir; tersine, hayırlı ve mutluluk verici de olabilir”. Bu anlamda, ötekini 

tehlikeli yapan, ötekiyle ilgili her iki karĢıt durumun aynı ölçüde olası olmasıdır. Hatta, 

birbirine karĢıt, ama eĢit olasılıktaki olanaklar, yani öteki insanın dost ya da düĢman, 

bizden yana ya da bize karĢıt olabilmesi, her türlü toplumsal iliĢkinin temelidir. Bu 

nedenle, Gasset, “toplum” gerçeğinin daha kökeninde, olumlu olduğu kadar olumsuz bir 

anlam, yani “toplanmazlık” anlamı da taĢıdığını düĢünmektedir (Gasset, 2014a, s. 143). 

Dolayısıyla, öteki insanla kurduğumuz toplumsal iliĢki, her zaman az çok bir savaĢım 

ve bir çatıĢma niteliği taĢımaktadır. Sözgelimi, “bireyleri birbirlerine en sıcak 

sevecenlik bağlarıyla bağlı bulunan, örnek derecede uyumlu bir ailenin o örnek uyumu 

ancak her birinin ötekiyle sayısız çatıĢma ve çarpıĢmalarının sonunda ulaĢtıkları iyi bir 

uzlaĢma ve karĢılıklı uyarlanmadır” ve “o çarpıĢmalar ne denli ufak olursa olsun, 

aslında hepsi düpedüz savaĢımdır” (Gasset, 2014a, s. 151).  
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Ancak, hemen belirtmek gerekir ki Gasset‟e göre, çatıĢma, ötekinin bize karĢı 

olan herhangi bir düĢmanlığından değil, ötekinin öngörülemez olan eylem 

olanaklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu çatıĢma ve savaĢım sırasında herkes 

kendi oluĢumunu gerçekleĢtirirken öte yandan, diğerinin oluĢumunu, varlık biçimini ne 

ölçüde ve nasıl engellediğini de keĢfetmektedir (Gasset, 2014a, s. 152). Bu nedenle, 

ötekiyle, hatta sen dediğimiz özneyle olan çatıĢmanın en derin katmanında doğrudan 

doğruya “sen‟in sen olması”, yani “senin sencileyin bir varoluĢ” biçiminin olması ve 

“benimkiyle örtüĢmüyor” olması yer almaktadır. Daha açık bir ifadeyle, bu çatıĢmanın 

temeli, senin sen ve benim de ben olmamdır. Böylelikle, sen dediğimiz özne her zaman 

benim isteklerimi, düĢüncelerimi ve inanıĢlarımı yadsımaktadır. Yadsıma, “kimi 

durumda seninle benim tastamam aynı Ģeyi istememizden ve onun uğruna 

savaĢmamız”dan kaynaklanmaktadır. Örneğin, “ele geçirmek için yarıĢtığımız ya da 

savaĢtığımız Ģey bir tablo, bir baĢarı” ya da “bir toplumsal konum” olabilir. Öyle ki 

“öteki benimle eĢ konumda bulunduğunda bile” benimle çarpıĢmakta ve beni 

yadsımaktadır. Hatta, ötekinden “bana yöneltilen o etkin yadsımalar onunla 

birlikteliğimi sürekli bir çarpıĢmaya” dönüĢtürmektedir. Ancak, “onunla Ģu meselede, o 

meselede, öbür meselede çarpıĢmam benim kendi sınırlarımı, senin dünyanla ve seninle 

olan sınırlarımı keĢfetmemi” sağlamaktadır. ĠĢte tam da “o zaman insan, herkesin 

çocukken hep „ben‟ dediğinin soyut, belirgin içerikten yoksun bir kavram olduğunun 

bilincine” varmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, “önceleri, kökten yalnızlığımda ve 

çocukluğumda”,“tüm dünyanın ben olduğuna, ya da benim olduğuna” ve ötekilerin de 

ne bir fazla ne bir eksik, „ben‟im kadar „ben‟ olduğuna” inanan ben, ötekiyle girdiğim 

iliĢkide, ötekinin benden ayrı ve aynı Ģekilde benim de ötekinden farklı, herbirimizin 

kendine ait bir ben‟i, varoluĢ biçimi ve yaĢamı olduğunu keĢfederim (Gasset, 2014a, s. 

152). Dolayısıyla, “içimizden her birinin olduğunu duyduğu somut ve eĢsiz ben aslında 

öteden beri bizim olan ve tanıdığımız bir Ģey değildir”, tersine, “belirli bir düzen izleyen 

bir dizi deneyim sayesinde”, önümüzde adım adım giderek “beliren bir Ģeydir” (Gasset, 

2014a, s. 155). Daha açık bir ifadeyle, Gasset, “ben” olduğumuzu, ötekinden farklı 

olduğumuzu, “daha önce sen‟leri, bizim senler‟imizi tanıdıktan sonra, onlarla çatıĢarak, 

adına toplumsal iliĢki dediğimiz savaĢım sırasında” fark ettiğimizi öne sürmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 155-156). Bu bağlamda, ötekiyle birlikte yaĢamak her ne kadar 

ikincil, varsayımsal bir gerçeklik olsa da, yani ötekiyle olan toplumsal iliĢkimiz her 
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zaman az çok savaĢım ve çatıĢma niteliği taĢısa da ancak, “senler‟le” olan bu çatıĢma ve 

savaĢımlar sırasında kendi sınırlarımı” tanır, “ben olarak kendi kendimi adım adım” 

keĢfederim. BaĢka bir deyiĢle, ben, temel gerçekliğim olan yaĢamımda, kendimi 

yalnızlık içinde değil, ötekiler sayesinde, senler dünyasında, biçimlendiririm. 

Dolayısıyla, Gasset‟e göre, “somut ego, alter tu”, “kökten gerçeklik ve kökten yalnızlık 

olarak yaĢamın içinde değil”, “senler‟den sonra, onların arasında”, birlikte yaĢama 

denen o ikincil gerçeklik düzleminde doğmaktadır (Gasset, 2014a, s. 158).  

Buraya kadar anlatılanları toparlamak gerekirse, Gasset, baĢta geniĢ halk kitleleri 

olmak üzere gerek politikacıların, gerek bürokratların, gerekse bilim insanlarının ve 

hatta toplumbilimcilerin, topluma ve topluma iliĢkin konularda, “mahalle berberine 

layık fikirler” sergilediklerini düĢünmekte ve bu durumda, içinde bulunduğumuz, 

yaĢadığımız “ortamın havasını belirleyenin mahalle berberi” olduğuna dikkat 

çekmektedir (Gasset, 2014b, s. 8). Bu bağlamda, toplumun ve toplumsallığın gerçekte 

ne olduğunu tüm bu basmakalıp düĢüncelerden uzak durarak ele almak gerektiğini 

belirten Gasset, toplumun neliğini, temel gerçeklik olarak nitelendirdiği insan 

yaĢamından yola çıkarak irdelemektedir. Çünkü, Gasset, “bizim için gerçeklik olmak 

iddiasında bulunabilecek her türlü” Ģeyin, kendini “bizim yaĢamımızda göstermesi” 

gerektiğini düĢünmektedir. Buradan hareketle, Gasset, toplumun neliğini, öncelikle 

yaĢamımızda, toplumsal olgu, olay ve iliĢki olarak nitelendirebileceğimiz bir Ģey olup 

olmadığını belirleyerek ortaya koymak gerektiğini vurgulamaktadır (Gasset, 2014a, s. 

163). Bu önceliğin ve gerekliliğin, bizi, yaĢadığımız dünyada bulunan Ģeylerin bir 

envanterini çıkarmaya yönelttiğini belirten Gasset‟e göre, aynı zamanda bu envanter, 

“toplumsal”, “toplumsallık”, “toplum” gibi kavramların belirsiz anlamlarından 

kurtararak, bu kavramları yerli yerince kullanabileceğimiz gerçekliklerin neler olduğunu 

sorgulamamızı sağlamaktadır. Bu envanter doğrultusunda, içinde yaĢadığımız dünyayı 

bütünleyen mineralleri, bitkileri, hayvanları ve insanları, toplumsal olarak 

nitelendirebileceğimiz bir iliĢki türü bulmak adına tek tek ele alan Gasset, bunların 

içinde sadece insanların bizim eylem yeteneğimize eĢit düzeyde bir yanıtla karĢılık 

verdiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, toplumsallık, ancak “bireylerarası insan 

dünyasında” mümkün olan bir iliĢki türü olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, 

toplumsal iliĢkinin ya da toplumsal olarak adlandırmaya layık bir gerçekliğin ne 
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olduğunu en basit ve en temel yapısıyla ben ve öteki arasındaki iliĢkiden hareketle 

çözümleyen Gasset‟e göre, “insanın öteki insan karĢısında belirdiği ve belirginleĢtiği o 

iliĢkide, insan salt öteki, meçhul insan, henüz tanımlanmamıĢ insan olmaktan çıkıp, 

eĢsiz birey, sen ile ben” olmaktadır (Gasset, 2014a, s. 164). BaĢka bir deyiĢle, 

yeteneklerim, kusurlarım, eylemlerim ve karakterim de dahil olmak üzere benim ben 

olarak, “bir alay sen‟den” farklı ve eĢsiz olduğumu keĢfetmemi sağlayan senle birlikte 

yaĢamdır (Gasset, 2014a, s. 158). Bu bağlamda, öteki, bir yandan benim ben olarak 

kendimi keĢfetmemi sağlamakta, diğer yandan ise dar anlamda toplumsal olanı açığa 

çıkarmaktadır. Ancak, kendimi ötekinde keĢfedebilmem için hem benim hem de 

ötekinin, herbirimizin kendine ait bir ben‟i, varoluĢ biçimi ve yaĢamı olduğunu kabul 

etmesi gerekmektedir. Nitekim, Gasset için gerçek anlamda insan yaĢamını mümkün ve 

anlamlı kılan Ģey, insanın kendi kökten gerçekliği ile birlikte ortamını oluĢturan tüm 

diğer gerçeklikleri fark etmesidir. Ayrıca, bu durum, ben ve öteki arasında kurulan 

sağlıklı bir iliĢkinin olanağının koĢuludur. Çünkü, benim ya da ötekinin kendini mutlak 

olarak kabul ettiği, yani birbirini hesaba katmadığı bir iliĢkide, herbirimizin kendini 

gerçekleĢtirmesi ve kiĢiliğini yapılandırması, dolayısıyla sağlıklı bir iliĢki kurması 

mümkün görünmemektedir. Diğer bir ifadeyle, Gasset‟e göre, mutlak ben anlayıĢı, 

ötekinin varlığını ortadan kaldırdığı gibi benim ben olarak kendimi keĢfetmemi, 

kendimi yapılandırmamı ve herkesin kendi kökten gerçekliği olan insani yaĢamını 

yaĢamasını engellemektedir. Öte yandan, ben ve ötekinin birbirini hesaba katmadığı bir 

iliĢki biçimi, birinci bölümde üzerinde durulduğu gibi toplumsal esnekliğin ortadan 

kalkmasına neden olmakta, ayrıca insanların birlikte yaĢamalarından kaynaklanan 

toplumu ve topluma iliĢkin sorunları doğru anlayıp çözüm üretebilmeyi 

güçleĢtirmektedir (Gasset, 2014a, s. 97-111; 2013, s. 146-149) .  

Bu noktada, Gasset, “alıĢılmıĢ gündelik dilde, sözcüklerin taĢıdığı söz değerine 

uyarak, „toplumsal iliĢki‟ diye adlandırdığımız Ģeyin bir bileĢeninin farkına” varmamız 

gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu bileĢenin, aslında apaçık önümüzde durduğunu 

vurgulayan Gasset‟e göre, “toplumsal iliĢki dediğimiz Ģeyi oluĢturan, bizim tüm o 

eylemlerimizle ötekilerin tüm o tepkileri, bir bireyden kaynaklanmaktadır”. Örneğin, 

benden kaynaklanan bir eylem ya da tepki, bir baĢka bireye yönelmektedir. Bu nedenle, 

“bize Ģimdiye kadar göründüğü biçimiyle „toplumsal iliĢki‟ her zaman için biçimsel 
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olarak bireylerarası bir gerçekliktir”. Üstelik, birbirlerine karĢılık veren iki bireyin 

birbirlerini iyi tanıyıp tanımamasının da bir önemi yoktur. Bu anlamda, “anababalar ve 

çocuklar, kardeĢler, sevgililer, arkadaĢlar, öğretmen ve öğrenci, kendi aralarında iĢ 

adamları, vb. bu bireylerarası iliĢkinin değiĢik kategorilerini oluĢtururlar”. Dolayısıyla, 

“hep yüz yüze bulunan ve her biri eylemini kendi kiĢisel bireyselliği çerçevesinde” 

gerçekleĢtiren iki insan vardır ve bu iki insandan her biri, birbirine karĢıt olsun ya da 

olmasın, söz konusu “eylemde ya da eylemler dizisinde, biri ötekinin karĢısında yaĢar”, 

yani “o eylemlerde ikisi birlikte yaĢarlar” (Gasset, 2014a, s. 164). Bu nedenle, 

“bireylerarası iliĢki insan yaĢamının tipik bir gerçeğidir, insanların birlikte yaĢamıdır”. 

Çünkü, karĢılıklı iliĢkiyi doğuran bir eylem sırasında, o eylemi yaĢayan iki insandan her 

biri, insan yaĢamının, yani kendi kiĢisel yaĢamlarının kökten yalnızlığından çıkarak, 

ötekinin kökten yalnızlığına ulaĢmaktadır. Gasset, bu aĢamada bireylerarası iliĢkinin 

“artık ikincil olan bir gerçeklik düzleminde” ortaya çıktığını, ama görüldüğü gibi “ilk 

düzlemi”, yani özünde yalnızlık olan herkesin kendi kiĢisel yaĢamını “titizce” izlediğini 

ve insani olayların temel niteliğini, kiĢisel olma özelliğini koruyarak gerçekleĢtiğini 

belirtmektedir. Örneğin, “belli bir birey niteliğiyle baba, yine son derece kiĢisel falanca 

birey olarak oğluna” yönelmektedir ya da bir kadını seven bir erkek herhangi bir kadını 

değil, belirli bir kadını, bir tek onu, tutulduğu o biricik kadını sevmektedir (Gasset, 

2014a, s. 165). Dolayısıyla, Ģimdiye kadar gözümüze toplumsal iliĢki gibi görünen 

bireylerarası iliĢkide, bir eylemi “kendi baĢına ve kendi özel amaçları doğrultusunda 

yapan iki insan söz konusudur” (Gasset, 2014a, s. 164).   

Gasset, bireylerarası iliĢki, birlikte yaĢama ya da toplumsal iliĢkiye dair buraya 

kadar yapılan ayrıntılı çözümlemelerin, toplumsal nitelemesini hak eden gerçeklerin 

tamamını kapsamıĢ gibi göründüğünü, nitekim toplumbilimcilerin çoğunun da bu 

noktada kaldıklarını ve ilerleyemediklerini, dolayısıyla da toplumsal bir takım olay, 

olgu ve kavramları anlamakta güçlük çektiklerini belirtmektedir. Çünkü, Gasset‟e göre, 

toplumbilimciler, daha baĢtan büyük bir hata yaparak “toplumsalla bireylerarasını” 

birbirine karıĢtırmıĢ ve bu nedenle “sahici toplum bilimine adım atamamıĢlardır”. 

Dolayısıyla, yakın zamanların en büyük toplumbilimcisi olarak anılan Max Weber‟in 

öğretisine uyarak, bireylerarasını “toplumsal iliĢki” olarak tanımlayıp burada bırakmak, 

“büyük toplumbilimci efendiler”in düĢtüğü yanılgıya düĢmektir. Bu bağlamda, Gasset, 
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hem bu yanılgıya düĢmemek için hem de toplumun ne olduğunu açık seçik 

kavrayabilmek için buraya kadar anlatılanların göz ardı edilemeyeceğine ve yapılan 

çözümlemeler doğrultusunda toplumun ne olduğunun tekrar düĢünülmesi ve tekrar ele 

alınması gerektiğine dikkat çekmektedir. Çünkü, Gasset‟in deyiĢiyle “toplumsal, 

Ģimdiye değin sanıldığı gibi onu bireysele karĢı çıkarmakla belirmez”, nitekim “bu 

fazlasıyla basit olurdu”, tersine, toplumsal dediğimiz “bireylerarasıyla çatıĢkısından 

ötürü” belirmektedir. Daha açık bir ifadeyle, Gasset, toplumsal olarak nitelendirdiğimiz 

olgu, olay ve iliĢkilerin, bireylerarası iliĢkiye indirgenemeyeceğini, çünkü toplumsal 

olanın, bireylerarası iliĢkilerde olduğu gibi insani olayların “kiĢisel” olma niteliğini 

taĢımadığını, dolayısıyla toplumun, bireylerarası iliĢkiden tümüyle farklı olduğunu, 

ancak bu düĢüncesini temellendirebilmek için öncelikle bütün bu çözümlemeleri 

yapmak, yani bireylerarası iliĢkinin ne olduğunu ben ve öteki arasındaki iliĢkiden 

hareketle irdelemek gerektiğini belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 165).  

Bu noktada, Gasset, toplumun ne olduğunu olanca açıklığıyla gözler önüne 

sermek için yaĢamımızda “mineral, bitki, hayvan ve bireylerarası insan dünyası” 

dediğimiz “bu büyük kategorilerin” dıĢında kalan, toplumsal olarak 

adlandırabileceğimiz baĢka bir gerçekliğin olup olmadığını tekrar gözden geçirmemiz 

gerektiğini düĢünmektedir. Çünkü, eğer böyle bir gerçeklik yoksa “toplumsal ve toplum 

özgül birer gerçeklik” değildir, hatta toplum diye bir Ģey de yoktur. Dolayısıyla, Gasset, 

toplum kavramının gerçeklik alanında bir karĢılığının olduğunu açık seçik açığa 

çıkartabilmek için bireylerarası iliĢkiden bir adım öteye giderek, yaĢantımızın alanında 

beliren bu büyük kategorilere, özellikle de bireylerarası insan dünyasına indirgenmesi 

mümkün olmayan, ancak toplumsal nitelemesini hak eden baĢka olgu, olay ve iliĢkilerin 

var olup olmadığını, varsa da neler olabileceğini kendi kendimize sormak zorunda 

olduğumuzu belirtmektedir. Örneğin, caddede karĢıdan karĢıya geçmeye kalkıĢtığımız 

sırada trafiği düzenleyen polis memuru bizi engelleyerek yolumuzu kestiğinde, trafik 

polisinin bu eylemi, baĢımıza gelen bu olay, bizi güç durumda bırakan ve ĢaĢırtan bu 

olgu, yaĢantımızın alanında beliren hangi kategoriye girmektedir? KuĢkusuz, “fiziksel 

bir olay değildir”. Çünkü, memur, karĢıdan karĢıya geçmemizi yolumuzu engelleyen bir 

kaya parçası gibi kesmez. Bu anlamda, memurun “yaptığı insani bir eylemdir, ama öte 

yandan bir arkadaĢımızın bizi kolumuzdan tutup konuĢabileceğimiz kuytu bir köĢeye 
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götürmesi eyleminden” de oldukça farklıdır. Nitekim, arkadaĢımızın eylemi “kendi 

tarafından yapılan bir eylem olmakla” kalmayıp, aynı zamanda “kendi içinden doğan bir 

harekettir”. Sözgelimi, kendisinin açıklıkla gördüğü bir nedenden ötürü aklına gelmiĢtir 

ve yaptığı eylemden kendisi sorumludur. Üstelik, “o eylem benim bireyselliğime, 

kendisi için eĢsiz olan arkadaĢına yöneliktir” (Gasset, 2014a, s. 159). Dolayısıyla, trafik 

memuruyla iliĢkimiz Ģimdiye değin bireylerarası iliĢki olarak görülen “toplumsal iliĢki” 

dediğimiz Ģeye hemen hemen hiç benzememektedir. Çünkü, “insan insana, birey bireye, 

yani kiĢi kiĢiye bir iliĢki değildir”. BaĢka bir deyiĢle, “caddenin bir yanından öbürüne 

geçmeye çalıĢma edimi – evet – bizim son derece bireysel sorumluluğumuzdan 

doğmuĢtur”, yani “bireysel yararımıza bağlı nedenlerden ötürü kararlaĢtırmıĢızdır”, bu 

bağlamda, “eylemimizin öznesiyizdir” ve eylemimiz de insani bir eylemdir. Buna 

karĢılık, “memurun yolumuzu kesme edimi onun kendi içinden, kendince kiĢisel 

nedenlerden doğuyor değildir”. Hatta, “bize insan insana yöneliyor da değildir”. Çünkü, 

polis memuru “insan ve birey olarak” belki de bize “nazik davranmayı, geçmemize izin 

vermeyi” yeğlemektedir, ama böylesi bir durumda edimleri kendisinden 

kaynaklanmamaktadır. Aksine, memur, “kiĢisel yaĢamına, dolayısıyla dar anlamıyla 

insani yaĢamına ara vermiĢ, trafik yasasında düzenlenmiĢ olan edimleri elinden 

geldiğince uygulamaktan öteye geçmeyen bir robota” dönüĢmüĢtür (Gasset, 2014a, s. 

166). Üstelik, eğer trafik polisinin “eyleminin kaynaklandığı sorumlu özneyi arayacak 

olursak, vara vara bir yasaya varırız, ama yasa da bir iradenin ifadesinden baĢka bir Ģey 

değildir” (Gasset, 2014a, s. 166).  

ĠĢte tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sanki o an beynimizde bir 

ĢimĢek çakar. Çünkü, bireylerarası iliĢkide, eylemlerini kendi aralarında ve kendi kiĢisel 

bireysellikleri çerçevesinde gerçekleĢtiren iki belirli insanın olduğu düĢünüldüğünde, 

burada o zamana değin hiç ayrımına varmadığımız yeni bir durum söz konusudur. Öyle 

ki o zamana değin hiç ayrımına varmadığımız bir gerçeğin bulunduğunu fark ederiz ve 

kendi kendimize, “yasaklamak, yasal olarak buyurmak” diye adlandırdığımız o eylemin 

öznesinin kim olduğunu, yani iradenin kime ait olduğunu sorarız. Daha açık bir 

ifadeyle, “kimdir bize yasak getiren?”, “kimdir buyruk veren?”, “benim özgürce 

dolaĢmamı istemeyen kimdir?” (Gasset, 2014a, s. 159-165-166). KuĢkusuz bu 

yasaklamanın ve buyurmanın öznesi, yani gerçekte iradeyi elinde bulunduran kiĢi, polis 
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memuru konumundaki ya da belediye baĢkanı konumundaki kiĢi değildir, hatta devlet 

baĢkanı konumundaki bir kiĢi de değildir. Peki öyleyse kimdir? (Gasset, 2014a, s. 159). 

Gasset‟e göre, bütün bu sorular bağlamında öyle bir dizi aktarım baĢlamaktadır 

ki birinden öbürüne, zincirleme gitmekte, “sonunda bizi insan olmayan bir kendiliğe” 

iletmektedir. Gasset, “o kendiliğe devlet” adı verildiğini belirtmektedir (Gasset, 2014a, 

s. 167). Dolayısıyla, bize yasak koyan ve buyuran kiĢi “devlettir” (Gasset, 2014a, s. 

159). BaĢka bir deyiĢle, “yolun karĢısına aklıma estiği gibi geçmemi engelleyen 

kendilik devlettir” (Gasset, 2014a, s. 167). “Peki devlet bir insan mıdır?” diye soran 

Gasset, “en ileri aristokrasi durumunda bile”, bir insanın hiçbir zaman devlet 

olmadığını, olsa olsa “devletin belli bir iĢlevini yürüten” bir insan olduğunu 

belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 160). Nitekim, çevremizde hiçbir yerde devlet diye bir 

Ģey görmemiz mümkün değildir. Çevremizde gördüğümüz yalnızca “birinden öbürüne 

gönderen birtakım” insanlardır: “polis memuru emniyet müdürüne, o içiĢleri bakanına, 

o devlet baĢkanına, o da, artık baĢka kimse kalmadığından, yeniden devlete gönderir”. 

Peki, ama buyruk veren ve karĢıdan karĢıya geçmemi engelleyen “devlet kimdir?”, ya 

da “nedir?”. “Biri çıkıp göstersin! Gözümüzle görelim!” desek, “devlet öylece ortaya 

çıkıp görünmez”, sanki “hep bir yerlerde gizlidir, nasıl nerede bilinmez”. Öyle ki 

“elimizle tutacak gibi olduğumuzda, avuçlayabildiğimiz bir ya da birkaç” veya “bir çok 

insandır”. Diğer bir deyiĢle, “gördüklerimiz, devlet denen o gizli kendilik adına, yani bir 

hiyerarĢi uyarınca bizi yöneten, kendi halinde polis memurundan devlet baĢkanına 

kadar, bizi aĢağıdan yukarıya ya da yukarıdan aĢağıya göndererek buyruk veren ve iĢ 

gören insanlardır” (Gasset, 2014a, s. 167). Bu anlamda, Gasset‟e göre, eğer birisine 

“devlet kimdir?” sorusunu soracak olsak, “kollarıyla yüzüyormuĢ gibi geniĢ daireler 

çizerek” tıpkı “çok belirsiz bir Ģey söyleyeceğimiz zaman yaptığımız” harekete benzer 

Ģekilde “Ģöyle diyecektir: Devlet her Ģeydir, toplumdur, topluluktur” (Gasset, 2014a, s. 

160). Daha açık bir ifadeyle, “devlet, kullandığımız dilin tartıĢılmaz biçimde toplumsal 

diye nitelendirdiği Ģeylerden biri, belki de hepsinin en toplumsalıdır”, yani “devlet 

toplumsal bir Ģeydir” ve “toplumsal bir Ģey olan devlet, hep gidip toplumsal Ģeyler 

olma” iddiasında olmayan “insan bireylerinin ardına” gizlenmektedir. Fakat, Gasset, bu 

durumun bizi ĢaĢırtmaması gerektiğini, nitekim bundan sonra ele alınıp irdelenecek olan 

“tüm toplumsal Ģeyler karĢısında da aynı durumda” kalacağımızı öne sürmektedir. 
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Çünkü, “toplumsal gerçeklik ve ona sıkı sıkıya bağlı olan her Ģey özde gizli, saklı” ve 

“örtülü”dür (Gasset, 2014a, s. 167). Gasset‟e göre, bu durum toplumbilimini “insan 

bilimleri”nin “en yenisi ve tabii en az geliĢmiĢi” yapmakta, yani toplumbiliminin “insan 

bilimleri arasında” neden “henüz emekleme aĢamasında” olduğunu açıklamaktadır 

(Gasset, 2014a, s. 168).  

 Gasset, tıpkı “trafik polisi” örneğinde devletin karĢımıza toplum olarak 

çıkması gibi toplumun ve toplumsal olarak nitelendirebileceğimiz her Ģeyin özünde 

gizlilik içerdiğini belirtmekte ve yaĢamımızda buna benzer baĢka toplumsal 

gerçekliklerin de olduğunu öne sürmektedir. Örneğin, “bu akĢam birimizin aklına esse 

de, baĢına bir miğfer oturtup, sırtına bir zırh geçirip, elinde mızrakla kentte dolaĢmaya 

çıksa, büyük bir olasılıkla geceyi geçireceği yer ya tımarhane ya da karakol olur”, peki, 

ama “neden?”. Çünkü, “geleneğimiz, göreneğimiz öyle değildir de ondan”. Buna 

karĢılık, yine içimizden biri aynı Ģeyi bir karnaval günü yapsa en güzel kıyafet ödülünü 

kazanması iĢten bile değildir, çünkü “o bayramlarda kılık değiĢtirmek gelenektir, 

görenektir”. Dolayısıyla, aslında “giyinmek gibi pek insani bir eylemi bile kendi 

içimizden geldiği gibi yapamayız”.  BaĢka bir deyiĢle, her ne kadar o kılık kıyafet 

biçimi bizim kiĢisel tercihimize ve beğenimize bir ölçüde pay bıraksa da genel çizgileri 

bizim seçimimiz değildir. Aksine, burada, “baĢka türlü değil de Ģu biçimde giyinmemizi 

buyuran biri vardır” ama biz “o buyruğu verenin kimliğini yakalayamayız”, sadece 

“öyle giyiniriz”, çünkü görenek öyledir” (Gasset, 2014a, s. 168). Daha açık bir ifadeyle, 

“salt görenek öyle diye Ģu biçimde değil de bu biçimde giyiniriz” (Gasset, 2014a, s. 

160).  

Bu bağlamda, “alıĢılagelmiĢi, görenek olan Ģeyi yapmamızın nedeni öyle 

yapılıyor olmasıdır”. Bu noktada, “öyle yapılıyor” diye yapılanı yapan kimdir? sorusuna 

Gasset‟in verdiği yanıt, “herkes”tir. Herkes ise “tüm diğerleri”dir, ama aynı zamanda 

“hiçbir belli kimse” değildir. Dolayısıyla, “burada göreneğin yaratıcısı olan, onu istemiĢ 

olan”, yani “görenek olması gerçeğinden sorumlu” olan hiç kimseyi bulmak mümkün 

değildir (Gasset, 2014a, s. 168). Böylece, “yaĢamlarımızın muazzam bir diliminin zevk 

için, içimizden geldiğinden ya da kendi kararımızla değil de, herkes yapıyor diye 

yaptığımız Ģeylerden oluĢtuğu sonucuna” ulaĢtığımızı belirten Gasset‟e göre, “tıpkı 

daha önce devletin yaptığı gibi, Ģimdi herkes bizi bizden değil kendisinden kaynaklanan 
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insani edimlere” zorlamaktadır (Gasset, 2014a, s. 160). BaĢka bir deyiĢle, sokakta 

dolaĢmamızdan giyim kuĢamımıza kadar neyi nasıl yapmamız gerektiğini “herkes” 

dediğimiz “tuhaf bir koĢul” belirlemektedir. Bu bağlamda, uygulayıcısı bizzat biz 

olduğumuz için söz konusu eylemler, insani birer eylemdir, ama aynı zamanda “bizim” 

eylemlerimiz değildir. Çünkü, bu eylemlerin “etkin özneleri, baĢkiĢileri durumunda” 

olan, “onları kararlaĢtıran, bir esasa bağlayan ve bizim içimizde gerçekleĢtiren”, 

“herkes”tir, yani belli bir kiĢi değildir, biricik ve eĢsiz bireyselliği boĢaltılmıĢ herhangi 

biridir. Dolayısıyla, aslında “hiç kimse”dir ve bireyselliğinden çıkmıĢ bireyin yaptığı 

eylemler “insani olmayan eylemler”dir. Gasset‟in deyiĢiyle, yaĢamımızdaki bu durum 

hem “insani” olan hem de “insani” olmayan, yani “insanlıkdıĢı” olarak 

nitelendirebileceğimiz bir gerçekliktir. Üstelik, bir yanıyla insani olan, ama diğer 

yanıyla insani olmayan yaĢamımızdaki bu gerçeklik, giyim kuĢam gibi yalnızca dıĢsal 

yapıp etmelerimizde değil, aynı zamanda fikir ve kanılarımızda da etkilidir (Gasset, 

2014a, s. 168). Daha açık bir ifadeyle, Gasset‟e göre, “yaĢamımıza temel olan” ve 

yaĢamımızı “yönlendiren fikir ve kanıların bir listesini çıkaracak olursak, ĢaĢkınlıkla 

fark ederiz ki birçoğunu – belki de çoğunluğunu – hiçbir zaman kendi kafamızla, 

gerçekliklerinin tam ve sorumlu berraklığıyla” biz kendimiz düĢünmemiĢizdir, 

“baĢkalarından iĢittiğimiz için düĢünmüĢüzdür, öyle söylendiğini duyduğumuz için de 

öyle söylüyoruzdur. ĠĢte “burada tuhaf bir kiĢisizliğin belirtisi olan o –ir eki” sanki 

“bizim içimize yerleĢmiĢ, bizim bileĢenimiz olan, bizim yalnızca dile getirdiğimiz 

fikirleri düĢünen birini” anlatmaktadır (Gasset, 2014a, s. 161). BaĢka bir deyiĢle, “belli 

bir kiĢi olmayan” bir insanı, yani “hiç kimse”yi belirtmektedir. Hatta, “dilbilgisinin kiĢi 

adılları karĢısında bu adıla verdiği ad kiĢisiz kiĢi adılıdır”. Fakat, “insan, eğer gerçekten 

insansa kiĢidir” ve “insani olay her zaman için kiĢisel bir olaydır”. Oysa, bütün bu 

örneklerde “yapılanı yapan, söyleneni söyleyen kiĢilik dıĢı”, “insanlıktan çıkmıĢ bir 

insan”, yani “-ir” vardır (Gasset, 2014a, s. 169). Bu noktada, bize “-ir” ekini söyleyenin 

ve söyletenin kim olduğuna dikkat çeken Gasset‟e göre “hiç kuĢkusuz, içimizden her 

birimiz”dir. Fakat, “o söylediğimiz Ģeyi söyleyiĢimiz tıpkı polis memurunun yolumuzu 

kesmesi gibidir”. Dolayısıyla, yapıp etmelerimiz “kendi hesabımıza değil, o ele avuca 

gelmez, belirsiz ve sorumsuz özne”nin yani, “herkesin, toplumun, topluluğun 

hesabına”dır (Gasset, 2014a, s. 161). Bu bağlamda, vahim olan, herkesin yaptığını 

yapmak, herkesin söylediğini söylemektir. Çünkü, “herkesçe yapılanı yaptığımız, 
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herkesçe söyleneni söylediğimiz zaman, iĢte o zaman, o –ir‟i, o insanlıktan çıkmıĢ 

insanı, o acayip, çeliĢkili kendiliği biz içimizde” taĢırız ve herkes gibi olur, kiĢiliğimizi 

kaybederiz (Gasset, 2014a, s. 169). Daha açık bir ifadeyle, “kendi bireysel zihin 

berraklığımdan değil de, söylenen Ģeyleri ve yürütülen fikirleri yineleyerek” herkesin, 

toplumun, topluluğun hesabına “yaĢadığım oranda, yaĢamım benim yaĢamım olmaktan” 

çıkacaktır. Bu durumda ise “olduğum son derece bireysel kiĢi olmaktan” çıkar, toplum 

hesabına hareket eden toplumsal bir robot olurum. Böylece, “artık 

toplumsallaĢmıĢımdır” (Gasset, 2014a, s. 161).  

Toplumun, gerçek ben‟in ortaya çıkmasını engelleyen en önemli etken olduğunu 

düĢünen Gasset, yapıp etmelerimizi toplum hesabına yaptıkça toplumsallaĢtığımızı, ama 

toplumsallaĢtıkça da kiĢiliğimizi yitirdiğimizi, yani herkes gibi olduğumuzu öne 

sürmekte ve bu sorunu derinine irdeleyebilmek için bir toplumsal olay örneğini 

çözümlememizin yerinde olacağını belirtmektedir. Sözgelimi, bir tanıdığımızın evine 

gittiğimizi ve içeri girdiğimizde baĢka misafirlerin de olduğunu gördüğümüz bir 

durumu düĢünmemizi isteyen Gasset‟e göre, toplantıya gidiĢimiz kendi irademizin 

ürünü olan bir edimden kaynaklanmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, tanıdığımın evine gitme 

eylemi baĢkalarının yapmıĢ olduğu eylemin aynısı olsa bile ziyarete gitme eylemini ben 

kendi hesabıma, salt benden doğan bir nedenden dolayı yapmıĢımdır, yani neyi, neden 

ve ne için yaptığımı bildiğim bir eylem söz konusudur. Dolayısıyla, ziyarete gitme 

edimi, benim irademden doğmuĢtur ve bu eylemin öznesi benden baĢka biri ya da 

belirsiz bir kiĢi değildir. Bu aĢamaya kadar bir sorun olmadığını, ancak tanıdığımızın 

evine varıp, insanların toplanmıĢ bulundukları salona girdiğimizde ilk ne yaptığımızı 

soran Gasset, problemin bu noktada baĢladığını belirtmektedir. Çünkü, Gasset‟e göre, 

bu sorunun yanıtı, toplumu, yani herkesi içimizde nasıl taĢıdığımızı, böylelikle 

eylemlerimizin nasıl kendi irademizin dıĢına çıktığını ve toplumsallaĢtığımızı açığa 

çıkarmakla birlikte her birimizin nasıl toplumsal bir robota dönüĢmüĢ olduğumuzu da 

ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Gasset, insanların toplanmıĢ bulundukları odaya 

girdiğimizde ilk yaptığımız Ģeyin orada bulunanların her birinin yanına yaklaĢıp elini 

tutmak, sıkmak ve sallayıp bırakmak, yani selamlaĢmak olduğunu belirtmektedir. 

Ancak, bizim oraya gitmemizin nedeni baĢkalarının elini tutup sıkalım, onlar da bizim 

elimizi tutup sıksınlar diye değildir. BaĢka bir deyiĢle, bu eylem, “benim kendi 
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hesabıma yapmaya niyetlendiğim” bir eylem değildir. Fakat, buna rağmen belki de bir 

çoğunu tanımadığımız bir sürü insanı “öyle yapılır” diye otomatik bir biçimde, hiç 

düĢünmeden, alıĢılmıĢ Ģekliyle tek tek selamlarız. Bu bağlamda, birbirimize verdiğimiz 

selamın yaratıcı öznesi ne ben ne de karĢımdakidir. Her ikimizi de yöneten “sanki bizim 

üstümüzde bulunan bir kimse ya da bir X, o verdiğimiz selamın yaratıcı ve sorumlu 

öznesidir”. Dolayısıyla, selamlaĢmaya iliĢkin tüm bu özellikler, “biz her ne kadar somut 

olarak birbirine el veren iki insan, iki birey” olsak da selamlaĢma ediminin, 

“bireylerarası ya da insanlar arası bir iliĢki olmadığını açık seçik fark etmemizi” 

sağlamaktadır (Gasset, 2014a, s. 170). Daha açık bir ifadeyle, insani olan Ģeylerin, 

ancak kendi hesabıma anlamının bilincine vararak yalnızca benim için bir anlamı 

olduğundan ötürü yaptığım, düĢündüğüm, istediğim, duyumsadığım ve özellikle benim 

yaratıcı öznesi olduğum, benim ben olarak baĢımdan geçen Ģeyler olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, selamlaĢma edimi, insani gibi görünen bir takım olayların, 

olguların ve iliĢkilerin, özünde “kiĢisel”, yani “insani” olma niteliği taĢımadığını ve 

buna benzer bireylerarası iliĢki dediğimiz bir çok iliĢki biçiminin özünde 

düĢünülmeden, alıĢkanlıkla, otomatik bir biçimde gerçekleĢen toplumsal bir iliĢki türü 

olduğunu açığa çıkarmaktadır (Gasset, 2014a, s. 25-170).  

Bu bağlamda, selam vermek gibi oldukça insani gözüken bir edimle toplumsal 

olarak nitelendirebileceğimiz her Ģeyin özünde gizlilik içerdiğini adım adım 

çözümleyen Gasset‟e göre, toplumsallık adına görünür olmayan, ama her birimizin 

selam vermesiyle açığa çıkan en önemli özelliklerden ilki, selamlaĢmanın “benim, bir 

insan varlığı olarak uyguladığım bir edim” olmasıdır. Ġkincisi, “her ne kadar uygulayan 

bensem de, [selamlaĢma] benim aklıma gelmiĢ, benim kendi icadım ya da düĢüncem 

değildir, baĢkalarına, ötekilere, öyle yapan herkese öykünerek yinelediğim bir Ģeydir”. 

BaĢka bir deyiĢle, “bana dıĢarıdan gelir, benim bireyselliğimden kaynaklanmaz, ama 

aslında hiçbir belli kimseden de doğmuĢ değildir”. Hatta, diğer bireyler de tıpkı benim 

gibi bu eylemi herkes yapıyor, yani bu eylem herkes tarafından yapılıyor diye 

yapmaktadır. Dolayısıyla, selamlaĢma gibi oldukça kiĢisel görünen bir edim “bireydıĢı 

kökenli bir edimdir”, çünkü “ne benim, ne senin ne de belli hiçbir kimsenindir”. 

Üçüncüsü, bu edimi benim ve senin, yani bizim salt yineleme olarak yapmamız bir 

yana, bu edim, kendi doğal irademizle uyguladığımız bir edim değildir. Hatta, çoğu 
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zaman diĢimizi sıkıp katlanarak yaptığımız bir Ģeydir. SelamlaĢmanın, toplumsallık 

adına görünür kıldığı son özellik, “bir insan varlığı olarak” benim, “insana özgü 

sayılacak her eylemin vazgeçilmez niteliklerinden ikisinin eksik olduğu bir edimi 

gerçekleĢtirme durumunda” kalmamdır, yani gerçekleĢtirdiğim eylemin, benim 

zihnimden doğmayan, kendi kiĢisel irademin ürünü olmayan bir eylem olmasıdır 

(Gasset, 2014a, s. 171).  

Gasset, son derece insani ve kiĢisel bir edimmiĢ gibi görünen selamlaĢmanın, 

“bu haliyle, bir insan davranıĢından çok, mekanik, insanlıkdıĢı bir davranıĢa” 

benzediğine dikkat çekmektedir. Çünkü, hatırlanacak olursa, bende tam anlamıyla 

insani olan Ģeyler kendi düĢündüğüm, bizzat yaratıcısı olduğum ve anlamının bilincine 

varararak yaptığım Ģeylerdir, ama yaptığım el verip el sıkma iĢlemi son derece temel 

nitelikli, basit ve sık sık tekrar ettiğim bir eylem olmasına rağmen “ben onu anlıyor bile 

değilimdir”. Nitekim, “Ģöyle böyle tanıdığım insanlarla karĢı karĢıya gelir gelmez neden 

ilk iĢ olarak el sıkma denen o acayip iĢlemi yapmam gerektiğini bilemem”. Gasset, bu 

düĢüncesine, “Ģimdi bazıları biraz telaĢla, yok öyle değil, neden yaptığımı pekâla 

biliyorum, çünkü eğer baĢkalarına el vermezsem, selamlamazsam, beni saygısız, kibirli, 

üstten bakıyor sanırlar” diyerek itiraz edileceğini ve itiraz edenlerin haklı olmakla 

birlikte iki Ģeyi birbirine karıĢtırdıklarını, bütün sorunun da bu karıĢıklıktan 

kaynaklandığını belirtmektedir. Bu bağlamda, oldukça insani saydığımız selamlaĢma 

ediminde bildiğimiz tek Ģey, bunu yapmamız gerektiğidir. Fakat, yapmamız gereken bu 

edimi aslında bilmeden ve anlamadan sadece “öyle yapılır” diye yaptığımızı düĢünen 

Gasset‟e göre, bunu kanıtlayan en güzel örneklerden biri, doktorun, hastasının elini 

tutmasıdır. Bu bağlamda, bir doktorun hastasının elini tutması anlaĢılır bir Ģeydir; 

“ateĢine bakıp, nabzını sayacaktır”. Dolayısıyla, Gasset, doktorun yaptığı el tutma 

eyleminin ya da bize zarar verecek bir eli tutmanın anlaĢılır bir Ģey olduğunu, ama 

“selamlaĢmak için el vermede, el sıkmada ne bir amaç, ne de bir anlam” bulmanın 

mümkün olmadığını belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 172).  

Bu düĢünceden hareketle, Gasset, “biz insan varlıklarının gerçekleĢtirdiği” ve 

“bir eylem olarak sergilediği” selamlaĢma edimine iliĢkin nitelikleri Ģöyle 

özetlemektedir: “birey olarak herhangi birimizin aklına gelmiĢ ya da icat ettiği bir Ģey 

değil”dir. Bize dıĢarıdan, hatta kimin tarafından yapıldığını bilmediğimiz bir icat olarak 
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gelmektedir. Üstelik, belli baĢka bir bireyde doğmuĢ değildir. Bugün yaĢamakta olan 

tüm bireyler, tıpkı sen ve ben gibi bu edimi hazır bulurlar. Bu nedenle, “bizim 

tarafımızdan yerine getirilen, ama bizim olmayan, bireydıĢı, adsız bir kökenden 

kaynaklanan bir eylemdir” (Gasset, 2014a, s. 172). Ayrıca, bireyler arası olmasının 

dıĢında, bizim irademizin bir ürünü değildir, yalnızca yerine getirmeyi üstlendiğimiz bir 

eylemdir. Dahası, selam verirken yaptığımız el sıkma iĢleminin biçimsel anlamını 

bilmeyiz. Öyle ki bizim için “doğanın en çözümsüz sırrı kadar sorgulanamaz türdendir”. 

Gasset‟e göre, tüm bunlardan hareketle Ģöyle diyebiliriz: selam verme, neden 

yaptığımızı anlamadığımız, bilmediğimiz, bizden kaynaklanmayan, bu nedenle aslında 

irademize, keyfimize, zevkimize, isteğimize aykırı olan, ama yine de yaptığımız bir 

eylemdir. Dolayısıyla, aslında “akıldıĢıdır” (Gasset, 2014a, s. 173). Nitekim, Gasset, 

ileride belirtileceği üzere toplumsal olanın da akıldıĢı olduğunu düĢünmektedir.  

Bu noktada, toplumu oluĢturan önemli bileĢenlerden birini açığa çıkaracak 

olması nedeniyle selamlaĢma örneğinden hareketle sorgulanması gereken husus Ģudur: 

görünürde oldukça insani ve kiĢisel bir eylem olarak görünen, ama irdelendiğinde 

akıldıĢı olduğu ortaya çıkan bu edimi yapmamız doğrultusunda bizi yönlendiren ve 

hatta üzerimizde baskı kurarak zorlayan kimdir? KuĢkusuz tıpkı trafik polisi ya da 

giyim kuĢam örneğinde olduğu gibi belirli bir kiĢi değildir. Gasset‟in bu soruya verdiği 

yanıt, “görenek”tir. Göreneklerin, toplumu oluĢturan en önemli unsurlardan biri 

olduğunu, bu nedenle bizi zorlayacak kadar güçlü olan göreneğin ne olduğu sorunuyla 

yüzleĢmekten kaçınamayacağımızı belirten Gasset‟e göre, yaĢamımızda ya da içinde 

yaĢadığımız çevrede görenek kadar “daha bol ve sık rastlanan bir gerçeklik” yoktur 

(Gasset, 2014a, s. 174). Öyle ki bireyler arası iliĢkilerin en katıksız örneklerine 

anlaĢılmaz bir gizlilikle sızan muazzam bir güç olan görenekler “bizi doğduğumuz 

andan baĢlayarak dört bir yanımızdan sarıp sarmalar, kuĢatırlar”. Üstelik, görenekler, 

ancak bireylerde yaĢayabildiği ve bireyler sayesinde varolabildiği halde bireyleri 

sıkıĢtırır, baskı altına alır, hatta “içimize zorla aktarılır, yöneltirler bizi; benliğimize 

sızar, tepesine değin doldururlar” ve oldum bittim adeta kiĢiliksiz, mekanik bir gizil güç 

gibi üzerimizde baskı oluĢturan göreneklerin “tutsağı, kölesiyizdir” (Gasset, 2014a, s. 

175). Dolayısıyla, dünyaya geldiğimiz andan itibaren görenekler deryasına gömülmüĢ 

bir biçimde yaĢadığımızı düĢünen Gasset‟e göre, görenekler, “karĢılaĢtığımız ilk ve en 
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güçlü gerçekliktir; dar anlamda çevremiz ya da toplumsal ortamdırlar, içinde 

yaĢadığımız toplumdurlar” ve biz de “insanların ve Ģeylerin dünyasını, evreni”, “o 

toplumsal ortam ya da görenekler ortamının aracılığıyla” görürüz. Bu nedenle, Gasset, 

“görenek nedir, nasıl oluĢur, görenek olmaktan çıktığında ne olur ve göreneğin kötüye 

kullanılması dediğimiz karĢı çıkıĢ nedir” gibi sorulara açık seçik yanıtlar vermeden, 

toplumun neliği üzerine bir soruĢturma yapmanın eksik kalacağını düĢünmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 174). 

Bu bağlamda, konuĢmalarımızda görenek sözcüğünü geleneklerle harmanlanmıĢ 

olarak bulduğumuzu belirten Gasset‟e göre, “gelenekler ve görenekler atbaĢı giderler, 

ama iĢi ciddiye alır da ikisinin birbirinden farklı hangi Ģeyleri nitelediklerini araĢtıracak 

olursak, onları birbirlerinden ayıramayacağımızı ya da ayrımın keyfi olduğunu 

görürüz”. BaĢka bir deyiĢle, “o çiftin dilde dengi dengine bir karı – koca gibi 

birlikteliklerini sürdürmeleri gerçekte „gelenek‟ kavramının daha anlamlı 

bulunmasından ve „görenek‟ dendiğinde halkın aklına gelenleri belirtmeye yardımcı 

olmasındandır. Dolayısıyla, “görenek gelenektir aslında, gelenek de belli bir davranıĢ 

biçimidir, görüle görüle özümsenmiĢ, yani alıĢkanlık edinilmiĢ bir eylem biçimidir”. 

Demek oluyor ki “görenek bir toplumsal alıĢkanlıktır ve “alıĢkanlık sık sık 

yinelendiğinden ötürü, bireyde otomatikleĢen, artık makine gibi oluĢan ya da iĢleyen bir 

davranıĢtır”. Nitekim, “o davranıĢ bir bireyde sıkça yinelenmekle kalmayıp, yineleyen 

bireyler sıklaĢınca gelenekselleĢmiĢ bir görenekle karĢı karĢıya geliriz” (Gasset, 2014a, 

s. 175). Bu bağlamda, “belli bir davranıĢın bu bireyde, Ģu bireyde ve falan filan 

bireylerdeki yinelenme sıklığı göreneğin özünü” oluĢturmaktadır. Bu nedenle, görenek, 

aslında bireysel bir davranıĢtır, ancak “o davranıĢı sergileyen çok sayıda bireyin az çok 

rastlantısal toplaĢması ona bir toplumsal olay niteliği” katmaktadır. Max Weber ve 

Bergson gibi toplumbilimcilerin görenek ile ilgili düĢüncelerinin bu noktada kaldığını 

ve görenekten bir gelenek, gelenekten de “bir alıĢkanlık” diye söz ettiklerini, en 

nihayetinde de göreneği, “çok sık görülen, çok sık görüldüğü için de, bireylerde 

otomatikleĢmiĢ ve kalıplaĢmıĢ bulunan bir davranıĢ biçimi olarak” tanımladıklarını 

belirten Gasset, göreneğe iliĢkin bu belirlemelerin doğru olmakla birlikte eksik 

olduğunu öne sürmektedir. Çünkü, “pek sık yaptığımız yığınla hareket, edim, eylem 

vardır ki görenek olmadıkları apaçık ortadadır”. Hatta, “öyle görenekler vardır ki 
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doğaları gereği seyrektir”, yani hiç de sık yaptığımız türden edimler değildir (Gasset, 

2014a, s. 176).  

Görenekle ilgili yalnızca basit bir “sıklık” ölçütüne baĢvurmanın, farklı iki Ģeyin 

birbirine karıĢmasına neden olduğunu öne süren Gasset‟e göre, “göreneklerin çoğu – 

ama kesinlikle ille de hepsi değil – görenek durumuna gelmek için birçok bireyin birçok 

kez aynı Ģeyi yapmasını, dolayısıyla o Ģeyin sık sık yinelenmesini” gerektirmektedir, 

ayrıca “görenek bir kez yerleĢti miydi, insanları sıklığından ötürü” etkilemektedir. 

Ancak, Gasset, bir Ģeyin her zaman sık yapıldığından ötürü görenek haline gelmediğini, 

yani görenekleĢmediğini, daha çok görenek olduğundan ötürü sık yapıldığını 

düĢünmektedir (Gasset, 2014a, s. 177). Örneğin, selam vermek görenektir, ama sık 

görülmesinden dolayı yaptığımız bir iĢ değildir. Öyle olsaydı, “birisinin canı 

selamlamak istemediği gün iĢlemi kesiverirdi, o zaman da diğer insanların sık sık 

sergiledikleri davranıĢı karĢısında, onun o seyrek görülen davranıĢı söz konusu olurdu” 

ve baĢına da bir Ģey gelmezdi. Fakat, toplantıda ya da sokakta karĢılaĢtığımız bir 

tanıdığa canımız selam vermek istemediğinde, selamlamadığımız kiĢinin bize tepki 

göstereceğini pek iyi biliriz. Ġlk elde yapacağı en basit Ģey bizi terbiyesiz ya da saygısız 

yerine koymaktır. Dolayısıyla, görenek, sıklık seyreklik sorunu, bir alıĢkanlığı 

sürdürmek ya da elden bırakmak sorunu değildir. Çünkü, görenek söz konusu 

olduğunda “iĢ söz safhasını aĢar”, “baĢkaları” denen ve “herkes”in öteki yüzü olan “o 

belirsiz kendilik” bizi zorlar. BaĢka bir deyiĢle, “baĢkaları bizi selamlamaya zorlar” ve 

selamlamayı bize ya ahlaksal düzeyde bir güçle ya da fiziksel bir güçle, yani “Ģiddetle 

benimsetirler”. Bu da demek oluyor ki görenek, “ruhumda, baĢkalarının bana 

yöneltebilecekleri olası bir Ģiddet, zorlama ya da yaptırımın sürekli tehdidi olarak 

varlığını” duyurmaktadır. Fakat, “iĢin tuhaf yanı, o baĢkalarının da baĢına aynı Ģey 

gelmektedir, çünkü onların da her biri kendisini baĢkalarının tehdidi biçimindeki 

görenekle yüz yüze” bulmaktadır. Bu durumun, toplumsal olayın baĢka bir özelliğini 

açığa çıkardığını belirten Gasset‟e göre, bu özellik, “Ģiddet ya da Ģiddet tehdidi”dir. Bu, 

“belli hiçbir özneden” kaynaklanan bir Ģiddet tehdidi değildir, ama “her belli birey 

diğerlerinin kendisine yönelik, yürürlükte ya da olası Ģiddet hareketiyle karĢı karĢıya” 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, toplumsal olanın yaĢamımızda belirmesiyle birlikte ilk 

sergilediği özellik Ģiddettir. Bu Ģiddeti “zekâmızdan önce irademiz” algılamaktadır. 
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Örneğin, “bir Ģey yapmak ya da yaptığımız bir Ģeyden vazgeçmek isteriz ve bir de 

bakarız ki bırakamıyoruz; bırakamıyoruz, çünkü karĢımıza bizim gücümüzden daha 

büyük, irademizi zorlayan, ona boyun eğdiren bir güç dikiliyor” (Gasset, 2014a, s. 178). 

ĠĢte “genelde zorlama ve manevi baskılar, manevi zararlar verme tehdidiyle 

yumuĢatılmıĢ olarak kendini duyuran, ama – son elde – insanı hep bir fiziksel Ģiddet 

olasılığıyla tehdit eden”, dolayısıyla “fiziksel ve hoyrat olan” ve “hoyratça iĢ gören, 

kimsenin olmayan, insani olmayan, yani yıldırım, kasırga, fırtına ya da deprem gibi, 

yıldızların ruhsuz kitlelerini yörüngesinde uçuran yerçekimi gibi, sanki ilkel bir doğa 

gücü olan o güç”, “toplumsal güç”tür. Bu tanımdan hareketle, göreneğin, yaĢamımızda 

varlığını, ahlaksal ya da fiziksel Ģiddet tehdidiyle birlikte toplumsal bir güç olarak 

duyurduğunu söylemek mümkündür (Gasset, 2014a, s. 179). 

Öte yandan, göreneklerin oluĢturucu özelliğinin anlamlarını kaybetmiĢ eylemler 

olduğunu öne süren Gasset, bu düĢüncesini yine toplumsal bir edim olan selamlaĢma 

üzerinden açıklamaktadır. Eskiden, ellerinde silah bulunmadığını kanıtlamak için 

birbirlerine karĢılıklı el veren insanlar, bugün bir bir toplantıda ellerinde bir silah, bıçak, 

ya da mızrak olmasından kaygı duymamasına rağmen birbirlerine el vermekte ve 

selamlaĢmaktadırlar. Bu bağlamda, Gasset, “selam gibi bazı toplumsal olayların – 

aslında belki de bir ölçüde hepsinin – özelliğinin yalnız anlamsızlık değil, daha da 

hüzün verici bir Ģey olduğunu” düĢünmektedir. Çünkü, bu türden toplumsal olaylar, 

ilkin içinde bir anlam taĢırken sonradan bu anlamı kaybetmiĢlerdir. Bu durumun bizi, 

göreneklerin, anlamlarını kaybetmiĢ olmaları sonucuna götürdüğünü belirten Gasset‟e 

göre, görenekler, “bir zamanlar anlaĢılabilir türden, bireyler arası nitelikte, bir ruhu olan 

insani eylemlerken, giderek anlamları boĢalmıĢ, mekanikleĢmiĢ, otomatikleĢmiĢ, 

neredeyse mineralleĢmiĢ, sözün kısası ruhsuzlaĢmıĢlardır”. BaĢka bir deyiĢle, 

görenekler, bir zamanlar “sahici insan deneyimleriyken, anlaĢıldığına göre, sonradan 

deneyim artıklarına, kokuĢmuĢ insan varlıklarına”, adeta “yaĢam artığı”na dönüĢmüĢtür 

(Gasset, 2014a, s. 179).  

Bu bağlamda, Gasset, göreneklerin, tartıĢma götürmez bir Ģekilde “bir kalıntı, bir 

zamanlar yararlı ve anlam dolu olan bir eylemden geriye kalan anlamsızlaĢmıĢ bir artık” 

olduğunu, kullanılan her Ģey gibi göreneklerin de aĢındığını, giderek biçimini 

değiĢtirdiğini, sonunda da hiçbir Ģekilde anlaĢılamayan kalıntısal bir görünüme 
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kavuĢtuğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014a, s. 182). Fakat, adeta bir yaĢam artığına 

dönüĢmüĢ olan göreneklerin kendi içindeki gücü koruduğunu belirten Gasset‟e göre, 

belli bir hareket ya da söz içerikleriyle kuĢaktan kuĢağa aktarılan görenekler, 

selamlaĢma örneğinde olduğu gibi bizi çoğu kez bir teslimiyete ve boyun eğmeye 

zorlarken bazen de saygı ve sıcaklık iliĢkisi içinde olmamızı sağlamaktadır (Gasset, 

2014a, s. 185). Öte yandan, Gasset, “bir kimseyi iyi tanıdığımız ve o nedenle görenekler 

olmasa da bize nasıl davranacağını tahmin edebildiğimiz zaman” o göreneği yerine 

getirmeme konusunda kendimizi daha rahat ve güvende hissettiğimize, buna karĢılık 

karĢımızdaki kimse bizim için belirli bir kiĢi olmadığında, “falan kiĢi” değil de “rastgele 

biri”, “herkes”, yani “neredeyse birey” olduğunda ise göreneğin ağırlığının arttığına 

dikkat çekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, karĢımızdaki belirli bir kiĢi değil de 

“herkes” olduğunda görenek ağırlık kazanmaktadır. Bu durum, bizi geleneklerin varlık 

nedeniyle ilgisinde Ģu sonuca götürmektedir: “karĢılaĢtığımız o neredeyse bireyin”, yani 

“herkes”in, “nemene bir kiĢi olduğunu” ve “bize nasıl davranacağını bilmediğimizden, 

ben de onun için bir neredeyse birey olduğum için o da benim davranıĢımı 

öngöremediğinden, o öngörünün eksikliğinde, onunla herhangi bir olumlu Ģey 

yapmadan önce”, karĢılıklı olarak, “gezegenin o bölümünde yürürlükte ya da geçerli 

olan davranıĢ kurallarını kabullenme kararlılığımızı birbirimize bildirmek zorunluğunu 

duyarız”. Çünkü, “bu bize o insanla yapacağımız Ģey ve kendisine nasıl davranmamız 

gerektiği açısından kocaman bir dizi sağlam nirengi noktası, sakin ve güvenceli yol 

sağlar”. Sözgelimi, “el verdiğimizde karĢılıklı barıĢ ve toplumsallık isteğimizi ortaya 

koyarız; karĢımızdakiyle toplumsallaĢırız” (Gasset, 2014a, s. 186). Bu bağlamda, 

birtakım ortak göreneklere karĢılıklı boyun eğeceğimizin bildirilmesi, aynı zamanda o 

toplumda yürürlükte olan tüm öteki göreneklere uymaya hazır olduğumuzun da adeta 

bir bildirimidir (Gasset, 2014a, s. 187).  

Bu noktada, söz konusu bu bildirimden vazgeçmenin mümkün olup olmadığını 

sorgulayan Gasset‟e göre, “bir görenekten vazgeçilmesi bireysel iradenin, benim, senin 

elinde değildir”. BaĢka bir deyiĢle, “göreneği ortadan kaldırmak için çok çalıĢmak 

gerekir, tıpkı bir dağı düz etmek ya da bir piramit yükseltmek için çok çalıĢmak 

gerektiği gibi her bireyi ayrı ayrı kendi yanına çekmek” ve “baĢkaları denen o belirsiz 

kendiliği kazanmak gerekir”. Ancak, bunun bir anlaĢma olarak nitelendirilmemesi 
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gerektiğine dikkat çeken Gasset, nasıl ki bir geleneğin oluĢması için herkesin anlaĢması 

zorunlu değilse, aynı Ģekilde bir görenekten vazgeçilmesi için de anlaĢmanın zorunlu 

olmadığını düĢünmektedir (Gasset, 2014a, s. 188). Çünkü, buradaki mesele anlaĢma 

sorunu değildir. Sadece “belli sayıda kiĢinin – farkına vararak ya da varmayarak, bir 

karar sonucu olsun ya da olmasın – anlaĢmaları yeterlidir”. Ancak, “belli sayıda kiĢi” 

derken, sayıyı çoğunluk olarak düĢünmenin çoğunlukla düĢülen bir yanılgı olduğunu 

belirten Gasset‟e göre, “kimi zaman çoğunluktur”, ama aslında “hemen her zaman 

düpedüz azınlıktır”, yani soylu insandır ve “bazen yeterince geniĢ olan o azınlık belli bir 

davranıĢı benimseyince, kısa sürede betimlenmesi olanaksız acayip bir otomatizmle, o 

güne değin birkaç kiĢiye özgü, özel olan o davranıĢı, görenek denen korkunç, 

kaçınılmaz toplumsal güce dönüĢtürmeyi baĢarır”. Dolayısıyla, “bu iĢ bir sayı meselesi 

değildir”. Öyle ki bazen bir insanın “onayı, bir göreneğin oluĢmasını bir milyon kiĢinin 

benimsemesinden” daha fazla sağlamaktadır (Gasset, 2014a, s. 189). Bu bağlamda, bir 

geleneğin oluĢması gibi değiĢmesi de ağır ilerlemektedir. BaĢka bir deyiĢle, gelenekler, 

“geç doğar, geç ölürler”. Fakat, “bir geleneğin yerleĢmesi için geçen o uzun zaman 

süresince, zamanında dört dörtlük bir anlamı olan yaratıcı fikir, alıĢkanlık haline 

geldiğinde, toplumsal davranıĢa, kısaca göreneğe dönüĢtüğünde, artık eskimeye, 

baĢlangıçtaki anlamını yitirmeye yüz tutmuĢ, anlaĢılmaz olmaya baĢlamıĢtır bile”. 

Ancak, Gasset, bu durumun göreneğin kendisini etkilemediğini belirtmektedir. Çünkü, 

görenektir diye yaptığımız Ģeyi, bilincine vararak, anladığımız, beğendiğimiz, 

istediğimiz için değil, mekanik olarak “öyle yapılıyor” diyerek “baĢka çaremiz 

olmadığından yaparız” (Gasset, 2014a, s. 190).  

Gasset, “öyle yapılır” diye adeta çaresizlikten tutunduğumuz göreneklerin “zayıf 

ve yaygın görenekler” ve “güçlü ve katı görenekler” olmak üzere ikiye ayrıldığını 

belirtmektedir. Bu bağlamda, zayıf ve yaygın görenekler “her zaman belirsiz bir terimle, 

giyim kuĢamda, yemeklerde, gündelik toplumsal iliĢkilerde” “gelenekler ve görenekler” 

olarak adlandırılanlardır. Bunun yanı sıra, “konuĢma ve düĢünme alıĢkanlıkları da aynı 

türden”, yani zayıf ve yaygın göreneklerdendir. Nitekim, Gasset‟e göre, “herkesin 

söylediği Ģeyler” konuĢma ve düĢünme alıĢkanlıklarından oluĢmuĢtur. Ayrıca, konuĢma 

ve düĢünme alıĢkanlıklarının iki biçiminden biri “dilin kendisi” iken diğeri “kalıplaĢmıĢ 

düĢüncelerdir” ki bunlar da “kamuoyu” dediğimiz Ģeydir. Gasset, bir birey tarafından 
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düĢünülen ve açık seçik olan özgün bir kiĢisel düĢüncenin kamuoyuna malolması, yani 

görenek haline gelmesi için “daha önce o dramatik basmakalıp fikre dönüĢme iĢlemine 

katlanması, bu yüzden kesinliğini, özgünlüğünü, hatta güncelliğini yitirmiĢ olması” 

gerektiğini düĢünmektedir. Çünkü, “her kalıplaĢmıĢ düĢünce” görenektir ve “bütün 

görenekler gibi eskidir”. Öte yandan, Gasset‟e göre, “güçlü ve katı görenekler‟in örneği 

– ekonomik alıĢkanlıklar bir yana – hukuk ve devlettir, politika denen o korkunç, ama 

korkunç olduğu kadar da kaçınılmaz ve özür götürmeyen Ģey” de o çerçevede iĢlev 

görmektedir (Gasset, 2014a, s. 193). Bu bağlamda, Gasset, en güçlü ve en katı göreneği 

oluĢturan, üstelik toplum dediğimiz yapıyı geniĢ çapta etkileyen kamu gücü ya da 

devletle yüzleĢmemiz gerektiğine dikkat çekmektedir. Ancak, kamu gücü ya da devletin 

ne olduğunu açıklıkla anlayabilmemiz için kamuoyu denen zihinsel alıĢkanlıklar 

dizgesini, onu oluĢturan dil dediğimiz sözel göreneklerle birlikte ele almamız 

gerektiğini belirten Gasset, göreneklerin bu Ģekilde kendi aralarında eklemlendiğini ve 

birbirlerine dayanarak muazzam bir mimari yapı oluĢturduklarını düĢünmektedir. 

Nitekim, “o muazzam görenekler mimarisi de toplumun ta kendisi”dir (Gasset, 2014a, s. 

197).  

Gasset‟e göre, “selam kadar basit bir olgu sayılmayan dil, toplumsal gerçekliğin 

niteliklerinin en açık seçik, en saf olarak görüldüğü olgudur ve o nedenle, bir toplumun 

varlığı dilde hesaba sığmaz bir kesinlikle” sergilenmektedir (Gasset, 2014a, s. 203). 

Çünkü, insan bu dünyada tek baĢına değil, baĢka insanlarla birlikte bir iliĢki içinde 

yaĢamaktadır. Bu anlamda, toplum ve toplumsallık da insanların birlikte 

yaĢamalarından kaynaklanan iletiĢim gereksiniminden doğmaktadır. Öte yandan, 

insanın, hayvanda bulunmayan ve dile getirilmek için çırpınan taĢkın bir iç dünyası 

vardır. ĠĢte, insan, bu iç dünyasını ve kendini anlatma gereksinimini dil yetisi, 

konuĢabilmesi sayesinde, ilk olarak anadilinde açığa çıkartmaktadır. Dolayısıyla, 

insanın anadili, varlığının en mahrem yanını, yani iç dünyasını bu bağlamda 

toplumsallaĢtırmakta ve birey içine doğduğu toplumdan her ne kadar kaçmak istese de 

toplum kaçınılmaz bir biçimde bireye eĢlik etmektedir. Ancak, bu durumdan, insanın 

doğası gereği toplumsal bir varlık olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Çünkü, insanın 

doğası gereği toplumsal bir varlık olduğunu söylemenin belirsiz bir düĢünceye karĢılık 

geldiğini belirten Gasset, insanın aynı zamanda yine doğası gereği toplumsallaĢamayan 
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bir varlık olduğunu düĢünmektedir. BaĢka bir deyiĢle, insanın doğası gereği toplumsal 

bir varlık olduğu görüĢünden ziyade toplumsallığı daha çok insana özgü bir nitelik 

olarak değerlendiren Gasset, bireyin anadili sayesinde toplumu içinde taĢıdığını ve her 

bireyin böylelikle bir topluma ait olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, Aristoteles‟in 

“toplumsal demek için „politik‟ terimini” kullandığını ileri süren Gasset‟e göre, insanın 

toplumsal bir hayvan olduğu ya da doğası gereği toplumsal bir varlık olduğu 

önermesinin alabileceği gerçek anlam budur. Dolayısıyla, insanın toplumsallığı ya da 

belli bir topluma ait olması anadilinden kaynaklanmaktadır (Gasset, 2014a, s. 198-221).    

Öte yandan, Gasset‟e göre, anadilimiz, “her birimizin dıĢında”, “ortada 

durmaktadır”, yani “toplumsal ortamımızdadır” (Gasset, 2014a, s. 226). Daha 

doğduğumuz andan itibaren, çevremizde herkesin konuĢmasını duymamızla, yani dil 

denen Ģeyi algılamamızla birlikte bize zorla benimsetilen ve öğretilen dil, mekanik 

olarak içimize sinmektedir (Gasset, 2014a, s. 174). Bu bağlamda, belli bir dili 

kullanmak olarak konuĢmak dediğimiz Ģey dar anlamda “bizim o dili dıĢarıdan mekanik 

olarak devralmıĢ olmamızdan baĢka bir Ģey değildir”. BaĢka bir deyiĢle, “konuĢmak, 

dıĢarıdan içeriye doğru baĢlayan bir iĢlemdir”, yani dil “mekanik ve akıl dıĢı olarak 

dıĢarıdan alınır” ve yine “mekanik ve akıl dıĢı olarak dıĢarıya verilir”. Söylemek ise 

“bireyin içinde baĢlayan bir iĢlemdir”. Daha açık bir ifadeyle, “mahremiyetinde varolan 

bir Ģeyi dıĢarıya aktarmak, dıĢavurmak, açıklamak giriĢimidir”. Bireyin hem bilinçli 

hem de mantıklı bir amaçla el altında bulduğu her türlü aracı bu anlamda kullanmaya 

çalıĢtığını belirten Gasset‟e göre, konuĢmak bu araçlardan yalnızca birisidir. Örneğin, 

“güzel sanatların hepsi söyleme biçimleridir”. Oysa, konuĢmak, “bireyin bir dili, birkaç 

dili az ya da çok devralmıĢ olmasına bağlı olarak” onun elinin altındadır. Bu nedenle, 

konuĢmak, bireyin ne söylemeyi niyetlendiğine bağlı olarak iĢleme koyduğu bir dizi 

gramofon plağı gibidir. Dolayısıyla, söylemek ve konuĢmak arasında bir karĢıtlık 

olduğunu öne süren Gasset‟e göre, “söylemek ya da söylemeye çalıĢmak, bireyin birey 

olarak yaptığı tam anlamıyla insani bir eylemdir; oysa konuĢmak görenektir ve bütün 

görenekler gibi, yapan kiĢinin içinden doğmamıĢtır, ne yeterince anlaĢılabilir, ne de 

istek ürünüdür, bireye topluluk tarafından zorla benimsetilmiĢtir” (Gasset, 2014a, s. 

226). Bu bağlamda, konuĢmak “hem insanidir – bunu insanlar yapar ve yaptıklarının 

tümüyle bilincinde olarak yaparlar – hem insanlıkdıĢıdır, çünkü uygulanan Ģey, 
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konuĢma edimleri, mekaniktir”. Çünkü, “gerisingeri dönüp, dilin her sözcüğünün, her 

sözdizim yapısının tarihçesini izleyecek olursak, çoğunlukla, hiç değilse göreceli olarak, 

kökeni diyebileceğimiz evreye ulaĢırız”. ĠĢte o zaman, o sözcüğün ya da deyiĢin, 

kökeninde – etimolojisinde – onu icat eden kiĢiyle, sözcüğü birinci elden algılayan 

kimseler açısından anlam taĢıyan bir yaratı olduğunu, dolayısıyla insani bir eylem 

olduğunu” anlamakla birlikte “dilin göreneklerine katılınca, anlamını yitirerek boĢalmıĢ, 

bir gramofon plağına dönüĢmüĢ; lafın kısası, insanlıktan çıkmıĢ, ruhsuzlaĢmıĢ” 

olduğunu görürüz (Gasset, 2014a, s. 227). Bu haliyle konuĢulan dil, “muazzam bir sözlü 

görenekler dizgesi”dir, hatta “dev gibi bir yıpranmıĢ sözcükler” toplamından ve 

“kemikleĢmiĢ sözdizim kalıplarından ibarettir”. Öte yandan, “sözcükler ve sözdizimsel 

kalıplar her zaman anlamlar, fikirler, kanılar taĢıdıklarından, insanların konuĢtukları 

aynı zamanda “insanların sahip olduğu bir kanılar, bir kamuoyları dizgesidir”. Gasset‟e 

göre, dil denen sözel görenekler dizgesi sayesinde, “kamuoyu denen o muazzam bütün 

bizim içimize” sızmakta, sinmekte ve neredeyse hiç durmadan bize dıĢarıdan baskı 

yapmaktadır (Gasset, 2014a, s. 174).  

Bu noktada, Gasset, “sözcüklerin, bireysel icatlar olmaktan çıkıp dil denen sözel 

görenekler dizgesine katılmakta nasıl anlaĢılabilirliklerini, ruhlarını yitirdiklerini ve 

ruhsuzlaĢmıĢ, mekanik parçalara indirgenmiĢ olarak varlıklarını sürdürdüklerini” 

vurgulamakla aslında önemli bir konunun yolunu açtığını belirtmektedir. Daha açık bir 

ifadeyle, “toplumsal çevremiz, etrafımızdaki herkes, çocukluğumuzdan baĢlayarak bize 

toplumumuzda kullanılagelen dili aĢılamakla” birlikte o sözcüklerin dile getirdiği 

fikirleri, ama en önemlisi de toplumun değer anlayıĢını aĢılamaktadır (Gasset, 2014a, s. 

230). Gasset‟e göre, baĢka bir insanla birlikte yaĢarken, her birimizin “en çok ilgisini 

çeken Ģey” ötekinin “yeğlediği Ģeyler”, daha doğru bir deyiĢle “inandığı değerler 

dizisi”dir. Çünkü, her bir insanın “kökeninde ve kiĢiliğinin kaynağında bunlar yatar. 

Benzer biçimde, bir çağı anlamaya çalıĢan tarihçi de, her Ģeyden önce o dönemde 

yaĢayan insanların ağır basan değerlerinin bir listesini çıkarmaya çalıĢır”. Aksi halde “o 

çağın belgelerinin, tarihçiye açıkladığı gerçekler ve bildiriler, ölü birer mektup, birer 

bilmece, birer sessiz oyun olup çıkar”. ĠĢte “derinlerine inemediğimiz” insan teklerinin 

“gizli ben‟inde ne gibi değerlere hizmet ettiğini yakalayamadığımız zaman, baĢkalarının 

söz ve davranıĢları da tıpkı böyledir”. Ayrıca, “bu ben, yüreğin oluĢturduğu bu 
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çekirdek, aslında büyük ölçüde onu içinde taĢıyan”, onunla birlikte doğmuĢ olan 

“bizden, kendimizden bile saklanmıĢtır”. KiĢiliğin mahzeninde iĢ gören bu çekirdeği 

algılayabilmek oldukça güçtür. Dolayısıyla, içinde yaĢadığımız toplumda ve 

kullandığımız dil sayesinde “bize ait olmayan davranıĢlar edinir”, üstelik bunlarla 

kendimizi oynarız. Böylece, “kendimizi oynayan bizler, toplumsal çevrenin ya da 

istemimizin organizmamız üzerinde yarattığı ve gerçek yaĢamlarımızın” yerine geçen 

“yapay etkilerin dürtüsüyle konuĢur ve davranırız”. Fakat, bir an durup kendimizi 

çözümlemeye giriĢtiğimizde, yani fikirlerimizin aslında gerçekten kendimizin mi 

olduğunu düĢündüğümüzde, aslında bu fikirlerin ya da değerlerin kendimize ait 

olmadığını, bunların büyük bir kesiminin kendi benliğimizden doğmadığını, tersine 

toplumsal çevreden gelerek bir yerlerde birikmiĢ baĢıboĢ fikirler ve sözde değerlerin bir 

yığını olduğunu korkuyla keĢfederiz  (Gasset,2017a, s. 59-60). Bu ise “vahim bir 

durumdur”. Çünkü, bu durum, yaĢamımıza eĢlik eden, yaĢamımıza temel olan fikirleri, 

çoğunlukla topluluktan çıktığı anlamıyla ve adeta otomobil motorundaki yağ gibi baskı 

yoluyla, içimize sindikleri biçimde kullandığımız anlamına gelmektedir. Buradan da 

ortaya çıkan sonuç, “fikirlerimizin pek büyük çoğunluğunun, fikir olmalarına ve bizi 

kanı gibi etkilemelerine karĢın, hiç de akıl ürünü olmadıkları, tıpkı dil ya da selam gibi 

göreneklerden ibaret olduklarıdır”. BaĢka bir deyiĢle, “tıpkı onlar kadar mekanik ve 

anlaĢılmazdırlar ve bize baskı yoluyla benimsetilmiĢlerdir” (Gasset, 2014a, s. 230). Bu 

bağlamda, Gasset, özel kanılar bir yana herkesçe kabul edildiğini bildiğimiz ya da 

varsaydığımız genel geçer kanıların, bizim için çoğunlukla sanki bir üst merciye 

baĢvururmuĢ gibi ya da bir kararname, bir tüzük veya yasa maddesiymiĢler gibi iĢlev 

gördüğünü belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 231-232).  

Fakat, bu noktadaki asıl mesele, herkesçe kabul edilen kanıların yerleĢik 

görenekler olmasıdır. Burada “yerleĢik” demek, görenekler olarak bu fikir ve kanıların 

“belli bireylerin ya da grupların tutmasını ve desteğini” gerektirmesi demek değildir, 

tersine, kendilerini herkese zorla benimsetmeleri ve herkesin üstünde baskı 

uygulamaları demektir. Böylelikle, herkesçe kabul edilen yerleĢik kanıların 

“yürürlükler” olarak adlandırılabileceğini belirten Gasset, o yürürlüğün gücünü, ona 

karĢı çıkmaya kalkıĢan her kiĢinin açık seçik fark edeceğini vurgulamaktadır. Nitekim, 

“topluluk yaĢamının her normal anında, „basmakalıp fikirler‟ diye adlandırdığımız bu 
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yerleĢik kanılardan oluĢan muazzam bir repertuvar, yürürlüğünü bireyler üzerinde 

baskıyla” duyurmaktadır. Dolayısıyla, “toplumun, topluluğun tam anlamıyla fikir 

sayılacak, yani açık seçik, derinine düĢünülmüĢ fikirleri yoktur”. Ancak, “basmakalıp 

fikirleri vardır” ve toplum “varoluĢunu basmakalıp fikirler üstüne” temellendirmektedir. 

Bu düĢüncesinden, yerleĢik kanı ve fikirlerin sahte olduğu anlamının çıkarılmaması 

gerektiğini belirten Gasset‟e göre, tersine bu fikirler “harika fikirler de olabilirler”. 

Burada, Gasset‟in anlatmak istediği, yürürlüklerin, “yerleĢik kanılar ya da basmakalıp 

fikirler oldukları oranda, o olası nitelikleri”nin etkinlik kazanamadığıdır. Bu bağlamda, 

“halk dilinde „hakim fikirler‟ olarak” adlandırılan yerleĢik kanı ve fikirlerde etkin olan 

tek Ģey, tüm bireylerin üstüne uyguladıkları ruhsuz zorlamadır. Mekanik bir baskı aracı 

olan hakim fikirlerin, toplumdaki konumunu adeta hükümetin konumuna benzeten 

Gasset‟e göre, bu fikirler, “hakimdirler, çünkü hükmederler” ve “kamuoyu” dediğimiz 

Ģey tam da budur. Bu nedenle, kamuoyu, “hükmedicidir”, tıpkı “selam gibi”, “tıpkı dil 

gibi” hükmeder. BaĢka bir deyiĢle, kamuoyu, hükmedici toplumsal bir yürürlüktür 

(Gasset, 2014a, s. 232).  

Dolayısıyla, Gasset, “tüm toplumbiliminin esası sayılan yürürlük kavramının 

baĢlı baĢına iyice anlaĢılması” gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle, toplumsal 

yürürlüğün iki belirgin özelliğine dikkat çeken Gasset‟e göre, bunlardan ilki, toplumsal 

yürürlüğün, “hangi kökten gelirse gelsin önümüze bizim kiĢisel katılımımıza bağlı bir 

Ģey olarak” çıkmamasıdır. Tersine, toplumsal yürürlük “katılımımızı umursamaz, orada 

durur, bizim onu hesaba katma zorunluluğumuz vardır” ve bu nedenle üstümüzde bir 

baskıdır. Toplumsal yürürlüğün ikinci en belirgin özelliği ise kiĢisel katılımımızı 

umursamamasına ve üzerimizde baskı uygulamasına rağmen ona “her an bize destek 

olacak bir „güç‟, bir iktidar olarak” baĢvurabilmemizdir. Bunun yanı sıra, Gasset‟e göre, 

toplumsal yürürlüğe yakıĢtırdığımız bu iki nitelikle birlikte yürürlük sözcüğünün 

“hukuksal terimbilimden” geldiği göz önünde bulundurulduğunda, toplumsal yürürlüğe 

atfedilen üst merci, yasa, güç, baskı, iktidar gibi özellikler, toplumsal yürürlüğün, hukuk 

ve devlet etkinliğiyle, özel niteliklerle örtüĢmesini sağlamaktadır. Bu durumun 

sonucunda ise “görenekler bütünü olarak toplum, bir yandan kendini bize baskıyla 

benimsetir, öte yandan onu baĢvurup sığınabileceğimiz bir yargı gibi duyarız”. Böylece, 

kamuoyunun, toplumsal yürürlüğün, “baskıyla benimsetilen Ģey ve baĢvurulan Ģey olma 
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niteliği, toplumun özü gereği, bir güç” ve “iktidar olmasını”, yani “bireyin önüne karĢı 

durulmaz bir güç gibi dikilmesini gerektirir”. Bununla birlikte, “kamuoyu, hakim fikir, 

o gücü ardına alır ve onu toplu yaĢantının değiĢik boyutlarına karĢılık veren değiĢik 

kalıplarda iĢlerliğe kavuĢturur”. ĠĢte “topluluğun o gücü, „kamu gücü‟dür” (Gasset, 

2014a, s. 234). Daha açık bir ifadeyle, “kamu gücü kamuoyunun etkin, kuvvetli bir 

yayılımından baĢka bir Ģey değildir” ve “bütün öteki görenekler ve yürürlükler onunla 

beslenir, onun yüzeyinde dalgalanırlar”. Gasset‟e göre, “kamu gücünün etkisinin biçimi 

ya da Ģiddetinin oranı, kamuoyunun göreneğin çiğnenmesine ya da görenekten 

sapmalara verdiği önemin azlığına ya da çokluğuna bağlıdır”. Dolayısıyla, “kamu gücü 

ardında her zaman sahiden kamusal”, yani “birleĢik, kuvvetle yürürlükte olan bir 

kanının varlığını gerektirir”. Bu olmadığı zaman ise “kamuoyu yerine olsa olsa birtakım 

grupların özel kanısıyla karĢı karĢıya kalırız”. Fakat, “onlar da genellikle iki büyük kanı 

öbeğinde toplanırlar”. Böyle bir durumda, toplumun ikiye ayrıldığını, bölündüğünü ve 

kamu gücünün niteliğini yitirdiğini belirten Gasset‟e göre, artık “devrim ve iç savaĢ 

vakti gelip çatmıĢtır” (Gasset, 2014a, s. 236).  

Öte yandan, büyük fikir ayrılıkları, “her toplumda ortaya çıkan, toplumdan 

ayrılması olanaksız bir olgunun en üst düzeye yansımasıdır”. Dolayısıyla, “toplum 

dediğimiz, asla bu adın vadettiği Ģey değildir” ve “her zaman için, Ģu ya da bu oranda, 

bir „toplanmazlık‟, bireylerin karĢılıklı birbirlerini itmesidir”. Bu nedenle, “toplumun 

doğası gereği illetli, yetersiz bir gerçeklik olduğu kanısına kökten” açılmamız 

gerektiğini öne süren Gasset‟e göre, “aslında toplum, varlığının her anında, gerçekten 

toplumsal nitelikli öğeleri ve davranıĢlarıyla, parçalayıcı ve toplum karĢıtı öğelerinin 

arasındaki savaĢtır”. Bu bağlamda, Gasset, “birazcık olsun toplumsallığın baskın 

çıkması ve bu sayede, toplumun toplum olarak varlığını sürdürebilmesi için, kendi 

içindeki „kamu gücü‟nün duruma sık sık Ģiddetli biçimde el koyması” gerektiğini 

düĢünmektedir. Toplum “geliĢip ilkellikten sıyrıldığında” ise “o gücün karĢı durulmaz 

biçimde iĢlemesini sağlamakla görevli özel bir kurum” oluĢturmaktadır. ĠĢte “o kurum, 

genelde devlet diye adlandırdığımız Ģeydir” (Gasset, 2014a, s. 237). Bu bağlamda, 

ileride daha detaylı bir Ģekilde ele alınmak üzere devletin, “bir teknik iĢ”, “kamu düzeni 

ve yönetim tekniği” olduğunu öne süren Gasset‟e göre, “toplum, kendisi daha iyi 

yaĢamak amacıyla bir araç olarak devleti” yaratmaktadır (Gasset, 2014b, s. 150-153).  
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Buraya kadar anlatılanları toparlamak ve Gasset‟e göre, toplumun ne olduğunu 

açık seçik ortaya koymak gerekirse, öncelikle toplumsal olarak nitelendirdiğimiz olay, 

olgu ya da iliĢkiler, “insan eylemlerinden ya da davranıĢlarından” oluĢmaktadır. 

Dolayısıyla, toplumsal, toplum, “insan yaĢamının bir olgusudur”. Fakat, toplumsal 

olaylar ve iliĢkiler “yalnızlık içinde insani yaĢamımızın bir davranıĢı değildir”, ötekiyle, 

diğer insanlarla iliĢki içinde bulunduğumuz ölçüde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, 

Gasset, toplumsal olayın ya da iliĢkinin, insan yaĢamından, yani herkesin kendi kiĢisel 

yaĢamından değil, “insanların birlikte yaĢamalarından doğan bir olay” olduğunu 

belirtmektedir. Öte yandan, toplumun ne olduğunu açıklıkla ortaya koyabilmek için 

bireylerden yola çıkarak ben ve öteki arasındaki iliĢkiyi de irdeleyen Gasset, birlikte 

yaĢamak dediğimizde, “iki bireysel yaĢantı arasındaki iliĢkinin” ya da “karĢılaĢmanın” 

anlaĢılması gerektiğini belirtmektedir. Örneğin, “ana-babayla çocuklar, sevgililer, 

arkadaĢlar diye andıklarımız bir biçimde birlikte yaĢayan kimselerdir” (Gasset, 2014a, s. 

25). Bu bağlamda, Gasset, “ortak yaĢamda hep, bir bireyin”, yani “yaratıcı ve kendi 

etkinliğinden sorumlu, yaptıklarını kendisi için anlam taĢıyor diye, o anlamın bilincinde 

olduğu için yapan bir özne”nin, “kendisiyle aynı özelliklere sahip bir baĢka bireyi” 

hesaba katmasının ve etkilemesinin söz konusu olduğunu öne sürmektedir. Sözgelimi, 

“belirli bir birey olarak baba, yine belirli ve eĢsiz bir birey olan oğluna” yönelmektedir. 

Dolayısıyla, “ortak yaĢam olayları, kendi baĢlarına ele alındıklarında toplumsal olay 

sayılmazlar”. Bu anlamda, “birliktelik ya da iletiĢim” diye adlandırılması gereken “bir 

bireylerarası iliĢkiler dünyasını” oluĢtururlar (Gasset, 2014a, s. 25-26). Buradan 

hareketle, toplumsal iliĢkilerin, bireylerarası iliĢkilerden farkını ortaya koyabilmek için 

trafik memuru, selamlaĢma gibi bir dizi örneği irdeleyen Gasset, toplumsal iliĢkiler söz 

konusu olduğunda, eylemlerimizin, bireylerarası iliĢkilerde olduğu Ģekliyle kendi 

tasarladığımız, sorumluluğunu üstlendiğimiz, içimizden geldiği için yaptığımız eylemler 

olmadığını, aksine kendi özgün irademizin dıĢında gerçekleĢtirdiğimiz eylemler 

olduğunu düĢünmektedir. Toplumsal iliĢkilerde, yaptığımız eylemleri anlamadan, 

bilmeden, “öyle yapılır” diyerek yaptığımıza dikkat çeken Gasset‟e göre, toplumsal 

iliĢkilerde eylemlerin kaynağı biz değilizdir, tıpkı konulan plağı seslendiren gramofon 

ya da belli mekanik hareketleri uygulayan bir robot gibi o eylemlerin salt 

uygulayıcısıyızdır. Fakat, bu eylemler, “zihinsel tavırlardan ya da insana özgü 

davranıĢlardan” oluĢtuğu için bir yandan insani niteliğe sahipken, öte yandan kiĢide ya 
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da bireyde oluĢmadığı için, yani bireyin, bizzat kendisinin sorumluluğunu üstlenerek 

yaptığı eylemler olmadığı için insani olmayan eylemlerdir (Gasset, 2014a, s. 25).  

Bu noktada, bu eylemlerin kaynağındaki öznenin kim olduğunu soruĢturan 

Gasset, sorumlu öznenin, “insanlar, ötekiler, herkes, topluluk, yani belirgin olarak hiç 

kimse” olduğuna dikkat çekmektedir (Gasset, 2014a, s. 26). Nitekim, Gasset‟e göre, “o 

olumsuz nitelikleri gösteren, kiĢilikten yoksun, belirlenmesi olanaksız, hem „herkes‟ 

hem „hiç kimse‟ olan, herkes, topluluk, toplum diye adlandırdığımız bir özne hesabına 

yaptığımız o eylemler, bireysel yaĢantıya indirgenemeyen, gerçek anlamda toplumsal 

olaylardır” (Gasset, 2014a, s. 26-27). Bu bağlamda, toplumsal olayların, ortak yaĢam 

çerçevesinde ortaya çıkmasına rağmen yine de salt ortak yaĢam olayları olmadığını 

belirten Gasset, toplumsal olayların oluĢturucu unsurunun görenekler olduğunu 

vurgulamaktadır. “Öyle düĢünülür” diye düĢündüğümüz, “öyle söylenir” diye 

söylediğimiz ya da “öyle yapılır” diye yaptığımız Ģeylerin görenek olarak 

adlandırıldığını yaĢamımızdaki bir dizi örnekten hareketle açıklayan Gasset‟e göre, 

“görenekler, bireyin, Ģu ya da bu biçimde, Ģu ya da bu oranda, baĢka çaresi 

olmadığından ötürü benimseyip uyguladığı insani davranıĢ biçimleridir ve birlikte 

yaĢadığı çevresi tarafından”, daha doğru bir ifadeyle baĢkaları, herkes, toplum 

tarafından, öncelikle anadil vasıtası ile bireye zorla benimsetilmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle, 

mekanik olarak benimsetilen görenekler, “toplumsal baskıdan ötürü yerine 

getirdiğimiz” eylemlerdir. Gasset, söz konusu baskının, “eğer beklenen biçimde 

davranmayacak olursak çevremizin bize karĢı uygulayacağı maddi ya da manevi” 

yaptırımların “zihnimizde canlandırmamızla” oluĢtuğunu belirtmektedir. Göreneklerin 

içeriğini, neyi neden yaptığımızı bilmediğimiz, bizim için anlaĢılmaz olan eylemler 

oluĢturmaktadır. Dolayısıyla, “görenekler akıldıĢıdır”. Göreneklerle, “baskı oluĢturan 

davranıĢ kalıpları biçiminde” karĢılaĢtığımıza dikkat çeken Gasset, göreneklerin “bizim 

dıĢımızda oldukları gibi, baĢka herkesin de dıĢında” olduklarını, çünkü tıpkı bizi 

etkilediği gibi, baĢkalarını da etkilediğini belirtmektedir. Bu bağlamda, görenekler, 

“bireydıĢı ya da kiĢiliksiz gerçekliklerdir”. Çünkü, geleneklerin, sorumlu ve bilinçli bir 

yaratıcısı, yani öznesi yoktur (Gasset, 2014a, s. 27). Fakat buna rağmen, Gasset, 

göreneklerin, birey üstünde üç tür etkide bulunduğunu ileri sürmektedir. Bunlardan ilki, 

görenekler, “tanımadığımız, dolayısıyla bizim için bildiğimiz belli kimseler olmayan 
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kiĢilerin davranıĢlarını öngörmemizi sağlayan davranıĢ kalıplarıdır”. Bireylerarası 

iliĢkinin ancak bireysel olarak tanıdığımız kimselerle, yani yakın çevremizdekilerle 

olası olduğu düĢünüldüğünde davranıĢ kalıpları olan görenekler, bizim tanımadığımız, 

yabancı kimselerle neredeyse birlikte yaĢam sürmemizi sağlamaktadır. Göreneklerin, 

birey üzerindeki bir diğer etkisi, “fikirler, kurallar” ve “yordamlar”dan oluĢan “belli bir 

dizi edimi”, baskı yoluyla benimseterek, “bireyi bulunduğu çağa ayak uydurmaya” 

zorlaması ve “ona, istese de istemese de, geçmiĢte biriktirilmiĢ olan mirası 

aktarmasıdır”. Bu anlamda, Gasset‟e göre, “toplum geçmiĢi hazineleĢtirir”. Son olarak 

gelenekler, bireyin “davranıĢlarının büyük bir bölümünü otomatikleĢtirip, yapması 

gereken hemen her Ģeyin programını kendisine hazır olarak sunar”. Böylelikle, 

göreneklerin, bireyin “kiĢisel, yaratıcı ve gerçekten insani olan yaĢamını belli 

doğrultularda yoğunlaĢtırabilmesine olanak” bıraktığını belirten Gasset, bireyin bunu 

baĢka türlü gerçekleĢtiremeyeceğini ileri sürmektedir (Gasset, 2014a, s. 28).  

Sonuç olarak, Gasset, göreneklerden ibaret olan toplumun, toplumsal yaĢamın ya 

da topluluk yaĢantısının her ne kadar “insanın gelecek karĢısında bazı güçlükleri aĢarak 

rahatlamasına, yeni, akla uygun ve daha kusursuz Ģeyler yaratmasına olanak” 

sağladığını düĢünse de görenekleri izledikçe “toplumun ya da topluluğun izdüĢümünde” 

yaĢadığımızı, bu nedenle adeta robot gibi davrandığımızı ve gerçek anlamda insan 

yaĢamından uzaklaĢtığımızı belirtmektedir (Gasset, 2014a, s. 28). Çünkü, “toplum ya da 

topluluk ne insani ne de insanüstü bir Ģeydir”. Hatta tam olarak toplum, “doğa ile insan 

arasında bir Ģeydir, bir yarı-doğadır ve tıpkı doğa gibi akıldıĢı, mekanik ve ezicidir”, 

yalnızca “salt göreneklerin mekanizmasıyla” çalıĢan adeta bir makinedir. Dolayısıyla, 

“topluluk ruhu diye bir Ģey yoktur”, “toplum, topluluk, koskoca bir ruhsuzluktur”. 

BaĢka bir deyiĢle, “doğalaĢmıĢ, mekanikleĢmiĢ, neredeyse mineralleĢmiĢ insanlıktır”. 

Bu yönüyle, “toplumun toplumsal „dünya‟ diye anılması yerindedir”. Ġnsanın kendini 

toplumda “insanlık”tan çok, “insanlık dıĢı ortam” içinde bulduğunu belirten Gasset‟e 

göre, toplum, “insani bir yaĢam değildir” (Gasset, 2014a, s. 28). Diğer bir ifadeyle, 

“ortak yaĢam ve toplum eĢdeğerli terimlerdir”, çünkü “toplum, salt ortak yaĢam olgusu 

sonucunda kendiliğinden ortaya çıkan Ģeydir” ve “kendiliğinden, önüne geçilmez bir 

biçimde görenekler, gelenekler, dil, hukuk, kamu gücü üretir”. Bu bağlamda, Gasset‟e 

göre, “modern düĢüncenin en vahim yanılgılarından biri, toplumu toplaĢma eylemiyle 
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karıĢtırmasıdır; oysa bu handiyse onun zıddıdır. Bir toplum iradelerin uzlaĢmasıyla 

kurulmaz. Tersine, iradeler arasındaki her türlü uzlaĢma bir toplumun, bir arada yaĢayan 

insanların varlığını gerektirir”. Bu nedenle, “toplumu sözleĢmeye dayalı”, “hukuksal 

nitelikli bir birleĢme sayan düĢünce”nin “sonucu baĢa almaya yönelik” anlamsız bir 

deneme olduğunu ileri süren Gasset, filozofun, hukukçunun veya demagogun hukuk 

konusunda fikir sahibi olmadığını, hukuk denilen gerçeğin “toplumun kendiliğinden 

yaptığı bir salgılama” olduğunu iddia etmektedir (Gasset, 2014b, s. 7). Dolayısıyla, 

ortaklıktan baĢka bir Ģey olmayan toplum ve toplumsallık baĢka gerçekliklerin bir 

birleĢimidir ve toplumun, herkesin kendi kökten gerçekliği olan kiĢisel yaĢamı 

karĢısında kedine özgü sahici bir gerçekliği yoktur (Gasset, 2014a, s. 24). Bunun yanı 

sıra, bireylerin bir araya gelerek oluĢturdukları göreneklerden örülü bir yapı olan 

toplum, “bir düzenek niteliğiyle ele alındığında, dört dörtlük bir insan üretme 

makinesidir” ve günümüzde bu makine, “herkes” gibi olan bir insan tipi üretmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 28). Daha açık bir ifadeyle, günümüz toplumları, sıradanlığı bir hak 

olarak dayatan, kiĢilikten yoksun kitle insanının varlık koĢuludur. Çünkü, günümüz 

toplumlarında “farklı olmak yakıĢıksızdır”. Toplumlara her yönüyle hakim olan kitleler, 

“farklı olan, sürüden ayrılan, bireysel, nitelikli ve seçkin olan her Ģeyi ezip 

geçmekte”dir. Bu nedenle, toplumda, “herkes gibi olmayan kiĢi, herkes gibi 

düĢünmeyen kiĢi, saf dıĢı edilme tehlikesiyle” karĢı karĢıyadır. Gasset‟in deyiĢiyle, 

“normalde „herkes‟ denilen, kitle ile aykırı fikirli, özel azınlıkların [soylu insanların] 

karmaĢık bütünüyken”, yani “herkes aslında herkes” değilken, Ģimdi “herkes kitleden 

ibaret”tir (Gasset, 2014b, s. 46). Bu bağlamda, kitle insanının nitelikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, günümüz toplumlarının tam da “herkes”ten, ama belirgin olarak 

“hiç kimseden”, yani kitlelerden oluĢan, insanlık dıĢı, gayri insani bir toplum olduğu 

açıktır. Nitekim, Gasset, kitlelerin, yığınlarca vasat insanın ya da tek boyutlu sıradan 

kalabalıkların sosyolojik, yani “toplumbilimsel” bir çözümlemesi yapıldığında 

“toplumsal kitle” kavramıyla karĢılaĢacağımızı belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 42). 

Bu noktada, hiçbir devirde olmadığı oranda güçlü bir Ģekilde niteliksiz bir kitle 

toplumu ile karĢı karĢıya bulunduğumuza dikkat çeken Gasset‟e göre, kitleselleĢme 

olarak karĢımıza çıkan bu sorun, salt politik bir sorun değildir, hatta politikadan çok 

daha önceliklidir, adeta “politikanın yeraltına” aittir (Gasset, 2014b, s. 23). Çünkü, 
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“toplumsal yaĢam yalnızca siyasal değildir, aynı oranda, hatta ondan önce zihinsel, 

ahlaksal, ekonomik, dinsel nitelikler” taĢımakta, “topluluğun tüm göreneklerini” 

içermekte ve “keyif alma tarzlarını” da kapsamaktadır (Gasset, 2014b, s. 39-40). 

Dolayısıyla, kitleselleĢme sorununu kavrayabilmek için, “ayaklanma”, “kitleler”, 

“topluma hükmetmek” vb. sözcüklere salt ya da öncelikli olarak siyasal bir anlam 

vermekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Gasset‟e göre, “geçmiĢteki hiçbir Ģeyle 

özdeĢleĢtirilemeyecek” olan kitlelerin zihinsel sıradanlığının “kamusal yaĢam 

üzerindeki hakimiyeti, belki de günümüzün en yeni” olgusu ve sorunudur (Gasset, 

2014b, s. 39-101). Bu durumu, yığınlaĢma, kümelenme olgusu olarak nitelendiren 

Gasset, vasat ruhların hoyrat egemenliği anlamına gelen kitleselleĢme sorununu, bir 

sonraki baĢlıkta üzerinde durulacağı gibi öncelikle kitleleri doğuran ve muazzam 

kalabalıkları tarih sahnesine çıkartan nedenlerle birlikte ele almaktadır. 

3.3.  KitleselleĢme Sorunu 

Günümüz toplumlarını, kültürüyle, siyasetiyle, yargı iĢlevleriyle, zihinsel, 

ahlaksal, ekonomik ve dinsel yönüyle, gelenek ve görenekleriyle, hatta giyim kuĢam ya 

da keyif alma tarzıyla, yani kamusal yaĢamı her yönüyle vasat, sıradan, kitle insanının 

iĢgal ettiğini ve toplum adını olduğu gibi sahiplendiğini belirten Gasset, bunun 

sonucunda, azınlıklar ile kitlelerin dinamik birliğinin bozulduğunu ve toplumun kitle 

toplumuna dönüĢtüğünü, artık herkesin kitleden ibaret olduğunu, ancak bu durumun, 

soylu insanın ve değerlerinin yok olma tehlikesini beraberinde getirdiğini 

düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 39-54).  

Gasset‟in bu durumu sorun etmesinin en önemli nedeni, kitle insanının yapısal 

özelliklerinin ve değer anlayıĢının, insan yaĢamının gerekliliklerini layıkıyla, insana 

yakıĢır bir Ģekilde yapılandırmaya, insan yaĢamının anlam ve değerini korumaya uygun 

olmamasıdır. Bu nokta, Gasset‟in düĢünme, eylem, kültür ve insanlaĢma arasında 

kurduğu bağ düĢünüldüğünde daha da açıklık kazanmaktadır. BaĢka bir ifadeyle, kitle 

toplumunda, bir insanın kendini, kiĢiliğini, kökten gerçekliği olan yaĢamını 

yapılandırması ve insanlaĢması mümkün gözükmemektedir. Çünkü, sıradan insanın 

değer anlayıĢının ortam koĢulları üzerindeki hakimiyeti, bir insanın herkesten farklı bir 

kiĢi olarak yaĢamasını engellemekte, yani insanı ruhen alçaltarak ötekileĢtirmekte, 
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kendine ve yaĢamına karĢı yabancılaĢtırmakta, ortak yaĢam ilkelerinden 

uzaklaĢtırmaktadır. Dolayısıyla, politika, hukuk, bilim, sanat, ahlak, din ve felsefe gibi 

yaĢamsal değerlerin değerini yitirmesine neden olan bu durum, insanlığı köksüz, yoz bir 

kültürün yamacından aĢağıya çekerek, tarihsel bir bunalımın kapısını aralamaktadır 

(Gasset, 2014b, 34-35). 

Gasset, toplumların yönetimini sıradan, niteliksiz kitlelerin ele geçirmesiyle 

birlikte karĢı karĢıya kalınan bu türden problemleri, kitleselleĢme sorunu olarak ele 

almakta ve bu sorunu daha önce Hegel‟in adeta kıyametten söz edercesine “kitleler 

ilerliyor” diyerek haber verdiğine ya da Nietzsche‟nin “nihilizmin med dalgası gibi 

yükseldiğini görüyorum” diyerek, gelecek çağlara haykırdığına dikkat çekmektedir. Bu 

bağlamda, toplumları nitelikli, soylu insanlar yönetmedikçe çağımızın felakete 

sürükleneceğine iĢaret eden Gasset, kitleselleĢme sorunun ve bu sorunun çözümünün 

onu yaratan nedenlerden ayrı düĢünülemeyeceğini belirtmekte ve sebepleri bakımından 

kitlelerin doğuĢunu hazırlayan etmenleri, teknolojiyle, deneysel bilimlere iliĢkin 

geliĢmelerle baĢ gösteren uzmanlaĢma barbarlığıyla, kültürle, eğitimle, siyasetle ve 

hukukla olan ilgisinde ele almaktadır (Gasset, 2014b, s. 83). 

3.3.1.  Kümelenme Olgusu ve Kitlelerin DoğuĢu 

Gasset‟e göre, “öyle bir olgu var ki günümüzde, iyiliği kötülüğü bir yana, 

Avrupa‟nın kamusal yaĢamında en büyük önemi almıĢ durumda. Bu olgu, topluma 

tümüyle kitlelerin hakim olmasıdır” (Gasset, 2014b, s. 39). Bu tarihsel olguya görsel bir 

deneyime gönderme yaparak, yani çağımızın gözle görünen bir yanını vurgulayarak 

yaklaĢan Gasset, bu görünümü “kümelenme olgusu, tıklım tıklım doluluk” ve “yığılma” 

olarak adlandırmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, kamusal yaĢamın her alanında 

egemen olan ve birilerinden sorgulamadan devraldığı basmakalıp görüĢlerini 

sorumsuzca baĢkalarına dayatmaya çalıĢan kitlelerin bu anlamda yarattığı sorunları, 

tarihsel, antropolojik ve psikolojik bir düzlemde irdelemeye öncelikle görsel ve 

istatistiksel bir veri sunarak baĢlamaktadır (Gasset, 2014b, s. 39-40).  

Bu noktada, kentlerin insanlarla, evlerin kiracılarla, otellerin konuklarla, 

trenlerin yolcularla, tiyatroların seyircilerle, plajların denize girenlerle ya da ünlü 
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doktorların muayenehanelerinin hastalarla tıklım tıklım dolu olduğunu belirten Gasset, 

eskiden sorun olmayan bir Ģeyin bugün artık neredeyse her zaman için ĢaĢırtıcı bir sorun 

haline geldiğine dikkat çekmektedir. Bu sorun “yer bulmak”tır. Gasset‟e göre, günümüz 

yaĢamında, bundan daha basit, daha çok bilinen ve daha sürekli bir olgu yoktur. 

Gözlerimiz hayrete düĢmüĢ bir Ģekilde her yanda “öylece, olduğu gibi, kalabalığı”, yani 

“uygarlığın yaratmıĢ olduğu mekânları ve gereçleri sahiplenen kalabalığı” görmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 40).  

Ancak, Gasset‟e göre, bu gördüğümüz kalabalığın ne anlama geldiğinin 

sorgulanması gerekmektedir. BaĢka bir deyiĢle, tüm bu alanların tıklım tıklım dolu 

olması, bize her ne kadar mantıklı ve doğal görünse de Gasset, bu yığınlaĢmanın 

eskiden olmayıp Ģimdi olmasını göz ardı edemeyeceğimizi belirtmekte ve gözümüze 

görünen kalabalığın ardında yatan gerçeğin irdelenmesi gerektiğini düĢünmektedir. 

Çünkü, kalabalıklara, yığınlaĢmaya, kümelenmeye iliĢkin sorun salt görünenden ibaret 

değildir ve bu anlamda bir değiĢim, bir yenilik yaĢanmaktadır (Gasset, 2014b, s. 40). 

Üstelik, bu kalabalık insan yığını “tam da insanlık kültürünün nispeten süzülmüĢ eseri 

olan, sonuçta daha önce azınlıklara [soylu insanlara] ayrılmıĢ bulunan en kalburüstü 

yerlerde” konuĢlanmıĢ durumdadır. Diğer bir deyiĢle, daha önce mevcuttuysa da varlığı 

fark edilmeyen, toplum sahnesinin dibinde yer alan kitle insanı, kalabalıklar, kitleler, 

birdenbire görünürlük kazanmıĢ ve toplumun tercih edilen mevkilerinde yer tutmuĢ, ön 

plana geçmiĢ, baĢ oyuncu olmuĢtur. Gasset, bu durumu tek cümleyle Ģöyle 

özetlemektedir: “baĢkiĢiler yok artık: yalnız koro var” (Gasset, 2014b, s. 41).  

Gelinen bu noktada, görsel verilerden hareketle, yığınlaĢma, dolulaĢma, 

kümelenme olgusu üzerinde detaylı bir Ģekilde duran Gasset, insan yaĢamına yeni bir 

yön veren ve Ģimdilerde tarih sahnesine dolup taĢan bütün bu kalabalıkların, kitlelerin 

nereden geldiğini, nasıl ortaya çıktığını kendimize sormak zorunda olduğumuzu 

düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 78). Bu bağlamda, Gasset‟e göre, “uygarlıktan uzak 

eğilimlerle dolu” kitleler, 19. yüzyılın düzenlediği modern dünyanın otomatik ürünüdür 

(Gasset, 2014b, s. 133). Muazzam kalabalıkları tarih sahnesine salıvermiĢ olmanın 

sorumluluğunu 19. yüzyıla yükleyen Gasset, bu olgunun insan yaĢamının yazgısını 

temelden etkilediğini düĢünmektedir. BaĢka bir deyiĢle, gerek fiziksel gerekse 

toplumsal ve kültürel bakımdan insanoğlunun önünde yeni bir dünya açılmıĢ, 19. 
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yüzyılın liberal demokrasi anlayıĢı, bilimsel deneycilik ve endüstrinin geliĢimi, bu 

dünyayı olanaklı kılan üç ilke olmuĢtur. Gasset, son ikisinin, yani deneysel bilime ve 

endüstriye iliĢkin geliĢmenin bir hanede, “teknikte” toplanabileceğini belirtmektedir. 

Öte yandan, Gasset‟e göre, “bu ilkelerin hiçbirisi XIX. yüzyılın icadı değildir, daha 

önceki iki yüzyıldan” devralınmıĢtır. Dolayısıyla, “XIX. yüzyılın onuru onları icat etmiĢ 

olmak değil, temellendirmiĢ olmaktır. Bu herkesçe bilinen bir Ģeydir. Ancak soyut 

olarak bilmek yeterli değildir, kaçınılmaz sonuçlarının da üstlenilmesi” gerekmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 85). 

Bu kaçınılmaz sonuçlardan ilki, “insan tohumuna”, Ģu iki ilkenin, yani liberal 

demokrasinin ve tekniğin uygulanmasıyla birlikte bir tek yüzyılda Avrupa‟da insan 

sayısının üç katına çıkmıĢ olmasıdır (Gasset, 2014b, s. 80). Daha açık bir ifadeyle, “VI. 

yüzyılda Avrupa tarihi baĢladığından 1800 yıllarına değin – demek oluyor ki on iki 

yüzyıl süresince –, Avrupa‟nın nüfusu 180 milyonu aĢmamıĢtır”. Fakat, “1800‟den 

1914‟e değin – demek oluyor ki yüz yılı biraz aĢan bir sürede – Avrupa nüfusu 180 

milyondan 460 milyona” yükselmiĢtir, yani üç kuĢaklık süre içinde, “dev bir insan 

hamuru” tarihin ve toplumun üstüne “sel gibi çullanarak her yanı basmıĢ” 

bulunmaktadır (Gasset, 2014b, s. 78). Nitekim, Gasset, bu verinin, kitlelerin zaferini ve 

o zafere yansıyarak ortaya çıkan her Ģeyi anlamak için yeterli olduğunu belirtmekte ve 

bu nedenle kitleleri, “uygarlığın 19. yüzyılda aldığı biçimin” doğal meyvesi olarak 

görmektedir (Gasset, 2014b, s. 78-133). Bu bağlamda, Gasset, temel savını, “XIX. 

yüzyıl uygarlığı otomatik olarak kitle insanını üretmiĢtir” Ģeklinde özetlemektedir 

(Gasset, 2014b, s. 139). Buradan hareketle, bu üretimin düzeneğini, liberal demokrasi 

ve teknik olmak üzere iki büyük boyutta çözümleyen Gasset, “kesin olarak söylemek 

gerekirse, liberal demokrasi ile teknik birbirlerini içerirler”, hatta bu ikisi “öylesine sıkı 

sıkıya bağlantılıdırlar ki, birini öbürü olmadan düĢünmek olanaksızdır, o nedenle her 

ikisini de kapsayacak daha geniĢ oylumlu bir ad icat edilse iyi olur”, çünkü bu “ad, son 

yüzyılın tür adı olurdu” diyerek, bunlardan öncelikle tekniği ele almaktadır (Gasset, 

2014b, s. 115).   

ÇağdaĢ tekniğin, kapitalizm ile deneysel bilimin birleĢmesinden doğduğunu öne 

süren Gasset, tekniğin her çeĢidinin bilimsel olmadığını düĢünmektedir. Örneğin, 

“yontma taĢ döneminde çakmaktaĢından baltaları üreten” kiĢinin “bilimden habersiz” 
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olduğunu, buna karĢın bir teknik ürettiğini ya da Çinlilerin, “fizik biliminin varlığını 

hayaline bile getirmeksizin üst düzeyde bir teknik yeteneğe” eriĢtiğini ileri süren 

Gasset, yalnızca “Avrupa‟nın modern tekniğinin bilimsel bir kökeni” olduğunu, Avrupa 

tekniğinin özgün yapısının bu kökenden kaynaklandığını ve bu nedenle, Avrupa‟nın 

tekniğinin sınırsız bir geliĢme olanağına sahip olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2014b, 

s. 139). Dolayısıyla, “Batı‟nın bu harika tekniği Avrupa soyuna harika bir çoğalma 

olanağı sağlamıĢtır”. Çünkü, deneysel bilimlere iliĢkin geliĢmeler, sağlık koĢullarında 

bir iyileĢme sağlayarak (bulunan aĢılar, hijyen koĢullarının iyileĢmesi vb.) doğum – 

yaĢam oranını ve genel yaĢam süresini artırmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, 19. yüzyılda 

deneysel bilimlerde yaĢanan geliĢmeler ve bu geliĢmeler doğrultusunda giderek artan 

uzmanlaĢma süreci, insan yaĢamının boyutlarını her bakımdan geniĢletmiĢ, yaĢam 

süresini uzatmıĢ, gündelik hayatı kolaylaĢtırmıĢ, keyiflerle ve konforla donatmıĢ, hatta 

“daha iki yüzyıl önce bir avuç talihli kiĢinin ayrıcalığı olan nesneleri ve olanakları 

ortalama insanın önüne sermiĢtir”. Böylelikle, yaĢam koĢullarının iyileĢmesinin bir 

sonucu olarak, Avrupa‟da 19. yüzyılda bir nüfus patlaması yaĢanmıĢ ve yaĢamın her 

alanında kitleler daha da görünürlük kazanmıĢtır (IĢık, 2010, s. xiii). Öte yandan, 

Avrupa nüfusunun önemli bir oranda artmıĢ olmasının bizi yalnızca sayısal olarak 

ilgilendirmediğini, ancak büyüme oranının baĢ döndürücü olduğunu da bu sayısal 

çeliĢki sayesinde anladığımızı belirten Gasset‟e göre, bunun sonucunda “yığınlar ve 

yığınlarca insan öylesine hızlı bir tempoyla savrularak tarihin üzerine kümelenmiĢtir ki, 

onları doyuracak ölçüde geleneksel kültür sağlamak kolay olmamıĢtır” (Gasset, 2014b, 

s. 79). Nitekim, Gasset, bizi ilgilendiren asıl noktanın ya da söz konusu baĢ döndürücü 

artıĢın bu anlama geldiğine dikkat çekmekte ve bu durumun ihtisaslaĢma barbarlığından 

kaynaklandığını ileri sürmektedir. BaĢka bir deyiĢle, ihtisaslaĢma barbarlığı, kitle 

insanını doğuran nedenlerin baĢında gelmekte ve bu bağlamda kitleselleĢme sorununun 

önemli bir yönünü oluĢturmaktadır (Gasset, 2014b, s. 139-145).  

Gasset, deneysel bilimin, 16. yüzyıl biterken Galileo ile baĢladığını, 17. yüzyıl 

sonlarında Newton ile oluĢumunu tamamladığını ve 18. yüzyıl ortalarında ise geliĢmeye 

koyulduğunu belirtmektedir. Bu süreçte, “deneysel bilime topluca verilen ad olan 

fiziğin geliĢimi bilim adamlarını bir birleĢme çabasına zorlamıĢtır”, yani “bilim, 

geliĢmek için,” “kendisinin değil”, “bilim adamlarının uzmanlaĢmasını” gerektirmiĢtir 
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(Gasset, 2014b, s. 141). Diğer bir deyiĢle, bilimin ilerlemesi için bilim insanının 

ihtisaslaĢmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Gasset‟e göre, “ihtiyaç, bilim adamlarının 

ihtisaslaĢmalarına idi, yoksa bizzat bilimin kendisinin ihtisaslaĢmasına değil!”. Ancak, 

bu noktayı göz ardı eden bilim insanı, kendi çalıĢma alanını daraltarak ihtisaslaĢmaya 

gitmiĢ, bilimin diğer alanlarla olan temasını kesmiĢ ve yalnızca kendi uzmanlık alanını 

ilgilendiren bilim dalını “mütehassıs” ilan etmiĢtir (Gasset, 1968, s. 45). Dolayısıyla, 

aslında “fiziğin geliĢimi birleĢmeye karĢıt bir iĢe giriĢmiĢtir” (Gasset, 2014b, s. 141). 

Oysa, Gasset‟e göre, hiçbir surette “bilim, „mütehassıs‟ değildir” (Gasset, 1968, s. 45). 

Hatta, bilimin “mütehassıs” ilan edilmesi durumunda, “derhal ve kendiliğinden hakiki 

bir bilim olmaktan” çıkacağını belirten Gasset, ihtisaslaĢmayla birlikte bilim 

insanlarının büyük bir kısmının “tıpkı peteğindeki gömece yapıĢmıĢ arı gibi” kendi 

uzmanlık alanına sımsıkı kapandığını düĢünmektedir. Öyle ki “mütehassıs, kendi payına 

düĢen küçücük evren köĢesini” pek iyi bilmekte, ama “evrenin bütün geriye kalan 

kısımları hakkında kesin olarak hiçbir Ģey” bilmemektedir (Gasset, 1968, s. 45-47).  

Bu bağlamda, bilimin ilerlemesi için bilim insanın ihtisaslaĢmaya yöneldiğini 

ancak, bu yönelimle birlikte bilim insanının uzmanlaĢtığı alana mıhlanıp kaldığını 

belirten Gasset, bilim insanının hem bilimi hem de kendisini dar bir fikir alanına 

sıkıĢtırdığını düĢünmektedir (Gasset, 1968, s. 45). BaĢka bir deyiĢle, uzmanlaĢma, bilim 

insanının, çalıĢmasının yörüngesini her kuĢakta daraltmasına ve gitgide daralan bir 

zihinsel etkinlik alanına sıkıĢmasına neden olmuĢtur. Böylece, bilim insanı, bilimin 

diğer bölümleriyle olan iliĢkisini kopartmıĢ ve evrenin bütüncül yorumuyla olan ilgisini 

yitirmiĢtir (Gasset, 2014b, s. 141). Oysa, “bilim, kültür, Avrupa medeniyeti adlarına 

lâyık olan yegâne kavram da bu yorumlamadır” (Gasset, 1968, s. 45). Ancak, bilim 

insanı, bu yorumlamadan yoksun olmasına rağmen uzmanlaĢtığı bilim dalını “genel 

kültür” ilan etmiĢ, yani kültür, bilime indirgenmiĢtir. Fakat, birinci bölümde ele alındığı 

üzere, bilimden ibaret sayılan kültür anlayıĢını “kültürcülük” ya da “kültür sofuluğu” 

olarak nitelendiren Gasset‟e göre, bu durum, aklın, düĢünmenin, eylemden, yaĢamdan 

ve bütünlüğünde kültürden uzaklaĢmasına, dolayısıyla da tüm bunların insanlaĢmayla 

olan bağının kopmasına neden olmuĢtur. Böylece, mutlak akla iman eden yepyeni bir 

insan tipi, kitle insanı, baĢka bir deyiĢle, “ansiklopedik insan” doğmuĢtur (Gasset 2014a, 

s. 44-45 ; 2014b, s. 141-142).  
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Gasset, uzmanlaĢmanın tam olarak, “ansiklopedik insan”ın uygar olarak 

adlandırıldığı bir çağda doğduğunu belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 141). Bu 

bağlamda, Gasset‟e göre, 19. yüzyılın kaderini hem ihtisaslaĢma hem de ansiklopedik 

insan tipi belirlemiĢtir. Ancak, “bir sonraki kuĢakta ise denklem yer değiĢtirmiĢtir” ve 

uzmanlık her bilim adamının varlığında ve zihninde genel kültürün yerini almıĢtır, yani 

bu yüzyılın yazgısı, ansiklopedik bir tarzda yaĢayan bireylerin istekleri ve etkileri 

altında ĢekillenmiĢtir (Gasset, 2014b, s. 142). Gasset, 1890‟da üçüncü bir kuĢağın 

Avrupa kültürünün yönetimini üstlenmesiyle, yani “Avrupa‟nın fikrî kumanda 

mevkiini” ele almasıyla birlikte kendimizi tarihte benzeri görülmemiĢ bir bilim insanı 

tipi ile karĢı karĢıya bulduğumuzu belirtmektedir (Gasset, 1968, s. 45). Öyle ki bu 

ansiklopedik insan tipi, “yeterince bilgili birisi olmak için bilinmesi gereken bütün her 

Ģeyin arasından yalnızca belli bir bilimi” bilmekte, hatta “o bilim çerçevesinde de 

yalnızca kendisinin etkin araĢtırmacısı olduğu ufak bir alanı” tanımaktadır. Bunun yanı 

sıra, “özellikle incelediği daracık görünümün dıĢında kalan Ģeylerden habersiz olmayı 

bir erdemmiĢ gibi ilan” eden bu insan tipi, “bilginin tümü hakkında merak duymayı 

amatörlük olarak” adlandırmaktadır. Bu bağlamda, Gasset, aslında kendi daracık görüĢ 

alanının içine hapsolmuĢ bir durumda olan bilim insanının, sadece bildiği bilimini 

ilerlettiğini ve bilmekten özenle geri durduğu düĢünce ansiklopedisini ancak bu Ģekilde 

ilerlettiğini düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 142).  

Öte yandan, böylesi bir durumun nasıl mümkün olduğunu sorguladığımızda, 

inkâr edilemez bir olgunun vurgulanması gerektiğini ileri süren Gasset‟e göre, bu olgu, 

deneysel bilimin “büyük ölçüde, inanılmayacak kadar vasat, vasatın bile altındaki 

insanların çalıĢması sayesinde” ilerlemiĢ olmasıdır. Bu durumun, “günümüzün 

uygarlığının kökeni ve simgesi olan” modern bilimin, “içinde zihinsel bakımdan vasat 

insan” barındırdığı ve bu vasat insanın “baĢarılı çalıĢmalar yapmasına izin verdiği” 

anlamına geldiğini belirten Gasset‟e göre, bunun nedeni, makineleĢmedir. Dolayısıyla, 

makineleĢme, “yeni bilimin ve onun yönetip temsil ettiği tüm uygarlığın” hem avantajı 

hem de en büyük tehlikesidir. Çünkü, “fizik ve biyoloji bilimlerinde yapılması gereken 

Ģeylerin önemli bir bölümü neredeyse herhangi bir kimsenin uygulayabileceği mekanik 

ödevlerdir”, yani “sayısız araĢtırmanın gerekleri açısından bilimi ufacık parçacıklara 

ayırmak, o parçalardan birinin içine kapanıp öbürleriyle ilgilenmemek” pekâlâ 



184 
 

mümkündür. Çünkü, “yöntemlerin sağlamlığı ve kesinliği bilginin böyle geçici ve pratik 

olarak ayrıĢtırılmasına olanak” vermektedir. Vasat insan da “o yöntemlerden biriyle, bir 

makine kullanır gibi” çalıĢmaktadır (Gasset, 2014b, s. 142). Üstelik sonuç almak için 

onların anlamına ve temeline iliĢkin kesin fikirlere sahip olmak zorunda da değildir. 

Böylece, bilim insanlarının büyük bir bölümü, laboratuvarlarının ufacık hücresine 

kapanmıĢ bir Ģekilde bilimin genel anlamda ilerlemesini sağlamaktadır. Fakat, Gasset, 

bu durumun, bilimi ve bilim insanını gitgide yaĢamdan, yaĢamın sorunlarından 

koparttığını, insani problemlere karĢı yabancılaĢtırdığını, kültürden uzaklaĢtırdığını ve 

en nihayetinde bilimin, bilim insanının, insan yaĢamını bir bütün olarak 

yorumlayamamasına neden olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 1968, s. 45-46).  

Bu bağlamda, kültürün rehberlik ettiği bütünsel bir dünya görüĢünden yoksun 

olan günümüzün sözde en “kültürlü” bilim insanlarının, aslında inanılmaz bir tarihsel 

bilgisizlik illetine tutulduğunu belirten Gasset, belirli bir takım “yanları ve çehreleriyle” 

tanımlamaya çalıĢtığı “kendini „bilen kiĢi‟ sayan”, “bu garip yeni insanın” tüm tarihte 

eĢi bulunmayan bir insan tipi oluĢturduğunu öne sürmektedir. Öyle ki Gasset, eskiden 

insanları, “bilgeler ve cahiller” olarak ikiye ayırmanın mümkün olduğunu ancak, 

çağımızda, bilim insanının ya da uzmanın bu iki kategoriden hiçbirisine 

sokulamayacağını, hatta “onun bir cahil – bilge olduğunu” düĢünmektedir (Gasset, 

2014b, s. 122-143). Uzmanlık alanına girmeyen her Ģeyden neredeyse resmen habersiz 

olan bilim insanı, bilge değildir, ama cahil de değildir. Çünkü, o “kendi mini minnacık 

evren parçacığını” pek iyi tanıyan bir “bilim adamı”dır. Dolayısıyla, Gasset‟e göre, 

günümüzün bilim insanı, “bir cahil – bilge”dir, yani “bilmediği tüm sorunlar karĢısında 

bir cahil gibi değil, salt kendi özel konusunda bilge kiĢi gibi davranan biri”dir ve 

“sahiden de, uzmanın tutumu budur” (Gasset, 2014b, s. 143). Günümüzün uzmanı, 

“politikada, sanatta, tüm toplumsal göreneklerde, baĢka bilimlerde kara cahil bir ilkelin” 

tavrını almakta, hatta bu konulara iliĢkin baĢka bir uzman da kabul etmemektedir. 

Çünkü, “uygarlık onu uzmanlaĢtırmakla dıĢa sımsıkı kapatmıĢ, kendi sınırları içinde 

tatmin etmiĢtir”. Hatta, bilim insanının “yüreğindeki o hakimiyet ve yeterlilik duygusu 

onu uzmanlık alanının dıĢında egemen olmak istemeye” sürüklemektedir. Dolayısıyla, 

Gasset‟e göre, “en ileri nitelikteki bir insanı – uzmanı – temsil eden, dolayısıyla kitle 

insanına en uzak olan bu örnek bile”, sonuçta günümüz bilim insanının, “yaĢamın tüm 
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alanlarında niteliksiz biri gibi, kitle insanı gibi” davrandığını açığa çıkarmaktadır. Bu 

sözlerinin boĢ bir uyarı olmadığını vurgulayan Gasset, “günümüzde „bilim adamları‟nın, 

tabii onların ardından doktorların, mühendislerin, maliyecilerin, öğretmenlerin vb. 

politikada olsun, sanatta olsun, dinde olsun, hayatın ve dünyanın genel sorunlarında 

olsun nasıl aptalca düĢünüp, aptalca yargılamakta ve davranmakta olduklarını” dileyen 

herkesin gözlemleyebileceğini belirtmektedir. Çünkü, Gasset, “defalarca kitle insanının 

özelliği olarak” sunduğu “o „kulak asmama‟, üst kurumlara boyun eğmeme” koĢulunun 

“iĢte bu yarım – nitelikli” insanlarda doruğa çıktığını, yani çağımız itibariyle sıradan 

insana yol götermesi gereken kiĢilerin bizzat kendisinin de sıradanlaĢtığını 

düĢünmektedir. Hatta, onlar kitlelerin bugünkü hakimiyetini simgelemekte, kısmen de 

kitleleri oluĢturmaktadır. Nitekim, “onların barbarlığı Avrupa‟daki maneviyat 

bozukluğunun ilk nedenidir”. Öte yandan, “o insanlar son yüzyıl uygarlığının, kendi 

eğilimine bırakılınca, nasıl böylesi bir ilkellik ve barbarlığın yeniden ortaya çıkmasına 

yol açtığının en açık ve seçik kanıtıdır”. Bu bağlamda, “dengelenmemiĢ uzmanlık 

merakının ilk sonucu, her çağdakinden fazla sayıda „bilim adamı‟nın bulunduğu 

günümüzde, örneğin 1750‟lerdekine kıyasla çok daha az sayıda „kültürlü‟ insan” 

bulunmasıdır (Gasset, 2014b, s. 144).  

Ancak, Gasset‟in deyiĢiyle en kötüsü de “bilim kovanında çalıĢıp didinen bu 

arılara rağmen” bilimin kendi içindeki geliĢmesinin ne yazık ki sağlama alınmamıĢ 

olmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, uzmanlık merakı, tam yüzyıl boyunca her ne kadar bilimin 

ilerlemesini sağlamıĢ olsa da bilim artık öyle bir aĢamaya gelmiĢtir ki daha nitelikli bir 

kuĢak ona daha güçlü bir “mihver inĢası” yapılandıramazsa bilimin ilerlemesi mümkün 

görünmemektedir. (Gasset, 1968, s. 48). Çünkü, tekniğin “yüreğinin saf bilim olduğu” 

ve “sürdürülmesinin koĢullarının salt bilimsel etkinliği olanaklı kılan koĢullar olduğu”, 

“büyük bir hafiflikle” unutulmuĢtur. Üstelik, bilim insanlarının, varlıklarını 

sürdürebilmeleri için yürürlükte kalması gereken” koĢulların ne olduğu da artık hiç 

düĢünülmemektedir. Dolayısıyla, “dolarlar oldukça” bilimin varlığını koruyacağı 

varsayılmaktadır. Oysa, Gasset‟e göre, çoğu kiĢiyi rahatlatan bu varsayım, ilkelliğin 

yeni bir kanıtı olduğu gibi aynı zamanda bilimin kendisinin de tehlikede olduğunun açık 

bir göstergesidir (Gasset, 2014b, s. 115). Bu bağlamda, çağımızın bilim insanı, “bundan 

sonra da hâlâ araĢtırmacılar yetiĢebilmesi için toplumun ve insan yüreğinin nasıl 
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örgütlenmesi gerektiğinden habersizdir”. Nitekim, son yıllarda gözlemlenen bilimsel 

yönelime olan ilginin azalması, “uygarlığın ne olduğu konusunda net bir fikri bulunan 

herkes için kaygı verici bir belirti”dir. Ancak, Gasset‟e göre, “güncel uygarlığın doruğu 

olan tipik „bilim adamı‟ genellikle o fikirden yoksun”dur. Hatta, “tıpkı yer kabuğu ve 

çağların baĢlangıcındaki ormanlar gibi” uygarlığın da öylece orada durduğunu 

sanmaktadır (Gasset, 2014b, s. 145).   

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

uzmanlaĢmayla birlikte özellikle teknik alandaki büyük geliĢmelerin Avrupada bir nüfus 

patlamasına neden olduğunu belirten Gasset, ihtisaslaĢmanın, kültürden yoksun 

kitlelerin tarih sahnesine çıkmasında önemli bir rol oynadığını düĢünmektedir. Çünkü, 

ihtisaslaĢmayla birlikte nesilden nesile bilim insanının zihninde bilim, kültürün yerini 

almıĢ ve üniversitelerde kitlelere kültür aktarımı yapılamamıĢtır. Bu durum da bireylerin 

giderek kültürden uzaklaĢmasına neden olmuĢtur. Çünkü, daha önce belirtildiği gibi 

kitleler öylesine hızlı bir tempoyla savrularak tarihin üzerine kümelenmiĢtir ki kitlelere 

ruhlarını doyuracak ölçüde bir kültür eğitimi verilememiĢtir (Gasset, 2014b, s. 79). 

Dolayısıyla, Gasset, ihtisaslaĢma barbarlığının, kültür ikliminden giderek uzaklaĢan 

bireylerin artmasına, yani kültürden yoksun kitlelerin ortaya çıkmasına yol açtığını 

düĢünmektedir. Çünkü, özellikle 19. yüzyıldan itibaren üniversiteler kendini 

ihtisaslaĢmaya kaptırmıĢ ve bilgi donanımı fazla ancak, kültür eğitiminden yoksun bir 

nesil yetiĢtirmiĢtir (Gasset, 1997, s. 79). Bu bağlamda, ihtisaslaĢma barbarlığının yeni 

bir insan tipini “vasat, sıradan, ortalama insanı”, yani kültür fukarası “kitle insanı”nı 

ortaya çıkardığını ileri süren Gasset‟e göre, günümüzün bilim adamları, doktorları, 

mühendisleri ya da öğretmenleri, kitle insanının en yetkin örneğidir ve bu köklü tarihi 

hata 19. yüzyıl üniversitelerinin bir suçudur (Gasset, 1997, s. 79 ; 2014b, s. 140). 

Çünkü, “Ortaçağ üniversitesiyle karĢılaĢtırıldığında, çağdaĢ üniversite sadece mesleki 

eğitimi muazzam bir faaliyete” dönüĢtürmüĢ, ayrıca buna araĢtırma iĢlevini de ilave 

ederek, kültür öğretimini ya da aktarımını ise hemen hemen bir daha dönmemek üzere 

tümüyle bir yana bırakmıĢtır. Bu noktada, Gasset‟e göre, “değiĢimin zararlı olduğu” 

aĢikârdır ve “Avrupa bugün bunun meĢ‟um sonuçlarını” çekmektedir. Çünkü, “Ģu anda 

Avrupa‟da hüküm süren spazmın sebebi ortalama Ġngiliz‟in, ortalama Fransız‟ın, 

ortalama Alman‟ın kültürsüz oldukları gerçeğidir; zamanımızın insan ve dünyayla ilgili 
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temel fikir sisteminden habersiz oluĢlarıdır. Bu ortalama insan yeni barbardır; “çağdaĢ 

medeniyetin gerisinde bir tembel, zalim”, hatta “kadim ve ilkeldir”. Öyle ki çağımızın 

aristokratı sayılan “bu yeni barbar her Ģeyden önce, hiçbir zaman görülmediği kadar 

bilgili, fakat aynı zamanda daha kültürsüz bir meslek adamıdır”, yani “mühendis, 

doktor, avukat, bilim adamı”dır (Gasset, 1997, s. 79). Gasset, çalıĢmanın “Kültür 

Eğitimi ve Üniversitenin Görevi” bölümünde ele alınacağı üzere kitleselleĢme 

sorununun, kitlelere, üniversiteler tarafından kültür eğitimi verilerek çözüleceğini iddia 

etmektedir. Ancak, üniversitelerin, kitlelere kültür eğitimi verebilmesi için öncelikle 

uzmanlaĢma denen illetten sıyrılması ve kendi içinde bir dizi reformu gerçekleĢtirmesi 

gerekmektedir. Bunun için de bilimsel akıl anlayıĢının değil, yaĢamsal ve tarihsel akıl 

anlayıĢının ön planda olması gerektiğini belirten Gasset‟e göre, aksi halde, insana ve 

kökten gerçeklik olarak nitelendirdiği yaĢama iliĢkin sorunları anlamak ve çözmek 

mümkün değildir (Gasset, 1997, s. 83-85).   

Gasset‟e göre, 19. yüzyılın liberal demokrasi anlayıĢıyla birlikte teknik ve 

ihtisaslaĢma, insanlık tarihinde nüfusa iliĢkin her ne kadar muazzam bir sıçrayıĢ yaratsa 

da öte yandan, gerek nicel gerekse nitel anlamda kitle insanını doğurmuĢtur. 

Dolayısıyla, “kitle” kavramı salt nicel ve görsel bir anlam taĢımamakta, aynı zamanda 

nitel bir belirlemeye karĢılık gelmektedir. Nitekim, daha önce üzerinde durulduğu gibi 

kitle, özel bir niteliği bulunmayan, yani herkes gibi olan bireyler ya da birey gruplarıdır. 

Dolayısıyla, bir insan tipini imleyen kitle, herhangi bir sosyolojik veya ekonomik sınıfı 

temsil etmemektedir (Gasset, 2014b, s. 140). Hatta, Gasset, “ille de kümelenmiĢ 

bireylerin ortaya çıkmasını beklemeksizin” karĢımızda tek bir insan teki olsa bile onun 

“kitle” olup olmadığını anlamanın mümkün olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 

43). Bu bağlamda, “kitleden maksat ille de iĢçi demek değildir”. BaĢka bir deyiĢle, 

kitleden yalnızca ya da baĢat olarak “iĢçi kitleleri”nin anlaĢılmaması gerektiğine dikkat 

çeken Gasset‟e göre, bir iĢçi için kitle insanı nitelendirmesi yapılabileceği gibi pekâlâ 

bir politikacı ya da bilim insanı için de kitle insanı nitelendirmesini yapmak 

mümkündür (Gasset, 2014b, s. 140). Çünkü, “eskiden „kitle‟ diye adlandırdığımız Ģeyin 

has örneği sayılabilecek iĢçiler arasında günümüzde üstün bir düzeye ulaĢmıĢ [soylu] 

ruhlara rastlamak artık ender bir olay” değildir (Gasset, 2014b, s. 44). Bu nedenle, kitle 

deyimi, bir toplumsal sınıf anlamında kullanılmamakta, tersine, “günümüzde bütün 
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toplumsal sınıflarda var olan” ve “çağımızı temsil eden, bu çağda baskın ve egemen 

olan bir sınıfı ya da insan oluĢ biçimini” anlatmaktadır (Gasset, 2014b, s. 140).  

Bu bağlamda, Gasset‟e göre, günümüzde “toplumsal gücü uygulayan” ve “çağa 

kendi ruhunun yapısını dayatan”, “hiç kuĢkusuz, kentsoylu [burjuva] sınıftır”. Üstelik, o 

kentsoylu sınıfın içinde bir üst öbek, günün soylu sınıfı sayılan da yine hiç kuĢkusuz, 

teknik insandır, yani “mühendis, doktor, öğretmen vb.”. Ancak, bu teknik öbeğin içinde 

yine onu en üst düzeyde, hatta “olanca saflığıyla” temsil eden de “hiç kuĢkusuz, bilim 

adamıdır”. Öyle ki “eğer bir uzaylı gelip Avrupa‟yı ziyaret etse, onu yargılamak 

niyetiyle, barındırdığı insan tipleri arasından hangisiyle yargılanmayı yeğlediğini ona 

sorsa, hiç kuĢku yoktur ki Avrupa, yargıdan olumlu bir sonuç çıkacağından emin olarak, 

memnuniyetle bilim adamlarını gösterirdi”. Dolayısıyla, Gasset‟e göre, Avrupa‟nın 

sıradan insan tipi, “bilim adamı” tipidir. BaĢka bir deyiĢle, “günümüzün bilim adamı 

sonuçta kitle insanının en yetkin örneğidir”, yani kitle insanının adeta bir prototipidir 

(Gasset, 2014b, s. 140).  

Bu bağlamda, günümüzün vasat insanını, yani modern bir barbar olan bilim 

insanı tipini, “uygarlığı sürdürme yeteneği ve kültüre katılımı oranında” 

değerlendirdiğini belirten Gasset, günümüzün ortalama Avrupa insanının geçen 

yüzyıllara kıyasla daha sağlıklı ve daha kuvvetli ancak, daha basit bir ruha sahip 

olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 35-79). Nitekim, Gasset‟e göre, vasat 

insanın, “kimi zaman sanki çok eski bir uygarlığın ortasında beklenmedik biçimde 

bitivermiĢ bir ilkel insanmıĢ izlenimi vermesi bundan” ileri gelmektedir. Çünkü, “geçen 

yüzyılı o denli gururlandıran okullarda kitlelere modern yaĢam tekniklerinin ötesinde 

hiçbir Ģey” öğretilememiĢtir. BaĢka bir deyiĢle, “kitlelere hayatı yoğunlukla 

yaĢamalarına yarayan araçlar” sağlanmıĢ, ama “yüce tarihsel görevlerin gerektirdiği 

duyarlık” verilememiĢtir. Kitlelere, “modern olanakların gururu ve gücü alaĢ telaĢ” 

aĢılanmıĢ, ancak ruhu aĢılanamamıĢ, tarihsel kültür elden kaçmıĢtır. Bu nedenle, “yeni 

kuĢaklar”, “sanki dünya eskinin izlerini taĢımayan bir cennetmiĢ, sanki karmaĢık sürgit 

sorunlardan azatmıĢ gibi” “ruhsallıkla”, kültürle ilgilenmemekte, aksine “dünyaya 

öylesine egemen olmayı” istemektedirler (Gasset, 2014b, s. 79).  
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Kitlelerin bu isteğini, tekniğin yanı sıra liberal demokrasinin mümkün hale 

getirdiğini belirten Gasset, liberal demokrasiyi kitlelerin doğuĢunu ve hükümranlığını 

hazılayan ikinci bir neden olarak görmektedir. Daha açık bir ifadeyle, teknik ilerlemeyle 

birlikte muazzam bir kitle insanı hasadı toplayan 19. yüzyılın liberal demokrasi anlayıĢı, 

kitle insanını çağımızın efendisi yapmıĢtır (Gasset, 2014b, s. 80). Dolayısıyla, 

“çağımıza kitle adamı egemen”dir, karar veren, sıradan, vasat insandır, yani topluluk 

yaĢamının ufkunu belirleyen, toplu varoluĢun ne Ģekilde somutlaĢacağını seçip 

kararlaĢtırma iradesini elinde tutan insan tipi artık kitle insanıdır (Gasset, 2014b, s. 76).  

Bu noktada, kimsenin “demokrasi çağında, genel seçimler çağında olan da zaten 

buydu” Ģeklinde düĢünmemesi gerektiğini, çünkü ileride üzerinde durulacağı gibi genel 

seçimlerde kararı kitlelerin vermediğini, aksine “kitlenin rolü”nün “falan ya da filan 

azınlığın kararını benimsemek” olduğunu belirten Gasset‟e göre, “azınlıklar [soylu 

insanlar] kendi „programlarını‟ öneriyorlardı” ve “gerçekten de programlar toplu yaĢantı 

programlarıydı”. Diğer bir deyiĢle, azınlıklar, toplu yaĢama iliĢkin yetkin bir program 

hazırlayarak, kitleleri belli bir karar tasarımını benimsemeye çağırıyorlardı (Gasset, 

2014b, s. 76). Fakat, günümüzde tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu ileri süren 

Gasset, kitlelerin azınlıklar üzerinde siyasal buyurganlığını ilan ettiğini “hemen tüm 

ülkelerde iktidarın üstüne homojen bir kitle”nin çullandığını ve her türlü muhalif grubu 

ezip yok eden o yekpare kalabalığın kendisinden farklı bir insan tipiyle, yani azınlıkta 

olan soylu, seçkin insanlarla birlikte yaĢamak istemediğini, hatta kendisinden farklı olan 

soylu insan tipinden ölümüne nefret ettiğini belirtmektedir. Nitekim, “bir muhalefeti 

bulunan ülkelerin” sayısının gittikçe azaldığına dikkat çeken Gasset‟e göre, siyasal 

anlamda günümüzün çehresini bundan daha açık seçik ortaya koyan bir olgu yoktur ve 

bu durum 19. yüzyılın liberal demokrasi anlayıĢından kaynaklanmaktadır (Gasset, 

2014b, s. 107). Çünkü, 19. yüzyılın liberal demokrasi anlayıĢı, Gasset‟in, en yüce ortak 

yaĢam iradesini temsil eden bir toplum düzeni olduğunu ileri sürdüğü liberalizmin 

ilkelerini göz ardı etmiĢtir. Gasset‟in deyiĢiyle, “eski demokrasi bol bol liberalizmle ve 

yasaların coĢkuyla benimsenmesiyle ılımlılaĢmıĢ yaĢıyordu. Birey o ilkelere hizmet 

ettikçe, kendini çetin bir disipline bağlanmaya zorluyordu”. Bunun yanı sıra, “azınlıklar, 

liberalizm ilkesinin ve hukuk kurallarının koruması altında etkinlik gösterebiliyor ve 

ömür sürebiliyorlardı. Yasal birliktelik sayılan demokrasi ve hukuk eĢ anlamlıydı”. 
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Bugün ise artık demokrasi adı altında sıradanlığın egemenliği, yani “hiperdemokrasi” 

hüküm sürmektedir (Gasset, 2014b, s. 45).  

Bu bağlamda, hem Batı toplumlarının hem de ülkesi Ġspanya‟nın içinde 

bulunduğu tarihsel ortamı göz önünde bulunduran ve liberalizme, daha doğru bir 

ifadeyle “eski liberalizme”, kitlelerin doğuĢunu ve hükümranlığını hazırladığını 

düĢündüğü 19. yüzyıl liberalizminden ya da liberal demokrasi anlayıĢından oldukça 

farklı bir anlam atfeden Gasset‟e göre, eleĢtiriye açık yönleri olmasına ve “sonunda bir 

izm” taĢımasına rağmen, müĢterek hayat uğrunda toplumların ulaĢtığı ve ulaĢabileceği 

en ulvi gayreti temsil eden liberalizm, nihai gayesi itibariyle bir kimsenin komĢusunu 

göz önünde bulundurması gerektiğini anlatır. Liberalizm kadiri mutlak olmasına rağmen 

kendini sınırlayan ve kendi pahasına da olsa yönettiği devlette kuvvetli çoğunluk gibi 

düĢünmeyen ve hissetmeyenler için de yer ayıran siyasi haklar prensibidir (Gasset, 

1932, s. 76 ; 2013, s. 27).  

Gasset, “dolaylı eylem‟in” en yetkin örneği olarak gördüğü liberalizmin, 

“çevremizdekileri hesaba katma kararlılığını” baĢ tacı eden bir toplum düzeni olduğunu 

düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 106). Hatta, “liberalizm öylesine bir siyasal hukuk 

ilkesidir ki, gücü her Ģeye yettiği halde, kendi kendini sınırlar ve kendi aleyhine de olsa, 

egemen olduğu devlette kendi gibi, yani en kuvvetliler gibi, çoğunluk gibi duyup 

düĢünmeyen kimselere de bir yer bırakır”. Gasset‟in deyiĢiyle, “liberalizm – bugün 

bunu anımsamakta yarar var – cömertliğin en üst aĢamasıdır: Çoğunluğun azınlıklara 

bahĢettiği haktır ve bu yüzden yeryüzünde çınlamıĢ olan en soylu haykırıĢtır”, çünkü 

liberalizm, “kendi düĢmanıyla birlikte yaĢama kararını ilan eder” ve “muhalefetle 

birlikte” yönetmeyi Ģart koĢar (Gasset, 2014b, s. 107). Nitekim, Gasset‟e göre, Fransız 

tarihçi François Guizot‟un, Histoire de la civilisation en Europe adlı eserinde belirttiği 

gibi Avrupa uygarlığının büyümesinin ve ilerlemesinin nedeni “onda hiçbir zaman 

hiçbir ilkenin, hiçbir grubun ya da toplumsal sınıfın mutlak zafere ulaĢmamıĢ” 

olmasından kaynaklanmaktadır ve “günümüz insanı özgürlükle çoğulluğun birbirine 

nasıl karĢılık verdiğini ve ikisinin nasıl Avrupa‟nın sürgit bağrını oluĢturduğunu·hala o 

kitaptan öğrenebilir” (Gasset, 2014b, s. 14).  
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Dolayısıyla, liberalizmi, siyasal ve ekonomik bir kavram ya da bir ideoloji 

olarak değil, birlikte yaĢamayı mümkün kılan, içinde disiplin ve kültür barındıran, 

insanın kendini gerçekleĢtirebilmesinin yolunu açan bir toplum öğretisi olarak gören 

Gasset, “her insan varlığının, kendi bireysel ve devredilemez amacını 

gerçekleĢtirebilmesi için özgür kalması gerektiğini” ve bunu sağlayacak olan toplu 

duyarlılığın ancak liberalizmle mümkün olabileceğini iddia etmektedir (IĢık, 1992, s. 

26-27). Liberalizme atfettiği değeri, “insanoğlunun böylesine güzel, böylesine Ģık, 

böylesine cambazlık gerektiren, böylesine doğaya aykırı bir Ģeye ulaĢmıĢ olması inanılır 

gibi değil” sözleriyle dile getiren Gasset, öte yandan “iĢte o nedenledir ki, yine aynı 

insanoğlunun ondan çabucak vazgeçmeye kararlı görünmesi ĢaĢırtmamalıdır” diyerek, 

liberalizmin yeryüzünde sağlam bir Ģekilde yerleĢmesinin oldukça güç olduğunu 

düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 107).  

Bu düĢünceleri doğrultusunda, “demokrasinin yükselmesinin”, yani ileri 

demokrasinin bedelini liberalizmin ödediğini düĢünen Gasset, liberalizm ile demokrasi 

arasında aslında doğal bir gerilim olduğunu belirtmektedir (Holcombe, 2002, s. 74-76). 

Demokrasi ve liberalizmin birbirinden tümüyle farklı iki sorunun iki ayrı cevabı olarak 

karĢımıza çıkmasına rağmen aralarındaki çatıĢmanın açık seçik görülemediğini ileri 

süren Gasset‟e göre, demokrasi, “kamu gücünü kim icra etmelidir?” sorusunu sormakta 

ve bu soruyu, “kamu gücünün icrası bir bütün olarak vatandaĢlara aittir”, Ģeklinde 

cevaplandırmaktadır. Öte yandan, liberalizm ise “kamu gücünü kimin icra ettiğine 

bakılmaksızın, bu gücün sınırları ne olmalıdır” sorusunu sormakta ve bu soruyu, “kamu 

gücü ister bir kiĢi, isterse halk tarafından icra edilsin, mutlak olamaz; birey devletin 

müdahalesinin üzerinde ve ondan daha üstün haklara sahiptir” biçiminde 

cevaplandırmaktadır (Dobson, 1989, s. 60).  

Bu bağlamda, Gasset‟e göre, yönetimin iki farklı cephesi ile ilgili” olan 

“liberalizm ve demokrasi birbirleriyle herhangi bir iliĢki içinde olmadan baĢlayan iki 

ayrı oluĢum olarak karĢımıza çıkmıĢtır ve bu zamana kadar gözlenen temayüllerine göre 

birbirlerine zıt anlamlarla sona erecektir” (Holcombe, 2002, s. 74). Çünkü, 

demokrasilerde yurttaĢların tamamı seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu için politik 

iktidarı bir bütün olarak yurttaĢlar, daha doğru bir ifadeyle, çoğunluk, yani kitleler 

üstlenmektedir. Dolayısıyla, demokrasi, kitlelerin, azınlık karĢısındaki gücünü 



192 
 

artırmakta, toplumda homojen bir kolektivizme neden olmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, 

toplumda “durum çeĢitliliği”, “farklı ortam koĢulları”, yani “çoğulluk” ortadan 

kalkmakta, kitlelerle azınlıkların dinamik birliği bozulmakta ve insan yaĢamının 

seviyesi sıradanlığa mahkûm olmaktadır. Gasset, bu durumun, “insanın kiĢi olarak 

yaĢamasını” fazlasıyla engellediğini, “dünyayı ve dünyada yaĢayan herkesi manen 

zenginleĢtirmiĢ olan” bireysel güç karĢısında toplumsal gücü artırarak liberalizmin 

aĢınmasına neden olduğunu ileri sürmektedir (Gasset, 2014b, s. 19-27).  

Nitekim, Gasset‟e göre, çağımızda hüküm süren ve kitlelerin diktatörlüğü 

anlamına gelen hiperdemokrasi bunun açık bir göstergesidir. Gasset‟in deyiĢiyle, “öyle 

bir hiperdemokraside yaĢıyoruz ki, kitle doğrudan doğruya yasasız etkinlik göstermekte, 

maddi baskılar yaparak kendi emellerini”, “zevklerini” ve “kahvehane sohbetlerini” 

topluma dayatmakta, hatta “onlara yasal geçerlilik tanıma hakkına sahip olduğunu” 

düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 46). Çünkü, Gasset‟e göre, “hangi tipten, hangi 

düzeyde olursa olsun, demokrasilerin sağlığı değersiz bir teknik ayrıntıya”, yani “seçim 

yöntemine” bağlıdır ve “geri kalan her Ģey ikincildir”. BaĢka bir deyiĢle, “eğer 

meclislerin oluĢum biçimi doğruysa, gerçeği yansıtıyorsa, her Ģey yolunda gider; yoksa 

geri kalan her Ģey en iyi biçimde yürüse de, her Ģey kötü gider”. Örneğin, “ĠÖ. I. yüzyıl 

baĢlarında Roma sınırsız güce sahipti, zengindi, karĢısına dikilen düĢmanı yoktu”, ama 

“yine de ölüm halindeydi”. Çünkü, “bir seçim düzeni sahte olduğu zaman aptalcadır” ve 

Roma da “aptalca bir seçim düzenini korumakta ayak diriyordu” (Gasset, 2014b, s. 

191). Roma‟nın seçim yöntemine iliĢkin aldığı kararlar, seçimleri imkânsız hale 

getiriyor, her türlü hilenin yolunu açıyordu. Adaylar, “eski askerleri, sirk atletlerini 

kullanarak ortalığı birbirine katıyor, seçim sandıklarını parçalatıyorlardı”. Dolayısıyla, 

sahte bir seçim düzeninde, “sahici bir oylamanın desteğini almayan demokratik 

kurumlar” havada, cumhuriyet ise lafta kalıyordu. Öyle ki “hiçbir merciin otoritesi 

yoktu. Soldaki ve sağdaki generaller – Marius ve Silla – hiçbir yere varmayan kof 

diktatörlüklerle birbirlerini yiyorlardı” (Gasset, 2014b, s. 192).  

Bu bağlamda, Roma imparatorluğu‟nun tarihi aynı zamanda “yönetici azınlıkları 

emip yok eden ve onların yerine geçen kitlelerin hükümranlığının”, yani ayaklanıĢının 

tarihidir (Gasset, 2014b, s. 47). Gasset‟e göre, “Ģimdilerdeki gidiĢimizle, „durum 

çeĢitliliği‟nin giderek azalmasıyla, düpedüz Roma Ġmparatorluğu'nun son dönemine 
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benzemiĢ bulunuyoruz” (Gasset, 2014b, s. 21). Çünkü, o dönem de bir kitleler çağı, 

ürkütücü bir homojenlik çağı ve bir kümelenme, doluluk olgusu yaĢanmıĢtır (Gasset, 

2014b, s. 21-47). Gasset, Alman bir filozof olan Oswald Spengler‟in bu durumu 

oldukça iyi gözlemlediğini belirtmektedir. Spengler‟e göre, “o zamanda Ģimdi olduğu 

gibi, muazzam boyutlarda binalar inĢa etmek gerekmiĢtir”. Çünkü, “kitlelerin çağı 

devasa yapıların çağıdır” (Gasset, 2014b, s. 47). Nitekim, Spengler, kümelenme 

olgusuyla birlikte kitleselleĢme sorununun “yığınlar Ģeklinde birbirine dengesizce bağlı 

olan”, kültürden yoksun “yeni bir çeĢit göçebe”yi, “parazit Ģehirli”yi ortaya çıkardığını 

ve bugünkü bunalımı anlamak için bu soruna binlerce yılın tarihini kapsayan, yani 

“zamana bağlı olmayan” bir bakıĢ açısıyla bakılması gerektiğini belirtmektedir 

(Spengler, 1997, s. 45-46). Dolayısıyla, kitleselleĢme sorunu insanlık tarihinde yeni bir 

sorun değildir. Ancak, yine de “tarihte, kalabalığın doğrudan yönetime, çağımızdaki 

oranda ulaĢtığı baĢka dönemler olmuĢ mudur, kuĢkuluyum. ĠĢte bundan ötürü 

hiperdemokrasiden dem vuruyorum” diyen Gasset‟e göre,“yaĢadığımız anın özelliği, 

sıradan ruhun, kendi sıradanlığını bile bile, sıradanlık hakkını ileri sürmesi ve onu her 

yerde dayatmasıdır” (Gasset, 2014b, s. 46). BaĢka bir deyiĢle, yaĢamın her alanında 

“kitle tarzının”, yani kitlelerin değer anlayıĢının zafere ulaĢtığını ve mutlu azınlığa özgü 

sayılan en kenar köĢede bile kendini dayattığını belirten Gasset, topluma, kamusal 

yaĢama tümüyle kitlelerin hakim olmasında 19. yüzyıl liberal demokrasi anlayıĢının 

büyük bir etkisi olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 49). 

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, kitlelerin hoyrat hükümranlığı altında 

yaĢadığımızı belirten Gasset‟e göre, masaya yatırmamız gereken bu sorunu iki baĢlık 

altında toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, daha önce üzerinde durulduğu gibi 

günümüzde kitlelerin “büyük ölçüde eskiden yalnızca azınlıklara [soylu insanlara] özgü 

sayılan” yaĢamsal alanlara yayılmıĢ durumda olmasıdır. Ġkincisi ise kitlelerin azınlıklar 

karĢısında hırçınlaĢmıĢ olmasıdır, yani onlara boyun eğmemesi, saygı duymaması ve 

onları izlememesi, aksine, yan çizerek azınlıkların yerini almasıdır (Gasset, 2014b, s. 

50). Nitekim, bu durum, baĢlangıçtaki kümelenme olgusuna geri dönüldüğünde kendini 

açıkça ortaya koymaktadır. Daha açık bir ifadeyle, kümelenme olgusu, “kitlenin 

toplumda birinci plana geçmeye, daha önce az kiĢinin harcı olan mekânları iĢgal 

etmeye, gereçleri kullanmaya, zevklerin tadını çıkarmaya karar verdiğini” 
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göstermektedir. Çünkü, boyutları ufak tutulan bu mekânların, kalabalıklar, kitleler için 

tasarlanmamıĢ olduğu gün gibi ortada olmasına rağmen “yığınlar” ön plana geçmiĢtir ve 

buralarda “yığınlar sürekli olarak taĢar durumda”dır (Gasset, 2014b, s. 45). Dolayısıyla, 

kitlelerin “seçkin gruplar için icat edilmiĢ olan ve daha önce yalnız onların yararlandığı 

zevklerle” bir takım araçların keyfini sürdüğü açıktır. Dahası, kitleler, “bugün eskiden 

ancak uzmanlaĢmıĢ kimselerin bildiği tekniklerin çoğunu yeterli sayılacak biçimde” 

kullanmaktadır. Üstelik, “salt maddi tekniklerden değil, daha önemlisi, hukuksal ve 

toplumsal teknikler”den de yararlanmaktadır (Gasset, 2014b, s. 50).  

Bu noktada, asıl sorunun, “daha çok sayıda insanın hayattan daha fazla keyif 

alması” olmadığını özellikle vurgulayan Gasset‟e göre, asıl problem, “kitlelerin 

azınlıklara özgü olan etkinliklere sahip çıkma” kararının yalnızca keyif düzleminde 

kalmaması ve kitlelerin siyasal buyurganlığını da kapsamasıdır (Gasset, 2014b, s. 45). 

Fakat, kendi dıĢında herhangi bir iradeye bağımlı olmayı reddeden “kitleler, tanımları 

gereği”, daha doğru bir ifadeyle yapısal özelliklerinden dolayı, “kendi yaĢantılarını 

yönetmemelidirler ve yönetemezler, hele topluma hükmetmeleri” ve bu anlamda 

ayaklanmaları “olacak iĢ değildir” (Gasset, 2014b, s. 39). Çünkü, “toplumda en değiĢik 

türden iĢlemler, etkinlikler, iĢlevler vardır” ve “doğaları gereği özeldirler”. Dolayısıyla, 

“bazı özel yetiler olmaksızın yerine getirilemezler”. Daha açık bir deyiĢle, insana 

yakıĢır soylu bir yaĢamı inĢâ edebilmek ve böylelikle insanlaĢabilmek için, toplumda, 

çeĢitli alanlarda içeriği itibariyle bu anlamda özel olan ve tıpkı soylu insanın nitelikleri 

gibi niteliklere sahip olmayı gerektiren bir takım görevler ve iĢlevler olduğunu düĢünen 

Gasset, bu türden etkinliklerin nitelikli azınlıklar, soylu insanlar tarafından yürütülmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Bu etkinliklere, sanatsal ve lüks nitelikli kimi zevkleri ya da 

“kamu iĢlerini üstlenen siyasal yönetim ve yargı iĢlevleri”ni örnek olarak gösteren 

Gasset‟e göre, eskiden bu özel etkinlikler, nitelikli azınlıklar, soylu insanlar tarafından 

yürütülmekteydi, yani “kitle onlara el atma iddiasında değildi”, ayrıca kitle insanı, eğer 

bu etkinlikleri üstlenmek istiyorsa “o özel yetileri edinmek zorunda kalacağını” ve 

“kitle olmaktan” çıkacağını fark ederdi (Gasset, 2014b, s. 44). Bu bağlamda, Gasset, 

eskiden kitlenin “sağlıklı bir toplumsal dinamik çerçevesinde kendi rolünü” bildiğini, 

günümüzde ise  tam tersi bir durumla karĢı karĢıya olduğumuzu ve kitlenin, kitle 
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olmaktan çıkmaksızın, azınlıkların yerini aldığını düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 44-

45).  

Gasset‟e göre, bu süreç, 18. yüzyılda, birtakım azınlıkların “her insanın salt 

doğmuĢ olmakla, hiçbir özel nitelik gerektirmeden bazı temel hukuksal haklara sahip 

olduğunu” keĢfetmesiyle baĢlamıĢtır. Gasset, “kesin olarak söylemek gerekirse, herkese 

ortak olan bu haklar var olan tek haktı. Özel yeteneklere bağlı bulunan baĢka her türlü 

hak ayrıcalık olarak lanetleniyordu” diyerek, baĢlangıçta salt bir avuç nitelikli azınlığın 

aklına gelmiĢ bir “sav” olan bu hakların, “insan ve yurttaĢ hakları” olarak 

adlandırıldığını belirtmekte ve daha sonraları bu fikri yine o bir avuç soylu insanın 

uygulamaya koyduğunu, dayatmaya ve sonuçlarını istemeye baĢladığını ileri 

sürmektedir. Fakat, Gasset‟e göre, kitle insanı, “XIX. yüzyıl boyunca, o haklar fikrine 

bir ülkü gibi coĢkuyla” sarılmasına rağmen “onları kendi baĢlarına hissetmiyordu”. 

Hatta, bu hakları kullanmıyor, “yürürlüğe koymuyordu”. Aksine, “demokratik yasalar 

altında, sonuçta eski rejimdeki gibi yaĢıyor, kendini öyle hissediyordu” (Gasset, 2014b, 

s. 50). BaĢka bir deyiĢle, “halk, artık egemenliğin kendinde olduğunu bilmesine 

biliyordu”, ama “inanmıyordu” (Gasset, 2014b, s. 50-51). Kitleler, “siyasetçinin 

„fikirlerine‟ karĢı kendi fikirlerini” ortaya koymayı aklına bile getirmezdi, yani 

“siyasetçinin „fikirlerini‟ kendinde var olduğunu vehmettiği baĢka „fikirlerin‟ 

mahkemesinde yargılamaya giriĢmezdi”. Bu, “sanatta ve kamusal yaĢamın baĢka 

düzlemlerinde” de böyleydi (Gasset, 2014b, s. 102). Ancak, Gasset‟e göre, liberal 

demokrasiyle birlikte azınlığın çoğunluğa bahĢettiği eĢitleyici haklar fikri günümüzde 

gerçeğe dönüĢmüĢtür. Üstelik bu dönüĢüm sadece “kamusal yaĢamın dıĢ taslakları olan 

yasalarda” olmamıĢ, vasat insanın “fikirleri ne olursa olsun, hatta fikirleri gerici bile 

olsa”, yani sıradan insanın fikirleri “o hakların onaylandığı kurumları ezip” öğütse de 

“her bireyin yüreğinde” gerçekleĢmiĢtir. Böylelikle, “niteliksiz bireyin egemenliği, 

sıradan insanın egemenliği, hukuksal bir fikir ya da ülküyken” artık o fikir bir hak 

olarak, “vasat insanın ruh durumunun yapıtaĢı” haline gelmiĢtir (Gasset, 2014b, s. 51).  

KitleselleĢme sorununu anlayabilmek için “kitlelerin bu tuhaf ruhsal durumunu” 

kavramanın Ģart olduğunu belirten Gasset‟e göre, “cömert demokratik esinin armağan 

etmiĢ olduğu eĢitleyici haklar, baĢlangıçta emel ve idealken, giderek bilinçsiz iĢtahlara 

ve sanılara dönüĢmüĢ” bulunmaktadır (Gasset, 2014b, s. 51). BaĢka bir deyiĢle, liberal 



196 
 

demokrasinin eĢitleyici haklar anlayıĢı, hiçbir otorite tanımayan, düĢünmeden eylemde 

bulunan ve daha önce toplum sahnesinin en dibinde yer alan kitle insanının, en 

kalburüstü yerlere konuĢlanmasına, hatta kendisine tanınan bu hakların ve yararlandığı 

refahın, doğuĢtan geldiğini sanmasına yol açmıĢtır (Gasset, 2014b, s. 50-52). Öyle ki 

kitle insanı, kendi gayretinin ve çalıĢmasının ürünü olmayan, önüne bir bağıĢ, bir lütuf 

gibi hazır olarak sunulan seçkin azınlığa ait tüm bu ayrıcalıkları ve hakları, çıkarları 

doğrultusunda sorumsuz ve bencil bir Ģekilde sınırsızca kullanmakta, adeta soluduğu 

hava gibi doğal sanmaktadır. Buna karĢın, toplumda çeĢitli alanlarda içeriği itibariyle 

özel olan ve bir takım özel nitelikler gerektiren kamu iĢlerini, siyasal yönetim ve yargı 

iĢlevlerini üstlenmesi gereken soylu insanın bu alanlardaki kiĢisel hak ve ayrıcalıkları, 

kitle insanına verildiği gibi bir bağıĢ ya da lütuf değildir. Gasset‟in deyiĢiyle, “tam 

tersine, fetihtir” ve “ilke olarak, onların [kamusal iĢlere, siyasal yönetim ve yargı 

iĢlevlerine iliĢkin kiĢisel hakların] elde tutulması, ayrıcalıklı kiĢinin [soylu kiĢinin], 

gerekirse, örneğin birisi çıkıp onları geri almaya yeltenirse, her an onları yeniden 

fethedebilecek yetenekte olduğu varsayımına” dayanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, 

soylu insanın, kamusal iĢlere, siyasal yönetime ve yargı iĢlevlerine iliĢkin eskiden sahip 

olduğu ve günümüzde de sahip olması gereken ayrıcalıklı kiĢisel hakları, “edilgen bir 

mülkiyet ve öylesine bir yararlanma değildir, kiĢinin çabasının ulaĢabildiği profili 

gösterir”, yani soylu kiĢinin yapısal özelliklerinden ve sahip olduğu niteliklerden 

kaynaklanan bir çabanın ürünüdür. Oysa, Gasset‟e göre, kamusal iĢlerle, siyasal 

yönetim ve yargı iĢlevleriyle ilgili sıradan insan da dahil olmak üzere herkese tanınan 

“ortak haklar „insanın ve yurttaĢın‟ olduklarından, edilgen mülkiyettir, salt yararlanma 

ve nemalanmadır”, “hiçbir çabanın sonucu değildir, soluk almak gibidir”. Bu nedenle, 

herkese tanınan kamusal, siyasal ve yargıya iliĢkin ortak haklar, kiĢisel olmayan 

haklardır, çünkü “kiĢisel olmayan hak hazır olarak bulunur, kiĢisel hak ise savunulur” 

(Gasset, 2014b, s. 93-94).   

Dolayısıyla, hiçbir çaba sarfetmeden ve hiçbir özel nitelik gerektirmeden bazı 

temel hukuksal hakları önünde hazır bulan kitle insanı, soylu insanın tam tersi bir sesle 

artık Ģöyle haykırmaktadır: “YaĢamak demek hiçbir sınırlamayla karĢılaĢmamaktır” ve 

“kendini rahatça eğilimlerine bırakmaktır. Pratikte hiçbir Ģey olanaksız değildir, hiçbir 

Ģey tehlikeli değildir ve ilke olarak kimse kimseden üstün değildir”. ĠĢte Gasset‟e göre, 
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“bu temel deneyim kitle insanının oldum bittim” toplumsal yaĢamdaki “geleneksel 

yapısını”, konumunu tümden değiĢtirmiĢtir. Çünkü, kitle insanı “Ģimdiye değin kendini 

hep maddi sınırlamalara ve üstün toplumsal güçlere bağımlı hissetmiĢti. Onun açısından 

yaĢam oydu. Eğer durumunu düzeltmeyi baĢarabilirse”, yani “toplumun basamaklarında 

yükselirse, bunu kendi yüzüne özel olarak gülmüĢ olan talihin bir cilvesine verirdi. Ona 

vermediği zaman da nasıl bir bedele mal olduğunu pek iyi bildiği muazzam bir çabaya 

verirdi” (Gasset, 2014b, s. 92). Fakat, artık teknikle hayatı kolaylaĢan ve liberal 

demokrasi anlayıĢıyla birlikte yaĢamın her alanında bir takım hak ve ayrıcalıklarla sarıp 

sarmalanan günümüz kitlelerinin yaĢantısı, geleneksel kitleden tamamıyla farklıdır. 

BaĢka bir deyiĢle, Gasset‟e göre, “XIX. yüzyılın giderek artan bir bollukta ürettiği” 

çağımızın kitle insanı, geçmiĢ çağlara kıyasla öncelikle maddi bakımdan daha rahattır, 

hiçbir çağda vasat insanın ekonomik sorunlarını böylesine rahatlıkla çözümleyebildiği 

görülmemiĢtir, yani ekonomik ufku gün geçtikçe ferahlamakta ve “yaĢam standardının 

listesine her gün yeni bir lüks” eklenmektedir. Sıradan insanın “durumu, gün geçtikte 

güvenlik” kazanmakta ve yaĢantısı soylu azınlığın “kararlarına bağlı olmaktan” 

çıkmaktadır. Böylelikle, “önceleri kadere karĢı boynu bükük bir Ģükran esinleyen bir 

talih cilvesi sayılacak Ģeyler, artık teĢekkür gerektirmek Ģöyle dursun, vazgeçilmez birer 

hakka” dönüĢmüĢtür. Bu bağlamda, Gasset, “1900‟lerden baĢlayarak iĢçiler de 

yaĢamlarını geniĢlettiler ve güvenlik kazandılar. Ancak buna eriĢebilmek için mücadele 

etmek zorunda kaldılar. Öyle vasat insan gibi, bir toplumun ve organizasyon harikası bir 

devletin özenle getirip onun ayağına serdiği bir refahla karĢılaĢmadılar” diyerek, 

günümüz kitlelerinin ekonomik nitelikli refahına ve güvencesine fiziksel nitelikli 

konforun ve kamu düzeninin de eklenmesi gerektiğini belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 

84).  

Gasset, “bu olgunun olanca önemiyle anında kavranması için, sıradan insanların 

geçmiĢte bu yaĢamsal serbestliği” ve rahatlığı hiç tanımadıklarını, bilmediklerini 

hatırlatmanın yeterli olduğunu öne sürmektedir. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, maddi ve 

manevi bir takım rahatlıklara kavuĢmadan önce, yaĢamın kitleler için gerek ekonomik 

gerekse fiziksel bakımdan hırpalayıcı bir yazgı olduğunu, yani kitleleri oluĢturan 

bireylerin “daha doğdukları andan baĢlayarak, hayatı, uyum sağlamaktan baĢka çareleri 

bulunmadan katlanmak zorunda oldukları bir alay engel olarak” hissettiklerini ve “o 
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engellerin arasındaki daracık boĢluklara sıkıĢıp” kaldıklarını belirtmektedir (Gasset, 

2014b, s. 85). Oysa, geçmiĢe kıyasla günümüzde kitle insanı için yaĢam artık daha 

serbest ve daha rahat bir Ģekilde rayında akıp gitmektedir, üstelik kitle insanına, 

sürdürdüğü bu rahat düzeni, dıĢarıdan bir Ģiddet veya bir tehlike unsurunun gelip de 

altüst edebileceğini düĢündüren hiçbir Ģey yoktur (Gasset, 2014b, s. 84). Gasset‟in 

deyiĢiyle “yeni kitle, hiçbir özel neden bulunmaksızın, dolu dizgin yaĢama özgürlüğünü, 

doğumdan gelen, istikrarlı bir konum olarak hazır” bulmaktadır, “dıĢtan gelen hiçbir 

güç ya da ondan üstün bir irade”, kitle insanının, görüĢlerini, heveslerini, tercihlerini ya 

da zevklerini, ama en çok da sözde kültür ve değer anlayıĢını, soylu insana, topluma ya 

da devlete dayatmasını engellememektedir (Gasset, 2014b, s. 92). Diğer bir deyiĢle, 

hiçbir Ģey ya da hiç kimse kitle insanının “ikinci sınıf, son derece sınırlı” kiĢiliğini “ileri 

sürmesine temel olan o geniĢ ufku, o memnuniyeti, yaĢamına sağlayan organizasyonu” 

yaratmak bir yana “korumaktan bile aciz bir insan olduğunu fark etmeye” 

zorlamamaktadır. Bu nedenle, Gasset, kitle insanının, “dünyanın en doğal 

ĢeyiymiĢçesine, kendinde bulduğu her Ģeyi” sorumsuzca ileri sürme, geçerli sayma ve 

kendini yaĢamın hakimi olarak görme eğiliminde olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 

2014b, s. 92-93). Günümüzün kitle insanının, daha önce görmediği bu rahatlık ve güven 

doğrultusunda yaĢama iliĢkin edindiği anlayıĢı, “git gidebildiğin kadar” deyiminin en iyi 

Ģekilde anlattığını belirten Gasset, yaĢamın “yeni insanın önüne engellerden arınmıĢ 

olarak” sunulduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 84).  

Dünyaya yeni gelmiĢ bir insanı bile doğduğu andan itibaren sarıp sarmalayarak 

bir sınır koyan dünya, kitle insanına hiçbir bakımdan bir sınır, “bir veto ya da kısıtlama” 

getirmemekte, tam tersine onun niteliklerini göz önünde bulundurmaksızın heveslerini 

sınırsızca artırması için iĢtahını kabartmaktadır. Günümüz dünyası, kitle insanına 

içerdiği geniĢ kapsamlı nimetleri sınırsızca sunmakla kalmayıp, aynı zamanda 

yaĢamının “yarın daha da zengin, daha da kusursuz, daha da geniĢ” ve rahat olacağına 

dair kökten bir güven vermektedir. Kitle insanı, yaĢamındaki bu rahatlığın, güvenin ve 

konforun hep devam edeceğine tıpkı güneĢin yeniden doğacağına inandığı gibi 

inanmaktadır. Hatta, “halk adamı”, eski yaĢamına kıyasla “teknik ve toplumsal açıdan 

böylesine kusursuz olan” bir dünyayla karĢılaĢtığında, onu doğa üretmiĢ sanmakta, 

“yaratılıĢının temelindeki olağanüstü kiĢilerin dâhice çabalarını aklına bile” 



199 
 

getirmemektedir. Çünkü, kitle insanı, yaĢamını rahatlatan “tüm o kolaylıkların hâlâ 

insanların bazı erdemlerine dayandığını, onların en ufak yanlıĢlarıyla o muhteĢem 

yapının çarçabuk buhar olup uçabileceği fikrini kabullenmekten” ve anlamaktan 

büsbütün uzaktır (Gasset, 2014b, s. 87).   

Bu bağlamda, Gasset‟e göre, günümüz kitleleri, “yaĢamsal isteklerinin, 

dolayısıyla kendi Ģahsının özgürce yayılması” dahil olmak üzere “varlığının rahatlığını 

olanaklı kılmıĢ bulunan her Ģeye karĢı kökten bir nankörlük” içindedir. Çünkü, soylu 

insanların dâhice bir esin ve çabayla oluĢturdukları uzun bir geçmiĢin mirasçısı olan 

“yeni halk yığınları, çevrelerindeki dünya tarafından ĢımartılmıĢtır” (Gasset, 2014b, s. 

87). Dolayısıyla, “her yanda cirit atan, yüreğindeki barbarlığı her yere dayatan” kitleler, 

“gerçekte insanlık tarihinin Ģımarık çocuğudur” ve “salt mirasyedi gibi davranan 

mirasyedidir” (Gasset, 2014b, s. 130). ġımarıktır, çünkü “Ģımartmak demek, istekleri 

sınırlamamak, bir varlığa her Ģeyi yapmasına izin olduğu, hiçbir zorunluluğu 

bulunmadığı izlenimini vermektir”. Fakat, “böylesi bir rejime alıĢtırılmıĢ olan yaratık 

kendi sınırlarının deneyiminden yoksun” kalmaktadır (Gasset, 2014b, s. 87). Çünkü, 

“çevresinden gelecek her türlü baskı, baĢka varlıklarla arasında çıkabilecek her çatıĢma 

önlendikçe, gerçekten yalnızca kendisinin var olduğuna inanmaya” baĢlayan bu Ģımarık 

çocuk, “baĢkalarıyla hesaplaĢmamaya, en çok da hiç kimseyi kendinden üstün 

saymamaya” alıĢmaktadır. Böyle bir insan tipinin kendinden üstün niteliklere sahip 

birilerinin olduğunu öğrenebilmesi ise ancak “ondan daha güçlü çıkarak herhangi bir 

isteğinden vazgeçmeye, kendini tutmaya, sınırlamaya zorlayacak” kiĢiler sayesinde 

mümkündür. Nitekim, o sayede Ģu temel disiplini de öğrenmiĢ olacaktır: “ġurada ben 

bitiyorum, benden güçlü [niteliklere sahip] olan bir baĢkası baĢlıyor. Demek ki dünyada 

iki kiĢiyiz: Ben ve benden üstün olan öteki”. ĠĢte Gasset‟e göre, “baĢka çağların 

ortalama insanına bu basit bilgeliği, çevresindeki dünya günbegün öğretirdi, çünkü o 

dünyanın düzeni öylesine horattı ki, sık sık felaketler gelip çatardı ve onun varlığında ne 

güvenlik, ne bolluk, ne istikrarlı bir Ģey vardı”. Buna karĢın, “yeni kitlelerin önüne 

olanaklarla dolu”, hazır bir manzara açılmaktadır. ġımartılmıĢ mirasyedi kitleler de 

kendilerine sunulmuĢ olan maddi ve toplumsal düzenin olanaklarından yararlanmakta, 

ancak tüm bunları, “insan elinden çıkma bir düzen olarak değil”, cennet ağacının bir 

meyvesi olarak görmektedirler. Bu noktada, kitlelerin akıl almaz bir ruh durumu 
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sergilediğini düĢünen Gasset‟e göre, kitleler “kendi refahlarından ötesini 

düĢünemedikleri gibi, o refahı oluĢturan nedenlere de kayıtsızdırlar” (Gasset, 2014b, s. 

88). Üstelik, “uygarlığın, yararlarını ancak büyük çabalar ve ihtiyat pahasına ayakta 

durabilecek bir icat ve yapılandırma olarak” göremeyecek kadar da akıldan yayadırlar. 

Bu nedenle, kitleler, sahip oldukları tüm hak ve olanakları doğuĢtan edindiklerini ve 

kendi rollerinin ise tüm bu hakları üst perdeden buyurmak olduğunu sanmaktadırlar. 

Dolayısıyla, “günümüzün kitlelerinin kendilerini besleyen uygarlığa” karĢı aldıkları 

tavır, tıpkı kıtlıktan ötürü patlak veren ayaklanmalarda halk kitlelerinin istedikleri 

ekmeği elde etmek üzere fırınları yakmasına benzemektedir (Gasset, 2014b, s. 89).                   

Öte yandan, Gasset‟e göre “maddiyat alanından yurttaĢlık ve ahlak alanına 

geçecek olursak”, geleneksel kitleler ile günümüz kitleleri arasındaki çeliĢki ve/veya 

farklılık daha da açık seçik ortaya çıkmaktadır. “Vasat insan XIX. yüzyılın ikinci 

yarısından bu yana, önünde hiçbir toplumsal engelle” karĢılaĢmamakta, yani “dünyaya 

geldiğinde, kamusal yaĢam tarzlarında da engeller ve sınırlamalarla” 

hesaplaĢmamaktadır. Kitle insanını sıradan “yaĢamına gem vurmaya zorlayan hiçbir 

Ģey” yoktur. Bu alanda da yine “git gidebildiğin kadar”, sana engel olacak “ne 

toplumsal katmanlar var, ne kastlar”, hatta “yurttaĢlık açısından hiç kimsenin bir 

ayrıcalığı yok”, anlayıĢı hakimdir (Gasset, 2014b, s. 85). Böylelikle, vasat insan, “tüm 

insanların yasalar önünde eĢit olduğunu” öğrenmiĢ ve yeterli yeteneğe sahip olmaksızın 

toplumu yönetmeye kalkıĢmıĢ, kendi değer anlayıĢını, yani “haklı olmama hakkı”nı ya 

da “haksızlığın hakkı”nı düpedüz dayatmaya baĢlamıĢtır (Gasset, 2014b, s. 85-104). 

Çünkü, “günümüzde hakim olan insan, [kitle insanı] ilkel bir insadır, uygarlaĢmıĢ bir 

dünyanın ortalık yerinde beliren bir Naturmensch‟tir [doğa adamı]” (Gasset, 2014b, s. 

113).  

Bu bağlamda, “uygarlaĢmıĢ dünyanın – sürdürülmesi gereken dünyanın – 

dayandığı ilkeler bugünkü vasat insan için mevcut” değildir (Gasset, 2014b, s. 113). 

Tarihsel bellekten yoksun, “kültürün temel değerleriyle” ilgilenmeyen, desteklemeyen, 

onların hizmetine girmeye yanaĢmayan kitleler, en basit güncel sorunlar karĢısında bile 

barbarca bir tavır sergilemekte ve doğrudan eyleme baĢvurarak Ģiddeti ilk çare olarak 

ilan etmektedir (Gasset, 2014b, s. 105). Nitekim, kitlenin kamusal yaĢamda ne zaman 

etkili olsa bunu hep “doğrudan eylem” biçiminde yaptığını ve kitlelerin doğal hareket 
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tarzının hep böyle olduğunu belirten Gasset‟e göre, muhakeme yetisinden yoksun olan 

ve tahriklere kolay kapılan “kitle kendi baĢına harekete geçtiğinde, bunu ancak tek 

biçimde yapar, çünkü baĢka biçim bilmez: Linç eder” ve bu bağlamda “Lynch yasasının 

Amerikan olması pek de rastlantısal değil”dir. Çünkü, “Amerika bir bakıma kitlelerin 

cennetidir. ġimdilerde, kitleler zafere ulaĢtığında, bunun Ģiddetin zaferi olmasının ve 

Ģiddetin tek mantık biçimi, tek öğreti sayılmasının da hiçbir ĢaĢılacak yanı” yoktur 

(Gasset, 2014b, s. 148). Fakat, bunun sonucunda, “kurallara uyarak yaĢamak anlamına 

gelen, kültür ortamında birlikte yaĢamaktan” vazgeçilmekte, “gerisingeri barbarca bir 

ortak yaĢama” dönülmektedir. Ġstedikleri her neyse dosdoğru onu dayatan kitlelerin 

egemen olduğu ortak yaĢamda, toplumsal iliĢkilerde “terbiye”, yol yordam ortadan 

kalkmakta, “doğrudan eylem olarak edebiyat küfre” dönüĢmektedir. Toplu yaĢamı 

olanaklı kılan “usuller, kurallar, nezaket, aracılık yordamları, adalet, akıl” kültür ve tüm 

bunları kendinde toplayan civilizacion [Ġsp. uygarlık] yok olma tehlikesiyle karĢı 

karĢıyadır (Gasset, 2014b, s. 105).  

Bu bağlamda, kitlelerden, diğer kiĢileri hesaba katarak birlikte yaĢama iradesi 

göstermelerini ya da bazı baĢ edilemez konular karĢısında kısacık bir süre iyi niyet 

gösterip üstün azınlıkların yönetimini kabul etmelerini beklemek ise düpedüz safdilliktir 

(Gasset, 2014b, s. 97-105). Çünkü, daha önce üzerinde durulduğu gibi kitlelerin 

ruhunun temel dokusu dıĢa kapalılıkla ve dik kafalılıkla örülmüĢtür. Öyle ki kitleler, 

“kendilerinin ötesinde bulunan Ģeyi, olaylar olsun, insanlar olsun, dikkate alma 

iĢlevinden doğuĢtan yoksundurlar”. Bu nedenle, kitleler, birilerini izlemek 

isteyeceklerdir, ama beceremeyeceklerdir, “iĢitmek isteyeceklerdir, ama sağır 

olduklarını fark edeceklerdir” (Gasset, 2014b, s. 97). Ancak, burada asıl mesele siyasal 

dik kafalılıktan ziyade daha derinde yatan “zihinsel ve ahlaksal dik kafalılık”tır. 

Nitekim, Gasset‟e göre, “siyasal dik kafalılık eğer daha derinde bulunan kesin bir 

zihinsel ve ahlaksal dik kafalılıktan ileri gelmese” bu kadar “vahim sayılmazdı” 

(Gasset, 2014b, s. 98). Dolayısıyla, “ortalığa hakim olan vasat insanın, yaĢam düzeyi 

ona sunulan bir takım teknik ve hukuksal haklarla, olanaklarla eski zamanlara kıyasla ne 

denli yükselmiĢ olursa olsun, uygarlaĢma sürecini kendi baĢına taĢıyabileceğini 

düĢünmek hayalperestlik”tir. Çünkü, vasat insanın bununla baĢ etmesi mümkün 
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değildir, uygarlığın sunduğu bir çok aygıtı kullanmayı öğrenmiĢtir, ama “doğasının 

özelliği uygarlığın ilkelerinden kökten habersiz oluĢudur” (Gasset, 2014b, s. 97). 

Bu nedenle, kitlelerin, baĢına buyruk bir Ģekilde kendi kafasına göre hareket 

etmesine ĢaĢırmak veya bu durumun sonuçlarından yakınmak ya da Ģikayet etmek 

anlamsızdır. Çünkü, Gasset‟e göre, kitlelere tanınan bu haklarla, onların kendi ruhlarını 

içsel kölelikten kurtarması, bu hakların “onlarda belli bir efendilik ve vakar bilinci” 

uyandırması amaçlanmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, kitlelere tanınan eĢitleyici haklarla “vasat 

insanın kendisine sahip çıkması”, “kendini kendisinin ve hayatının efendisi, hakimi 

olarak hissetmesi” hedeflenmiĢ, yani “vasat insanın efendi olması” istenmiĢtir. Bu 

durum gerçekte mümkün olmasa da görünürde sağlanmıĢtır. Dolayısıyla, kitle insanı, 

“artık tüm zevklere göz dikecek, iradesini kararlılıkla dayatacak, her türlü köleliği 

reddedecek, hiç kimseye karĢı uysal davranmayacaktır, kendi bedenini ve keyiflerini 

gözetecek, kılık kıyafetine özen gösterecektir”. Oysa, Gasset‟e göre, tüm bunlar her 

zaman için “efendilik bilincine” eĢlik eden soylu insan tipinin nitelikleridir, ama “Ģimdi 

o nitelikleri vasat insana, kitleye mal olmuĢ” görmekteyiz (Gasset, 2014b, s. 51). Öyle 

ki “artık vasat insanın yaĢamı, önceleri yalnız doruktaki azınlıkların özelliği olan 

yaĢamsal olanaklar dizisinden oluĢmakta”dır. Bu durumu anlamak için “sıradan bir 

bireyin nasıl bir enerjiyle, kararlılıkla, fütursuzca ortalıkta dolaĢtığını, eline geçen her 

zevke dört elle sarıldığını” ve her alanda değer anlayıĢını, “iradesini dayattığını 

görmek” yeterlidir (Gasset, 2014b, s. 52).  

Nitekim, artık “günümüzde vasat insan, dünyada olup biten ve olup bitmesi 

gereken her Ģey üstüne en kesinkes „fikir‟lere” sahiptir. Onun için artık “dinlemenin 

mevsimi” çoktan geçmiĢtir; tam tersine, zaman, yargılama, ahkâm kesme, karar verme 

zamanıdır. Gasset‟in deyiĢiyle, “kamusal yaĢamın hiçbir sorunu yok ki burnunu 

sokmasın, o kör ve sağır haliyle „görüĢ‟lerini dayatmasın” (Gasset, 2014b, s. 102). Bu 

bağlamda adeta bir tesviye mevsiminde yaĢadığımızı belirten Gasset‟e göre, haklar 

eĢitlenmekte, farklı toplum sınıflarının değerleri, kültürü eĢitlenmekte ve değerler 

hiyerarĢisi altüst edilmektedir (Gasset, 2014b, s. 54). BaĢka bir deyiĢle, “bugünün eri 

yüzbaĢılığa terfi etmiĢtir”, yani “insan ordusu artık yüzbaĢılardan oluĢmaktadır”. Kitle 

insanını, “bir sıçrayıĢta, bir kuĢakta” yükselten ve hak etmediği bu terfinin yolunu açan 
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da 19. yüzyıl liberal demokrasi (hiperdemokrasi) anlayıĢı olmuĢtur (Gasset, 2014b, s. 

52).        

Gelinen bu noktada, 19. yüzyılın “düzenlediği dünya, otomatik olarak yeni bir 

insan” tipini, kitle insanını, kitleleri “üretirken, ona muazzam iĢtahlarla birlikte, o 

iĢtahları doyurmak üzere”, “bedensel (hijyen, bütün zamanlarınkini geride bırakan bir 

ortalama sağlık düzeyi)”, “ekonomik”, “sivil ve teknik” araçlar sunmuĢtur, yani 

günümüzün ortalama insanına, geçmiĢte hiçbir zaman ulaĢamadığı, ama Ģimdi elinin 

altında hazır bulduğu, pratik etkinlikleri de kapsayan, her düzeyde, muazzam sayıda pek 

güçlü imkânlar ve haklar sağlamıĢtır (Gasset, 2014b, s. 96). Bu bağlamda, Gasset‟e 

göre, kitlelerin bugünkü hükümranlığının altında yatan tek olumlu yan, ortalama insan 

için ortalama yaĢam seviyesinin yükselmesidir. Bunun da dünya genelinde yaĢamsallığı 

artırdığını ileri süren Gasset, vasat insanın “her çağda tarihin üzerinde devindiği alanı 

temsil” ettiğini düĢünmektedir. Öyle ki “coğrafyada deniz seviyesi neyse, o da odur” ve 

“eğer ortalama seviye eskiden ancak soyluların payına düĢen yerde bulunuyorsa”, 

Gasset, bu durumun doğrudan doğruya “tarihin seviyesinin yükselmesi” anlamına 

geldiğini, yani günümüzde ortalama yaĢamın düne kıyasla geliĢtiğinin bir göstergesi 

olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 52). Kitlelerin egemenliğiyle birlikte 

yaĢamın fiilen dünyaya yayıldığını, yaĢamın ufkunun inanılmaz boyutlara ulaĢtığını, 

“insanın isteyebileceği, deneyebileceği, yapabileceği, bozabileceği, bulabileceği, keyfini 

sürebileceği ya da reddedebileceği” yaĢamsal etkinliklerin, olanakların arttığını, 

ortalama yaĢam seviyesinin ve iletiĢimin geliĢtiğini iddia eden Gasset‟e göre, 

“yeryüzünün her köĢesi artık kendi geometrik mekanına sınırlı olmaktan çıkmıĢ”, insan 

yaĢamının potansiyel boyutu büyümüĢtür; üstelik “o boyut her dönemdekine kıyasla baĢ 

döndürecek kadar geniĢ kapsamlı bir olanaklar ortamını” içermektedir (Gasset, 2014b, 

s. 65-66-68).  

Ancak, tüm bunlarla günümüz insan yaĢantısının niteliğinin arttığını ve kültürün 

ilerlediğini kastetmediğini, yalnızca yaĢamın nicel ya da potansiyel geniĢlemesini dile 

getirmeyi amaçladığını belirten Gasset‟e göre, bu geniĢleme, kitle insanının kafasında, 

yaĢadığı çağın diğer çağlara kıyasla daha üstün olduğu izlenimi uyandırmaktadır. BaĢka 

bir deyiĢle, artan yaĢamsal olanakların düzeyi, kitle insanının “her zamankinden daha 

büyük bir potansiyele sahip olduğunu hissetmesine ve geçmiĢin tümünü cücelikten 
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kurtulamamıĢ olarak görmesine” yol açmaktadır (Gasset, 2014b, s. 70). Bu ruh haliyle 

karĢılaĢtırıldığında içinde bulunduğumuz çağın verdiği duyguyu, okuldan kaçmıĢ 

çocukların ne yapacağını bilemeyen telaĢlı neĢesine benzeten Gasset, geçmiĢe oranla 

yaĢamın daha geniĢ oylumlu olmasından dolayı kitlelerin geçmiĢe iliĢkin tüm saygısını 

ve ilgisini yitirdiğini öne sürmektedir. Bu durumun, bilinen tarihin çerçevesinde 

Ģimdiye değin benzeri görülmemiĢ bir durum olduğunu belirten Gasset‟e göre, “ilk defa 

her türlü klasikçiliği dümdüz eden, geçmiĢin hiçbir yanını olası bir model ya da kural 

gibi göremeyen, yüzlerce yıl sürmüĢ kesintisiz evrimin ardından geldiği halde yine de 

bir ilk, bir tan sökümü, bir baĢlangıç, bir çocukluk olarak görünen bir çağla karĢı 

karĢıyayız” (Gasset, 2014b, s. 63).  

Bu bağlamda, “geçmiĢle bugünün böylesine vahim biçimde ayrıĢması çağımızın 

genel nitelikli bir olgusudur” ve içinde yaĢadığımız çağ bir olgunluk çağı değildir, ama 

“yine de kendini gelmiĢ geçmiĢ tüm zamanların üstünde, Ģimdiye değin yaĢanmıĢ tüm 

olgunluklardan üstün hissetmekte”dir (Gasset, 2014b, s. 63-64). Daha açık bir ifadeyle, 

tüm geçmiĢi bir yana atan, “kuralları koymuĢ olan klasik çağları” kabul etmeyen ve 

“kendini tüm geçmiĢ çağlardan üstün, onlara indirgenemeyecek yepyeni bir yaĢam gibi” 

gören kitlelerin hakimiyeti altındaki çağımız, kendini çökmüĢ hissetmek yerine, diğer 

dönemlerden ileri olduğunu sanmakta, “kendi kendini bir baĢlangıç olarak” 

algılamaktadır (Gasset, 2014b, s. 64-71). Oysa, gerçek bunun tam tersidir. Günümüz, 

gerek yaĢamın niteliği gerekse kültür açısından dünün düzeyinin altına düĢmüĢtür; yani 

içinde bulunduğumuz çağda yaĢamın ufku inanılmaz boyutlara ulaĢsa da aslında 

çağımızın ruhu içine düĢtüğü amaçsızlıktan, disiplinsizlikten, baĢıboĢluktan ve 

anlamsızlıktan can çekiĢmektedir. Gasset‟in deyiĢiyle, çağımız “tüm öteki çağlardan 

üstün, ama kendi kendisinin altında”dır; “son derece güçlü, aynı zamanda yazgısına 

güvensiz”dir; “elindeki güçlerden ötürü gururlu”dur, ama aynı zamanda onlardan 

ürküyordur (Gasset, 2014b, s. 64). Dolayısıyla, “öyle bir çağda yaĢamaktayız ki, bir 

Ģeyler gerçekleĢtirmek için kendinde mucizevi bir yetenek buluyor, ama neyi 

gerçekleĢtireceğini bilemiyor”, yani “her Ģeye egemen, bir tek kendi kendine egemen 

değil. Kendini kendi bolluğunun ortasında yitmiĢ hissediyor. Her zamankinden fazla 

donanımı, bilgisi, yöntemi olan güncel dünya, sonuçta gelmiĢ geçmiĢ zamanların en 

bahtsızı: Ġpini koparmıĢ, açıklara sürüklenmede”, çünkü “çocukluğunda Kral XV. Louis 
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hakkında söylenen Ģey gelmiĢ baĢına: Bütün yeteneklere sahip de, onları kullanma 

yeteneği eksik” (Gasset, 2014b, s. 71).   

Buraya kadar anlatılanlar doğrultusunda, çağımızın seviyesinin, insanlık 

tarihinin Ģımarık çocuğu olarak nitelendirdiği kitle insanının yapısı çerçevesinde 

Ģekillendiğini belirten Gasset‟e göre, “burada irdelediğimiz toplumsal olgu Ģudur: 

Avrupa tarihi ilk kez, öylece, sıradan halk adamının eline bırakılmıĢtır” ya da “aktif 

olarak bakıldığında: Eskiden baĢkalarınca yönetilen halk adamı [ayaklanmıĢ] dünyayı 

yönetmeye karar vermiĢtir” (Gasset, 2014b, s. 129). Bu durum her ne kadar insan 

yaĢamının akıl almaz oranda büyümesine neden olsa da toplumsal yaĢamdaki 

sonuçlarına bakıldığında aynı olgunun öbür yüzü dehĢet vericidir (Gasset, 2014b, s. 

159). Çünkü, çağımızda vasat insana, bolluğu baĢından aĢan bir dünyada konuĢlanma 

olanağı sunulmasına rağmen bu insan tipi, içinde yaĢadığı dünyanın yalnızca maddi 

bolluğunu algılamakta, bu bolluğu önüne seren çabayı, emeği, disiplini, sorumluluğu 

algılamamaktadır. Gasset‟in deyiĢiyle, vasat, sıradan insan, “kendini mucizevi araçlarla, 

yararlı ilaçlarla, tedbirli devletlerle, rahatlık sağlayan haklarla çevrili” bulmaktadır. 

Buna karĢılık, “o ilaçlarla araçları icat etmenin, gelecekteki üretimlerini güvenceye 

almanın ne denli güç olduğundan habersiz” olan kitleler, kendilerine bahĢedilen tüm bu 

hak ve olanakları, yarar ve çıkarları doğrultusunda fütursuzca kullanmaktadır (Gasset, 

2014b, s. 133). Üstelik bu Ģımarık mirasyediyi durduracak, ona sınırlarını hatırlatacak 

hiç bir güç yoktur. Bu bağlamda, “psikolojik yapısı incelendiğinde”, ayaklanan “yeni 

kitle insanın”, “yaĢamın kolay, bolluk içinde, trajik sınırlamalardan azade olduğu 

yolunda doğuĢtan gelme, kökten bir izlenim” içinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 

“her vasat birey kendi yüreğinde bir hakimiyet ve zafer duygusu” taĢımaktadır. Bu 

durum, kitle insanının “kendi kendini nasılsa öylece” ortaya koymasına neden olmakta, 

“kendi ahlaksal ve zihinsel varlığını uygun ve eksiksiz saymaya davet” etmektedir. 

Bunun yanı sıra, vasat insanın bu derecede “kendinden hoĢnut oluĢu onu kendi dıĢında 

her kuruma kulaklarını tıkamaya, kendi görüĢlerinden kuĢku duymamaya, baĢkalarını 

hesaba katmamaya” yöneltmektedir. BaĢka bir deyiĢle, sıradan insanın, “kendi içindeki 

hakimiyet duygusu onu sürekli olarak baĢkalarına hükmetmeye” özendirmektedir. 

Bunun sonucunda ise “yeryüzünde yalnızca kendisi ve türdeĢleri varmıĢ gibi” 

davranmaktadır (Gasset, 2014b, s. 129). Bu nedenle, kitle insanı her Ģeye burnunu 



206 
 

sokmakta, kendi sıradan görüĢünü dayatmakta, “ihtiyat, baĢkalarını gözetme, sakınca, 

çekince”, sınır nedir bilmemekte, düĢünme ve eylem arasındaki bağı kuramamakta, 

“doğrudan eylem rejimine” uymaktadır. Kitle insanına iliĢkin tüm bu davranıĢlar 

“kendinden hoĢnut küçük bey”in davranıĢlarıdır. Ayrıca, birinci bölümde değinilen 

insan olmanın döngüsel aĢamaları düĢünüldüğünde, kitle insanının bu davranıĢları, 

insan olmanın bazı yetersiz biçimlerine karĢılık gelmektedir (Gasset, 2014b, s. 130).  

Bu bağlamda, çağımızın seviyesine iliĢkin düĢüncelerini açıklarken “yalnızca 

maddi olanak bolluğunun yaĢama yararlı olduğu yolundaki safça eğilimi” kırmayı da 

amaçladığını belirten Gasset‟e göre, kitle insanı gibi “mirasyedi-insan sınıfında 

toplanabilecek türler”in önüne maddi olanakların bol olduğu bir dünya sınırsızca 

sunulsa bile bu insan tipinin inĢa edebileceği tek yaĢam Ģekli “kötü alıĢkanlıklarla dolu” 

sakat ve sahte bir yaĢam biçimidir (Gasset, 2014b, s. 131-132). Dolayısıyla, “insan 

ömründe ortaya çıkabilecek en çeliĢkili insan yaĢamı biçimi”, “kendinden hoĢnut küçük 

bey‟inki”dir ve bu türden bir yaĢam Ģekli hakim figür haline geldiğinde tehlike çanlarını 

çalmaya baĢlamanın, “yaĢamın yozlaĢma tehdidi altında bulunduğunu ilan etmenin 

sırası gelmiĢ demektir”. Çünkü, bu türden bir yaĢam biçimi, tür olarak insanın kökten 

gerçekliğiyle, yani yaĢamın özüyle olan temasını kaybetmesine neden olmaktadır. Tüm 

bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Gasset‟e göre, çağımız, dünyaya keyfinin 

istediğini yapmaya gelmiĢ bir insan tipinin,  “kendinden hoĢnut küçük bey”in çağıdır 

(Gasset, 2014b, s. 134). Bu yüzden, yaĢam, “ağırlıksız, köksüz yazgısından koparılmıĢ” 

bir Ģekilde en hafif akıntılara kapılmıĢ sürüklenmektedir. Gasset‟in deyiĢiyle, bu çağ 

“akıntılar, sürüklenmeler” çağıdır ve gerek sanatta gerek düĢüncelerde gerekse 

politikada veya toplumsal göreneklerde hemen hiçkimse ortaya çıkan girdaplara 

direnmemekte, “kof söz sanatı her zamankinden daha büyük bir zafere” ulaĢmaktadır 

(Gasset, 2014b, s. 137-138).  

Dolayısıyla, “günümüz Avrupa‟sının temsil ettiği yaĢam düzeyi insanlığın tüm 

geçmiĢininkinden üstün” gibi görünmesine rağmen “gözlerimizi geleceğe 

çevirdiğimizde, içimize korku” düĢürmektedir. Çünkü “uygarlık sanki ne Ģimdiki 

düzeyini koruyabilecek, ne daha yüksek bir düzeye eriĢebilecek, tam tersine, 

gerileyecek, yeniden daha alt düzeylere inecek gibi” görünmektedir (Gasset, 2014b, s. 

134). Gasset‟e göre, bu durum, “XIX. yüzyılı yönetmiĢ olanlar”ın suçudur. Çünkü, 
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onlar, tüm bu hak ve olanakları kitle insanına sunduktan sonra, “istim üstünde durup, 

bekçilik etmekten” geri durmuĢ, olan bitene seyirci kalmıĢ ve vasat insanı “kendi haline 

bırakmıĢtır, kendi doğal karakterinin peĢi sıra giden sıradan insan da o noktada kendi 

içine kapanmıĢtır” (Gasset, 2014b, s. 96-112). Bu nedenle, “XIX. yüzyılı yönetmiĢ 

olanların en büyük günahından”, yani “kendi sorumluluğunun yeterince bilincinde 

olmamaktan” kaçınmak gerektiğine dikkat çeken Gasset, insanlığın nereden gelip 

nereye gittiğini göz ardı ederek yaĢamın en keyifli anlarının bile tehlike ve 

olumsuzluklar içerebileceğini düĢünmeden olayların sunduğu elveriĢli yamaçtan aĢağı 

yuvarlanmanın, doğrudan doğruya sorumluluk görevine ihanet etmek olduğunu 

düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 112).  

Sonuç olarak,  “liberal demokrasi ve teknik doğrudan doğruya yaĢamını borçlu 

olduğu ilkeleri yakın gelecekte tehlikeye sokan bir insan tipini – ayaklanan kitle 

insanını – yaratmıĢ”tır (Gasset, 2014b, s. 81). Öyle ki “hiçbir devirde olmadığı oranda 

güçlü bir kitle ile karĢı karĢıya bulunuyoruz”. Fakat, bu dik kafalı insan yığını, “hiçbir 

Ģeye, hiç kimseye hayrı dokunacak durumda” olmamasına rağmen, kendi kendine 

yeterli olduğunu sanmakta ve herhangi bir düzenin yönetimine girmeyi reddetmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 96-97). Ancak, Gasset‟e göre, eğer kitle insanı “Avrupa‟nın efendisi 

ve sonuçta kararları veren merci olmayı sürdürürse, kıtamızın barbarlığa geri dönmesi 

için otuz yıl yeterli olacak”, tüm “hukuksal ve maddi teknikler” nice kez “imalat 

sırlarının kaybolup gittiği gibi buhar olup uçacaktır”. Bununla da bitmeyecek, kökten 

gerçeklik olan insan yaĢamının tümü daralacak, insanlığın sahip olduğu “bugünkü 

olasılıkların bolluğu gerçek bir küçülmeye, kıtlığa, acıklı bir güçsüzlüğe”, yani 

dekadansa dönüĢecektir (Gasset, 2014b, s. 80). Bu sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda, Gasset‟e göre, gerek yapısal özellikleri gerekse bilgi ve deneyim 

açısından toplumu yönetme konusunda son derece yetersiz olan kitlelerin iktidarı tam 

anlamıyla ele geçirmiĢ olması, Avrupa‟nın, ulusların ve medeniyetin büyük bir bunalım 

içinde olduğunun apaçık bir delilidir. Bu bağlamda, insanlığın geleceğini tehdit eden ve 



208 
 

tarihsel bir bunalıma neden olan kitlelerin ayaklanması, “Rathenau‟nun
3
 dikey barbar 

istilası” olarak adlandırdığı Ģeyin ta kendisidir (Gasset, 2014b, s. 81).   

3.3.2.  Kitlelerin Ayaklanması ve Tarihsel Bunalım 

Toplumda, bilgi, beceri ve erdem sahibi soylu insanların üstlenmesi gereken 

kamu iĢlerinin, siyasal yönetim ve yargı iĢlevlerinin, yapısal özellikleri bakımından 

uygun olmayan niteliksiz kitleler ve onların temsilcileri olan politikacılar tarafından 

adeta iĢgal edildiğini ve böylece kamusal yaĢama her yönüyle hakim olan kitlelerin 

ayaklandığını belirten Gasset‟e göre, kitlelerin zaferinin en ileri düzeye ulaĢtığı 

ülkelerin kamusal yaĢamında, siyasal bakımdan “iktidar, kitleleri temsil eden bir kiĢinin 

elinde toplanmıĢtır” ve “kitleler öylesine güçlüdürler ki, her türlü olası muhalefeti ezip 

geçmiĢlerdir”. Daha açık bir ifadeyle, kitleler “iktidarı öylesine karĢı durulmaz ve dört 

baĢı mamur biçimde ele geçirmiĢlerdir ki, tarihte o ölçüde nüfuzlu hükümet biçimlerine 

kolay kolay rastlanamaz”. Buna karĢılık, “iktidar, yani hükümet, günü birlik 

yaĢamaktadır, açık seçik bir gelecek olarak ortaya çıkmaz, kesinkes bir gelecek ilanı 

anlamını taĢımaz, geliĢim ya da evrimi hayal çerçevesine sığan bir Ģeylerin 

baĢlangıcıymıĢ gibi görünmez”. Dolayısıyla, “bir yaĢam programından yoksun, projesiz, 

öylece yaĢayıp gider. Nereye gittiğini bilmiyordur, çünkü aslına bakılırsa bir yere gittiği 

yoktur, önceden çizilmiĢ bir yoldan, zamanında belirlenmiĢ bir rotadan yoksundur”. 

Dahası, “o iktidar, kendini haklı göstermek istediğinde, geleceğe hiç mi hiç değinmez, 

tam tersine, günün içine kısılır kalır ve sözünü sakınmaksızın der ki: „Ben koĢulların 

icabı olan olağanüstü bir hükümetim‟, yani geleceğe yönelik hesapların değil, günün 

ivediliğinin bir sonucu”. Bu nedenle, bu iktidarın tek “icraatı her saat ortaya çıkan 

çatıĢmaları önlemektir, çözümlemek değil, o an için savuĢturmaktır”. Üstelik bunu 

yaparken kullandığı araçlar yakın gelecekte daha büyük çatıĢmalara yol açsa bile hiç 

düĢünmeden, çekinmeden o araçları kullanır; “iktidar kitlelerin eline geçtiğinde hep 

böyle olmuĢtur: Gücü her Ģeye yeter, ama iğretidir” (Gasset, 2014b, s. 77). Çünkü, daha 

önce üzerinde durulduğu gibi yapısal özelliklerinden dolayı “ilkel bir insan, yerden 

biterek yükselen bir barbar, bir dikey istilacı” olan kitle insanı, elindeki olanaklar ve 

                                                           
3
 Walther Rathenau (1867-1922). Ekonomik ve toplumsal konulara iliĢkin görüĢleriyle bilinen sanayici 

Rathennau, Alman DıĢiĢleri Bakanı olarak görev yapmıĢtır. GeniĢ bilgi için bkz. Stefan Zweig, “Dünün 

Dünyası Bir Avrupalının Anıları”, Gülperi Sert (Çev.). Can Yayınları, Ġstanbul, 2015. 
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güçler muazzam olsa bile yaĢama iliĢkin hiçbir Ģey yapılandıramaz (Gasset, 2014b, s. 

77-118). Bu bağlamda, ayaklanan vasat, sıradan insanın, ancak vasat, sıradan, gelip 

geçici bir toplumsal düzen kurabileceğini belirten ve “her gün daha güçlü bir kanıyla 

söylemiĢ olduğum, hâlâ da inandığım Ģey [insana yakıĢır gerçek anlamda bir] insan 

toplumunun, ister istemez, özü gereği, her zaman aristokrat olduğudur” diyen Gasset‟e 

göre, bir toplumda aristokrat, soylu insanların değerleri hakim olduğu ölçüde o toplum 

insana özgü bir toplumdur ve “aristokrat olmaktan çıktığında”, yani kitle insanının 

değerleri hakim olduğunda, o toplum insana özgü bir toplum olmaktan da çıkmaktadır 

(Gasset, 2014b, s. 48).  

Bu nedenle, iktidarın tekrar nitelikli azınlıkları oluĢturan gerçek anlamda 

aristokrat, soylu ve seçkin insanlara teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Gasset, 

dünyaya keyfinin istediğini yapmak için gelmiĢ olan kitle insanının, kamusal düzen 

adına kendi baĢına eylemde bulunmaktan aciz bir insan tipi olduğunu belirtmektedir. 

Çünkü, kitle insanının “misyonu öyledir”. Daha açık bir ifadeyle, kitle insanı, “dünyaya 

[soylu insanlar tarafından] yönetilmek, etkilenmek, temsil edilmek, baĢkalarınca 

düzenlenmek için gelmiĢtir”, yani dünyaya “tüm bunları kendi baĢına yapmak üzere 

gelmemiĢtir”. Kitle insanı, “yaĢamını üstün bir merciye dayandırmak 

gereksinimindedir”. Dolayısıyla, üstün nitelikli soylu insanlar var olmasaydı “insanlık 

en temel varlığından yoksun kalırdı”, ama “yüz yıl var ki Avrupa böylesine açık seçik 

bir gerçeği görmemek için devekuĢu misali kafasını kuma gömmekte” diyen Gasset‟e 

göre, kitle insanı “istese de, istemese de yapısı gereği bir üst merci aramaya zorunlu bir 

varlıktır” (Gasset, 2014b, s. 147-148). Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, 

“kitlenin kendi baĢına etkinlikte bulunabileceğini” iddia etmesi, aslında kendi yazgısına 

karĢı ayaklanması demektir. Nitekim, çağımızda tam da bu durumun söz konusu 

olduğunu belirten Gasset‟e göre, “özünde ve sahiden ayaklanma diye adlandırılabilecek 

tek Ģey, herkesin [kitlelerin] kendi yazgısını kabullenmemesi, kendi kendine karĢı 

ayaklanmasıdır” (Gasset, 2014b, s. 148). Bu bağlamda, ayaklanan kitlelerin ancak 

Ģiddet yoluyla harekete geçtiğini hatırlatan Gasset, “Ģiddetin evladı” olarak 

nitelendirdiği “çağdaĢ devlet” anlayıĢını, Avrupa uygarlığını tehdit eden en büyük 

tehlike olarak görmektedir (Gasset, 2014b, s. 149). Çünkü, kitlelerin siyasi iktidarı ele 

geçirmesi, devleti, kitle insanının toplum üzerinde egemenlik kurmasını sağlayan bir 
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araç konumuna indirgemiĢtir. Fakat, böylesi bir indirgemenin gerçek anlamda 

aristokrasinin ve değerlerinin yozlaĢmasını ve ölümünü beraberinde getirdiğini, 

dolayısıyla toplumu, insana özgü bir toplum olmaktan çıkardığını belirten Gasset‟e 

göre, bu anlamda “çağdaĢ devlet”, “modern uygarlığın”, yani kitlelerin egemen olduğu 

bir çağın ürünüdür. Devletin her Ģeyden önce “kamu düzeni”, yönetim tekniği” ve “bir 

iĢ birliği programı” olduğunu belirten Gasset, bu bağlamda kitlelerin yönettiği çağdaĢ 

Avrupa devletlerini bir yozlaĢma örneği olarak görmektedir (Gasset, 2014b, s. 150).  

Bu durumun, kitle insanının devlet karĢısında benimsediği tavırdan 

kaynaklandığını düĢünen Gasset‟e göre, kitle insanı “devleti görür, ona hayrandır, onun 

orada olduğunu, yaĢamını güvence altında tuttuğunu bilir; gel gelelim onun bir takım 

insanlar tarafından icat edilmiĢ, dün insanlarda var olmuĢ olan bazı erdemler ve ilkeler 

tarafından ayakta tutulan bir yapıt olduğunun”, bu ilkeler korunmadığında devletin 

“yarın buharlaĢıp uçabileceğinin bilincinden yoksundur” (Gasset, 2014b, s. 151-152). 

BaĢka bir deyiĢle, her zaman “güvenli bir olanağa el atma eğilimi” içinde olan kitlelerin 

“her Ģeyi sadece bir düğmeye basıp – çabasız, uğraĢsız tarafından, kuĢku duymaksızın, 

tehlikeye atılmaksızın –  o müthiĢ düzeneği [devleti] iĢleterek” elde etmenin peĢinde 

olduğunu belirten Gasset‟e göre, kitle insanı “devlet benim der”. Oysa bu düpedüz 

yanlıĢtır; devlete ancak “iki adama hiçbirisinin adı Juan olmadığı için aynıdırlar 

denebildiği” anlamda “kitle” denebilir. Fakat, buna rağmen kitle insanı gerçekte 

kendisini devlet sanmakta ve devleti, “politikada, düĢüncelerde, endüstride”, yani 

yaĢamın her alanında kendi rahatını kaçıran yaratıcı azınlığı, soylu insanı ve değerlerini 

ezmek, yok etmek üzere kullanmaktadır. Bu bağlamda, “günümüzde uygarlığı tehdit 

altında tutan en büyük tehlike”, kitlelerin hakimiyeti altındaki “yaĢamın 

devletleĢtirilmesi”dir. Çünkü, yaĢamın devletleĢtirilmesi demek, kitlelerin egemen 

olduğu devletin her Ģeye “burnunu sokması, toplumun içinden geldiği gibi yapacağı 

türlü iĢi devletin yutması; yani sonuçta insanların yazgısını ayakta tutan, besleyen, ileri 

doğru iten tarihsel doğaçlamanın yok olması” demektir (Gasset, 2014b, s. 152). 

Dolayısıyla, kitlelerin hakimiyeti altındaki çağdaĢ devletin büyük bir tehlike olarak 

karĢımıza çıktığını öne süren ve devleti kendi malı sayan kitle insanının devlet 

karĢısında benimsediği tavrın olumsuz sonuçlarına tarihten örnekler vererek vurgu 

yapan Gasset‟e göre, “bu eğilimin sonucu çok kötü olacaktır”. Çünkü, soylu azınlığın 
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her türlü yaratıcı etkinliği “devletin duruma el koymasıyla defalarca bastırılacaktır; 

hiçbir yeni tohum filizlenmeyecektir. Toplum devlet için, insan hükümetin düzeneği 

için yaĢamak zorunda kalacaktır” ve “devlet, eninde sonunda varlığı ve bakımı 

çevresinde onu besleyen yaĢamsallığa bağlı bulunduğundan, toplumun iliğini emip 

kuruttuktan sonra, sıskası çıkıp iskelete dönecek, makineler misali paslanarak ölecektir” 

(Gasset, 2014b, s. 152-153).  

Tüm bunlardan anlaĢılacağı üzere Gasset, kitlelerin, bildiğini okumak için 

devleti bir araç olarak kullandıklarını ve bunun sonucunda devlet anlayıĢının 

yozlaĢtığını düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 153). Kitle insanının devlet karĢısında 

benimsediği tavrın bir sonucu olan bu yozlaĢmanın ne anlama geldiğini kavrayabilmek 

için Gasset‟in, devlete iliĢkin düĢüncelerini ele almak gerekmektedir. Gasset‟e göre, 

“devlet diye adlandırdığımız gerçek, kan birliğinin buluĢturduğu insanların 

kendiliğinden birlikte yaĢamaları değildir”. Ġnsanların daha iyi yaĢamak amacıyla 

yaratmıĢ olduğu “devlet, ayrı yerlerde doğmuĢ grupların birlikte yaĢamaya 

zorlanmasıyla baĢlar” (Gasset, 2014b, s. 195). Ancak, bu zorlama, “düpedüz Ģiddet 

değildir; bir baĢlangıç tasarımı”dır ve bu tasarım “dağınık öbeklere önerilecek bir ortak 

görev” gerektirmektedir. Bu anlamda, “devlet her Ģeyden önce”, “insanların birlikte bir 

Ģeyler yapmaya davet” edildiği “bir etkinlik tasarımı ve bir iĢbirliği programıdır”. 

Dolayısıyla, “devlet kan birliği”, “dil birliği”, “toprak birliği”, “komĢuluk” değildir ya 

da “maddesel, cansız, verilip sınırlanmıĢ bir Ģey” de değildir. Devlet, “salt 

dinamizmdir”, “bir harekettir” ve “birlikte bir iĢ baĢarma iradesi”dir. Nitekim, “o 

sayede devlet fikri hiçbir fiziksel terimle sınırlanmıĢ değildir”. Devlet, “her anında bir 

yerden gelir ve bir yere yönelir durumdadır” (Gasset, 2014b, s. 196). Dolayısıyla 

“devlet, insanın kendisine hazır sunulmuĢ, armağan edilmiĢ olarak önünde hazır 

bulduğu bir toplum biçimi değildir; zahmetle, demir gibi döverek biçimlendirilmesi 

gereken” ve “zoolojik çok türlülüğün üzerine soyut bir hukuksal türdeĢlik” inĢa eden bir 

yapıdır. Ancak, “hukuksal birlik devleti yaratan hareketin itici gücü olan emel değildir. 

itici güç her türlü hukuktan daha önce kendi baĢına var olan bir Ģeydir, kan birliğine 

dayanan ufacık toplumlarda mümkün olabileceklerden daha geniĢ çaplı yaĢamsal 

giriĢimler gerçekleĢtirme amacıdır” (Gasset, 2014b, s. 187).  
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Bu bağlamda, Gasset‟e göre, “ulusal devleti yaratan ne kandır, ne de dildir”, 

“kökenlerdeki alyuvar ve sesleme farklılıklarını aynı düzeye” getirme basiretidir 

(Gasset, 2014b, s. 200). Bu nedenle, “ulusal devletin sırrını biyolojik ya da coğrafi 

nitelikli, özüne yabancı ilkeler yerine, o tür bir devlet olarak özel esininde, kendi 

politikasında aramaya karar vermek Ģart”tır. Bu politika, bireylerin kendilerini devletin 

salt uyruğu olarak görmeleri yerine “her bireyin kendini devletin aktif öznesi, 

katılımcısı ve iĢbirlikçisi olarak” hissetmesini sağlamaktır. Bu politika doğrultusunda 

“ulus demek, – Batı‟da bu sözcüğün yüzyıldan fazla süredir taĢıdığı anlamda – kamu 

gücüyle onun yönettiği topluluk arasındaki „özdeĢ birlik‟ demektir” (Gasset, 2014b, s. 

202-203). Fakat, kitlelerin ayaklanmasıyla birlikte bu özdeĢ birliğin bozulduğuna dikkat 

çeken Gasset‟e göre, “devlet her zaman, biçimi ne olursa olsun – ilkel, antikçağ, ortaçağ 

ya da modern çağ devleti –, bir grup insanın diğer insan gruplarına birlikte bir giriĢimi 

gerçekleĢtirmek üzere yaptığı çağrıdır”. Üstelik, “aradaki iĢlemler ne çeĢit olursa olsun, 

o giriĢim sonuçta bir ortak yaĢam türünü örgütlemekten ibarettir”. Bu anlamda “devlet 

ve yaĢam projesi, insanların görevleri ya da davranıĢları birbirinden ayrılmaz 

terimlerdir” (Gasset, 2014b, s. 203). Dolayısıyla, devlet, “bir ortak giriĢim projesi”dir, 

yani “salt dinamik bir gerçeğe sahiptir; bir oluĢturmadır”, “icraatta ortaklıktır” ve “buna 

göre, o giriĢime katılan herkes devletin etken bir parçasıdır, politik öznedir – soy, kan, 

doğum yeri, toplumsal sınıf, hepsi ikinci planda kalır”. Diğer bir deyiĢle, “siyasal 

anlamda birlikte yaĢamak için halklara bir ad veren, o eskilerde kalmıĢ, geçip gitmiĢ, 

geleneksel, belleklerde yitmiĢ – özetle, reform kabul etmeyen, alınyazısı gibi – bir 

topluluk değildir, somut icraata giriĢen geleceğin topluluğudur”, yani “dün olmuĢ 

olduğumuz Ģey değildir, bizi devlette birleĢtiren, yarın el birliğiyle yapacağımız Ģeydir” 

(Gasset, 2014b, s. 204).  

Bu noktada, değiĢik devlet türlerinin “giriĢimci grubun diğerleriyle iĢbirliğini 

düzenleyiĢ biçimlerinden” doğduğunu düĢünen Gasset‟e göre, söz gelimi “antikçağ 

devleti diğerleriyle kaynaĢmayı hiç becerememiĢtir”, ya da “Roma, Ġtalik halkları ve 

eyaletleri boyunduruk altına almıĢ ve eğitmiĢtir, ancak onları kendisiyle birleĢecek”, 

iĢbirliği yapacak “düzeye yükseltmemiĢtir” (Gasset, 2014b, s. 203). Daha açık bir 

ifadeyle, Gasset, “Batı‟da siyasal birliğin eski devleti tutsak etmiĢ olan tüm sınırları bir 

sıçrayıĢta” aĢmasının kaynaĢma yetisinden kaynaklandığını, antikçağ devletine kıyasla 
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ulusal devlette kaynaĢma yetisinin “sınırsız” olduğunu, çünkü aslında Avrupa insanının, 

homo antiquusa, yani antikçağ insanına göre “geleceğe daha açık bir insan gibi” 

davrandığını, hatta “bilinçli olarak geleceğin içine yerleĢmiĢ” olduğunu, devlete iliĢkin 

“tavrını da oradan” belirlediğini iddia etmektedir (Gasset, 2014b, s. 204) Bu bağlamda, 

“bu tür bir siyasal eğilimin gittikçe daha geniĢ soluklu birleĢmelere kapı açması 

kaçınılmazdır” diyen Gasset, “antikçağ insanının iĢbirliği anlayıĢınca” devletin “basit, 

ilkel, kaba saba bir biçimde boyunduruk altına alanlarla boyunduruğa girenler 

ikilisinden” oluĢtuğunu ve “köleliğin ilke değer taĢıdığı bir uygarlıktan da baĢka bir 

Ģey” beklenemeyeceğini, buna karĢılık Avrupa ulus devletlerinde köleliğin eski 

dönemin bir kalıntısı olarak görüldüğünü ileri sürmektedir (Gasset, 2014b, s. 203).  

Öte yandan, “söz konusu olan yalnızca bir halkın diğer bir halkla kaynaĢması 

değil, ulusal devletin en özgün niteliğidir: Her siyasal bedenin içinde tüm toplumsal 

sınıfların kaynaĢmasıdır”. Bu türden bir kaynaĢmanın bir ulusta iĢbirliğini daha da 

yekpare hale getireceğini öne süren Gasset, tüm bu nedenlerden dolayı ulusal devletin, 

“hükümet biçimlerindeki tüm farklılıklardan daha kesin bir anlamda, kendi kökeni 

gereği demokratik” olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 204). Diğer bir deyiĢle, 

tarihte ortak zaferlerlerle birlikte halihazırda ortak bir iradenin bulunmasını, birlikte 

büyük iĢler baĢarmıĢ olmayı ve daha “baĢkalarını baĢarmayı dilemeyi” bir halk olmanın 

temel koĢulları olarak gören Gasset, ulus devletin, “gelecekte gerçekleĢtirilecek ortak 

bir program” çerçevesinde “her gün yinelenen bir halkoylaması” olduğunu 

belirtmektedir. Dolayısıyla, Gasset‟e göre, ulus, “insanların oldukları bir Ģey” değil, 

geleceği inĢâ etmek üzere “yaptıkları bir Ģey”dir (Gasset, 2014b, s. 205). Nitekim, “onu 

savunmak üzere seferber olmamız bundan” kaynaklanmaktadır, yani “kandan dilden ya 

da ortak geçmiĢimizden ötürü değil. Ulusumuzu savunmakla yarınımızı savunuruz, 

dünümüzü değil” (Gasset, 2014b, s. 206). Bir ulusun var olması için kökten gerçeklik 

olarak nitelendirdiği yaĢamı yapılandırmak üzere geleceğe yönelik kendine ait bir 

projesinin olması gerektiğini belirten Gasset, ulusal devleti, bir geleceği kararlaĢtıran ve 

bu anlamda bir “halkoylaması niteliği taĢıyan bir tarihsel yapı olarak” görmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 207-208). Öyle ki “yarın için muhteĢem bir program olarak” ulusal 

devletin “bundan öte sahipmiĢ gibi göründüğü baĢka tüm nitelikler iğreti ve değiĢken 

bir değer” taĢımaktadır. Bu bağlamda, halkoylamasının, “bir ulusun özündeki sırrın 
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ipucunu” verdiğini düĢünen Gasset‟e göre, ortak bir gelecek adına “o sırrın içeriği” iki 

maddeden oluĢmaktadır. Bunlardan ilki “ortak bir giriĢimin çerçevesinde tam bir ortak 

yaĢam projesi”dir. Ġkincisi ise “insanların o özendirici projeyi benimsemeleri”dir 

(Gasset, 2014b, s. 208).   

Bu düĢünceleri doğrultusunda, ulusal devleti “bütün antikçağ devletlerinden 

ayıran içsel” sağlamlığın ya da gücün herkesçe benimsenen ortak bir yaĢam projesinden 

kaynaklandığını ileri süren Gasset, kitlelerin ayaklanmasıyla birlikte Avrupalıların 

yalnızca kamu hayatında değil, aynı zamanda kendi özel yaĢamlarında da geleceği 

yapılandırmak üzere herkesin kabul ettiği ve benimsediği ortak giriĢimle oluĢturulan bir 

yaĢam projesinden yoksun kaldığını düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 208). Çünkü, 

daha önce üzerinde durulduğu gibi geleceği yapılandırmak üzere yaĢamsal bir görüĢ 

açısından uzak olan kitle insanı, değerleri doğru değerlendiremeyen, dolayısıyla nesnel 

değer basamaklarını alt üst eden bir insan tipidir. BaĢka bir deyiĢle, kitle insanının değer 

anlayıĢı, kültürün öğelerini oluĢturan bilim, ahlak, sanat, felsefe ve adalet gibi yaĢama 

anlam katan değerlerin araçsal hale gelerek yozlaĢmasına, ortak değerler olmaktan 

çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise bir devleti devlet yapan ortak bir 

yaĢam projesi inĢâ edilememekte ve Avrupa devletleri git gide güçsüzleĢmektedir. 

Oysa, “insanlar bu ruhsal Ģeylere bağlı yaĢarlar. Ruhlar aynı yüksekliğe ulaĢtıkları 

oranda türdeĢlik de artar” (Gasset, 2014b, s. 212-214). Nitekim, “bugün zihinsel 

içeriğimizin – görüĢler, kurallar, dilekler, iddialar – bilançosunu çıkaracak olursak” 

tümünün büyük bir bölümünün benimsediğimiz değerlerden kaynaklandığını fark 

ederiz. Dolayısıyla, manevi servetimizi oluĢturan Ģey, benimsediğimiz değerlerdir ya da 

neyi değer olarak gördüğümüzdür (Gasset, 2014b, s. 213).  

Bu değerlerin bütünlüğünde hayati fikirler sistemi olarak kültürü oluĢturduğunu, 

ancak kitlelerin ayaklanmasıyla birlikte topluma ve devlete tümüyle kitlelerin sözde 

fikirlerinin hakim olduğunu, bunun sonucunda ise yaĢamın zorlu yollarında 

insanoğlunun yolunu kaybettiğini düĢünen Gasset‟e göre, “o kitlesel adamın „fikir‟leri 

aslında fikir değildir” (Gasset, 2014b, s. 102). Hatta, kafasına fikirlerin aynen motor 

yağının makinelere girdiği gibi dıĢarıdan basınçla girdiği, gerçek anlamda bir görüĢten 

yoksun olan vasat insan “fikirlerin hangi incelikli özün ortamında yetiĢtiklerinden bile 

habersiz”dir. GörüĢ bildirmeye heveslenen, ama görüĢ bildirebilmek için gereken 
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koĢulları kabullenmeyen kitle insanının fikirleri “aslında müzikal romanslar misali, 

sözel hevesler olmaktan öteye” geçememektedir (Gasset, 2014b, s. 104). Dolayısıyla, 

bir takım fikirlere sahipmiĢ gibi görünmesi kitle insanının kültürlü olduğu anlamına 

gelmemektedir. Çünkü, fikir, yaĢam denen “gerçeğe meydan okumadır” (Gasset, 2014b, 

s. 102). Bu bağlamda, bir fikri olmak demek o fikir için gereken nedenlere sahip olmak 

demektir”. BaĢka bir deyiĢle, “fikir yürütmek, görüĢ bildirmek o yetkeye baĢvurmak, 

onu üstlenmek, onun yasasını kabullenmek, dolayısıyla birlikte yaĢamanın en üst 

düzeydeki biçiminin fikirlerimizin nedenlerinin tartıĢıldığı diyalog olduğuna 

inanmaktır”. Fakat, kitle insanı tartıĢmaya yanaĢtığında kendini yitmiĢ hissetmekte ve 

“içgüdüsel olarak, kendi dıĢında bulunan” yüce bir yetkeye boyun eğme zorunluluğunu 

reddetmektedir (Gasset, 2014b, s. 104). Oysa, insan yaĢamının gerektirdiği kuralları ve 

“onları düzenleyecek bir kurumu kabullenmedikçe fikir ya da görüĢlerden” söz 

edilemeyeceğini belirten Gasset, o kuralları, kültürün ilkeleri olarak görmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 102). Fakat, kitlelerin ayaklanmasıyla birlikte “baĢvurulacak sivil 

yasallık” ilkelerinin ortadan kalktığına dikkat çeken Gasset, bu ilkelerin olmadığı yerde 

soylu bir yaĢam biçiminin ve gerçek anlamda bir kültürün de olamayacağını 

düĢünmektedir. Gasset‟in deyiĢiyle, “tartıĢırken gönderme yapılacak birtakım kesin 

zihinsel tavırlar kabullenilmezse kültür yoktur”. Kültürün olmadığı yerde ise düpedüz 

barbarlık vardır ve “giderek geniĢleyen kitlelerin ayaklanması ortamıyla, Avrupa‟nın 

ufkunda beliren Ģey budur”, yani barbarlıktır. Nitekim, barbarlık, kuralların yokluğudur, 

“baĢvuracak merci bulunmayıĢıdır” (Gasset, 2014b, s. 103).  

Bu nedenle, “Avrupa‟da Ģimdilerde „yeni‟ olan Ģey”in, “tartıĢmaları sona 

erdirmek” olduğunu belirten Gasset‟e göre, “sohbetten baĢlayıp parlamentoya varıncaya 

kadar, bilim de” dahil olmak üzere “baĢlı baĢına birtakım nesnel kurallara uymayı 

gerektiren her türlü ortak yaĢam biçiminden nefret” edilmektedir. Bu durumun, 

“kurallara uyarak yaĢamak anlamına gelen, kültür ortamında birlikte yaĢamaktan” 

vazgeçilmesi, “gerisingeri barbarca bir ortak yaĢama” dönülmesi, her türlü normal 

iĢlemin ortadan kaldırılması ve en nihayetinde istenen her ne ise onun dosdoğru 

dayatılması anlamına geldiğini düĢünen Gasset, kitlelerin her türlü kuralı yürürlükten 

kaldırarak barbarlığın anayasasını ilan ettiğini belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 105). 

Dolayısıyla, kitlelerin hakimiyeti altındaki “çağdaĢ” devletin, “geleceği hepten 
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tüketmesinden korkmayalım da ne yapalım?” (2014b, s. 155) diyen Gasset, Avrupa 

uluslarının önünde, toplumsal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel anlamda kamu 

düzeni açısından sorunlarla dolu bir dönemin olduğuna dikkat çekerek, kitlelerin ruh 

yapısını en çiğ, en vurucu biçimiyle onların siyasal davranıĢlarında görmenin mümkün 

olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 103). Daha açık bir ifadeyle, “yüzyılın son 

otuz yılında” Avrupa ve dolaylarında görülen sendikacılık, faĢizm, bolĢevizm veya 

komünizm gibi özünde gerilemenin apaçık örneği olan tipik kitle hareketleri, “çağdaĢ” 

olarak nitelendirilen devleti ele geçiren kitlelerin ruh yapısının birer dıĢavurumudur 

(Gasset, 2014b, s. 123).  

Zihinsel yozlaĢma biçiminin birer örneği olarak karĢımıza çıkan ve kitlelerin 

siyasal buyurganlığından baĢka bir anlamı olmayan tipik kitle insanı hareketlerini, 

“topyekün siyasetçilik” olarak adlandıran Gasset‟e göre, “topyekün siyasetçilik, 

politikanın her Ģeyi ve her insanı yutması”dır ve “kitlelerin ayaklanması olgusuyla bir 

ve aynı Ģeydir”. Daha açık bir ifadeyle, ayaklanan kitleler, insan yaĢamına anlam katan 

bilim, sanat, adalet, devlet ve hatta din gibi değerleri, aĢırılaĢmıĢ, dizginlerinden 

boĢalmıĢ bir siyaset uğruna araç olarak kullanmaktadır. Üstelik, kendinden geçmiĢ bu 

türden bir siyaset anlayıĢı, adı geçen değerlerin yerini alma iddiası taĢımaktadır. Oysa, 

bilim, sanat, adalet, devlet, din gibi değerler, “özleri gereği, insan zihninin odağında 

olmayı hak eden tek Ģeydir” (Gasset, 2014b, s. 24). Dolayısıyla, toplumsal, siyasal ve 

kültürel anlamda güçlü bir fikir sistemi oluĢturamayan, uzun soluklu bir bellekten, 

“tarih bilinci”nden yoksun vasat insanın ayaklanmasının bir sonucu olan bolĢevizm, 

komünizm ya da faĢizm gibi tipik kitle hareketlerinin her biri bir çıkmaz sokaktır, 

“yalancı Ģafaktır; getirdikleri, yarının sabahı değildir”, “bir ya da bir çok kez görülmüĢ, 

köhne bir günün sabahıdır; ilkelliktir” ve geçmiĢi sindirmek yerine onunla dövüĢe 

giriĢen tüm siyasal hareketler de öyle olacaktır (Gasset, 2014b, s. 125). Çünkü, Avrupa 

uygarlığını “insan doğasının en alçak örnekleri” olan demagogların pençesine düĢüren, 

insanın içini boĢaltıp, hayırsever bir dayanıĢmacılık kisvesi altında belirsiz bir 

insanseverlik kokusu saçarak, insanları sefil bir toplumsallaĢtırmaya iten bu türden 

politikaların, “huyu”, toplum, birey, devlet, görenek, adalet, hukuk gibi kavramların 

anlamının ne olduğu anlaĢılmasın, “karanlıkta birbirine karıĢsın diye alelacele ıĢıkları 

söndürmektir” (Gasset, 2014b, s. 24). Bu durumun, toplumsal adaleti solgunlaĢtırdığına, 
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samimiyetsiz, romantik bir laf cambazlığı düzeyine indirgediğine, adalet boĢluğunu hile 

ile ezeli diplomasinin doldurduğuna, bunun da hukuk kılığında evrensel yozlaĢmaya 

katkıda bulunduğuna dikkat çeken Gasset, “tarihin ve uygarlığın bu aĢamasında” 

dünyanın, uzun menzilli bir tarihsel öngörüden yoksun olan kitlelerin ve onların 

temsilcisi olan politikacıların ya da demagogların kör düzeneğine teslim olduğunu ve 

ipini koparmıĢ gemi misali sürüklendiğini belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 24-240).  

 Öte yandan, meselenin, komünist, bolĢevik ya da faĢist olup olmamakla ilgili 

olmadığını, konunun siyasi açıdan yansız olduğunu, çünkü bu türden bir politikanın, 

“daha derinlerdeki temel nitelikli, ruhsal, ahlaksal ve zihinsel bir gerçeğin yüzeysel 

dıĢavurumu” (IĢık, 1992, s. 18) olduğunu düĢünen Gasset‟e göre, “solcu olmak da sağcı 

olmak gibi, insanın ahmağın biri olmak için seçebileceği sayısız olanaklardan biridir: 

Aslında her ikisi de ahlaksal felç durumunun çeĢitli biçimlerindendir” (Gasset, 2014b, s. 

23). BaĢka bir deyiĢle, çığırından çıkmıĢ tüm kitle hareketleri, sıradan insanın 

ayaklandığı gerçeğini çarpıtmaktan baĢka bir Ģey değildir ve bunun en açık “kanıtı, 

bugün sağcıların devrim vaad ediyor, solcuların ise baskı rejimleri öneriyor olmaları”dır 

(Gasset, 2014b, s. 24). Dolayısıyla, “muhafazakar kiĢiyle köktenci kiĢinin biri 

öbüründen daha çok ya da daha az kitle demek değildir”, hatta o fark “ikisinin birden 

aynı insan, yani ayaklanan sıradan insan olmasını” hiç mi hiç engellememektedir 

(Gasset, 2014b, s. 127). Bu noktada, akla sığmayan asıl konu, Batı âlemi de dahil olmak 

üzere tüm dünyada, entrikaların, hafifliğin, kalın kafalılığın ve ikiyüzlülüğün 

dizginsizce baĢıboĢ bırakılarak, köhnemiĢ ön yargıların ve “en sersemce” fikirlerin 

ciddiye alınıp dinlenir hale gelmesidir (Gasset, 2014b, s. 228).  

Bu bağlamda kitlelerin ayaklanmasının “insanlığın ahlakının kökünden 

bozulmasıyla aynı Ģey” olduğunu öne süren Gasset‟e göre, “yeni bir tarih çağının özü ya 

da karakteri iç değiĢikliklerinin – insanın ve ruhunun değiĢikliklerinin –  ya da dıĢ 

değiĢikliklerin – biçimsel ya da mekanik değiĢiklikler – sonucudur. Bu sonunculardan 

hiç kuĢkusuz en önemlisi iktidarın yer değiĢtirmesidir”, ama “bu olgu ruhun”, yani çağa 

yön veren değer anlayıĢının da yer değiĢtirmesini beraberinde getirmektedir. O nedenle, 

“bir çağa onu anlamak niyetiyle yaklaĢtığımızda, sormamız gereken ilk sorulardan biri 

Ģu olmalıdır: O dönemde dünyaya kim hakimdi?” (Gasset, 2014b, s. 159). Bu sorunun 

topluca yaĢayan grupların her birine yöneltilmesi gerektiğini düĢünen Gasset, 
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hakimiyetin, çağa egemen olan “ruhsal güçten”, yani çağın baskın insan ve değer 

anlayıĢının Ģekillendirdiği kültürün egemenliğinden baĢka bir Ģey olmadığını 

belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 160). BaĢka bir deyiĢle, Gasset, “falan tarihte filanca 

kiĢi, filan halk ya da homojen halklar öbeği hakim demekle”, “falan tarihte dünyaya 

filan görüĢ sistemi”, yani fikirler, seçimler, emeller, niyetler, inançlar, ilkeler ve 

değerler hakimdir, demenin aynı anlama geldiğini belirtmektedir (Gasset, 2014b, s. 162-

163). Dolayısıyla, “hakimiyet‟ten maksat”, “maddi güç” ya da “fiziksel zorlama” 

değildir; “hakimiyet diye adlandırılan, insanlar arasındaki o kalıcı ve normal iliĢki 

hiçbir zaman kuvvete dayanıyor değildir, tam tersine; çünkü bir insan ya da insan grubu 

„kuvvet‟ denilen o aracı ya da toplumsal düzeneği yönetici olduğundan ötürü elinin 

altında” tutmaktadır (Gasset, 2014b, s. 160). Dolayısıyla, “hakim olmak otoriteyi 

normal olarak uygulamaktır. O ise her zaman kamuoyundan”, yani toplumda 

çoğunlukta olan insan tipinden kaynaklanmaktadır. Öyle ki “yeryüzünde hiç kimse 

hiçbir zaman hakimiyetini kamuoyundan baĢka bir Ģeyle besleyerek” veya kamuoyunun 

zıddına giderek egemen olmamıĢtır (Gasset, 2014b, s. 161-162). Nitekim, “devlet, son 

elde, kamuoyunun konumudur”. Bu nedenle, “hakimiyet insanın yumruğundan çok 

daha fazla kaba etlerine bağlı bir sorundur” ve “yönetmek demek iktidara el koyma 

hareketi demek değildir”, “sakin sakin iktidar olmak”, “yerine oturmak demektir” 

(Gasset, 2014b, s. 161).  

Bu görüĢleri doğrultusunda, çağımızda kamuoyunun bütünüyle kitlelerden ibaret 

olduğunu düĢünen Gasset, “tarihin büyük ve güçlü dönemlerinde” olduğu gibi kitleler 

ile soylu azınlık arasındaki “incelikli iĢbirliğinden” doğan, geleceğe iliĢkin ortak bir 

yaĢam projesini inĢâ edebilecek gerçek anlamda bir kültür ve fikir birliğinin, dolayısıyla 

kamuoyunun bulunmadığını öne sürmektedir. Kitlelerin bu boĢluğu Ģiddetle 

doldurduğunu belirten Gasset, ayaklanan kitlelerin uzlaĢmaz gruplara böldüğü 

günümüzün kitle toplumlarında, fikirlerin birbirini yok ettiğini, bu nedenle yaĢam 

tarzının temelini oluĢturan hayati fikirler sisteminin, yani insanlaĢmayı sağlayan 

yaĢamsal bir kültürün yapılandırılamadığını düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 240). 

Daha açık bir ifadeyle, Gasset, “birkaç yüzyıl boyunca, dünyaya Avrupa”nın, yani 

“benzer ruh taĢıyan bir halklar grubu”nun hakim olduğunu ve düzen verdiğini (Gasset, 

2014b, s. 163), ancak “Ģimdi Avrupa”nın “ne hakim olduğundan ne de olmayı 
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sürdüreceğinden emin” olmadığını ileri sürmektedir (Gasset, 2014b, s. 166). Çünkü, 

çağımızda, her halkın kendi içinde “büyük yaratıcı halklara, tarihe yön vermiĢ olan 

azınlıktaki insan soylarına isyan etmeye kararlı” bütünüyle kitlelerden oluĢan “kitle 

halkları” çoğunluktadır. Üstelik, kendisini sıradan hissettiği için sıradanlık hakkını ilan 

eden ve kendinden üstün merciler tanımayı reddeden kitle insanının çoğunlukta olduğu 

kitle halkları ya da “dünyanın bir ucunda yitmiĢ” gitmiĢ “ufacık [bir] cumhuriyet”, 

“ayaklarının ucunda yükselerek” Avrupa‟yı azarlamakta ve “tarihe yön vermiĢ olan 

azınlıktaki insan soyları”nın, “evrensel tarihte yeri kalmadığını ilan” etmektedir (Gasset, 

2014b, s. 168). Bu durumun, “Avrupa uygarlığı denen o kurallar dizgesinin” gücünü 

yitirmesine neden olduğunu belirten Gasset‟e göre, bu kurallar her ne kadar 

olabileceğinin en iyisi olmasa da baĢka kural koyan ve buyruk veren olmadığından, yani 

ayaklanan kitle halkları, yaĢama yön veren bu kuralların yerini alacak yeni kuralları, 

kültürü yaratma yeteneğinden yoksun olduğundan, insanların toplu yaĢantısı kargaĢaya, 

daha da beteri tarihsel bir bunalıma ve hiçliğe doğru sürüklenmektedir (Gasset, 2014b, 

s. 168-169). Çünkü, ayaklanan kitlelerle birlikte iktidarın yer değiĢtirmesi, fikir sahibi 

olmayan çoğunluğun, yani kitlelerin sözde fikirlerinin, kültürünün, değer anlayıĢının ve 

ahlaktan yoksun sıradan yaĢam biçiminin hakimiyetini beraberinde getirmektedir.  

Fakat, “devleti, hakimiyeti” ve kültürü, “yapısı gereği sahte olan” kitle insanının 

ve onun egemen olduğu bir toplumun, “tarihte varlığını haysiyetle sürdürmek gibi çetin 

bir görevin gerektirdiği esnek güce” sahip olamayacağını, dolayısıyla “dünyaya kimin 

hakim olacağı konusunda hafif bir kuĢkunun, basit bir tereddüdün, tüm dünyanın – 

gerek kamusal yaĢamında gerekse özel yaĢantısında – yozlaĢmaya baĢlaması için yeterli 

olduğunu düĢünen Gasset‟e göre, kitlelerin egemenliği devam ettikçe ve böylece 

Avrupa “buyruk vermemeye”, köksüz bir kültüre alıĢtıkça, “iki kuĢağa kalmaz, eski 

kıta, ardından da tüm dünya ahlaksal uyuĢukluğa, zihinsel kısırlığa ve barbarlığın her 

çeĢidine” sürüklenecektir (Gasset, 2014b, s. 174-177). Dahası “artık zihinlerde onları 

kuvvetle, cesaretle, sebatla her düzlemde büyük, yepyeni fikirler yakalamaya iten o 

kökten kendine inanç duygusu”, “erdemleri ve yetenekleri buhar olup uçacaktır” ve 

“Avrupa insanı gündelik olaylara sıkıĢıp kalacaktır”, hatta “çöküntü dönemindeki eski 

Yunanlılar ve tüm Bizans tarihini dolduranlar gibi” “formüllere sığınan, kaba saba, kof 

bir yaratık olup çıkacaktır”, yani “Avrupa insanı değersizleĢecek”, ötekileĢecektir 
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(Gasset, 2014b, s. 177-178). Nitekim, Almanya, Ġngiltere ya da Fransa‟da yaĢayan 

“nitelikli aydınların” hepsinin “bugün kendi uluslarının sınırları içinde” adeta 

boğulduğunu, “ülkelerin çoğunda yurttaĢların kendi devletlerine saygı duymadığını”, 

“demokratik kurumların itibarını yitirdiğini”, “ülkede yapılması gerekenin ne olduğu 

konusunda kuramsal düzeyde bir fikrin mevcut olmadığını” belirten Gasset, Avrupa‟ya 

“hayatiyetini inkar kabul etmez biçimde karartan” bir daralma, güçsüzlük ve 

karamsarlık duygusunun hakim olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 179-181). 

Bu durumun sonuçlarının olanca vehametiyle anlaĢılması gerektiğine dikkat çeken 

Gasset‟e göre, “bugünkü karamsarlık, kıtanın ruhunun üstüne çökmüĢ bulunan yılgınlık, 

geniĢ kanatlarını çırptıkça kafesinin demirlerine çarpıp yaralanan bir kuĢu” 

çağrıĢtırmaktadır (Gasset, 2014b, s. 180).  

Gelinen bu noktada, yeni bir düzen ve yaĢam programı yaratacak yetenekten, 

daha doğru bir ifadeyle kültürden yoksun olan kitle halklarının, Avrupa uluslarının 

hakimiyetini sağlayan ve Avrupa medeniyeti adına lâyık olan bütün fikirlere, değerlere 

ve kurallara, kafa tutan, karĢılık veren bir ruh hali içinde olduğunu öne süren Gasset, 

daha önce üzerinde durulduğu gibi dünyanın Ģimdiki görünümünün, öğretmenin 

gittiğini fark ederek kurallardan ve baskıdan sıyrılan, kendini, yazgısının hakimi olarak 

hissetmenin keyfini süren kitlelerin boyunduruğu altında ibret verici bir çocukluk 

sergilediğini düĢünmektedir (Gasset, 2014b, s. 167). Bu bağlamda, bizi “belli bir 

biçimde yaĢamaya zorlayan” ve bu yönde uğraĢları, ödevleri belirleyen kurallar dizgesi, 

yani kültür olmayınca “dünyanın disiplinden çıkmasında ĢaĢılacak bir yan yok” diyen 

Gasset‟e göre, “tüm dünya – uluslar, bireyler – disiplinden çıkmıĢ durumdadır ve her ne 

kadar o disiplinsizlik bir süre için eğlenceli olsa da “kısa sürer Ģenlik” (Gasset, 2014b, s. 

169). Çünkü, “bizi belli biçimde yaĢamaya zorlayan buyruklar”, fikirler, niyetler, 

değerler ve en nihayetinde kültür olmayınca, “yaĢamımız açığa alınmıĢ olur”. Fakat, 

“açığa alınmıĢ bir yaĢam, ölümden beter kendini inkâr etmektir”. Nitekim, birinci 

bölümde belirtildiği üzere “yaĢamak belirli bir Ģey yapmak – bir görevi yerine getirmek 

– zorunluluğudur ve varlığımızı bir Ģeye adamaktan kaçındığımız oranda yaĢamımızın 

içini boĢaltmıĢ oluruz”. Açığa alınmıĢ boĢ bir yaĢamın gerçek anlamda bir insan yaĢamı 

olmadığına dikkat çeken Gasset, bu türden bir yaĢamın sonucunda çok geçmeden 

yeryüzünün her yanında tıpkı “sayısız köpeğin uluması gibi yıldızlara değin” yükselen, 
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“buyruk verecek, bir görev, bir yükümlülük dayatacak, bir Ģeyi ya da birisini dileyen” 

dehĢet verici bir çığlığın iĢitilmesinin kaçınılmaz olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 

2014b, s. 170). Çünkü, “hangi toplum olursa olsun, buyruk verme ve boyun eğme iĢlevi 

kesin nitelik” taĢımaktadır. Bu bağlamda, “kimin buyruk verip kimin boyun eğeceği 

açıklığa kavuĢmadı mı, geri kalan her Ģey de bulanıktır, beceriksizce yürütülür”; “her 

bireyin en mahrem” yaĢantısında tedirginlik, kargaĢa ve sahtelik baĢ gösterir; “eğer 

insan baĢkalarıyla kırk yılın baĢı bir araya gelen bir münzevi varlık olsaydı, belki de 

buyruğun, iktidarın el değiĢtirmelerinden ve bunalımlarından kaynaklanan bu tür 

etkilenmelerin dıĢında kalırdı”. Fakat, “insan en ilkel dokusunda bile toplumsal bir 

varlık olduğuna göre, aslında ilk elde yalnızca topluluğu ilgilendiren değiĢimlerden 

ötürü de kendi özel yaĢantısında sarsıntıya” uğramaktadır (Gasset, 2014b, s. 173). 

Dolayısıyla, “eğer bireyi kenara çekip çözümleyecek olursak, daha baĢka veriye gerek 

duymaksızın, ülkesinde buyruk ve boyun eğme bilincinin ne merkezde olduğunu 

kavramak”, yani bireyin içinde bulunduğu ortamda hangi insan tipinin inançlarının, 

değerlerinin ve kültürünün egemen olduğunu anlamak mümkündür (Gasset, 2014b, s. 

173-174). 

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, dünyanın “günümüzde büyük bir 

maneviyat bozukluğuna”, “tarihsel bir bunalıma” sürüklenmiĢ bulunduğunu, bunun en 

açık kanıtının kitlelerin çığırından çıkmıĢ ayaklanması olduğunu öne süren Gasset, 

yaĢamın kargaĢalı bir iğretiliğe terk edildiğini, çünkü tarihin büyük ve güçlü 

dönemlerinde gerek kamusal gerekse özel alanda geçerli olan ve “hayatımızın 

mimarisinin en derinlerdeki temel katmanını” oluĢturan, kanıların, inançların, fikirlerin, 

değerlerin, ilkelerin ve en nihayetinde kültürün gücünü yitirdiğini düĢünmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 213 ; 2015, s. 9). Oysa, gerçek anlamda bir insan yaĢamını “onlarla 

yaĢarız” diyen Gasset‟e göre, “günümüzde kamusal alanda olsun, özel alanda – hatta 

mahrem hayatta – olsun yapılan her Ģey ama her Ģey, bazı bilimlerin bazı alanları 

dıĢında” yaĢamın özünden yola çıkan bir yaratıcılıktan, inançtan, değerden ve ilkeden 

yoksundur, güvenilmeyecek derecede gelip geçicidir ve sahici bir çaba ya da uğraĢ 

değildir (Gasset, 2014b, s. 214 ; 2015, s. 9). Çünkü, “her zaman için özü gereği bir Ģeye 

baĢ eğme, hizmet ve görev bilinci” olan ahlaktan yoksun olduğu gibi sürekli ve istikrarlı 

bir ortak yaĢam için gerekli olan ilkeleri yapılandırabilecek kültürden de yoksun olan 
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kitle insanı, ortam koĢullarının hakimi ve belirleyicisi haline gelmiĢtir (Gasset, 2014b, s. 

221). Ortam koĢullarının, her birimizin varlığının birer parçası olduğunu, onlardan 

kaçınamayacağımızı, içinde bulunduğumuz koĢulların kiĢiliğimizi ve “yaĢamsal 

tasarımımızı” desteklediğini ya da kösteklediğini belirten Gasset‟e göre, “tarihsel çağ 

dediğimiz”, “bazı belli değerlendirmelerin, belli tercihlerin, belli coĢkuların ağırlıkta 

bulunduğu bir ruhsal iklimden baĢka bir Ģey değildir”. Ancak,  bu iklim, yani “içinde 

yaĢadığımız çağın değerlendirmeleri”, inançları, fikirleri ve kültür anlayıĢı, “olmamız 

gereken [soylu] insan tipi”nin değerleriyle ve kültürüyle “çatıĢma halinde”dir. Bu 

nedenle, yaĢantımızın ziyan olup gitme tehlikesi söz konusudur (Gasset, 1998, s. 80).  

Çünkü, iktidarın her yer değiĢtiriĢinin, çağa hükmedenlerin her değiĢiminin bir 

fikir, inanç, değer ve ilke değiĢikliği olduğunu belirten ve tüm bunların sonucu “tarihsel 

yer çekiminde koskoca bir değiĢikliktir” (2014b, s. 163) diyen Gasset, her tarihsel 

bunalımın böyle baĢladığını öne sürmektedir (Gasset, 2013, s. 59-68). Daha açık bir 

ifadeyle, çağımızı, kaosun, barbarlığın, fikir eksikliğinin temsilcisi olan bir kargaĢa ve 

bunalım çağı olarak gören Gasset‟e göre, “kargaĢa, her bunalım çağıyla atbaĢı gider. 

Çünkü, sonuçta „bunalım dediğimiz‟, insanoğlunun belli bazı Ģeylere tutunmuĢ, onların 

desteğinde yaĢıyorken, baĢka Ģeylere tutunup onların desteğinde yaĢamaya 

geçmesinden” ve bu durumun yarattığı, belirsizlikten veya kargaĢadan baĢka bir Ģey 

değildir. Söz konusu geçiĢin, “iki hırpalayıcı iĢlemden” oluĢtuğunu ileri süren Gasset, 

“bunlardan ilki “yaĢamımızı sütüyle besleyen memeden kopmak – hiç unutmayalım ki 

yaĢamımız hep Evrenin bir yorumuyla beslenerek sürer –, öbürü zihnini yeni memeye 

hazırlamak, yani giderek yaĢama baĢka bir bakıĢ açısına, baĢka Ģeyler görmeye, onlara 

tutunmaya kendini alıĢtırmak” diyerek, Avrupa‟da, “bu iki çetin görevi”, “1350‟den 

1550‟ye değin geçen kuĢaklar”ın yerine getirdiğini belirtmektedir. Böylece “o dönem 

süresince Batı kafasının giderek yeni yapılanmaya olanak sağlayacak temelleri 

yeraltında yeni bir biçimde” attığını öne süren Gasset‟e göre, “yeraltındaki o çaba 

Galilei, Kepler ve Bacon‟ın kuĢağında tamamlandığında – 1560‟larda – , tarih kararlı 

bir doğrultuya” girmiĢ ve “hiç kayıpsız günden güne” ilerleyerek “1650‟lerde, Descartes 

öldüğünde, denebilir ki yeni barınak, yeni tarzda bir kültür yapısı [kitle kültürü] 

tamamlanmıĢtır”, nitekim “eski ve geleneksel bir baĢka tarz karĢısında yeni tarz olma 
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bilinci iĢte „modern‟ [ya da modern insan] sözcüğüyle anlatılan Ģeydir” (Gasset, 2013, s. 

59). 

Dolayısıyla, bugün karĢı karĢıya olduğumuz tarihsel bunalım, “yeni bir yaĢam 

biçimine, yeni bir insanın – modern insanın – doğuĢuna yol açan”, “1600‟lerde” 

baĢlamıĢtır (Gasset, 2013, s. 56). Gasset‟in deyiĢiyle, “o zamanlar yeni bir insan 

doğmuĢtu”, öyle ki “türümüzün o güne değin görülmedik, daha sonra da görülmeyecek 

bir „çeĢit‟i: „Descartes‟çı insan‟ olarak baĢlayan „modern‟ insan” tarih sahnesine 

çıkmıĢtı. Bu noktada, Gasset‟e göre, “baĢlı baĢına ilginç olan”, “Descartes‟çı insanın 

kendisinin yeni bir insan, yeni doğan bir insan, ya da aynı Ģey, yeniden-doğan insan 

olduğunun tam bilincine varması”dır. Hatta, “o yeni insan tam anlamıyla varolmadan 

önce, kendi kendisini sezinler”, “kendine bir ad bile araĢtırır” diyen Gasset, “1600 

dolaylarında yeni insanın [yeni bir insan anlayıĢının] sahiden ortaya çıkmasından önceki 

mutlak önsezi aĢaması”nın, “Rönesans (=Yeniden DoğuĢ) adı verilen çağ” olduğuna 

dikkat çekmekte ve “XIV. yüzyıl sonlarında ve bütün XV. yüzyıl boyunca artık 

„modernlik‟ten” söz edildiğini belirtmektedir. Öyle ki “üniversitelerde dinbilimde ve 

felsefede eski yol ile modern yol birbirinden ayrılır ve geleneksel dinsel uygulamalara 

karĢıt olarak bir modern tapınma biçimi [akla ve bilimlere duyulan inanç] ortaya atılır 

ve 1500‟lerde egemenliğini kurar” (Gasset, 2013, s. 57). Ancak, “gerçek Ģu ki [modern] 

insan Galilei ve Descartes‟e değin yeniden doğmaz. Daha önce olup biten her Ģey 

yalnızca yeni doğacak olanın yürek çarpıntısı”dır diyen Gasset, “resmen Rönesans 

olarak adlandırılan dönemin”, tıpkı çağımız gibi “dört baĢı mamur bir kargaĢa çağı 

olduğunu”, çünkü Rönesans döneminde insan anlayıĢı alanında bir kırılma, bir değiĢim 

yaĢandığını düĢünmektedir (Gasset, 2013, s. 58).  

Daha açık bir deyiĢle, nedenleri konusunda ayrıntıya girmeyeceğini belirten 

Gasset‟e göre, Ortaçağ boyunca Tanrıya imanla yaĢayan “Avrupa insanı”nın, 15. 

yüzyılın ortalarına doğru yaĢama iliĢkin sorunları anlamada ve açıklığa kavuĢturmada 

artık vahyin yeterli olmadığını keĢfetmesiyle yaĢamın her Ģeye kâdir, her Ģeyi bilen bir 

varlığa, Tanrı‟ya dönük olması gerektiğine inanan Ortaçağ‟ın günahkâr doğmuĢ, 

kiĢilikten yoksun insan anlayıĢının yerini, akla iman eden, bilimi baĢ değer olarak 

gören, bilimle yaĢayan, bilimi ve mutlak aklı inanç sistemine temel yapan bir insan 

anlayıĢı almıĢtır. Ancak bu değiĢimle birlikte “insan varlığına – bir insanın, bir halkın, 
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bir çağın varlığına – tanı” koymamızı sağlayan, “bir insanın, bir halkın, bir çağın sahip 

olduğu kanılar çoğulluğu”nun, “bir insan yaĢamında topluca var olan, o yaĢamı ayakta 

tutan, yönelten ve yöneten” inanıĢların, fikirlerin, değerlerin, yani kültürün de değiĢime 

uğradığını düĢünen Gasset, “insanlığın en kesin değiĢimleri”, “kanıların değiĢimidir, 

inanıĢların güçlenmesi ya da zayıflamasıdır” diyerek (2013, s. 4), aklı, bilimi ve bilime 

indirgenmiĢ bir kültür anlayıĢını putlaĢtıran, inanç nesnesi yapan, hatta bu kavramların, 

insan teklerine ait olmayan, onların üstünde, onları yöneten bir ilke, adeta bir Tanrı gibi 

görülmesine neden olan bu türden bir değiĢimi, aklın bir bunalımı olarak 

nitelendirmektedir (Gasset, 2015, s. 4-8).  

Nitekim, birinci bölümde ele alındığı üzere aklı ve bütünselliğinde kültürü, 

yaĢamdan soyutlayıp uzaklaĢtırdığı gibi akla ve bilime olan inancı da sarsan “bugünkü 

bunalımın 1600‟lerde benimsenen „tavrın‟ – modern „tavır‟ – tüm olanaklarını tüketmiĢ, 

son sınırlarına ulaĢmıĢ, böylece kendi sınırlarını, çeliĢkilerini, yetersizliğini keĢfetmiĢ 

olmasından” kaynaklandığını belirten Gasset‟e göre, bu bağlamda, bunalımdan 

çıkmamıza, yani yaĢamda “yeni bir yön bulmamıza ve yeni bir tavır koymamıza” en 

çok yardımcı olacak Ģeylerden biri de insanı, hayvandan ayıran, akıl, düĢünme gibi 

yetilerin, “birincil olduğu”nu ve “insana doğuĢtan geldiği”ni varsayarak, aklı 

mutlaklaĢtırıp bir inanç nesnesi olarak görmek yerine, yaĢamın bir fonksiyonu ve iç 

iĢlevi olan aklı, yaĢama içkin bir takım değerlere ve etkinliklere karĢılık gelen kültürün 

rehberliğinde, gerçek anlamda bir insan yaĢamını, insana yakıĢır soylu bir yaĢamı inĢâ 

etmek için yaĢamın hizmetine vermektir (Gasset, 2013, s. 56-67). Aksi halde, akıl ve 

bilim, dinsel ya da mitolojik düĢünce gibi inanç nesnesi yapıldığı andan itibaren 

sorgulamayı ve akıl yürütmeyi dıĢlayacağı için kaçınılmaz olarak kargaĢa ve bunalıma 

neden olmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, akıl, düĢünme, eylem, yaĢam, kültür ve insanlaĢma 

arasında var olan bağ kopmakta, tür olarak insan ötekileĢmekte, yani 

insanlaĢamamaktadır.  

Sonuç olarak, kitleselleĢme sorunu bağlamında buraya kadar anlatılanlardan 

hareketle hangi noktaların açıklığa kavuĢturulduğunu kısaca özetlemek gerekirse, 

yaĢamdan kopuk mutlak aklın ve bilime indirgenmiĢ kültür anlayıĢının, yaĢamın 

sorunları karĢısında çözümsüz kaldığını, çünkü tür olarak insana ve insanın içinde 

yaĢadığı insansal dünyaya dair eksiksiz bir görüĢe sahip olmasını zorunlu kılan 
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yaĢamsal bir kültürü inĢâ edemediğini, dolayısıyla insanın insanlaĢmasını sağlayan 

gerçek anlamda bir insan yaĢamını, insana yakıĢır soylu bir yaĢamı da 

yapılandıramadığını, bu nedenle insanoğlunun yönünü kaybettiğini düĢünen ve bu 

durumu, Descartes‟ın temsilcisi olduğu modern dönemin insan anlayıĢının acı bir 

meyvesi olarak gören Gasset‟e göre, teknik, uzmanlaĢma barbarlığı ve 19. yüzyılın 

liberal demokrasi anlayıĢı (hiperdemokrasi), kitlelerin doğuĢunu ve hükümranlığını 

hazırlamıĢ, ayaklanarak çağa kendi ruhunun yapısını dayatan kitleler, kamusal yaĢamı 

her yönüyle iĢgal etmiĢ, yani kitleler, toplum adını olduğu gibi sahiplenmiĢtir. Böylece, 

toplumda, azınlıklar ile kitleler arasındaki dinamik birlik bozulmuĢ, toplum, kitle 

toplumuna dönüĢmüĢtür. Bunun sonucunda, soylu “kiĢi”nin ve değerlerinin, kitle 

insanının değer anlayıĢının hakimiyeti altında yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya 

kaldığına dikkat çeken Gasset‟e göre, bir iĢbirliği ve ortak yaĢam projesi olan devlet 

anlayıĢı yozlaĢmıĢtır. Dolayısıyla, kökten gerçeklik olan yaĢam, manevi anlamda 

bozulmuĢ, ahlaktan ve kültürden yoksun kalmıĢtır. Bu bağlamda, yaĢamın çeĢitli 

alanlarında kendini açıkça gösteren kitleselleĢme sorununun esasını, modern dönemin 

insan anlayıĢının bir ürünü olan kitle insanının ve bu insan tipinin değer anlayıĢı 

doğrultusunda Ģekillenen kitle kültürünün teĢkil ettiğine iĢaret eden Gasset, “yaĢama bir 

misyon olarak eğilmeyi yadsıyan, sıradan, niteliksiz insan kalabalıklarının egemenliğini, 

yeni baĢlayan çağın özelliği, tarihsel bunalımın nedeni olarak” görmektedir. Gasset, öne 

sürdüğü tüm bu düĢünceleri kanıtlamak için, günümüzün en kültürlü sayılan, ama 

aslında kitle insanının en yetkin örneği olarak karĢımıza çıkan siyasetçilerin, 

doktorların, mühendislerin, öğretmenlerin veya bilim insanlarının en basit güncel 

sorunlar karĢısında konuĢtuklarını dinlemenin yeterli olduğunu belirtmektedir (IĢık, 

1992, s. 18). Bu noktada, Gasset, olanca kusuruna ve illetine rağmen kitle insanını, 

soylu insanların önderliğinde, kültür yoluyla yeniden biçimlendirmek, yani  kültür 

eğitimiyle “yeni baĢtan düzenlemek” ve “kiĢisel bir hayata uyandırmak” gerektiğini 

düĢünmektedir. Çünkü, bu insan tipine sorumluluk ruhu ve yaĢama içkin değerler 

aĢılanmazsa, yani kitleler “düzeltilmezlerse, bu yüzden Batı dünyasının yok olması 

kaçınılmazdır”. Dolayısıyla, Gasset, “günümüzde kitlelerin yarattığı korkunç sorunun”, 

yani kitleselleĢmenin “çözümü yolunda belirsiz de olsa bir umut vaad eden” tek yolun, 

bir sonraki baĢlıkta ele alınacağı üzere kitlelere verilecek kültür eğitimi olduğunu ileri 

sürmektedir (Gasset, 2014b, s. 25).    
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3.4.  Kültür Eğitimi ve Üniversitenin Görevi 

Avrupa‟da baĢgösteren kitleselleĢme sorunuyla birlikte karĢı karĢıya kalınan 

tarihsel bunalımın, ihtisaslaĢma barbarlığına kapılan üniversitelerde kitle insanının 

kültür eğitimi alamamasından kaynaklandığını ileri süren Gasset‟e göre, mutlak akla 

duyulan sınırsız güven, insan yaĢamına özgü etkinlik ve değerlerin bütününe karĢılık 

gelen kültürü bilime indirgemiĢ ve bu durum, kültürden yoksun ruhsuz yığınların 

oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. Çünkü, “daha bundan yüz yıl” öncesine kadar “yaĢamın 

yollarını apaydınlık gören insan anlamında” “kültürlü insan dediğimiz kiĢi”, 

“aydınlanmıĢ”, bilge insan olarak anılırken, çağımızda, sözde kültürlü insanın “istediği 

Ģey bilgelik değil, hazır reçete edinmek”tir, yani kültürden söz edildiğinde anladığı Ģey 

rahatlıktır ya da “araçların hızında ve bedensel acılardan kurtulmada geliĢme olması”dır 

(Gasset, 1998, s. 61-91). BaĢka bir deyiĢle, “insan yaĢamının anlamını aydınlatan 

düĢüncelerden habersiz” olan sıradan Avrupalı insan, kültürün, “teknik ya da 

yönlendirici, sanatsal ya da ahlaksal edimsel reçetelerden biri gibi bir seferde kalıcı 

olarak edinilen (…) dıĢarıdan alınan, cebimize atıp, hiçbir çaba harcamadan 

saklayabileceğimiz bir Ģey” olduğunu sanmaktadır (Gasset, 1998, s. 94-95). Dolayısıyla, 

Gasset‟e göre, “korkunç bir kültürsüzlük çağından geçmekteyiz”. Çünkü, “orta insan 

belki de hiçbir zaman çağının, o çağın kendisinden beklediğinin bu denli gerisinde 

kalmamıĢtır” ve “sahteleĢmiĢ aldatıcı varoluĢ biçimlerinin bu denli yaygınlaĢtığı da hiç 

görülmemiĢtir” (Gasset, 1998, s. 61).   

Bu noktada, “yaĢamın özünü oluĢturan her Ģeye karĢı oldum bittim kör ve sağır” 

olan kitle insanının ve “o „topluluk‟ dediğimiz milyon baĢlı canavar”ın tek istediği Ģeyin 

“milyon tane baĢındaki milyon tane boğazı tıkabasa doyurmak” olduğunu, bu nedenle 

yeni bir durumla karĢı karĢıya olmadığımızı düĢünenlere Gasset, “öyle elbette”, “bu 

öteden beri böyledir”, “gelgelelim baĢka çağlarda topluluk [kitleler] bizim çağımızdaki 

gibi sorumlu baĢkiĢi konumunda değildi, azçok ikinci plana itilmiĢ yaĢıyor, Avrupa 

genelinde seçkin fikirlerin sesinin çınlamasına olanak bırakıyordu” diyerek, bugün o 

seçkin fikirlerin sahibi soylu insanın sesinin tamamıyla kitlelerden oluĢan kamuoyunun 

bağırtılarının selinde boğulmuĢ durumda olduğuna dikkat çekmektedir (Gasset, 1998, s. 

91). Gasset‟e göre, toplumların giderek yozlaĢmasına ve “yaratıcı kültürden yoksun 

kalmalarına” yol açan “bu durum karĢısında tek çare”, niteliksiz kitle insanını, kültür 
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eğitimiyle yeni baĢtan düzenleyip, biçimlendirerek soylu bir insana dönüĢtürmek, yani 

“toplumu yönlendirmek üzere „kiĢi‟yi canlandırmak” ve böylece “kendi tarihsel 

yazgısına, toplumsal yükümlülüğüne ve kültürel kimliğine sahip bir seçkinler [soylu 

azınlıklar] topluluğunun oluĢmasını sağlamaktır” (IĢık, 1998, s. 13-14). Diğer bir 

deyiĢle, kültürden nasibini almamıĢ kitlelerin davranıĢlarının ve göreneklerinin yasalarla 

iyileĢtirilemeyeceğini, çünkü tüm bunların “yaĢamın değiĢik olayları karĢısındaki 

alıĢılmıĢ tepki biçimleri” olduğunu ve bu tepkinin, kitlelerin “karakterine uygun olarak” 

kendini gösterdiğini düĢünen Gasset, kitlelerin davranıĢlarına ve “göreneklerine nitelik 

kazandırmak için” öncelikle “onu oluĢturan bireylerin karakterini iyileĢtirme”nin Ģart 

olduğunu, bunun da ancak kültür eğitimi yoluyla yapılabileceğini öne sürmektedir (IĢık, 

1998, s. 10).  

KitleselleĢme sorununu bir kültür eğitimi sorunu olarak gören Gasset‟e göre, 

eğitimin amacı, “her Ģeyden önce, bireyi, hayatını anlamlı kılacak ve yüceltecek güncel 

bir yaĢamsal kültür felsefesine yöneltmek”tir (IĢık, 1998, s. 9). Bu bağlamda, bireye 

hazır davranıĢ modelleri dayatmaktan, kültür kalıpları sunmaktan uzak durmak ve her 

türlü taklitçilikten kaçınmak gerektiğine dikkat çeken Gasset, kültür eğitiminin kitle 

insanıyla birlikte günümüz kitle toplumunu da değiĢtirip iyileĢtireceğini düĢünmektedir. 

Eğitim yoluyla iki yönlü bir değiĢimin mümkün olduğunu ileri süren Gasset‟e göre, 

“üniversitede kültür ya da çağın sahip olduğu canlı fikirler dizgesinin eğitimini yeniden 

yaratmak kaçınılmaz bir görevdir” (Gasset, 1998, s. 40). Kitle insanının içine düĢmüĢ 

olduğu kültür sofuluğundan çıkabilmesi, soylu bir insana dönüĢebilmesi ve böylelikle 

yaĢamsal bir kültürün inĢâ edilerek kitleselleĢme sorununun çözülebilmesi için 

üniversitelere bu anlamda bir misyon yükleyen Gasset, kültür aktarımının neredeyse 

ortadan kalktığı günümüz üniversitelerinde, “bir genç kitlesine sunulan” 

yükseköğrenimin, “zihinsel mesleklerin öğretimi” ile “bilimsel araĢtırma ve geleceğin 

araĢtırmacılarının” yetiĢtirilmesinden ibaret olduğunu düĢünmektedir (Gasset, 1998, s. 

36). Bu bağlamda, “öğrencinin biraz da „genel kültürü‟ olmasında yarar var” denilerek, 

yükseköğrenime genel kültür adı altında süs kabilinden tarih ya da felsefe derslerinin 

eklendiğini belirten Gasset‟e göre, bu türden bir anlayıĢ, çağımızda “genel kültür 

teriminin” saçmalığını, üstünkörülüğünü ve “içtenlikten nasıl da yoksun olduğunu” 

açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü, “insan ruhunu – yani hayvan ya da tahıl değil – 
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yetiĢtirme anlamında „kültür‟ (ya da „ekin‟/ „cultura‟) zaten ancak genel olabilir. Ġnsan 

fizikte ya da matematikte „kültür‟ edinemez. Ona belli bir konuda bilgi sahibi olmak 

denir”. Dolayısıyla, günümüzün yükseköğreniminde adı geçen “genel kültür”, 

öğrencinin “karakterine ya da zekasına belirsiz bir eğitim sağlayacak bir takım bilgiler” 

yükleme niyeti taĢımaktadır (Gasset, 1998, s. 37).  

Üniversitelerin, böylesine “afaki bir niyeti gerçekleĢtirmek için teknik niteliği 

düĢük, içeriği belirsiz sayılan” felsefe, tarih, toplumbilim gibi “dallardan hangisi olsa 

olur” yaklaĢımı sergilediğini ileri süren Gasset, genel kültür adı altında sürekli bilgi 

bombardımanı yapan bu türden uygulamaların, sıradan ortalama bir insanın seviyesini 

yükseltmekten çok kafasının karıĢmasına yol açtığını düĢünmektedir (Gasset, 1998, s. 

37-38). Oysa, “gerisingeri gidip de, üniversitenin yaratıldığı çağa – Ortaçağa – dönecek 

olursak, bugün kalıntı olarak gördüğümüz Ģeyin o zamanlar yükseköğrenimin tamamını 

öylece kapladığını görürüz” (1998, s. 38) diyen Gasset‟e göre, “bugün „genel kültür‟ 

olarak adlandırılan Ģey, Ortaçağ için çok farklı bir Ģeydi. Zihnî veya ahlaki eğitim için 

bir süs değildi. Aksine, o zamanın insanının dünya ve insanlık hakkında sahip olduğu 

fikir sistemiydi. Netice itibariyle, insan varlığının hakiki rehberi olan kanaatler 

bütünüydü” (Gasset, 1997, s. 77). Fakat, daha önce üzerinde durulduğu gibi Ortaçağ 

üniversitelerinde kültüre verilen önemin aksine, yıpranmıĢ birer makineden farksız olan 

çağımız üniversitelerinin, bilim ve teknolojiye dayalı mesleki eğitimi ve uzmanlaĢmayı 

temel amaç edindiğini, buna bir de bilimsel araĢtırma iĢlevini ilave ettiğini, böylece 

kültür öğretimini bir daha geri dönmemek üzere bir yana bıraktığını öne süren Gasset, 

toplumun “kaliteli meslek adamlarına – yargıçlara, doktorlara, mühendislere – 

gereksinim” duyduğunu, bu nedenle üniversitelerin “meslek öğretimi vermekle 

yükümlü” olduğunu, ama “bundan önce ve daha fazla, öğrencinin kapasitesinin baĢka 

bir görev için, yönetim görevi için geliĢtirildiğinden emin” olmak gerektiğini 

belirtmektedir. Çünkü, “her toplumda birileri, bir grup veya bir sınıf, çok sayıda ya da 

az sayıda insan, yönetim görevini icra” etmektedir (Gasset, 1997, s. 80). Ancak 

“yönetmeyle”, “otoritenin” ya da “yasal bir yetkenin”, “devlet üzerinde yaygın bir nüfuz 

veya baskı olarak” kullanımından çok, bireylerin ve “toplumun bünyesi üstünde yaygın 

baskı ve etki” yaparak karĢılıklı bir değiĢimi kastettiğini belirten Gasset‟e göre, “bugün, 

Avrupa toplumları çoğunlukla meslek erbabından oluĢan” sıradan insan tarafından 
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yönetilmektedir (Gasset, 1997, s. 80 ; 1998, s. 40). Bu nedenle, “bu toplumlar açısından 

bu meslek erbabının, mesleklerinden ayrı olarak hayatlarını çağlarının seviyesiyle uyum 

içerisinde” yaĢama ve “toplum yaĢamını etkileme yeteneğini” kazanması son derece 

önemlidir. Aksi halde, ortaya bilim bağnazı, kültür yoksunu insanlar çıkmaktadır 

(Gasset, 1997, s. 80-81 ; 1998, s. 40). Nitekim, Gasset‟e göre, “demokratik düĢüncenin 

gerçekleĢmesi için üstü kapalı tek olanak”, “kitlelerin bir yığın olmaktan” çıkmasıdır ve 

bunun için de “onlara büyükçe bir kültür dozu Ģırınga edilmelidir” (Gasset, 2011, s. 41).     

Bu bağlamda, yaĢama temel olan, yol gösteren fikirlerin ya da dünyanın, diğer 

insanların, nesnelerin ve eylemlerin “uyduğu değerler dizgesi üstüne edinilen somut 

kanılar”ın “düĢünsel tasarımına yabancı olan” ve “o eksikliği karĢılayacak olağanüstü 

bir takım yeteneklere doğası gereği sahip” olmayan bir insanın kültürlü bir kiĢi 

sayılamayacağını, dahası “öyle birinin sahiden iyi bir doktor, iyi bir yargıç ya da iyi bir 

teknisyen”, ama en önemlisi de iyi bir yönetici olabilmesinin pek mümkün olmadığını, 

dolayısıyla üniversitelerin, “her insanın kendi aklıyla benimseyeceği eylemli, etkin” bir 

kültürü inĢâ etmek adına kültür eğitimini, yani “hayati fikirler sistemini” tesis etmesinin 

zaruri olduğunu belirten Gasset‟e göre, “bu üniversitenin esas iĢlevidir” (Gasset, 1997, 

s. 81 ; 1998, s. 41-58 ; 2011, s. 41). Daha açık bir ifadeyle, “yükseköğrenim her Ģeyden 

önce kültür öğretimidir, yani evren ve bir önceki kuĢakla olgunluğa eriĢmiĢ bulunan 

insan hakkındaki fikirler dizgesinin genç kuĢaklara” ve toplumsal yaĢama aktarılmasıdır 

(Gasset, 1998, s. 43). Çünkü, toplumsal yaĢam “kendi baĢına isimsiz ve kördür, baĢlı 

baĢına bir yönü bulunmaz”. Dolayısıyla,“gerçek [anlamda] tarihsel yaĢam olan toplum 

yaĢantısı (…) her zaman yönetilmeyi gerektirir”. Ancak, “günümüzde o eski „ruhsal 

güç‟lerin yerinde yeller esiyor” diyen Gasset‟e göre, “kilise yaĢanılan günden el çektiği 

için ortadan” kaybolmuĢ, devlet ise “[hiper] demokrasi zafere ulaĢtığından beri, artık 

toplum yaĢantısını” yönetemez duruma gelmiĢtir. Kitlelerden oluĢan sözde kamuoyunun 

yönetimi altına giren devlet, toplum yaĢantısını yönetme görevini, iĢi “güncellikle 

uğraĢmak olan tek ruhsal güce”, yani “basına”, teslim etmiĢtir. Ġnsanların ruhlarını 

besleme ve bu doğrultuda toplumsal yaĢamı yönetme görevini, kültürden yoksun 

basının, gazetecilerin üstlendiğini belirterek bu durumu eleĢtiren Gasset, “günümüz 

toplum yaĢantısında basından daha büyük bir „ruhsal güç‟ bulunmadığını” 

düĢünmektedir (Gasset, 1998, s. 70). Oysa, “ruhsal gerçekler hiyerarĢisi açık seçik 
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ortadayken” buna gözlerimizi kapamak kendimizi aldatmaktır (Gasset, 1998, s. 71). 

Çünkü, “gerçekler bir değerler hiyerarĢisi oluĢtururlar” (Gasset, 1997, s. 131). Ancak, 

“gazetecilik o hiyerarĢinin en alt basamağında yer” almaktadır (Gasset, 1998, s. 71). 

Fakat, buna rağmen toplumsal yaĢama, kamu bilincine “bugün, gazete sütunlarından 

saçılan o en alt düzeydeki” manevi seviyeden, “neredeyse ruhsallık aĢamasına bile” 

eriĢmeyen, aslında düpedüz “ruhsallık karĢıtı” olarak nitelendirilecek kitle kültüründen, 

yani sözde “ruhsallıktan baĢka bir baskı ya da buyruk ulaĢmıyor” diyen Gasset‟e göre, 

“toplumun ruhunu beslemek ve yönetmek” görevi, “toplumun kültürden en az nasibini 

almıĢ sınıflarından biri” olan ve mesleğin kapılarını, “gerçekten manevi olana karĢı hınç 

ve nefret dolu bir takım sözde aydınlara açan” gazetecilere kalmıĢtır (Gasset, 1998, s. 

71).  

Bu nedenle “toplumun bilincinde dünya bugün tüm anlamıyla tersyüz edilmiĢ bir 

imgeyle” temsil edilmektedir. BaĢka bir deyiĢle, “bugün her Ģey gülünç biçimde alt üst 

edilmiĢse”, yani “Avrupa epey zamandır baĢı aĢağıda, ayakları havada debelenir 

durumda” dolaĢıyorsa “bunu tek „ruhsal güç‟ sayılan basının rakipsiz egemenliğine 

borçluyuz”. Bu bağlamda, “gerçek yaĢamın salt güncellik” olduğunun kuĢku 

götürmediğini, ne var ki gazetecilerin bu gerçeği çarpıtarak, “fikir mimarisi”nden, 

kültürden yoksun bir Ģekilde “güncel olanı bir anlığa, anlık olanı [da] Ģamataya” 

indirgediğine dikkat çeken Gasset‟e göre, insanlığın geleceği için bu durumu düzeltmek 

bir ölüm kalım meselesidir (Gasset, 1998, s. 71). Dolayısıyla, Gasset, öğretim 

kurumlarının bu sorunun çözümü yolunda ağırlığını koyması, üniversitelerin, “toplum 

yaĢantısıyla, tarihsel gerçekle, yaĢanılan günle” teması sağlaması, “güncelliğe” açık 

olması, “günün önemli sorunlarını kendi – kültürel, mesleki ya da bilimsel – bakıĢ 

açısından yorumlaması”, yani üniversitelerin, toplumu yöneten kültürden yoksun 

kitlelerin ve basının karĢısında, yaĢamsal ve tarihsel aklı temsil eden üstün bir ruhsal 

güç olarak durması gerektiğini düĢünmektedir (Gasset, 1998, s. 70-71). ĠĢte, ancak o 

zaman üniversite, “yaygara karĢısında sükûneti, hafifliğin ve düpedüz aptallığın 

karĢısında ciddi zekâyı temsil” eden ve “Avrupa tarihinde ufuk açan bir itici güç” 

olacak, yani esas iĢlevini yerine getirecek, “en iyi döneminde neydi ise yine o olacaktır” 

(Gasset, 1998, s. 72).  
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Bu düĢünceleri doğrultusunda, “üniversiteye kendi en önemli görevi olan insanı 

„aydınlatma‟ uğraĢısını geri vermenin” tarihsel bir önemi olduğunu belirten Gasset, 

üniversite öğreniminin “kültür eğitimi”, “meslek eğitimi” ve “bilimsel araĢtırma ve yeni 

bilim adamlarının yetiĢtirilmesi” olmak üzere üç iĢlevi olduğunu ileri sürmektedir 

(Gasset, 1998, s. 62-43). Ancak, bu durumda da “meslek eğitimine ve araĢtırmaya 

indirgenmiĢ haliyle bile inanılmaz bir çalıĢma hacmi” oluĢturan yükseköğrenim 

programının iyiden iyiye kabaracağını ve “sıradan öğrencinin „üniversitenin‟ ona 

öğretmek iddiasında bulunduğu Ģeyin birazını” dahi öğrenmesinin olanak dıĢı olduğunu 

düĢünen Gasset‟e göre, “kurumların varolmalarının nedeni sıradan insanın varolmasıdır. 

Eğer salt olağandıĢı” soylu, üstün insanlar “varolsalardı, büyük bir olasılıkla ne eğitim 

ne devlet kurumları bulunmazdı”. Bu nedenle, “her kurumu orta yetenekli [sıradan] 

insanla ilintili olarak ele almak Ģarttır; madem onun için yapılmıĢtır, ölçütü de o 

olmalıdır” (Gasset, 1998, s. 43). Üniversitenin ortalama öğrenciden ya da sıradan kitle 

insanından hareketle yeniden yapılandırılması gerektiğini öne süren Gasset‟e göre 

“öğretimde ve daha genel olarak eğitimde”, “öğretilmesi gereken Ģey – ya da bilgi – ; 

öğreten kiĢi, yani öğretmen; öğrenen kiĢi ya da öğrenci” olmak üzere üç öğe 

bulunmaktadır. Fakat, Rousseau‟ya gelene kadar eğitimin bilgiden ve öğretmenden yola 

çıktığını, eğitimin hareket noktasının öğrenci olmadığını iddia eden Gasset, eğitimin 

temelini bilgiden ve öğretmenden öğrenciye kaydırmak, “bir canlı öğretim bütünü 

oluĢtururken tek rehber olarak öğrenciyi ve öğrencinin konumunu benimsemek” 

gerektiğini, dolayısıyla üniversitelerin bu anlamda köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu 

düĢünmektedir (Gasset, 1998, s. 45).  

Üniversitelerde bu reformun gerçekleĢtirilebilmesi için öncelikle “uzmanlıklarını 

bütünleyici bir kültürle” tamamlamak yerine “tek Ģey üstüne pek çok Ģey bilen bir 

barbar” olan “bilim adamını insancıllaĢtırmak” gerekmektedir (Gasset, 1998, s. 64). 

Çünkü, “Almanya ya da Kuzey Amerika‟da bir laboratuvarda ya da seminerde altı ay 

kalan her ukala, ufacık bir bilimsel keĢifte bulunan her aklıevvel, ülkeye „görmemiĢ‟, 

bilimsel bir araĢtırma „hacıağası‟ olarak” dönmektedir (Gasset, 1998, s. 56). 

Dolayısıyla, Gasset‟e göre, “üniversiteye dadanan” ve “bilimcilik illetinin 

baĢsorumluları” olan sözde bilim insanlarının “bugün kınanacak bir sıklıkla sergilediği 

kimlikten sıyrılması” ve böylece üniversitelerin uzmanlaĢma barbarlığından kurtulması 
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gerekmektedir (Gasset, 1998, s. 56-64). Bunun yanı sıra, üniversitelerin, kökten 

gerçeklik olan insan yaĢamının niteliklerini, gerekliliklerini ve öğrencinin “öğrenme 

kapasitesini” göz önünde bulundurarak, kültür eğitimi almak koĢuluyla meslek eğitimi 

alacak öğrenciler ile bilimsel araĢtırma yapacak olan öğrencileri birbirinden ayırması 

gerekmektedir. BaĢka bir deyiĢle, her ne kadar “mesleki eğitimin en büyük bölümü, 

çeĢitli bilim dallarının dizgisel içeriğinin edinilmesini” öngörse de “söz konusu olan 

içeriktir, o içerikte sonuçlanan bilimsel araĢtırma değil”dir. Bu nedenle, “mesleki eğitim 

bilimsel araĢtırmadan ayrılmalıdır, ne hocaların ne öğrencilerin kafasında ikisi birbirine 

karıĢtırılmamalıdır, yoksa, Ģimdi olduğu gibi birbirlerine zarar verirler” (Gasset, 1998, s. 

55). Bu bağlamda, “orta insanın bilim adamı olmasını gerektirecek hiçbir kuvvetli 

neden” yoktur (Gasset, 1998, s. 52). Hatta sıradan “öğrencinin bilim adamı olmasını 

istemek (…) gülünç bir iddiadır” (Gasset, 1998, s. 54). Bu noktada, soylu insan tipinin 

ne türden bir eğitim alması gerektiğini ve bu anlamda üniversitenin amacının ne 

olduğunu yanıtsız bırakan Gasset‟e göre, önemli olan vasat, sıradan “orta insanı nitelikli 

[kültürlü] bir meslek adamına dönüĢtürmek”tir. Üniversite, sıradan insana “kültür 

öğretiminin yanı sıra, zihinsel açıdan daha sade, hızlı ve etkin yordamlardan 

yararlanarak, iyi bir doktor, iyi bir yargıç, lisede iyi bir matematik ya da tarih öğretmeni 

olmayı” öğretmelidir (Gasset, 1998, s. 52).  

Bunun için üniversitelerin, öğrenci merkezli bireyselleĢtirilmiĢ bir eğitim 

anlayıĢıyla hareket etmesi gerektiğini belirten ve eğitim – öğretimde gerekli gördüğü 

reforma iliĢkin düĢüncelerini, ekonomi biliminde “kıtlık ilkesinden” yola çıkan Ġsveçli 

ekonomist Gustav Cassel‟ı referans göstererek açıklayan Gasset, kıtlık ya da “azlık, 

ekonomik faaliyetin temelidir” diyerek, buna benzer bir durumun eğitimde de geçerli 

olduğunu iddia etmektedir (Gasset, 1997, s. 92 ; 1998, s. 46-47). Daha açık bir ifadeyle, 

“öğretimin insan için uğraĢ ve kaygı konusu olmasının çok basit” bir nedeni vardır: 

“kararlı, ferah, iyi iliĢkiler içinde yaĢayabilmek için pek çok Ģeyi bilmek gerekir, oysa 

çocuğun, gencin öğrenme yetisi pek sınırlıdır”, yani “eğer çocuklukla gençlik herbiri 

yüz yıl sürseydi ya da çocukla gencin belleği, zekâsı ve dikkati sınırsız olsaydı, öğretim 

etkinliği diye bir Ģey bulunmazdı. Ġnsanı „öğretmen‟ adı verilen varlığı oluĢturmaya iten 

tüm o yüce, o yürek sızlatıcı nedenlerin hiçbiri devreye girmezdi” (Gasset, 1998, s. 47-

48). Bu bağlamda, reform kapsamında yer alan eğitim – öğretim programlarının 
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düzenlenmesine temel oluĢturacak ilkenin tıpkı ekonomi biliminde olduğu gibi kıtlık 

ilkesi olduğunu öne süren Gasset‟e göre, “kıtlık durumu, öğrenme yetisinin sınırlı 

olması, eğitimin hareket noktasıdır. Ġnsan yavrusuna, tam onun kendi kendine 

öğrenmesinin olanaksızlığı oranında öğretmek ilke edinilmelidir” (Gasset, 1998, s. 48).  

Eğitim –  öğretim etinliklerinin neden varolduğunu, insanoğlunun eğitim 

uğraĢısının ve kaygısının nedenini, öğretimde de geçerli olduğunu ileri sürdüğü kıtlık 

ilkesiyle açıklayan Gasset, öğretimin, “edinilmesi gereken bilgi”nin, “öğrenme yetisinin 

sınırlılığıyla çatıĢtığı zaman ortaya” çıktığını belirtmektedir. Dolayısıyla, “öğretimde 

tutum ilkesini”, öğrencinin sınırlı öğrenme kapasitesi ve öğretilecek konuların kökten 

gerçeklik olan yaĢama hizmet edip etmemesi belirlemelidir. Bu nedenle, öğrenciye 

öğretilmek üzere seçilen konularda, “öğretimde tutum ilkesini” adeta bir balta gibi 

kullanmamız gerektiğini ve ilk iĢin kaçınılmaz bir budama olduğunu belirten Gasset‟e 

göre, “tutum ilkesi yalnız tutumlu davranmayı, öğretilen konularda kısıntıya gitmeyi 

öğütlemekle” kalmayıp, ayrıca “yükseköğretim düzenlenirken, üniversite 

yapılandırılırken”, “bilgiden ya da hocadan değil”, “öğrenciden yola çıkmayı” 

gerektirmektedir (Gasset, 1998, s. 49). Gasset‟in deyiĢiyle, “öğretim kesinlikle 

öğrencinin öğrenebileceği oranda olmalı”, “öğrenme kapasitesini” aĢmamalıdır; iĢte 

“bundan dolayı öğretim bilimimizi, metodlarını ve kurumlarını öğrenen olmak 

durumundaki çocuğun veya gencin bilmelerini istediğimiz her Ģeyi öğrenemeyeceklerini 

belirten basit, mütevazi prensip – eğitimde ekonomi prensibi – üzerine inĢa etmeliyiz” 

(Gasset, 1997, s. 96). Bu bağlamda, “üniversite, öğrencinin kurumsal yansıması”, bir 

izdüĢümü olmalıdır, “bunun da iki temel boyu vardır; birincisi, öğrencinin çapı, bilgi 

edinme yetisinin kıtlığı; öteki yaĢamak için gereksindiği Ģeyler”dir (Gasset, 1998, s. 50).  

Bu noktada, Gasset, “orta öğrenciden yola çıkmak, yalnız ve yalnız A‟dan Z‟ye 

bilmesini ondan kesinlikle isteyebileceğimiz ya da iyi niyetli sıradan bir öğrencinin 

gerçekten özümseyebileceği öğretimi [kültür eğitimiyle birlikte] üniversite kurumunun 

özü, çekirdeği, esas konusu yapmak Ģarttır” diyerek, “bilgi türlerinin baĢdöndürücü 

kalabalığına” karĢı üniversitede öğretilmesi gereken konulara nasıl karar verilmesi 

gerektiğini iki temel ilkeden hareketle açıklamaktadır (Gasset, 1998, s. 50). Bunlardan 

ilki, “Ģu an öğrenci olan [bir] insanın hayatı için tam manasıyla gerekli görünenleri” 

seçmektir (Gasset, 1997, s. 99). BaĢka bir deyiĢle, öğrenciye “yaĢamı için mutlaka 
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gerekli olanların dıĢındaki” Ģeyleri öğretmekte ısrarcı olmaktan vazgeçmektir. 

Dolayısıyla, “ilk budama darbesini yönetecek olan” ilke, birinci bölümde ele alındığı 

üzere gerçek anlamda bir insan yaĢamının kaçınılmaz nitelikleri ve gereklilikleridir. Bir 

diğer ilke ise “mutlaka gereklidir” diye düĢünülen ve öğretilmesi planlanan “dallar”ın, 

“öğrencinin somut olarak, ferahlıkla, baĢtan sona öğrenebileceği içeriklere” 

indirgenmesidir (Gasset, 1998, s. 51). Bu iki ilkenin uygulanmasıyla birlikte Gasset‟e 

göre, “üniversite, ilkin ve Ģimdilik, orta insanın alması gereken yükseköğrenim 

demektir” ve “orta insanı, her Ģeyden önce, kültürlü bir insana dönüĢtürmek” 

gerekmektedir. Bu nedenle, “üniversitenin ilk ve merkezi iĢlevi büyük kültür dallarının 

öğretilmesidir” (Gasset, 1998, s. 52). Bu bağlamda, tüm yükseköğrenimin çekirdeği 

olarak bir “Kültür Fakültesi” kurulmasını öneren ve üniversitelerin merkezinde kültür 

eğitimi olması gerektiğini ileri süren Gasset‟e göre, kitlelere “kültür dozu Ģırınga” 

ederek onları niteliksiz bir yığın olmaktan çıkartacak dersler, “evrenin fiziksel imgesi 

(Fizik), organik yaĢamın temel konuları (Doğabilim), insan soyunun geçirdiği tarihsel 

süreç (Tarih), toplumsal yaĢamın yapısı ve iĢleyiĢi (Toplumbilim)” ve son olarak “evren 

tasarımı (Felsefe)”dir (Gasset, 1998, s. 52-62).  

KitleselleĢme sorununun çözümü yolunda kitlelere verilecek kültür eğitimine 

iliĢkin yaĢamsal ve tarihsel aklın rehberliğinde yükseköğrenim programında olması 

gereken dersleri bu Ģekilde belirleyen Gasset, “her Ģeyi ütopyacı açıdan değil de, olduğu 

gibi ele alma istemiyle bir giden „tutum ilkesi‟nden yola çıkarak” üniversitenin temel 

iĢlevini, birincil görevini, amacını ve “baĢka ne olması gerektiğini” Ģöyle 

açıklamaktadır: “dar anlamda üniversite”, “orta öğrenciye kültürlü bir insan ve nitelikli 

bir meslek sahibi olmayı öğreten kurumdur”. Bu nedenle, “üniversite uygulamalarında 

hiçbir gülünç gösteriĢe sapmamalıdır. Daha açık bir ifadeyle, üniversite, sıradan 

“öğrenciden yalnızca somut olarak öğrenmesini isteyebileceği Ģeyleri” beklemeli ve 

“asıl bilimsel araĢtırma üniversitenin gövdesinden ya da çekirdek yapısından” 

çıkartılmalıdır (Gasset, 1998, s. 67). Fakat, bu düĢüncesinin bilimin, üniversitenin 

ruhundan ayrıĢtırılması anlamına gelmediğini, aksine üniversitenin kurumsal yaĢamına 

hayatiyet kazandırabilmesi için güçlü, disiplinli, zinde, “formda akıldan baĢka bir Ģey” 

olmayan bilimin “Ģevk ve gayret” dolu ruhuna gereksinim duyduğunu, aynı Ģekilde 

bilimin de kökten gerçeklik olan yaĢamla ve “tarihi gerçeklikle” bağ kurabilmesi için 



235 
 

üniversiteye ihtiyacı olduğunu belirten Gasset‟e göre, üniversitenin, “sıradan öğrencinin 

sanki bilim adamı olacakmıĢ gibi yaparak zamanını israf” etmesini önlemesi 

gerekmektedir (Gasset, 1997, s. 127-130). Bu bağlamda, Gasset, “kültür dersleri”nin ve 

“mesleki çalıĢmalar”ın, “eğitbilime uygun, akılcı bir düzen” içinde “özetlenmiĢ, 

dizgeleĢtirilmiĢ ve bütün olarak” öğrenciye sunulması gerektiğini düĢünmektedir. Bu 

nedenle, üniversitelerde “hocaların seçiminde adayın araĢtırmacı düzeyi değil, sentez ve 

hocalık yetenekleri belirleyici” olmalı ve “öğretim bu yoldan bir kez nicelik ve nitelik 

olarak en aza indirgendikten sonra, artık „üniversite‟ öğrenciden beklediklerinden hiçbir 

ödün” vermemelidir (Gasset, 1998, s. 67).  

Üniversitenin bu amaç ve iĢlev doğrultusunda “zamanının bütün gerçekliğine 

açık”, yaĢamdan beslenen, hayatın içinde “büyük bir manevi” güç olabilmesi için 

bünyesinde gerçekleĢtireceği reformun, kararlı, disiplin ve irade sahibi formda 

kiĢilerden oluĢmuĢ nitelikli bir grup gerektirdiğini belirten Gasset, kitleleri iyileĢtirme 

anlamında etkileyerek değiĢtirmenin ve bu Ģekilde toplumsal yaĢama yön vermenin 

mümkün olduğunu ileri sürmektedir ( Gasset, 1998, s. 27-29). Çünkü, aslında 

“öğrenilmeye gerçekten değen”, “insanlığın ince iĢlevlerinden” olan bilim, sanat, ahlak 

ve felsefe, yani “kültür bilinci”, okullarda “mekanik olarak” yapay bir Ģekilde 

öğretilemez; “insandan insana bulaĢtırılabilir”. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, “durgun 

ruhlara”, kültürün öğelerini oluĢturan insan yaĢamının temel bileĢenlerinin, ancak 

“bulaĢtırma”, yani etkileme, özendirme yoluyla öğretilebileceğini düĢünmektedir 

(Gasset, 1998, s. 95). Bu nedenle, “bir kitleyi etkileyebilmek”, “tesir edebilmek” ve bu 

yolla eğitebilmek için “kitleden farklı”, tıpkı bir sporcu gibi “zinde, kuvvetli”, “formda 

bir topluluk”, “formunda bir grup” oluĢturmak gerektiğini öne süren Gasset, aksi halde 

üniversitelerde yapılan reformun hiçbir iĢe yaramayacağı gibi kitleleri etkileyerek 

değiĢtirmenin ve eğitmenin de mümkün olamayacağını, çünkü kitlelerin parmakla 

sayılacak kadar az olan soylu azınlığı, nitelikli kiĢileri ezip yok edeceğini belirtmektedir 

(Gasset, 1998, s. 29).  

Bunun yanı sıra, üniversitelerde köklü ve sağlıklı bir reformun 

gerçekleĢtirilebilmesi, böylelikle kitlelerin eğitilebilmesi için baĢka ülkelerin eğitim 

sistemini taklit etmekten kaçınmak gerektiğine de dikkat çeken Gasset‟e göre, “Ġngiliz 

yaĢantısı geçmiĢte bir harikaydı, hâlâ da öyle; demek ki Ġngiliz ortaokul ve liseleri örnek 
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olmalı” ya da “Alman bilimi bir mucize, demek ki Alman üniversitesi örnek bir kurum”, 

bu nedenle “Ġngiliz örtaöğretimiyle Alman yükseköğretimini taklit edelim” 

düĢüncesiyle bir ülkenin sorunlarına çözüm bulması mümkün değildir (Gasset, 1998, s. 

33). Bu bağlamda, taklitçiliğin, kitle toplumunun ya da “gerçek benlikten yoksun 

halkların” bir özelliği olduğunu belirten Gasset, eğitim sistemindeki taklitçiliğin, 

kafamızdan atmamız gereken temel bir yanlıĢtan kaynaklandığını düĢünmektedir 

(Gasset, 1998, s. 33-35). Bu yanlıĢ, “ulusların, okulları iyi olduğundan ötürü büyük 

oldukları inanıĢı”dır. Fakat, bir devletin gücünün tek baĢına eğitim kurumlarından 

kaynaklandığını sanmak, “herhangi bir Ģeye derin bir değer vermek için, onu abartmak, 

mitoslaĢtırmak gereğini” duyan ve bu anlamda “okula hiçbir zaman sahip olmadığı ve 

olamayacağı bir güç” atfeden 19. yüzyılın “idealist bağnazlığının bir kalıntısı”dır 

(Gasset, 1998, s. 33).    

Bu noktada, kuĢkusuz “okulu iyi olmayan büyük ulus yoktur” diyen, ancak aynı 

Ģeyi din, siyaset, ekonomi gibi insan yaĢamının çeĢitli alanlarına iliĢkin daha baĢka 

binbir Ģey için de söylemek gerektiğini belirten Gasset‟e göre, en nihayetinde “bir ulus 

siyasal açıdan küçükse”, yani çağımızda olduğu gibi siyaset, kitle insanının kendi yarar 

ve çıkarını gözetmek ya da mevki, makam sahibi olmak için kullandığı çeĢitli 

entrikalardan ibaret bir araç haline gelmiĢse “en yetkin okula bile umut bağlamak 

boĢunadır” (Gasset, 1998, s. 33). Çünkü, “eğitimin ilkesi”, bir ülkedeki okulun “kendi 

dört duvarının arasında yapay” ya da mekanik olarak “üretilen eğitsel havaya bağlı 

bulunduğundan çok daha fazla, bütünüyle içinde yüzdüğü toplumun havasına bağlıdır” 

ve “ancak iki yandan gelen basınç dengeli olduğu zaman okul iyidir”. Bu nedenle, baĢka 

ülkelerin üniversiteleri “gerçekten yetkin olsalar bile, baĢka yere aktarılamazlar, çünkü 

kendi kendilerinin ancak bir parçasıdırlar. Gerçeklerinin bütünü, onları yaratmıĢ olan ve 

sürdüren ülkedir” (Gasset, 1998, s. 33). Nitekim “her tarihsel yaratı – bilim, politika – 

belli bir ruhtan ya da insan zihninin belli bir özelliğinden” doğmaktadır (Gasset, 1998, 

s. 34). Dolayısıyla, eğitim kurumlarını, “ülkelerin ortamlarına bağlı kalarak”, yani 

ülkelerin ortam koĢullarını ve bu koĢulları belirleyen insan tipini göz önünde 

bulundurarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu bağlamda, her ülkenin taklitçilikten 

uzak durması, kendi sorunlarıyla yüzleĢerek bir eğitim modeli geliĢtirmesi ve 

üniversitelerde gerçekleĢtirilecek olan reformun da bu Ģekilde temellendirilmesi 
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gerektiğini belirten Gasset, aksi halde üniversitenin kitleleri eğiterek toplumsal yaĢama 

yön vermesinin mümkün olmadığını düĢünmektedir (Gasset, 1998, s. 32-45).  

Sonuç olarak, insanlığın geleceğini tehtit eden kitleselleĢme sorununun, 

üniversitelerde kitlelere derinlemesine bir kültür eğitimi verilememesinden 

kaynaklandığını iddia eden Gasset‟e göre, bu sorunun çözümünde umut vaad eden tek 

yol, kültürden yoksun niteliksiz kitle insanını, yaĢama bir misyon, amaç, uğraĢ olarak 

eğilmesini sağlayacak türden bir eğitimle, kültür eğitimiyle “yeni baĢtan düzenlemek”, 

yani kültürlü, soylu bir insana dönüĢtürmektir (Gasset, 2014b, s. 25-79). Böylece her bir 

insan tekinin kendi varlığını, kiĢiliğini ve kökten gerçekliği olan yaĢamını yapılandırdığı 

ortam koĢullarını değiĢtirip iyileĢtirmenin ve hayatı anlamlı kılacak yaĢamsal bir kültürü 

inĢâ etmenin mümkün olabileceğini öne süren Gasset, eskiden siyasetin görevinin bu 

olduğunu, yani insanların ruhlarını besleyerek eğitme, insanların insanlaĢmalarını 

sağlama ve bu bağlamda, yaĢama yön veren hayati fikirler sistemini kurarak toplumsal 

yaĢamı insana yakıĢır bir Ģekilde yönetme görevini siyasetin üstlendiğini, ancak 

günümüzde siyasetin, kitlelerin hükümranlığını perçinleyen bir araç haline geldiğini, bu 

nedenle söz konusu görevi siyasetin değil, eğitimin yerine getirebileceğini 

düĢünmektedir. BaĢka bir deyiĢle, “sorun, içinde yer aldığımız toplumsal gerçeği” 

iyileĢtirme yönünde değiĢtirmek olduğunda, Gasset, eskiden bu değiĢimin siyaset 

aracılığıyla gerçekleĢtirildiğini, günümüzde ise “bu değiĢimi gerçekleĢtirmeye yarayan 

araca” eğitim dendiğini ve bu türden bir eğitimin kültür eğitimi olduğunu belirterek, 

üniversitelerin amaç ve iĢlevinin “eğitim olarak politika” olması gerektiğini ileri 

sürmektedir (IĢık, 1992, s. 25-26). Bu bağlamda, “eğitim olarak politika”nın, “en geniĢ 

biçimiyle bir toplumsal eğitim tasarımı” olduğunu düĢünen ve “Ģimdi politika bizim 

gözümüzde toplumsal eğitime dönüĢmüĢ bulunuyor” diyen Gasset‟e göre, “eğitim bir 

gerçek durumu, kafamızdaki üstün bir tasarıma göre değiĢtirmektir ve eğitim ancak 

toplumsal olabilir”. Dolayısıyla, Gasset, “toplumları değiĢtirme bilimi” olarak gördüğü 

eğitimin, günümüzde ortam koĢullarının belirleyicisi haline gelen kitle insanını 

etkileyerek değiĢtirmenin, yeni baĢtan biçimlendirmenin ve en nihayetinde kültürlü, 

soylu bir insana dönüĢtürmenin tek yolu olduğunu ileri sürmektedir (Akt. IĢık, 1998, s. 

9).  
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Fakat, Gasset, her ne kadar kültür eğitimi yoluyla kitle insanının yeni baĢtan 

biçimlendirilerek kültürlü, soylu bir insana dönüĢtürülebileceğini iddia etse de yapısal 

özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, “kendinden üstün hiçbir değere açık 

olmayan”, “kendi içine sımsıkı kapalı bir insan” tipi olan kitle insanının 

düzeltilebileceği düĢüncesinden kuĢku duymaktadır. Çünkü, Gasset‟e göre, “bu insan 

tipini yeni baĢtan düzenlemek mümkün müdür?”, “kitleler düzeltilmeye 

dayanabilecekler mi?” ya da kitleler “isteseler de kiĢisel hayata uyanabilirler mi?” gibi 

kitleselleĢme sorununun nedeni ve çözümüyle doğrudan iliĢkili olan önemli bir takım 

soruların yanıtı henüz verilmemiĢtir (Gasset, 2014b, s. 25). BaĢka bir deyiĢle, bu 

soruların yanıtlarını “temellendirmekte kullanılacak terimler henüz kamunun 

bilincinde” yer almadığından dolayı bu konuya daha hiç el atılmamıĢtır (Gasset, 2014b, 

s. 26). Bu nedenle, Gasset‟in “kitle insanı” ve “seçkin, soylu insan” ayrımıyla dikkat 

çeken insan ve değer görüĢü doğrultusunda, günümüze de ıĢık tutacak Ģekilde, kitleleri, 

kültür eğitimiyle düzeltmenin ve kitlelerin yol açtığı tahribatı bu Ģekilde önlemenin 

mümkün olup olamayacağının yanıtının verilmesi gerekmektedir. 
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BÖLÜM 4. GASSET’ĠN KĠTLESELLEġMEYE ĠLĠġKĠN 

GÖRÜġLERĠNE ELEġTĠREL BĠR BAKIġ 

 ÇalıĢmanın bu bölümüne baĢlamadan önce gelinen noktayı özetlemek gerekirse, 

her bir insan tekinin kendini, içinde bulunduğu ortam koĢullarına bağlı olarak yarattığını 

ve yapılandırdığını öne süren, ancak çağımızda, kamusal yaĢamın her alanında kitlelerin 

ve değer anlayıĢının hakim olduğunu, kitlelerin bu anlamda ayaklandığını belirten 

Gasset, kitle insanının yapısal özelliklerinin ve değer anlayıĢının, bir insanın kendini, 

yaĢamını, insana yakıĢır bir Ģekilde yapılandırabilmesi için gereken toplumsal, siyasal 

ortamı ve bütününde kültür olarak nitelendirdiği, bilimsel, sanatsal, ahlaki, felsefi, 

hukuki vb. alanlara ait yaĢama yön veren değerleri yaratmaya uygun olmadığını, 

dolayısıyla herkesten farklı soylu bir kiĢi olarak yaĢayabilmesini engellediğini 

düĢünmekte ve nesnel değer basamaklarını altüst eden bu durumu, kitleselleĢme sorunu 

olarak ele almaktadır.  

 Bu bağlamda, Gasset‟e göre, insanlığın geleceğini tehdit eden ve tarihsel bir 

bunalıma neden olan kitleselleĢme sorununun çözümü yolunda az da olsa umut vaad 

eden tek yol, kitle insanını kültür eğitimi yoluyla yeniden biçimlendirmek, yani “yeni 

baĢtan düzenlemek” ve “kiĢisel bir hayata uyandırmak”tır (Gasset, 2014b: 25-26). Daha 

açık bir ifadeyle, her bir insan tekinin bir insan olma biçimini seçme olanağına sahip 

olduğunu (Gasset, 2014a, 55-56), çünkü tür olarak insanın, “Ģeyler” gibi “statik”, 

“durağan”, “olmuĢ”, “bitmiĢ”, “önceden belirlenmiĢ” bir varlık yapısına sahip 

olmadığından dolayı bir doğası olmadığını, hatta insanın doğasından bahsetmenin bir 

hata olduğunu (Gasset, 2015, s. 17-26-27), her bir insan tekinin kendi varlığını, 

kiĢiliğini ve kökten gerçekliği olan yaĢamını tarih içinde, bulunduğu toplumsal, siyasal 

ve kültürel ortamda Ģekillendirdiğini belirten Gasset (2014a, s. 59-68), her zaman yeni 

olanaklara açık, dinamik ve değiĢken bir yapıya sahip olan tür olarak insanın 

varoluĢunun temelinde “değiĢme” kavramının bulunduğunu, “değiĢme”nin, insanın özü 

ve yapısal bir özelliği olduğunu, bu nedenle bir insanın olabileceği Ģeylere bir sınır 

koymanın imkânsız olduğunu ileri sürmektedir (Gasset, 2015, s. 15-30). Bu ön kabulden 

hereketle, kitle insanının eğitim yoluyla değiĢtirilebileceğini ve yeniden 

biçimlendirilebileceğini düĢünen Gasset, kitle insanına, soylu insan tipinin sahip olduğu 
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nitelikleri ve yaĢama içkin değerleri, kültür eğitimiyle aĢılayarak, kitle insanını, soylu 

bir insana dönüĢtürmenin, böylece kitleselleĢme sorununa çözüm bulmanın mümkün 

olabileceğini iddia etmektedir (Gasset, 2014b, s. 25).  

 Fakat, Gasset, her ne kadar insanların eğitimle düzeltilebilir bir doğaya, yapıya 

sahip olduğunu öne sürse de öte yandan, yapı ve değer bakımından birbirinden farklı iki 

ayrı insan tipi ortaya koyarak, insanlar arasında yapısal bir farklılık olduğunu da kabul 

etmektedir (Gasset, 2014b, s. 83-95). Bunun yanı sıra, “geçmiĢin her çağının insan 

varlığına bıraktığı farklı bireysellik marjının incelenmesi kabataslak olsun ele alınmıĢ 

değil. Çünkü insana kiĢisel birey [soylu bir kiĢi] olması için sunulan yerin tarih 

ilerlediği oranda geniĢleyeceği varsayımı „ilericiliğin‟ zihinsel ataletinden baĢka bir Ģey 

değildir”, üstelik “tarih bu bakımdan gerileme örnekleriyle doludur, hem de doğrudan 

doğruya bizim çağımızda, yaĢamın yapısı insanın [soylu bir] kiĢi olarak yaĢamasını 

fazlasıyla engellemekte” diyen Gasset, yapısal özellikleri düĢünüldüğünde kitle 

insanının eğitimle düzeltilmeye dayanıp dayanamayacağından ve kitle insanını, kültür 

eğitimi yoluyla yeni baĢtan düzenlemenin mümkün olup olmadığından Ģüphe duymakta, 

bu konunun henüz daha hiç ele alınmadığını ve tartıĢılmadığını belirtmektedir (Gasset, 

2014b, s. 26).  

 Dolayısıyla, gündelik çıkarından baĢka hiçbir üstün değer tanımayan ve bu 

anlamda kendi içine sımsıkı kapalı olan, amaçsız, günübirlik, sıradan bir yaĢam 

sürdüren kitle insanını, kültür eğitimiyle soylu bir insana dönüĢtürmenin ve çağımızda, 

kitlelerin neden olduğu sorunları bu Ģekilde çözmenin mümkün olup olamayacağının 

irdelenmesi, ancak en temelde “kitle insanını, kitle insanı yapan özellikler eğitimle, 

kültürle veya baĢka bir yolla değiĢtirilebilir türden özellikler midir, yoksa yapısal bir 

sorunla mı karĢı karĢıyayız?” sorularına bir yanıt verilmesi gerekmektedir. Çünkü, eğer 

kitlelerin eğitimi sağlanamazsa, yani yapısal özelliklerinden dolayı kitle insanını eğitim 

ya da kültür yoluyla yeniden biçimlendirmek ve soylu bir insana dönüĢtürmek mümkün 

değilse, kitlelerin yol açtığı tahribatın nasıl önleneceği sorusu Gasset felsefesi 

bağlamında yanıtsız kalmaktadır. Öte yandan, yanıtsız kalan bu soru, yaĢamı anlamdan 

yoksun bırakarak yaĢanmaya değer olmaktan çıkaran kitleselleĢme sorununun çözümü 

yolunda eğitimi sihirli bir anahtar gibi görenlere hem bir cevaptır hem de 
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kitleselleĢmenin kaynağını, nedenini ve çözümünü aramamız gereken yeri tekrar 

düĢündürmesi adına bir davetiyedir.            

 Bu nedenle, çalıĢmanın üçüncü bölümünde, hem nedeni hem de çözümüyle 

ilgisinde kitleselleĢmenin kültür eğitimiyle çözülüp çözülemeyeceği sorusu Gasset 

felsefesi bağlamında tartıĢmaya açılarak, yapı ve değer bakımından birbirinden farklı 

olan kitle insanı ve soylu insan tipinden, kitle insanının, yapısal özelliklerini, doğasını, 

dolayısıyla temsil ettiği değer anlayıĢını, kültür eğitimiyle değiĢtirmenin ve sıradan, 

vasat kitle insanını yeniden biçimlendirmenin, soylu bir insana dönüĢtürmenin, böylece 

kitleselleĢme sorununu kitlelere kültür aktarımı yaparak ya da eğitim vererek çözmenin 

mümkün olmadığı ileri sürülecektir. KitleselleĢme sorununun kültür eğitimiyle 

çözülemeyeceği savı, Gasset‟in insan ve değer görüĢünün yapı taĢını oluĢturan, tarihsel 

bir varlık olarak insan ve insan doğası, akıl, düĢünme, eylem, yaĢam, kültür, eğitim, 

kitle insanı, sıradan yaĢam, soylu insan, soylu yaĢam, toplum, devlet ve siyaset gibi bir 

takım kavramlarda ve bu kavramlar arasında kurduğu bağda var olan sorunlu, eksik 

kısımlardan hareketle ele alınacaktır. Bu bağlamda, Gasset‟in gerek insan ve değer 

görüĢünde, gerekse kültür eğitimine bakıĢında ve toplum, devlet, siyaset anlayıĢında, 

dolayısıyla kitleselleĢme sorununu ele alıĢında var olan sorunlu, eksik kısımları ve en 

nihayetinde, kitle insanının yapısal özelliklerini, eğitimle, kültürle ya da baĢka bir yolla 

değiĢtirmenin, yani kitle insanını yeniden biçimlendirerek soylu bir insana 

dönüĢtürmenin ve kitleselleĢme sorununu bu Ģekilde çözmenin neden mümkün 

olmadığını açıklarken/temellendirirken, Platon, Aristoteles, Nietzsche, MengüĢoğlu ve 

Kuçuradi baĢta olmak üzere benzeri konular üzerine daha önce düĢünmüĢ olan 

filozofların insan ve değer görüĢlerinden yararlanılacaktır.   

4.1.  Gasset’in Ġnsan ve Değer GörüĢündeki Sorunlar 

Siz hiç yaĢamı yaĢanmaya değer olmaktan çıkaran bir hastalığı çok iyi teĢhis 

eden, ama teĢhis ettiği o hastalığa uygun tedavi uygulayamayan bir doktor tanıdınız mı? 

ĠĢte tıpkı böyle bir doktor gibi Gasset de çağımızda karĢı karĢıya olduğumuz 

kitleselleĢme sorununu yerinde bir tespitle görmemizi sağlamakta, ancak insansal 

dünyayı adeta yiyip bitiren bu hastalığın çözümü konusunda bize yardımcı 

olamamaktadır. Çünkü, söz konusu hastalığın nedenini ve dolayısıyla çözümünü yanlıĢ 
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yerde arayan Gasset, kitle insanının yapısından kaynaklanan özelliklerin eğitimle 

düzeltilebileceği ve böylece kitlselleĢme sorununun çözülebileceği yanılgısına 

düĢmektedir. Gasset‟in içine düĢtüğü bu yanılgı, insan yaĢamını anlam ve değerden 

yoksun bırakarak tarihsel bir bunalımın kapısını aralayan kitleselleĢme sorununu ele 

alıĢından, yani kitleselleĢmenin gerek nedeni gerekse çözümüyle ilgisinde kitle insanına 

bakıĢından, ama en temelde “insan nedir?” sorusuna verdiği yanıtta var olan sorunlu ve 

eksik kısımlardan kaynaklanmaktadır.  

Bu noktada, Gasset‟in insan ve değer görüĢünde yer alan sorunlu, eksik kısımları 

tespit edip ortaya koyabilmek için öncelikle, tür olarak insanın doğasına,  neliğine 

iliĢkin düĢüncelerini kısaca hatırlamak gerekmektedir. Birinci bölümde ele alındığı 

üzere, evrenin mantıksal bir yapısı olduğuna inanan ve doğa yasaları gibi insan 

doğasının yasalarını keĢfe çıkan doğa bilimsel yöntemlerin amacının, “Ģeyler”in 

değiĢen, belirsiz görünümlerinin arkasında yer alan değiĢmeyen doğasını ya da yapısını 

keĢfetmek olduğunu, bu nedenle matematiksel, doğa bilimsel aklın ve yöntemlerin 

insanı nesne edindiğinde kendi kendisiyle tutarlı olarak insan doğasının ve yaĢamının 

yasalarını açığa çıkarmaya çalıĢtığını (Gasset, 2015, s. 11-20), ancak insanın neliğini 

anlamanın maddesel olguları açıklamakta yararlanılan doğa bilimsel yöntemlerden ve 

kavramlardan tamamıyla farklı yöntem ve kavramlar gerektirdiği gibi aynı zamanda 

geleneksel varlık anlayıĢının da dıĢına çıkmayı gerektirdiğini öne süren Gasset (2015, 

s.15-26), geleneksel varlık biliminde, “res terimi”nin, “her zaman natura ile bağlantılı” 

olduğunu, yani “natura” (doğa) terimi ile “res” (Ģey) teriminin “eĢanlamlı” 

kullanıldığını, dolayısıyla birçok küçük “Ģey”den oluĢan “büyük bir Ģey” olan doğa 

teriminin, değiĢmeyen, sabit bir tutarlılıkla varolan “Ģeyler”in ya da maddesel olguların 

yasası anlamına geldiğini iddia etmektedir (Gasset, 2015, s. 15-21). Doğa teriminin, 

tıpkı bir taĢ gibi sabit bir belirlenmiĢlikle varolan bir “Ģey”in değiĢmez varlığını 

anlatmak için kullanıldığını ve felsefe tarihinde Parmenides‟ten Aristoteles‟e kadar 

kökten değiĢmezlik, durağanlık, istikrar ve sabit olma gibi bir takım özelliklerin varlık 

anlayıĢının temelini oluĢturduğunu ileri süren Gasset, bu türden bir varlık anlayıĢının, 

değiĢken ve harekette olan Ģeylerin gerçekliğinin yadsınmasına ve aynı zamanda, insan 

varlığının kökten zihinselleĢtirilmesine neden olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2015, s. 

15-26).  
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Bu bağlamda, Gasset, her ne kadar Aristoteles‟in “devingen Ģeyde, o Ģeyin 

hareketiyle değiĢmeyen, devinimi sırasında kalıcı olan özelliği” aramasını ve ona 

“nesnelerin doğası”, “physis (φύσις) değiĢimlerin değiĢmez ilkesi” adını vermesini 

sağduyulu bir yaklaĢım olarak değerlendirse de, öte yandan Aristoteles‟in insanı, “aklı 

ve tüm yetenekleriyle” bir “Ģey”den ibaret saydığını iddia etmektedir (Gasset, 2014a, s. 

69 ; 2015, s. 22). Fakat, önceden belirlenmiĢ bir varlık yapısına sahip olmayan insanın 

bir “Ģey” olmadığını öne süren Gasset‟e göre (2015, s. 26-27), “insanın doğası yoktur” 

(2015, s. 17); hem “olma halinde” hem de “olduğundan dönme halinde” (2015, s. 36), 

“bedeniyle ve payına düĢmüĢ olan ruhuyla” yaĢayan insanın, temel gerçekliği 

“yaĢam”dır (2013, s. 60); insan, “kendi yaĢamıdır” (2015, s. 26-28). 

Ġnsan yaĢamını, insan varlığının kendisi olarak gören ve bu anlamda, insana 

özgü olan Ģeyin “insanın yaĢamı” olduğunu öne süren Gasset, bize verilen bu yaĢamın 

yapılıp tamamlanmıĢ olarak verilmediğini, her bir insan tekinin, kendini ve yaĢamını 

yapılandırmak zorunda olduğunu, dolayısıyla insan yaĢamının yapısı gereği bir Ģeylere 

adanması gerektiğini vurgulamaktadır (Gasset, 2014a, s. 55 ; 2014b, s. 175). Aksi halde, 

yaĢamın, kendi içinde anlamdan yoksun, insanlığın berisinde, gayri insani bir yaĢam 

olacağını ve tatsız sürekliliğinin varlığımızı yoğurup, ezeceğini belirten Gasset, insan 

yaĢamını, insanın ne yöne gideceğine karar vermek ve seçmek zorunda olduğu sürekli 

bir yol kavĢağına benzetmektedir (Gasset, 2014b, s. 175 ; 2015, s. 28-29). Bu durumun 

“bizi ister istemez özgürlüğümüzü kullanmaya” zorladığını düĢünen Gasset, her bir 

insan tekinin yaĢamını adayacağı Ģeyi seçebilme, dolayısıyla kendi varoluĢ biçimini 

yaratabilme ve değiĢtirebilme olanağına sahip olduğunu öne sürmektedir (Gasset, 

2014a, s. 56-67). Diğer bir deyiĢle, her ne kadar insanın içinde bulunduğu tarihsel, 

toplumsal, siyasal ve kültürel ortam, insan yaĢamının özünü biçimlendirse de insanın 

içinde yaĢadığı ortam koĢullarının, karĢısına çeĢitli olanaklar çıkardığını, insanın da bu 

olanaklar karĢısında, benliğe dalma yetisi sayesinde hayvanın yapamadığını yapabilme, 

yani kendi varoluĢunu yaratabilme ve yaĢamının sorumluluğunu alabilme olanağına 

sahip olduğunu düĢünen Gasset‟e göre, insan, kendi öz yaĢamını ve olacağı kiĢiliği 

seçebilme özgürlüğüne sahiptir (2013, s. 36 ; 2014a, s. 29-33).   

 Bu düĢünceleri doğrultusunda, belirlenmiĢ, sabit bir doğadan yoksun olmanın 

sınırsızlığı içinde, adeta özgürlüğe mahkûm, her zaman yeni olanaklara açık, tarihsel bir 
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varlık olarak nitelendirdiği insanın kendini, aklını, kökten gerçekliği olan yaĢamını, 

bulunduğu toplumsal ve siyasal ortamda, yaĢamsal bir kültürün, yani insanın 

ötekileĢmesini önleyen, yaĢama anlam katan, her birinin eĢ değer bir biçimde yaĢatıldığı 

bilim, sanat, felsefe, ahlak ve adalet gibi değerlerin rehberliğinde, bizzat kendisinin 

yapılandırdığını ve Ģekillendirdiğini düĢünen, dolayısıyla insan gerçeğinin oluĢma 

biçiminin “kendini üretmek”ten geçtiğini belirten Gasset, insan söz konusu olduğunda, 

“doğa” fikrinin aĢılması gerektiğini, ayrıca aklı, insan doğasının ayrılmaz bir parçası 

olarak görmenin de bir hata olduğunu iddia etmektedir (Gasset, 2013, s. 56-93-106 ; 

2014a, s. 67 ; 2015, s. 15-28-30-35-41). 

Aklı, tür olarak insanın doğasından kaynaklanan bir yeti ya da güç olarak kabul 

etmenin, aklın putlaĢtırılmasına, yaĢamla olan bağının kopmasına neden olduğunu 

düĢünen ve bu durumdan Descartes‟ı sorumlu tuttuğu kadar insanın akla neden sahip 

olduğunu açıklamadığını iddia ettiği Aristoteles‟i de sorumlu tutan ve eleĢtiren Gasset, 

aklı, insana sonsuza değin verilmiĢ bir armağan olarak görmenin tüm felsefe tarihinde 

kökünden karĢı çıkılması gereken temel bir nokta olduğunu öne sürmekte ve her bir 

insan tekinin temel gerçekliği olan yaĢamını ilke edinerek, yaĢamına yön vermesini 

sağlayan her türlü zihinsel iĢlemin kesin anlamıyla akıl olduğunu, aklın, yaĢamın 

gereksinimlerini görerek, yaĢama hizmet etmesi gerektiğini, çünkü aklın, öncelikle 

insanın gündelik bir aracı olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 37 ; 2014a, s. 39-43 

; 2014b, s. 165). Bu düĢüncesini “yaĢamsal akıl” kavramıyla açıklayan , öte yandan 

insanın tarihselliğine vurgu yaparak, tür olarak insanın geçmiĢ yaĢam deneyimlerini, 

bugün olduğu ve gelecekte olacağı Ģeyin bir parçası olarak gören Gasset, tüm insanlık 

tarihinin eĢsiz bir zincir oluĢturan geçmiĢ yaĢam deneyiminin ve hayat tecrübesinin her 

türlü akıl yürütmede yol gösterici bir ilke olması gerektiğine “tarihsel akıl” kavramıyla 

dikkat çekmektedir (Gasset, 2013, s. 105-106).  

Bu bağlamda, aklın ya da düĢünmenin, insanlığın biriktirdiği binlerce yıllık 

yaĢam deneyimini yorumlayarak, insanın bugününü ve yarınını yaĢama içkin değerlerle 

besleyip Ģekillendirebilen bir kültürü inĢâ edebildiği ölçüde tür olarak insanın ayırt edici 

bir özelliği olduğunu ileri süren Gasset (1998, s. 38 ; Akt. IĢık, 1992, s. 17), nitekim 

insanın öz yapısının tam da burada aranması gerektiğini, çünkü insan yaĢamının, baĢka 

insanların yaĢamının birikimi üstüne kurulduğunu, oysa hayvanın, türdeĢlerinin 
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biriktirdiği bin yıllık bir deneyimden yararlanamadığını belirtmektedir (Gasset, 2011, s. 

43 ; 2014a, s. 34-39). Dolayısıyla, aklı ve aklın adeta somutlaĢmıĢ bir biçimi olan 

kültürü, insanın tarihselliğinin bir ürünü olarak gören Gasset‟e göre, tür olarak insanın 

insanlıktan çıkmaması, ötekileĢmemesi, yani kendi üzerindeki egemenliğini ve 

efendiliğini koruyarak insanlaĢabilmesi için akıl ve kültür, eylem hayatından, yaĢamdan 

kopmamalı ve yaĢamın önüne geçmemelidir (Gasset, 2014a, s. 36-39-43-45). Daha açık 

bir ifadeyle, yaĢamın, gerçek anlamda, sahici bir insan yaĢamı olabilmesi için akıl, 

düĢünme ve eylem (praxis) arasındaki bağın, insanlığın biriktirdiği binlerce yıllık yaĢam 

deneyiminin Ģekillendirdiği bir takım değerlerle ve etkinliklerle, yani kültürle 

korunması ve  insanın yaĢamını, sahip olduğu olanaklar ve içinde bulunduğu –  tarihsel, 

toplumsal, kültürel ve siyasal – ortamın sunduğu imkânlar doğrultusunda, belirli 

sorumluluklar altında, belirli bir takım uğraĢlara adaması gerekmektedir. Fakat, 

çağımızda, yaĢamın her alanında, kendilerini adayacak bir Ģeyleri bulunmadığı için 

kendi kendilerinin dehlizinde yitip gitmiĢ kitlelerin hükümranlığının dev boyutlu bir 

ayaklanmasına tanık olduğumuzu belirten Gasset (2013, s. 56 ; 2014b, s. 175), bu 

bağlamda karĢımıza yapıları ve temsil ettikleri değer anlayıĢları bakımından iki farklı 

insan tipi, dolayısıyla da iki ayrı yaĢam biçimi çıkarmaktadır. Bunlardan birisi, kendinin 

ve kökten gerçekliği olan yaĢamının sorumluluğunu alamayan ve daima ötekileĢerek 

yaĢan, ruhu kör kitle insanı ve kitle insanının değer anlayıĢının hakim olduğu vasat, 

sıradan yaĢam, diğeri ise kendi varlığının efendisi olan, yaĢamı gerçek bir iĢ, uğraĢ ve 

çaba olarak gören soylu insan tipi ve temsil ettiği değerlerden oluĢan soylu yaĢamdır, 

yani sorumlu, disiplinli, yüce ruhlu, ölçülü kiĢinin yaĢamıdır (Gasset, 2014b, s. 83-91).  

Gasset‟in, insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerini bu Ģekilde hatırladıktan sonra, 

hemen belirtmek gerekir ki insan ve değer görüĢünde yanıtını bulamadığımız, açıklığa 

kavuĢturulması gereken bir takım sorular ve/veya sorunlar karĢımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki, tür olarak insanın, önceden belirlenmiĢ, sabit bir varlık yapısına sahip 

olmadığından dolayı bir doğası olmadığını ileri süren Gasset‟in, yapı ve değer 

bakımından birbirinden farklı iki ayrı insan tipi ve yaĢam biçimi ortaya koyarak, 

insanlar arasında yapısal bir farklılık olduğunu kabul etmesiyle ilgilidir. Çünkü, hem tür 

olarak insanın bir doğası olmadığını iddia etmek, hem de kitle insanı ve soylu insan 

Ģeklinde yapı ve değer bakımından birbirinden farklı iki insan tipi ayrımı yaparak her iki 
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insan tipine “insan” demek, hangi insan tipinin gerçek anlamda “insan” olarak kabul 

edileceğini ve hangi değer ve yaĢam biçiminin “insana” yakıĢır olduğunu ortaya 

koymayı, dolayısıyla “insan nedir” sorusuna belirli bir yanıt vermeyi güçleĢtirmektedir.  

Gasset‟in insan doğasına iliĢkin düĢüncelerinden hareketle insan ve değer 

görüĢünde karĢımıza çıkan ikinci sorun, insanı her zaman yeni olanaklara açık bir varlık 

olarak görmesiyle ilgilidir. Daha açık bir ifadeyle, tür olarak insan, her zaman yeni 

olanaklara açık, belirlenmemiĢ, bu nedenle özgür, hatta özgürlüğe mahkûm bir varlıksa 

ve bu bağlamda her bir insan teki, Gasset‟in belirttiği gibi birbirinden yapı ve değer 

bakımından ayrılan kitle insanı ve soylu insan tipinden, yani bir insan olma biçiminden 

birini seçebilme olanağına sahipse, bu noktada öncelikle açıklığa kavuĢturulması 

gereken husus, hangi insan olma biçimini neden ve nasıl seçmemiz gerektiğidir. Öte 

yandan, kitleselleĢme sorunuyla ilgisinde irdelenmesi gereken bir diğer husus, hangi 

insan tipinin, yani sıradan, vasat, amaçsız bir yaĢamı olan kitle insanının mı yoksa, 

anlamlı, değerli ve gerçek anlamda insana yakıĢır soylu bir yaĢam sürdüren soylu 

insanın mı her zaman yeni olanaklara açık bir varlık olduğudur.  

Bu bağlamda, Gasset‟in insan ve değer görüĢünde yanıtsız kalan bir baĢka nokta, 

seçtiğimiz bir insan olma biçiminin beraberinde getirdiği yaĢam Ģekliyle ilgilidir. Daha 

açık bir ifadeyle, bize verilen bu yaĢamın yapılıp tamamlanmıĢ olarak verilmediğini, 

dolayısıyla her bir insan tekinin, kökten gerçekliği olan yaĢamını yapılandırmak 

zorunda olduğunu belirten Gasset, “Ģanlı ya da kendi halinde bir giriĢim”e, “parlak veya 

sıradan bir yazgı”ya, yani yaĢamın bir Ģeylere adanması gerektiğini öne sürmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 175). Fakat, sıradan bir yazgıya adanmıĢ yaĢamı, kendi baĢına terk 

edilmiĢ, kitle insanının sıradan, vasat yaĢamı olarak nitelendirmektedir (Gasset, 2014b, 

s. 95-96). Dolayısıyla, Gasset‟in insan yaĢamına iliĢkin görüĢlerinde, insan yaĢamının, 

yani insan varlığının özünün, kitle insanının sıradan yaĢamına mı yoksa, soylu insanın 

soylu yaĢamına mı adanması gerektiği belirsizdir. Diğer bir deyiĢle, seçtiğimiz bir insan 

olma biçiminin beraberinde getirdiği yaĢam Ģeklinin, diğerinden daha değerli ve insani 

olduğunu hangi ölçüte göre belirleyeceğimiz belirsizdir. 

Bu noktadaki belirsizlik, hangi yaĢam biçiminin daha insani ve değerli olduğu 

sorusunu da yanıtsız bırakmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset‟in hayvan yaĢamı 
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üzerinden örneklendirdiği ve salt ötekileĢme olarak nitelendirdiği kitle insanının sıradan 

yaĢamını mı insana yakıĢır bir yaĢam olarak düĢünmeliyiz, yoksa insana yakıĢan soylu 

bir yaĢamın nasıl bir yaĢam olması gerektiği üzerine düĢünerek mi yaĢamalıyız? 

Nitekim, bu sorunun yanıtı, Gasset‟in insan doğası, insanın tarihselliği, akıl, düĢünme, 

eylem (praxis), insan yaĢamı, kültür kavramları ile insanlaĢma arasında kurduğu iliĢki 

açısından da önemlidir. Çünkü, Gasset‟in tarihsel bir varlık olarak insan ve insan 

doğası, akıl, düĢünme, eylem (praxis), insan yaĢamı, kültür kavramları ile insanlaĢma 

arasında kurduğu bağda, aklın hangi insan tipinin yaĢam biçimine, yani ne türden bir 

yaĢamın değerlerine, kültürüne neden ve ne Ģekilde hizmet etmesi ya da hangi yaĢam 

biçiminin gereksinimlerini neden öncelememesi gerektiği belirsizdir.    

Bunun yanı sıra, tür olarak insanın geçmiĢ yaĢam deneyimlerini, bugün olduğu 

ve gelecekte olacağı Ģeyin bir parçası olarak gören ve bu anlamda yaĢamı, insanın ne 

yöne gideceğine karar vermek ve seçmek zorunda olduğu sürekli bir yol ayrımına 

benzeten Gasset‟in insan ve değer görüĢünde yanıtını bulamadığımız bir baĢka soru, 

insanın ne yöne gideceğine karar verebilmesi ya da seçtiği bir eylemin diğer bir 

eylemden daha insani ve/veya değerli olduğunu belirleyebilmesi için neyin ölçüt olarak 

alınması ve insana yol göstermesi gerektiğidir. Diğer taraftan, Gasset‟in, insanlığın 

biriktirdiği binlerce yıllık yaĢam deneyiminin her türlü akıl yürütmede yol gösterici bir 

ilke olması gerektiği düĢüncesinden hareketle sorgulanması gereken bir baĢka nokta da 

hangi insan tipinin, hangi geçmiĢ yaĢam deneyimiyle nasıl bir iliĢki kurduğudur. Daha 

açık bir ifadeyle, akıl yürütürken hangi insan tipinin, insanlık tarihinin ne türden yaĢam 

deneyimini, hangi nedenle ya da amaçla yol gösterici bir ilke olarak aldığının ve kendini 

tarih içinde nasıl Ģekillendirdiğinin, dolayısıyla tarihsel varlık alanıyla nasıl bir iliĢki 

kurduğunun ve katkıda bulunduğunun açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. Ancak, 

bütün bu sorulara bir yanıt verebilmek için, önüne mutlak, bilimsel, yaĢamsal ya da 

tarihsel gibi sıfatlar getirmeksizin, öncelikle aklın kendisinin ne olduğunu, ardından 

aklın, hangi bakımlardan hangi koĢullarda tür olarak insanın ayırt edici bir özelliği 

haline geldiğini tekrar sorgulayarak, yaĢam denen yolculukta hangi insan tipine ne 

türden bir aklın ve kültürün rehberlik ettiğini açıkça ortaya koymak gerekmektedir.  

Bu bağlamda, Gasset‟in, değer anlayıĢını merkez alarak, kültür kavramına iliĢkin 

görüĢlerinin de sorgulanması gerekmektedir. Çünkü, Gasset, niteliksiz kitle insanını 
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yeniden Ģekillendirmek için tutunduğu kültür kavramının içine ahlak denen olguyu dahil 

etmektedir. Fakat, kültürün içeriğini ahlak belirlediğinde, Gasset‟in insan ve değer 

görüĢü doğrultusunda karĢımıza yanıtını bulamadığımız, açıklığa kavuĢturulması 

gereken bir takım sorular ve/veya sorunlar çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, ahlakı 

“her zaman için özü gereği bir Ģeye baĢ eğme, hizmet ve görev bilinci” olarak 

tanımlayan Gasset‟in (2014b, s. 221), kitle insanı ve soylu insan tipi ayrımından 

hareketle, öncelikle hangi insan tipinin neye, ne için baĢ eğdiğini ya da neyi, hangi 

amaçla hizmet ve görev bilinci edindiğini, dolayısıyla ne için yaĢadığını açıklığa 

kavuĢturmak gerekmektedir. Çünkü, Gasset, her ne kadar insan ve değer görüĢünde iki 

ayrı insan tipi ve yaĢam biçimi olduğunu belirtse de kitle insanının değer anlayıĢının ve 

değerlendirme tarzının, soylu insanın değerlerinden ve değerlendirme tarzından farklı 

olduğunu, dolayısıyla bu iki ayrı insan tipinden her birinin her zaman özü gereği, baĢ 

eğdiği, hizmet ve görev bilinci edindiği Ģeylerin farklı olduğunu açıkça ortaya 

koymamakta ve bu bağlamda, belli baĢlı iki farklı değerlendirme tarzı ve/veya ahlak 

anlayıĢı olduğuna hiç değinmemekte ve en önemlisi de bütün bu farklılıkların nedenini 

açıklamamaktadır. Bu nedenle, Gasset‟in insan ve değer görüĢünde, kültürün içeriğini, 

iki farklı değerlendirme tarzından ve bu doğrultuda geliĢen iki farklı ahlak anlayıĢından 

hangisinin, yani kitle insanının ahlakının mı yoksa soylu insanın değerlerinin ve 

değerlendirme tarzının mı belirlemesi gerektiği açık ve seçik bir Ģekilde 

anlaĢılamamaktadır.  

Çünkü, bir yandan “Ġngiliz ahlakı” olarak nitelendirdiği, “faydacı bir isteyiĢ” ile 

“gönlümüzü ticarethaneye” çeviren, yarar ve çıkar temelli bir ahlaktan bahseden, ama 

bu türden bir ahlakın hangi insan tipinin ahlak anlayıĢı olduğunu belirtmeyen Gasset 

(2013, s. 43), diğer taraftan ise ayrıntısına girmeden, “etikte sözü edilen iyilik ya da 

kötülük hep bir istemin, bir dileğin iyiliği ya da kötülüğüdür”, oysa “iyi ya da kötü olan 

olayların ya da Ģeylerin kendisi değildir, bizim [ne için] isteyiĢimiz ya da [ne için] 

istemeyiĢimizdir” diyerek (2013, s. 42), “bir Ģeyi bir baĢka Ģey için istemekle, bir Ģeyi 

kendisi için, hiçbir amaç [yarar, çıkar amacı] gütmeksizin istemek” arasındaki farka, 

yani istemeyi belirleyen nedene dikkat çekerek etik kavramına yalnızca bu Ģekilde 

değinmekte (2013, s. 43), ancak “iyi”nin ve “kötü”nün kendisinin ne olduğunu, bu 

anlamda hangi insan tipinin değerlendirme tarzının ölçüt olarak alınması gerektiğini 
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açıklamamaktadır. Dolayısıyla, Gasset‟in, tarihsel bir çağda, yaĢama temel teĢkil eden, 

yol gösteren bilimsel, sanatsal, felsefi, hukuki alanlara ait hayati fikirler dizgesi olarak 

nitelendirdiği kültür kavramının içine dahil ettiği “ahlak”ın, öncelikle kavramsal olarak 

ne olduğunun, etik kavramından farkının, “iyi”nin ve “kötü”nün kaynağının felsefi 

temelleri bakımından ortaya konularak, kitleselleĢme sorunuyla ilgisinde, hangi insan 

tipinin değerlendirme tarzının ve/veya ahlak anlayıĢının kültürün içeriğini neden 

belirlememesi gerektiği açıklığa kavuĢturulmalıdır. Böylece, akıl ve yaĢam arasındaki 

bağı, insanın bugününü ve yarınını yaĢama içkin değerlerle besleyip Ģekillendirerek 

koruyan, dolayısıyla bir insanın ötekileĢmesini önleyen, yani kendi kendisinin efendisi 

olmasını, insanlaĢmasını sağlayan yüksek bir kültürün olanağını, kitle insanının değer 

anlayıĢına mı yoksa, soylu insanın değerlerine mi borçlu olduğumuzu açıklığa 

kavuĢturmak mümkün olacaktır. 

  Tüm bunların yanı sıra, “insanın doğası yoktur, tarihi vardır” diyen Gasset‟in 

(2015, s. 39), insan ve değer görüĢünde sorgulanması gereken sonuncu ve en önemli 

nokta, insan doğası ile insanın tarihselliği arasında kurduğu iliĢkidir. Çünkü, Gasset‟in 

belirttiği gibi tür olarak insanın bir doğası ve özü yoksa, yani insanı insan yapan bir Ģey 

yoksa ve insan kendini tarih içinde, bulunduğu ortamda ve kültürde Ģekillendirebilen bir 

varlıksa, bu durumda, insanın diğer varolanlar arasındaki yerini belirlemeyi amaçlayan 

“insan nedir?” sorusuna, dönemsel ve değiĢken yanıtlar vermek olanaklı olacaktır. 

Fakat, bu tür bir yaklaĢımla, tür olarak insanın neliğine iliĢkin felsefi bir bilgi ortaya 

koymak mümkün görünmemektedir. Ancak, insanı insan yapan Ģeyin ne olduğunu ve bu 

ölçütü nerede aramamız gerektiğini bilemezsek, yani insanın neliğine iliĢkin felsefi bir 

bilgi ortaya koyamazsak, hem Gasset‟in insan görüĢü doğrultusunda belirtilen bütün bu 

soruları yanıtlamak hem de kitleselleĢme sorununun doğasını, nedenini anlayıp, çözüm 

yollarını tartıĢmak mümkün olamayacaktır.  

Dolayısıyla, Gasset‟in yapı ve değer bakımından birbirinden ayırdığı kitle insanı 

ve soylu insan tipine bakıĢındaki eksiklikleri anlamamıza ve insanlığın geleceğini tehdit 

eden, bu nedenle insanı ve insan yaĢamını yakından ilgilendiren kitleselleĢmenin 

nedenini ve çözüm yollarını doğru yerde aramamıza yardımcı olması açısından, 

öncelikle onun insan ve değer görüĢünde yer alan, tarihsel bir varlık olarak insan ve 

insan doğası, akıl, düĢünme, eylem (praxis), insan yaĢamı, kültür kavramlarında ve bu 
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kavramların insanlaĢma ile olan bağında, tespit edilen sorunlu ve eksik kısımları, felsefe 

tarihinde benzer düĢünceleri savunmuĢ olan Platon, Aristoteles, Nietzsche, MengüĢoğlu 

ve Kuçuradi‟nin insan ve değer görüĢleriyle karĢılaĢtırarak yeniden ele almak 

gerekmektedir. Böylece, insanı ve insan yaĢamına iliĢkin sorunları, bilimsel yöntemlerle 

genel ilkeler halinde açıklama çabasına giriĢerek, insanın yapısal bütünlüğünü 

parçalayan insan anlayıĢlarını eleĢtiren ve özellikle Descartes‟la baĢlayan modern çağın 

yaĢamdan kopuk, salt soyut, mutlak olarak nitelendirdiği akılcılığının “insan nedir?” 

sorusuna tam ve doyurucu bir yanıt veremediğini düĢünen Gasset‟in de insanın neliğine 

iliĢkin görüĢlerindeki eksik/sorunlu kısımları ve buradan kaynaklanan kitleselleĢmeyi 

ele alıĢındaki sorunları, felsefi temelleri bakımından açıklığa kavuĢturmak mümkün 

olacaktır. Nitekim, Özcan‟ın da belirttiği gibi “her etik, her toplum ve siyaset felsefesi, 

hatta bilgi ve varlık felsefeleri bile belirli bir insan ve değer görüĢünden hareketle 

yapılmakta”, yani insanın neliğine, yapısına, doğasına iliĢkin belirli bir takım kabullere 

dayanmaktadır (Özcan, 2006, s. 10). 

4.2.  Gasset’te Ġnsan Doğası, Akıl, Tarihsellik ve Kültür Kavramlarının 

Felsefi Dayanakları Bakımından Yeniden Değerlendirilmesi 

Tür olarak insanın bir kalıba sokulamayacağını, baĢından birbirinden farklı 

varlık ve yaĢam biçimlerinin gelip geçtiğini, ama bu varoluĢ biçimlerinden ya da 

kimliklerden hiçbirisiyle özdeĢ olmadığını, çünkü önceden belirlenmiĢ sabit bir varlık 

yapısına sahip olmadığından dolayı bir doğası olmadığını, insanın istenilen her Ģey 

olmaya elveriĢli bir varlık olduğunu öne süren (2015, s. 29-39), ancak kitle insanının 

özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu insan tipinin değiĢtirilip düzeltilebileceği 

düĢüncesinden kuĢku duyan Gasset‟in (2014b, s. 25-26), bu Ģüphesinde haklı olduğunu 

açıklığa kavuĢturabilmek için öncelikle, “insan nedir?” sorusuyla bağlantılı olarak, 

“insan doğası”, “akıl”, “kültür” ve “tarihsellik” kavramlarına iliĢkin görüĢlerinde tespit 

edilen sorunlardan hareketle, bu kavramların felsefi dayanakları bakımından yeniden 

değerlendirilmesi ve insanlaĢma ile olan bağının tekrar kurulması gerekmektedir.  

Bu bağlamda, her Ģeyden önce, “tek tek varolanların doğası anlamında „doğa‟ ne 

anlama gelmektedir?”, “insan doğası ne demektir?”, “tür olarak insanın bir doğası var 

mıdır, yok mudur?”, “insan doğası yer ve zamana göre değiĢir mi, yoksa sabit midir?”, 
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“tür olarak insanın önceden belirlenmiĢ bir doğasının olmaması, doğası olmadığı 

anlamına mı gelir?”, “insan doğası ile akıl arasında ne türden bir iliĢki vardır?”, “akıl ve 

akıl sahibi olmak ne anlama gelmektedir?” ve son olarak “tek baĢına alındığında akıl 

sahibi olmak, insanı, hayvandan ayırt eden bir özellik olarak kabul edilebilir mi ya da 

akıl hangi bakımdan, hangi koĢullarda insanın ayırt edici bir özelliği haline gelir?” 

sorularının, Aristoteles‟in insan ve değer görüĢü doğrultusunda yanıtlanması 

gerekmektedir. Çünkü, Aristoteles‟in “doğa”, “insan doğası” ve “akıl” kavramlarına 

iliĢkin düĢünceleri birkaç açıdan önemlidir ve dikkatle incelenmeye değerdir. 

Daha açık bir ifadeyle, özellikle Ortaçağ ve Rönesans ile baĢlayan, 17. ve 18. 

yüzyılda hız kazanan bir süreçte, Antik Yunan‟ın kiĢi merkezli insan görüĢü, yerini 

“birey” merkezli insan görüĢüne bırakmıĢ, aklın etik boyutu göz ardı edilerek, akıl sırf 

bir araç olarak görülmüĢ, “doğa”, “bir Ģeyin sahip olduğu bütün olanaklar ve bu 

olanakları hayata geçirme gücü olmaktan çıkıp, mekanik yasalara göre iĢleyen bir 

doğaya” dönüĢmüĢ, dolayısıyla kökleri Antik döneme kadar uzanan “doğa”, “insan 

doğası”, “akıl” kavramları ve bu kavramlarla ilgisinde insan ve değer anlayıĢı, 

felsefenin diğer alanlarında olduğu gibi bir kırılmaya uğramıĢ ve eskisinden oldukça 

farklı anlamlar kazanarak günümüze ulaĢmıĢtır
4
 (Özcan, 2006, s. 183-186). Bu 

bağlamda, Gasset, söz konusu kırılmanın yarattığı kavram kargaĢasına her ne kadar 

modern dönem insan anlayıĢına getirdiği eleĢtirilerle bir yanıt vermeye çalıĢsa da ileride 

ele alınacağı gibi bu kırılmanın yol açtığı sorunlar, onun kendi düĢüncelerinde de 

görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, “doğa”, “insan doğası”, “akıl” hakkında ileri 

sürdüğü görüĢlerinde önemli bir takım noktaları gözden kaçırmaktadır. Dolayısıyla, 

Gasset‟in, insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerinde, karĢımıza, yanıtını bulamadığımız, 

bulmakta güçlük çektiğimiz bir takım sorular çıkmaktadır.  

Bu nedenle, öncelikle “doğa”, “insan doğası”, “akıl” gibi kavramlarla 

bağlantısında, “insan”ın Aristoteles felsefesindeki yerini göstermek gerekmektedir. 

Böylece, Aristoteles‟in “doğa”, “insan doğası” ve “akıl” kavramları hakkında ileri 

sürdüğü görüĢlerinde, Gasset‟in hangi noktaları eksik ve/veya hatalı anladığını tespit 

                                                           
4
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Muttalip Özcan, “Rönesans ve Sonrası: Modern „Birey‟in DoğuĢu”. İnsan 

Felsefesi: İnsanın Neliği Üstüne Bir Soruşturma içinde (s. 183-263). Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 

2006.  
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edebilmek ve Aristoteles‟e yönelik eleĢtirilerine bir yanıt verebilmek de mümkün 

olacaktır. Bunun yanı sıra, Aristoteles‟in insanın neliğine iliĢkin görüĢlerinin bir baĢka 

önemi, Gasset‟in, “doğa”, “insan doğası”, “akıl” kavramlarıyla bağlantısında, “insan 

nedir?” sorusuna verdiği yanıtta yer alan sorunları açıklığa kavuĢturabilmek, eksik 

kısımları tamamlayabilmek, böylelikle insanı insan yapan Ģeyin ne olduğunu, bu ölçütü 

nerede ve hangi insan tipinde aramamız gerektiğini, günümüze de ıĢık tutacak Ģekilde 

ortaya koymak bakımından önemlidir. Buradan hareketle, tür olarak insanın doğuĢtan 

bir doğası olmadığını, insanın kendini tarih içinde Ģekillendirdiğini, dolayısıyla insanın 

neliğini soruĢturmanın, onun geçmiĢini, tarihini anlamakla mümkün olduğunu belirten, 

ancak  insanın neliği ile tarihselliği arasında bir bağ kurarken, hangi insan tipinin 

kendini tarih içinde nasıl Ģekillendirdiğini, tarihsel varlık alanıyla nasıl bir iliĢki 

kurduğunu ve katkıda bulunduğunu açıklamayan Gasset‟in, insanın tarihselliğine iliĢkin 

düĢüncelerinde, hangi noktaların gerçekle uyuĢtuğunu, hangi noktaların uyuĢmadığını 

tespit edebilmemize yardımcı olması ve “insan tarihsel bir varlıktır” ifadesinin ne 

anlama geldiğini kavramamıza hazırlık oluĢturması açısından da önemlidir. Böylelikle, 

insan doğası ve akıl kavramları ile insanın tarihselliği arasında ne türden bir bağ 

olduğunu, bu bağın oluĢmasında ve Ģekillenmesinde tek tek insanların rolünün ne 

olduğunu anlayabilmek ve en nihayetinde, insan realitesini bütünüyle kavrayıp, doğru 

değerlendirebilmek mümkün olacaktır. Nitekim, tarihsel bir varlık olarak, insanın 

neliğini, bütünlüğü içinde görebilmek, çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde üzerinde 

durulacağı gibi hem bireysel hem de toplumsal yaĢamı tehdit eden kitleselleĢme 

sorununun nedenlerini ve çözüm yollarını günümüze de ıĢık tutacak Ģekilde doğru yerde 

aramak bakımından hayati öneme sahiptir.  

Aristoteles‟in “doğa”, “insan doğası”, “akıl” kavramlarına iliĢkin görüĢlerine 

geçmeden önce, bir çok filozofu göz ardı ettiği için içinden çıkılmaz durumlara düĢüren 

ve Gasset‟in düĢüncelerinde de zaman zaman karĢımıza çıkan önemli bir noktanın daha 

açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. Bu husus, tür olarak “insan” ile tek tek insanlar 

arasında bir ayrım yapılmaması ve/veya “insan” ile “bir insan” arasındaki farkın 

unutulmasıdır. Daha açık bir ifadeyle, bir insan, “belirli bir ten rengine (sarı), belirli boy 

uzunluğuna (1.74), belirli bir burna (karga burun), belirli bir cinsiyete (kadın), vb. 

sadece o teke ait özelliklere sahiptir” ve aynı zamanda, “canlı bir varlık olarak, acıkır, 
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susar, çalıĢır, bir Ģeyler üretir, üzülür, sevinir, savaĢır, planlar yapar (…) bilimle, sanatla 

uğraĢır, düĢünür…”. Dolayısıyla, felsefenin önemli terimlerinden birisi olan “insan”ın, 

öncelikle “her biri kendine has bir ada, renge, etnik kökene, inanca, ideolojiye veya 

cinsiyete sahip olan tek tek insanların ortak adı olduğunu” unutmamak gerekmektedir 

(Özcan, 2018, s. 6).  

Öte yandan, “insan sadece belirli bir varlık grubunun ortak adı, sadece bir terim 

değildir; aynı zamanda, bir kavramdır”; “ne acıkır, ne susar, ne de düĢünür”, ama öyle 

bir kavramdır ki, “tek tek insanların paylaĢtığı, ortak özellikleri, daha doğrusu tür olarak 

insanın ayırt edici özelliğini/özelliklerini temsil eden bir kavramdır”. Tür olarak insanın 

ayırt edici özelliğinden/özelliklerinden hareketle “insan‟ı, söz gelimi koyundan veya 

keçiden ayırt” etmekteyiz. Dolayısıyla, “bir varlığa „bu bir insandır‟ dediğimizde, hem 

onun ne olduğunu hem de ne olmadığını” dile getirmiĢ oluruz, ama “aynı zamanda, o 

teke (bireye) „insan‟ın sahip olduğu, onu diğer varlıklardan ayırt etmemize yarayan 

bütün özellikleri (söz gelimi değerlendiren bir varlık olmayı) yüklemiĢ oluruz”. Bu 

nedenle, insanın ayırt edici özelliğini/özelliklerini temsil eden bir kavram olarak 

“insan”, “toplum‟dan, toplumsal iliĢkilerin dayandığı temeli oluĢturan „değer‟e, 

„hukuk‟tan, „suç‟a, oradan „adalet‟ ve „özgürlük‟ kavramına kadar, etten kemikten 

insanların gündelik hayatını doğrudan etkileyen kavramların kendisinden türetildiği ana 

kavramdır” (Özcan, 2018, s. 6).  

Fakat, Gasset, “insan” sözcüğünü bazen tür olarak insan, bazen soylu kiĢi ya da 

“yaratıcı kiĢi, üst insan veya model „insan‟ anlamında insan”, bazen kitle insanı, 

kitleleler, yani “birey, sürü (teki), sıradan insan, çoğunluk” (Özcan, 2006, s. 27) 

anlamında kullanmaktadır. Ancak, tür olarak “insan” kavramı ile “bir insan” arasında 

bir ayrım yapılmadığında, “insan” kavramının içi “ya tek tek bütün bireylere birer 

doğal-canlı varlık olarak bakıp onlarda ortak olan yanları” alarak, “ya da bu ortak 

yanları taĢımalarına rağmen bizzat yapıp etmeleriyle bu ortak olanı aĢan bir Ģey ortaya 

koyan kiĢilerin özelliklerini” alarak doldurulmaktadır (Özcan, 2006, s. 30). Dolayısıyla, 

“tür olarak insanın özellikleri ya birey [kitle insanı, kitleler, sürü insanı, çoğunluk] 

anlamında insanın özellikleri ya da kiĢi [soylu insan, yaratıcı kiĢi, üst insan] anlamında 

insanın özellikleri veya bunların bir karıĢımı” olmaktadır; “bir dördüncü yol yoktur” 

(Özcan, 2006, s. 30-31).  
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Ancak, “bir kavram olarak „insan‟ın içini doldurmakla, insan dıĢında kalan canlı 

veya cansız herhangi bir varlık kümesinin ortak adı olan bir kavramın örneğin, „ağaç‟ın 

içini doldurmak” bir ve aynı Ģey değildir. Çünkü, “ağaç nedir diye sorduğumuzda, 

sorunun cevabı bütün ağaçların ortaklaĢa sahip olduğu özellikler hesaba katılarak 

verilir; oysa neliği sorgulanan Ģey insan olduğunda tam tersine, felsefe tarihinin 

gösterdiği gibi, genellikle çoğunluğun [kitle insanının, kitlelerin] değil, azınlığın [soylu 

insanın] sahip olduğu özelliklere göre yanıt” verilmekte, yani “tür olarak insana 

yüklenen olumlu özellikler her zaman [soylu] kiĢi anlamında insanla, olumsuz özellikler 

ise sıradan insanla [kitle insanı, kitleler ile] bağlantılı özellikler olarak görülmektedir 

(Özcan, 2006, s. 31). Nitekim, Aristoteles de insan görüĢünde, “kendilerine çok nadir 

rastlanan bilge kiĢilerde ortaya çıkan bir özelliği tür olarak insana yüklemekte” ve 

“insanın (insan tekinin) ancak bunu baĢarması halinde ruha sahip (canlı) bir varlık olma 

anlamına gelen hayvan olma durumundan insan olma durumuna geçeceğini” 

belirtmektedir (Özcan, 2006, s. 30). Fakat, Gasset, insan görüĢünde, zaman zaman sırf 

bazı soylu kiĢilerde ortaya çıkan bir takım özellikleri, baĢarıları ve olanakları sanki her 

bir insan teki sahipmiĢ gibi genelleĢtirmekte ya da tam tersine kitle insanının 

özelliklerini tür olarak “insan”a yüklemektedir; örneğin, bir yandan “insanın düĢünceye 

dalma olanağı sayesinde, içine doğduğu ve yaĢamını sürdürdüğü dünyanın, kendisiyle 

olan iliĢkisini sorguladığını, bunun üzerine fikirler oluĢturduğunu ve bu fikirler 

yardımıyla dünyayı, kendi yaĢantısına elveriĢli bir biçimde değiĢtirebilecek ürünler 

yaratmayı baĢardığını, hatta bu yönde dünyayı adeta insanlaĢtırdığını” belirtmektedir 

(Gasset, 2014a, s. 36). Diğer yandan ise düĢünmenin, insanın doğası gereği sahip 

olduğu temel bir özellik olmadığını, insanın, doğası gereği “balığın – öylece 

yüzüverdiği gibi düĢünemediğini, bu nedenle insanın, “balığın balıklığından emin 

olduğu gibi, gerçekten insan olduğundan asla emin” olamayacağını ileri sürerek, kitle 

insanını kitle insanı yapan özellikleri tür olarak insana yüklemektedir (Gasset, 2014a, s. 

39).  

Dolayısıyla, Gasset, içine doğduğu ve yaĢamını sürdürdüğü dünyanın, hem 

kendisiyle hem de diğer insanlarla olan iliĢkisini düĢünen, sorgulayan ve en nihayetinde 

fikirler oluĢturarak, içinde yaĢadığı dünyayı, insana yakıĢır bir Ģekilde değiĢtirebilecek 

ürünler yaratmayı hangi insan tipinin baĢarabileceğini, tüm bunların hangi insan tipinin 
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özelliği ve olanağı olduğunu açıklamadığı gibi hangi insan tipinin, çoğunluğun, kitle 

insanının, kitlelerin mi, yoksa [soylu] kiĢi anlamında insanın mı gerçek anlamda “insan” 

olarak kabul edileceğini, hangi değer ve yaĢam biçiminin “insana” yakıĢır olduğunu 

açıkça ortaya koymamaktadır. Ancak, bu durum da, daha önce belirtildiği gibi insan 

realitesini bütünüyle kavrayıp doğru değerlendirebilmeyi, dolayısıyla “insan nedir” 

sorusuna belirli bir yanıt vermeyi güçleĢtirmekte, ayrıca hem bireysel hem de toplumsal 

yaĢama iliĢkin problemlerin nedenini anlayıp tam ve doyurucu bir çözüm bulmayı 

engellemektedir. Bu nedenle, “insan”ın neliğine iliĢkin düĢüncemizin gerçekle 

uyuĢması için tür olarak “insan” ile “bir insan” arasındaki farkın göz ardı edilmemesi 

büyük bir öneme sahiptir.  

Tür olarak “insan” ile “bir insan” arasındaki farkın önemini bu Ģekilde 

açıkladıktan sonra, insan realitesini bütünüyle kavrayabilmek ve doğru 

değerlendirebilmek, yani “insan nedir?” sorusuna “biri tür olarak insana, diğeri ise kiĢi 

olarak [bir] insana karĢılık gelecek Ģekilde, ama aralarındaki bağı koparmadan” (Özcan, 

2006, s. 119) bir yanıt verebilmek için, Aristoteles‟in “doğa” ve “insan doğası” 

görüĢünden hareketle, öncelikle “doğa”nın ne anlama geldiğini, ardından “insan 

doğası”nın ne demek olduğunu, tür olarak insanın doğasının olup olmadığını ya da yer 

ve zamana göre değiĢip değiĢmediğini açıklığa kavuĢturmak ve en nihayetinde, tek tek 

insanların doğasının ne olduğunu ortaya koymak gerekmektedir. Böylece, 

Aristoteles‟in, insan görüĢünde, “sadece insanlarda bulunduğunu söylediği, bir ruh türü 

ya da ruhsal yeti olarak „akıl‟ ile anlatmak istediği Ģeyin yapısının ne olduğunu” 

(Özcan, 2006, s. 106) açıklığa kavuĢturarak, “insan doğası ile akıl arasında ne türden bir 

iliĢki vardır?”, “akıl ve akıl sahibi olmak ne anlama gelmektedir?” ve “akıl hangi 

bakımdan, hangi koĢullarda insanın ayırt edici bir özelliği haline gelir?” sorularına bir 

yanıt vermek de mümkün olacaktır. 

4.2.1.  Ġnsan Doğası ve Akıl 

Aristoteles‟in “insan doğası”na iliĢkin görüĢlerine geçmeden önce “doğa” 

sözcüğünün hangi anlamlara geldiğini kısaca ele almak gerekirse, öncelikle “büyüyen 

Ģeylerin meydana geliĢi” anlamına gelen “doğa”, ikinci olarak, “büyüyen Ģeylerin 

kendisinden çıktığı ilk öğe”, üçüncü anlamda, “her doğal varlıkta, bu doğal varlığın özü 
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gereği sahip olduğu ilk hareketin ilkesi”, dördüncü anlamda, “herhangi bir yapma 

nesnenin kendisinden yapıldığı ilk madde, doğal nesneler söz konusu olduğunda ise bu 

nesnelerin hava, ateĢ, toprak, su gibi öğeleri”, beĢinci olarak “doğal Ģeylerin, bütün 

(synolon) halinde varolanların (ousiaların) ousiası” anlamına gelen “doğa”, “bu 

sonuncu anlamda (…) belirli bir Ģeyin eidosuna, neliğine veya tanımına karĢılık” 

gelmektedir. Fakat, “eidos, maddeden bağımsız olarak var olamayacağı için, doğa, bir 

anlam geniĢlemesine uğrar ve her türlü ousia, yani hem madde hem biçim, hem de 

belirli bir bütün anlamında ousianın neliği ve ereği anlamına gelir (Akt. Özcan, 2011b, 

s. 168).         

Aristoteles‟in doğa sözcüğüne iliĢkin tanımlamalarından hereketle, “ilk ve temel 

anlamda doğanın, devinim ve durağanlık ilkesini kendisinde taĢıyan varlıkların ousiası 

olduğu söylenebilir” (Akt. Özcan, 2006, s. 95). Nitekim, Aristoteles, Fizik adlı eserinin 

baĢında, “doğanın, bir devinim ve durağanlık nedeni ve ilkesi olduğunu, bir yapma ve 

yaratma ilkesi olduğunu” belirtmektedir (Akt. Özcan, 2011b, s. 168). Bu bağlamda, 

“varolanları kendi içlerinde bu devinim ve durağanlık ilkesini taĢıyıp taĢımamalarına 

göre, doğal ve yapma nesneler olarak iki gruba” ayıran Aristoteles‟e göre, “doğal 

olanlar, yani varlık nedeni doğa olanlar, „hayvanlar, bunların kısımları, bitkiler ve yalın 

cisimler, yani toprak, ateĢ, hava, su‟dur” (Akt. Özcan, 2006, s. 95). Varlık nedeni doğa 

olanların “her biri kendi içinde, nitelik, nicelik veya yer açısından, bir devinim ve 

durağanlık ilkesi ve/veya bir oluĢ gücü taĢır ve bu tür bir ilke taĢıyan her nesnenin bir 

doğası olduğu söylenir; bunlar aynı zamanda birer ousiadır” (Akt. Özcan, 2011b, s. 

169), çünkü “bunların her biri aynı zamanda bir taĢıyıcıdır” (Akt. Özcan, 2006, s. 95), 

nitekim “doğa da her zaman bir taĢıyıcı içinde bulunur (Akt. Özcan, 2011b, s. 169).  

Buna karĢılık, “sedir, giysi gibi yapma Ģeylerin bu anlamda bir doğaları yoktur; 

yani kendi içlerinde bir devinim ve durağanlık ilkesi taĢımazlar, içlerinde hiçbir doğal 

değiĢme gücü yoktur” (Özcan, 2006, s. 95); “doğal değiĢme gücü bu tür nesneler için 

ancak oluĢtukları maddeden dolayı, bir ölçüde söz konusu olabilir”, ama “doğal 

nesnelerde olduğu gibi „kendi baĢlarına‟ bir yapma-yaratma ilkesi taĢımazlar; bunlar bir 

sanata bağlı nesneler olduğundan, bu ilke onlara dıĢarıdan gelir (Özcan, 2011b, s. 169). 

Dolayısıyla, Aristoteles‟e göre, “doğa, doğal nesneler söz konusu olduğunda, (1) bir 

yapma-yaratma ilkesidir, (2) bir devinim ve durağanlık ilkesi ve nedenidir ve nihayet 
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(3) Ģeyin kendi içindeki „değiĢme gücü‟dür” (Özcan, 2006, s. 95). Fakat, “burada söz 

konusu olan canlı-cansız bütün varlıkları kapsayan, onların varlık nedeni olan tabiat 

anlamında bir doğa değil, belirli bir şeyin doğası anlamında doğadır” (Özcan, 2011b, s. 

169). Bu bağlamda, Aristoteles düĢüncesinde, “doğa gereği” demek, “bir nesnenin 

kendi doğası, yani kendi içinde taĢıdığı yapma-yaratma ilkesi veya „değiĢme gücü‟ 

gereği demektir; „doğaya göre demek‟ ise, bu ilke veya güce göre ya da „kendi baĢına‟ 

sahip olduğu özelliklere göre demektir” (Özcan, 2006, s. 95-96); çünkü “doğaya göre” 

ifadesi, “doğal nesnelerde, hem nesneleri hem de bu nesnelerde bulunan özellikleri” 

kapsamaktadır (Özcan, 2011b, s. 169). 

Bu noktada, “belirli bir nesnenin, yani tek tek varolanların doğası anlamında 

„doğa‟nın ne anlama geldiğini biraz daha açmak” gerekmektedir. Çünkü, “tek tek 

varolan Ģeyler, varlık tarzı bakımından etkinlik halinde olan Ģeylerdir. Etkinlik halinde 

olanın varlık nedenini sorguladığımızda ise bunun hem biçime (forma) hem de maddeye 

bağlı olduğunu görürüz”(Özcan, 2006, s. 96). Dolayısıyla, Aristoteles‟e göre, “etkinlik 

halinde olan, birisi madde diğeri biçim olmak üzere, iki öğenin birleĢmesinden oluĢan 

bir bütündür (synolon)”. Bu bağlamda, bir Ģeyin doğasını araĢtırmak, “o Ģeyin hem 

formunu (formel nedenini) [biçimini, biçimsel nedenini] hem maddesini (maddi 

nedenini) araĢtırmak anlamına” gelmektedir (Özcan, 2011b, s. 170). Bu nedenle, 

“kendisinde devinim ve değiĢme ilkesi bulunan bir bütünün doğası anlamında „doğa‟, 

bir açıdan bakıldığında, her bir Ģeyin ilk taĢıyıcı maddesi, kısaca madde, bir diğer 

açıdan bakıldığında ise Ģekil (morphe) veya kavrama karĢılık gelen biçim (eidos) 

anlamına” gelmektedir (Özcan, 2006, s. 96). Fakat, hemen belirtmek gerekir ki madde 

ve eidosun (formun), ayrı Ģeyler olmadığı gibi ayrı baĢlarına da var olamayacağını 

düĢünen Aristoteles‟e göre, bu ikisi sadece “dilde, kavramca” ayrılmaktadır, yani 

duyulur var olanları oluĢturan temel öğeler olan madde ve eidos birbirinden bağımsız 

olarak var olamaz (Akt. Özcan, 2011b, s. 171).  

Bu bağlamda, “olanak halinde olan (olanak halinde insan veya sedir), kavramca 

kendisine karĢılık gelen biçimi [formu] almadan önce, kendi doğasına sahip değildir”. 

Dolayısıyla, “bu açıdan bakıldığında, doğa, maddeden çok Ģekil veya biçimdir” (Akt. 

Özcan, 2006, s. 98). BaĢka bir deyiĢle, madde ve formdan (eidos), bu iki temel öğenin 

bütününden oluĢan duyulur bileĢik varlıklar söz konusu olduğunda, doğa, taĢıyıcı 
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anlamında madde ile biçim, erek, hareket ettirici ilke anlamlarını içeren form (eidos)‟a 

karĢılık gelmektedir (Aristoteles, 2010, 1015a 5). Madde gibi biçimi (formu) de birkaç 

anlamda doğa olarak kabul eden Aristoteles‟e göre, “form [biçim], hem belirli bir 

ousianın, bir tekin, temel (kurucu) öğelerinden birisi olması anlamında, hem oluĢ süreci 

bakımından, hem de oluĢ sürecinin varacağı nihai nokta, ereksel neden anlamında 

doğadır; yani bir devinim ve durağanlık ilkesi ve nedenidir, değiĢim gücü ve yapma-

yaratma ilkesidir” (Özcan, 2011b, s. 172). Nitekim, “eidos (form), hem bir bütünü 

(synolon) oluĢturan öğelerden birisidir ve bu anlamda bir nedendir (bir Ģeyin biçimsel 

(formel) nedeni) aynı zamanda ilk örnektir (paradeigma)”. Bu anlamda, bir nesnenin 

nedenini (doğasını) bilmek, onun ne olduğuna iliĢkin bir tanıma (ho logos ho tou ti en 

einai) varmak demektir (Akt. Özcan, 2006, s. 98). “Var olma açısından ise, form 

[biçim], Ģeyin belirli bir Ģey olarak ortaya çıkabilmesinin temel koĢullarından birisidir” 

(Özcan, 2011b, s. 172). BaĢka bir deyiĢle, “biçimden yoksun bir Ģeyin, belirli bir nesne 

olarak, etkinlik halinde var olması olanaklı değildir” (Özcan, 2006, s. 98). Bu nedenle, 

“biçim kazanma süreci, bir diğer açıdan baktığımızda, oluĢ sürecidir” ve bu göz önüne 

alındığında, “doğa (biçim), aynı zamanda doğaya, yani belirli bir biçime kavuĢmaya 

yönelik yoldur”, çünkü “oluĢ süreci, devinebilir olanın devinmesi ve kendini 

tamamlaması, gerçekleĢtirmesidir”, en nihayetinde “bu süreç tamamlandığında, ortaya 

belirli bir Ģey” çıkmaktadır; “bunlar tek tek var olanlardır” (Akt. Özcan, 2011b, s. 172). 

Ancak, “bunun hemen arkasından yeni bir süreç” baĢlamaktadır. Bu süreçte, “biçim 

kazanıp, belirli bir Ģey olarak ortaya çıkan her doğal nesne, kendine özgü erdem ne ise 

ona kavuĢuncaya kadar biçimlenme devam” etmektedir. Son nokta, yani “o Ģeyin 

tamamlanması, mükemmelleĢmesi, kendi ereğine ulaĢmasıdır” (Akt. Özcan, 2006, s. 98-

99).  

Dolayısıyla, “Aristoteles felsefesinde, doğa, verilmiĢ, sabit, belirlenmiĢ bir Ģey” 

değildir; “bir tamamlanma, olanak halinde sahip olunan Ģeyi (doğayı) gerçekleĢtirme 

süreci ve bu süreç sonucunda o Ģeyin kendine özgü iĢlevi tam olarak yerine” getirmesi, 

ereğine kavuĢmasıdır (Özcan, 2011b, s. 173). Bu nedenle, tek tek var olanların 

doğasının araĢtırılması, maddesinin ve formunun (eidos), yani onu o yapan Ģeyin, sahip 

olduğu olanakların, özelliklerin ve ereğinin araĢtırılması demektir (Aristoteles, 2010, 

1015a 5) ve bu ereğin ne olduğu ise o Ģeyin doğasında saklıdır (Özcan, 2006, s. 99). 
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Daha açık bir ifadeyle, “doğa, „bir Ģey için‟dir ve bunun „ne için‟ olduğu, yani ereğinin 

ne olduğu araĢtırılıp ortaya konulabilir”. Dolayısıyla, Aristoteles‟e göre, “doğanın 

bizzat kendisi hem bir amaç ve erektir, hem de ilk devindiricinin yanı sıra, bu amaca 

ulaĢtıran bir (ereksel) nedendir” (Akt. Özcan, 2011b, s. 173) ve “doğa gereği var olan 

bir Ģeyin  „neden‟ ve „ne için‟ (ne amaçla) öyle olduğu sorusunun yanıtı o Ģeyin kendi 

biçiminde [formunda] saklıdır” (Özcan, 2006, s. 99). Bu bağlamda, “doğal nesnelerde, 

yani bir Ģeyden ötürü ve bir Ģey için olan” nesnelerin ereğine ulaĢabilmesi için “bazı 

Ģeylerin zorunlu olarak bulunması” gerektiğini, söz gelimi “ev olacaksa tuğla ile taĢın 

olması”nın zorunlu olduğunu düĢünen Aristoteles‟e göre, zorunlu olan Ģeyler bir araya 

geldikten sonra, “eğer söz konusu olan bir ev değil de örneğin bir insansa, oluĢan Ģeyin 

kendi doğasına (ereğine) ulaĢabilmesi için dıĢarıdan bir gücün etkide bulunmasına gerek 

yoktur; bu güç bir canlı olarak”, “o Ģeyin kendi doğasında saklıdır” (Özcan, 2006, s. 99-

100). 

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, Aristoteles‟e göre, “insan dahil, doğal 

olan her bir varlığın doğası anlamında „doğa‟, (a) o Ģeyin kendi içinde taĢıdığı 

olanakların bütünü, (b) bu olanakların gerçeklik kazanması”, yani “olanak halinden 

etkinlik haline geçmesi ve (c) her bir varlığın kendi içinde, sahip olduğu olanakları, 

hayata geçirebilme gücüdür”. Bu bağlamda, “hem madde hem biçim hem de amaç, 

anlamına gelen doğa, bir tekin maddesi, biçimi ve türün bir üyesi olarak, bunların 

birliğinden oluĢan kendi tekliği bakımından taĢıdığı bütün olanakları temsil” etmektedir. 

Ancak, “doğal olanı doğal olmayandan [yapay nesnelerden] ayıran ise bu olanaklara 

gerçeklik kazandırabilme gücünün (neden ve ilkenin) yine o tekin kendi içinde 

bulunması, dıĢarıdan gelmemesidir” (Özcan, 2006, s. 100). Bu anlamda, “her doğal 

nesne, oluĢma (var olma) ilkesini ve belirli bir Ģey olarak etkinlik halinde var olduktan 

sonra da, niteliksel, niceliksel ve yersel (mekansal) bakımdan devinebilme gücü ve 

ilkesini kendi içinde” taĢımaktadır. Daha doğru bir ifadeyle, “ousia bakımından ve 

nitelik-nicelik-yer bakımından devinme/değiĢme neden ve ilkesini ve yapma-yaratma 

gücünü kendi içinde taĢıyor olmak ile doğa aynı Ģeydir” (Özcan, 2011b, s. 174). Ereksel 

neden “anlamında „doğa‟ ise, etkinlik haline geçmiĢ, belirli bir Ģey olarak var olmuĢ 

olanın, kendine özgü amaca ulaĢması, kendi iĢlevini yerine getirmesi, dolayısıyla formel 
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ousia bakımından tamamlanması”, yani her ne ise o olması demektir (Özcan, 2006, s. 

100).  

Bu bağlamda, insan söz konusu olduğunda, Aristoteles‟e göre, “insan her Ģeyden 

önce doğal bir varlıktır” ve “her doğal varlık gibi insan için de „doğa‟ hem madde hem 

biçim anlamına” gelmektedir. Daha açık bir ifadeyle, “doğal bir varlık olarak insan, 

devinim ve durağanlık ilkesini, oluĢma (var olma) neden ve ilkesini ve kendi amacını 

kendi içinde taşıyan, yapma-yaratma gücüne sahip bir varlıktır” (Özcan, 2011b, s. 174). 

Dolayısıyla, devinme ve değiĢme ilkesini kendi içinde barındıran “bir bütün olarak 

insanın doğası anlamında „doğa‟, bir açıdan bakıldığında her bir Ģeyin ilk taĢıyıcı 

maddesi anlamında madde, yani beden, bir diğer açıdan bakıldığında ise Ģekil (morphe) 

veya kavrama karĢılık gelen biçim (eidos), yani ruh anlamına” gelmektedir. BaĢka bir 

deyiĢle, “insanın doğası, madde ve biçime karĢılık gelen, beden ve ruhtur; ne yalnızca 

beden, ne de yalnızca ruhtur”. Bu nedenle, insan doğasının araĢtırılması, bedenin ve 

ruhun araĢtırılmasıdır (Özcan, 2006, s. 101).  

Fakat, “doğal bir tarzda var olan veya varlığa gelen her Ģeyin, kendisinde oluĢ ve 

varlığın doğal ilkesini taĢıdığı halde bir form ya da yapıya sahip olmadığı sürece henüz 

doğası olmadığını söyleriz” diyen Aristoteles‟e göre, canlı bir varlığın doğasının 

araĢtırılması onun maddesinden çok formunun, eidosunun, insan söz konusu olduğunda 

ise bedeninden çok ruhunun araĢtırılmasıdır (Aristoteles, 2010, 1015a 5). Nitekim, ruh 

“(…) kesin olarak, bilkuvve (güç halinde) hayata sahip doğal bir cismin, yani 

organlaĢmıĢ bir cismin bir ilk entelekheia‟sıdır” (Aristoteles, 2014c, 412a 20 412b). 

Ruh, “biçim, (eidos) anlamında”, kendi amacını kendi içinde taĢımaktadır ve “etkinlik 

halinde olan bir tekin „neliği‟ anlamında ousiadır”, yani “kendinde hareket ve 

dinginliğin bir ilkesi olan doğal bir cismin neliği ve biçimidir”. Dolayısıyla, “ruh, neden 

ve ilkedir, ama öyle bir ilkedir ki hem formel hem etkin hem de ereksel nedeni temsil” 

etmektedir. Ruh, “hareketin kaynağıdır, amaçtır”, yani erektir ve “canlı cisimlerin 

formel ousiası anlamında nedendir”. BaĢka bir deyiĢle, “ruh, biçimsel ousia olarak 

nedendir, çünkü her bir Ģey için varlığın nedeni biçimsel ousiadır”, yani bütün canlı 

varlıkların canlılıklarının nedeni ve ilkesi, ruhtur. Öte yandan, “etkinlik halinde var olan 

bir canlının ereği onun biçimi [formu] ve kavramınca içerilir ve ayrıca, doğa gibi akıl da 

bir Ģey içindir ve bu Ģey onun ereğidir” (Özcan, 2006, s. 102). Bu nedenle, “ruh, bütün 
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ruh (can) sahibi varlıklarda olduğu gibi insanda da, hem formel [biçimsel], hem etkin 

hem de ereksel nedeni temsil” etmektedir ve “temsil ettiği Ģeyler bakımından o Ģeyin 

doğasıdır” (Özcan, 2011b, s. 176).   

Dolayısıyla, Aristoteles, insanın neliğini, yani ne olduğunu, öncelikle ruh sahibi 

bir varlık olmasından hareketle ortaya koymaktadır. Fakat, “ruh sahibi olmak, diğer 

hayvan
5
 türlerinde de bulunan bir özellik olduğundan”, Aristoteles, “insan ruhunun 

diğer hayvanlarda bulunmayan” yanını, yani “akıl ya da ruhun akıllı kısmı”nı ayırt edici 

özellik olarak kabul etmekte ve buradan hareketle, insanı ilk önce “akıl sahibi bir 

hayvan” olarak tanımlamaktadır. Ancak, Aristoteles, her ne kadar insanın neliğini ilk 

baĢta sadece insanlarda bulunan bir ruh türü ya da ruhsal yeti olan akıl ile ilgisinde 

açıklasa da sonrasında tek baĢına alındığında akıl sahibi olmayı, insanı insan yapan, 

yani insanı diğer hayvanlardan ayırt etmemize yarayan bir özellik olarak yetersiz 

bulmaktadır (Özcan, 2018, s. 6). Çünkü, “akıl, her an, ruhun bir diğer kısmı olan ve 

bütün geliĢmiĢ hayvanlarda da bulunan arzu/iĢtah/istek kısmının veya kısaca „isteme‟nin 

etkisi altında” kalabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, ruhta akıldan baĢka arzu ve iĢtah 

gibi yetilerin de bulunduğunu öne süren Aristoteles, insan söz konusu olduğunda ruhun 

her zaman akla uygun eylemediğini, arzu ve iĢtaha göre de eyleyebildiğini 

belirtmektedir. Arzu, iĢtah ve isteme ise insanın hayvanlarla ortak olan yanına, yani 

yarar, çıkar, haz, zenginlik, mevki, makam gibi Ģeyleri baĢ değer yapmasına karĢılık 

gelmektedir. Ancak, akıl, bütün geliĢmiĢ hayvanlarda da bulunan arzu ve iĢtahlara göre 

eylediğinde, yani akıl istemenin etkisi altında kaldığında, her bireyin kendi varlığını 

devam ettirebilmesinin ya da sırf hayatta kalabilmesinin bir aracı olarak kullanıldığında, 

tek baĢına insan için ayırt edici bir özellik olmaktan çıkmaktadır (Özcan, 2018, s. 6-7). 

Dolayısıyla, insanı diğer varlıklardan ayıran Ģeyin ne olduğunun araĢtırılması 

gerekmektedir. 

Bu noktada, Aristoteles, kendi amacını kendi içinde taĢıyan, yapma-yaratma 

gücüne sahip, doğal bir varlık olan insanın ayırt edici özelliğinin, yani insanı insan 

                                                           
5
 “Hayvan teriminin, Latincedeki karĢılığı „animal‟dır; anima, ruh ve can anlamına” gelmektedir. Bu 

nedenle, “animal (yani hayvan)”, “ruhlu ve canlı olan demektir”. Dolayısıyla, “felsefede, „insan bir 

hayvandır‟, demek, insan ruh ve can sahibi bir varlıktır” anlamına gelmektedir.  

Bilgi için bkz. Muttalip Özcan, “Ġnsan ve Toplum Felsefesi”. Felsefe, Ġnsan ve Toplum içinde (s. 6). 

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2018.  
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yapan Ģeyin ne olduğunu açıklığa kavuĢturabilmek için “insanın iĢi” kavramından 

hareket etmektedir. Çünkü, Aristoteles‟e göre, var olan her Ģeyin bir ereği (telos) vardır, 

yani var olan her Ģey bir Ģey içindir ve insan dahil tüm canlıların tamamlanmıĢ, her ne 

ise o olmuĢ hali, ereğine ulaĢmıĢ halidir. Ġnsanın ereğine ulaĢması, tamamlanması, yani 

kendini gerçekleĢtirmesi ise kendine özgü iĢi ya da iĢlevi her ne ise onu yerine getirmiĢ 

olması ile mümkündür. Dolayısıyla, insanı insan yapan Ģeyin ne olduğu sorusu, insanın 

ereğenin ne olduğu sorusuyla aynı anlama gelmektedir. Buradan hareketle, insanın 

iĢinin ne olduğunu soruĢturan Aristoteles‟e göre, nasıl ki “bir flütçünün, bir heykeltraĢın 

ve her ustanın, genellikle bir iĢi ve bir yaptığı olanların iyi olması, onların iĢiyle ilgili 

görünüyorsa, insan için de böyle düĢünülebilir” (Aristoteles, 2014a, 1097b 25). Daha 

açık bir ifadeyle, tek tek insanları yaptıkları iĢten hareketle birbirlerinden ayırt 

ettiğimizi, söz gelimi kimisine demirci, kimisine gemici diyerek, demirciyle gemiciyi 

birbirinden yaptıkları iĢe göre ayırdığımızı, aynı iĢi yapanları ise birbirlerinden o iĢi 

nasıl yaptıklarına, yani iĢini iyi yapıp yapmamalarına göre ayırt ettiğimizi belirten 

Aristoteles, insanın neliğini açıklığa kavuĢturabilmek için Ģu soruyu ortaya atmaktadır: 

Tek tek kiĢilerin, örneğin “marangozun, ayakkabıcının belli iĢleri ve yaptıkları vardır 

da, insanın bir iĢi yok mudur?” (Aristoteles, 2014a, 1097b 30). BaĢka bir deyiĢle, diğer 

hiçbir hayvan türünün yapamadığı, sadece tür olarak insanın yapabildiği, insana özgü 

bir erek, iĢ var mıdır, varsa bu nedir? 

Aristoteles‟e göre, tür olarak insanın iĢi, ruhun sadece akla değil, aynı zamanda 

erdeme uygun etkinliğidir (Aristoteles, 2014a, 1098a 1-20). Daha açık bir ifadeyle, 

“doğrudan doğruya eylem yaĢamını göz önüne alan” Aristoteles‟e göre, insanın iĢi, 

belirli bir Ģekilde yaĢamaktır”, yani “belirli bir yaĢam biçimidir”; çünkü, “yaĢamak”, 

“sadece canlılığını korumak olarak alındığında, bu bitkilerin de sahip olduğu bir 

„yaĢam‟ biçimidir”. Dolayısıyla, “baĢka bir canlıya değil de sırf insana özgü olan iĢ: 

Ruhun akla uygun ya da akıldan yoksun olmayan etkinliğidir; bu Ģekilde sürdürülen bir 

eylem yaĢamıdır”, yani “tür olarak insana özgü iĢ akla (Nous‟a) ya da rasyonel bir 

ilkeye göre eylemektir” (Özcan, 2011a, s. 169). Fakat, “bütün rasyonel güçler/olanaklar 

karĢıt sonuçlar doğurma özelliğine sahiptir” (Özcan, 2011b, s. 125). BaĢka bir deyiĢle, 

olanak halinde bir güç olan akıl ya da akılsal güçler, doğada var olan sel, deprem vb. 

güçlerin aksine her zaman aynı sonucu doğurmayıp, karĢıt sonuçlar ortaya 



263 
 

çıkarabilmektedir (Aristoteles, 2010, 1046b 5). Sözgelimi, sel her zaman yıkar, ateĢ her 

zaman yakar ve bu sonuçlar ne selin elindedir ne de ateĢin. Oysa, hekim iyileĢtirebildiği 

gibi hasta da edebilir ya da akıl, ölümcül bir hastalığa bir aĢı geliĢtirebildiği gibi atom 

bombası da yapabilir. Dolayısıyla, olanak halinde bir güç olan akıl, yapıcı ya da yıkıcı, 

iyi ya da kötü, erdeme uygun ya da erdeme aykırı bir Ģekilde kullanılmasıyla karĢıt 

sonuçların açığa çıkmasına yol açabilmektedir (Özcan, 2011b, 125). Nitekim, “akılsal 

güçlere sahip olan varlıklar etkilerini, akıl-dıĢı güçlere sahip olan varlıklara zıt bir 

tarzda meydana getirirler” diyen (2010, 1046b 20) Aristoteles‟e göre, “akılsal güce 

sahip olan Ģeyin yol açtığı sonuçlar, aynı ilke, yani ussallık (rasyonellik) altında 

toplanır”, ancak “ussal (rasyonel) güç bir sonucu hem iyi hem de kötü tarzda 

doğurabilir” (Akt. Özcan, 2011b, 125-126).  

Bu nedenle, herkesin bir ölçüde akıl sahibi olduğunu kabul etsek bile aklın 

kullanım biçimi, niceliği ve niteliği herkeste aynı değildir. Dolayısıyla, aklın ne amaçla 

ve nasıl kullanıldığına bakılmaksızın, aklı tek baĢına insanın ayırt edici özelliği olarak 

görmek ve insanın iĢinin “ruhun akla uygun etkinliği” olduğunu söylemek yeterli 

değildir; hatta, eksik ve hatalı bir belirlemedir (Özcan, 2006, 112). Çünkü, “nasıl ki 

önemli olan sadece bir iĢi yapmak değil” de yapılan iĢi “iyi yapmaksa ve bir iĢi iyi 

yapana o alanda erdem (arete) sahibi denilirse”, aynı Ģekilde “insanın da sadece akla 

uygun eylemesi ya da günümüzde kabul edildiği gibi „akla sahip‟ olması yetmez, iĢini 

iyi yapması, yani akla uygun eylemlerin (veya etkinliklerin) erdemli bir Ģekilde veya 

erdem sahibi bir kiĢi tarafından gerçekleĢtirilmesi” gerekmektedir (Özcan, 2011a, s. 

169). Nitekim, Aristoteles‟e göre, her Ģey “kendine özgü erdemine göre yapılırsa, iyi” 

olacak, yani insana özgü iyi, ancak bu Ģekilde ortaya çıkacaktır. Tıpkı gitarcının iĢinin 

gitar çalmak, ama usta gitarcının iĢinin iyi gitar çalmak olması gibi bir insanın iyi 

ve/veya erdemli bir insan olabilmesi için yaptığı iĢi iyi yapması, yani aklın kendi 

erdemine uygun eylemesi gerekmektedir. Çünkü “amaç sadece insan değil, „iyi‟ 

[erdemli] insan olmak olduğunda”, insanın iĢini iyi [erdemli] bir Ģekilde yerine 

getirmesi gerekmektedir (Özcan, 2006, s. 112).  

Buradan hareketle, Aristoteles‟e göre, tür olarak insanın iĢi, insanın ayırt edici 

özelliği, ruhun hem akla hem de erdeme uygun etkinliğidir (Aristoteles, 2014a, 1098a 1-

20). Diğer bir deyiĢle, bir insan ancak akla ve erdeme uygun eylediğinde ereğine 
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ulaĢmakta, formunu (eidos) tamamlamakta, kendi doğasını gerçekleĢtirerek neyse o 

olmakta, yani tam anlamıyla insanlaĢmaktadır. Ġnsanı insan yapan, onu türdeĢlerinden 

ayıran ve böylece insanın varlığını anlamlı ve değerli kılan Ģey, sadece akla göre 

eyleyebilmesi değil, aynı zamanda erdeme uygun eyleyebilmesidir, yani insanın adalet, 

dürüstlük, bilgelik, ölçülülük gibi erdemleri, eylemleriyle hayata geçirebilmesidir. 

Çünkü, “sadece tür olarak insan, bu tür erdemlere dayalı bir hayat sürdürebilir; baĢka 

hayvanların yapamayıp da sadece insanın yapabildiği Ģey, onun kendine özgü iĢi 

budur”. Aksi halde, insan, akla ve erdeme uygun eylemediğinde, tıpkı henüz meyve 

vermemiĢ bir portakal fidanı gibi tamamlanmıĢ değildir; eksiktir. Bu nedenle, insanın 

nihai amacı, ereği, iĢi, akla ve erdeme uygun eylemek, bu türden bir yaĢam 

sürdürebilmektir (Özcan, 2018, s. 7).  

Ġnsana yakıĢır yaĢamın akla ve erdeme uygun bir yaĢam olduğunu düĢünen 

Aristoteles‟e göre, “geliĢigüzel bir süre için değil, yaĢam boyu amacını kendinde taĢıyan 

erdeme göre etkinlikte bulunan ve dıĢ iyilere de [beslenmek, sağlıklı olmak gibi] 

yeterince sahip olan kiĢiye mutlu dememize engel olan bir Ģey” yoktur, yani insan, 

ancak akla ve erdeme uygun eylediğinde insansal iyi anlamında mutluluğa ulaĢmaktadır 

(Aristoteles, 2014a, 1101a 15). Bu bağlamda, “erdemler, tam olarak, sahip olunduğunda 

bireyin eudaimoniaya ulaĢmasını olanaklı kılacak, eksikliğindeyse bu telosa doğru 

ilerleyiĢini sekteye uğratacak niteliklerdir” (Macintyre, 2019, s. 307). Bu noktada açıkça 

görüldüğü gibi Aristoteles‟in anladığı anlamda mutluluk, günümüzde olduğu gibi arzu 

ve iĢtahların tatmininde aranan, peĢinden koĢulan, para, mal, mülk, Ģan, Ģöhret veya 

makamla elde edilebilen bir Ģey değildir. Ġnsansal iyi anlamında insana özgü mutluluk, 

erdemli bir yaĢamın kendiliğinden beraberinde getirdiği türden bir mutluluktur (Özcan, 

2018, s. 7). Aristoteles‟in deyiĢiyle, mutluluk iyi [erdemli] bir ruh etkinliğidir”, yani 

“tam erdeme uygun tam bir yaĢama etkinliği”dir (Aristoteles, 2015, 1219a 30-35). 

Dolayısıyla, “en iyi [erdemli] olan ve en iyi [erdemli] hareket eden Ģehir, mutlu Ģehirdir, 

iyi eylemlerde [erdemli eylemlerde] bulunmayanların mutlu olmaları olanaksızdır”. 

Ayrıca, “erdem ve zekâ olmadan bir kimsenin ya da bir Ģehrin iyi eyleminden söz bile 

edilemez” (Aristoteles, 2014b, 242-243). 

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, erdemli bir kiĢi olmanın insanlaĢmakla 

ilgisini kuran ve sırf insana özgü yaĢam biçiminin erdemli bir eylem yaĢamı olduğunu, 
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insansal iyi olarak mutluluğun ancak bu türden bir eylem yaĢamıyla elde edilebileceğini 

belirten Aristoteles‟e göre, bir insan ancak erdemli bir yaĢam sürdürdüğünde kendi 

ereğine ulaĢmıĢ, kendi formunu (eidos) tamamlamıĢ, doğasını gerçekleĢtirmiĢ, yani tıpkı 

bir portakal ağacının meyve verdiğinde gerçek bir portakal ağacı olması gibi tam 

anlamıyla insanlaĢmıĢ olacaktır. Çünkü bir Ģeyin doğasını gerçekleĢtirmesi, onun nihai 

ereğine ulaĢması, yani her ne ise o olması anlamına gelmektedir. Nitekim, insan da 

ancak nihai ereği olan akla ve erdeme uygun eylediği zaman doğasını gerçekleĢtirmiĢ 

olacaktır. Bu nedenle, ruhun akla ve erdeme göre eylemesinin ne anlama geldiğine 

yakından bakmak, yani Aristoteles‟in akıl ile iliĢkilendirdiği ruh ve bununla bağlantılı 

olan erdem görüĢünü ele almak, eylemin, erdemlerle ve akıl ile olan iliĢkisini, 

dolayısıyla eylemin insan yaĢamındaki yerini ve tüm bunların insanlaĢmakla olan 

ilgisini açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir. Böylece, Aristoteles‟in insan görüĢünde, 

aklın yerinin ne olduğunu veya aklın hangi bakımdan, hangi koĢullarda insanın ayırt 

edici bir özelliği haline geldiğini açıklamak da mümkün olacaktır.  

Ġnsan ruhunu öncelikle “akıldan yoksun yan” ve “akıl sahibi yan” olarak iki 

kısma ayıran Aristoteles‟e göre, akıldan yoksun olan yan ve akıl sahibi yan da kendi 

içinde iki bölümden oluĢmaktadır. Akıldan yoksun olan yanın kendi içindeki 

bölümlerinden birisi, bitkilerle ortak olan ve Aristoteles‟in “bitkisel olan” dediği, 

beslenme ve büyümeyle iliĢkilendirdiği kısımdır. Akıldan yoksun olan yanın bir diğer 

kısmı ise duyumsamayla, arzu ve iĢtahlarla ilgili bölümüdür. Bu bağlamda, Aristoteles, 

akıldan yoksun olan ve bitkilerle ortak olan kısmın “akıldan hiçbir Ģekilde pay” 

almadığını, “arzulayan ya da genel olarak iĢtah duyan” yanın ise tıpkı “babamızın ya da 

dostlarımızın” bize akıl vermesi ve bizim de onları dinlediğimizdeki gibi “aklın sözünü 

dinlediği ve ona boyun eğdiği zaman, akla bir Ģekilde” katıldığını, akıldan pay aldığını 

belirtmektedir (Aristoteles, 2014a, 1102b 30). BaĢka bir deyiĢle, Aristoteles‟in sözünü 

ettiği aklın “iĢtah ve arzuyla, istek ve istemeyle ilgili olan” bu kısmı, “kendisine öğüt 

verilen, yerilen, teĢvik edilen ya da benzeri uyarılara uğrayan kısmıdır”, yani 

“babamızın ya da dostlarımızın akıl verdiği, zaman zaman akıl tarafından ikna 

edilebilen”, ruhun akıllı kısmına boyun eğen yandır (Özcan, 2011b, s. 181). Bu 

durumda, ruhun kendisi akıl sahibi olmayan, ama akıldan pay alan kısmını da akıl sahibi 

olarak kabul ettiğimizde, ruhun akıl sahibi olan yanının da iki bölümden oluĢtuğunu 
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söylemek mümkündür. Böylece, Aristoteles, ruhu “asıl ve kendisi akıl sahibi olan” yan, 

“babanın sözünü dinleyen [akıl alan] yan”, yani kendisi akıl sahibi olmayan, ama 

akıldan pay alan yan ve “akıldan hiçbir Ģekilde pay almayan” bitkisel yan olmak üzere 

üç kısma ayırmaktadır (Aristoteles, 2014a, 1102b 15-30, 1103a 5). Fakat, “bizi 

ilgilendiren ilk iki kısımdır”, çünkü bu kısımlar ruhun erdemlerle iliĢkili olan insansal 

kısımlarıdır (Özcan, 2011a, s. 170).  

Ruhun erdemlerle iliĢkili akıl sahibi olan kısmını iki bölümde ele alan 

Aristoteles, aklın nesne alanlarına göre “teorik bilgiyle” ve “pratik bilgiyle” ilgili olan 

iki farklı kullanımı olduğunu belirtmektedir. Aristoteles‟e göre, aklın teorik türden 

bilgiyle iliĢkili kısmı, teorik düĢünmeyle ve zorunlu olanla, yani baĢka türlü olamayacak 

olanla ilgilidir. Buna karĢılık, pratik olan kısım, enine boyuna düĢünüp taĢınan, “tartan” 

yandır ve baĢka türlü olabilecek olanla, yani eylemlerle ilgilidir (Özcan, 2011a, s. 170). 

Diğer bir deyiĢle, ruhun kendisi akıl sahibi olan ve teorik türden bilgiyle ilgili yanı 

“ilkeleri baĢka türlü olamayacak nesnelere”, kendisi akıl sahibi olmayan, ama akıldan 

pay alan ve pratik bilgiyle ilgili yanı ise “ilkeleri baĢka türlü olabilecek nesnelere 

baktığımız yan”dır (Aristoteles, 2014a, 1139a 5). Bu noktada, Aristoteles‟in, sadece 

insanlarda bulunduğunu belirttiği, “bir ruh türü ya da ruhsal yeti olarak „akıl‟ ile 

anlatmak istediği Ģeyin” yapısını, yani ruhun akıl sahibi olan her iki kısmını ve bu 

kısımlarla ilgili iki tür bilgiyi daha açık bir Ģekilde anlayabilmek için Özcan‟ın yaptığı 

ayrımdan hareketle, ruhun kendisi akıl sahibi olan teorik bilgiyle ilgili yanın teorik akla, 

kendisi akıl sahibi olmayan, ama akıldan pay alan pratik bilgiyle ilgili yanın ise pratik 

akla karĢılık geldiğini söylemek uygun olacaktır (Özcan, 2006, s. 106-107). Bu 

bağlamda, Aristoteles‟in “bilimsel yan” dediği teorik akıl alanında amaç sadece 

bilmektir. Fakat, “tartan yan” olarak nitelendirdiği pratik akıl alanında ise amaç 

eylemek ve yaratmaktır. Çünkü, baĢka türlü olabilecek olanla ilgili pratik akıl alanında 

zorunluluk yoktur ve bu nedenle yaratmayla, eylem yaĢamıyla ilgilidir (Aristoteles, 

2014a, 1139a 15-30). 

Aristoteles, nesne alanlarına göre farklılık gösteren ruhun akıl sahibi olan 

kısımlarını bu Ģekilde irdeledikten sonra, bu iki kısmın her birine iliĢkin iyinin 

(erdemin) ne olduğunu soruĢturmakta ve buradan hareketle, teorik aklın ve pratik aklın 

erdemlerle olan iliĢkisini kurmaktadır. Çünkü, daha önce belirtildiği gibi karĢıt sonuçlar 
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doğurabilen ve olanak halinde bir güç olan aklın, insan için ayırt edici bir özellik 

olabilmesi için sadece iĢini yapması yeterli değildir, bu iki kısmın her birinin kendine 

özgü iĢi “iyi” (erdemli bir Ģekilde) yapması gerekmektedir (Aristoteles, 2014a, 1139a 

15-30). Bu bağlamda, teorik akıl kendi iĢini iyi yaptığında kendi erdemine, yani teorik 

bilgeliğe, pratik akıl kendi iĢini iyi yaptığında ise kendi erdemi olan pratik bilgeliğe 

(phronesis) ulaĢacaktır. BaĢka bir deyiĢle, aklın iki farklı kullanımı olan teorik akıl ve 

pratik akıl, ancak kendi erdemine ulaĢmıĢsa iĢini iyi yapmıĢ olacaktır. Dolayısıyla, 

Aristoteles‟e göre, bir kiĢinin akla ve erdeme uygun insana özgü bir yaĢam 

sürdürebilmesi, böylelikle doğasını gerçekleĢtirebilmesi, yani tam anlamıyla insan 

olabilmesi ve insansal iyi anlamında mutluluğa ulaĢabilmesi için sadece akla sahip 

olması yeterli değildir, teorik aklın teorik bilgeliğe, pratik aklın ise pratik bilgeliğe 

ulaĢmıĢ olması gerekmektedir (Özcan, 2011a, s. 170).  

Fakat, teorik akıl ve teorik bilgelik her ne kadar mutluluğu tamamlayıcı bir öge 

olsa da insansal iyiyle ya da mutlulukla doğrudan ilgili değildir. Çünkü, Aristoteles‟e 

göre teorik bilgelik, “erdemin bütününe iliĢkin olduğundan ötürü parçaya iye olmakla 

ve etkinlik halinde olmakla mutlu kılar” (Aristoteles, 2014a, 1144a 5). Daha açık bir 

ifadeyle, ruhun bir bölümünün erdemi olan teorik bilgelik “erdemin bütününün bir 

parçası olduğu için sahip olmakla ve eylemekle mutluluk sağlar” (Özcan, 2011a, s. 

170). Ancak, teorik bilgelik, insanın doğasını aĢan tanrısal bir Ģeydir, ayrıca zorunlu 

olanla, yani baĢka türlü olamayacak olanla ilgilidir ve amaç bilmektir. Oysa, pratik 

bilgelik, baĢka türlü olabilecek olanla, yani eylem yaĢamıyla ilgilidir ve amaç bilmekten 

çok eylemektir. Bu nedenle, eylem hayatı söz konusu olduğunda bizi ilgilendiren teorik 

bilgelikten çok pratik bilgeliktir (Aristoteles, 2014a, 1141b 10-20). Öte yandan, hazza, 

arzu ve iĢtahlara göre eylemenin hayvanlara özgü bir yaĢam biçimi olduğu 

hatırlandığında, Aristoteles‟in, pratik bilgeliğin amacı olan eylem ile insana yakıĢır 

erdemli bir yaĢam sürdürmeyi kastettiği açıktır. Nitekim, Aristoteles‟e göre, pratik 

bilgelik (phronesis), ne Ģekilde eylemek gerektiğini enine boyuna düĢünüp taĢınmak, 

tartmaktır. Bu da “aklı baĢında kiĢinin iĢi”dir. BaĢka bir deyiĢle, “bütünüyle iyi yaĢama 

ile ilgili olarak nelerin kendisi için iyi ve yararlı olduğu konusunda yerinde” 

düĢünebilmek, ancak pratik bilgeliğe (phronesis) ulaĢmıĢ bir kiĢinin iĢidir (Aristoteles, 

2014a, 1140a 25). Dolayısıyla, pratik bilgelik, erdemli bir eylem yaĢamı 
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sürdürebilmenin ve bu Ģekilde insansal iyi olan mutluluğa ulaĢabilmenin ön 

koĢullarından biridir. Bu nedenle, Aristoteles‟in, insanın doğasını gerçekleĢtirmesiyle, 

insanın ereği ve iĢiyle, insansal iyiyle ve aklın iki farklı kullanımıyla doğrudan 

iliĢkilendirdiği erdem görüĢünün de ele alınması gerekmektedir. 

Erdemleri, düĢünce erdemleri (bilgelik, doğru yargılama, aklı baĢındalık) ve 

karakter erdemleri (cömertlik, ölçülülük, yiğitlik, adalet gibi erdemler) olmak üzere 

ikiye ayıran Aristoteles‟e göre, düĢünce erdemleri, daha çok eğitimle, hayata iliĢkin 

deneyimle, tecrübeyle, yani zamanla kazanılan ve bilgi gerektiren erdemlerdir 

(Aristoteles, 2014a, 1103a 5-15). Fakat, daha önce belirtildiği gibi eylem hayatı söz 

konusu olduğunda düĢünce erdemlerinden teorik bilgelik, eylem hayatıyla doğrudan 

ilgili değildir. Çünkü, pratik bilgeliğe (phronesis) ulaĢmıĢ bir kiĢi aynı zamanda doğru 

yargılama gücüne de sahiptir. Dolayısıyla, eylem hayatıyla, insansal iyilerle doğrudan 

bağlantılı olan pratik bilgeliktir (Aristoteles, 2014a, 1141b 10-20). Ancak, bir kiĢinin 

pratik bilgeliğe ulaĢabilmesi, yani aklı baĢında olabilmesi için sadece düĢünce 

erdemlerine değil, aynı zamanda karakter erdemlerine de sahip olması gerekmektedir 

(Özcan, 2011a, s. 171). Aristoteles‟e göre, karakter erdemleri, “alıĢkanlıkla edinilir, adı 

da bu nedenle küçük bir değiĢiklikle alıĢkanlıktan [ethos‟tan] gelir”. Daha açık bir 

ifadeyle, karakter erdemleri kimsede “doğa vergisi” olarak bulunmaz. Çünkü, “doğal 

olarak bir özelliğe sahip olan hiçbir Ģey baĢka türlü bir alıĢkanlık edinemez”. Örneğin, 

“doğal olarak aĢağı doğru giden taĢı, biri onu binlerce kez yukarı doğru atarak 

alıĢtırmaya çalıĢsa bile, taĢ yukarı doğru gitmeye alıĢamaz”, yani “doğal yapısı gereği 

baĢka türlü olan hiçbir Ģey”, “baĢka türlü bir alıĢkanlık edinemez” (Aristoteles, 2014a, 

1103a 15-20).  

Dolayısıyla, Aristoteles‟e göre, erdemler, “ne doğal olarak ne de doğaya aykırı 

olarak edinilir”. Erdemleri edinmeye uygun bir yapıya/doğaya sahip olmak 

gerekmektedir. Erdemleri tam olarak yapa yapa, alıĢkanlıkla geliĢtirdiğimizi düĢünen 

Aristoteles, karakter erdemlerinin tek tek insanlar için birer olanak olduğunu 

düĢünmektedir. BaĢka bir deyiĢle, erdemleri, “öteki sanatlarda olduğu gibi, daha önce 

etkinlikte bulunarak ediniriz; çünkü öğrenip yapmamız gereken Ģeyleri biz yapa yapa 

öğreniriz, örneğin ev yapa yapa mimar, gitar çala çala gitarcı” olunduğu gibi “adil 

Ģeyler yapa yapa adil insan, ölçülü davrana davrana ölçülü, yiğitçe davrana davrana da 
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yiğit insanlar oluruz” (Aristoteles, 2014a 1103a 25-30, 1103b 5). Bu bağlamda, 

erdemler, cins bakımından “huy”dur (Aristoteles, 2014a 1106a 5-15). Fakat, erdemin 

bir huy olduğunu söylemenin yetersiz olduğunu, nasıl bir huy olduğunu da belirlemek 

gerektiğini belirten Aristoteles‟e göre, huyların övüleni olduğu gibi yerileni ya da 

aĢırısı, eksik ve orta olanı vardır (Aristoteles, 2014a 1106a 15). Örneğin, “korkma 

cesaret etme, arzu etme, öfkelenme, acıma ve genelde haz alma ya da acı duymada daha 

az ve daha çok olur, her ikisi de iyi değil”dir (Aristoteles, 2014a 1106b 15). Oysa, 

“gerektiği zaman gereken Ģeylere, gereken kiĢilere karĢı, gerektiği için, gerektiği gibi 

bunları yapmak orta olandır ve en iyidir, bu da erdeme özgüdür” (Aristoteles, 2014a, 

1106b 15-20). Bu nedenle, “her erdem neyin erdemi ise, onun iyi durumda olmasını ve 

kendi iĢini iyi gerçekleĢtirmesini sağlar” (Aristoteles, 2014a 1106a 15). Söz gelimi, 

“gözün erdemi gözü ve onun iĢini erdemli kılar; çünkü gözün erdemi sayesinde iyi 

görürüz”. Aynı Ģekilde, insanın erdemi ise “insanın iyi olmasını ve kendi iĢini iyi 

gerçekleĢtirmesini sağlayan huy”dur (Aristoteles, 2014a, 1106a 15-20).  

Bu bağlamda, her türden huyun erdeme karĢılık gelmediğini, aĢırı ve eksik 

huylar yerilirken, orta olan huyların övüldüğünü belirten Aristoteles‟e göre, “huylardan 

övülenlere ise erdemler diyoruz” (Aristoteles, 2014a, 1103a 5, 1106b 25-30). Bu 

nedenle, erdem, övülen orta olma huyudur; “orta olma ise erdeme özgüdür” ve erdem 

“ortayı amaç edinir”. (Aristoteles, 2014a, 1106b 25-30). Ancak, Aristoteles‟in sözünü 

ettiği orta, her zaman, her yerde ve herkes için geçerli olan aritmetik bir orta değildir; 

kiĢiye göre olan bir ortadır, yani erdemli bir kiĢinin yaĢamı boyunca, olanakları 

dahilinde, kendi gücüne ve imkânlarına göre her tek durumda orta olanı bulması, bilerek 

ve isteyerek hayata geçirmesi gerekmektedir. Örneğin, aĢırılığın ve eksikliğin ortası 

olan ve övülen huylardan olan cömertlik erdemi, aĢırılık olan savurganlık ile eksiklik 

olan cimriliğin ortasıdır. Dolayısıyla, erdem, her bir durumda orta olanı bulma ve onu 

bilerek, isteyerek hayata geçirme huyudur (Aristoteles, 2014a, 1107a 5, 1119b 25, 

1120b 20). Böylece, erdemler “her tek durumda birer aĢırılık ve zaaf olan uçlardan 

kaçınıp, orta olanı bulup hayata geçirme sonucu, zamanla kiĢiliğin bir parçası haline 

gelen” ve övülen alıĢkanlıklar ya da huylardır (Özcan, 2011a, s. 171). 

Öte yandan, Aristoteles‟e göre, karakter erdemleri anlamında birer huy ve/veya 

alıĢkanlık olan adil, ölçülü, yiğit olmak bir kiĢide “doğuĢtan itibaren” bulunabilir, ama 
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doğuĢtan gelen bu tür huylar, “ustan bağımsız olunca zarar verici” olabilir, “oysa us 

taĢırsa”, ancak “o zaman asıl anlamda erdem olur” (Aristoteles, 2014a, 1144b 5-10). Bu 

bağlamda, “doğal erdem ve asıl erdem olmak üzere iki türlü karakter erdemi vardır” 

diyen Aristoteles için “asıl olan erdem, aklı baĢındalıktan bağımsız olamaz”. Ancak, 

“aklı baĢındalık da karakter erdemleri olmaksızın mümkün olamaz”. Daha açık bir 

ifadeyle, “bir kiĢiye „erdemli‟ diyebilmemiz için, bu iki tür erdemin [karakter 

erdemlerinin ve düĢünce erdemlerinin, pratik bilgeliğin] aynı kiĢide bir ve aynı zamanda 

var olması” gerekmektedir. Nitekim, bu gereklilik, daha doğru bir ifadeyle zorunluluk 

“kendisini en açık biçimde tercih sorununda açığa” vurmaktadır (Özcan, 2011a, s. 171). 

BaĢka bir deyiĢle, “bir erdemi hayata geçirmenin doğurduğu ilk sonuç, doğru eylemle 

sonuçlanan bir seçim” bir tercihtir (Macintyre 2019, s. 308). 

Bu bağlamda, bir eylemi gerçekleĢtirirken, istemeyle tercih arasındaki farka 

vurgu yapan ve istemenin daha çok amaçla, tercihin ise amaca götüren yol ve araçlarla 

ilgili olduğunu belirten Aristoteles‟e göre, gücümüz dahilinde olsun ya da olmasın her 

Ģeyi isteyebiliriz, ama her Ģeyi tercih edemeyiz; olanaklarımız ve gücümüz dahilinde 

olan, yapabileceğimiz Ģeyleri tercih edebiliriz (Aristoteles, 2014a, 111b 20-25). Diğer 

bir deyiĢle, “tercih edilmiĢ her Ģey isteyerek olur, ama isteyerek olan her Ģey tercih 

edilmiĢ değildir” (Aristoteles, 2015, 1226b 35). Söz gelimi, mutlu olmak isteriz, bizi 

mutluluğa götürecek yolları ve/veya araçları tercih ederiz. Ancak, her ne kadar ölümsüz 

olmayı istesek de ölümsüz olmayı tercih edemeyiz (Aristoteles, 2014a, 1111b 25-30). 

Çünkü, “olanaksızların tercih edilmesi söz konusu değildir” (Aristoteles, 2014a, 1111b 

20). Dolayısıyla, yapılması gücümüz dahilinde olan Ģeyler hakkında enine boyuna 

düĢünüp taĢınmanın bir sonucu olan “tercih, akılla ve düĢünmeyle yapılır” (Aristoteles, 

2014a, 1112a 15). Bu durumda, “tercih”in, kendi elimizde olan Ģeylere iliĢkin enine 

boyuna düĢünüp taĢınma sonucunda belirlenmiĢ isteme olduğunu söylemek 

mümkündür. Ancak, düĢünüp taĢınma, doğru ya da yanlıĢ olabileceği gibi tercihler de 

doğru ya da yanlıĢ olabilir. Bunun sonucunda da bir eylem, akla ve erdeme uygun 

olabilir ya da olmayabilir. Bu nedenle, tercihi belirleyen Ģeyin ne olduğunun ortaya 

konulması gerekmektedir (Aristoteles, 2014a, 1112a 5-15, 1113a 5-10). 

Bir eylemi “isteyerek yapma”nın nihai anlamda “bir tercihte bulunma”, “bir 

seçim yapma” olduğunu belirten Aristoteles‟e göre, “insanları Ģu veya bu eylemi 
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yapmaya götüren”, yani o eylemi “tercih etmelerine neden olan iki Ģey vardır; insanların 

tercihlerini haz ve acıyla bağlantılı olarak tek baĢına yarar, çıkar, arzu ve iĢtah 

belirleyebileceği gibi akıl ya da akılsal bir ilke de belirleyebilir (Özcan, 2011a, s. 171-

172). Dolayısıyla, tercihte bulunabilme ve karar verebilme gücünde olan akıl sahibi bir 

kiĢinin, erdemli ya da erdemsiz davranması kendi elindedir, yani eylemin ilkesi, kiĢinin 

kendindedir (Özcan, 2011a, s. 172). Çünkü, “her kiĢi belli bir Ģekilde kendi huyunun 

nedeni”dir (Aristoteles, 2014a, 1114a 30). Aristoteles‟in deyiĢiyle, “erdem de, aynı 

Ģekilde kötülük de elimizdedir. Yapılması elimizde olan Ģeyleri yapmamak da 

elimizdedir; hayır demek elimizde olan Ģeylere evet demek de elimizde”dir. Öyleyse, 

“iyi olan bir Ģeyi yapmak elimizdeyse, çirkin olan bir Ģeyi yapmamak da elimizde; iyi 

olan bir Ģeyi yapmamak elimizdeyse, çirkin olan bir Ģeyi yapmak da elimizde, (…) 

demek ki doğru olmak da kötü olmak da elimizdedir” (Aristoteles, 2014a, 1113b 5-10).  

Bu nedenle, salt hazza, yarara, çıkara, arzu ve iĢtahlara dayalı bir yaĢam 

sürdürmeyi ya da bile isteye kötü olmayı tercih edebileceğimiz gibi akla ve erdeme 

uygun bir yaĢam sürdürmeyi de tercih edebiliriz. Her iki yaĢam Ģekli, tür olarak insana 

açık bir olanaktır ve “olanaklı olanlar”, “bizim aracılığımızla gerçekleĢecek olanlardır” 

(Aristoteles, 2014a, 1112b 25-30). Daha açık bir ifadeyle, hayvanların aksine, sadece 

tür olarak insan böyle bir olanağa sahiptir; “Ģunu ya da bunu yapmak, evet diyebileceği 

yerde hayır diyebilmek hayvanlar için olanaklı değildir; oysa [tür olarak] insan her tek 

durumda, karar veya eylem anında, en az iki seçeneğe sahiptir; seçim yapmak, Ģunu ya 

da bunu seçmek”, kiĢinin kendi elindedir (Özcan, 2006, s. 118). Dolayısıyla, “kiĢi bütün 

bu seçeneklerin elinde olması”, yani her iki Ģekilde eyleyebilme olanağına sahip olması 

anlamında “özgür”dür (Özcan, 2011a, 172). BaĢka bir deyiĢle, “eylemin baĢlatıcısı 

insandır” (Özcan, 2009, s. 143). Nitekim, “insan eylemlerin baĢlangıcı görünüyor” 

diyen (2014a, 1112b 30) Aristoteles‟e göre, erdemli ya da erdemsiz olanı seçmek 

kiĢilerin gücü dahilinde olduğu gibi, bireysel, toplumsal, siyasal ve ekonomik iliĢkileri 

akla ve erdeme uygun, doğru ve insana yakıĢır bir Ģekilde yürütmek, düzenlemek ya da 

yürütmemek, düzenlememek de yine kiĢilerin kendi elindedir. Bu bağlamda, bir 

eylemin değeri, akla değil, o eylemi gerçekleĢtiren kiĢinin kendisine dayanmaktadır, 

yani kiĢiden bağımsız eylemin bir değeri yoktur ve ancak insanlaĢmasını tamamlamıĢ 

erdemli, soylu bir kiĢinin düĢünüp taĢınarak belirlediği bir tercih, doğru, insana yakıĢır, 
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erdemli ve özgür bir tercihtir. BaĢka bir deyiĢle, sıradan insanın veya kitle insanının 

tercihlerini belirleyen Ģey, her zaman arzu-iĢtah, yarar-çıkar veya benzeri bir Ģeydir. 

Dolayısıyla, sahip olduğu aklı da bu amaçla kullanan sıradan insan söz konusu 

olduğunda, akıl, istemeyi değil, isteme, aklı belirlemektedir (Özcan, 2011a, 172-178). 

Dolayısıyla, Aristoteles‟e göre, “erdem, tercihlere iliĢkin bir huy”dur 

(Aristoteles, 2014a, 1107a 5). BaĢka bir deyiĢle, “her bir durumda orta olanı bulma ve 

onu bilerek ve isteyerek hayata geçirme huyudur; bilerek yapma ise, öncelikle „eylemin 

içinde yapıldığı koĢulları‟ ve eylemin „amacını bilmekle‟ ilgilidir”, yani bir kiĢinin, her 

tek durumda erdeme uygun bir eylem gerçekleĢtirebilmesi için baĢka eylem 

olanaklarının neler olduğunu, o eylemi ne için yaptığını, insana yakıĢır, değerli bir 

eylem olup olmadığını bilmesi, aynı zamanda isteyerek, nihai olarak da tercih ederek, 

emin ve sarsılmaz bir Ģekilde gerçekleĢtirmesi gerekmektedir (Özcan, 2011a, s. 171). 

Fakat, her tek durumda, kiĢinin kendisi için orta olanın ne olduğunu belirleyebilmesi ya 

da gerek kendisi gerekse tüm insanlık için iyi olanın ve yapılması gerekenin ne 

olduğunu bilebilmesi, tercih edebilmesi ve hayata geçirebilmesi için pratik bilgeliğe 

(phronesise) ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. Çünkü, ancak enine boyuna düĢünüp 

taĢınabilen pratik bilgeliğe ulaĢmıĢ erdemli bir kiĢi orta olanın ne olduğunu bilebilir, 

tercih edebilir ve hayata geçirebilir (Özcan, 2011a, s. 170-171). Nitekim, pratik bilgelik, 

“eylemle, tek tek nesnelerle ve uygulamayla ilgili olduğundan ve aynı Ģeyler ekonomi, 

yasama sanatı ve genel olarak siyaset alanında da geçerli olduğundan, aklı baĢındalık 

farklı biçimlerde her üç alanda, ama özellikle de bütün diğer insansal etkinlikleri 

yöneten siyaset alanında” farklı Ģekillerde, örneğin kimi zaman uygulamaya, kimi 

zaman düĢünüp taĢınmaya, kimi zaman da yargılamaya yönelik bir huy olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla, yapılması gücümüz dahilinde olan, baĢka türlü de olabilecek 

Ģeylerle ilgili her tek durumda enine boyuna düĢünmek ve erdeme uygun eylemek, aklın 

pratik kullanımıyla ilgilidir ve pratik akıl iĢini iyi yaparsa, yani enine boyuna düĢünüp 

taĢınarak doğru tercihlerde bulunursa ve doğru eylerse bu alanda bir üstünlüğe, yani aklı 

baĢındalığa (phronesis) ulaĢacaktır (Özcan, 2011a, s. 170).  

Bu bağlamda, pratik bilgelik (phronesis) ile karakter erdemleri arasında 

doğrudan bir iliĢki olduğunu belirten Aristoteles‟e göre, bir insanın tam anlamıyla 

erdemli bir kiĢi olabilmesi ve doğru tercihlerde bulunabilmesi için hem pratik bilgiyle 
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ilgili bilgeliğe (phronesise) ulaĢmıĢ olması hem de adil, dürüst, ölçülü olmak gibi 

karakter erdemlerini (etik erdemleri) yapa yapa alıĢkanlık haline getirmesi ve amaç 

edinmesi gerekmektedir. Çünkü, adaletin bilgisine sahip olmanın bir insanı adil bir 

insan yapmadığını realite bize açıkça göstermektedir. Öte yandan, bir insan adil ya da 

ölçülü olmayı istediğinde ise nasıl adil ve ölçülü olacağını, adil, ölçülü eylemin ne 

olduğunu bilemeyebilir, bu nedenle amacına da ulaĢamayabilir. Hatta, adil ve ölçülü bir 

insan olmaya çalıĢırken tam tersine adaletsiz, ölçüsüz bir insan gibi de eyleyebilir. 

Dolayısıyla, bir insanın akla ve erdeme uygun eyleyebilmesi, bu türden bir tercihte 

bulunabilmesi için hem karakter erdemlerine hem de pratik bilgeliğe sahip olması 

gerekmektedir. Nitekim, karakter erdemleri bir kiĢinin hayattaki amacını, pratik bilgelik 

(phronesis) ise bu amaca, insana yakıĢır bir Ģekilde nasıl ulaĢılacağına iliĢkin doğru 

yolları göstermektedir. Bu bağlamda, hem kendisi hem de insanlık için neyin iyi 

olduğunu, neyin nasıl yapılması, tercih edilmesi gerektiğini, hangi yolun ve/veya aracın 

insana yakıĢır olduğunu, ancak pratik bilgeliğe, yani phronesise ulaĢmıĢ, karakter 

erdemlerine sahip, erdemli bir kiĢi bilebilir. BaĢka bir deyiĢle, ancak pratik bilgeliğe 

ulaĢmıĢ adil bir kiĢi adil eylemlerde bulunabilir ve aynı durum, diğer karakter erdemleri 

için de geçerlidir (Özcan, 2006, s. 115-119). Bu nedenle, pratik bilgelikten “bağımsız 

asıl anlamda iyi olmak ve karakter erdemlerinden bağımsız” pratik bilgeliğe ulaĢmak 

söz konusu değildir (Aristoteles, 2014c, 1144b 30-35, 1145a 5). Dolayısıyla, pratik 

bilgelik olmadan karakter erdemleri, karakter erdemleri olmadan da pratik bilgelik 

olamaz ya da “kendileri de birer tercih olan karakter erdemleri, birer düĢünce erdemi 

olan phronesis ve doğru yargılama olmadan hayata geçirilemez”, çünkü her iki erdemi 

birbirinden ayırmak mümkün değildir (Özcan, 2011a, s. 172).   

Bu noktada, “tek tek varolanların doğası anlamında „doğa‟ ne demektir?”, “insan 

doğası ne anlama gelmektedir?”, “tür olarak insanın bir doğası var mıdır, insan doğası 

yer ve zamana göre değiĢir mi, yoksa sabit midir?” sorularının yanıtlarını, Aristoteles‟in 

“doğa”, “insan doğası” ve “akıl” kavramları hakkında öne sürdüğü görüĢleri 

doğrultusunda kısaca toparlayarak, insan doğası ile akıl arasında ne türden bir iliĢkinin 

olduğunu ve aklın hangi bakımdan, hangi koĢullarda insanın ayırt edici bir özelliği 

haline geldiğini özetleyecek olursak, Aristoteles‟e göre, “bir Ģeyin doğasının 

(neliğinin/yapısının) araĢtırılması onun madde (hangi maddeden yapıldığının) ve 
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formunun (ne olduğunun ve ne için var olduğunun) araĢtırılması demektir”. Çünkü, 

madde ve form bir Ģeyin doğasını, yani “bir Ģeyin maddesi ve formu bakımından sahip 

olduğu özellikler ve/veya güçler toplamı anlamında doğasını” oluĢturmaktadır (Özcan, 

2018, s. 8). 

Öte yandan, insan söz konusu olduğunda, insanın doğasının araĢtırılması demek, 

“onun, birbirinden ayrı olarak var olamayan bedeninin (madde) ve ruhunun (form) 

araĢtırılması, ama bedenden çok da onun ruhunun, ruhun akıllı kısmının araĢtırılması 

demektir” (Özcan, 2018, s. 8). Çünkü, “her doğal canlı varlık gibi ikili bir yapıya sahip 

olan, yani madde ve formdan oluĢan insanın asıl özünü, maddeye karĢılık gelen 

bedenden öte, forma karĢılık gelen ruh, daha doğrusu ruhun akıllı kısmı (akıl)” 

oluĢturmaktadır (Özcan, 2011a, s. 176). Fakat, Aristoteles‟e göre, akıl (teorik ve pratik 

akıl), ancak kendine özgü erdeme ulaĢtığı takdirde tür olarak insanın ayırt edici özelliği 

olmakta, yani her iki anlamda akıl, “olanak halinden etkinlik haline geçirilmediği ve 

etkinlik halinde de kendine özgü erdeme ulaĢmadığı sürece, akla sahip olmak, 

gerçeklikte insanı diğer varlıklardan” ayırmamaktadır (Özcan, 2006, s. 118). 

Dolayısıyla, ancak “teorik akıl bilgeliğe, pratik akıl phronesis‟e ulaĢtığında”, yani “her 

iki akıl da kendine özgü erdeme göre eylediğinde ve bir de bunlara karakter erdemleri 

eklendiğinde, insan diğer varlıklardan farkını ortaya” koyabilmektedir (Özcan, 2006, s. 

118-119). Nitekim, “aklın kendine özgü erdemlere ulaĢması, kendi kendini 

gerçekleĢtirmesi, tamamlaması anlamına gelmektedir”. Bu nedenle, Aristoteles 

düĢüncesinde, “karakter erdemleriyle (etik erdemlerle) düĢünce erdemleri birbirinden 

bağımsız olarak var olamaz; çünkü insan, ikili bir varlıktır ve doğa tarafından birisine 

sahip olmadan diğerine sahip olacak Ģekilde, bütün erdemler bakımından en iyi Ģekilde 

donatılmamıĢtır”. Dolayısıyla, tür olarak “insanı diğer canlılardan ayıran Ģey, yalnızca 

akla değil aynı zamanda erdemlere sahip olabilme olanağıdır” ve bu olanağı da ancak 

pratik bilgeliğe ulaĢmıĢ, erdemli, soylu kiĢiler etkinlik haline geçirebilir (Özcan, 2006, 

s. 119). 

Bu bağlamda, Aristoteles felsefesinde, insan tekleri söz konusu olduğunda, bir 

insanın doğası anlamında “doğa”, “bir kiĢinin ruh ve beden olarak sahip olduğu 

olanakların toplamı ve bu olanakları doğa, tanrı veya baĢka bir güç olmaksızın kendi 

baĢına hayata geçirebilme gücü anlamına” gelmektedir. Dolayısıyla, Aristoteles‟e göre, 
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“bir insan tekinin doğasını (biçimini/formunu) gerçekleĢtirmesi demek, kendisinde 

olanak halinde bulunan bir güç olarak” “aklı” ya da “akıl sahibi olmayı”, erdemlere 

uygun bir Ģekilde etkinlik haline geçirmesi ve böylece “insanlaĢmasını tamamlaması, 

kendi özünü kendisinin yaratması” demektir. Çünkü, “oluĢ süreci göz önüne 

alındığında, doğa, belirli bir biçime (form‟a veya doğaya) kavuĢma, 

tamamlanma/mükemmelliğe ulaĢma sürecidir; insan tekleri söz konusu olduğunda ise 

sürecin tamamlanması, formun ve/veya özün gerçekleĢmesi, erdemlere ulaĢmakla 

mümkün” olmaktadır (Özcan, 2011a, s. 176). Ancak, hatırlanacağı üzere, Aristoteles 

düĢüncesinde, “erdemler, ne toplumsaldır ne doğuĢtan gelir ne de doğaya aykırı edinilir; 

erdemler, insan tekleri için birer olanaktır” (Özcan, 2016, s. 333). BaĢka bir deyiĢle, 

“haz ve acıyla, eylemlerle ilgili olan ve zaman zaman babanın sözünü dinleyen aklın 

(pratik aklın) isteğe göre hareket etmesi ya da isteğin” akla ve erdeme uyması, “her ikisi 

de tür olarak insanın sahip olduğu bir olanaktır” (Özcan, 2006, s. 118). Nitekim, 

hayvanların aksine, sadece tür olarak insan böyle bir olanağa sahiptir.  

Fakat, akla dayalı bir ilkeye ya da haz ve acıyla bağlantılı olan arzu ve iĢtaha 

göre istemek her ne kadar tür olarak insanın bir olanağı olsa da bunlardan birini seçmek, 

bir tercihte bulunmak, tür olarak insanın değil, “sadece tek insanın, kiĢinin bir 

olanağıdır”; “tür olarak insan seçim yapamaz” (Özcan, 2006, s. 118). Ġnsanın neliğini, 

tür olarak insanın sahip olduğu olanakları hayata geçirebilen kiĢilerin teorik ve pratik 

yaĢantısına bakarak, ontolojik bir temelde sorgulayan Aristoteles‟e göre, akla ve erdeme 

uygun eylemek, insanlaĢmak, tür olarak insana açık bir olanak olmasına rağmen, bu 

olanağı hayata geçirebilmek, tek tek kiĢilerin baĢarabileceği bir durumdur (Özcan, 2006, 

s. 118-120). Dolayısıyla bir insan her iki Ģekilde eyleyebilme olanağına sahip olması 

anlamında “özgür”dür (Özcan, 2006, s. 118). Ancak, özgürlük, tür olarak insanın varlık 

yapısının bir özelliği değildir, yani Gasset‟in ileri sürdüğü gibi tür olarak insanın 

“özgürlüğe hükümlü” olduğunu söylemek yerine (Gasset, 2014a, s. 56), daha sonra 

üzerinde durulacağı gibi gerek özgürlüğü gerekse akla ve erdeme uygun eyleyebilmeyi, 

insanların yapıp etmelerine bakarak, “tür olarak insan için bir olanak olarak”, ama 

“yaĢamda ancak bazı kiĢilerin”, yani doğasını tamamlamıĢ, insanlaĢmıĢ bazı ender 

kiĢilerin gerçekleĢtirebileceği bir olanak olarak almak gerekmektedir (Kuçuradi, 2014, 

s. 6). 



276 
 

Bu nedenle, Aristoteles‟in, “insan eylemlerin baĢlangıcı görünüyor” sözünü, 

“bugün bizim anladığımız anlamda her bir insan tekini kapsayacak Ģekilde geçerli 

kabul” etmek ya da böyle anlamak yerine, “insanlaĢmasını tamamlamıĢ, yani etik akla 

(aklın teorik ve pratik yanlarından her ikisinin de kendilerine özgü erdeme ulaĢmasıyla 

ortaya çıkan akıl anlamında etik akla) sahip insanlar [kiĢiler] söz konusu olduğunda 

eylemin baĢlatıcısı insandır, ya da insan olmak böyle bir Ģeydir” Ģeklinde anlamak 

gerekmektedir (Özcan, 2006, s. 17). Aristoteles düĢüncesinde, bir insan, ancak kendine 

özgü iĢi yaptığında, yani akla ve erdeme uygun bir hayat sürdürmeye baĢladığında, 

doğasını gerçekleĢtirmiĢ, ereğine ulaĢıp formunu (eidos) tamamlamıĢ, insanlaĢmıĢ 

olmaktadır. Dolayısıyla, Aristoteles‟e göre, “tür olarak insanın bir (formu, ereği ve özü 

anlamında) doğası vardır, ama bu öz veya doğa her bir insan teki tarafından kendi 

baĢına gerçekleĢtirilmesi gereken bir doğadır” (Özcan, 2018, s. 8). Çünkü, “erdemler ve 

onunla bağlantılı olan „insan doğası‟ verili” ya da önceden belirlenmiĢ bir Ģey değildir; 

ancak tür olarak insanın önceden belirlenmiĢ bir doğasının olmaması, doğası olmadığı 

anlamına gelmemektedir; “erdemler tek tek kiĢilerce eylem hayatı içinde 

gerçekleĢtirilmesi gereken değerlerdir ve bu değerler hayata geçirildiği ölçüde „insan 

doğası‟ denilen Ģey, tek kiĢi bağlamında gerçeklik” kazanmaktadır. Daha açık bir 

ifadeyle, “insanın iĢini iyi gerçekleĢtirmesi, yani hem akla hem de erdeme uygun bir 

eylem hayatı yaĢayabilmesi ve bunun sonucunda nihai iyi olan „mutluluk‟a 

ulaĢabilmesi, „insan doğası‟ açısından baktığımızda, her bir insan tekinin kendi 

doğasını, kendi özünü, kısaca kendi kendisini yaratması anlamına” gelmektedir (Özcan, 

2011a, s. 176).  

Dolayısıyla, bir insanın diğer varlıklardan farkını ortaya koyacak Ģekilde kendi 

özünü yaratması, yani asıl anlamda insanlaĢması, her tekin kendi baĢına yürümesi 

gereken bir yoldur ve ancak bazı ender rastlanan kiĢiler bu yolu sonuna kadar 

yürüyebilmektedir. BaĢka bir deyiĢle, insan dıĢında, diğer doğal varlıklarda, bir Ģeyin 

doğası, yani onu o yapan Ģey, dıĢ bir engel olmadığı sürece kendiliğinden 

gerçekleĢmektedir. Söz gelimi, her elma ağacı kendi doğal ortamı bozulmadıkça elma 

vererek, formunu, doğasını tamamlamakta ve kendisini gerçekleĢtirmektedir. Fakat, 

insan söz konusu olduğunda, her insan teki, bunu yapabilme gücüne (bu anlamda 

doğaya) sahip değildir ya da sahip olsa bile, sırf kendi baĢına kendi doğasını her zaman 
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gerçekleĢtirememekte, yani kendi doğasının gereğini yerine getirip, insanlaĢmasını 

tamamlayamamakta, kendine özgü ereğe ulaĢamamaktadır. Nitekim tam da bu 

nedenden dolayı, “insan doğası”, önceden belirlenmiĢ, verili ya da her bir insan tekinin 

doğuĢtan getirdiği, kendiliğinden, tıpkı elma ağacı gibi “doğal” olarak hayata 

geçirebildiği bir Ģey değildir. Bir insanın kendi formunu gerçekleĢtirebilmesi ve böylece 

kendi özünü yaratabilmesi, yani insanlaĢabilmesi, ancak akla ve erdeme uygun yapıp 

etmelerle mümkündür. Bunun için de bir insanın öncelikle kiĢisel olarak, hem teorik 

hem pratik alanda birer olanak olan erdemlere sahip olabilecek ve hayata geçirebilecek 

bir yapıya (doğaya) sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda, insanlar doğaları 

(yapıları), dolayısıyla değer anlayıĢları bakımından birbirinden farklıdır (Özcan, 2011a, 

s. 174-176). Fakat, hiç değilse yapısı uygun olan insan teklerinin, sahip oldukları 

olanakları hayata geçirebilmeleri ve böylece kendilerini gerçekleĢtirerek 

insanlaĢabilmeleri için, daha sonra ele alınacağı gibi “doğru ve uygun bir eğitime, 

uygun bir çevreye ve uygun bir toplumsal-siyasal düzene ve „iyi‟ bir devlete 

gereksinimleri vardır” (Özcan, 2011a, s. 177).    

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, Aristoteles‟in “doğa”, “insan doğası” ve 

“akıl” kavramları hakkında öne sürdüğü görüĢlerinde, artık Gasset‟in hangi noktaları 

eksik ve/veya hatalı anladığını tespit etmek ve bu kavramlarla ilgisinde insanın neliğine 

iliĢkin düĢüncelerinde yer alan sorunların kaynağını açıklığa kavuĢturmak mümkündür. 

Aristoteles‟in doğa, insan doğası ve akıl kavramları hakkında ileri sürdüğü görüĢlerini, 

Gasset‟in eksik ve/veya hatalı anlamasının nedeni, dolayısıyla bu kavramlarla ilgisinde 

insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerindeki sorunların kökeni, nesne alanlarına göre bilme 

konusu yapılan Ģeylerin yapısının/doğasının farklı olduğunu göz önünde 

bulundurmamasıdır. BaĢka bir deyiĢle, doğa teriminin, devinip değiĢmeksizin var olan 

Ģeylerin yapısını anlatmak için kullanıldığını, bu nedenle belirlenmemiĢ, kendisinde 

devinme ve değiĢme ilkesi bulunan doğal canlı bir varlık olarak insanın doğası 

anlamında bir “doğa”dan bahsedilemeyeceğini ileri süren Gasset‟in, doğa görüĢünü 

varlık görüĢünden hareketle temellendiren Aristoteles‟in “var olana yaklaĢımını” 

dikkate almadığını ve/veya gözden kaçırdığını söylemek mümkündür.  

Öte yandan, Gasset‟in “doğa” anlayıĢından hareketle ortaya koyduğu insan 

doğasına iliĢkin düĢüncelerini doğru kabul ettiğimizde, “insanın doğası yoktur” demek, 
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Aristoteles‟in insan görüĢü bağlamında, insanın maddesi ve formu, yani bedeni ve ruhu, 

eidosu, ereği, hareket ettirici ilkesi, özü ve en nihayetinde insanı insan yapan bir Ģey 

yoktur demektir. BaĢka bir deyiĢle, “insanın doğası olmadığı” söylendiğinde, insan 

sadece doğal canlı bir varlık olarak ele alınmıĢ ve diğer varolanlardan farkı, yani ayırt 

edici özelliği ortaya konulmamıĢ olmaktadır. Bu durumda da ne tür olarak insandan ne 

yapı ve değer bakımından birbirinden farklı olan insanlardan ne de değerlerden ve/veya 

erdemlerden bahsetmek mümkündür. Oysa, Aristoteles‟in insan görüĢünden anlaĢılacağı 

üzere insana, “insan” denilmesinin temel nedeni, onu diğer canlılardan farklı kılan bir 

özelliğinin olmasıdır. Bu nedenle, olay sadece ad verme meselesi değildir; insanı insan 

yapan Ģey, insanın, hem akla hem de erdeme uygun eyleyebilme olanağına sahip 

olmasıdır. Dolayısıyla, nesne alanlarına göre bilme konusu yapılan Ģeylerin 

yapısının/doğasının farklı olduğunu belirten ve insan doğası görüĢünü bu bağlamda 

temellendiren Aristoteles‟in düĢüncelerini bütünlüğünde göz önünde bulundurmaksızın, 

insan doğasından bahsetmenin büyük bir hata olduğunu ileri süren Gasset‟in, tür olarak 

insanın neliği söz konusu olduğunda, asıl kendisinin büyük bir açmaza ve/veya hataya 

düĢtüğünü söylemek yanlıĢ olamayacaktır.  

Öte yandan Gasset‟in insan doğasına iliĢkin görüĢlerinde içine düĢtüğü bu 

açmaz, akıl ile ilgili öne sürdüğü düĢüncelerinde de görülmektedir. Daha açık bir 

ifadeyle, hatırlanacağı üzere aklı, tür olarak insanın doğasından kaynaklanan her bir 

insan tekinin sahip olduğu bir yeti ya da güç olarak kabul etmenin, aklın 

putlaĢtırılmasına, yaĢamla, eylemle olan bağının kopmasına neden olduğunu düĢünen ve 

bu durumdan Descartes‟ı sorumlu tuttuğu kadar insanın akla neden sahip olduğunu 

açıklamadığını iddia ettiği Aristoteles‟i de sorumlu tutarak eleĢtiren Gasset, her bir 

insanın temel gerçekliği olan yaĢamını ilke edinerek, yaĢamına yön vermesini sağlayan 

her türlü zihinsel iĢlemin kesin anlamıyla akıl olduğunu, aklın, yaĢamın 

gereksinimlerini görerek, yaĢama hizmet etmesi gerektiğini, çünkü aklın, öncelikle 

insanın gündelik bir aracı olduğunu belirtmektedir (Gasset, 2013, s. 37 ; 2014a, s. 39 ; 

2014b, s. 165). Bu bağlamda, eylem olmadıkça, düĢünmenin ya da düĢünme olmadıkça, 

eylemin bir anlamı olmadığını ileri süren Gasset, insanın “ötekileĢme” dediği hayvan 

düzeyinden bir aĢama yukarıya çıkabilmesi, kendi kendisinin efendisi olabilmesi, yani 

insan olduğundan emin olabilmesi için akıl ile eylemler arasındaki bağın kopmaması ve 
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yaĢamsal bir kültürün rehberliğinde korunması gerektiğine dikkat çekmektedir (Gasset, 

2014a, s. 40-43).  

Fakat, Gasset, akıl ve eylem arasınaki bağın, ne türden bir bağ olması 

gerektiğini, yani kim tarafından, nasıl, ne Ģekilde ve ne için kurulduğunda insanı insan 

yaptığını açıkça ortaya koymamaktadır. Bu nedenle, aklın ve düĢünmenin, eylemlerle ve 

en nihayetinde insanlaĢmakla olan iliĢkisi söz konusu olduğunda, Gasset‟in insan ve 

değer görüĢünden, aklın hangi insan tipinin, yani aklını, kendi yarar ve çıkarları 

doğrultusunda sırf hayatta kalabilmek için bir araç olarak kullanan kitle insanının mı, 

yoksa insanlaĢmasını tamamlamıĢ soylu insanın mı yaĢam biçimine, değerlerine, 

kültürüne neden ve ne Ģekilde hizmet etmesi ya da etmemesi gerektiğini açık seçik bir 

Ģekilde anlamak mümkün olamamaktadır. Ancak, bu durumda, canlı birer varlık olarak 

insanların yaĢamlarını sürdürmede yararlandıkları en büyük araç olan akıl, yani “araçsal 

akıl” ile insanlaĢmasını tamamlamıĢ erdemli kiĢiyle bağlantılı olan ve aklın hem teorik 

hem de pratik yanlarından her ikisinin de kendilerine özgü erdeme ulaĢmasıyla ortaya 

çıkan akıl anlamında “etik akıl” (Özcan, 2006, s. 17) arasında bir ayrım yapmak ve/veya 

ne türden bir farkın olduğunu ortaya koymak güçleĢmekte, böylece aklın, iki farklı 

Ģekilde kullanımını birbirinden ayırmak mümkün olamamakta, dolayısıyla akıl sahibi 

olmakla erdemler ve eylemler arasındaki köprü yıkılmakta ve insanlaĢmakla ilgisinde 

aklın, “her insan tekinde bulunan bir yeti olarak, herhangi bir canlı türünün kendi 

yaĢamını devam ettirebilmesi için sahip olduğu daha farklı türden yetilerden ayrı” bir 

değeri ve önemi kalmamaktadır (Özcan, 2006, s. 360).  

Bunun yanı sıra, bir eylemin değerini salt akla dayandırmak, insanlar arasında 

yapısal farklılığın göz ardı edilmesine ve tam da Gasset‟in eleĢtirdiği gibi insan olmak 

için akıl sahibi olmanın tek baĢına yeterli olduğu anlayıĢına neden olmaktadır. Fakat, 

Gasset‟in de kabul ettiği gibi, realite bize, akıl sahibi her bir insan tekinin, neyin insana 

yakıĢtığını ya da yakıĢmadığını, neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu bilemediğini, yani 

enine boyuna düĢünerek doğru değerlendirme yapabilmeyi gerektiren konularda, kendi 

baĢına, yeterli bilgi, yeti ve tinsel donanıma sahip birer varlık olarak eylemde 

bulunamadığını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla, Gasset, bir yandan, aklın tek baĢına 

ayırt edici bir özellik olarak alınamayacağını vurgulamakta, ancak öte yandan, aklın ve 

düĢünmenin, eylemlerle ve insanlaĢmakla olan iliĢkisini, eylemin insan yaĢamındaki 
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yerini tartıĢırken, erdemlerden hiç söz etmemekte, bir insanın, ne yöne gideceğine karar 

vermek ve seçmek zorunda olduğu adeta sürekli bir yol ayrımı olan yaĢamında, 

düĢünerek seçtiği bir eylemin diğer bir eylemden daha değerli ve/veya insani olduğunu 

belirleyebilmesi için neyi ölçüt olarak alması, o insana neyin yol göstermesi gerektiğini 

açık seçik bir Ģekilde ortaya koyamamaktadır. 

Oysa, aklın ve düĢünmenin, eylemlerle ve insanlaĢmakla olan iliĢkisine, 

dolayısıyla bir eylemin değerini belirleyen ölçütün ne olduğuna, Aristoteles‟in eylem 

(praxis) görüĢünden hareketle bakıldığında, düĢünüp taĢınma, doğru ya da yanlıĢ 

olabileceği gibi tercihler de doğru, değerli, erdemli ya da yanlıĢ, değersiz, erdemlerden 

yoksun olabilir. Bunun sonucunda da seçilen, tercih edilen bir eylem, salt hazza, yarara, 

çıkara, arzu ve iĢtahlara dayalı, araçsal aklın belirlediği bir eylem olabilir ve bir insanı 

ötekileĢtirebilir, hayvan düzeyine indirgeyebilir ya da düĢünce erdemlerine ve karakter 

erdemlerine sahip, erdemli bir kiĢinin, enine boyuna düĢünüp, bilerek ve isteyerek tercih 

ettiği, insana yakıĢır, doğru, erdemli, etik değere sahip bir eylem olabilir ve o insanı, 

kendi yaĢamının efendisi yapabilir, yani insanlaĢtırabilir. Dolayısıyla, “her düĢünüp 

taĢınma – her akıl yürütme –, iyi düĢünme, yani aklı baĢındalık değildir” (Özcan, 2016, 

s. 332). Aristoteles düĢüncesinde, bir eylemin, insana yakıĢır, değerli bir eylem 

olabilmesi için sadece akla değil, aynı zamanda erdemlere dayanması, yani ruhun 

erdeme uygun eylemesi gerekmektedir. Nitekim, belli baĢlı yaĢam biçimlerinden, 

tanrılara ve bilge kiĢilere özgü olan, üretmek ya da eylemek yerine, sadece bilmeyi 

amaçlayan, dolayısıyla insansal özelliklerle değil, tanrısal özelliklerle yaĢanabilecek bir 

yaĢam biçimi olan theoria yaĢamı ile eylem yaĢamını birbirinden farklı iki yaĢam biçimi 

olarak ele alan Aristoteles‟e göre, eylem yaĢantısında amaç, “pratik bilgelik 

diyebileceğimiz phronesis ile karakter erdemleri arasındaki uyumun yakalanarak kiĢisel 

üstünlüğe/mükemmelliğe/tamamlanmıĢlığa” ulaĢmak, yani “tam bir insan olarak 

insanca eylemektir” ve bu da ancak, pratik bilgeliğe (phronesis) ulaĢmıĢ, karakter 

erdemlerine sahip, erdemli bir kiĢinin iĢidir (Özcan, 2006, s. 127). Dolayısıyla, 

Aristoteles düĢüncesinde, bir eylemin değeri, akla değil, o eylemi gerçekleĢtiren kiĢinin 

kendisine dayanmaktadır (Özcan, 2016, s. 336). 

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, Gasset‟in akıl hakkında öne sürdüğü 

düĢüncelerini, dolayısıyla akıl, düĢünme, “eylem, aktif yaĢam, praxis” ve insanlaĢma 
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arasında kurduğu bağı (Gasset, 2014a, s. 38), Aristoteles‟in görüĢleri çerçevesinde 

değerlendirdiğimizde, araçsal akıl ile etik akıl arasında bir ayrım yapmadığını ve aklın 

iki farklı kullanımı söz konusu olduğunda, hangi insan tipinin ne türden bir akla sahip 

olduğunu açıkça ortaya koymadığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra, aklın tek 

baĢına insan için ayırt edici bir özellik olarak alınamayacağını vurgulayarak, aklın, 

hangi bakımlardan hangi koĢullarda tür olarak insanın ayırt edici bir özelliği haline 

geldiğini açık seçik bir Ģekilde ortaya koyan Aristoteles‟in, akıl (teorik ve pratik akıl) 

hakkındaki görüĢlerini bütünlüğünde değerlendiremediğini söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, aklı, karĢıt sonuçlar doğurabilecek olanak 

halinde bir güç olarak ele alan Aristoteles‟in, tıpkı “insan doğası” anlamında “doğa” 

kavramında olduğu gibi aklın da nesne alanına göre yapısının farklı olduğunu, bu 

farklılıktan dolayı, teorik ve pratik aklın her birinin iĢinin ve iĢlevinin ayrı olduğunu, 

yani teorik ve pratik aklın olanak halinden etkinlik haline geçirilmediği ve etkinlik 

halinde de kendine özgü erdeme ulaĢmadığı takdirde, akla sahip olmanın, insanı diğer 

varlıklardan ayırmadığını öne sürdüğü düĢüncelerini göz önünde bulundurmamaktadır. 

Bu nedenle, Gasset, Aristoteles‟in, insanın neliği ile akıl, erdemler ve eylemler arasında 

kurduğu iliĢkiyi tam anlamıyla görememekte ve Aristoteles düĢüncesinde, insanın akıl 

sahibi bir varlık olmasının ne anlama geldiğini gözden kaçırmaktadır. 

Bu bağlamda, insan doğası ile ilgisinde, insanın akıl sahibi bir varlık olmasının 

ne anlama geldiğini, aklın insanlaĢmadaki rolünü, bir kez daha kısaca açıklayarak 

Gasset‟in, Aristoteles‟e yönelik eleĢtirilerine bir yanıt vermek gerekirse, insan, olanak 

halinde bir güç olan aklı (teorik ve pratik aklı), etkinlik haline geçirerek, aklın her iki 

kısmının kendine özgü iĢlevi ne ise onu en iyi Ģekilde yerine getirmesi, yani kendine 

özgü erdeme ulaĢması durumunda, insana yakıĢır, erdemli, etik eylemleri hayata 

geçirerek, insanın formunu, özünü, doğasını tamamlaması ve böylece insanlaĢması, en 

nihayetinde de diğer var olanlardan farkını ortaya koyması bakımından akla sahiptir 

ve/veya aklın iĢi/iĢlevi budur. BaĢka bir deyiĢle, “akıl sahibi olmak” demek hemen her 

zaman aklın erdemlerle birlikte yürümesi demektir ve bu anlamda akıl her zaman 

eylemlerle iliĢkili olduğundan etik bir boyuta sahiptir. Dolayısıyla, Aristoteles 

felsefesinde, “insan akıl sahibi bir varlıktır” iddiası, hem modern dönem filozoflarının 

hem de Gasset‟in anladığı anlama gelmemektedir. Daha açık bir ifadeyle, Aristoteles 
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düĢüncesinde, “her bireye çıkarının nerede yattığını gösteren ve onu gözetmesini 

buyuran araçsal akıl anlamında akıl, tek baĢına alındığında, her bir insan tekinin sahip 

olduğu ama her bir insan tekinin insanlaĢabilmesi için yeterli olmayan bir yeti ve 

özelliktir”. Bu bağlamda, “akıl, – ender ortaya çıkan erdemli, üstün [soylu] insanlar söz 

konusu olduğunda – ancak ve ancak erdemlerle donatıldığında ayırt edici bir özellik 

olabilmektedir” (Özcan, 2016, s. 333). Nitekim, Aristoteles‟in ve “bütün bir antik 

dönemin gözünde canlı ruh sahibi bir varlık olarak insan, bir olanak olarak sahip olduğu 

aklı (aklın iki farklı kullanımını) kendi erdemine uygun eylediğinde insanlaĢabilen bir 

varlıktır”; bu insan görüĢünün hareket noktası ise üstün, ruhça soylu bilge kiĢidir 

(Özcan, 2006, s. 365).  

Sonuç olarak, “insan doğası”, Aristoteles‟in belirttiği gibi “ruh ve bedenden 

oluĢan varlığın, [akıl da dahil olmak üzere] taĢıdığı bütün olanaklar ve bu olanakları 

etkinlik haline geçirme gücü olarak” alındığında, “insan için „doğa‟, tek tek kiĢilerin bu 

türsel olanakları [olanak halinde bir güç olan akıl da dahil] hayata geçirmesiyle” 

ve/veya “geçirdiği ölçüde ortaya çıkan ve daha da çıkacak” olan, henüz bitmemiĢ, 

tamamlanmamıĢ” bir süreçtir; “çünkü hangi mekân ve zamanda kimin daha ne gibi 

türsel olanakları etkinlik haline geçireceği belli değildir”. Dolayısıyla, insan doğası söz 

konusu olduğunda, bir oluĢ süreci söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında, “insan 

olmak” demek, tarihsel süreç içerisinde, insanın kendi doğasını, özünü, kendisinin 

yaratması demektir (Özcan, 2006, s. 143). Nitekim evrende bunu yapabilen tek varlık 

olmasıyla insan, diğer bütün var olanlardan tarihselliğiyle ayrılmaktadır. Daha açık bir 

ifadeyle, “insanın doğası”, “insanın özü”, yani insanı diğer var olanlardan farklı kılan 

yönü, tarihsel süreç içerisinde yavaĢ yavaĢ ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, “insan, 

doğal dünyadan farklı, sırf kendisine ait ikinci bir dünya yaratan ve yarattığı bu ikinci 

dünyada kendini var eden”, Ģekillendiren tarihsel bir varlıktır (Özcan, 2018, s. 13). 

Dolayısıyla, tarihsel bir varlık olan insan, Gasset‟in ileri sürdüğü gibi doğası olmadığı 

için değil, tam da doğası/yapısı böyle olduğu için, yani doğası gereği tarihseldir. Bu 

noktada, insan doğası ile insanın tarihselliği arasında ne türden bir bağ olduğunu, bu 

bağın oluĢmasında ve Ģekillenmesinde tek tek insanların rolünün ne olduğunu açıklığa 

kavuĢturması ve böylece insanın kendini tarih içinde, yaĢama içkin değerler olarak 

nitelendirdiği kültürle yapılandırdığını, dolayısıyla tarihsel bir varlık olan insanın, 
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ötekileĢmemesi, insanlaĢması ve hayatı anlamsız bir trajedi gibi yaĢamaması için 

yaĢamsal bir kültürün inĢa edilmesi gerektiğini belirten Gasset‟in düĢüncelerinde, hangi 

noktaların gerçekle uyuĢtuğunu, hangi noktaların uyuĢmadığını ve/veya eksik olduğunu 

tespit edebilmemize yardımcı olması bakımından, öncelikle insanın tarihsel bir varlık 

olmasının ve kavramsal olarak kültürün ne anlama geldiğini yeniden ele almak 

gerekmektedir. 

4.2.2.  Tarihsellik ve Kültür     

Tür olarak insanın tarihsel bir varlık olmasının ne anlama geldiğini yeniden ele 

alarak, Gasset‟in insan doğası ve tarihselliği arasında kurduğu iliĢkiyi 

değerlendirebilmek için bu konu hakkındaki düĢüncelerini kısaca hatırlatmak gerekirse, 

tür olarak insanın, tarihselliğinde edindiği hayat tecrübesini göz önüne alarak yaĢayan 

tek varlık olduğunu belirten ve insanın öz varlığını oluĢturan Ģeyin, ardından kaçınılmaz 

bir Ģekilde sürüklediği, geçmiĢi boyunca uzayıp giden deneyimler dizisi, olduğunu 

düĢünen Gasset, tüm insanlık geçmiĢinin yaĢam deneyimlerinin, her bir insan tekinin, 

bugünkü varlığını, yaĢamını ve gelecekteki varoluĢunu yönlendirip Ģekillendirdiğini, 

dolayısıyla yaĢanan her çağın, bir öteki çağın tohumlarını içinde barındırdığını öne 

sürmektedir. Daha açık bir ifadeyle, insanın bugünkü varlığının yarım yüzyıl önceki 

varlığını da içerdiğini, dolayısıyla her bir insan tekinin bireysel geliĢimine hep bir artı 

noktasından baĢladığını, oysa, söz gelimi bir kaplanın sanki kendinden önce baĢka 

kaplan olmamıĢ gibi kaplanlığa hep yeniden baĢladığını, çünkü hayvanın bu tür bir 

tarihsel birikime sahip olmadığını belirten Gasset‟e göre, insanı, hayvandan ayıran Ģey, 

insanın, hatırlama yetisi sayesinde, geçmiĢini biriktirebilmesi ve biriktirdiği, sahip 

olduğu bu geçmiĢten yararlanabilmesi, yani tarihsel bir varlık olmasıdır; bu anlamda, bir 

çok insanın kolektif bir eseri olan tarih, bizim bugünümüzü ayakta tutan ve geleceğimizi 

etkileyen canlı bir güçtür. Nitekim, bu güç sayesinde, tür olarak insanın, geçmiĢ varlık 

biçimine, dünkü yaĢamına veya eskiden olmuĢ olduğu varlık biçimine bağlı kalmadan, 

“varlığını zenginleĢtirmesi, büyütmesi” anlamında ilerlediğini ileri süren Gasset‟e göre, 

insanın geçmiĢiyle ve tarihiyle sürekliliğini sağlayan bağları koparması demek “sıfırdan 

baĢlamak, aĢağılara inmek, orangutana öykünmek” demektir. Bu bağlamda, tür olarak 

insanın, “olma halinde” yaĢadığını, yani halen olduğu ya da ileride olacağı varoluĢ 

biçimlerinden hiçbirisinin bir kez ortaya çıkıp sonsuza dek devam etmeyeceğini ileri 



284 
 

süren Gasset, “insanoğlu, ister öteki olsun ister ben olayım, belirlenmiĢ ya da saptanmıĢ 

bir varlık değildir; varlığı zaten varolma özgürlüğüdür” (Gasset, 2014a, s. 148) diyerek, 

insanın her yeni anda daha önce olduğundan farklı olduğunu, bu anlamda asla değiĢmez 

bir kesinlikle bir kalıba sokulamayacağını, dolayısıyla tür olarak insanın  hep yeni 

olanaklara açık, tarihsel bir varlık olduğunu belirtmektedir.  

Bu noktada, insanın neliğini anlamak için onun tarihine bakmak gerektiğini, tür 

olarak insanın, özü ve doğası denilen Ģeyin, tarihsel olarak Ģekillendiğini, “insan 

ruhu”nun ve/veya “insanın zihinsel aygıtının”, yani aklının, iĢleyiĢinin “gelenekçi, 

akılcı, mistik” dönemler olarak nitelendirdiği belli baĢlı üç dönemden geçerek, her bir 

çağda, insanlara verilen eğitim veya kültür aracılığıyla yeniden biçimlenip, bir sonraki 

kuĢağın eline aktarılan, sürekli oluĢ halinde olan bir süreç olduğunu, dolayısıyla  “olma 

halinde” yaĢayan tür olarak insanın, yaĢamının, aklının, tarihsel bir öze ve yoğunluğa 

sahip olduğunu düĢünen Gasset‟in (2013, s. 107-120), insanın tarihselliğine iliĢkin öne 

sürdüğü düĢüncelerini değerlendirdiğimizde, öncelikle insanı insan yapan Ģeyin, ayırt 

edici özelliğinin, bir defada belirlenmiĢ, sabit bir Ģey olmadığını söylemek mümkündür. 

Daha açık bir ifadeyle, Gasset‟e göre, “olma halinde” yaĢayan tür olarak insan, yapıp 

etmelerinin ve Ģimdiye kadar bu yapıp etmeler sonucu ortaya koyduğu ürünlerin (söz 

gelimi, bilimlerin, sanatların) yanı sıra, kendinin nedeni olarak, kendi varlığını 

kendisinin yapılandırmasıyla, kendi kendisine içerik kazandırmasıyla diğer 

varolanlardan ayrılmaktadır. Bu bağlamda, insan varlığının, sabit, dingin ve salt edilgen 

olmadığını, aksine “değiĢim”in adeta insanın “maddesi” olduğunu (Gasset, 2015, s. 30) 

ileri süren Gasset‟in düĢüncelerinden hareketle, tür olarak insanı, diğer varolanlardan 

ayıran özelliğin ya da özelliklerin ne olduğunu ortaya koymak istersek, ortaya konulan 

ve/veya konulabilir olan Ģeylerin aslında sadece tarihin o anı için belirli ve geçerli Ģeyler 

olduğunu, yani insanı ayırt eden özelliklerin içinin henüz daha tam olarak dolmadığını 

ve dolmayacağını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

Fakat, bu durumda, Gasset felsefesi içerisinde, “insan nedir?” sorusuna, ancak 

insanın sabit olmayan bu yönüne bakarak, yani insanlığın o ana kadar ortaya 

koyduklarına bakarak, kısmen yanıt vermek mümkün olacaktır. Dolayısıyla, insanın 

neliğine iliĢkin verilebilecek her yanıt, ancak o tarihsel dönem içinde geçerli ya da 

geçersiz olacaktır. Bu nedenle, Gasset felsefesinde, “insan nedir?” sorusu, hiçbir zaman 
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tam olarak yanıtlanamayacak bir soru olarak karĢımıza çıkmaktadır. Fakat, insanın 

neliğine iliĢkin felsefi bir bilgi ortaya konulamadığında, yani insan realitesi bütünüyle 

kavranamadığında, insan yaĢamının hem bugününü hem de geleceğini yakından 

ilgilendiren kitleselleĢme gibi önemli sorunların nedenini anlamak ve çözüm yollarını 

tartıĢmak mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, insanın neliği ile tarihselliği arasında 

bir bağ kurarken, Gasset‟in yaptığı gibi, insana ve insan fenomenlerine epistemolojik 

açıdan bakmak yerine, ontolojik açıdan bakmak gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, 

insanın neliği ile tarihselliği arasında ne türden bir bağ olduğunu, bu bağın nasıl 

kurulduğunu, yaĢayan somut insandan, onun yapıp etmelerinden, ortaya koyduğu 

ürünlerden, baĢarılardan hareketle ele almak ve tür olarak insanın bugününü ve 

geleceğini etkileyen, Ģekillendiren, bütün insanlığın ortak ürünü olan bu canlı mirasın, 

“insansal dünya”nın, yani “tarihsel varlık alanın” yaratılmasında tek tek insanların 

rolünün ne olduğunu açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir (Özcan, 2006, s. 20-27).  

Buradan hareketle, felsefe tarihinde, sadece Gasset‟de değil, insanın neliğini 

onun tarihsel boyutunda arayan bir çok filozofun düĢüncelerinde de karĢımıza çıkan ve 

yukarıda belirtilen, bu ve buna benzer sorunları keĢfederek, insanın neliği ile tarihselliği 

arasındaki iliĢkinin ne türden bir iliĢki olduğunu, bu iliĢkinin nasıl kurulduğunu, tür 

olarak insan ile yaĢayan tek tek insanlar arasındaki bağı koparmadan, insan realitesini 

bütünüyle kapsayacak Ģekilde açıklamayı amaçlayan filozoflardan birisi Takiyettin 

MengüĢoğlu, diğeri ise Ġoanna Kuçuradi‟dir (Özcan, 2018, s. 12-18). Bu bağlamda, 

“realiteyle uyuĢan bir insan görüĢü ortaya koyabilmek için insana, bir bütün olarak 

insana, onun yapıp ettiklerine ve tarih boyunca baĢardıklarına, baĢarılarına” bakan 

MengüĢoğlu, insanı, “insanın olduğu her yerde ve her zaman ortaya çıkan bu 

fenomenler” doğrultusunda anlamaya ve açıklamaya çalıĢmıĢ ve her bir insanda 

gördüğü özellikleri ve her bir insanın gerçekleĢtirebileceğini düĢündüğü bu etkinlikleri 

Nietzsche‟den hareketle, “insanın varlık koĢulları [Ģartları]” olarak adlandırmıĢtır. 

MengüĢoğlu‟nun insan felsefesi ya da felsefi antropolojisine iliĢkin genel bir çerçeve 

sunan bu fenomenler bağlamında insan,  

bilen, yapıp-eden, değerlerin sesini duyan, tavır takınan, önceden gören ve 

önceden belirleyen, isteyen, özgür hareketleri olan, tarihsel olan, ideleĢtiren, 

kendisini bir Ģeye veren, seven, çalıĢan, eğiten ve eğitilen, devlet kuran, inanan, 
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sanat ve tekniğin yaratıcısı olan, konuĢan, biyo-psiĢik bir yapıya sahip olan bir 

varlık”tır (MengüĢoğlu, 2015, s. 19-20).  

Tür olarak insana özgü olan bu varlık koĢullarını, tek tek insan fenomenlerinden 

hareketle, ontolojik bir yaklaĢımla ele alan ve insanın yapısal özelliği olarak gören 

MengüĢoğlu, bu varlık koĢullarının, insanın olduğu her yerde Ģu ya da bu ölçüde ortaya 

çıktığını belirtmektedir (MengüĢoğlu, 2015, s. 20). Bu bağlamda, Kuçuradi, 

MengüĢoğlu‟nun en önemli özelliğinin, “özgünlüğü”, yani insanı, tür olarak insana özgü 

etkinliklerden yakalamaya çalıĢması olduğunu belirtmekte, ancak “insanın varlık 

koĢulları”nı oluĢturan etkinlikleri, sadece tür olarak insanın özellikleri olarak değil 

(Kuçuradi, 2017, s. 117), aynı zamanda “her bir insan tekinin türsel olanakları, kiĢilerce 

gerçekleĢtirilebilen ve gerçekleĢtirildiğinde ise insan için yeni olanakların kapısını açan 

olanaklar olarak” almaktadır (Özcan, 2006, s. 381). Daha açık bir ifadeyle, 

MengüĢoğlu‟nun, insanın varlık Ģartları olarak nitelendirdiği fenomenleri, etkinlik ve 

baĢarıları, tür olarak insanın bir özelliği olarak almak ile tür olarak insanın olanağı 

olarak almanın, birbirinden farklı sonuçların doğmasına neden olabileceğine, yani insan 

realitesinin bütünüyle kavranmasında bizleri yanlıĢ yönlendirebileceğine ve bazı 

gerçekleri görmemizi engelleyeceğine dikkat çeken Kuçuradi, tür olarak insanın 

özellikleri ile olanakları arasında bir ayrıma gidilmesi gerektiğini vurgulamaktadır 

(Kuçuradi, 2017, s. 116-117). Çünkü, söz gelimi, değerlerin sesini duyma ya da sanat ve 

tekniğin yaratıcısı olma, tür olarak insanın özelliği olarak alındığında, bu her bir insan 

tekinin, değerlerin sesini duyduğu, sanat ve tekniğin yaratıcısı olduğu sonucunu 

doğuracaktır. Fakat, ne yazık ki bu durum gerçekle uyuĢmamaktadır. Ancak, insanın 

varlık koĢullarından biri olan, değerlerin sesini duyma, tür olarak insanın olanağı olarak 

alınırsa, değerlerin sesini duyma, her bir insan tekine açık bir olanak olacaktır 

(Kuçuradi, 2013, s.17-22).  

Dolayısıyla, Kuçuradi, “değerlerin sesini duyma, devlet kurma, bilim, sanat ve 

tekniğin yaratıcısı olma gibi özellikleri, MengüĢoğlu‟ndan farklı bir biçimde, sadece tür 

olarak insanda görülen özellikler olarak değil, aynı zamanda, her bir insan tekinin türsel 

olanakları” olarak almakta ve bu olanakları, tek tek kiĢilerin hayata geçirmesiyle de 

“bilgi, felsefe, bilimler, teknik, moraller, kültürler ve diğer insan baĢarıları”nın ortaya 

çıktığını ve bu etkinlik ve baĢarıların da yine bir anlamda insan için birer olanak 
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olduğunu düĢünmektedir (Özcan, 2006, s. 381). Nitekim, insansal etkinlik ve baĢarılar, 

“insanın varlık imkanlarının gerçekleĢmesidir; varlık Ģartlarının ürünü olan 

fenomenlerdir. Ürünlerini kiĢilerin birbirine bağlı olarak ortaya koydukları bu baĢarılar, 

kiĢi-üstü değerler olarak insan dünyasının belli baĢlı öğelerindendir” ve yaratıcısı tek 

tek kiĢiler olan bu değerler, insanın tarihsel varlık alanını oluĢturmaktadır (Kuçuradi, 

2013, s. 40).  

Bu açıdan bakıldığında Özcan‟ın da belirttiği gibi insanın tarihsel bir varlık 

olması demek, “insanların çağlar boyunca, felsefe, bilim, sanat, din, hukuk, etik ve 

benzeri alanlarda ortaya koyduğu eserlerle diğer varolanlardan farklı, onların dıĢında 

sırf insan eseri olan, insansal dediğimiz bir alan yaratmıĢ olması ve bu alanda kendini 

var ediyor olması demektir”. Bu bağlamda, “belirli bir topluma” ya da “belirli bir çağa 

özgü olmayan, tüm insanların ortak eseri veya ürünü olan bu alana, „ikinci doğa‟ veya 

„tarihsel varlık alanı‟ denilmektedir”. Bütün insanlığın geliĢtirdiği insansal etkinliklere 

ve bu etkinliklerin ürünlerine karĢılık gelen tarihsel varlık alanını, “felsefe, bilim(ler), 

sanat(lar), din(ler), hukuk sistemleri, özgürlük dahil bütün etik değerler ve benzerleri” 

gibi insanlığın ortak eserleri ve baĢarıları oluĢturmakadır. Bu eser ve baĢarılar aynı 

zamanda, insanlığın ortak değerleridir. Dolayısıyla, tür olarak insan, herhangi bir 

topluma veya belirli bir çağa ait olmayan, tüm insanların ortak mirası olan tarihsel 

varlık alanını yaratarak, felsefe, bilim, sanat, din, hukuk, etik ve benzeri alanlarda 

ortaya koyduğu eserlerle ve baĢarılarla, kendi doğasını, özünü gerçekleĢtirip, kendi 

kendini var eden bir varlık olduğu için tarihsel bir varlıktır (Özcan, 2012, s. 198).  

Bu noktada, tür olarak insanın neliğini ve değerini, kiĢilerin ortaya koyduğu 

eserlerden, baĢarılardan ve/veya değerlerden oluĢan tarihsel varlık alanından hareketle 

soruĢturan Kuçuradi‟nin insan ve değer görüĢünün önemli birkaç ön-kabulünü de ele 

alarak, “insan nedir, insanın varlıktaki özel yeri nedir?”, “insanı insan yapan”, yani 

“bilebildiğimiz baĢka hiçbir varlığın değil de sırf insanın yapabildiği Ģey nedir?”, 

dolayısıyla “insanın değeri ve değerleri nedir?” sorularına bir yanıt vermek konunun 

anlaĢılması bakımından yararlı olacaktır. Bu bağlamda, öncelikle etikteki “değer” 

teriminin ne anlama geldiğini ele almak ve iktisattaki kullanımından ayırt etmek 

gerekmektedir. Çünkü, “değer” teriminin iktisattaki kullanımına baktığımızda, terimin 

“bir malın veya bir nesnenin alım-satım sırasında belirlenmiĢ fiyatı veya onun değiĢ-
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tokuĢ iĢlemi sırasındaki ederi ya da bir nesnenin „kendi değeri‟nden söz edildiğinde, 

onun biz insanlar için sağladığı fayda veya onun yaptığımız veya yapacağımız iĢe 

katkısı, hayatımızı kolaylaĢtırmadaki iĢlevi” anlamına geldiğini görürüz. Oysa, “hiçbir 

yapma veya doğal nesnenin kendi baĢına bir değerinden söz etmek mümkün değildir”. 

Çünkü, var olanın bütünü ancak ve ancak insanla bir anlam ve değer kazanmaktadır 

(Özcan, 2012, s. 204). Bu açıdan bakıldığında, Kuçuradi‟ye göre, etikte “değer”, bir 

Ģeyin değeri, o Ģeyin “kendisiyle aynı cinsten olan Ģeyler arasındaki özel yeridir” 

(Kuçuradi, 2014, s. 41). Ancak, değerin insanla birlikte var olduğunu göz önünde 

bulunduracak olursak “bir Ģeyin değerliliği –ve dereceleri – kendisiyle aynı cinsten olan 

Ģeyler arasındaki yerinden dolayı insanla olan ilgisi, insan için taĢıdığı özel anlamıdır 

(Kuçuradi, 2014, s. 41-42).  

Etikteki “değer” teriminin anlamına iliĢkin bu kısa açıklamadan sonra devam 

edecek olursak, “değer” ile “değerler” arasında da bir ayrım yapan Kuçuradi‟ye göre, 

“değerler var olan Ģeylerdir”; “değer” ise bir Ģeyin değeridir; bir Ģeyin bir çeĢit 

özelliğidir” (Kuçuradi, 2014, s. 40). Bu anlamda, “insansal dünyada gerçekleĢtirilen her 

bir eylem veya her bir eser bir „değerlendirme‟dir; bu değerlendirmelerle de değerler 

gerçekleĢmiĢ” olmaktadır. Bu bağlamda, “değer” dediğimiz Ģeyin ne olduğunu ve belirli 

bir değeri olan Ģeyle değersiz olanı nasıl ayırt edeceğimizi ele almak gerekirse, “niçin, 

yani „neden‟ değil, „ne için‟, „ne yapmak, neye ulaĢmak, hangi amaçla‟ anlamında 

„niçin‟ yaĢadığımız sorusuna verebileceğimiz her türlü „… için‟ yanıtı aslında bizim 

savunduğumuz veya inandığımız değerlerin neler olduğunu açığa vurur”. Öyleyse, 

uğruna, yaĢamın bunca sıkıntısına katlandığımız, “bizim için varoluĢumuzu ve bu 

dünyada, bu Ģekilde yaĢıyor oluĢumuzu anlamlı kılan”, onu çekilir yapan Ģey, bizim 

“değerlerimiz”dir ya da “gündelik yapıp etmelerimizi yöneten Ģey her ne ise o bizim 

değerli saydığımız Ģeydir”. Ancak, “Sokrates‟ten Nietzsche‟ye kadar birçok filozofun 

farkında olduğu gibi”, çoğunluğun yapıp etmelerini yöneten ilke, haz, yarar, çıkar, Ģan-

Ģöhret sahibi olmak vb. Ģeylerdir ve bunlar, çoğunluğun, uğruna yaĢadığı, “iyi”, 

“değerli” olarak kabul ettiği Ģeylerdir (Özcan, 2012, s. 205).  

Fakat, çoğunluğun birer değer saydığı bütün bu Ģeyleri, “niçin” istediği sorusunu 

irdeleyecek olursak, yanıtın aslında sadece ve sadece “yaĢamak”, hayatta kalmak için 

olduğunu görürüz. Ancak, bu amaç her hayvan tekinin de “doğal, nihai amacıdır”. 
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Dolayısıyla, çoğunluğun, amaç veya değer bakımından diğer hayvan teklerinden bir 

farkı yoktur. Bu nedenle, çoğunluk tarafından değer sayılan Ģeyler “insansal, sırf insana 

özgü, bir amaç ve bir değer olamaz”; olsa olsa “dıĢsal iyiler”, “sözde değerler” veya 

“ikincil değerler”dir, yani gerçek birer değer değildir. Nitekim, Kuçuradi‟nin belirttiği 

gibi, bizleri diğer varlık türlerinden ayırt eden, insanı insan yapan”, gerçek anlamda 

“değer” olarak kabul edebileceğimiz ve insanlardan baĢka hiçbir varlık türünün hayata 

geçiremeyeceği, birbiriyle bağlantılı üç tür değer söz konusudur; “etik değerler”, 

“toplumsal değerler” ve “üst değerler” (Özcan, 2012, s. 206).  

Bu noktada, ayrıntısına girmeden, bu üç tür değeri özetlemek gerekirse, 

hatırlanacağı üzere felsefi olarak temellendirilmiĢ bir biçimde ilk örneğine Aristoteles‟te 

rastladığımız karakter erdemleri ve etik erdemler denilen erdemleri, etik değerlerin içine 

dahil eden, ama bunu yaparken de etik değerleri “etik kiĢi özellikleri” veya “etik kiĢi 

değerleri” ve “etik iliĢki değerleri” olarak ikiye ayıran (Özcan, 2012, s. 206) 

Kuçuradi‟ye göre, “birincilerine, dürüst, saygılı, güvenilir olma gibi kiĢi özellikleri, 

ikincilerine de saygı, sevgi, güven, minnet gibi değerlilik yaĢantıları örnek verilebilir” 

(Kuçuradi, 2015, s. 174). Etik kiĢi değerleri ve değerlilik yaĢantıları, ancak bazı kiĢilerin 

uygun koĢullar yaratıldığında hayata geçirebilecekleri kiĢisel olanaklarıdır ve bu 

olanaklar hayata geçirildiğinde, o kiĢinin veya o iliĢkinin bir özelliği haline gelir. ĠĢte 

“bu etik olanakların kiĢilerce hayata geçirilebilmelerinin koĢullarının bilgisi, ikinci tür 

değerleri”, yani “toplumsal” dediğimiz değerleri oluĢturur. Bu bağlamda, “toplumsal 

değerler, adalet ve temel haklarda eĢitlik gibi bir takım idelerden ve toplumsal iliĢkilerin 

insansal olanakların kiĢilerce gerçekleĢtirilebilmesini sağlayacak Ģekilde 

düzenlenmesiyle ilgili olan”, söz gelimi “laiklik gibi bir takım tarihsel ilkelerden 

oluĢur”. Özcan‟ın da belirttiği gibi “Kuçuradi‟nin özellikle Nietzsche‟nin değer 

görüĢünden hareketle oluĢturduğu üçüncü tür değerler olan üst-değerler” ise “etik kiĢilik 

özelliklerine sahip, özgür kiĢilerin, tür olarak insana açık bazı olanakları, gerekli 

toplumsal değerlerin yaratıldığı ortamlarda, amacının bilincinde ve iĢlevi yerine gelecek 

Ģekilde hayata geçirmeleriyle ortaya çıkan, bilim, felsefe, sanat, siyaset, hukuk gibi tüm 

insanlığın ortak eseri olan değerlerdir” (Özcan, 2012, s. 206). 

Değer ve değerler arasındaki farkı ve iliĢkiyi insanla ilgisini koparmadan ele 

alan Kuçuradi‟ye göre, kiĢinin değeri, “onu diğer kiĢilerden ayıran özellikleri”dir. BaĢka 
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bir deyiĢle, kiĢinin diğer kiĢilerle “ilgisi bakımından özel durumudur”. Bu bağlamda, bir 

kiĢinin değeri, “diğer kiĢilere göre onun o tek olan yapı bütünlüğüne sahip olması, onun 

o kiĢi olma özelliği ve bütünlüğünün bu özelliğinden dolayı diğer kiĢilerden farklı 

imkânları, farklı yaĢantıları, farklı gerçekleĢtirmeleridir”; “bir kiĢinin kahraman, özgür, 

dürüst, seven… bir kiĢi olmasının ifadesidir kiĢinin değeri”. Buradan hareketle, kiĢiyi 

kendi tekliği ve bütünlüğü içerisinde diğerlerinden ayıran, onu, o kiĢi yapan ise kiĢinin 

değerleridir; sözgelimi “dürüst olma, adil olma, açık düĢünebilme, doğru bağlantılar 

kurabilme gibi kiĢi imkanlarıdır”. Kuçuradi‟nin deyiĢiyle, bir kiĢinin değerleri de “o 

kiĢinin yaĢamında ön plana koyduğu değerler; yaptıklarında, yaĢamında ağır basan kiĢi 

değerleri ve diğer değerlerdir” (Kuçuradi, 2013, s. 41).  

Bir kiĢiyi, değerli ya da değersiz kılan bu değerler, onun diğer kiĢilerden farkını, 

“değerini” oluĢturan özelliklerdir. Bir kiĢiyi diğerlerinden ayıran bu özelliklerden ilki, 

“belirli bilgisel olanakları ya da özellikleri”dir. BaĢka bir deyiĢle, “kiĢinin bilgisel 

yetenekleridir”. Söz gelimi, “ilgileri doğrudan kavrayabilme (“zeka”), dikkatli 

bakabilme, hızlı bağlantı kurabilme, güçlü bir belleğe sahip olma ve bu gibi 

yeteneklerdir”. Ġkincisi, kiĢinin doğrudan doğruya kendisiyle olan iliĢkisinde edindiği 

“ölçülü, dayanıklı, sabırlı, cesur, sorumlu olma gibi kiĢilik [karakter] özellikleridir” 

(Kuçuradi, 2015, s. 183). Bir kiĢiyi diğerlerinden ayıran üçüncü özellik ise etik kiĢilik 

özellikleridir. Etik kiĢi değerleri/özellikleri, “etik iliĢkilerde değer korumaya – insanın 

değerini kiĢilerde korumaya – veya bulunduğu durumlarda en az harcanmasını 

sağlamaya çalıĢan kiĢinin özellikleridir; insan olmanın değerinin bilgisine sahip olan ve 

her eylem ve tutumunda bunu hesaba katan kiĢinin özellikleri”dir; bunlar, “dürüst, 

saygılı, adil, dolayısıyla „özgür‟ olma gibi özellikler”dir (Kuçuradi, 2015, s. 184). Bu 

özelliklerden birine veya bir kaçına sahip olmasıyla diğerlerinden ayrılan bir kiĢinin, 

değerli bir kiĢi olabilmesi için sadece bilgisel özellikler ve karakter özellikleri yeterli 

değildir, aynı zamanda o kiĢinin her türlü etik iliĢkide “belirli bir Ģekilde eylemde 

bulunmakla edindiği” etik kiĢilik özelliklerine ya da etik kiĢi değerlerine ve etik iliĢki 

değerlerine sahip olması gerekmektedir (Kuçuradi, 2015, s. 183). BaĢka bir deyiĢle, bir 

kiĢinin değerini oluĢturan, onu diğer kiĢilerden ve sıradan insandan farklı kılan, 

diğerlerinde olmayıp da onda olan Ģey, etik kiĢi değerlerine ve saygı, sevgi, güven gibi 

değerlilik yaĢantılarının bilgisine, yani etik iliĢki değerlerine sahip olması ve etik 
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iliĢkilerde, insanın değerini korumayı, var olan değeri harcamamayı amaç edinmesi, 

değer korumaya yönelik eylemde bulunabilmesi, değerler yaratabilmesi ve böylece hem 

kendisinin hem de diğer insanların insanlaĢabilmelerini sağlamasıdır (Kuçuradi, 2015, s. 

184-185).  

Kuçuradi‟nin değer/değerler görüĢünü de dikkate alarak belirtecek olursak, 

insan, tarihsel varlık alanı gibi bir alanı yaratmıĢ olmasıyla, yani ortaya koyduğu bilim, 

sanat, felsefe gibi üst değerlerle, baĢarılarıyla diğer varolanlardan ayrılmaktadır ve 

“insanların yaratmıĢ olduğu bu değerler, tür olarak insanın değerini”, “onun varlıktaki 

özel yerini” oluĢturmaktadır. Bu bağlamda, insanı insan yapan, onu diğer varolanlardan 

ayırt etmemizi sağlayan Ģey ise ortaya koyduğu bu eserler, baĢarılar ve/veya yaratmıĢ 

olduğu bu değerlerdir. Dolayısıyla, “insan, değerler yaratmasıyla değerlenir ve insan 

olur” (Özcan, 2012, s. 198). Nitekim, insanın varlıktaki özel yerini oluĢturan, insanın 

insanlaĢmasını sağlayan, insansal etkinliklerin, baĢarıların, değerlerin tümü, bize, tür 

olarak insanın değerinin bilgisini vermektedir. BaĢka bir deyiĢle, bilim, sanat, felsefe, 

hukuk gibi insansal etkinlikler, baĢarılar ve değerler olmaksızın, insanın 

insanlaĢmasından ve insanın değerinden söz etmek mümkün değildir (Kuçuradi, 2013, 

s. 40). Ancak, daha önce belirtildiği üzere, bu noktada gözden kaçırılmaması gereken 

önemli bir husus, bilim, sanat, felsefe ve benzerleri gibi, insansal etkinlik, baĢarı 

ve/veya değerlerin her birinin birer insansal olanak olduğudur. Çünkü, “teorik olarak 

her bir insan teki bilimle, sanatla, felsefeyle uğraĢabilir, bu alanda bir eser ortaya 

koyabilir”, ancak “bu olanaklar, bazı kiĢiler tarafından hayata geçirildiğinde birer 

etkinlik” olmaktadır (Özcan, 2012, s. 198). Nitekim, “biz, bunlara, bilimsel, sanatsal, 

felsefi etkinlikler deriz”, ancak bu etkinliklerin, insanın, “değerine değer katacak Ģekilde 

ya da insanın değerini harcamadan hayata geçirilmesi gerekmektedir” (Özcan, 2012, s. 

198-199).  

Dolayısıyla, Kuçuradi‟ye göre, tür olarak insanın özellikleri ile tür olarak insanın 

olanakları arasında bir ayrım yapıldığı gibi aynı Ģekilde, kiĢilerin özellikleri ile 

olanakları arasında da bir ayrım yapılması gerekmektedir (Özcan, 2012, s. 196). Çünkü, 

“bilme, değerler ortaya koyma, felsefeyle, sanatla uğraĢma gibi fenomen” ve 

etkinliklerin her biri insan teklerine açık insansal olanaklardır (Özcan, 2012, s. 197); 

ama her bir insan tekine açık olan bu olanaklar, Kuçuradi‟nin deyiĢiyle, “amaçlarının 
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bilincinde ve iĢlevleri yerine gelecek Ģekilde kiĢilerce gerçekleĢtirildiğinde”, ancak 

“insanın değerlerini oluĢtururlar” (Kuçuradi, 2015, s. 178). Ne var ki “hayata 

geçirildiklerinde birer etkinlik olarak adlandırılan ve bütün türe mal edilen bu 

olanakları, amacının bilincinde ve iĢlevi yerine gelecek Ģekilde her bir insan teki hayata 

geçiremez”; sadece yukarıda belirtilen, etik kiĢi değerlerine ve etik iliĢki değerlerine 

sahip “bazı kiĢiler hayata geçirebilir”. Ancak, “bir tek insan bile bu tür bir baĢarı” 

gösterdiğinde (Özcan, 2012, s. 197), örneğin “insan haklarını korumaya yönelik ilkeleri 

etkili kılmaya çalıĢan” bir siyasetçi, “ampulü yapan” bir bilim insanı ya da adil olma, 

dürüst olma gibi etik kiĢilik özelliklerini yapıp etmeleriyle hayata geçirebilen değerli bir 

kiĢi olarak karĢımıza çıktığında (Kuçuradi, 2015, s. 178), bu baĢarı, bütün türe mal 

edilmekte ve türün bir özelliği ve değeri olarak kabul edilmektedir (Özcan, 2012, s. 

197).  

Bu bağlamda, tür olarak insanın özelliklerini, değerini ve değerlerini kendilerine 

borçlu olduğumuz bu kiĢilerin kim olduğunu, yapı ve değer bakımından diğer 

insanlardan farkını her ne kadar daha sonra ayrıntılı bir Ģekilde ele alacak olsak da bu 

noktaya Ģimdilik kısaca değinmek, hem Gasset‟in insanın tarihselliği ile ilgili 

düĢüncelerinde yanıtını bulamadığımız, insanlığın ortak kültürel mirası olan tarihsel 

varlık alanının oluĢmasında “soylu insan”ın ve sıradan “kitle insanı”nın rolünün ne 

olduğunu açıklığa kavuĢturması hem de çalıĢmanın bir sonraki baĢlığına hazırlık 

oluĢturması açısından yararlı olacaktır. Ġnsanların yapısal özellikleri ve olanakları 

bakımından eĢit olmadığına, insanlar arasında yapısal farklılıkların bulunduğuna, “birey 

ve kiĢi ayrımı” yaparak dikkat çeken Özcan‟ın “birey” dediği, Nietzsche‟nin, “halk”, 

“sürü”, “yığın” veya “sıradan insan” olarak adlandırdığı ve benzer Ģekilde Gasset‟in 

“kitle insanı”, “vasat, sıradan, ortalama insan”, “kitleler”, “yığın” olarak nitelendirdiği 

insan tipi, “bir insan topluluğunu oluĢturan ve yapı bakımından hemen hemen aynı 

özellikleri sergileyen, içine doğup büyüdükleri toplumun insan ve değer anlayıĢını 

sorgulamaksızın kabul edip, bir ayna gibi yansıtan insan tekleri”dir (Özcan, 2012, s. 

197). BaĢka bir deyiĢle, çoğunluğu oluĢturan insan tipine karĢılık gelen birey, halk, 

sürü, yığın veya sıradan insan, kitleler ya da “çoklar, yapıp etmeleri ağırlıklı olarak 

bireysel yarar ve çıkar hesabına dayanan, baĢta – bilim, sanat, felsefe ve hatta kendi 

dinleri de dahil – insan baĢarıları olmak üzere her Ģeye, kendi toplumlarında egemen 
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olan ahlaka göre” ya da “çoğunluğun kabul ettiği iyiler ve kötülerden oluĢan değer 

yargılarına” veya “bireysel beklentilerine göre değer biçen insan tipidir”. Buna karĢılık, 

“yaratıcı kiĢi veya azlar” ya da Gasset‟in deyiĢiyle, “seçkin, soylu insan” ise, bilim, 

sanat, felsefe gibi insansal olanakları bu alanda yeni eserler [ve değerler] yaratacak 

Ģekilde etkinlik haline geçiren, ortaya koyduğu eser, baĢarı veya fikirlerle insanlara ve 

çağlara yön veren, yeni yaĢantı olanakları yaratan kiĢilerdir” (Özcan, 2012, s. 197). 

ĠĢte bu ender rastlanan yaratıcı, soylu kiĢiler sayesinde bir takım insansal 

olanaklar, belli bir tarzda gerçekleĢtirilmekte ve böylece, insanı insan yapan değerler 

ortaya konulmakta ve konulduğu an, bu değerler aynı zamanda, tür olarak insanın 

özelliği haline gelmektedir (Özcan, 2012, s. 199). Dolayısıyla, tür olarak insan 

kavramının ve aynı zamanda tarihsel varlık alanının içini, yaĢayan, somut, yaratıcı 

kiĢilerin yapıp etmelerinden, onların eylem hayatından ve bu hayatta ortaya koyduğu 

ürünlerden, eserlerden, baĢarılardan, değerlerden hareketle doldurmak gerekmektedir. 

Bu bağlamda, “insan baĢarısı” dediğimiz etkinlikler, her ne kadar bütün insanlığa mal 

olsa da sonuçta, insanın neliğini aradığımız yer olan tarihsel varlık alanının asıl 

yaratıcısı, aklı erdemine ulaĢmıĢ, etik değerlere sahip kiĢilerdir (Özcan, 2006, s. 399-

410). Nitekim, “bu tür insan tekleri kiĢisel olarak yarattıklarıyla aynı zamanda bizim 

bugün modern anlamda „insan‟ kavramımızın içini doldurmuĢ olan kiĢilerdir” (Özcan, 

2006, s. 398).   

Buna karĢılık, sıradan, [kitle] insanının, tarihsel varlık alanı ile olan iliĢkisine, 

dolayısıyla insanlıkla arasındaki bağa bakıldığında, tarihsel varlık alanının oluĢumuna 

ve insanlığın gidiĢatına bilinçsiz bir etkide veya katkıda bulunan, tarihsel varlık alanıyla 

her türlü iliĢkisini günlük kaygı ve çıkarlarına göre Ģekillendiren, sıradan insanların 

oluĢturduğu çoğunluk, “tinsel-tarihsel varlık alanının maddi taĢıyıcıları”dır, “onların 

birinci görevi, insan baĢarılarının olanağının [maddi] koĢullarını yaratmak, ikincisi ise 

ortaya çıkan ürünü, eğitim ve geleneğin katkılarıyla taĢıyarak bir sonraki kuĢağa 

aktarmaktır” (Özcan, 2006, s. 434). Bu açıdan bakıldığında, sıradan insanın [kitlelerin], 

“dolaylı olarak, insan ve kiĢi değerlerinin gerçekleĢmesine aracılık etmesi bakımından” 

(Kuçuradi, 2013, s. 44), “insanlıkla bağ kurabilmesinin belli baĢlı yolu”, tarihsel varlık 

alanının yaratılmasında maddi koĢulları sağlamak üzere “çalıĢmak”tır. Dolayısıyla, 

sıradan insanların [kitlelerin], “tarihsel varlık alanının oluĢumundaki rolü, doğrudan 
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olmasa da dolaylı olarak ortaya çıkan bu önemde aranabilir”. Bu bağlamda, “sıradan 

insanın günlük kaygı ve çıkarlarına göre Ģöyle ya da böyle yapıp etmesi, tarihsel varlık 

alanına sadece kendince bir renk katmakta” ve “tarihsel varlık alanını oluĢturan insan 

baĢarılarının [maddi] olanağının” temel koĢulunu oluĢturmaktadır (Özcan, 2006, s. 435). 

Gelinen bu noktada, tür olarak insanın bugününü ve geleceğini Ģekillendiren, 

bütün insanlığın ortak ürünü olan canlı mirasın, “insansal dünya”nın, yani “tarihsel 

varlık alanın” yaratılmasında soylu insanın ve kitle insanının rolünün ne olduğunu bu 

Ģekilde ortaya koyduktan sonra, buraya kadar anlatılanlardan hareketle, Gasset‟in, 

insanın neliği ile tarihselliği arasında kurduğu iliĢkide dikkate almadığı ve/veya gözden 

kaçırdığı önemli bir noktayı daha açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir. Böylece, insanın 

neliğini, onun tarihsel boyutunda arayan Gasset‟in, insanın tarihselliğine iliĢkin 

düĢüncelerini değerlendirmek de mümkün olacaktır. Konunun baĢında da belirtildiği 

gibi insana tarihin yol gösterdiğini, tarihi, insanı anlamanın merkezine yerleĢtirmek 

gerektiğini düĢünen Gasset, bu bağlamda insanın tarihsel bir varlık olduğunu söylerken, 

aslında “tarihsel varlık alanı”na hiç değinmeden, insanın, dünü, bugünü ve geleceği olan 

üç boyutlu bir varlık olduğunu kastetmekte ve geçmiĢ yaĢam deneyimlerinin, insanın, 

bugününü ve geleceğini etkileyip Ģekillendirdiğine dikkat çekerek, insanın her yeni anda 

daha önce olduğundan farklı olduğunu ve tür olarak insanın, özü ve doğası denilen 

Ģeyin, tarihsel olarak Ģekillendiğini, insanın da bu nedenle “olma halinde” bir varlık 

olduğunu öne sürmektedir. Fakat, tüm bunlar insanın neliği ile tarihselliği arasında bir 

bağ kurmak ve insanın neden “olma halinde” tarihsel bir varlık olduğunu açıklamak için 

yeterli değildir. Çünkü, insanın sürekli “oluĢ halinde” olan tarihsel bir varlık olduğunu 

söyleyebilmek için insanın neliği ile tarihsel varlık alanın ve tarihsel varlık alanını 

oluĢturan değerlerin bağını kurmak gerekmektedir. Ancak, Gasset‟in, insanın neliği ile 

insanın tarihselliği arasındaki iliĢkiyi, bu bağı dikkate almaksızın kurduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, Gasset‟in, insanın tarihselliğine iliĢkin düĢüncelerinden, 

insanın “olma halinde” tarihsel bir varlık olmasının ne anlama geldiği tam olarak 

anlaĢılamamaktadır.  

Oysa, gerek MengüĢoğlu‟nun gerekse Kuçuradi‟nin de iĢaret ettiği gibi insanın 

neliğini, kendi kendisini var ettiği tarihsel varlık alanında, yarattığı değerlerde, ortaya 

koyduğu baĢarılarda aramak gerekmektedir. Nitekim, Kuçuradi‟ye göre, “insan 
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baĢarılarının ürünleri ve kesintisiz bir Ģekilde akan olaylar, bir bütün olarak tarihsel 

varlık alanını meydana getirir. Tarihsel varlık kendi baĢına bir realitedir ve oluĢ içinde 

olan bir alandır” (Kuçuradi, 2013, s. 96). Dolayısıyla, tarihsel varlık alanı değiĢtiği 

sürece veya değiĢtiği ölçüde insanın neliği, doğası, özü denilen Ģey veya Ģeyler de 

değiĢecektir. Çünkü, Özcan‟ın da dikkat çektiği üzere “değerler ve dolayısıyla insanı 

insan yapan özellikler, ancak bizler yarattığımız zaman var olan türden Ģeylerdir”. ĠĢte 

tam da bu nedenle, “tür olarak insanın verili veya bireylerin doğuĢtan getirdiği, her 

çağda ve her yerde sahip olduğu bir takım özelliklerden veya değiĢmez bir insan 

doğasından söz etmek” mümkün görünmemektedir (Özcan, 2012, s. 199). Dolayısıyla, 

Gasset‟in ileri sürdüğü gibi insan doğası olmadığı için değil, tam da doğası/yapısı böyle 

olduğu için insan dediğimiz varlık doğası gereği oluĢ halinde, tarihsel bir varlıktır. Bu 

bağlamda, tarihsel varlık alanının anlaĢılması, aslında insanın doğası, yapısı ya da özü 

denilen Ģey her ne ise onun anlaĢılması anlamına gelmektedir.  

Bununla birlikte, Gasset‟in yaptığı gibi tarihsel varlık alanının oluĢumunda tek 

tek insanların üstlendiği rolün de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Çünkü, insanın 

özü veya neliği denilen Ģeyin, bir defada verilmiĢ, belirlenmiĢ bir Ģey olmadığını, yani 

insanın kendi özünü veya doğasını, kendisinin bizzat yapıp ettikleriyle yaratan, oluĢ 

halinde bir varlık olduğunu, ancak ve ancak insanı insan yapan Ģeyi yarattığı değerlerde 

aramak ve tarihsel varlık alanının oluĢumunda, soylu kiĢilerin oynadığı etkin rolü kabul 

etmek Ģartıyla söyleyebiliriz. Nitekim, “bizler, tür olarak insanın değerini, tarihsel varlık 

alanının yaratılmasını çoğunluğun belirli bir rolü veya payı olsa da esas olarak yaratıcı 

kiĢilere borçluyuz” (Özcan, 2012, s. 199). Bu nedenle, “tarihsel varlık alanının 

oluĢumunda olduğu kadar, bu alanı oluĢturan insansal etkinliklerin, insanın değerini 

koruyacak Ģekilde hayata geçirilmesinde”, nadir ortaya çıkan, etik kiĢilik özelliklerine 

sahip soylu kiĢilerin “insanlaĢmadaki” rollerinin farkında olmak son derece önemlidir 

(Özcan, 2012, s. 17).  

Çünkü, “ikinci bir doğa olan tarihsel varlık alanının, bugünkü haliyle yaratılmıĢ 

olması”, yani bugün geldiği nokta, insanlığın sürekli ilerleyeceği anlamına 

gelmemektedir. Daha açık bir ifadeyle, tarihsel varlık alanını oluĢturan öğeler, yani 

bilimler, sanat, felsefe, din, teknoloji, devlet, hukuk sistemleri ve sevgi, dostluk, adalet 

gibi etik değerler, hayatı yaĢanmaya değer kılan insansal baĢarılardır. Nitekim, tüm 
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bunları “bir an hayatımızdan çıkarttığımızda geriye kalan ve hayat denilen Ģeyin 

yaĢanmaya değmez olacağı çok açıktır”. Bu açıdan baktığımızda, tarihsel varlık alanı, 

“insansal yaĢam sferi”, insan yaĢamını anlamlı, değerli ve yaĢanılır kılan insansal öğeler 

alanıdır”. Fakat, “aynı öğeler, bilim, sanat, felsefe, din veya devlet”, tek amacı varlığını 

sürdürmek olan, “çoklar”, “halk”, “sürü”, “yığın”, “sıradan insan” ya da kitleler (kitle 

insanı) tarafından, amacının bilincinde, iĢlevleri yerine gelecek Ģekilde değil de yarar ve 

çıkar aracı olarak hayata geçirildiğinde, “insansal yaĢamın bu anlam ve değeri, yaĢayan 

insanlar açısından” yok olmakta; “birçok insan için hayat yaĢanmaya değmez hale 

gelebilmektedir. ĠĢte bu tür anlarda veya dönemlerde bir insanın ağzından çıkan „insanlık 

ölmüĢ‟ sözü tam da bu durumu anlatmaktadır”. Dolayısıyla, “tür olarak insan, bir dönem 

sahip olduğu bütün insansal değerleri”, yani bilimleri, sanatları, dinleri, moralleri, 

felsefeyi, tekniği, kültürleri ve diğer insan baĢarılarını, yaĢayan insanların yaptıklarıyla 

ya da yapmadıklarıyla, bir anda yitirme olasılığına açık bir varlıktır. GeçmiĢte kurulmuĢ 

büyük uygarlıkların yıkılmıĢ olması bunun en somut kanıtıdır” (Özcan, 2018, s. 18).  

Nitekim, Gasset de benzer bir Ģekilde bu noktaya, kamusal yaĢamın her alanında 

kitlelerin  hakimiyeti devam ettiği sürece, tür olarak insanın, çabasının ve emeğinin 

tarihsel bir ürünü olan nice insan kazanımlarının, baĢarılarının ve eserlerinin hiçbirisinin 

kalıcı olamayacağını, tıpkı “imalat sırlarının kaybolup gittiği gibi buhar olup” uçacağını 

(Gasset, 2014b, s. 80), kökten gerçeklik olan insan yaĢamının tümünün daralacağını, 

anlam ve değerden yoksun kalacağını, dolayısıyla aslında tüm insanlığın ortak kültürel 

mirasını oluĢturan bilimsel, sanatsal, ahlaki, felsefi, hukuki vb. alanlara ait hayati 

fikirler dizgesinin yarattığı “olasılıkların”, “gerçek bir küçülmeye, kıtlığa, acıklı bir 

güçsüzlüğe” dönüĢeceğini ve yaĢamın her alanında barbarlığın hüküm süreceğini 

belirterek dikkat çekmektedir (2014a, s. 40-41 ; 2014b, s. 80-81). Dolayısıyla, aslında 

Gasset de değerler yaratmak bir yana, kendi yarar ve çıkarını düĢünmeden bir an olsun 

yaĢayamayan kitle insanının, bütünlüğünde kültür dünyasının öğelerini oluĢturan bilim, 

sanat, felsefe gibi yaĢamsal etkinlikleri, anlam ve değerini koruyacak, insanın kendini 

ve yaĢamını yapılandıracak bir Ģekilde hayata geçiremeyeceğini kabul etmektedir. Bu 

nedenle, Gasset, bütünlüğünde kültürün öğeleri olarak gördüğü insan yaĢamına 

rehberlik eden bilimsel, sanatsal, ahlaki, felsefi, hukuki vb. alanlara ait yaĢama içkin 

etkinliklerin ve değerlerin, hiçbirinin diğerini öncelemeden, insanın insanlaĢmasını 
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sağlayacak, yaĢamını yapılandıracak ve insanı ortak yaĢam ilkelerinden 

uzaklaĢtırmayacak bir biçimde hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekmektedir 

(1997, s. 113-116 ; 2013, s. 93-106). Aksi halde, insanın ötekileĢeceğini öne süren 

Gasset, bu düĢüncesini, “insan, insan olarak uçup gidebilir, tam ve kesin bir ötekileĢme 

sonunda, sessizce yeniden hayvan düzeyine dönebilir” sözleriyle vurgulamaktadır 

(2014a, s. 41).  

Bu bağlamda, Gasset, tüm insanlığın ortak mirası olan ve insan yaĢamına temel 

teĢkil eden yaĢama içkin değerlerin, etkinliklerin ve/veya yaĢamsal güç kaynaklarının, 

yani kültürün, çağımızda olduğu gibi kitlelerin elinde, değerini yitirerek tükenmemesi 

ve gerçek anlamda bir insan yaĢamına hizmet edebilmesi için çağımızda, ortam 

koĢullarının belirleyicisi haline gelen niteliksiz kitle insanının kültür eğitimi yoluyla 

yeniden biçimlendirilmesinin önemine dikkat çekmektedir. Çünkü, hatırlanacağı üzere 

Gasset, ayaklanan kitlelerin yapısal özelliklerinin ve değer anlayıĢının, insanın kendini 

ve yaĢamını, insana yakıĢır bir Ģekilde yapılandırabilmesi için gereken toplumsal, 

siyasal ortamı ve bilimsel, sanatsal, ahlaki, felsefi, hukuki vb. alanlara ait yaĢama yön 

veren değerleri yaratmaya uygun olmadığını, ancak bu durumun da bir insanın 

herkesten farklı soylu bir kiĢi olarak yaĢayabilmesini engellediğini öne sürmektedir.  

Fakat, daha önce belirtildiği üzere Gasset‟in, insan ve değer görüĢünü merkez 

alarak kültürün neliğine iliĢkin düĢüncelerine bakıldığında, karĢımıza, açıklığa 

kavuĢturulması gereken bir takım soru ve/veya sorunlar çıkmaktadır. Daha açık bir 

ifadeyle, Gasset, insan, değer ve kültür görüĢünde, tarihsel bir varlık olan insanın 

bugününü ve yarınını, insana yakıĢır bir biçimde besleyip Ģekillendiren, böylelikle bir 

insanın ötekileĢmesini önleyebilen yaĢamsal bir kültürün özelliklerinin ne olduğunu ve 

bunun karĢıtı olarak çağımız kültürünün ne türden bir kültür olduğunu açıklamadığı gibi 

öğelerine ahlakı dahil ettiği kültürün içeriğini, hangi insan tipinin, kitle insanının değer 

anlayıĢının mı yoksa, soylu insanın değerlerinin mi belirlemesi gerektiğini, yani hangi 

insan tipinin değer anlayıĢının bu anlamda bir ölçüt olarak alınması gerektiğini açıkça 

ortaya koymamaktadır. Ancak, ileride Nietzsche‟nin düĢüncelerinden hareketle ele 

alınacağı gibi iki farklı insan tipinin değerlendirme biçimi, beraberinde iki farklı kültür 

getirmektedir. Fakat, Gasset, değerlendirme biçimleri ile kültür arasında bir iliĢki 

kurmadığı için sözünü ettiği, insanın kendini ve yaĢamını yapılandırabileceği türden bir 
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kültürü, hangi insan tipinin ve değerlerinin inĢâ edebileceği belirsiz bir nokta olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Gasset‟in değer anlayıĢı doğrultusunda, kavramsal 

olarak ahlakın ne olduğunu, etik kavramından farkını, yüksek kültürün ne olduğunu ve 

olanağının koĢulunu hangi insan tipine ve değerlerine borçlu olduğumuzu ya da hangi 

insan tipine ne türden bir kültürün rehberlik ettiğini açık seçik bir Ģekilde anlamak 

mümkün olamamaktadır. 

Bu noktada, Gasset‟in kültürün neliğine iliĢkin düĢüncelerinde sorunlu ve/veya 

eksik kısımları tamamlayabilmek için öncelikle, kültür görüĢünü kısaca hatırlamak ve 

ardından kültürle ilgili karĢımıza çıkan farklı bağlamlardaki kullanımın ne anlama 

geldiğini ele almak gerekmektedir. Ġnsanın tarihselliğinin bir ürünü olan kültürü, “tüm 

insanların, geçerli bir yaĢam tasarımında el ele vererek uygarlığı yeni baĢtan kurma” 

yönünde gösterdiği bitimsiz bir uğraĢ, çaba olarak nitelendiren ve bu yönüyle kültürün, 

tüm insanların, “yaĢam denen müthiĢ soruna topluca verdikleri bütüncül ve tümüyle 

varoluĢsal yanıt” (Akt. IĢık, 1992, s. 31), olduğunu düĢünen Gasset, kültürün, insana 

yaĢamsal bir görüĢ açısı, yani insanı insanlaĢtıran bir bakıĢ açısı ya da ilke 

kazandırdığını vurgulayarak (1933, s. 60), hayatın zorlu yollarında, insanın yönünü 

bulabilmesi için adeta bir pusula görevi gören kültürü, tarihsel bir çağda, insan 

yaĢamına temel teĢkil eden, bilimsel, sanatsal, ahlaki, felsefi, hukuki vb. alanlara ait 

hayati fikirler dizgesinden oluĢan yaĢamsal etkinlikler ve değerler olarak 

tanımlamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, yaĢamın bir kaos olduğunu, insanın bu kargaĢanın 

içinde kaybolmaması, yolunu bulabilmesi için “evren üstüne açık seçik fikirler, 

nesnelerin ve dünyanın ne olduğu hakkında somut kanılar” oluĢturduğunu belirten 

Gasset‟e göre, “iĢte o bütün, o kanılardan oluĢan dizge sözcüğün gerçek anlamıyla 

kültürdür” (Gasset, 1998, s. 38). Bu bağlamda, “daima çağın üst seviyesini temsil eden 

bir canlı fikirler sistemi” ya da “zamanının tipik özelliği olan bir sistem varolagelmiĢtir; 

bu sistem çağın kültürüdür” (Gasset, 1997, s. 113), dolayısıyla “kültür her çağdaki 

fikirlerin yaĢamsal dizgesidir” diyen Gasset (1998, s. 39), söz konusu kanaat ve 

fikirlerin, “insana doğuĢtan” gelmediği gibi büyük çoğunluğunun birey tarafından da 

üretilmediğini öne sürmekte ve bireyin, bu fikirlerin ve kanaatlerin büyük çoğunluğunu, 

“tarihi çevresinden – zamanından” aldığını belirtmektedir (Gasset, 1997, s. 113). 
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Gasset‟in, kültürün neliğine iliĢkin düĢüncelerini bu Ģekilde özetledikten sonra, 

dikkatimizi, “kültür”ü hangi anlamlarda kullandığına yoğunlaĢtırdığımızda, “kültür”ü, 

bazen “yaĢamın yollarını apaydınlık gören insan anlamında” “kültürlü insan” olarak 

(1998, s. 61-91), eğitim anlamında kültür ya da “insanların ruhlarını besleyen bir güç” 

anlamında kültür (1998, s. 37- 70), “gerçeğe meydan okuyan bir fikir” anlamında kültür 

(2014b, s. 102), insana yaĢamsal bir görüĢ açısı kazandıran, yaĢama içkin değerler 

olarak gördüğü “bilim, sanat, teknik, felsefe, ahlak, adalet, politika”gibi yaĢamsal 

etkinliklerin tümü anlamında kültür (2014b, s. 114-116), soyluluk anlamında kullanılan 

“ince bir kültür” (2014b, s. 230), “geleneksel kültür” (2014b, s. 79), insanın 

tarihselliğinin bir ürünü, aklın adeta somutlaĢmıĢ bir biçimi anlamında kültür (2014a, s. 

36-39) olarak kullandığını, bazen de “kültür”ün, “farklı toplum sınıflarının kültürü”, 

“Avrupa kültürü”, “Avrupa devletlerinin kültürü”, “Roma kültürü”, “modern kültür” 

(2014b, s. 54-60), “bir çağın kültürü” (2014b, s. 123), ekonomik iliĢkilerden estetik 

polemiklere kadar uzanan geniĢ bir yelpazede, insan dünyasını düzenleyen, 

biçimlendiren ilkeler, kurallar bütünü olarak kültür (2014b, s. 103), “kurallara uyarak 

yaĢamak anlamında “kültür ortamı” (2014b, s. 105), ortak yaĢama iliĢkin “toplumsal 

kurallar” olarak kültür (2014b, s. 116), “genel kültür” (2014b, s. 142) vb. karĢımıza 

çıktığını görmekteyiz. 

Bu açıdan bakıldığında, Gasset‟in, metinlerinde, “kültür”ü farklı anlamlarda, 

hatta bazen aynı cümle içinde birbirinden farklı anlamlarda kullandığını söylemek 

mümkündür. Fakat, bu durum, Gasset‟in insan, değer ve kültür görüĢünde, insanı 

insanlaĢtıran yaĢamsal bir kültürün ne olduğuna ya da ne olmadığına iliĢkin bir anlam 

kargaĢası yaratmaktadır. Nitekim, kültürle ilgili sorunun bu yüzünü göremeyen 

Gasset‟in aksine, “dünya düzeyinde kültür konusunda”, sayısız tanımın olduğuna dikkat 

çeken Kuçuradi (2014, s. 45), “kültür”ün ne olduğuna iliĢkin var olan anlam 

karıĢıklığını gidermek için Gasset‟in yapmadığı Ģekilde, “tekil anlamda kültür” ve 

“çoğul anlamda kültür” ayrımından hareket etmektedir (2014, s. 46). Daha açık bir 

ifadeyle, Kuçuradi‟ye göre, kültür teriminin çeĢitli bağlamlardaki anlamlarını, ilk 

bakıĢta birbirleriyle bağdaĢmayan iki ana kavram altında toplamak mümkündür. Bu 

kavramlar, “tekil anlamda kültür” ve “çoğul anlamda kültür” kavramlarıdır (Kuçuradi, 

2014, s. 46). Bunun yanı sıra, kültür sözcüğünün anlamlarından biri ve gündelik dilde 
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hala en yaygın olanı, “geleneksel” diye adlandırılıp bırakılan anlamıdır (Kuçuradi, 

2014, s. 46-47). Bu anlamı dillendirmeye çalıĢırsak; “bu „kültür‟ den kastedilenin, 

kiĢilere insan olarak olanaklarını geliĢtirebilmeyi (bu olanakların iĢlenmesini, kültive 

edilebilmesini) sağlayan etkinliklerin tümü”, yani bilim, “sanat, felsefe yapma ve bu 

yapılanlardan yararlanma olduğu söylenebilir” (Kuçuradi, 2014, s. 47).  

Bu bağlamda, Kuçuradi‟ye göre, yüzyıllardan beri batı düĢüncesinde yer etmiĢ 

ve “geleneksel” olarak adlandırılmıĢ olan “kültür”, “cultura animi (ruhun iĢlenmesi, 

ruhun kültürü, eğitim olarak, Bildung – formasyon) fikridir ya da tekil anlamda 

kültür”dür ve “kiĢinin insan olarak olanaklarını gerçekleĢtirmesi anlamına” gelmektedir 

(Kuçuradi, 2014, s. 47-55-56). Öte yandan, çoğul kültür söz konusu olduğunda, bu 

etkinliklere, yani sanatsal, felsefi, düĢünsel, bilgisel etkinliklere verilen yer ve önemin, 

çoğul anlamda, kültürden kültüre farklılık gösterdiğini belirten Kuçuradi, hatta “aynı 

kültürün tarihinde bile aynı etkinliğe farklı önem” verilebildiğine dikkat çekmektedir. 

Dolayısıyla, Kuçuradi‟ye göre, çeĢitli bağlamlardaki kültür sözcüğünün anlam 

çözümlemesi, tekil anlamda kültür kavramını belirlemeye yetse de çoğul anlamda kültür 

kavramını belirlemeye yetmemektedir; “çünkü burada, çoğulluğu apaçık olan bu 

„kültür‟ü bulduğumuz bağlamlarda, bu sözcükle belirli tarihsel objelere: [örneğin] 

Avrupa, Japonya, Hint, Ġslam, Afrika kültürleri gibi, belirli tarihsel kültürlere iĢaret” 

edilmektedir. Bu kültürlerden her birinin ise kendine özgü özelliklerinin olduğunu 

vurgulayan Kuçuradi, “geleneksel anlamda kültür” olarak anılan tekil anlamda kültüre 

karĢılık, uluslararası belgelerde, çoğul anlamda kültürün, “geniĢletilmiĢ anlamda kültür” 

olarak adlandırıldığını belirtmekte ve çoğunlukla tanımlanmaya çalıĢılan kültürün de bu 

geniĢletilmiĢ anlamda kültür olduğunu düĢünmektedir (Kuçuradi, 2014, s. 47).  

Bu noktada, “çoğul anlamda kültürü kavramsal olarak belirleyebilmek için en 

elveriĢli yol”, “belirli bir kültürü baĢka belirli bir kültürden ayıranın ne olduğunu tespit 

etmek”tir diyen Kuçuradi‟ye göre, bunun tespit edilmesi, aynı zamanda “belirli bir 

kültürün dile getirilmediği bağlamlardaki „kültür‟den -ikili anlaĢılabilen kültürden- 

sözgeliĢi „kültür mirası‟, „kültürel geliĢme‟ ve bu gibi bağlamlardaki „kültür‟den, tekil 

anlamda kültürü mü, yoksa çoğul anlamda kültürü mü anlamamızın uygun olacağını 

görmemize” ıĢık tutacak olmasıdır (Kuçuradi, 2014, s. 47-48). Bunun yanı sıra, bugün, 

çoğul anlamda kültürün, “grupsal kimlik”, “kollektif kiĢilik” gibi kavramlarla ilgili 
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göründüğüne de dikkat çeken Kuçuradi, bir kültürün baĢka bir kültürden farkının nerede 

görüldüğünü tespit etmenin, “bir sosyal grubun yaĢamının somut, tek tek ifadeleri 

arasındaki farklılıktan çok, bu ifadelerin hepsinde ortak olan özelliği anlamak” için de 

önemli olduğunu belirtmektedir. Nitekim, “bu ortak özelliği aramaya kalkıĢtığımızda -

ve bulduğumuzda- bunun bir grupta o anda yaygın olan insan ve değerlilik anlayıĢı 

olduğunu görürüz”. O zaman da çoğul anlamda kültürden, “sınırları, çeĢitli açılardan 

çizilebilen bir insan grubunun yaĢayıĢını ve bu yaĢayıĢın görünümlerini”, yani 

“sanatlarda, bilimlerde, felsefede, dilde ve bu gibi alanlarda o anda „modern‟ sayılan 

görüĢleri; toplumsal kurumları ve iĢleyiĢlerini belirleyerek; o grupta uzun ya da göreli 

olarak kısa bir süre geçerli olan” ya da “egemen olan”, “insanı görme tarzını ve 

değerlilik anlayıĢını anlayabiliriz” (Kuçuradi, 2014, s. 49-50).  

Dolayısıyla, tekil anlamda kültürün aksine, çoğul anlamda kültür/kültürler, “bir 

grupta belirli bir süre canlı olan, neredeyse bilinçsiz, ama o grubun yaĢamının bütün 

ifadelerine „sinmiĢ‟  anlayıĢlar”dır (Kuçuradi, 2014, s. 50). Bu bağlamda, sınırları çeĢitli 

açılardan çizilebilen bir insan grubunda, uzun ya da göreli olarak kısa bir süre için 

geçerli olan insanı görme tarzının ve değerlilik anlayıĢlarının çoğul anlamda kültüre 

karĢılık geldiğini ve çoğul anlamda kültürün taĢıyıcılarının gruplar olduğunu belirten 

Kuçuradi‟ye göre (2014, s. 49), tekil anlamda kültür ise taĢıyıcısı kiĢiler olan ve kiĢilere 

insan olarak olanaklarını geliĢtirebilmeyi ve kendilerini gerçekleĢtirebilmeyi (bu 

olanakların iĢlenmesini) sağlayan, insanlar varolduğu sürece varolan ve varolacak olan 

etkinliklerin tümü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, tekil kültür, belirli bir ömrü olan 

ya da belirli bir süre sonra yok olabilecek türden bir kültür değildir  (Kuçuradi, 2014, s. 

47).  

“Kültür” kavramının çeĢitli bağlamlardaki anlam çözümlemesini Kuçuradi‟nin 

düĢüncelerinden hareketle açıklığa kavuĢturduktan sonra, Gasset‟in, niteliksiz kitle 

insanını eğitmek için tutunduğu, ancak farklı anlamlarda kullandığı “kültür”ün, “tekil 

anlamda kültür”e mi yoksa, “çoğul anlamda kültür”e mi karĢılık geldiğini belirlemek 

gerekirse, belirtilmesi gereken ilk husus, kültür hakkındaki görüĢlerinden hem tekil hem 

de çoğul kültürü anlamanın mümkün olduğudur. Daha açık bir ifadeyle, Gasset‟in 

yukarıda belirtilen kültür kavramına iliĢkin belirlemelerine baktığımızda, kültürün, 

tarihin belli bir çağında, sınırları çeĢitli açılardan çizilebilen bir insan grubunun ve/veya 
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ulusun, o anda yaygın ya da egemen (baskın) olan insan ve değerlilik anlayıĢının, 

“bilimlere, sanatlara, ahlaklara, felsefeye, siyasete, vb.” yaĢamın hemen her alanına 

sinmiĢ ifadesi olarak çoğul anlamda kültüre karĢılık geldiği söylenebilir. Bunun yanı 

sıra, Gasset‟in görüĢlerinde, “çağın üst seviyesini temsil eden bir canlı fikirler sistemi”, 

“zamanının tipik özelliği olan bir sistem” ya da “her çağdaki fikirlerin yaĢamsal 

dizgesi” olarak kültür, belirli bir çağda, bir halkın ve/veya ulusun, yani belirli bir 

grubun, biliminin, tekniğinin, sanatının, ahlaklılığının, gelenek-göreneklerinin, siyasal 

örgütlenmesinin, dininin, adalet ve hukuk sisteminin, vb. taĢıdığı ortak özellikleri ya da 

Kuçuradi‟nin deyiĢiyle “ortak damgayı” (2014, s. 56) anlatmak için kullanılmakta ve bu 

yönüyle yine çoğul anlamda kültüre karĢılık gelmektedir.  

Öte yandan, Gasset‟in kültür kavramına iliĢkin görüĢlerinde, kültür her ne kadar 

çoğul anlamda karĢımıza çıksa da bir yönüyle tekil anlamda kültür kavramının olumlu 

rengini de taĢımaktadır. Çünkü, Gasset, kültürü, “insan ruhunu yetiĢtirme” anlamında da 

kullanmaktadır (Gasset, 1998, s. 37). Bu yönüyle Kuçuradi‟nin görüĢlerine benzer 

Ģekilde Gasset‟te kültür, “kaynağı antik dünya olan ve belirli bir kültürün – insan ve 

değerlilik anlayıĢının – ürünü olan ve bir eğitim anlayıĢını dile getiren cultura animi 

anlamında” da karĢımıza çıkmaktadır (Kuçuradi, 2014, s. 57). Dolayısıyla, Gasset, 

niteliksiz kitle insanının, kültür eğitimi yoluyla yeniden biçimlendirilmesinden, 

yapılandırılmasından söz ederken, bu bağlamda kültürü, tekil anlamda kullanmaktadır.  

Fakat, Gasset‟in, kültüre iliĢkin görüĢlerine, kiĢilere insan olarak olanaklarını 

geliĢtirebilmelerinin ve kendilerini gerçekleĢtirebilmelerinin yolunu açan tekil anlamda, 

yani “insan ruhunu yetiĢtirme” anlamında ya da eğitim anlamında kültür çerçevesinden 

bakıldığında, daha önce belirtildiği gibi karĢımıza bir takım soru ve/veya sorunlar 

çıkmaktadır. Bu noktayı kısaca hatırlatmak gerekirse, kitle insanını eğitmek ve yeniden 

Ģekillendirmek için tutunduğu kültür kavramının içine ahlakı dahil eden ve “her zaman 

için özü gereği bir Ģeye baĢ eğme, hizmet ve görev bilinci” olarak tanımlayan Gasset 

(2014b, s. 221), insan ve değer görüĢünde her ne kadar iki ayrı insan tipi olduğunu 

belirtse de kitle insanının değer anlayıĢının ve değerlendirme tarzının, soylu insanın 

değerlerinden ve değerlendirme tarzından farklı olduğunu, dolayısıyla bu iki ayrı insan 

tipinden her birinin her zaman özü gereği, baĢ eğdiği, hizmet ve görev bilinci edindiği 

Ģeylerin farklı olduğunu açıkça ortaya koymamakta ve bu bağlamda, belli baĢlı iki farklı 
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değerlendirme tarzı ve/veya ahlak anlayıĢı olduğuna hiç değinmemekte ve en önemlisi 

de bütün bu farklılıkların nedenini açıklamamaktadır. Bu nedenle, Gasset‟in insan ve 

değer görüĢünden, insanın kendini ve yaĢamını yapılandırabileceği türden bir kültürün 

içeriğini, iki farklı değerlendirme tarzından ve bu doğrultuda geliĢen iki farklı ahlak 

anlayıĢından hangisinin, yani kitle insanının ahlakının mı yoksa, soylu insanın 

değerlerinin ve değerlendirme tarzının mı belirlemesi gerektiği açık ve seçik bir Ģekilde 

anlaĢılamamaktadır. Dolayısıyla, Gasset‟in insan, değer ve kültür görüĢünde, hem bu 

anlamda eksik kalan kısımları tamamlayabilmek ve hangi insan tipinin değerlendirme 

tarzının ve/veya ahlak anlayıĢının kültürün içeriğini neden belirlememesi gerektiğini 

ortaya koyabilmek hem de çağımız kültürünün bir değerlendirmesini yaparak, yüksek 

kültürün ne olduğunu, olanağının koĢulunu açıklığa kavuĢturabilmek için Kuçuradi‟nin 

ve Nietzsche‟nin aynı konudaki görüĢlerini ele almak gerekmektedir.  

Bu noktada, cultura animi anlamında tekil kültürü, aynı zamanda tarihsel varlık 

alanını oluĢturan temel öğeler toplamı olarak kabul edecek olursak ve bunun içine, tür 

olarak insana değil de belirli toplumlara özgü olan ahlakları katacak olursak, öncelikle, 

karĢımıza çıkan sorunların kaynağını oluĢturan ahlakın ne olduğunu ele almak 

gerekmektedir. Kuçuradi‟ye göre, “yaĢamda çeĢitli ahlaklar” olarak karĢımıza çıkan 

“ahlak denen olgu”, asıl anlamda değerlerden değil, çağdan çağa, zamandan zamana, 

toplumdan topluma ve hatta kiĢiden kiĢiye göre “değiĢik ve değiĢken olan” davranıĢ 

kurallarından ve değer yargılarından oluĢmaktadır (Kuçuradi, 2014, s. 25). Daha açık 

bir ifadeyle, “ahlak”tan söz edilirken, dile getirilmek istenen, belirli bir çağda, zamanda, 

belirli bir ulusta, toplumda, grupta, kiĢilerin gerek kendisiyle gerekse diğer insanlarla 

olan iliĢkilerinde, kiĢilerden “uymaları beklenen” ve/veya uymaları talep edilen, 

“yapılması – yapılmaması gereken (izin verilen – verilmeyen; teĢvik edilen – 

yasaklanan), egemen (baskın) değer anlayıĢının belirlediği “iyi” ya da “kötü” sayılan 

davranıĢlardır (Kuçuradi, 2014, s. 24-25).  

Dolayısıyla, genel olarak gelenek-göreneklerden, doğal toplumsal 

gereksinmelerden ve dini inançlardan beslenen ahlak, “davranıĢlara iliĢkin geçerli (bir 

grupta, belirli bir zamanda ya da genel olarak geçerli olan, olması istenen) çeĢitli değer 

yargıları sistemleri olarak karĢımıza” çıkmaktadır (Kuçuradi, 2014, s. 25). Bu nedenle, 

ahlak, “belirli toplumların”, sözgelimi “Almanların, Arapların veya Türklerin ya da 
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Hıristiyanların veya Müslümanların”, “tarihin belirli bir döneminde ya da genel olarak 

benimsemiĢ oldukları iyiler ve kötüler toplamından ve bu iyi ve kötülerden türetilen 

değer yargıları ve davranıĢ kurallarından oluĢan göreli bir „normlar‟ sistemi ve egemen 

değerlendirme tarzıdır” (Özcan, 2012, s. 201). Bu bağlamda, her ahlakın “iyi” olarak 

nitelendirdiği ve yapılmasını beklediği Ģeylerle, “kötü” olarak nitelendirdiği ve 

yapılmamasını istediği Ģeyler vardır. Dolayısıyla, bir ahlakta “iyi” olarak nitelenen bir 

Ģey, diğerinde “kötü” olarak nitelendirilebilmektedir (Tepe, 2011, s. 15). Ancak, ne var 

ki toplumlar, o an egemen olan kendi “iyi”lerinden ve “kötü”lerinden oluĢan değer 

yargıları tablosunun ve bunlardan türetilerek bireylere her bir durumda “ne yapmaları 

veya ne yapmamaları gerektiğini söyleyen davranıĢ kurallarının, göreli olduğunu kabul 

etmez veya göremezler”; tam tersine “bunların evrensel olduğunu, her toplum ve her 

insan teki için geçerli olduğunu veya olması gerektiğini kabul ederler ve her insandan 

kendilerinin ahlaki ölçütlerine göre davranmasını talep ederler”, hatta bu amaçla zaman 

zaman zor kullanabilirler (Özcan, 2012, s. 201).  

Bu açıdan bakıldığında, “her ahlaki dizge”, bireylere sadece “her tek durumda ne 

yapmaları gerektiğini söylemekle” yetinmediği gibi, aynı zamanda bireylere “belirli bir 

değerlendirme tarzı” da sunmakta ve bu doğrultuda, “kendi değer yargılarını tek, 

evrensel ölçüt olarak kabul etmelerini, baĢka insan teklerini, onların eylemlerini, 

eserlerini, bazen durumları, hatta farklı ahlak ve inanç sistemlerini bu ölçütlere göre 

değerlendirmelerini” buyurmaktadır (Özcan, 2012, s. 201). Ancak, bu durum, 

bireylerin, doğru değerlendirme yapma olanaklarının önünü tıkamakta; “onların, hazır 

reçetelere göre ezbere, çoğu zaman yanlıĢ değerlendirme yapmalarına” neden olmakta, 

dolayısıyla “bir Ģeyin kendi değerini görmelerini” ve/veya değerinin bilgisini 

edinebilmelerini engellemekte ve en nihayetinde, değerlendirdikleri Ģey her ne ise “ona 

değer biçmelerine” ve/veya yine bir diğer yanlıĢ değerlendirme biçimi olan, “bir eylemi, 

bir olayı, bir bireyi, hatta herhangi bir nesneyi” kendisiyle olan rastlantısal özel 

ilgisinden ötürü sağlayacağı yarar ve çıkarı gözeterek “değerli” (iyi) veya “değersiz” 

(kötü) kabul etmesine, yani “değer atfetme”sine yol açmaktadır (Özcan, 2012, s. 201-

203). “Bunun ardından ise zaman zaman, farklı olanı baskı altına almaya veya 

sindirmeye yönelik eylemler ve hatta Ģiddete baĢvurmaya kadar giden toplum içi veya 

toplumlar arası çatıĢmalar” gelmektedir (Özcan, 2012, s. 201). Bu nedenle, ahlaklar, 
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değerlendirmeden yaĢayamayan birer varlık olan insanlara, her ne kadar doğru bildikleri 

yolu gösterme ve nasıl değerlendirme yapmaları ve eylemeleri gerektiğini öğretme 

amacı güdüyor olsa da insanlar arası iliĢkilerde her zaman değer koruyucu olamamakta 

ve çoğu kez de yanlıĢ bir değerlendirme yapılmasına yol açarak, kiĢilerin, insanın 

değerinin ve değerlerinin bilgisini edinmesini ve en nihayetinde, insan olarak 

olanaklarını geliĢtirip kendini gerçekleĢtirebilmesini, yani insanlaĢmasını 

engellemektedir (Özcan, 2012, s. 202). Dolayısıyla, Nietzsche‟nin de belirttiği gibi 

ahlak/moral, belli “bir insan grubunun ayakta durabilmesi, kendini bir birlik olarak 

sürdürebilmesi için „iyidir-kötüdür‟ dediği Ģeylerdir”. Öyle ki “bu birliği koruyan her 

Ģey iyidir; onu tehlikeye düĢüren her Ģey ise kötüdür” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 13).    

Bu noktada, egemen değer anlayıĢının belirlemiĢ olduğu iyi-kötü değer 

yargılarından oluĢan ahlaka, Nietzsche‟nin gözünden baktığımızda, temelinde dini 

inanca dayalı öğretilerin bulunduğu moralin/ahlakın dayanağı olan “iyi”nin ve 

“kötü”nün kendisi sorunludur. Bu nedenle öncelikle iyinin ve kötünün, bu türden bir 

değer biçmenin kendisinin araĢtırılması ve sorgulanması gerekmektedir (Özcan, 2006, s. 

301-303). Nietzsche, bu tür bir araĢtırmada yanıtını aradığı soruları ve aynı zamanda 

onun etik görüĢünün temelini oluĢturan ilkeleri, Ahlakın Soykütüğü Üzerine adlı 

eserinde Ģöyle ifade etmektedir: 

(…) Ġnsan hangi koĢullar altında iyi ve kötü değer yargılarını ortaya atıyordu ve 

onların kendi değerleri neydi? ġimdiye dek insanın ilerlemesini engellemiĢ 

miydi? Bir tehlikenin, yoksullaĢmanın, bir insan yaĢamının soysuzlaĢmasının 

iĢareti miydiler? Ya da tersine bir doluluk, bir kuvvet, yaĢama istemi, yüreklilik, 

iyimserlik, gelecek mi görünüyordu onlarda? (Nietzsche, 2015a, s. 29-30).    

Bu ilkelerden hareketle, iyi-kötü ayrımının etimolojik anlamlarını soruĢturan 

Nietzsche, bencil olmayan insan eylemlerinin, “sanki iyi oluĢları bu eylemlerin 

kendilerinden geliyormuĢ gibi” sadece alıĢkanlık sonucu iyi kabul edilip, onaylandığını 

belirtmektedir (Nietzsche, 2015a, s. 40. Ancak “iyi” yargısının, iyiliğin gösterildiği 

yerden kaynaklanmadığını, yani kaynağının yanlıĢ yerde araĢtırıldığını öne süren 

Nietzsche‟ye göre, iyi ve kötü sıfatları, antik dönemde, kiĢiler ve eylemleri için 

kullanılmaktadır. Çünkü, “(…) „iyi‟ olanlar, kendi baĢlarına iyiydi, yani soylu, güçlü, 

yüksek konumlu, yüksek ruhluydular”. Nitekim, kendilerini “öyle duyuyorlar ve öyle 
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ortaya koyuyorlardı; eylemleri iyi, yani birinci sınıftı; tüm alçak ruhlu, bayağı ve köylü 

olanın zıddına” (Nietzsche, 2015a, s. 41). Bu bağlamda, iyi ve kötü yargılarının izini 

süren Nietzsche, “antik dönemden Avrupa‟da aristokratik toplumun çözülüĢüne kadar, 

yeryüzündeki hemen hemen bütün aristokratik toplumlarda”, “iyi” teriminin, 

“kökeninde, „soylu‟, „asilzade‟ kiĢileri imlemek için kullanılan” bir sıfat olduğunu tespit 

etmiĢtir. Daha açık bir ifadeyle, baĢlangıçta “soylu” insan demenin, “iyi” insan demek 

olduğunu ve buradan hareketle, “iyi” teriminin, “bir eylemi, bir eylemin sonucunu veya 

istenci nitelemek için değil, „ruhça soylu‟, „ruhça yüksek‟, „ruhça ayrıcalıklı‟ gibi kiĢilik 

özelliklerini dile getirmek” için kullanıldığını belirten Nietzsche‟ye göre, “terimin bu 

geliĢimi her zaman karĢıtıyla birlikte ilerlemiĢ; „soylu‟nun karĢıtı olarak „köylü‟, 

„sıradan‟, „aĢağı‟ olana karĢılık gelecek Ģekilde kullanılmıĢ ve zamanla, „köylü‟ ve/veya 

„köylülük‟ terimi, „aĢağı‟, „bayağı‟ en sonunda „kötü‟ kavramına dönüĢmüĢtür” (Özcan, 

2013, s. 143). Buradan hareketle, antik dönem Yunan toplumunda, “iyi” ve “kötü” 

terimlerinin kökeninde, “kötüye yorumlanacak bir anlam taĢımadan, sadece soyluluğun 

karĢıtı olarak, basit sıradan insan” tipini gösterdiğine dikkat çeken Nietzsche, bu iki 

terimin, soylu ve köylü/sıradan insan tipleri arasındaki ayrıma iĢaret ettiğini 

belirtmektedir (Nietzsche, 2015a, s. 43).  

Nietzsche‟ye göre, antik dönemden itibaren hemen hemen aynı anlamı 

koruyacak Ģekilde 19. yüzyıla kadar “iyi olan” her Ģeyi temsil eden “soylu kiĢi, „güçlü‟, 

„emreden‟, „buyurucu‟, „sahip‟, „doğrucu‟, „hakikate sahip olan‟ kiĢi olarak” kabul 

edilmekte ve dikkat edilecek olursa, “bütün bu nitelemeler, doğrudan doğruya „karakter 

özellikleri‟ne karĢılık gelecek Ģekilde kullanılmaktadır”. Nitekim, Nietzsche‟nin bütün 

bu araĢtırmadan çıkardığı sonuca göre, “soylu” terimi, “soyluluğun çöktüğü döneme 

kadar esas olarak „ruh soyluluğu‟na karĢılık gelmektedir; soylu insan demek, asıl olarak 

„ruhça soylu‟ insan demektir”. Ruhça soyluluğun karĢıtı olan ve “ruhça köle” olarak 

nitelendirilen “köylü” terimi ise yine “karakter özelliklerine karĢılık gelecek Ģekilde 

kullanılmakta, yani “soylu” teriminin imlediklerinin tam karĢıtı olan, “güçsüz”, “itaat 

eden”, “yönetilen” ve “yalancı” gibi özelliklere sahip insan tipini anlatmaktadır (Özcan, 

2013, s. 143). BaĢka bir deyiĢle, ruhça soylu insan tipi, 

“efendi=özgür=güçlü=zengin=değerler yaratan, diyecek olursak”, bunun tam karĢıtı 

ruhça köle olan ise  “köylü=sıradan=bağımlı=zayıf=yoksul=değerleri harcayan” insan 
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tipidir. Dolayısıyla, Antik dönemden, 19. yüzyıla kadar “soylu”, “efendi”, “ruhça soylu” 

ve bunun karĢıtı olan “köylü”, “köle”, “ruhça köle” terimleri etimolojik olarak, eylem 

hayatı içinde ortaya çıkan belirli bir insan tipini ve esas olarak, insanlar arasındaki 

yapısal farklılıkları dile getirecek Ģekilde kullanılmıĢtır (Özcan, 2013, s. 145).  

Bu bağlamda, insan tipleri ile değerler arasında kurduğu bu iliĢkiyi ve zıtlığı en 

açık biçimde, aristokratik değerlere ve değerlendirme tarzına karĢılık gelen 

“soylu/efendi ahlakı” ile tam karĢıtı olan, sıradan insanın veya sürünün sözde 

değerlerini ve değer biçmelerini temsil eden “köle ahlakı”nı karĢılaĢtırırken gözler 

önüne seren Nietzsche‟ye göre (Özcan, 2013, s. 145), Antik dönemde, üstünlüklerini 

ruhsal güçlerinden alan, etik kiĢilik özelliklerine sahip, kendisine dayatılan ahlaki değer 

yargılarını reddeden ve yeniden değerlendirebilen, bu dünyaya “evet” diyen ve değerler 

yaratan, böylece yeryüzünü ve insansal yaĢamı anlamlı, yaĢanmaya değer kılan soylu 

kiĢiler, “daha tamamlanmıĢ insanlardı” (Nietzsche, 2015b, s. 190). Soylu kiĢilerin bakıĢ 

açısına göre, “değer sözleri” öncelikle eylemler için değil, kiĢiler için kullanılırdı, yani 

bir insanın eyleminden önce kiĢinin kendisi değerli ya da değersiz kabul edilirdi 

(Nietzsche, 2015b, s. 192). Buradan hareketle de ruhça tamamlanmıĢ soylu bir kiĢinin 

yaptığı her Ģey “iyi” ve değerliydi, ancak köylü veya ruhça köylü birisinin yaptığı her 

Ģey de “kötü”, yani sıradan, aĢağılık ve değerden yoksundu. Buna karĢılık, “daha 

baĢında „dıĢta‟ olana „farklı‟ya „kendi [gibi] olmayan‟a”, “hayır” diyen köle ruhlu, köle 

ahlakına sahip insanların değerlendirme tarzına göre ise soylu olan, buyuran, güçlü ve 

efendi olan zengin insanlar, yaĢam biçimleri ve eylemleri “kötü”dür (Nietzsche, 2015a, 

s. 51). BaĢka bir deyiĢle, köle ahlakına göre, ruhça soylu kiĢiler, “tehlikeli”dir; çünkü, 

“kölenin gözü, güçlünün erdemlerine alıĢık değildir” (Nietzsche, 2015b, s. 193). Köle 

ruhlu insanlar için “acı çekenler, yoksullar, ezilmiĢler ise iyidir”; çünkü, “köle ahlakı, 

hiyerarĢide altta olanın, itaat edenin, yoksul ve güçsüz olanın, üstte olana, zengin ve 

güçlü olana karĢı duyduğu öfke ve hıncın bir sonucudur” (Özcan, 2013, s. 145).  

Dolayısıyla, yapı bakımından farklı iki ayrı insan tipine, yani sıradan insana ve 

soylu insana karĢılık gelen iki farklı değerlendirme tarzının/ahlakın olduğunu ve 

bunların birbirine zıt Ģeyleri değer olarak gördüğünü belirten Nietzsche‟ye göre, “köle 

ahlakı aslında yarar ahlakıdır” (Nietzsche, 2015b, s. 194). Nitekim, ileride üzerinde 

durulacağı gibi bilimi, sanatı, felsefeyi, dini, kendisine yararı dokunduğu sürece ve 



308 
 

ölçüde “iyi”, “değerli” kabul eden, her Ģeyi kendi yarar ve çıkarı için araç olarak 

kullanan, “korkak, endiĢeli, küçük ruhlu, ufak yararlar düĢünen, özgür olmayan, 

bakıĢlarıyla güvenilmez olan, kendini küçük gören, yılıĢık, dalkavuk, yalancı” sıradan 

insanların sahip olduğu yarar ahlakının değerli saydığı Ģey “acıma, gönül alan 

yardımsever bir el, sıcak bir yürek, sabır, çalıĢkanlık, alçakgönüllülük”, özgecilik, 

komĢu sevgisi, acıdan kaçıĢ, Ģan-Ģöhret, mevki-makam sahibi olmak vb. Ģeylerdir; 

“çünkü bunlar, varlığın baskısına dayanmak için yararlı niteliklerdir ve neredeyse tek 

araçtır” (Nietzsche, 2015b, s. 192-194). Öyle ki, “nerede köle ahlakı ağırlık kazansa, dil, 

„iyi‟ ve „alık‟ [saf] sözcüklerini bir araya getirme eğilimini gösterir”. Bunun dıĢında, 

“özgürlük özlemi, mutluluk içgüdüsü ve özgürlük duygusunun incelikleri”, köle 

ahlakına ve ahlaklılığına aittir (Nietzsche, 2015b, s. 194). Oysa, “sanatlı ve becerikli bir 

derin saygı ve özveri, aristokratik düĢünme biçiminin ve değerlendirmesinin 

belirtileridir” (Nietzsche, 2015b, s. 194). Nitekim, bilimi, sanatı, felsefeyi, yani yüksek 

kültürü ve değerleri, her zaman Aristokrasi, soylu insan ve değerlendirme tarzı 

yaratmıĢtır ve bu hep böyle olacaktır (Nietzsche, 2015b, s. 189). ĠĢte Nietzsche‟ye göre, 

“ünlü „iyi‟ ve „kötü‟ zıtlığının kökenini”, buraya kadar anlatılanlarda, yani iki farklı 

insan tipinin değerlendirme tarzında aramak gerekmektedir (Nietzsche, 2015b, s. 194).  

Öte yandan, Aristokratik toplumların ve değerlerin çöküĢüyle birlikte iyi-kötü 

ayrımının yerini “bencil” ve “bencil olmayan” zıtlığına bıraktığını, yani “ahlaklı” 

olmanın “bencil olmayan” olarak anlaĢıldığını belirten, ancak bu durum, “benim 

dilimde „sürü içgüdüsü‟dür” diyen Nietzsche‟ye göre, ruhça soylu kiĢilerin yarattığı 

değerlerin, eserlerin ve baĢarıların giderek kaybolmasının nedeni, köle ahlakının 

yarattığı “sürü içgüdüsü”nün toplumlara egemen olmasıdır (Nietzsche, 2015a, s. 41-42). 

Çünkü, -nedenleriyle birlikte daha sonra üzerinde durulacağı gibi- Nietzsche‟nin sözünü 

ettiği köle ahlakına sahip sürü içgüdüsüyle hareket eden, çökmüĢ, bitkin, yoksul sürü 

insanı, yüreğinde taĢıdığı iç güvensizliği yenebilmek ve efendi rolünü oynayarak öc 

alabilmek için bilimi, sanatı, dini, felsefeyi, tarihi, yani aslında tek kelimeyle insanı 

insan yapan “değerleri”, sürü teki olarak ayakta durmasını ve varlığını duyurmasını 

sağlayacak biçimde değerlendirmekte ve üstelik farklı olana, kedisine benzemeyene 

kuĢkuyla bakarak, yaĢama Ģansı vermeyecek Ģekilde bir moral oluĢturmaktadır (Akt. 

Kuçuradi, 2009, s. 50). Nitekim, Yahudilikle birlikte sürü iç güdüsüyle hareket eden 
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köle ahlakına sahip insanların, soylu değerleri yeniden değerlendirerek değerleri ters 

yüz ettiğini, böylece sürü içgüdüsünün git gide yerleĢmeye baĢladığını ve daha sonra 

gelen Hristiyanlığın “hınç duygusu”nun bir sonucu olarak, semavi dinlerin öğretileriyle 

yetiĢen köle ruhlu insan tiplerinin Avrupa‟ya yayıldığını, “iyi”nin ve “kötü”nün yerine 

ise “hayır” ve “Ģer” geçtiğini belirten Nietzsche‟ye göre (Özcan, 2013, s. 146), “iki 

farklı insan tipine karĢılık gelen ahlak anlayıĢlarından efendi ahlakı unutulup bir kenara 

atılırken; köle ahlakı, Hristiyan düĢüncelerle yoğrularak varlığını günümüze kadar 

devam ettirmiĢ” (Özcan, 2006, s. 323), insan realitesinin sadece göreli bir 

değerlendirmesini sağlayan, “sürüden sürüye ve aynı sürü içinde bile zamanla değiĢen 

bu tür (moral)ler”in hayat için bir araç olduğu unutulmuĢ, hayatın ölçüsü ve tek hedefi 

yapılmıĢ, üstüne sadece o sürüye ait olan moralin geçerlilik alanı, istisnasız herkesi ve 

her Ģeyi boyunduruğu altına alacak ve hatta sınırlayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir (Akt. 

Kuçuradi, 2009, s. 51). Gelinen noktada ise “efendi ve kölelerin kan kardeĢliğinin 

ortaya çıktığı modern ahlak anlayıĢında, demokratik olana duyulan büyük özlemin de 

etkisiyle, kendi baĢına, kendisi için, kendine değer biçmek, kendisi için iyi olanı 

düĢünmek… gittikçe daha çok yüreklendirilip” yaygınlaĢtırılmıĢ (Özcan, 2006, s. 323), 

iyi, yararlı ve hayırlı damgası taĢıyan her Ģey baĢ değer yapılmıĢtır. Sonuçta ise “halk 

kazanmıĢtır –ya da „köleler‟ ya da „yığın‟ ya da ne demek hoĢunuza gidiyorsa”; soylu-

efendiler ortadan kaldırılmıĢ ve sıradan insan, onun yaĢam tarzı, onun kültürü [sürü 

kültürü] ve onun [köle] ahlakı egemen olmuĢtur. Bu zafer aynı zamanda bir kan 

zehirlenmesi olarak kavranabilir” (Nietzsche, 2015a, s. 50).  

Buraya kadar anlatılanlar doğrultusunda, Nietzsche‟nin görmemizi istediği Ģey, 

iyinin ve kötünün ötesinde, değerlendirme tarzlarının kökeninin, öncelikle ve en 

temelde, tek tek insanların yapısal özelliklerinde aranması gerektiğidir (Özcan, 2013, s. 

146). Nitekim, Nietzsche‟ye göre, “insanların farklılığı, yalnızca iyi bulduklarının 

çizelgelerindeki farklılıkta, yani çabalamaya değer iyi anlayıĢlarında değil”, “az ya da 

daha çok değerli bütün ortaklaĢa tanıdıkları iyilerin farklılığında, sıralanma düzenlerinin 

farklılığında gösterir kendini” (Nietzsche, 2015b, s. 107). Dolayısıyla, insanlar 

arasındaki yapısal farklılığın kendisini onların değerlendirme biçiminde, değer olarak 

kabul ettikleri Ģeylerin sıralanmasında, neyi üst (söz gelimi özgürlüğü mü zenginliği 

mi?) en yaĢamsal değer olarak kabul ettiklerinde kendini açığa vurduğunu göz önünde 
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bulundurduğumuzda, ruhça soylu, güçlü, kendi kendisinin efendisi olan, erdemli ve aynı 

zamanda baĢkasına muhtaç olmadan yaĢama olanaklarına sahip, insanlaĢmasını 

tamamlamıĢ bir kiĢinin, yaĢamı anlamlı ve değerli kıldığını düĢündüğü ve bir “değer” 

olarak kabul ettiği Ģeyler ve bunlara bağlı olarak ortaya koyduğu, olaylara, durumlara, 

eylemlere, kiĢilere, insan baĢarılarına ve eserlere iliĢkin değerlendirme tarzı, böyle 

olmayandan, yani köle ruhlu, köle ahlakına sahip sıradan insanın değerlendirme 

tarzından tamamen farklıdır (Özcan, 2013, s. 146). 

Bütün bunlardan hareketle, bir toplumu oluĢturan insanlar arasında, “neyin 

değerli” olduğuna iliĢkin egemen anlayıĢın ahlak olarak nitelendirildiğini, yeryüzünde 

Ģimdiye kadar ortaya çıkmıĢ değerlendirme biçimlerinin/ahlakların, efendi (soylu) 

ahlakı ve sürü ahlakı olarak iki gruba ayrıldığını ve ileride ele alınacak olan yüksek 

kültürün yaratılmasını, soylu insan tipine ve değerlendirme tarzına borçlu olduğumuzu 

söylemek mümkündür. Bu bağlamda, Nietzsche‟nin, insan realitesini değerlendirme 

çabasına yaptığı en büyük katkı ise “Eski Yunanlılardan sonra hristiyanlık aracılığıyla 

bütün Batı dünyasında tek geçerli değerlendirme tarzı olarak mutlak egemenlik kurmuĢ 

olan, insanı ve ona iliĢkin Ģeyleri sırf moral (ahlaki) değerler bakımından anlama ve 

değerlendirme çabasının egemenliğini yitirmesine” yol açması, yani insana ve yaĢamına 

iliĢkin her Ģeyi değerlendirmede farklı yolların olabileceğini göstermesidir (Özcan, 

2006, s. 301). Nitekim, Nietzsche‟nin “iyinin ve kötünün ötesi” sözüyle dile getirmek 

istediği “öte”, belli bir moralin/ahlakın değer yargılarının dıĢında olma, bunlara 

dayanarak yargılamamadır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 8). Ancak, iyilere ve kötülere 

dayanan ahlaklardan söz edilemeyecekse, değerlendirmeden ve anlamlandırmadan 

yaĢayamayan insan/insanlar, iyinin ve kötünün ötesinde değerlendirmelerinin ölçütünü 

nerede aramalı ve/veya değer biçmeden, değer atfetmeden doğru değerlendirmenin 

bilgisini nereden edinmelidir? Bu sorunun yanıtını bize ahlaklar değil, ancak insanlar 

arası iliĢkilerde değer sorunlarını inceleyen, bu konuda felsefi bilgi ortaya koyan ve 

felsefenin bir dalı olan “etik” verebilir.    

Buradan hareketle, “Türkçede ve daha bir çok dilde yanlıĢlıkla ahlak ve 

ahlaklılık ile karıĢtırılan” ve felsefenin bir dalı olan etik, “baĢta insanın değeri ve 

değerleri olmak üzere” (Özcan, 2012, s. 204), insanlar arası iliĢkilerde değer sorunlarını, 

“eylemin ne olduğunu – bir eylemin ne gibi öğelerden oluĢtuğunu ve ne gibi 
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belirleyicileri olduğunu” (Kuçuradi, 2014, s. 39), “iyi ve kötülerle, toplumdan topluma 

değiĢiklik gösterebilen değer yargıları ve davranıĢ kurallarıyla değil”, “doğru 

değerlendirmenin olanağının koĢullarını ve ilkelerini ortaya” koyarak incelemekte ve bu 

konuda bizlere felsefi bilgi vermektedir (Özcan, 2012, s. 204). Bu bağlamda, etik “konu 

edindiği alanla ilgili, alanın yapısının izin verdiği kadarıyla, doğru ve kesin bilgilere 

ulaĢmaya çalıĢır”. Dolayısıyla, etik bilgi “toplumdan topluma değiĢmesi söz konusu 

olan Ģeylerden değildir; olsa olsa iliĢkin oldukları Ģeylerin yapısına bağlı olarak, 

kesinliklerindeki farklılıklardan söz edilebilir” (Tepe, 2011, s. 15). Bu bağlamda, 

“Kuçuradi‟ye göre, karmaĢık bilgisel bir etkinlik olarak doğru bir değerlendirmenin 

yapılabilmesi için” (Özcan, 2012, s. 203), öncelikle değerlendirmenin, 

“değerlendirilenin kendi alanı içinde özel durumunu görmek ve göstermek” olduğunu 

bilmek gerekmektedir (Kuçuradi, 2014, s. 14). Bu bakımdan, bir Ģeyi doğru 

değerlendirmek “onun yapı özelliği olan değerini görmek, yani onu anlamak ve kendi 

alanındaki yerini bulmaktır” (Kuçuradi, 2014, s. 29-30). Dolayısıyla, etik söz konusu 

olduğunda değerlendirmek, “her Ģeyden önce bir bilgi sorunudur; değerlendirilen Ģey 

bakımından bir bilgi problemidir” (Kuçuradi, 2014, s. 14) ve daha önce üzerinde 

durulduğu gibi bir Ģeyin değerini, yani kendisiyle aynı türden olan Ģeyler arasındaki özel 

yerini görebilmekle ilgilidir (Kuçuradi, 2014, s. 41).  

Bu bağlamda, insanlar arası iliĢkilerde, baĢta tür olarak insanın değerini, 

değerlerini ve tek olarak kiĢinin değerini korumayı amaçlayan etik, gündelik yaĢamda 

kiĢilere olabildiğince doğru değerlendirme yapabilmenin koĢullarını göstermektedir; 

doğru değerlendirmenin ölçütünü vermek etiğin hedefidir (Kuçuradi, 2014, s. 9). 

Dolayısıyla, etik söz konusu olduğunda, bir kiĢinin bir eylemini, bir kararını veya bir 

tutumunu doğru değerlendirme, değerlendirenin, değerlendirdiği kiĢinin yapı 

bütünlüğünü tanımasını, onun nasıl bir kiĢi olduğunu, bu eylemi yapanın kim olduğunu 

bilmesini ve ayrıca eylemi hangi koĢullarda, nasıl bir durumda yaptığını, diğer eylem 

olanaklarını bilmesini Ģart koĢar (Kuçuradi, 2014, s. 62). BaĢka bir deyiĢle, etik, 

ahlaklarda olduğu gibi “iyi”lerden ve “kötü”lerden oluĢan değer yargıları tablosunun 

hazır reçetelerine göre ezbere değer biçme ya da değer atfetme değildir. Nitekim, bir 

kiĢi, bir eylem, bir karar veya bir tutum, geçerlikte olan bir morale/ahlaka göre ezbere 

değerlendirildiğinde, değerlendirilen Ģeyin kendinde taĢıdığı değerin görülemeyeceği 
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açıktır. Bu nedenle, insanın tüm yapıp etmelerinin değerinin ve insanı insan yapan 

olanakların baĢında gelen değerlerin, dolayısıyla insanın değerinin bilgisini bize, 

ahlaklar değil, etik verir (Kuçuradi, 2014, s. 9). Bu bağlamda, etik ile ahlak ve ahlaklılık 

arasında bir ayırım yapılması gerektiğine ve değerler sorununun iyi-kötü meselesine 

indirgenemeyeceğine dikkat çeken Kuçuradi, tıpkı Aristoteles ve Nietzsche gibi etiğin 

temeline “iyi” ve “kötü” kavramlarının yerleĢtirilemeyeceğini, “iyi ve kötünün birer 

değer olmadıklarını, aslında insanlardan ve onların eylemlerinden, niyetlerinden, 

yönelimlerinden bağımsız kendi baĢına „iyi‟ ve „kötü‟ diye bir Ģeyin var olmadığını, iyi 

ve kötünün bu tür Ģeylerden bazılarını olumlamak için kullanılan bir niteleme sıfatı 

olduğunu” belirtmektedir (Özcan, 2012, s. 200).       

Dolayısıyla, Gasset‟in kültürün bir parçası saydığı ahlak ya da daha doğru bir 

ifadeyle ahlaklar/moral değer yargıları, aslında insan teklerinin insanlaĢmasına yardımcı 

olmak yerine, onlara, baskın insan ve değer anlayıĢının belirlediği/istediği davranıĢları 

kazandırmayı amaçlamaktadır. Nitekim, ahlaklar, insan teklerine, insan olmanın ne 

anlama geldiğinin, insanın hangi yapısal olanaklara sahip olduğunun bilgisini 

veremediği gibi tür olarak insanın ve tek olarak kiĢinin değeri ve değerleri hakkında da 

bilgi verememekte, yani insanlar arası iliĢkilerde kiĢi eylemlerini ve kiĢileri doğru 

değerlendirebilmeyi sağlayamamakta, aksine ezbere değerlendirmelerle değer 

harcamanın yolunu açabilmektedir. Çünkü, insanların ruhları, içine doğdukları 

toplumda, çoğunluğun belirlediği, değiĢken değer yargılarının egemen olduğu 

ahlak/ahlaklar ve kültürel kalıplar tarafından iĢlendiğinde, insan tekleri, o anda baskın 

değer anlayıĢının ona dikte ettiği “iyi”ler ve “kötü”ler tablosu doğrultusunda yetiĢecek 

ve kaçınılmaz olarak değer yargılarına, araç değerlere uygun isteyip eyleyecek ve bilim, 

sanat, felsefe gibi insansal etkinlikler sonucu ortaya çıkan insan baĢarılarını, sevgi, 

dostluk, güven gibi etik iliĢki değerlerini ve aynı zamanda ölçülülük, cesaret, dürüstlük 

gibi etik kiĢi değerlerini, yani asıl anlamda değerleri, kendi yarar ve çıkarının bir aracı 

haline getirecektir. BaĢka bir deyiĢle, bireyler artık bütün kararlarında, egemen olan 

değer yargılarını, “iyi”nin ve/veya değerli olanın ölçütü olarak kabul edeceğinden, 

bireylerin değerlilik yaĢantısının ya da anlam dünyasının temelini, insan açısından 

belirli eylem ve yaĢantı olanakları olan asıl anlamda üst değerler, etik değerler değil, 

sözde değerler oluĢturacaktır.  
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Ancak, bu durumda, bireylerden, doğru ya da değerli eylemde bulunmanın 

anlamını, dürüst, yiğit, adil, ölçülü olmak gibi etik kiĢi değerlerinin anlamını, saygı, 

sevgi, güven gibi etik iliĢki değerlerinin anlamını bilmesini, insansal baĢarı ve 

olanakları yeni değerler yaratacak Ģekilde hayata geçirmesini, böylelikle kendi 

kiĢiliğini, diğer insanlardan ayırt etmemizi sağlayan değerini ortaya koymasını ve 

insanın değerini kendilerine borçlu olduğumuz, nadir yetiĢen, yaratıcı, özgür, soylu bir 

kiĢi olmasını beklemek hayalcilikten baĢka bir Ģey olmayacaktır. BaĢka bir deyiĢle, 

böyle bir durumda her ne kadar türsel olarak insanlığın birikimine güvenip, insanın 

olanaklarından söz etsek de bu birikim ve olanaklar, insan teklerine ruhlarını eğitecek, 

onları insanlaĢtıracak türden bir kültürle aktarılamadığında, insan teklerinin, karĢımıza, 

tıpkı bir kaplan gibi hep sıfırdan baĢlamak zorunda kalan, insan olmanın bilgisinden 

habersiz, tür olarak insanın ne gibi yapısal olanaklara sahip olduğunun farkında 

olmayan, bu olanakların her birinin değerinin bilgisinden yoksun, yapıp etmelerini, haz, 

yarar, çıkar, Ģan-Ģöhret, zenginlik, mevki-makam sahibi olmak veya acısız-sızısız, haz 

odaklı bir hayat sürdürüp soyunu devam ettirmek gibi Ģeylerin yönettiği, 

insanlaĢamamıĢ bireyler, hatta tam da Gasset‟in deyiĢiyle, kendine ait fikirleri ve 

değerleri olmayan, yaĢamına temel olan fikirleri, toplumdan, çoğunluktan çıktığı 

anlamıyla alarak, adeta otomobil motorundaki yağ gibi baskı yoluyla içine sindirip 

kullanan, değerlendirme Ģekli herkesinkiyle aynı olan ve herkes gibi olmaktan herhangi 

bir rahatsızlık duymayan, çağa her yönüyle damgasını vuran, ötekileĢmiĢ kitle insanı 

ve/veya kitleler olarak çıkacağını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Dolayısıyla, çoğunluğun belirlediği neyin değerli olduğuna iliĢkin egemen değer 

anlayıĢının ya da bu anlayıĢın bir aynası olarak karĢımıza çıkan kitle insanının ve sözde 

değerlerinin, Gasset‟in sözünü ettiği, insanı insanlaĢtıran bir bakıĢ açısı kazandıran ve 

“yaĢamsal” olarak nitelendirdiği türden bir kültürü ve/veya cultura animi anlamında 

kültürü inĢâ edemeyeceği, insan yaĢamına temel teĢkil eden ve insanın tarihselliğinin bir 

ürünü olan bilimsel, sanatsal, felsefi, hukuki vb. alanlara ait hayati fikirler dizgesinden 

oluĢan etkinlik ve değerleri, insanın insanlaĢmasını sağlayacak, yaĢamını yapılandıracak 

ve insanı ortak yaĢam ilkelerinden uzaklaĢtırmayacak bir Ģekilde hayata geçiremeyeceği 

açıktır. Nitekim, bilimin baĢ değer yapıldığı çağımız kültürünü “modern” kültür olarak 

nitelendiren ve eleĢtiren Gasset de insan yaĢamına yol gösteren “canlı fikirler sistemi” 
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dediği, “hayati fikirler”in, birey tarafından üretilmediğini belirtmektedir (Gasset, 1997, 

s. 113). Ancak, Gasset, hangi insan tipinin ve değerlendirme tarzının/değerlerinin ne 

türden bir kültüre karĢılık geldiğini açıkça ortaya koymamakta, bu sorunun yanıtını, 

onun insan ve değer görüĢünün, ancak satır aralarından yakalamak mümkün olmaktadır.  

Oysa, buraya kadar anlatılanları ve değerlendirme tarzlarının kökenini, tek tek 

insanların yapısal özelliklerinde aramak gerektiğini belirten Nietzsche‟nin düĢüncelerini 

göz önünde bulundurduğumuzda, Gasset‟in insan, değer ve kültür görüĢünde hem bu 

anlamda eksik kalan kısımları tamamlamak hem de çağımız kültürünün bir 

değerlendirmesini yaparak, hangi insan tipinin ve değerlendirme tarzının/değerlerinin ne 

türden bir kültüre karĢılık geldiğini açıklığa kavuĢturmak mümkündür. Bu bağlamda, 

Nietzsche‟ye göre, “aynı toplumda veya farklı çağ ve toplumlarda ortaya çıkan yapıca 

birbirinden bu kadar farklı iki ayrı insan tipi, beraberinde ister istemez iki ayrı yaĢam 

tarzı ve iki ayrı değer ve değerlendirme biçimi” getirmektedir. Bunun sonucu olarak da 

iki ayrı “kültür” ortaya çıkmaktadır: “aristokratik yaĢam ve aristokratik değerler ve 

bunlar üzerine kurulan aristokratik [yüksek] kültür ve bunun karĢıtı olarak (sıradan 

insanın) köle yaĢamı, köle değerleri/ahlakı ve köle kültürü veya 19. yüzyıl itibariyle 

çöküĢ kültürü”, günümüz deyiĢiyle de kitle kültürü, popüler kültür denilen kültürdür 

(Özcan, 2013, s. 145). Bu bağlamda, köle ahlakına sahip çoğunluğun/kitlelerin sorgusuz 

sualsiz iyi veya kötü olduğunu kabul ettiği değer yargılarından oluĢan, hiçbir özgün 

yönü bulunmayan, harcıâlem bir takım kanıların ve fikirlerin, araç değerlerin bir aynası 

olarak karĢımıza çıkan çağımızın kültürü, asıl anlamda değerlerin, yani soylu insanın ve 

değerlerinin egemen olduğu, soylu bir yaĢamın inĢâ edilmesi yolunda rehberlik eden 

Aristokratik/yüksek kültür değil, çoğunluğun/kitlelerin ve sözde değerlerinin baskın 

olduğu yoz bir kültür, yani kitle kültürüdür. Nitekim, çağımızın kültürünü, bir dekadans, 

bir çöküĢ kültürü olarak nitelendiren Nietzsche‟nin düĢüncelerine baktığımızda, hem bu 

tespitin izini sürmek hem de Gasset‟te yanıtını bulamadığımız, insanlara insanlaĢma 

yolunu açan yüksek kültürün ne olduğu sorusunu açıklığa kavuĢturmak mümkündür. 

Kültürü kültür yapan Ģeyin ne olduğunu, tür olarak insanın tarihselliğinin bir 

ürünü olan bilim, sanat, felsefe ve din gibi insanın değerini borçlu olduğumuz insansal 

baĢarılarda ve etkinliklerde arayan Nietzsche, sağlıklı ve yüksek kültürü, bir insanın 

içine iĢleyen, onu hayvanlıktan çıkartıp insanlaĢtıran bir güç olarak görmektedir (Özcan, 
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2018, s. 5). Dolayısıyla, insan, ancak yüksek kültür yarattığında, diğer varlıklardan 

farkını ortaya koyabilmekte, yani maymunluktan çıkıp, insanlaĢabilmekte ve böylece 

insan yaĢamı bir anlam ve değere kavuĢmaktadır (Özcan, 2018, s. 8). Bu bağlamda, 

“kültürün büyük mimarlığının serpildiği” Antik Yunan ve Roma kültürüne bakarak, 

yüksek kültürün görevini, “birbiriyle çatıĢan güçleri”, “bastırmadan ve zincire 

vurmadan” bir araya toplamak ve “uzlaĢmaya zorlamak”tır sözleriyle açıklayan 

Nietzsche, sağlıklı ve yüksek kültürün yaratılabilmesi için bilim, sanat, felsefe ve din 

gibi üst değerlerin birbiriyle çatıĢmaması, birbirini bastırmaması ya da birinin diğerini 

öncelemeden bir arada yaĢaması gerektiğine dikkat çekmektedir (Nietzsche, 2015d, s. 

199). Bu nedenle, yüksek kültürün ya da yüksek kültürlü bir kiĢinin, öyle geniĢ öyle 

büyük bir evi/evreni olmalı ki bu evin bir köĢesinde bilim, diğer köĢesinde din, bir 

diğerinde ise felsefe ve onun karĢısında sanat, birbirlerini yok etmeye çalıĢmadan bir 

arada yaĢayabilsin (Özcan, 2018, s. 5). Dolayısıyla, insanı insan yapan ve diğer 

varlıklardan farklı kılan üst değerlerin birer değer olmasının ve yüksek kültürün 

yaratılabilmesinin olanağının koĢulu, bilimin, sanatın, felsefenin ve dinin her birinin bir 

arada yaĢayabilmesidir, yani hem kiĢiler için hem de toplumlar için yüksek kültürün 

ölçütü budur. Nitekim, Nietzsche‟nin deyiĢiyle, eğer bir kiĢi “baĢka uğraklarda olduğu 

kadar bilgide de arı ve kesin olma gücüne ve kıvraklığına sahipse ve de Ģiir sanatına, 

dine ve metafiziğe [felsefeye] adeta yüz adım avans verecek ve onların Ģiddetini ve 

güzelliğini duyumsayacak yetenekteyse” bunu “büyük [yüksek] kültürün en belirleyici 

iĢareti olarak görmek” gerekmektedir; iĢte o zaman yüksek kültür, “bir dansa 

benzeyecektir”, ama “bir ileri geri sallanma” değil, “çok enerji ve kıvraklık gerektiren”, 

cesur bir dans (Nietzsche, 2015d, s. 200). 

Fakat, bu üst değerlerden birisinin egemen olması demek, diğerlerinin zincire 

vurulması, insan yaĢamı için taĢıdığı değerin anlaĢılamaması demektir (Özcan, 2018, s. 

5). Çünkü, bu üst değerlerden biri baĢ değer kabul edildiğinde, diğerlerine, yükselen 

değerden hareketle değer biçilecektir. Ancak, yükselen değeri, bir değer olmaktan 

çıkaran bu durum, diğer değerlerin geliĢip, serpilmesine de engel olacaktır. Sözgelimi, 

hem bireylerde hem de toplumlarda bilim ya da din tek baĢına egemen olmuĢsa, felsefe 

ve sanat zarar görecek, bu değerler zayıflayacak ve bu durum bir kültürün çöküĢüne yol 

açacaktır (Özcan, 2018, s. 5). Dolayısıyla, yüksek bir kültür, insana, “biri bilimi, biri de 
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bilim olmayanı duyumsaması için”, “yan yana duran, karıĢıklığa yol açmayan, 

ayrılabilir, kilitlenebilir” adeta “iki beyin odacığı”, yani “çifte bir beyin” vermelidir. 

Nitekim, Nietzsche‟ye göre, bu bir “sağlık talebi”dir, ancak “yüksek kültürün bu talebi 

yerine getirilmediğinde (Nietzsche, 2015d, s. 181), “yüksek kültür zorunlu olarak yanlıĢ 

anlaĢılır” ve “bilme dürtüsünün yanında sadece bir de eğitimle alınmıĢ din dürtüsüne 

sahip olan bilginler gibi, sazına sadece iki tel takmıĢ olan biri, daha fazla telden 

çalabilen insanları anlayamaz” (Nietzsche, 2015d, s. 201) ve “insani geliĢmenin bundan 

sonraki seyri hemen hemen kesin olarak önceden görülebilir: doğruyla ilgilenme daha 

az zevk verdikçe sona erer; yanılsama, yanılgı, hayal ürünü eskiden hüküm sürdükleri 

toprağı adım adım yeniden ele geçirirler: bir sonraki sonuç da [çağımızda olduğu gibi] 

bilimlerin harabeye dönüĢmesi, barbarlığa geri dönüĢtür” (Nietzche, 2015d, s. 182).  

Bu noktada, çağımız kültürünün içinde bulunduğu duruma nedenleriyle birlikte 

Nietzsche‟nin gözünden baktığımızda, dinin sularının kabardığı ve arkasında 

bataklıklar, suyu durgun göller bıraktığı, milletlerin düĢmanca birbirinden ayrıldığı, 

bilimlerin “her ölçünün dıĢında ve en kör bir laisser faire [baĢıboĢluk] anlayıĢından” 

dağıldığı, kültürlü sınıfların ve devletlerin, “son derece hor görülmeye değer bir 

sermaye birikimiyle mesafe” katetmesine rağmen, dünyanın sevgiden, anlamdan ve 

değerden hiç bu kadar yoksun kalmadığı modern dünya, baĢtan baĢa çöküĢ kültürünün 

ağına düĢmüĢtür (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 96-97). Avrupa kültürünü bir felakete 

sürükleyen bu çöküĢün ağı üç koldan örülmüĢtür; bir koldan “Hristiyanlık/Hristiyan 

ahlakı (köle ahlakı) ve onun değerlendirme tarzı”, diğer koldan “onun karĢı kutbu, ama 

aynı zamanda bir sonucu olan “bilimci-pozitivist, demokrat-sosyalist değerlendirme 

tarzı”, yani “Tanrı‟nın, „öte dünya‟nın yerine „modern toplum‟u koyan değerlendirme 

tarzı” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 95), son olarak da “Descartes ile baĢlayıp 19. yüzyılda 

Hegel ile doruk noktasına ulaĢan epistemoloji temelli modern Avrupa felsefesi” 

örmüĢtür (Özcan, 2015, s. 6).   

Bu bağlamda, Avrupa kültürünü, temelinde köle ahlakı olan, Hristiyanlıktan 

miras alınmıĢ bir çöküĢ (decadant) kültürü veya sürü kültürü olarak nitelendiren 

Nietzsche‟nin çağdaĢ kültüre yönelttiği en keskin eleĢtiri, insanları bilim ve din arasında 

bir ikilemle karĢı karĢıya bırakmıĢ olmasıdır, yani modern, “çağdaĢ bir insan ya 

bilimsever ya da dinsever olmalıdır; ya yeryüzüne ya da gökyüzüne bağlı olmalıdır”. 
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Ġkisinin bir arada düĢünülemediği çağdaĢ kültürde bunun doğru olduğu savunulur 

(Özcan, 2018, s. 5). Bunun yanı sıra, Nietzsche‟ye göre, “insanın bir oluĢun ürünü 

olduğunu”, sadece Ģimdide yaĢayan bir varlık değil, aynı zamanda geçmiĢi olan ve 

geleceğe uzanan üç boyutlu bir varlık olduğunu anlamayan, “tarihsel anlam ve duygu 

eksikliği”nden muzdarip filozofların, bilimsel temellere oturtmaya çalıĢtığı felsefe 

(Nietzsche, 2015d, s. 2), Avrupa kültürünün çöküĢünde önemli bir rol oynamıĢtır. 

Nietzsche‟nin deyiĢiyle, “düĢünce temizliği iddiasında olan”, “çağımızın deccalleri, 

ahlaksızlar, hiççiler, bu kuĢkucular”, yani dini tamamen reddeden, bilimi baĢ değer 

yapan ve böylece “çileci idealden kurtulduklarına inanan” (Nietzsche, 2015a, s. 169), 

“aydın” insanlar, bir anlamda bilime taparak ve bilimi adeta dinleĢtirerek nihilizmin 

fitilini ateĢlemiĢlerdir. Fakat, bilimin baĢ değer yapıldığı modern Avrupa‟da, bilimin 

tüm önemli hakikatlerinin yavaĢ yavaĢ gündelikleĢip, sıradanlaĢtığına ve artık bilimin 

kendisinin bir sevinç kaynağı olmaktan çıktığına dikkat çeken Nietzsche‟ye göre, bilim, 

ancak “avutucu metafiziği [felsefeyi], dini ve sanatı itham” ettiği, kendisi dıĢında diğer 

üst değerleri eleĢtirdiği ölçüde sevinç kaynağı olmaktadır. Ancak, bu durum, pozitivist 

bilim anlayıĢından beslenen çağdaĢ Avrupa kültürünün ürünü olan bilimsel kafa 

yapısına sahip, demokrat-sosyalist sözde “aydınlanmıĢ” modern bireyin yaĢamını 

daraltıp, küçültmekte, anlam ve değerden yoksun bırakmakta, “insanlığın hemen hemen 

tüm insanlığını borçlu olduğu o en büyük” kaynakları yoksullaĢtırmaktadır (Nietzsche, 

2015d, s. 181). Dolayısıyla, bilimi baĢ değer yapan, her Ģeye bilimsel bakan, bilimsel 

olanı “değerli”, “yararlı”, “iyi”, bilimsel olmayanı ise “değersiz”, “zararlı”, “kötü” 

olarak nitelendiren modern birey, aslında bir anlam sorunuyla karĢı karĢıyadır; çünkü, 

insan, sadece bilimle, teknolojiyle, makinelerle yaĢayabilen bir varlık değildir.  

Öte yandan, dini baĢ değer yapan ve bu dünyayı gerçek kabul etmeyen, “sadece 

dindar olan insanlar”, “bilimi bile dinsel duygunun arınması olarak” anlamakta ve “tıpkı 

sağır ve dilsizlerin, gözle görülebilir bir devinim yoksa müziğin ne olduğunu 

bilmeyiĢleri gibi” bu dünyanın bilinemeyeceğine ve günahkar, cennetten kovulmuĢ, 

dünyaya, ceza ve çile çekmek için fırlatılmıĢ insanın, bu dünyadaki varoluĢunun bir 

yanılgı olduğuna inanmaktadırlar (Nietzsche, 2015d, s. 201). Nietzsche‟nin deyiĢiyle 

“dindar ötedünyalılar” Ģöyle söylerler “vicdanlarına; (…) dünyayı kendi haline bırak! 

Bırak kim isterse boğsun, bıçaklasın, kessin ve doğrasın insanları: bunun için, 
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parmağını bile oynatma! Böyle öğrenirler dünyadan yüz çevirmeyi” ve bu dünyaya 

“hayır”, “kötü” derken, öte dünyaya “evet” ve “iyi” demeyi (Nietzsche, 2015c, s. 207). 

Ancak, Nietzsche‟ye göre, hakikati ters yüz eden bu durum, bu dünyanın gerçekliğinin 

sorgulanmasına, yalanlanmasına, değersizleĢmesine, anlam ve değerin öte dünyada 

aranmasına neden olmakta, “Tanrı hakikattir”, “ahiret ya da öte dünya asıl gerçektir” 

denildiğinde, geriye kalan her Ģey, insanın kendisi, yapıp ettikleri, eylemleri, iliĢkileri, 

değerleri, insansal baĢarıları vb. birer yalandan ibaret olmaktadır. Buna karĢılık, insan 

olmanın ve dünyada varoluĢunun anlamını, “çileci idealde” arayanlara, “yalvarıyorum 

kardeĢlerim, yeryüzüne sadık kalın ve size doğaüstü umutlardan söz edenlere 

inanmayın! Zehir saçar onlar, farkında olsalar da olmasalar da. YaĢamı aĢağılayanlardır 

onlar, kuruyup gitmeye yüz tutmuĢ ve bizzat zehirlenmiĢtir onlar, yeryüzü yaka silkti 

böyle kiĢilerden: yok olsalar ya hepten!” (Nietzsche, 2015c, s. 6), diyerek seslenen 

Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne adlı eserinin son satırlarında, “çileci ideale” 

gönderme yaparak Ģöyle söylemektedir: “Çileci idealin dıĢında, insanın, bir hayvan olan 

insanın, Ģimdiye dek bir anlamı olmadı”. Öyle ki “dünyadaki varoluĢunun hiçbir amacı 

yoktu; „Ġnsana ne gerek var?‟ sorusu yanıtsızdı”, çünkü “insan ve dünya için isteme 

eksikti; her büyük insan yazgısının ardında, nakarat olarak koca bir „boĢuna‟ çınladı: 

ĠĢte çileci idealin anlamı tam da bu: Eksik olan bir Ģey, insanı çepeçevre saran müthiĢ 

bir boĢluk – kendini nasıl haklı kılacağını, açıklayacağını, evetleyeceğini” bilemediği 

bir boĢluk… (Nietzsche, 2015a, s. 181). ĠĢte, “yaĢamın ve insan olmanın değerini 

bulamamanın yarattığı”, insana acı veren bu boĢluğu, dinsel anlamda çileci ideal, 

hakikatin öte dünyada aranması ve insanın da öte dünya için yaĢaması gerektiğini 

dillendirmiĢ, bu dünyaya sırt çevirmeyi, varoluĢun bedelini ödemeyi ve karĢılığında öte 

dünyayı güvence altına almayı öğütleyerek kendince bir “anlam” sunmuĢtur (Özcan, 

2015, s. 30).  

Ancak, yeryüzünü reddederek, anlamı, gerçeği öte dünyada arayan, insana 

“çileci ideal”den anlam sunan ve hiçliğe duyulan istenci, yaĢama duyulan istencin 

efendisi haline getiren, Hristiyanlıktan ve diğer tüm inanca dayalı öğretilerden beslenen 

her ahlak anlayıĢı, kültürel çöküĢe yol açmaktadır (Nietzsche, 2014, s. 270). Çünkü, 

modern insanın anlam dünyasını yoksullaĢtıran ve Avrupa kültürüne rengini veren, en 

yüksek değerlerin değerini ve bu dünyanın gerçekliğini hiçe sayan Hristiyan ahlakının 
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ve değerlilik anlayıĢının, yani iyi-kötü damgası taĢıyan değer yargılarının, 

kölenin/sürünün ahlakının hakim olduğu, insanlığın gerilemesini temsil eden, sürü/köle 

kültürü veya 19. yüzyıl itibariyle çöküĢ kültürü, günümüz itibariyle kitle kültürü, 

popüler kültür, insanı evcilleĢtirmeyi, terbiye etmeyi amaçlamakta, üstelik buna 

“iyileĢtirme” demektedir (Nietzsche, 2005, s. 50). Nietzsche‟nin deyiĢiyle, insanı, 

“evcilleĢmiĢ, uygar bir hayvana, bir ev hayvanına” indirgeyen sürü kültürü, “peynir 

kurdu”, “can sıkıcı”, asalak “evcil insan”ın, yani günümüz modern bireyinin önümüzde 

kıvranmasının ve sürünmesinin nedenidir (Nietzsche, 2015a, s. 56).  

Bu bağlamda, Nietzsche‟ye göre, insanı küçülten, insanlığın gerilemesini temsil 

eden Avrupa‟ya hakim olan sürü kültürünün ürünü olan “evcil” sıradan, vasat insan, 

“insanlığın yüz karasıdır; öncelikle, bir kuruntudur, bir karĢı görüĢ, genel olarak 

„kültür‟e karĢı bir Ģey”dir (Nietzsche, 2015a, s. 57). Çünkü, “bu moralin istediği 

„terbiye‟: (…) insanın yapısına ait birçok tabiî Ģeylerin ezilmesi; insanların „hayvan 

olmayan‟ yanının ağır bastırılması; insanların belli bazı „gerek‟lerin çerçevesi içine 

sıkıĢtırılması; tek tek olmamaları, sürüleri için daha az zararlı bir hale gelmeleridir. 

Ancak, hayvanlığın ehlileĢtirilmesinin çoğu zaman bu hayvanlığa zararı dokunur: moral 

insan da daha iyi bir insan değil”, daha az zararlı “zayıflatılmıĢ bir insandır” (Akt. 

Kuçuradi, 2009, s. 44-45). Ġyiler ve kötüler üzerinden bir takım değer yargıları dayatan 

egemen değer anlayıĢının, yani ahlakın, tıpkı dinlerde olduğu gibi, insanı 

evcilleĢtirmenin, terbiye etmenin ve sözde iyileĢtirmenin bir aracı olarak gören 

Nietzsche‟ye göre, “(…) ahlaksal gerçekler diye bir Ģey yoktur. Ahlaksal yargının dinsel 

yargıyla ortak yanı: olmayan gerçekliklere inanmasıdır” (Nietzsche, 2005, s. 49). Bu 

bağlamda, “sürü moralinin yanıldığı nokta, insanlar arasında yapı farkı görmemesi, 

bütün insanları bir görmesi ve bir örnek yapmayı istemesidir” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 

45). Dolayısıyla, köle ahlakından beslenen, Hristiyanlığa dayanan Avrupa‟nın sürü 

kültürü, “içi farklı ahlak anlayıĢlarında/değerlendirme tarzlarında farklı biçimde 

doldurulan”, insan hayatının tek bir yanını, “iyi” denilen yanını ağır bastırmıĢ, “hayatı 

moral bir oluĢ olarak görmüĢ, bunun dıĢındakileri kötü kabul etmiĢ”, “insan baĢarılarını 

ve insanla ilgili her Ģeyi de bu dar açıdan değerlendirmiĢ” (Özcan, 2006, s. 302) ve 

bunun sonucunda da “kitap tozundan ve baskı yanlıĢlarından kör olmuĢ kütüphaneci ve 

düzeltici”, “âlim”, “bilimsever üniversite profesörü”, “üstad” tipini ve bunun yanında, 
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“koyu Hristiyan”, “öte dünya”cı bitkin insanı”, yani aslında özde değil, sözde kültürlü, 

çökmüĢ (decadant) “modern insan” tipini oluĢturmuĢtur (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 136-

137).  

Üst değerlerin bütünlüğünü koruyamayan, sıradanlaĢan, küçülen, bu cüce 

insanın değerlendirme tarzının/ahlakının, “aptalın kültürü”nün egemen hale geldiğine, 

yani “hayatta en son olanların”, “hayvan insanın içgüdüsü”nün, ezilmiĢlerin, cahillerin, 

tükenmiĢlerin, yaĢam parazitlerinin, fanatiklerin, çılgınların, din bağımlılarının, “tüm 

eksantrikler”in sözde değerlerinin, demokrasi eliyle baĢ değer yapıldığına (Nietzsche, 

2014, s. 52), çokların azlara karĢı baĢ kaldırdığına, bunun da “değerler problemi 

tarihinde bir ihtilâl” olduğuna (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 33) dikkat çeken Nietzsche‟nin 

deyiĢiyle, “Avrupa insanının küçülüp de birbirine eĢit duruma getirilmesi, karĢımızdaki 

en büyük tehlikeyi” oluĢturmaktadır. Ġnsanlar arasında yapı ve değer bakımından 

farklılıklar olduğunu kabul etmeyen, bunu görebilecek kadar soylu bir ruha sahip 

olmayan, insanlar arasındaki hiyerarĢiyi, sıralama düzenini bir hakaret ve küçümseme 

olarak anlayan eĢitlik yanlısı demokrasi savunucularının, Avrupa‟da, “iyi niyetli, 

hastalıklı, orta dereceli” (Nietzsche, 2015b, s. 75), “çok çalıĢkan, aslında pek iddiasız, 

aĢırı derecede meraklı”, “istemesi zayıf”, “bir hayvan sürüsü insanı” olan (Akt. 

Kuçuradi, 2009, s. 146), “modern insan”ı ve köle değerlerini baĢ değer yaptığını, efendi 

ve kölelerin kan kardeĢliği olan demokrasinin, hem siyasal kurumları hem de değerleri 

ortalama bir duruma getirerek, insanı küçülttüğünü, bir kan zehirlenmesiyle karĢı 

karĢıya olduğumuzu belirten Nietzsche‟ye göre, “bugün daha büyük olmak isteyen 

hiçbir Ģey görmüyoruz; kuĢkulanıyoruz, her Ģey hep aĢağıya, daha aĢağıya gidiyor, daha 

ince daha safdil, daha kurnaz, daha rahat, sıradan daha eĢit olana doğru (…). ĠĢte, 

Avrupa‟nın yazgısı burada yatıyor – insandan korkuyla birlikte ona olan sevgimizi”, 

“derin saygımızı, umudumuzu, onu istememizi” de “yitiriyoruz”; öyle ki “insanın 

görünüĢü Ģimdi bize bıkkınlık veriyor. – Bugün Hiççilik (Nihilizm) bu değil de nedir?.. 

Bıkkınız insandan…” (Nietzsche, 2015a, s. 58). 

Nietzsche‟ye göre anlam ve değerden yoksun kalan insanlık hızla nihilizme 

sürüklenmektedir; çünkü, ahlaklılık “çöküĢün içgüdüsüdür” (Nietzsche, 2014, s. 269). 

BaĢka bir deyiĢle, insanlığı küçülten ve herkesi birbirine benzetip, eĢitleyen, en üst 

değerleri değersizleĢtiren çöküĢ kültürü, kendisini, nihilizm olarak açığa vurmaktadır 
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(Nietzsche, 2014, s. 21-22). Nietzsche‟nin, burada gözler önüne sermeye çalıĢtığı, 

“gelecek iki yüzyıldır”.  “Gelecek olanı tarif ediyorum, yani artık farklı gelemeyecek 

olanı: Nihilizmin gelişini. Bu hikaye Ģimdi ile ilgili olabilir: ihtiyaçtan kendisi iĢ 

baĢındadır. Bu gelecek daha Ģimdiden yüzlerce iĢaretle konuĢmaktadır; bu kader kendini 

her yerde ilan etmektedir” diyen Nietzsche‟ye göre, tıpkı “dur durak bilmeksizin, 

Ģiddetle, düĢünmeksizin, (…) sona varmak isteyen, (…) bir nehir gibi” tüm Avrupa 

kültürü, “ne zamandır (…) iĢkenceler içinde büyüyen bir gerilimle bir felakete doğru 

sürüklenmektedir” (Nietzsche, 2014, s. 21). Bu bağlamda, insan varoluĢuna tarihsel bir 

perspektifle bakan ve çağının insanını, bir gayeden, yüksek bir amaçtan, yani “ne için 

yaĢıyorum?” sorusuna, insana yakıĢır bir yanıttan yoksun gören ve yaĢamı çepeçevre 

saran bu müthiĢ boĢluktan, anlamsızlıktan kurtulmak için insanın kendisine yeni bir 

gaye edinmesinin zamanının geldiğine dikkat çeken Nietzsche‟nin iddiası ve vardığı 

sonuç ya da “en çarpıcı „gerçek‟ Ģudur: insana niteliklerini hiç kimse vermemiĢtir; yani 

tür olarak insanın önceden belirlenmiĢ ne bir doğası ne de bir amacı vardır; bu 

dünyadaki varoluĢumuz masumdur; bir Ģey için, günahın bedelini ödemek için vs. 

gelmiĢ değiliz” ve “doğal, canlı bir varlık olarak insan yaĢamı hedefsiz, anlamsız ve 

saçmadır. Bu doğrudur, ama bu anlamsızlıktan kurtulmanın yolu, çileci idealden değil, 

bu idealin terkedilmesinden” ve yeni hedeflere yönelmiĢ yeni değerlerin, yüksek 

kültürün yaratılmasından geçmektedir (Özcan, 2015, s. 35).  

Nitekim, “değerlerden söz ettiğimizde, yaĢamın esinlemesiyle, yaĢamın bakıĢ 

açısıyla konuĢuyoruz: dev yaĢamın kendisi zorluyor bizi, değerler koymaya, yaĢam 

bizim aracılığımızla değerleniyor, değerleri koyduğumuz zaman…” (2005, s. 37) diyen 

Nietzsche‟ye göre, tür olarak “insan, batıl inançtan ve dinden kaynaklanan kavramların 

ve korkuların [“sevap-günah”, “hayır-Ģer”, “yararlı-zararlı”, “iyi-kötü”] dıĢına 

çıktığında ve örneğin artık sevgili küçük meleğe ya da ilk günaha inanmadığında, 

ruhların kurtuluĢundan söz etmeyi unuttuğunda” (Nietzsche, 2015d, s. 18), olmuĢ, 

bitmiĢ, tamamlanmıĢ bir doğası ve verili bir ereği olduğu düĢüncesini reddettiğinde, 

hayata, hakikate “evet” deyip, yaĢamaya, kudrete ve güce yönelik bir istenç, bir irade 

gösterip özgürleĢtiğinde (Nietzsche, 2014, s. 20) ve Ģimdiye dek sahip olduğu, değer 

saydığı tüm her Ģeyi tekrar değerlendirerek, soylu ideallerle yeni değerler 

yaratabildiğinde ve insanı insan yapan, onu diğer hayvanlardan ayıran özelliklerini 
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ortaya koyarak, bir hayvan türü olan insanın aĢılması gereken bir varlık olduğunu 

gördüğünde (Nietzsche, 2015c, s.199) ve en nihayetinde, her güçlü çağın ayırt edici 

özelliği olan eĢitlik düĢüncesine karĢılık, insanlar arasında yapısal farklılık olduğunu 

kabul ettiğinde (Nietzsche, 2005, s. 90), “kesinlikle çok yüksek bir kültür aĢamasına 

ulaĢmıĢ olacaktır” (Nietzsche, 2015d, s. 18). 

Yüksek kültürün ne olduğunu, olanağının koĢulunu ve bunun karĢıtı olarak, 

çağımızın kültürünü ve içinde bulunduğu durumu, Nietzsche‟nin düĢünceleri 

doğrultusunda ortaya koyduktan sonra, buraya kadar anlatılanlardan hareketle, 

Nietzsche‟nin kültür görüĢüyle, Gasset‟in kültür anlayıĢını karĢılaĢtıracak olursak, 

Gasset‟in, insanın yaĢamı her yönüyle doğru değerlendirebilmesini sağlayan, insana bu 

anlamda bir görüĢ açısı, bir ilke kazandıran ve böylelikle insanın ruhen alçalmasını, 

hayvan düzeyine inmesini, yani ötekileĢmesini önleyen, “yaĢamsal” olarak 

nitelendirdiği kültür anlayıĢının, Nietzsche‟nin, insanları hayvanlıktan çıkartıp 

insanlaĢtıran bir güç olarak gördüğü yüksek kültüre iliĢkin düĢünceleriyle benzerlik 

gösterdiğini söylemek mümkündür. Nitekim, Nietzsche gibi Gasset de insanın, yaĢamda 

yönünü bularak soylu bir yaĢamı inĢâ edebilmesi için, yaĢamın özgün etkinlik ve 

değerlerini, yani kültür dünyasının tüm öğelerini bütünüyle, eĢ değer bir biçimde ilke 

edinmesi ve yaĢatması gerektiğine dikkat çekmektedir. Ancak bu benzer yönlere 

karĢılık, Gasset, kültürün içeriğine ahlakı dahil etmesiyle Nietzsche‟nin kültür 

anlayıĢından ayrılmaktadır. Bu bağlamda, hatırlanacağı üzere ahlakı, her zaman için özü 

gereği bir Ģeye baĢ eğme, hizmet ve görev bilinci olarak nitelendiren Gasset, kitle insanı 

ve soylu insanın yapısal farklılıklarından dolayı her zaman için özü gereği baĢ eğdiği, 

hizmet ve görev bilinci edindiği Ģeylerin birbirinden tamamen farklı olduğunu göz ardı 

etmektedir. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, kitle insanı ve soylu insan ayrımı yaparak iki ayrı 

insan tipi olduğunu belirtmesine rağmen, bu iki insan tipinin değerlerinin ve 

değerlendirme tarzlarının ne olduğunu ve bu anlamda birbirinden farkını Nietzsche‟nin 

yaptığı gibi açıkça ortaya koymamakta, yani değerlendirme biçimleri bakımından iki 

farklı insan tipi arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bu nedenle de Gasset, her ne kadar 

Nietzsche‟nin kültür görüĢünden beslense de değerlendirme tarzlarının beraberinde 

getirdiği iki farklı kültürün olduğunu hiç dile getirmemekte, dolayısıyla kültürün 

neliğine iliĢkin düĢüncelerini daha sağlam bir temele oturtma fırsatını da kaçırmaktadır.          
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Gelinen bu noktada, kitle insanını, kültür eğitimi yoluyla yeni baĢtan 

düzenlemenin ve bu insan tipini, soylu bir insana dönüĢtürmenin neden mümkün 

olmadığını açıklamak/temellendirmek amacıyla, felsefe tarihinde benzer konular 

üzerine düĢünmüĢ olan filozofların görüĢlerinden de yararlanarak yeniden ele alınan 

insan doğası, akıl, tarihsellik ve kültür kavramlarına iliĢkin buraya kadar anlatılanları, 

Gasset‟in, insan ve değer görüĢünde, insanın neliği ile bağlantılı sorunlu veya eksik 

noktaları da iĢaret edecek Ģekilde özetlemek gerekirse, öncelikle “insan”, sadece belirli 

bir varlık grubunun ortak adı değildir; tür olarak insanın ayırt edici 

özelliğini/özelliklerini temsil eden bir kavramdır. Bu nedenle, “insan nedir?” sorusuna, 

hem “tür olarak insan”a hem de “bir insan”a karĢılık gelecek Ģekilde, ancak aralarındaki 

bağı koparmadan bir yanıt vermek gerekmektedir (Özcan, 2006, s. 119). Fakat, 

Gasset‟in insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerine bakıldığında, “tür olarak insan” ile “bir 

insan” arasındaki iliĢkiyi ve/veya farkı göz ardı ettiği, dikkate almadığı görülmektedir. 

Ancak, bu durumun, Gasset‟in, “insan nedir” sorusuna tam ve doyurucu bir yanıt 

verebilmesini güçleĢtirdiği gibi insan realitesini doğru anlayıp, doğru 

değerlendirebilmesini engellediğini de söylemek mümkündür.  

Nitekim, bu durum, Gasset‟in insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerinde kendini 

açığa vurmaktadır. Çünkü, Gasset, bir yandan insanın doğası olmadığını iddia ederken, 

öte yandan yapıca birbirinden farklı iki ayrı insan tipi olduğunu ileri sürmektedir. Oysa, 

Aristoteles‟in düĢüncelerini göz önünde bulundurduğumuzda, tür olarak insanın yapısı 

veya neliği, onu diğer hayvan türlerinden ayırt eden türsel farkında aranırken, bir 

insanın yapısı, neliği veya doğası, onu diğer insanlardan ayırt eden 

özelliğinde/özelliklerinde aranmaktadır (Özcan, 2018, s. 14). Dolayısıyla, insanın 

doğasından bahsetmenin bir hata olduğunu ileri süren Gasset‟in bu iddiasının aksine, tür 

olarak insanın bir (formu, ereği ve özü anlamında) doğası vardır. Fakat, bu öz veya 

doğa, her bir insan tekinin kendisinin gerçekleĢtirmesi gereken bir doğadır. Çünkü, 

insan doğası, verili ya da önceden belirlenmiĢ değildir (Özcan, 2018, s. 8). Ancak, tür 

olarak insanın, “Ģeyler” gibi önceden belirlenmiĢ, sabit bir varlık yapısına sahip 

olmaması, Gasset‟in ileri sürdüğü gibi insanın doğası olmadığı anlamına da 

gelmemektedir. Gasset‟in insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerinde yer alan bu türden 

sorunlar, nesne alanlarına göre bilme konusu yapılan Ģeylerin yapısının/doğasının farklı 
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olduğunu göz önünde bulundurmamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim, daha önce de 

belirtildiği gibi “insanın doğası yoktur” demek, Aristoteles‟in insan görüĢü bağlamında, 

“insanı insan yapan bir Ģey yoktur” demektir. Ancak, Aristoteles‟in insan görüĢünden 

anlaĢılacağı üzere insana, “insan” denilmesinin temel nedeni, onu diğer canlılardan 

farklı kılan bir özelliğinin olmasıdır.  

Bu bağlamda insanı insan yapan Ģey, tür olarak insanın hem akla hem de erdeme 

uygun eyleyebilme olanağına sahip olmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, bir insanın doğasını 

gerçekleĢtirebilmesi, kendi özünü yaratabilmesi, yani insanlaĢabilmesi ve insana yakıĢır 

bir Ģekilde yaĢayabilmesi için akla ve erdeme uygun eylemesi gerekmektedir. Çünkü, 

bir insan, ancak akla ve erdeme uygun eylediğinde ereğine ulaĢmakta, formunu (eidos) 

tamamlamakta, kendi doğasını gerçekleĢtirerek neyse o olmakta, yani tam anlamıyla 

insanlaĢmaktadır. Nitekim, baĢka hayvanların yapamayıp da sadece tür olarak insanın 

yapabildiği Ģey, onun kendine özgü iĢi budur (Özcan, 2018, s. 7). Dolayısıyla, Gasset‟in 

insan görüĢünde ileri sürdüğü gibi kendini ve yaĢamını yapılandırmak, yaĢamını neye 

adayacağını belirlemek durumunda olan insanın, ötekileĢmemesi için düĢüncenin 

eylemle canlılık kazanması veya eylemin salt akla dayanması yeterli bir koĢul değildir. 

Gerçi Gasset her ne kadar akıl ile eylemler arasındaki bağın yaĢamsal bir kültürün 

rehberliğinde korunması gerektiğine dikkat çekse de aklın ve düĢünmenin, eylemlerle 

ve insanlaĢmakla olan iliĢkisini, eylemin insan yaĢamındaki yerini tartıĢırken 

erdemlerden hiç söz etmediği için onun insan ve değer görüĢünden, akıl ve eylem 

arasınaki bağın, kim tarafından, nasıl, ne Ģekilde ve ne için kurulduğunda insanı insan 

yaptığını ve gerçek anlamda bir insan yaĢamını inĢâ ettiğini açık seçik bir Ģekilde 

anlamak mümkün olamamaktadır. 

Oysa, buraya kadar anlatılanlardan hareketle söyleyecek olursak, akıl ve 

eylemler arasındaki bağın soylu kiĢinin değerlendirme tarzının belirlediği yüksek 

kültürün rehberliğinde, erdemlerle korunması gerekmektedir. Gerçek anlamda bir insan 

yaĢamının olanağının koĢulu, hem akla hem de erdeme uygun eyleyebilmektir. 

Dolayısıyla, bir insanın, yaĢama içkin bir takım değerlere ve etkinliklere karĢılık gelen 

yüksek kültürün rehberliğinde, kendini ve yaĢamını, soylu bir Ģekilde yapılandırabilmesi 

ve insan olduğundan emin olabilmesi için aklını, erdemine ulaĢmıĢ bir Ģekilde yaĢamın 

hizmetine vermesi gerekmektedir. Çünkü, olanak halinde bir güç olan akıl, ancak 
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kendine özgü erdeme ulaĢtığı takdirde tür olarak insanın ayırt edici bir özelliği 

olmaktadır.  

Bu bağlamda, Gasset‟in akıl hakkında öne sürdüğü düĢüncelerini, Aristoteles‟in 

görüĢleri çerçevesinde değerlendirerek, hangi önemli hususları gözden kaçırdığını 

ve/veya dikkate almadığını belirtecek olursak, araçsal akıl ile etik akıl arasında bir 

ayrım yapmadığını ve aklın iki farklı kullanımı söz konusu olduğunda, hangi insan 

tipinin ne türden bir akla sahip olduğunu açıkça ortaya koymadığını söylemek 

mümkündür. Bunun yanı sıra, Gasset‟in, aklın tek baĢına insan için ayırt edici bir 

özellik olarak alınamayacağını vurgulayan ve aklın, hangi bakımlardan hangi koĢullarda 

tür olarak insanın ayırt edici bir özelliği haline geldiğini açık seçik bir Ģekilde ortaya 

koyan Aristoteles‟in, akıl (teorik ve pratik akıl) hakkındaki görüĢlerini bütünlüğünde 

değerlendiremediğini söylemek de yanlıĢ olmayacaktır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, aklı, 

karĢıt sonuçlar doğurabilecek olanak halinde bir güç olarak ele alan Aristoteles‟in, tıpkı 

“insan doğası” anlamında “doğa” kavramında olduğu gibi aklın da nesne alanına 

(iĢleyiĢine) göre yapısının farklı olduğunu, bu farklılıktan dolayı, teorik ve pratik aklın 

her birinin iĢinin ve iĢlevinin ayrı olduğunu, yani teorik ve pratik aklın olanak halinden 

etkinlik haline geçirilmediği ve etkinlik halinde de kendine özgü erdeme ulaĢmadığı 

takdirde, akla sahip olmanın, insanı diğer varlıklardan ayırmadığını öne sürdüğü 

düĢüncelerini göz önünde bulundurmamaktadır. Bu nedenle, Gasset, Aristoteles‟in, 

insanın neliği ile akıl, erdemler ve eylemler arasında kurduğu iliĢkiyi tam anlamıyla 

görememekte ve Aristoteles düĢüncesinde, insanın akıl sahibi bir varlık olmasının ne 

anlama geldiğini gözden kaçırmakta ve böylece, akıl ile “eylem, aktif yaĢam, praxis” ve 

insanlaĢma arasında kurduğu iliĢkiyi temelsiz bırakmaktadır. 

Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, tür olarak insan sadece akıl 

sahibi değil, aynı zamanda erdemleri hayata geçirebilen, bilim, sanat, felsefe gibi 

insansal bir takım etkinliklerin ve baĢarıların yaratıcısı olan ve bu yarattıklarıyla kendi 

doğasını, özünü, kendisi Ģekillendiren tarihsel bir varlıktır, yani insan, bir oluĢun 

ürünüdür. Bu açıdan bakıldığında, “insan olmak” demek, tarihsel süreç içerisinde, 

insanın kendi doğasını, özünü, kendisinin yaratması demektir. Bu bağlamda, insanın 

tarihsel bir varlık olduğunu söylemek, tür olarak insanı diğer varolanlardan farklı kılan, 

onu o yapan Ģeyin, yani insanın özü veya doğası denilen Ģeyin tarihsel bir süreç 
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içerisinde yavaĢ yavaĢ Ģekillendiğini beyan etmek demektir (Özcan, 2018, s. 5-18). Bu 

nedenle, Gasset‟in ileri sürdüğü gibi insan, doğası olmadığı için değil, tam da 

doğası/yapısı/özü gereği “olma halinde” tarihsel bir varlıktır. Daha açık bir ifadeyle, 

insansal yaĢam ve deneyim, dolayısıyla insanın neliğini aradığımız tarihsel varlık alanı 

henüz bitmemiĢ, tamamlanmamıĢ ve tamamlanmayacak olan bir resme benzemektedir; 

bu resim, insanın kendi kendine yaptığı bir resimdir, yani resmi yapan da yapılan da 

insandır ve bu tablo, tek tek kiĢilerin ortaya koyduklarıyla, yapıp etmeleriyle 

Ģekillenmektedir. Dolayısıyla, tarihsel varlık alanı değiĢtiği sürece veya değiĢtiği ölçüde 

insanın neliği, doğası, özü denilen Ģey veya Ģeyler de değiĢecektir (Özcan, 2018, s. 5-

18). ĠĢte tam da bu nedenle, değiĢmez bir insan doğasından söz etmek mümkün değildir 

ve tür olarak insan “olma halinde” bir varlıktır. Bu bağlamda, insanın neliğini, kendi 

kendisini var ettiği tarihsel varlık alanında, yarattığı değerlerde, ortaya koyduğu 

baĢarılarda aramak gerekmektedir. Ancak, Gasset, insan doğası ve tarihselliği arasında 

kurduğu iliĢkide, tarihsel bir varlık olarak insanın neliğinin tek tek insanların yapıp 

etmelerinden ve baĢarılardan hareketle ortaya konulması gerektiğini açıkça dile 

getirmediği gibi tarihsel varlık alanının oluĢumunda, kitle insanı ve soylu insanın rolüne 

hiç değinmemektedir. Dolayısıyla, Gasset‟in insan ve değer görüĢünden, insanın ayırt 

edici özelliğini, varlıktaki özel yerini, yani insanın değerinin bilgisini nereden 

edineceğimizi ve hangi insan tipine borçlu olduğumuzu açık seçik bir Ģekilde anlamak 

da mümkün olamamaktadır. Oysa, buraya kadar anlatılanlar bize göstermektedir ki tür 

olarak insan, değerler yaratabildiği için değerli bir varlıktır ve insansal yaĢam, bilim, 

sanat, felsefe gibi etkinlik ve baĢarılarla, etik değerlerle bir anlam ve değere 

kavuĢmaktadır. Nitekim, Özcan‟ın da dikkat çektiği gibi tür olarak insan, değerini, tek 

tek insanların birbirleriyle bağlantılı olarak ortaya koyduğu, yüksek kültürün öğelerini 

oluĢturan bilim, sanat, felsefe, din gibi üst değerlere ve tek tek kiĢilerin hayata geçirdiği 

etik değerlere borçludur ve tarihsel varlık alanının yaratılmasında, soylu insanların 

oynadığı etkin rolün göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Çünkü, her ne kadar 

çoğunluğun belirli bir payı olsa da esas olarak insanın değerini, yaratıcı, soylu kiĢilere 

borçluyuz (Özcan, 2018, s. 5-18).  

Sonuç olarak, insanlığın ortak kültürel mirasını oluĢturan “insan baĢarısı” 

dediğimiz bilim, sanat, felsefe gibi üst değerleri, etik değerleri yaratabilmek ve bu 
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değerleri, amacına uygun, iĢlevini yerine getirecek Ģekilde hayata geçirebilmek ve 

böylece, insanın değerini, ayırt edici özelliği/özelliklerini ortaya koyabilmek, yani 

insanlaĢabilmek her ne kadar teorik olarak insan teklerine açık bir olanak olsa da 

pratikte, eylem yaĢamında, bütün insanlığa mal olan bu olanaklar, her bir insanın 

doğuĢtan sahip olduğu bir özellik değildir, ancak bazı ender rastlanan soylu kiĢilerin 

gerçekleĢtirebileceği bir olanaktır. Bunun için bir insanın, öncelikle kiĢisel olarak, hem 

teorik hem pratik alanda birer olanak olan erdemlere sahip olabilecek ve hayata 

geçirebilecek bir yapıya (doğaya) sahip olması gerekmektedir (Özcan, 2011a, s. 174-

176). Çünkü, insanlar, yapıları (doğaları), sahip oldukları yeti ve/veya olanakları ve 

özellikleri, dolayısıyla değer anlayıĢları bakımından birbirinden farklıdır. Nitekim 

Gasset‟in, kitle insanı ve soylu insan ayrımı da bu ön kabule dayanmaktadır. Fakat, 

Gasset, her ne kadar kitle insanı ve soylu insan ayrımı yaparak, insanların yapı ve değer 

bakımından birbirinden farklı olduğunun tamamen unutulduğu çağımızda, bize insanlar 

arasında yapısal farklılıklar olduğunu hatırlatsa da öte yandan, kitle insanının kültür 

eğitimi yoluyla karakterinin iyileĢtirilebileceğini, bu insan tipinin değiĢtirilip 

düzeltilebileceğini, diğer bir deyiĢle yeniden biçimlendirilebileceğini düĢünmektedir. 

Daha açık bir ifadeyle, Gasset, hiçbir anlamda sorumluluk almayan, amaçsız, günü 

birlik yaĢayan, kendi kendilerinin dehlizinde yitip gitmiĢ kitlelere,  eğitimle kültür 

aĢılayarak, bu insan tipini, yaĢamı gerçek anlamda bir iĢ, bir uğraĢ ve çaba olarak gören, 

yaĢamını, bilim, sanat, felsefe gibi üstün değerleri yaratmaya adayan, sorumlu, 

disiplinli, yüce ruhlu, ölçülü, soylu bir kiĢi yapmanın, yani aslında insanlık eĢiğinin 

altındaki kitlelerin, insanlaĢmasını sağlamanın mümkün olabileceğini öne sürmektedir. 

Dolayısıyla, Gasset, insanlar arasında yapı ve değer farkını kabul etmesine rağmen kitle 

insanın eğitimle düzeltilebilir bir yapıya sahip olduğunu ileri sürerek, aslında dağ ile 

vadiyi eĢit konuma getirmekte, yani yukarıda belirtildiği gibi etik değerler yaratabilme, 

insanlaĢabilme gibi olanakların pratik hayatta sadece bazı ender kiĢilere açık olduğunu 

göz ardı etmekte, böylece yaptığı kitle insanı ve soylu insan ayrımını temelsiz 

bırakmaktadır. Bu nedenle, kitle insanının ve soylu insanın doğasını/yapısını/özünü 

tekrar gün yüzüne çıkararak, Gasset‟in, kitle insanı ve soylu insan ayrımındaki sorunlu, 

eksik kısımları tamamlamak ve kitleselleĢme sorununun gerek nedeni gerekse 

çözümüyle ilgisinde, eğitim hakkındaki düĢüncelerinin bize yol gösterip göstermediğini 

irdelemek gerekmektedir. 
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4.3. Gasset’in “Kitle Ġnsanı ve Soylu Ġnsan” Ayrımındaki Sorunlar ve 

Kültür Eğitimi 

Tür olarak insana atfedilen bir takım olumlu özelliklerin, söz gelimi, akla ve 

erdeme uygun eyleyebilmenin, insansal etkinlik ve baĢarıları yaratabilmenin, etik 

değerleri hayata geçirebilmenin, insanlığın ortak kültürel mirasını, tarihsel varlık alanını 

zenginleĢtirebilmenin ve böylece insanın varlıktaki özel yerini, değerini ortaya koyarak, 

değerli bir insan olabilmenin, aslında sadece ender rastlanan, insanlaĢmasını 

tamamlamıĢ, belirli kiĢilerin bir olanağı ve özelliği olduğunu, yani herkesin bu olanağa 

ve özelliğe sahip olmadığını, “yaĢayan her kiĢinin tarihsel oluĢa yön vermede çok farklı 

derecelerde” payı olduğunu (Kuçuradi, 2013, s. 96), dolayısıyla insanlar arasında 

yapısal farklılıkların olduğunu, bize, hem tarih, hem de yaĢamın kendisi söylemesine 

rağmen, çağımızda sadece toplumsal-siyasal yapılar değil, eylem hayatıyla ilgili felsefi 

fikirlerin büyük bir kısmı da insanların yapı ve değer bakımından eĢit olduğu varsayımı 

üzerine inĢâ edilmiĢtir. Bu bağlamda, “kitle insanı” ve “soylu insan” ayrımıyla, insanlar 

arasında yapı ve değer farkı olduğunu bize yeniden hatırlatan Gasset, her ne kadar bu 

anlamda çağımızın aykırı ve ender seslerinden biri olsa da öte yandan, tür olarak insanın 

her yeni anda daha önce olduğundan farklı olduğunu öne sürerek, kitle insanını kültür 

eğitimiyle yeni baĢtan düzenlemenin mümkün olabileceğini, yani bir anlamda sıradan 

ve soylu insan ayrımının ortadan kaldırılabileceğini düĢünmektedir.  

Daha açık bir ifadeyle, hatırlanacağı üzere, kitle insanına okullarda yalnızca 

mesleki eğitim ve uzmanlaĢmaya yönelik bir eğitim verildiğini, kitlelere, kültür aktarımı 

yapılamadığını, etik sorumluluğun ve yaĢamsal değerlerin aĢılanamadığını ve 

dolayısıyla, çağımızdaki kitleselleĢmenin yol açtığı sorunların temel nedeninin, kitlelere 

iyi bir kültür eğitiminin verilememesi olduğunu belirten Gasset, kitlelere verilecek 

kültür eğitimiyle bu insan tipini yeni baĢtan düzenlemenin, onu soylu bir insan 

yapmanın, yani “toplumu yönlendirmek üzere [soylu] „kiĢi‟yi canlandırma”nın ve 

böylece “kendi tarihsel yazgısına, toplumsal yükümlülüğüne ve kültürel kimliğine sahip 

bir seçkinler [soylu azınlıklar] topluluğunun oluĢmasını sağlama”nın mümkün 

olabileceğini öne sürmektedir (IĢık, 1998, s. 13-14). Çünkü, Gasset, kamusal yaĢamı her 

yönüyle iĢgal eden, kendisi gibi olmayana, yani azınlığa, soylu insana adeta yaĢama 

hakkı tanımayan, toplum adını olduğu gibi sahiplenen, ancak bir insanın, kendini ve 
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kökten gerçekliği olan yaĢamını, insana yakıĢır, soylu bir biçimde yapılandırabilmesi 

için gereken toplumsal, siyasal, kültürel ortamı yaratma gücünden yoksun olan, 

dolayısıyla insanları, ortak yaĢam ilkelerinden/değerlerinden uzaklaĢtıran, insanoğlunun 

yaĢamda yolunu kaybetmesine neden olan ve tarihsel bir bunalımın kapısını aralayan, 

kültürden nasibini almamıĢ, çağa kendi ruhunun yapısını dayatan kitlelerin, 

davranıĢlarının ve göreneklerinin yasalarla iyileĢtirilemeyeceğini düĢünmektedir. 

Bununla birlikte, tüm bunların “yaĢamın değiĢik olayları karĢısındaki alıĢılmıĢ tepki 

biçimleri” olduğunu ve bu tepkinin, kitlelerin “karakterine uygun olarak” kendini 

gösterdiğini belirtmektedir. Bu nedenle de kitlelerin davranıĢlarına ve “göreneklerine 

nitelik kazandırmak için” öncelikle “onu oluĢturan bireylerin karakterini iyileĢtirme”nin 

Ģart olduğunu, “bu insan tipini yeni baĢtan düzenlemek” gerektiğini öne sürmektedir 

(Gasset, 2014b, s. 25 ; IĢık, 1998, s. 10).  

Bunun da ancak kültür eğitimi yoluyla yapılabileceğini düĢünen Gasset, aksi 

halde tam “bir tembel, zalim”, hatta “kadim ve ilkel” bir insan olan vasat, ortalama kitle 

insanının, barbarlığın ve çöküĢün med dalgası olacağına dikkat çekmektedir. Bu 

bağlamda, kitleselleĢme sorununu bir kültür eğitimi sorunu olarak gören Gasset‟e göre, 

ayrıca “demokratik düĢüncenin gerçekleĢmesi için üstü kapalı tek” olanak, “kitlelerin 

bir yığın olmaktan” çıkmasıdır. Bunun için de yine “onlara büyükçe bir kültür dozu 

Ģırınga edilmelidir” (Gasset, 2011, s. 40-41). Fakat, kitle insanının “ne mene bir Ģey 

olduğunu iyice belirledikten sonra”, tüm vahim kusurlarına rağmen, “acaba bu insan 

tipini yeni baĢtan düzenlemek mümkün müdür?” ya da kitleler “düzeltilmeye 

dayanabilecekler mi?” gibi “en verimli en dramatik soruların ortaya döküleceğini”, 

ancak bu “dehĢet verici” konuya daha hiç el altılmadığını belirten Gasset, her ne kadar 

tür olarak insanın hep yeni olanaklara açık bir varlık olduğunu düĢünse de kitle 

insanının özellikleri hesaba katıldığında, bu insan tipini yeni baĢtan düzenlemenin 

mümkün olup olmadığından Ģüphe duymakta, ancak yine de insanlığın geleceğini tehdit 

eden kitleselleĢme sorununun çözümü yolunda umut vaad eden tek yolun, kitle insanını, 

eğitim yoluyla kiĢisel bir hayata uyandırmak olduğunu ileri sürmektedir (Gasset, 2014b, 

s. 25-26).  

Fakat, Gasset‟in bu düĢüncelerine yakından baktığımızda, kitle insanı ve soylu 

insan tipi ayrımının kendi içinde bir takım belirsizlikler, çeliĢkiler ve sorunlar taĢıdığı, 
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görülmektedir. Çünkü, Gasset, bir yandan yapıları (doğaları), sahip oldukları yeti 

ve/veya olanakları ve özellikleri, dolayısıyla değer anlayıĢları bakımından birbirinden 

farklı, kitle insanı ve soylu insan Ģeklinde iki ayrı insan tipi ayrımı yapmakta, öte 

yandan kitle insanının eğitimle yeni baĢtan düzenlenebileceğini öne sürmektedir. 

Ancak, bu durumda, Gasset‟in insan ve değer görüĢünden hareketle, hangi insan tipinin 

hep yeni olanaklara açık, gerçek anlamda “insan” olarak kabul edilmesi gerektiğini 

anlamak ve ayrıca kitle insanını kitle insanı yapan ve soylu insanı da soylu yapan 

olanakların, özelliklerin, değerlerinin/değerlendirme tarzının ne olduğunu ya da bu iki 

ayrı insan tipinin yapısı, doğası, ereği bakımından birbirinden ne farkı olduğunu felsefi 

dayanaklarıyla temellendirmek mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan, daha önce de 

vurguladığımız gibi bu sorunlar ve belirsizlikler, Gasset felsefesinde, “insan nedir” 

sorusuna belirli bir yanıt verebilmeyi de güçleĢtirmektedir. Bu nedenle, kitleselleĢme 

sorunuyla doğrudan iliĢkili gördüğü kitlelerin eğitimle düzeltilip düzeltilemeyeceği 

sorusuna Gasset‟in kendisi de bir yanıt verememektedir.        

Bu noktada, çağımızda karĢı karĢıya olduğumuz kitleselleĢme sorununu yerinde 

bir tespitle görmemizi sağlayan, ancak insansal dünyayı adeta yiyip bitiren bu sorunun 

çözümü konusunda bize yardımcı olamayan Gasset‟in açtığı yolun bir adım ötesine 

gidebilmek için öncelikle yapı ve değer bakımından birbirinden farklı olan kitle insanı 

ile soylu insan tipinden hangisinin hep yeni olanaklara açık, gerçek anlamda “insan” 

olarak kabul edilmesi gerektiğini, soylu kiĢinin ve sıradan kitle insanının olanaklarına 

daha yakından bakarak ortaya koymak gerekmektedir. Ancak bunun için öncelikle, 

insan realitesini doğru değerlendirebilmenin önemli bir takım koĢullarını göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Bu bağlamda, bir önceki bölümde de dikkat çekildiği gibi 

insan realitesini doğru değerlendirip, doğru anlayabilmenin önemli koĢullarından biri, 

“insan nedir?” sorusuna, hem “tür olarak insan”a hem de “bir insan”a karĢılık gelecek 

Ģekilde, ancak aralarındaki bağı koparmadan, yani tür olarak insanın sahip olduğu 

olanakları hayata geçirebilen kiĢilerin düĢünsel ve pratik yaĢantısına bakarak bir yanıt 

vermektir. Bunun yanı sıra, felsefe tarihinde, insanın neliğine iliĢkin tür olarak insana 

yüklenen olumlu özelliklerin her zaman soylu kiĢi anlamında insanla, olumsuz 

özelliklerin ise sıradan insanla veya vasat, kitle insanıyla bağlantılı özellikler olduğunu 

göz ardı etmemektir. Ayrıca bütün bunlarla bağlantılı olarak, tür olarak insanın 
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olanakları ve özellikleri arasında bir ayrım yapıldığı gibi bir insanın olanak ve 

özellikleri arasında da bir ayrıma gidilmesi gerektiğini dikkate almaktır. Böylece, 

insanlaĢma sürecinde, eğitimin neliğini, rolünü ve sahip olduğu olanaklar bakımından 

hangi insan tipinin bu anlamda eğitilebilir olduğunu ya da hangi insan tipine nasıl ve ne 

için bir eğitim verilmesi gerektiğini değerlendirdiğimizde, Gasset‟in eğitime iliĢkin 

düĢüncelerinin, kitleselleĢme sorununun çözümünde bize yol gösterip göstermediği 

açıklığa kavuĢacaktır. Daha açık bir ifadeyle, kitle insanını, kitle insanı yapan 

özelliklerin değiĢtirilebilir türden özellikler olmadığını, yapısal bir sorunla karĢı karĢıya 

olduğumuzu, dolayısıyla soylu kiĢinin yapısal özelliklerinin ve değerlerinin, sıradan 

kitle insanına, eğitimle, kültürle ya da baĢka bir yolla neden aĢılanamayacağını, felsefi 

dayanaklarıyla açıklamak/temellendirmek mümkün olacaktır. 

Bu bağlamda, hatırlanacağı üzere daha önce tür olarak insanın özellikleri ile 

olanakları arasında bir ayrım yapan Kuçuradi‟ye göre, MengüĢoğlu‟nun insanın “varlık 

Ģartları” adını verdiği, “bilen, değerlerin sesini duyan, özgür hareketleri olan, devlet 

kuran vb.” insana özgü etkinlikler, aynı zamanda her bir insan tekinin türsel 

olanaklarıdır ve bu olanaklar, ancak çağlara yön veren, kendilerine ender rastlanan, 

insanlaĢmasını tamamlamıĢ kiĢiler tarafından hayata geçirildiğinde, birer değer olarak, 

bilim, sanat, felsefe, teknik ve diğer insan baĢarıları ortaya çıkmakta, tek tek kiĢilerin 

üstün gayretleri sonucunda yaratılan ve yine bir anlamda insan için birer olanak olan bu 

etkinlik ve baĢarılar, “insansal dünya”, tarihsel varlık alanı adını alarak bütün insanlığa 

mal olmaktadır demiĢtik (Özcan, 2006, s. 22-23). Ancak, dikkatli bakıldığında, tarihsel 

bir varlık olan insanın, akla ve erdeme uygun eyleyebilme, sanat ve bilimin yaratıcısı 

olabilme, insan baĢarısı ve değerler ortaya koyabilme gibi olanakları, sadece bazı insan 

teklerinin sahip olduğu ve sahip olanlardan da yalnızca bazılarının hayata geçirebildiği 

türden olanaklardır. Dolayısıyla, tür olarak insanın olanakları, soylu kiĢi ve sıradan kitle 

insanı, birey anlamında insan açısından farklılıklar taĢımaktadır. Bu bağlamda, “birey 

ve kiĢi anlamında insanın olanaklarını üç türe” ayırmak mümkündür (Özcan, 2006, 

s.33). Birinci tür olanaklar, “herhangi bir iç veya dıĢ etken tarafından engellenmediği 

sürece”, “her bir insan tekinin doğal-canlı bir varlık ve insan türünün bir üyesi olarak 

sahip olduğu”, hayata geçirdiği olanaklardır. Bu türden olanaklar, en basit anlatımla, 

“konuĢma, düĢünme, akıl yürütme, alet yapma, toplu halde yaĢama” gibi “insan tekinin 
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doğal varlığını sürdürmesi için sahip olduğu yetilere” karĢılık gelmektedir (Özcan, 

2006, s. 32). BaĢka bir deyiĢle, birinci tür olanaklar, “canlının canlılığını sürdürmek için 

gereksinim duyduğu Ģeyleri karĢılamaya yöneliktir ve bu olanakları kendiliğinden 

hayata geçirecek biçimde donatılmıĢ olan bireyler, var oldukları ve herhangi bir dıĢ 

etken engellemediği sürece de tür olarak sahip olduğu olanakları hayata geçirip, 

gereksinimlerini mükemmel biçimde” karĢılarlar (Özcan, 2006, s. 395). Ġkinci tür 

olanaklar, “her bir insan tekinin tarihsel varlık olmasından kaynaklanan olanaklardır”. 

Ancak, bilebilme, değerler yaratabilme, bilim, sanat yapabilme gibi insansal bir takım 

etkinliklerle örneklendirilebilecek olan bu ikinci tür olanaklar, “ne her insan tekinin 

doğuĢtan sahip olduğu olanaklardır” ne de “her insan tekinin eĢit ölçüde sahip olduğu 

olanaklardır”. Üçüncü tür olanaklar ise “var olan her bir varlığın her zaman 

türdeĢlerinden küçük de olsa yapısal bir farklılık taĢımasından kaynaklanan, sırf o 

bireye özgü olanaklardır”; söz gelimi, “kimi bireyin uzun boylu olmasının ona 

basketbolcu olma olanağı sağlaması” ya da “kimisinin iĢitme yetisinin hassas 

olmasından dolayı müzik alanında baĢarılı olma olanağı taĢıması gibi” (Özcan, 2006, s. 

32). 

Bu üç tür olanaktan, birincisi söz konusu olduğunda, sıradan kitle insanı, birey 

ile soylu kiĢi arasında bir fark yoktur (Özcan, 2006, s. 32). Çünkü, birinci grup 

olanaklar, tür olarak insanın, tür olarak keçiye ya da koyuna benzer bir biçimde, “canlı 

olması ve biyo-psiĢik yapısındaki farklılıktan dolayı sahip olduğu olanaklardır” (Özcan, 

2006, s. 394). Dolayısıyla, bu bakımdan, tür olarak insanın, herhangi bir hayvan 

türünden değer yaratacak çok büyük bir farklılığı yoktur; “ancak bir derece ve görünüĢ 

farklılığı” söz konusudur (Özcan, 2006, s. 395). Fakat, ikinci tür olanaklar bakımından, 

“yaratıcı [soylu] kiĢilerin ancak bu tür olanaklar kendilerine sunulan bireyler arasından 

çıkıyor olması dikkate değerdir, ama bu yapısal değil, sonradan sahip olunan olanaklar 

açısından bir farktır” (Özcan, 2006, s. 32-33). Dolayısıyla, sıradan insan, birey ile soylu 

kiĢi arasında “olanak bakımından asıl fark, [soylu, yaratıcı] kiĢilerde, her bireyi türün 

bir üyesi olarak farklı kılan, onu o yapan özel-bireysel-yapısal farkın türün diğer 

üyelerine göre daha fazla olmasıdır”. Özcan‟ın da belirttiği gibi, bu fark “model insan 

ya da yaratıcı kiĢi olma farkı ya da olanağı”dır (Özcan, 2006, s. 33). Daha açık bir 

ifadeyle, yaratıcı, soylu kiĢiler, aslında “doğumları itibariyle türün diğer üyeleri gibi bir 
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bireydir, doğal, canlı bir varlıktır, toplumun bir üyesidir, türün bir tekidir”. Bu açıdan 

türün her bir üyesi hangi olanaklara sahipse, o da aynı olanaklara sahiptir. Ancak, daha 

önce belirtildiği gibi tür olarak insanı diğer varlık türlerinden farklı biçimde ele 

almamızın yolunu açan, insanlığın tarihsel birikimi sonucu ortaya koyduğu ürünlerden 

kaynaklanan ve türe mal edilen insansal bir takım olanaklar ve baĢarılar, söz gelimi 

devlet kurmak, yasalar yapmak, hukuk sistemleri geliĢtirmek, etik değerleri ortaya 

koymak, uçmak için uçak yapmak, aĢılar geliĢtirmek, amansız bir hastalığa çare 

bulmak, biyoloji, fizik, kimya gibi bilimleri ve bunlara dayalı etkinlikleri yaratmak vb. 

her ne kadar türün her bir üyesine açık olsa da ya da bireylere, bütün insanlığın ortak 

ürünü olan tarihsel varlık alanıyla eĢit bir Ģekilde bağ kurma veya herkese eĢit 

koĢullarda eğitim alma olanağı verilse de bu olanakları, herkes değil, ancak kendilerine 

ender rastlanan yaratıcı, soylu, erdemli kiĢiler insana yakıĢır bir Ģekilde hayata 

geçirebilmektedir. Çünkü, “yaratıcı kiĢilerin, diğer bireylerden farklı olarak doğuĢtan 

sahip oldukları bir olanak daha vardır, o da yaratıcı kiĢi olma, yol açıcı, çığır açıcı insan 

olma olanağıdır” (Özcan, 2006, s. 407-408).  

Bu tür yaratıcı insanlar, olanaklar bakımından ister geliĢmiĢ ister geri kalmıĢ 

ister büyük bir Ģehirde isterse bir köyde doğmuĢ olsunlar, çocukluklarından itibaren 

diğer bireylerden farklı davranıĢlar sergilerler. Bu tip insanlar, kendilerindeki bu 

farklılığı Ģu veya bu yolla ortaya koyarlar, ama kimi zaman fark edilir kimi zaman da 

Edison‟un yaĢamında olduğu gibi fark edilmez ve okuldan kovulabilirler. Ancak, içinde 

bulundukları koĢullar ne olursa olsun, bu tür yaratıcı kiĢiler kendilerine sunulan 

olanaklara, çevre koĢullarına, eğitim sistemine, ülkelerinin ya da çağlarının geliĢmiĢlik 

dönemine göre, ortaya her zaman Ģu ya da bu ölçüde değerli bir Ģey koyarlar; söz gelimi 

bu tür bir insan, bir köyde doğmuĢ, iyi bir eğitim almamıĢ ya da hiç okul yüzü 

görmemiĢ olsa bile “köyün ozanı, köyün hatibi ya da köyün mucidi olur”, yani “uğraĢısı 

her ne ise kesinlikle o alanda diğer bireylerden daha üstün olur”. Eğer bu kiĢi “bir 

çobansa, kesinlikle iyi bir çoban olur”, ama eğer aynı kiĢi, sahip olduğu olanakları, 

“uygarlığın bütün nimetlerinden” yararlanabileceği bir toplumsal yapıda, iyi bir eğitim 

alarak hayata geçirebilirse, “kesinlikle büyük birisi olur; ünü köyün sınırlarını aĢar, 

bütün dünyaya yayılır; baĢarısı bütün insanlığa mal olur” (Özcan, 2006, s. 408). 

Dolayısıyla, “yaratıcı kiĢi, doğuĢtan yaratıcı kiĢi olma olanağına sahip olan ve diğer 
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olanakları elverdiği ölçüde bunu Ģu ya da bu ölçüde hayata geçiren kiĢidir”. Nitekim, bu 

olanağın hayata geçirilmesiyle birlikte yaratıcı kiĢinin yapısal farkı ya da özellikleri, 

değeri ortaya çıkmaktadır (Özcan, 2006, s. 33).       

Buradan hareketle, insanın değerini ve değerlerini borçlu olduğumuz, bilgisel 

yeteneklere, karakter özelliklerine, etik kiĢilik özelliklerine, etik iliĢki değerlerine ve 

insan olmanın değerinin bilgisine sahip olan, bu bilgiyi her eylemde ve tutumda hesaba 

katarak insansal olanaklarını, insanın değerine değer katacak Ģekilde hayata geçirebilen 

ve böylece, insanlığın ortak birikimi olan tarihsel varlık alanının oluĢmasında asıl rolü 

üstlenen, yani insana yakıĢır Ģekilde yeni yaĢantı olanakları yaratarak çağlara yön veren, 

kendilerine ender rastlanan, yaratıcı, soylu kiĢinin, değerli bir kiĢi olmasını sağlayan 

ayırt edici özelliklerini ve baĢarılarını ele alacak olursak, Platon‟un, ruhundaki hayvan 

yönü, insanlık, daha doğrusu Tanrılık yanının emrine vermeyi baĢarmıĢ, adil, ölçülü, 

doğru, bilge, “tanrısal kiĢi” dediği, üstün insan; Aristoteles‟in iĢaret ettiği gibi, insanın 

kendine özgü iĢinin ne olduğunu bizzat yaĢamıyla sunan, hem karakter erdemlerine 

(etik erdemlere) hem de phronesise sahip, kendi doğasını gerçekleĢtirerek 

insanlaĢmasını tamamlamıĢ, kendine egemen, kendi kendisinin efendisi olan, doğası 

gereği özgür, bu nedenle de kendi yarar ve çıkarı yerine insansal iyiyi gözeterek akılsal 

bir ilkenin ıĢığında özgür tercihlerde bulunabilen, ölçülü, yiğit, bilge, adil, ve doğrunun 

ölçütü olan doğru, erdemli kiĢi; Kant‟ın deyiĢiyle, aklı, sırf hayvanlardaki içgüdünün 

gördüğü iĢe hizmet etmeyen, aklını araç olarak değil amaç olarak kullanan, kendi 

kendine yasa koyabilen ve koyduğu bu yasaya göre isteyip eyleyebilen, kendi 

kiĢiliğinde insanlığın değerini, onurunu temsil eden özgür bir insan; MengüĢoğlu‟nun 

ifadesiyle, bilen, seven, önceden gören, eğiten-eğitilen, devlet kuran varlık olma, sanat 

ve tekniğin yaratıcısı olma… vb. tarihte yaratıcı kiĢi anlamında insan için dile getirilen 

özellikleri kendinde toplayan; yani türün her bir üyesine açık birer olanak olan insansal 

etkinlikleri ve baĢarıları, insanın değerine yakıĢır bir biçimde hayata geçirebilen, 

yarattığı değerlerle, insanın değerler yaratan bir varlık olarak nitelendirilmesini 

sağlayan ruhça soylu, yaratıcı kiĢidir; gerçek anlamda “insan”dır (Özcan, 2006, s. 16-

17-28-263).    

Buradan hareketle, önemli bir konuya daha açıklık getirecek olursak, çalıĢmanın 

ikinci bölümünde belirtildiği üzere Gasset, “insan fauna‟sının harika çeĢitliliğini 
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sınıflandırmakta kullandığımız değiĢik tanımların tam anlamını yöntemsel bir 

çözümlemeden geçirme çabasına” henüz kimsenin giriĢmediğini iddia etmektedir 

(Gasset, 2017a, s. 120). Ancak, buraya kadar anlatılanlardan da açıkça görüldüğü üzere, 

Antik dönemden günümüze değin felsefe tarihinde, insanların yapı ve değer bakımından 

birbirinden farklı olduğu tartıĢılagelmiĢ bir konudur. Dolayısıyla, Gasset‟in bu 

iddiasıyla insanın neliği problemini, insanlar arasında yapısal farklılıklara dayandıran ve 

aslında onun düĢüncelerinin temelini oluĢturan, Platon, Aristoteles, Kant, Nietzsche gibi 

düĢünürlerin insan ve değer görüĢlerini adeta göz ardı ettiğini ve/veya dikkate 

almadığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Nitekim, Gasset‟ten çok önce, Batı düĢünce 

tarihinde, insanlar arasında yapısal farklılık gözeten Antik Yunan‟ın kiĢi merkezli insan 

görüĢünü yeniden canlandıran Nietzsche‟dir (Özcan, 2006, s. 19).  

Bu bağlamda,insanların yapı ve değer bakımından birbirinden farklı olduğuna, 

özgür ruhlu-yaratıcı kiĢi ve köle ruhlu-sürü insanı ayrımıyla dikkat çeken Nietzsche‟nin 

gözünden, öncelikle yaratıcı, soylu, özgür kiĢinin kim olduğuna, özelliklerine ve 

değerlerine bakacak olursak, hareket noktası realite olan, ancak realiteye çevresini ve 

zamanını yöneten moralin gözlükleriyle bakarak” fikir yürütmeyen, “insanlar karĢısında 

yargıç rolünü” oynamayan (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 8), ama çöküntü moraline “hayır” 

diyerek, içinde yetiĢtiği sürüden kopan, kendi yolunu arayan özgür kiĢi, “her Ģeyi yeni 

baĢtan kendi gözleriyle görmek isteyen, içinde „kendini belirlemeye, kendi değerlerini 

koymaya yönelik‟ bir „ilk güç ve istenç patlaması‟ olan kiĢidir” (Akt. Özcan, 2006, s. 

310). Daha açık bir ifadeyle, oldukça dolambaçlı ve herkesin baĢ edemeyeceği kadar 

büyük güçlüklerle dolu olan özgür insana giden yolda ilk adım “büyük kopma”dır; yani 

öncelikle kiĢinin, içinde yaĢadığı toplumun ya da çağın baĢ değer yaptığı moralinin, 

sözde değerlerinin, sadece belirli bir sürüye ait dayanaksız değer yargıları olduğunun 

farkına varması ve bütün bunlara “hayır” demesi gerekmektedir. ĠĢte bu “hayır”la gelen 

“büyük kopuĢ”, aynı zamanda Nietzsche‟ye göre bir hastalıktır; “hayır” dediği yıktığı 

Ģeylerin yerine neyi koyacağını bilememe durumunun beraberinde getirdiği bir 

hastalıktır (Özcan, 2006, s. 310-311). Kendi kendini yönetmek, özgür olmak için güç 

isteyen ve bu durumda olan bir kiĢi, aslında bir yol ayrımındadır. Bu yolun bir ucu, 

kiĢinin, her Ģeyin boĢ, saçma, anlamsız ve değersiz olduğunu, hakikat diye bir Ģeyin 

olmadığını, her Ģeyin yalan ve gelip geçici olduğunu düĢündüğü pasif nihilizme 
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saplandığı çıkmaz sokaktır. Ancak, “hayır” dediği moralin değer yargılarını kırıp yok 

ederek yoluna devam eden ve kendisiyle hesaplaĢmaya, kendi kendini iyileĢtirmeye ve 

böylece sırf kendine özgü olan yolu bulmaya çalıĢan güçlü kiĢiler aktif nihilizm yoluna 

girer (Özcan, 2006, s. 311).  

Nietzsche‟ye göre, kiĢiyi pasif ya da aktif nihilizme götüren Ģey, “kiĢinin öz 

yapısıdır”. Bu hastalığı atlatamayan, kiĢiliği zayıf olanlar “her Ģeyi küçümseyen, 

hastalıklı, bozguncu kiĢiler olarak kalır” (Özcan, 2006, s. 311). Fakat, kiĢiliği, ruhça 

yapısı güçlü olanlar bu hastalığı atlatır ve “sevmeden, ama tiksinmeden de; “evet” 

demeden, ama „hayır‟ da demeden; (…) hayattaki çeĢitli yollardan, çeĢitli imkanlardan 

birini seçmeden yaĢar”; çünkü, “bir zamanlar onu kaygılandıran, kendisiyle ilgili 

olmayan Ģeyleri arkada bırakmıĢ”tır, kaygısızdır, ilgisizdir, onları aĢmıĢ, oldukça uzun 

bir yol yürümüĢ ve en nihayetinde kendisine ait olan yolu görmüĢtür, özgürleĢmiĢtir 

(Akt. Kuçuradi, 2009, s. 60). Dolayısıyla, yaratıcı, özgür tinli kiĢi, “toplumlara özgü 

iyiler ve kötüler listesinden oluĢan ahlakların dar bakıĢ açısından kendisini 

kurtarabilmiĢ, onların üstüne çıkmıĢ”, “kendi gücünün ve özgürlüğünün bilincine 

varmıĢ, bu güç ve özgürlükle „insanlığı bütünleme‟k isteyen, „özgür istemenin efendisi‟ 

olan kiĢidir” (Özcan, 2013, s. 152).  

Bu noktada, daha önce üzerinde durulduğu gibi tür olarak insanın “özgürlüğe 

hükümlü” olduğunu ileri sürerek, özgürlüğü, insanın varlık yapısının bir özelliği olarak 

gören, dolayısıyla özgürlüğün, yaĢamda ancak bazı kiĢilerin, yani doğasını tamamlamıĢ, 

insanlaĢmıĢ bazı ender kiĢilerin gerçekleĢtirebileceği bir olanak olduğunu göz ardı eden 

Gasset‟in düĢüncelerinde bu anlamda eksik olan kısmı da tamamlayabilmek için 

özgürlüğün ne olduğunu Nietzsche‟nin dilinden aktarmak gerekirse, özgürlük, 

“kendinden sorumlu olmak, istencine sahip olmak”tır; “kendi davası için” kendisi de 

dahil olmak üzere “insanları feda etmeye hazır olmak”tır. Özgürlük demek, “erkeksi, 

savaĢtan ve zaferden hoĢlanan içgüdülerin, öteki içgüdüler üzerinde, örneğin „mutluluk‟ 

içgüdüsü üzerinde egemen olması demektir” ve “özgürleĢmiĢ insan, en az bir o kadar 

da, özgürleĢmiĢ tin, esnafın, Hıristiyanların, ineklerin, Ġngilizlerin ve öteki 

demokratların düĢledikleri aĢağılık refah türünü ayaklarıyla” çiğneyen, “savaĢçı” 

insandır. Bu nedenle, “en yüksek özgür insan tipini, sürekli en yüksek direniĢin aĢıldığı 
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yerde aramak gerekir: tiranlıktan beĢ adım ötede, kölelik tehlikesinin hemen eĢiğinde” 

(Nietzsche, 2005, s. 92).  

Dolayısıyla, Nietzsche‟ye göre, engellenmeden acıdan kaçmak, hazza yönelmek, 

mutluluğun ve özgürlüğün böyle bir Ģey olduğunu düĢünmek, sadece ineklerin, 

Ġngilizlerin, esnafın veya demokratların isteyeceği türden bir özgürlüktür. Oysa, 

özgürlük, ne alınan-verilen, ne peĢinden koĢulan, ne de insanın varlığının hükümlü 

olduğu veya mahkûm olduğu bir Ģeydir. Daha açık bir ifadeyle, tür olarak insana özgü 

bir olanak olarak karĢımıza çıkan özgürlük, “çeĢitli etkinliklerde, özellikle insanlar arası 

iliĢkilerde – eylemde – kiĢiler için beliren bir olanaktır” ve “bu [durum], insanın diğer 

canlıları belirleyen bio-psiĢik oluĢlara ek olarak, kendi türünün bazı ürünleri tarafından 

belirlenebilmesi; ayrıca değer bilgisi tarafından ve değer korumaya yönelik ilkeler 

tarafından belirlenebilmesi” anlamına gelmektedir (Kuçuradi, 2014, s. 7). Bu bağlamda, 

“insan tekleri için özgürlüğü, kiĢinin kendi kendisine, kendi eylemlerine”, değer bilgisi 

içeren, değer korumaya yönelik, akla ve erdeme uygun “yasa koyabilmesi ve buna göre 

yaĢaması olarak” anlamak gerekmektedir (Özcan, 2006, s. 235). Bu açıdan bakıldığında, 

“kendi içinde ruh ile beden, akıl ile arzu ve istekler arasında dengeyi sağlamıĢ, kendi 

kendisine egemen, kendi kendisinin efendisi olmuĢ”, her zaman yeni olanaklara açık, 

özgür tinli kiĢiyi “zincirlere bile vursanız bir köle yapamazsınız” (Özcan, 2016, s. 334), 

çünkü özgürlük, yaratıcı ruhların bir özelliğidir. Özgür insan, “neden” ya da “hangi 

Ģeyden” özgür olmak istediğini sormaz, “ne için” özgür olmak istediğini sorar ve bu 

soruya verdiği cevapla kendi iĢini bulur; onun tek bir iĢi vardır, yeni değerler yaratmak 

ya da yaratacak kiĢilere “yolu açmak” (Özcan, 2006, s. 312). Bu nedenle, “o, bir tek Ģey 

ister, özgür olmak ve kendi kendisi olmak; yani benzersiz, kendi yasasını kendisi koyan, 

kendi kendisini yaratan insan olmak ister” (Özcan, 2006, s. 313).  

ĠĢte tam da bunun için “tininiz ve erdeminiz yeryüzünün anlamına hizmet etsin, 

kardeĢlerim: ve tüm Ģeylerin değerini siz belirleyin yeni baĢtan! Bu yüzden savaĢanlar 

olmalısınız! Bu yüzden yaratanlar olmalısınız!” diyen Zerdüşt gibi her çağda, değer 

sayılan her Ģeyi yeniden kendi gözleriyle değerlendirebilecek, bu dünyayı, insansal 

hayatı, yarattığı yeni değerlerle yaĢanmaya değer kılacak ve insanlara yaĢamlarının 

anlamını öğretecek, insanlaĢmasını tamamlamıĢ, özgür, soylu ruhlara, üstün insana 

ihtiyaç duyar insanoğlu (Nietzsche, 2015c, s. 71). Çünkü, ruhça soylu insanın “anıtsal 
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görevi”, “tür olarak insanın ayırt edici özelliğini borçlu olduğu değerleri yaratmak” ya 

da “yeni değerler yaratamıyorsa bile, en azından, var olan değerleri korumak”, “bu tür 

değerleri yaratabilecek kiĢilerin önünü açmak” ve böylece, bilimin, sanatın, dinin ve 

felsefenin birbirlerini yok etmeden bir arada yaĢayabileceği yüksek bir kültürün 

olanağının koĢulunu sağlamak ve “insanlığı yükseltmektir” (Özcan, 2013, s. 153). 

Dolayısıyla, özgür tinli, “kendisinden, kökeni, çevresi, zümresi ve makamı temelinde ya 

da zamanın egemen görüĢleri temelinde beklenilenden farklı düĢünen” kiĢidir ve “o bir 

istisnadır, bağlı tinliler kuraldır” (Nietzsche, 2015d, s. 163).   

 Ġstenildiği ya da istediği için değil, “mutlu bir tesadüf”, “bir istisna olarak” 

ortaya çıkan, ender rastlanan ve bir tip oluĢturmayacak kadar azınlıkta olan, özgür tinli, 

yaratıcı, seçkin, soylu insanı ya da “yapan” insanı, Nietzsche‟nin dilinden anlatmak 

gerekirse, “düĢünmenin birçok ülkelerinde kendi evinde imiĢ gibi oturmuĢ” veya “en 

azından konuk olmuĢ”; “peĢin sevgi veya peĢin nefretin, gençliğin, soyun, tesadüfen 

karĢılaĢılan insanların, tesadüfen ele geçen kitapların ya da dolaĢma yorgunluklarının 

bizi tıkamıĢ göründüğü sıkıcı, rahat köĢelerden her defasında sıvıĢmıĢ”; Ģanda ve 

Ģerefte, “parada, mevkilerde ve duyuların coĢkunluğunda saklanan özgürsüzlük 

yemlerine karĢı” diĢ bilemiĢ; “bizi herhangi bir kuraldan ve onun ön yargılarından hep 

kurtardığı için, sıkıntıya ve serüvenli hastalığa karĢı minnet duyan; Tanrı‟ya, Ģeytana, 

içimizdeki kuzu ve kurda karĢı minnet duyan”; “hastalık derecesinde meraklı; amansız 

olacak derecede araĢtırıcı; dokunulmaz olan için tereddütsüz parmakları olan; keskin 

görüĢ ve keskin duygular gerektiren her iĢ için hazır”; çünkü “son maksatlarını hiç 

kimsenin kolayca göremediği ön ve arka ruhları olan; hiçbir ayağın sonuna kadar 

yürüyemeyeceği ön ve arka planları olan; ıĢığın mantosuna saklanmıĢ; her ne kadar 

mirasçı ve hazırlayıcılara” benzesek de “fethedenler; sabahtan akĢama kadar toplayan 

ve düzenleyenler”iz; “zenginliğimizin ve tıkabasa doldurulmuĢ çekmecelerimizin 

cimrileri; öğrenmekte ve unutmakta tutumlu; Ģemalar bulmakta güçlük çekmeyen; 

bazen kategori tablolarından gurur duyan”, ama bazen de “kılı kırk yaran”, 

“güpegündüz gece baykuĢları olan”, “biz özgür insanlar”, iĢte “böyle bir cins insanız” 

(Akt. Kuçuradi, 2009, s. 67-69).    

Bu özellikleri, olanakları ve baĢarıları bakımından insana özgü olan her Ģeyi 

kendinde toplayan, kendinde cisimleĢtiren, böyle oluĢuyla da insana iliĢkin realitenin 
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kendisi olan yaratıcı insan, aynı zamanda “seven insandır. Ġnsanı, insanları, insanların 

geleceğini, kendi iĢini seven insandır. Yaratıcı insanın sevgisi, acımanın ve 

bağıĢlamanın ötesinde olan, „sevilen Ģeyi yaratan‟ bir sevgidir”, onun için “sevmek 

değerlendirmek, değerlendirmekse yaratmak demektir” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 80-81). 

Yaratmayı seven, yaĢama her yönüyle “evet” diyen, kiĢisel açıdan ise kendi hayatını 

tekrar yaĢanabilecek bir hayat olarak onaylayan yaratıcı insan, kendinden emin, sağlam 

adımlarla yürüyen insandır; sürekli kendi kendisini yenileyen, eğiten, taze tutan 

insandır; kendi zevkleri, kendi eserleri olan tabiî insandır; çünkü, o, kendi iyisini ve 

kötüsünü yaratan, kendi istemini ve iradesini bir yasa gibi kendi boynuna asan ve 

kendisinin hem yargıcı hem de celladı olabilen, yani kendini kendi avucu içine almıĢ, 

soylu insandır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 77 ; Nietzsche, 2015c, s. 57 ; Özcan, 2006, s. 

314-315). Soylu insanın soyluluğu, fiziksel özelliklerinden, kan soyluluğundan gelen 

türden bir soyluluk değil, ruhça yetkinliklerinden gelen bir soyluluktur ve bu anlamda, 

onun ayırt edici özelliği “soylu bir ruha” sahip olmasıdır (Özcan, 2006, s. 312). 

Nitekim, soyluluğu, insanın nereden geldiğinde değil, nereye doğru gittiğinde arayan, 

insanlar arasında derece ve sıra ayrılığı ya da sıralanma düzeni olduğunu bilen, yani 

insanları yapı ve değer bakımından eĢit görmeyen, ama realiteyle bağlarını koparmadan, 

ruhu, hep daha yüksek, daha az rastlanan, daha uzak, daha çok Ģey içine alan durumları 

yaratmayı isteyen, bu nedenle toplumu ve bireyleri, “yalnızca seçilmiĢ varlık türlerinin”, 

üst-insanın, ortaya çıkması için “bir alt yapı ve ön taslak” olarak alan (Nietzsche, 

2015b, s. 190-193), yaratıcı kiĢinin büyük ödevi ya da hedefi, “belirli bir topluluk değil, 

genel olarak „insan‟ın ne için yetiĢtirilmesi ve eğitilmesi, bir bütün olarak yeryüzünün 

nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgilidir” (Özcan, 2006, s. 316); kısacası “insan”ın 

yükselmesini, insanın sürekli olarak kendini arkada bırakmasını amaçlayan soylu insan, 

“değerleri belirleyen ve yüzyılların istemesine yön veren, bununla da en üstün yapılı 

insanlara yön veren kiĢi”dir (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 76-78).  

Çünkü, yaratıcı insan, yaĢamın bütün iniĢ ve çıkıĢlarını, ızdıraplarını, acılarını ve 

bunların yol açtığı karmaĢayı, gerilimi ve gerginliği, adeta kirli bir ırmağı içine alır gibi 

alabilen, ancak bu kirli ırmağın sularında bozulmadan bir “umman” olarak kalabilen, 

geçmiĢi, anı ve geleceği kendi bakıĢ açısıyla yeniden değerlendirebilen, sadece geleceğe 

değil, geçmiĢe de etkisi olan, geçmiĢin baĢkalarından saklanan sırlarını açığa çıkaran, 
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tarih duygusuna sahip, en üstün insandır (Nietzsche, 2015c, s. 7 ; 2006, s. 46-49). BaĢka 

bir deyiĢle, ne sadece geçmiĢe gömülen, ne sadece anı yaĢayan, ne de gelecek güzel 

günlerin hayaline kapılan, “dünü bugüne bağlarken, bugünü, geleceği düĢünerek” 

yaĢayan, sürünün kültürüden umudunu kesen, “çağının sahte kültüründe değerli olan 

hiçbir Ģey bulamayan yaratıcı kiĢi, yeni eserler, anıtlar, yeni değerler yaratmak için 

kendi döneminde bulamadığı büyük örnekleri insanlığın tarihinde, geçmiĢinde arar”. 

GeçmiĢte kurulmuĢ yüksek kültürlere, “bu yüksek kültürlerin ortaya koyduğu eserlere 

bakar ve bu eski anıtsal eserlerden güç alarak kendisi de çağına damgasını vuracak 

değerler yaratabilir”. Fakat, değerler yaratan yaratıcı, üstün insanın yaĢamı aynı 

zamanda trajiktir. Çünkü yarattığı değerlerin değerinin çoğunluk, sürü, kitleler 

tarafından anlaĢılamayacağını, israf edileceğini, harcanacağını bilir, ama buna rağmen 

yine de yapması gerekeni, o büyük ödevini yerine getirir (Özcan, 2016, s. 8); sürünün 

değer atfettiği her ne varsa paramparça eder, yerine de “yeni levhalara yeni kıymetler” 

kazıyarak (Nietzsche, 2015c, s.199), “uçup giden erdemi yeryüzüne geri” döndürür 

(Nietzsche, 2015c, 71). Dolayısıyla, yarattığı değerlerle “dünyanın alın yazısı olan” 

(Özcan, 2006, s. 316), yeryüzünü anlamlandıran (Nietzsche, 2015c, s. 6) ve çağ açıp, 

çağ kapatan, yüzyıllardan yüzyıllara haykıran, özgür, soylu, yaratıcı, trajik, üstün insan 

(Özcan, 2006, s.301), “anlamıdır yeryüzünün. Ġradeniz desin ki: Üstün insan anlamı 

olacaktır yeryüzünün” (Nietzsche, 2015c, s. 6).    

Öte yandan, üstün insanın bu haykırıĢını dinleyecek kulağı olmayan sıradan 

insanın, bireyin, kitle insanının veya sürü insanının kim olduğuna ve özelliklerine 

bakacak olursak, felsefe tarihinde, “Platon ve Aristoteles döneminde olgunlaĢan, 

geçirdiği bazı değiĢikliklere rağmen günümüze kadar ulaĢan” ve aslında “hâlâ etkisini 

sürdüren görüĢe göre, insanı, beden ve ruh, madde ve düĢünce, doğa varlığı ve düĢünce 

varlığı, biyo-psiĢik varlık ve tinsel varlık Ģeklinde, birbirine zıt iki öğeden oluĢmuĢ bir 

bütün olarak” düĢündüğümüzde, bireyin/sıradan insanın/kitlelerin veya sürünün 

özelliklerinin “filozoflarca, bedenin, maddenin, doğa varlığının ve biyo-psiĢik varlığın 

özellikleriyle eĢleĢtirildiğini görürüz”. Bu bağlamda, “Aristoteles‟te, ruhun kendisinin 

akıl sahibi olmayan yanının” özelliklerini, bireyin, sıradan kitle insanının özellikleri 

olarak almak mümkündür (Özcan, 2006, s. 28). Daha açık bir ifadeyle, Aristoteles‟e 

göre, çoğunlukta olan sıradan insanın tercihlerini günlük yarar ve çıkarı, arzu ve 
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iĢtahları ya da rastlantılar belirlemektedir. Çünkü, sıradan insan, ölçülülük, yiğitlik, 

cömertlik gibi karakter erdemlerine sahip değildir, ayrıca ruhun arzu ve iĢtahlarla ilgili 

(kendisi akıl sahibi olmayan, ama akıldan pay alan) kısmı, kendisi akıl sahibi olan 

kısma boyun eğip onun sözünü dinlememiĢ olduğundan ötürü pratik akıl kendi 

erdemine ulaĢmamıĢtır. Ancak, pratik aklı kendi erdemine ulaĢmamıĢ bir kimse, enine 

boyuna düĢünme, kendi baĢına özgür bir Ģekilde karar verme, doğru ve erdemli bir 

tercihte bulunabilme gücünden yoksundur; aklı baĢında değildir (Özcan, 2013, s. 138-

140). Bunun yanı sıra, “akıl yürütme yetisinden anlayacak kadar pay alan, ama ona 

sahip olacak kadar pay almayan”, doğaları gereği ruhça köle olan, akla ve erdeme 

uygun eyleyemeyen, insanlaĢamamıĢ, ruhça köle olan bu insan tipinin hem kendisi hem 

de tüm insanlık için neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu bilebilmesinin mümkün 

olmadığına dikkat çeken, Aristoteles, arzu ve iĢtahlarının kölesi olan, yani kendine 

egemen olamayan bireylerin, kendilerini yöneten erdemli bir kiĢiye itaat etmelerinin 

kendileri için de yararlı olduğunu, bu bireylerin yönetimden pay almak ve yönetmek 

yerine yönetilmeleri gerektiğini vurgulamaktadır (Aristoteles, 2014b, s. 17). Çünkü, 

enine boyuna düĢünme gücünden, yani aklı baĢındalık erdeminden yoksun, erdemlere 

sahip olmayan bireylerde “tercih yoktur, ama arzu ile tutku ortaktır”. Nitekim kendine 

egemen olamayan birey, akılsal bir ilkenin belirlediği bir “tercihle değil, arzuyla” 

davranmaktadır (Aristoteles, 2014a, 1111b 15). Dolayısıyla, “ona içgüdü hakimdir, 

özerk/özgür değildir, doğa yasalarının etkisi altındadır; yapıp etmelerini haz ya da acı 

belirler; biyolojik açıdan hayvandan sadece bir derece farkıyla ayrılır” (Özcan, 2006, s. 

28). Nietzsche‟nin deyiĢiyle, sıradan insan, “ne dünü bilir ne bugünü, bir o yana sıçrar 

bir bu yana, yer, uyur, geviĢ getirir, yeniden sıçrar, sabahtan akĢama, bugünden öbür 

güne, kısacık yaĢamının haz ve acılarıyla bağımlı, an‟ın tepeciklerinde yaĢar durur, bu 

yüzden de ne bir üzüntü, ne de bir bıkkınlık duyar” (Nietzsche, 2000, s. 61). 

Bu bağlamda, yapısal özelliklerinden hareketle sürü insanının kim olduğunu en 

açık Ģekliyle gözler önüne seren Nietzsche‟nin gözünden baktığımızda, “uzun süre aynı 

koĢullar altında, aynı iklimde, aynı toprakta, aynı tehlikeler, aynı korkular ve aynı 

gereksinimler altında yaĢayan insanlarda”, yaĢadıkları ortak deneyimden kaynaklanan 

ve “konuĢulan aynı dilin bile veremeyeceği ölçüde ortak olan bir ruhun (ulusun) ve 

dolayısıyla bu ortak ruhu dile getiren bir değer yargıları tablosunun doğduğunu” 
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belirtmektedir (Özcan, 2006, s. 314). Nitekim, daha önce üzerinde durulduğu gibi bu 

koĢullar altında, bir insanın değerlendirme tarzı, yani Ģeyleri iyi veya kötü olarak 

nitelendirme Ģekli, o insanın hem ruhsal yapısını hem de o topluluğun “neleri varlık 

Ģartları ve temel gereksinimler olarak aldığını” açığa vurmaktadır. Çünkü, “topluluk 

veya sürü yaĢamında bireysel olanda, sürü teklerinin yapıp etmelerinde açığa çıkan 

özellikler sürünün özellikleri ile büyük ölçüde” örtüĢmektedir (Özcan, 2006, s. 315). 

Dolayısıyla, Nietzsche‟nin, yapısal özellikleri doğrultusunda “sürü, kalabalık, yığın, 

bilge olmayan, iyi insan, zayıf insan ve bunlara benzer adlar verdiği” bu insan tipi, 

“moralli insan”dır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 25-28). Daha açık bir ifadeyle, sürü insanı, 

kendi değerlendirmeleri olmayan, o an geçerli olan ahlaki değer yargılarını 

sorgulamaksızın olduğu gibi benimseyen, bütün yapıp etmelerinde bu değer yargılarına 

ve sözde değerlere sığınan, bunlara göre davranan ve düĢünen insandır. Sürü insanı için, 

“bütün „değer‟lerin, insanla ilgili her Ģeyin değerlendirilmesi kendisinden önce 

yapılmıĢtır” ve sürü insanının tek yapacağı Ģey bunlara göre yaĢamaktır. Bu nedenle, 

sürü insanı “… yapmalısın, … etmelisin” diye konuĢan moralin içine hapsolmuĢ 

durumdadır, öyle ki geçerli moral anlayıĢın dıĢına çıkıp özgür olmayı düĢünemediği 

gibi özgür olabileceğinin farkında da değildir (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 27).  

Realiteyi kendi gözleriyle göremeyen sürü insanından kendi değerlendirmelerini 

yapabilmesini beklemek, dolayısıyla “onun baĢka bir insan olmasını istemek, sürüden 

kopmasını istemek demektir”. Fakat, “sürü insanı kendini yenemediği içindir ki onun 

kendini olduğundan baĢka türlü göstermesi”, yani “hiç olmazsa, yapıp ettiklerinin 

morale uygun” olması ve “kendisinin de moralli insan görünmesi gerekir”, çünkü 

yapabildiği, elinden gelen, sadece budur (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 28). Bunun dıĢında, 

Nietzsche‟ye göre, sürü insanının içine doğduğu topluluktaki morali sorgusuz sualsiz 

benimsemesinin ya da benimsemiĢ görünmesinin arkasında yatan temel nedenler, 

“tembellik, korkaklık ve çıkar iliĢkisidir” (Özcan, 2006, s. 305). Sürü insanı her zaman 

için o kadar korkak ve o kadar tembeldir ki “geleneklerin ve sanıların arkasında 

saklanır” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 29). Söz konusu gelenek ve sanıların, dolayısıyla 

geçerli moralin değer yargılarının en ateĢli savunucusu ise her zaman sürü baĢıdır. 

Ancak, sürü baĢı derken, sürünün baĢının, mutlaka bir ülke yöneticisi olması gerektiği 

anlaĢılmamalıdır. Çünkü, sürü baĢı, “bir tüccar, sanayici, mühendis, bakan ya da bir 
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milletvekili de olabilir”. Dolayısıyla, toplumsal konumu bakımından, sürü baĢı herhangi 

bir mevki makama sahip olsun ya da olmasın, her sürü baĢı, moralin değer yargılarını 

baĢ değer olarak gösterir ve bütün değerlendirmelerin, yapıp etmelerin, davranıĢların 

buna uygun olmasını ister (Özcan, 2006, s. 305). Öyle ki bu morali “topla tüfekle 

moraldıĢı insanlara karĢı korur” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 29). Bunun altında yatan 

neden, hem sürü baĢının hem de sürü teklerinin çıkar ittifakıdır. BaĢka bir deyiĢle, 

moral, hem sürü tekleri hem de sürü baĢı için birkaç anlamda bir araçtır (Özcan, 2006, s. 

305). 

Öncelikle, sürü tekleri toplumda her zaman çoğunluğu oluĢturduğu için bir 

güçtür; sürü teki belirli bir sürünün üyesi olmakla, o sürüye sığınmakla birlikte sürünün 

gücüne de sığınmıĢ olur. Sürünün içinde kendini güvende hisseder ve sürünün değer 

yargılarını, moralini benimsemekle de “iyi insan” idealine kavuĢmuĢ olur. Dolayısıyla, 

çaba harcamadan her zaman rahat yaĢar. Öte yandan, sürünün değer yargılarını, diğer 

insanları ve insan baĢarılarını ya da farklı düĢünceleri, özellikle de “özgür” kiĢileri 

yargılamada bir silah olarak kullanan sürü tekleri, gerekirse, onları, elindeki bu silahla 

sindirir, korkutur, ezer ve içinde yaĢadığı toplumda ayrık otu misali moral dıĢı kiĢilerin 

yaĢamasına izin vermek istemez. Bunu baĢaramazsa da onları “kötü insan” olarak 

yaftalar ve dıĢlama yoluna gider (Özcan, 2006, s. 306). Dolayısıyla, “sürüyü ayakta 

tutan tek Ģey, ancak ve ancak morali, özgür insanların baĢında Damokles‟in kılıcı gibi 

salladığı kendi [köle] moralidir” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 31). Çoğunluğa, sürüye karĢı 

durabilmek için “çok kuvvetli, çok yürekli olmak, kendi gözlerine kayıtsız Ģartsız 

inanmak gerekir” ve bu açıdan bakıldığında, bu durum aslında “çokların azlara karĢı 

savaĢı, sıradan insanların az bulunur insanlara karĢı, zayıfların güçlülere karĢı savaĢıdır; 

bu savaĢın en ince dağıtma yollarından biri, seçkin insanları, ince insanları, iddiası olan 

insanları zayıf olarak tanıtmak ve kuvvetin kaba araçlarını onların kullandığını 

göstermektir” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 31-32).  

Çünkü, Nietzsche‟ye göre, sürü insanının bütün kaygısı sürüce ayakta durmaktır; 

“o tamamen pasiftir ve her türlü yaratıcılıktan yoksundur. Ona kendi morali 

çerçevesinde ya da bu moralin perdesi arkasında ne söylense, buna „evet‟ der”, ama bu 

“evet”, “ZerdüĢt‟ün mağarasındaki eĢeğin” tepkisidir; “tek yapabileceği ancak ve ancak 

tepki göstermektir; bu da onu „aktif‟ gibi gösterir”. Gerçekte bu tepki,” kendi moralinin 
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değer yargılarına aykırı davranan insanlara gösterdiği tepkidir”. Nitekim, bu tepkiyi 

gösterme zorunluluğu hisseder, yoksa kendi varlığının sürünün varlığıyla birlikte 

tehlikeye gireceğinden korkar (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 32). Bunun yanı sıra, sürü insanı, 

tıpkı hayvan gibi tarihdışı yaĢar (Nietzsche, 2000, s. 62). Nietzsche‟nin deyiĢiyle, 

“henüz yadsınacak bir geçmiĢi olmayan ve geçmiĢle geleceğin çiti arasında pek mutlu 

bir körlük içinde” anı yaĢayan sürü insanı için mutluluk, Ģimdinin içinde yitip gitmek, 

unutabilmek, yani “mutluluğun sürüp gittiği sürece tarih-dıĢı olarak duyumlama 

yetisi”dir  (Nietzsche, 2000, s. 63). Dolayısıyla, sürü insanının mutluluğu adeta narkotik 

gibidir; mutluluğu, “bedenin gevĢemesi olarak” anlar. Üstelik hiç “tabiî ve açık kalpli 

değildir”; pasif olduğu kadar kurnazdır, çarpık ruhludur, saklı köĢeleri, dolambaçlı 

yolları, arka kapıları sever. Çünkü, “saklı her Ģey, onu kendi dünyası, kendi güvenliği, 

kendi iyileĢtirici ilacı olarak çeker”, susmaz, unutmaz, pusuya yatar, siner, zamanını 

bekler, beklerken de kendini alçaltmakta ustalaĢır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 32). ĠĢte 

bunlar da sürü tekinin, sürüden olmayanlarla iliĢkisinde ortaya çıkan yapısal 

özellikleridir (Özcan, 2006, s. 306). 

Çokların değerlendirme tarzının, yani kölenin yarar ahlakının baĢ değer 

yapıldığına, bunun sonucunda da “insanın erdemlerine”, sürünün çıkarını koruyan bir 

anlam yüklendiğine dikkat çeken Nietzsche‟ye göre, söz gelimi sürü insanı için 

“doğruluk, insanın „tanınabilir olması‟ ve „içini açık ve değiĢmez iĢaretlerle açığa 

vurması‟dır”. Çünkü, bunu yapmayan, kendini saklayan, sürü için tehlikelidir (Akt. 

Kuçuradi, 2009, s. 33). Nitekim, özgür tinli gibi bir istisna değil, kural olan bağlı tinliler 

“dört tür Ģeyin doğru olduğunu söylerler”; bunlardan birincisi, “kalıcılığı olan tüm 

Ģeyler doğrudur”; ikincisi, “bizi rahatsız etmeyen her Ģey doğrudur”; üçüncüsü, “bize 

yararı dokunan her Ģey doğrudur”; dördüncüsü, “uğruna kurban verdiğimiz her Ģey 

doğrudur”. Bu sonuncu ilkenin, “halkın isteği dıĢında baĢlanmıĢ olan bir savaĢın, ilk 

kurban verildiği andan itibaren” neden coĢkuyla sürdürüldüğünü açıkladığını belirten 

Nietzsche, “davalarını bağlı tinlilerin ortamında savunan” özgür tinlilere Ģöyle 

seslenmektedir: “önce özgür tinlilerin her zaman var olduğunu, daha sonra rahatsızlık 

vermek istemediklerini ve sonunda da bağlı tinlilere genel olarak yarar sağlamak” 

istediğinizi kanıtlamak zorundasınız, ama “bağlı tinlileri bu sonuncu noktada”, yani 

uğruna kan döktüğü her Ģeyin doğru olduğu konusunda “ikna” edemeyeceğiniz için, 
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“birinci ve ikinci noktayı kanıtlamıĢ” olmanızın onlara bir yararı yoktur (Nietzsche, 

2015d, s. 166-167). Dolayısıyla, özgür tinlinin doğru ya da değer kabul ettiği hiçbir 

Ģeyin sürü insanı için bir değeri yoktur, çünkü ona bir yararı yoktur. Kendisini dünyanın 

merkezine yerleĢtiren ve tüm var olana “bana ne yararı var?” diye bakan sürü insanı için 

objektif olmak demek, Ģayet kendisine bir faydası yoksa kenara çekilmek, suya sabuna 

dokunmamak, herkesin düĢündüğü gibi düĢünmektir. KarĢılık beklemeksizin vermeyi 

kabul etmeyen, bedavadan yaĢamanın peĢine düĢen, kendine yararı dokunan her Ģeyi bir 

hak olarak gören ve “bu benim gerçekten hakkım mı?” diye hiç düĢünmeyen, sadece 

elde etmeyi isteyen sürü insanının adaletten anladığı ise “eĢit kuvvete sahip” olmaktır. 

Çünkü, özgür insanlara karĢı kuvvet kazanmak, varlıklarını duyurabilmek, ayakta 

durabilmek için eĢitlik iyidir; güvenmek iyidir, çünkü güvenmemek gerginlik yaratır, 

tedbir gerektirir; kuvvetlilere saygı göstermek iyidir, yoksa onlar düĢman kesilir; 

hakikati sevmek iyidir, çünkü hakikat bir açıklamadır, düĢünmesini, kafasını yormasını 

gerektirmez; birlikte acı çekmek iyidir, çünkü bir Ģey için beraberce acı çekmek bağımlı 

olmayı ve her Ģeyi bir görmeyi gerektirir; hoĢgörülülük iyidir, çünkü karĢı tavır koymak 

ve karĢı tutumda bulunmak baĢına iĢ açabilir (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 33).   

Dolayısıyla, sürü tekleri kendi sürüleri içinde – sözüm ona – iyi insandır, yani 

barıĢsever, köĢesiz, iddiasız, saygılı, yiğit, dürüst, sadık, güven dolu, fedakâr, anlayıĢlı, 

hoĢgörülü, sevecen, çalıĢkan, çilekeĢ, yardıma hazır, söz dinleyen, kıskanmayan, 

baĢkalarının hakkına saygı gösterir gözüken insandır. Fakat, “bütün bu özellikleri ve bu 

türlü tutumu, sürünün teklerine, kendi gibilerine, bu sözlere aynı anlamı veren kendi 

gibilerine karĢı böyledir”, yani “bütün bu özellikler ancak sürünün içinde iĢler” (Akt. 

Kuçuradi, 2009, s. 33). Sürünün dıĢında olanlara, yani kendi gibi olmayanlara karĢı ise 

düĢman, egoist, acımasız, amansız, ölçüsüz, iddialı, yırtıcı, korkak, eğri ve kıskançtır; 

“kendini gizler, öç almak ister, onlara boyun eğdirmek ister, onlara karĢı dürüst 

değildir” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 33-34). Nitekim, tüm bunlar, yani sürünün iyileri ve 

kötüleri “Batı dünyasında Ġsa‟dan sonra egemen olan moral değerlerdir, erdemlerdir”. 

Daha önce üzerinde üzerinde durulduğu gibi Nietzsche‟ye göre, “insanlık tarihinde, 

çoklar azlara karĢı baĢkaldırmıĢ, insanla ilgili her Ģeyi yeniden, sürünün ve sürü tekinin 

yararını koruyacak Ģekilde değerlendirmiĢ ve ortaya yeni bir değerler (iyiler-kötüler) 

tablosu, sürü morali denen Ģey çıkmıĢtır” (Özcan, 2006, s. 306). Böylece, insanı 
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insanlaĢtıran erdemlere, değerlere, sürünün yarar ve çıkarını gözeten bir anlam 

yüklenmiĢ, ayrıca “belirli bir topluluğun yararına ve onların bakıĢ açısına göre 

Ģekillenen yeni tablo, bütün insanlara ve onların baĢarılarına, yapıp etmelerine değer 

biçmenin geçerli tek aracı haline getirilmiĢtir” (Özcan, 2006, s. 307). Bu bağlamda 

Nietzsche‟ye göre, çokların azlara karĢı giriĢtiği, değerler tarihindeki bu ihtilalin ve 

ayaklanmanın ya da gücü istemenin arkasında üç temel güdü yatmaktadır: Birincisi, 

“sürünün güçlü kiĢilere ve bağımsız kiĢilere karĢı olan tabiî güdüsü”; ikincisi, “acı 

çekenlerin ve cılız insanların mutlu insanlara karĢı olan tabiî güdüsü”; üçüncüsü ise 

“orta [ortalama] insanların, kuraldıĢı olan insanlara karĢı olan tabiî güdüsü”dür (Akt. 

Kuçuradi, 2009, s. 35). Bu mücadele sonucunda da, “sıradan insan, cılız insan ve orta 

insan, tek kelimeyle sürü insanı, çoklar pekçoklar, lüzumsuzlar” ya da Gasset‟in 

deyiĢiyle kitle insanı, kitleler, yığınlar, soylu, yaratıcı, özgür insanlara karĢı güç 

kazanmıĢlardır. Böylece, sürü insanının üç tipi olan “cılız insan, sıradan insan ve 

ortalama insanın temsil ettiği değerler, aynı zamanda birer Tanrı buyruğu ya da 

sorgusuz sualsiz kabul edilmesi gereken bir hakikat gibi gösterilerek „en yüksek moral 

değerler‟ haline” getirilmiĢtir (Özcan, 2006, s. 307). BaĢka bir deyiĢle, demokrasi eliyle 

“realite, hakiki dünya, umut, gelecek dünya” bu insan tipinin avuçlarının içine 

bırakılmıĢtır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 35). 

Bu bağlamda, sürü insanının, “cılız insan, ortalama insan ve sıradan insan” 

olmak üzere üç tipi olduğuna dikkat çeken Nietzsche‟nin görüĢlerinden hareketle, bu 

insan tiplerini daha yakından tanıyabilmek için her birinin yapısal özelliklerini, 

değerlendirme tarzını ve yaĢam Ģeklini kısaca ele almak gerekirse, bu üç tip sürü 

insanından, cılız insan, yani “kıt, zavallı, kansız” insan, “baskı altında olan, ezilen, acı 

çeken, özgür olmayan, kendisine güvenmeyen, yorgun” insandır (Akt. Kuçuradi, 2009, 

s. 38). Bu insan tipinin baĢ değerleri ise “doğal olarak, „sıcak yüreklilik‟, „sabır‟, 

„çalıĢkanlık‟, ve „alçakgönüllülük‟ ile bağlantılı olan „yakınını sevme‟, „altruism 

[özgecilik] ve birlikte acı çekmedir”; çünkü, varolmanın baskısına, ancak bunlara 

sığınarak dayanmaktadır (Özcan, 2006, s. 308). Toplumda bu tür zavallı küçük 

insanların baĢını çeken, onlara “tabiata aykırı” “melek insan” idealini sunan ise genelde 

dinle ilgisi olmayan “rahip” ya da “rahip” tipli, sözde “ulu”, sürü baĢlarıdır. Bu tür sürü 

baĢları, adeta kendisi hasta olan doktora benzer, aslında hiç kimseyi ve kendini 
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iyileĢtirecek bir güce sahip değildir, ama cılız insanlara, acılarını baĢkalarının acısıyla 

unutmanın, baĢkalarının yükünü hafifletmenin, baĢkalarına sevinç vermenin iyi 

olduğunu öğütleyerek, küçük sevinçler yaratır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 42). Bu tür 

morali savunan insan tiplerinin istediği Ģey, daha önce üzerinde durulduğu gibi insan 

yapısına ait bir çok Ģeyin ezilmesi, bastırılması, insanın evcilleĢtirilerek terbiye 

edilmesidir. Çünkü, hatırlanacağı üzere çileci ideal, insan gerçeğinin sadece yarısını iyi 

kabul eder ve hayatın ancak yarısına “evet” der; asıl kurtuluĢu öte dünyada arar (Özcan, 

2006, s. 308). Dolayısıyla, cılız insan, dinin ağır bastığı bir toplum idealinin ve bu 

idealin temelini oluĢturacağı düĢünülen “değerlerin” temsilcisidir (Özcan, 2006, s. 309).  

Sürü insanının bir diğer tipi, “ortayı ve orta olmayı, en üstün, en değerli Ģey 

olarak gören”, kendi yüzü ve kendi rengi olmayan, insanlar arasında fark olduğu 

düĢüncesinden korkarak kaçan, “hoca, âlim ya da üniversite profesörü” tipidir, yani 

ortalama insandır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 48-49). Bu tip insanlar, “nesnel” olduklarını 

iddia ederek, kendi köĢelerinde, etliye sütlüye karıĢmadan yaĢayan, ayrıca çalıĢkan 

olma, düzenli ve ölçülü olma, baĢkalarının gereksinimlerini bilebilme gibi çoğunluğun 

“olumlu” saydığı özelliklerin yanında, soylu olmama, sayılma ve kendine önem 

verilmesi, hatta biat edilmesi ihtiyacında olma gibi “olumsuz” bir takım özelliklere de 

sahip olan insanlardır. Sürü insanının bir tipi olan ortalama insan, “Hristiyan görüĢünün 

bir devamı olarak demokratik” toplum idealinin ve bu idealin temelini oluĢturacağı 

düĢünülen “değerlerin” temsilcisidir (Özcan, 2006, s. 309).               

Bu üç tip sürü insanından, Nietzsche‟nin, “en tiksinilecek insan” dediği ve “son 

insan” olarak nitelendirdiği sıradan insan ise sözde kültüre büyük önem veren “modern” 

insana karĢılık gelmektedir (Özcan, 2006, s. 307). Kendine güvenmeyen, “kendini 

sürekli ezilmiĢ duyan”, bilimi baĢ değer sayan, bilime sonsuz güvenen, çarĢı pazarda 

baĢarı kazanan, her Ģeyi sıradanlaĢtırıp “halka indiren”, “popüler yapan” modern insan, 

her zaman “kamuoyu”nun, söz gelimi basının, günümüz diliyle sosyal medyanın 

etkisinde kalan, “özgürlük”, “eĢitlik”, “kardeĢlik” ve “adalet” gibi sosyal değerleri, 

kendi moraline göre anlamlandırıp ön plana çıkartan, gündelik köle ahlakının ideali 

sonuna kadar götürüldüğünde, sosyalist rejimlerin ve bilimci akımların hedef edindiği, 

eĢitlik sevdalısı sosyalist insandır, dolayısıyla sosyalist bir toplum idealinin ağır bastığı 

“değerlerin” temsilcisidir (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 36). Nietzsche‟nin deyiĢiyle, “mutlu 
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uykulu”, “tin yoksulu”, “dayakla ve birkaç lokma yiyecekle dans etmeyi” öğrenmiĢ “bir 

hayvandan daha fazlası” olmayan, modern insan grubu içinde yer alan sıradan “son 

insan”ın (2015c, s. 12-13-22-24), “eĢitlik”, “adalet” gibi değerleri, ön plana 

çıkarmasının ana nedeni, “insanlar arasında yapı ve değer ayrılığı görmenin, insanları 

basamaklandırmanın baĢ düĢmanı‟ olmalarıdır” (Özcan, 2006, s. 307). Çünkü, “tek 

olmak, kendi gözleriyle görmek” demek, “herkesle aynı değerlendirmeleri yapmamak”, 

“kamuoyunu hesaba katmamak, o sürü moralinin dıĢına çıkmak” demektir. Ancak, 

bunun için yapısı müsait olmayan, korkak günlük insanın, “insanlardan beklediği Ģey, 

herkesin herkesle gözlerini ve gönlünü bir yapmasıdır; yani herkesin her Ģeyi aynı 

Ģekilde değerlendirmesini, herkesin günlük insan [sıradan insan] olmasını ister”. Çünkü, 

“kendisi böyle yapar, (…) kendisi böyledir”, yani bağımsız değerlendirmeden 

yoksundur. Bu nedenle, sıradan insan, yapısı gereği, herkesle aynı görmek, aynı Ģekilde 

değerlendirmek zorundadır. Kendisiyle aynı değerlendirmeleri yapan, yani geçerlikte 

olan moralin gözlükleriyle bakan, insanların “eĢit” olduğuna inanan sıradan insan, 

“eĢitlik” ister; çünkü o yapısı gereği, köle, ezilmiĢ bir insandır” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 

36).  

Oysa, Nietzsche‟ye göre, gerçekte, insanlar değer bakımından eĢit değildir (Akt. 

Kuçuradi, 2009, s. 37). Nitekim, “sürü insanının değeri nedir? diye soracak olursak, 

Gasset‟in özellikle Kitlelerin Ayaklanması adlı eserinde “ruhu kör, böcek, insan kabuğu, 

baĢıboĢ insan, herkesle aynı olan, soyluluk yoksunu, yüreksiz insan, tek boyutlu ilkel 

insan, halk, bireyler, ortalama insan, sıradan insan, orta insan, kitle insanı, kitleler, 

yığınlar, kalabalıklar…” olarak nitelendirdiği, Nietzsche‟nin ise “halk, zehirli 

örümcekler, çoklar pekçoklar, lüzumsuzlar, bağlı insanlar, çarĢı sinekleri, zayıf insanlar, 

köleler, çaresiz orta insanlar, günlük insanlar, sıradan insanlar, nasibi kıt insanlar, 

bitkin, çökmüĢ, cılız, birörnek insanlar, yobazlar, boynuzlu mandalar, yarım yarım 

insanlar, modern insanlar…” dediği, sürünün sözde “iyi, erdemli insan”ı,  değersiz bir 

cinstir”; çünkü “o, bir „kiĢi‟ değildir; bir defalık olmak üzere ortaya konmuĢ bir insan 

Ģemasına uygun olmakla değer kazanır” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 51). Dolayısıyla, sürü 

insanının “kendi ayrı değeri yoktur”; “o, baĢkasıyla karĢılaĢtırılabilir, onun benzeri 

vardır”; o tek olmayandır; herkesle ilgisi bakımından, “özel bir durumu”, yani onu, 

diğer sürü teklerinden ayıran, herhangi bir özelliği, farklı imkânları, farklı yaĢantısı, 
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farklı gerçekleĢtirmeleri, kendi değerlendirmeleri yoktur. Bu nedenle, “iyiler – 

yaratamazlar bunlar, hep sonun baĢlangıcıdır bunlar - / Yeni levhalara yeni değerler 

yazanı çarmıha gererler, geleceği kendilerine kurban ederler, (…) bunlar (…) dünyaya 

çamur atanlar (…) zararların en zararlısıdır” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 51-53).  

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, Gasset‟in kitle insanı ve soylu insan 

tipine iliĢkin düĢüncelerini, Nietzsche‟nin sıradan insan ve özgür, yaratıcı, soylu, üstün 

insan görüĢüyle karĢılaĢtırarak, benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak, Gasset‟in 

kitle insanı ve soylu insan ayrımındaki eksikliklerin anlaĢılması bakımından yararlı 

olacaktır. Bu bağlamda, Nietzsche‟nin insan ve değer görüĢünden derinden etkilendiği 

görülen Gasset‟in kitle insanı ve soylu insan ayrımı, herhangi bir sosyal veya ekonomik 

bir sınıfa ya da gruba iliĢkin bir ayrım değildir. Daha açık bir ifadeyle, Gasset, 

“kitleler”, “kitle insanı”, “sıradan insan” “orta insan” ya da “azınlıklar”, “seçkin, soylu 

insan” deyiĢiyle, nicel bir belirlemeye değil, belirli insan tiplerine, hatta kendisi bunu 

açıkça beyan etmese de aslında Nietzsche‟nin “sürü insanı” – “soylu insan” ayrımına 

vurgu yapmaktadır. Nitekim, Nietzsche‟nin düĢüncelerine benzer Ģekilde, Gasset, 

“soylu insan” ya da “ruhça soylu insan” deyiĢiyle kalıtımsal anlamda “kan soyluluğu”nu 

değil, insanın daima kendi kendisini aĢması yönünde gösterdiği çabayı ve kendi 

kendisinin efendisi olabilmeyi kastetmektedir. Öte yandan, Nietzsche‟nin sürü insanı 

olarak nitelendirdiği insan tipiyle benzerlik gösteren Gasset‟in vasat, sıradan insan 

olarak da değerlendirdiği kitle insanı (kitleler) ise tüm sosyal sınıflarda var olan, kendini 

herkes gibi hisseden, ancak bundan rahatsız olmayan ve sahip oldukları özellikler 

bakımından birbirinden ayırt edilemeyen, ruhu özgürlük değil, bağlılık gereksiniminde 

olan, bu nedenle kendi özel çabasıyla, bağımsız giriĢimiyle bir yaĢam tasarımı 

oluĢturmaktan aciz, günü birlik yaĢayan bir insan tipine karĢılık gelmektedir. 

Dolayısıyla, Gasset de Nietzsche gibi insanlar arasında yapısal farklılıkların olduğunu, 

bu nedenle insanların değer bakımından eĢit olmadıklarını ileri sürmektedir.  

Fakat, Gasset, kitle insanı ve soylu insan ayrımıyla her ne kadar Nietzssche‟nin 

düĢüncelerinden beslense de kitle insanının eğitim yoluyla karakterinin 

iyileĢtirilebileceğini, bu insan tipinin değiĢtirilip düzeltilebileceğini, diğer bir deyiĢle 

yeniden biçimlendirilebileceğini ileri sürmesiyle Nietzsche‟nin düĢüncelerinden 

ayrılmaktadır. Gasset‟in kitle insanı ve soylu insan tipinin yapıca birbirinden farklı 
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olduğunu öne sürmesine rağmen, bu iki ayrı insan tipi arasındaki yapı ve değer 

farklılığının eğitimle giderilebileceğini düĢünmesi, insan ve değer görüĢünü temelden 

sarsmakta, adeta bir insanın tutunduğu dalı kendi kendine kesmesine benzemektedir. 

Oysa, buraya kadar anlatılanlar, Nietzsche‟nin özgür ruhlu-soylu insan tipi ile köle 

ruhlu- bağlı tinli sıradan insan tipi arasında yaptığı ayrımın, eğitimle, kültürle ya da 

baĢka bir yolla giderilebilir türden, gelip geçici, keyfi bir ayırım olmadığını açıkça 

göstermektedir. Nietzsche‟ye göre, her çağda insanlar her zaman bir istisna olan “özgür 

tinliler” ve kural olan “bağlı tinliler” olarak ikiye ayrılacaktır. 

Dolayısıyla, doğal olarak sahip olduğu olanaklar dıĢında, türün sonradan 

kazandığı olanakları dahi hayata geçirememiĢ, akla ve erdeme uygun eyleyemeyen, 

yapıp etmelerinin temelinde, herkesin “iyi” veya “kötü” olarak nitelendirdiği ezbere 

değerlendirmeler olan sürü insanı ile ortaya koyduğu eser, baĢarı veya fikirlerle tür 

olarak insanın varlıktaki özel yerini, değerini ve değerlerini borçlu olduğumuz, 

insanlara ve çağlara yön veren, insanın kendi geleceğini kendisinin çizebileceğini 

gösteren, yani milyonlarca insanın yaĢamasını haklı çıkaran yaratıcı soylu kiĢi, aynı 

değerde değildir; yapı ve değer bakımından eĢit değildir (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 14-23-

25). Nitekim, Nietzsche‟ye göre, insanlar arasında, “sıra ve derece farkında en yüksek 

yeri olan insan, yaratıcı insandır; “bu merdivende „değerleri‟ belirleyen ve yüzyılların 

istemesine yön veren, bununla da en üstün yapılı insanlara yön veren kiĢi, en üstün 

insandır” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 78). Çünkü, soylu insanın, yapısı, doğası, sahip 

olduğu olanaklar, özellikler, ereği, kitle insanından farklıdır. Yaratıcı, soylu kiĢi ile 

sıradan insan “arasındaki ayrılık bir yapı ayrılığıdır”; “bu yapı ayrılığı” ve değer 

bakımından ayrı değerde olmaları, “onların değerlerle [etik değerlerle ve üst değerlerle] 

olan bağlantılarında, yaĢamlarının bütününde, yapıp ettiklerinin temelini meydana 

getiren değerlendirmelerinde” ortaya çıkmaktadır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 14). BaĢka 

bir deyiĢle, bu iki insan tipi “arasındaki yapı ayrılığı, onların realiteyi görebilme 

gücüne; olan biteni ve insan baĢarılarını, „değerleri‟, insanla ilgili her Ģeyi baĢka baĢka 

tarzlarda değerlendirmelerine” dayanmaktadır. Nitekim, soylu kiĢi ile kitle insanının “en 

geniĢ anlamından en dar anlamına kadar yapmak istedikleri, hedef edindikleri Ģeylerin 

temelden ayrı olması, „kuvvetli isteme‟lerinin temelden ayrı” olması, “onların öz 

yapılarına göre ortaya” çıkmaktadır (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 23). Bu açıdan 
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bakıldığında, yapı ve değer bakımından birbirinden farklı olan, sıradan kitle insanı ile 

soylu insan, “aynı sözleri kullansalar da baĢka baĢka diller konuĢur; aynı Ģeylere 

baksalar da baĢka baĢka Ģeyler görür. Realiteyi değerlendirmeleri baĢka baĢkadır”, 

çünkü, sıradan kitle insanı ile ruhça soylu, yaratıcı insan, “baĢka baĢka yapıda 

insanlardır” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 24-25). 

Gelinen bu noktada, sıradan kitle insanının ve yaratıcı, ruhça soylu kiĢinin, 

yapısının (doğasının), sahip oldukları yetilerin ve/veya olanakların ve özelliklerin, 

dolayısıyla değer anlayıĢlarının, değerlerinin ve değerinin birbirinden farklı olduğunu 

dikkate aldığımızda ve ayrıca yapı ve değer bakımından eĢit olmayan bu iki insan tipi 

arasında çok derin bir “sıralanma düzeni”, “derece farkı” olduğunu ve bu hiyerarĢinin 

en üst basamağında yaratıcı, soylu, üstün insanın yer aldığını göz önünde 

bulundurduğumuzda, Gasset‟in sorduğu, ancak yanıtını vermediği/veremediği “sıradan 

kitle insanı, eğitimle düzeltilebilir, yeniden biçimlendirilebilir ve soylu bir insan 

yapılabilir mi?” sorusunun, aslında tam da “insanlaĢmasını tamamlayamamıĢ sıradan 

kitle insanının, eğitim ya da kültür yoluyla, etik kiĢi değerlerine, etik iliĢki değerlerine 

sahip, değerler yaratan, insanlaĢmasını tamamlamıĢ, “insan” adını almaya hak 

kazanmıĢ, bir istisna olan, özgür tinli, ruhça soylu, yaratıcı, üstün insan, değerli bir kiĢi 

yapılabilir mi?” ya da “soylu kiĢinin yapısal özelliklerini ve değerlerini, sıradan kitle 

insanına eğitimle aĢılamak ve kitle insanının yapısal özelliklerini değiĢtirmek, kitlelere, 

insan olmanın ne demek olduğunu öğretmek, bu insan tipinin insanlaĢmasını sağlamak 

mümkün müdür?” sorularıyla aynı anlama geldiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Buradan hareketle, Gasset‟in, hem eğitimle ilgisinde, kitle insanı ile soylu insan 

ayrımında gözden kaçırdığı ve/veya dikkate almadığı noktaları, dolayısıyla eğitim 

anlayıĢında yer alan sorunları anlamamızı hem de kitleselleĢmeyle doğrudan 

iliĢkilendirdiği bu sorulara bir yanıt verebilmemizi kolaylaĢtırması bakımından, 

öncelikle tek baĢına alındığında, eğitimin, bir kiĢinin insanlaĢabilmesi için yeterli bir 

koĢul olup olamayacağının açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. Bu nedenle, 

eğitimin, sırf mesleki ve teknik bir sorun olmadığını, her Ģeyden önce bir insanlaĢma 

sorunu olduğunu düĢünen, Antik dönem filozoflarından Platon‟un, insanlaĢma 

sürecinde eğitimin ve rolünün ne olduğuna iliĢkin düĢüncelerine kulak vermek yerinde 

olacaktır.      
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Eğitimi, bireylerin insanlaĢabilmelerinin temel koĢullarından birisi olarak kabul 

eden Platon‟un eğitim anlayıĢına göre, eğitimin amacı, “bireyin bir insan teki olarak 

sahip olduğu olanakları hayata geçirmesine yardımcı olmak”, böylece bir insan olarak 

kendisini diğer varlıklardan ayıran “iĢi”ni en iyi Ģekilde yerine getirmesini, yani akla ve 

erdeme uygun eylemesini sağlayarak, bireysel anlamda insanlaĢmasının, “yeni bir 

doğaya kavuĢma sürecini tamamlamasının önünü açmaktır”. Ancak, “bu „yeni bir 

doğa‟ya kavuĢma sürecinin nasıl sonlanacağı”, hem bireysel olana, yani “bireysel 

yapısal özelliklere”, hem de “çevresel ve toplumsal koĢullar bütününe bağlıdır”. Daha 

açık bir ifadeyle, bir süreç olarak eğitim, “hem yürütülüĢ Ģekli hem de amacı 

bakımından bireysel olanla toplumsal olanı harmanlayan bir yapıya sahiptir”. Bu 

bağlamda, hem bireysel hem de toplumsal anlamda asıl amaç ise erdemli, soylu bir 

yaĢam ve bu türden bir yaĢamın beraberinde getireceği mutluluktur (Özcan, 2007, s. 

68). 

Dolayısıyla, Aristoteles‟in düĢüncelerinde de karĢımıza çıktığı gibi hocası 

Platon‟a göre de “mutluluğun biricik yolu erdemdir”. Çünkü, nasıl ki “her varlık kendi 

belirlenimine ancak kendine uyan erdemle” eriĢebilmektedir, iĢte insanın özünü 

oluĢturan ruh da ancak kendi belirlenimine, kendine özgü erdemle eriĢebilmektedir. 

BaĢka bir deyiĢle, ruhun ya da bir insanın, iyi yaĢayıp mutlu olabilmesi için kendi 

belirlenimine ulaĢması gerekmektedir. Bunu sağlayan erdem ise “ruhun, kendi içindeki 

düzenin sağlanmasından, sağlıklı olmasından ve ruhun her bir bölümünün kendi üzerine 

düĢen iĢi yapmasından, böylece de insanın kendi belirlenimine ulaĢmasından baĢka bir 

Ģey değildir” (Özcan, 2007, s. 68-69). Bu bağlamda, insan ruhunun üç kısımdan 

oluĢtuğunu belirten, ancak, önce insan ruhunu, “akıl sahibi olan ve olmayan” kısım 

olmak üzere ikiye ayıran Platon‟a göre, insanın ruhunun akıllı kısmının ya da akıl sahibi 

denilen yanın özelliği, “hesaplayan düĢünen yan” olmasıdır. Öte yandan, “akıl sahibi 

olmayan kısım ise düĢünemeyen, sadece arzulayan”, isteyen yandır. Dolayısıyla, bu 

kısma, “ruhun istekler” kısmı, yani seven, acıkan, susayan, zevk almak isteyen yanı da 

denilebilir. Ancak, ruhun bu iki kısmına ek olarak, “isteklerle ilgili olmasına rağmen, 

zaman zaman akıldan yana çıkan” ve “aklın sözünü dinleyen bir yan daha vardır”. 

Ruhun bu kısmına, “azgınlık, kızgınlık” ya da “öfke yanı” diyen Platon‟a göre, “bu yan, 

insanın zaman zaman aklın sözünü dinlemeyip, tutkuların etkisine kapıldığı durumlarda, 
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kendi kendine söylenen, öfkelenip kızan” yandır, yani “içimizde bir çatıĢma 

olduğunda”, ruhun, “çoğu kez akıldan yana çıkan” kısmıdır (Özcan, 2007, s. 69).  

Buradan hareketle, “öyleyse içimizde üç değil, iki yan vardır: Akıl ve 

istek…Yoksa, toplumdaki yönetenler, savaĢanlar ve para kazananlar gibi içimizde de üç 

bölüm mü vardır?” diye soran ve ruhun, kızma ya da öfke yanını, toplumun, 

“savaĢanlar” kısmıyla eĢ tutarak, “kötü bir eğitimle bozulmamıĢsa, akla yardım eden 

üçüncü bir yan” olarak ele alan Platon‟a göre, “toplum için geçerli olan bölümlenme, 

yani yönetenler, savaĢanlar ve çalıĢanlar (çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar vb.), insan 

ruhu için de geçerli”dir. Dolayısıyla, “devlette, her üç sınıfın kendine özgü iĢi” her ne 

ise onu yapmasıyla ortaya çıkan “doğruluk (adalet), kiĢi söz konusu olduğunda” da 

benzer Ģekilde, “ruhun bu üç yanının kendi iĢini [iyi] yapması, her bir yanın kendi 

erdemine ulaĢmasıyla” ortaya çıkmaktadır. Ancak, insan ruhunda akılla ilgili kısmın 

kendine özgü iĢi iyi yapabilmesi için küçük yaĢlardan itibaren, öncelikle müzik ve 

jimnastikle sonra da felsefi eğitimle mutlaka eğitilmesi gerekmektedir (Özcan, 2007, s. 

69). 

Bu bağlamda, Platon‟a göre, genel anlamda, eğitim, dıĢarıdan bakıldığında bir 

bütünmüĢ gibi görünen insan ruhunun üç ayrı yanının, yani canavar (istek ve arzular), 

aslan (öfke, kızgınlık) ve insan (akıl) kısımlarının
6
 eğitimidir (Özcan, 2007, s. 69). 

BaĢka bir deyiĢle, eğitim, “içimizdeki insanın, bütün insanı mümkün olduğu kadar 

dizginlemesi”, yani çok baĢlı canavara yem vererek, göz kulak olmayı ve onu “bir 

çocuk, bir öğrenci gibi yetiĢtirirken aslanı kendine yardımcı olarak” almayı, hiçbirinden 

dikkatini esirgemeyerek, “hepsinin hem aralarında hem de kendisiyle iyi geçinmesini” 

sağlamayı öğrenme sürecidir (Platon, 2014, 589 a-b). Dolayısıyla, eğitim, ruhun üç ayrı 

yanının “tek bir kalıp içinde birleĢmesinden oluĢan „insan‟ın insanlaĢmasının”, yani 

“içindeki hayvanları dizginleme sürecinin ve bu süreci olanaklı kılan „insan‟ın [akıl 

kısmının], gerçeği kavrayabilmesinin olmazsa olmazıdır” (Özcan, 2007, s. 69). Platon, 

gerçek anlamda “aydınlanmaya ve arınmaya doğru giden bir süreç ve insanlaĢmada 

zorunlu bir aĢama olarak” aldığı eğitimi, aynı zamanda “bir mağaranın koyu 

karanlığında doğup büyümüĢ birisinin günün birinde mağarasından çıkıp”, her Ģeyi, 

                                                           
6
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Platon, Devlet, Sabahattin Eyüboğlu & M. Ali Cimcoz (Çev.), 588 c-e. Türkiye 

ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ġstanbul, 2014. 
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“GüneĢ Tanrı‟nın kutsal ıĢığı altında”, asıl gerçekliğiyle görmesine” benzetmektedir 

(Özcan, 2007, s. 69-70).  

Çünkü, Platon‟a göre, gerçek aydınlanma, aslında, görülen dünyanın asıl gerçek 

olmadığının kavranılmasıyla” baĢlamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, görünen dünya, 

adeta koyu karanlık içindeki bir mağara zindanıdır, mağarayı aydınlatan ateĢ ise güneĢin 

yeryüzüne vuran ıĢığıdır; “mağaradan yukarı doğru, „üst dünyaya çıkan yokuĢ ve 

yukarıda seyredilen güzellikler de, ruhun düĢünceler dünyasına yükseliĢi‟dir”. ĠĢte tıpkı 

“mağara duvarına vuran asıl nesnelerin gölgelerini gerçek nesne sayan mağara adamları 

gibi, eğitimsiz bir ruha sahip insan da görülen Ģeyleri gerçek sanır” (Özcan, 2007, s. 70). 

Buna karĢılık, eğitilmiĢ bir “ruh, bakıĢlarını gerçeğin ve varlığın aydınlattığı bir nesneye 

çevirdiği zaman onu kavrar, bilir ve tam bir anlayıĢa varır. Ama, karanlıkla karıĢık 

doğan ve ölen geçici Ģeylere çevrildi mi, yarım yamalak, bulanık görür onları”, öyle ki 

“bir görünüĢten ötekine, bir uçtan öbür uca atlar; aklını iĢletemez olur” (Platon, 2014, 

588d). Dolayısıyla, aslında eğitim, “mağaranın koyu karanlığından aydınlığa çıkıĢ” 

sürecidir, yani bireyin “yeni bir doğa kazanması anlamında insanlaĢma sürecidir”. 

Nitekim, Platon‟dan önce Demokritos‟un da dikkat çektiği gibi, “Antik Yunanlılar için 

„doğa ve eğitim benzer Ģeylerdir; çünkü eğitim insanı baĢka kılığa sokarsa da, baĢka 

kılığa sokarak doğa yaratır” (Özcan, 2007, s. 70). 

Fakat, eğitim, “insan teklerine kendi yapılarında olmayan bir Ģeyi vermek”, yani 

“bilgiden yoksun bir ruha bilgi koymak” ve böylece “görmeyen gözlere görme gücü 

vermek gibi bir Ģey değildir” (Özcan, 2007, s. 70). Çünkü, Platon‟a göre, “her ruhta bir 

öğrenme gücü ve bu iĢe yarayan bir örgen vardır. Gözün karanlıktan aydınlığa 

çevrilmesi için nasıl ki bütün bedenin birden dönmesi lazımsa”, iĢte “bu örgenin de 

bütün ruhla birlikte geçici Ģeylere sırtını dönüp varlığa bakabilmesi, varlığın en ıĢıklı 

yönüne, „iyi‟ dediğimiz yönüne çevrilmesi” gerekmektedir (Platon, 2004, 518c). Bu 

anlamda, eğitim, “ruhun bu gücünü „iyi‟den yana çevirme ve bunun için en kolay, en 

ĢaĢmaz yolu bulma sanatıdır. Yoksa [eğitim] ruha görme gücünü vermek”değildir; 

çünkü o “güç, onda kendiliğinden vardır; ama kötü yöne çevriktir. Bakılmayacak yana 

bakmaktadır”, dolayısıyla yalnızca eğitim, onu “iyi yana yöneltir” ve bu da eğitimciye 

düĢen bir görevdir (Platon, 2014, 518d). Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken 

önemli bir husus da ruhun düĢünme gücü dıĢında kalan diğer güçlerini, tıpkı bedensel 
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güçler gibi çalıĢmayla, alıĢmayla kazanabilmek mümkün olduğu halde, düĢünme 

gücünün böyle olmadığıdır (Özcan 2007, s. 70). Çünkü, düĢünme gücü bir baĢka türlü 

güçtür”, öyle ki hiçbir zaman yok olmayan bu güçte Tanrısal bir yan vardır, ama “ona 

verilen yöne göre ya yararlı ve kârlı olur ya da yararsız ve zararlı” olur. Dolayısıyla, 

düĢünme gücünün yönünü yukarı çevirmek, “iyi” olana bakmasını sağlamak gerekir 

(Platon, 2014, 518e). Çünkü, “düĢünme gücü ya da akıl, eğitimli, bilgili insanda iyiliğin 

[erdemin] hizmetinde olabileceği gibi, eğitilmemiĢ ya da yanlıĢ eğitim almıĢ bir insanda 

kötülüğün [erdeme uygun eylememenin] hizmetinde de olabilir” (Özcan, 2007, s. 70). 

Platon‟nun deyiĢiyle, “belalı dediğimiz haydutlara” dikkat eddin! “kafaları ne kadar iyi 

iĢler; ardına düĢtükleri Ģeyleri ne kadar iyi görürler. GörüĢleri keskindir, ama kötülüğün 

emrine girmiĢtir. Onun için de ne kadar keskin görüĢlü olurlarsa, kötülükleri de o kadar 

büyük olur” (Platon, 2014, 519a).  

Dolayısıyla, “insanın sahip olduğu bu gücü veya olanağı”, eğitim yoluyla “hem 

kendisi hem de toplum için “iyi” [erdemli] yolda kullanmasını” sağlamak, “onları 

mağaralarından çıkartıp, aydınlığa kavuĢturmak” gerekmektedir ve Platon‟a göre, bu 

önemli görev, “devlete, yöneticilere (filozofa)” düĢmektedir. Bu nedenle, “Platon‟un 

anlayıĢında devlet yöneticilerinin iyi bir eğitim almıĢ olması diğer yurttaĢların 

eğitiminden çok daha önemlidir” (Özcan, 2007, s. 70). Daha açık bir ifadeyle, her ne 

kadar “eğitim genel anlamda insanın özünü oluĢturan ruhun kendi içinde taĢıdığı 

insanlık yanının geliĢtirilmesi/gerçekleĢtirilmesi”, yani insanlaĢma süreci olsa da 

“herkes için bir ve aynı eğitim söz konusu olamaz”. Kimin hangi eğitimi alacağını 

belirleyen iki temel etken vardır; bunlardan birisi “bireysel yapısal özellikler, diğeri ise 

toplumsal iĢ bölümünün gerekleri ve bireyin bu iĢ bölümündeki yeridir” (Özcan, 2007, 

s. 70-71). Çünkü, kendi gereksinimlerini tek baĢına karĢılama gücünde olmayan, 

dolayısıyla bir tür eksiklikler varlığı olan insan, temel gereksinimlerini gidermek üzere 

baĢka insanlara ihtiyaç duyar. Nitekim, ileride üzerinde durulacağı gibi “birçok 

eksiklikler birçok insanların bir araya toplanmasına yol açar. Hepsi yardımlaĢarak bir 

ortaklık içinde yaĢarlar. ĠĢte bu türlü yaĢamaya toplum düzeni deriz” (Platon, 2014, 

369c). Toplum halinde yaĢamanın bir iĢ bölümü gerektirdiğini, ancak insanların 

yaradılıĢtan birbirine benzemediğini, her bir insanın farklı iĢlere yatkın olduğunu, bu 

nedenle her insanın kendi yaradılıĢına özgü iĢi yapması ve diğer iĢlere de karıĢmaması 
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gerektiğini düĢünen Platon‟a göre, böylece “iĢ hem daha kolay hem de daha güzel olur”. 

Dolayısıyla, “toplumda yaĢayanlardan, yaradılıĢlarına göre, kimi çalıĢan, kimi tüccar, 

kimi asker, kimi de yönetici olur, olmalıdır”. Bu bağlamda, “İdeal Devlet‟te [temel] 

sorun, kimin hangi yaradılıĢta olduğunun belirlenmesi”, ona göre eğitim alması ve nasıl 

bir yaradılıĢta olanların devleti yönetmesi gerektiğine karar vermektir (Özcan, 2007, s. 

71). 

Bu bağlamda, ayrıntısına girmeden belirtecek olursak, Platon‟a göre, öncelikle 

doğuĢtan “iyi huylu, akıllı” ve “dialektika eğitimi almaya uygun” yaradılıĢta olan, 

“anlayıĢ gücü ve öğrenme kolaylığı”na sahip, öğrendiklerini unutmayan, çabuk 

yorulmayan, araĢtırmadan hoĢlanan, ölçülülük, yiğitlik gibi değerler söz konusu 

olduğunda ise “doğuĢtan bozuk” olmayan, yani erdemleri edinmeye uygun yapıda olan, 

bu anlamda yapısal bir üstünlüğe sahip olanlar, devlet yöneticisi ve koruyucusu olarak 

eğitilecek kiĢilerdir. Nitekim, bunlar ve benzeri bir takım nitelikler, “üstün insanın 

ortaya çıkması için gerekli olan kiĢisel özellikler, iç koĢullardır. DıĢ koĢulların en 

baĢında gelen ise bu övülen içsel özelliklere sahip insanlara uygun bir eğitimin 

verilmesidir” (Özcan, 2007, s. 72). Uygun eğitim derken de küçük yaĢlarda, müzik ve 

beden eğitimiyle baĢlayan, daha sonraki yaĢlarda ise dialektika baĢta olmak üzere, bütün 

bilimlerin, aritmetiğin, geometrinin ve astronominin öğretildiği eğitim sürecinde, hiçbir 

zaman zorlama yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Platon‟a göre, “hür insan hiçbir 

Ģeyi köle gibi öğrenmemeli”dir; aksi halde, “kafaya zorla sokulan Ģey akılda kalmaz” 

(Platon, 2014, 536e, 537a). Bunların yanı sıra, yapısı gereği kimin neye yatkın olduğunu 

belirlemek üzere, çocuklara farklı yaĢantı olanakları öğreten oyunlar da eğitim sürecine 

dahil edilmelidir (Özcan, 2007, s. 72). En nihayetinde, her türlü iĢ ve bilimde 

baĢkalarını aĢan, elli yaĢında sağ kalanların “ruhlarının gözünü açıp”, onları “her Ģeyi 

aydınlatan gerçek varlığın ta kendisine bakmaya zorlayacaksın” diyen Platon, böylelikle 

iyinin kendisini gören, kavrayan sadece bu üstün kiĢilerin toplumu düzene 

sokabileceğini ve tüm insanlara örnek oluĢturabileceğini düĢünmektedir. Çünkü, 

Platon‟a göre, devleti yönetme görevini, “Ģan Ģeref için değil, yalnız halkın iyiliği için” 

üstlenebilecek ve kendilerine benzer yurttaĢlar yetiĢtirebilecek yapıda olan, sadece bu 

üstün kiĢilerdir (Platon, 2014, 540a).  
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Dolayısıyla, asıl anlamda “insan”, uygun bir toplumsal yapıda, uygun bir 

eğitimle, “içindeki o küçücük „insanlık‟ kısmını alıp geliĢtiren, ona özgü erdemlere 

sahip olan, iyinin bilgisine ulaĢan ve sonra da kendini bunlara göre yeniden, doğru-adil 

„insan‟ olarak düzenleyen az sayıda kiĢidir, yani filozoftur”. Nitekim, “insanlık” 

dediğimiz Ģey, bu kiĢilerin kendi yaĢamlarında yapıp ettikleriyle somutlaĢtırdıkları 

Ģeydir ve “geriye kalan çoğunluk sadece sözde insandır; onları “hayvan kategorisine 

sokmak bu anlamda „insan‟ kategorisine sokmaktan daha kolaydır” (Özcan, 2006, s. 

92). Çünkü onların yapıp etmelerini yöneten içlerinde dizginleyemedikleri hayvan 

yandır; tabiat onları “düĢünmeden söyleneni yapacak insanlar olarak” yaratmıĢken, bazı 

nadir kiĢileri de “filozof ve devlet adamı olarak” yaratmıĢtır (Platon, 2014, 474b).    

Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, insanlar arasındaki yapısal 

farklılıkları göz önünde bulundurarak, herkese bir ve aynı eğitimin değil, kendi yapısına 

uygun bir eğitim verilmesi gerektiğine dikkat çeken Platon‟un eğitim anlayıĢına göre, 

eğitim, insan teklerinin bireysel olarak sahip oldukları olanakları ve gizil bireysel 

özellikleri ya da güçleri açığa çıkarma, bunlara gerçeklik kazandırma ve böylece 

insanlaĢmalarını sağlama sürecidir. Bu bağlamda, eğitimcilik ise insanlaĢmasını 

tamamlamıĢ olan bilge kiĢilerin, “baĢka insanların insanlaĢma süreçlerine ellerinden 

geldiğince yardımcı olma, onların önünü açma, onlara bireysel yeteneklerinin yanı sıra 

insan olarak sahip oldukları olanakları gösterme, onları ellerinden tutup tek gerçeklik 

saydıkları mağaralarının kör karanlığından aydınlığa çıkarma sanatıdır” (Özcan, 2007, 

s. 73).  

Dolayısıyla, Platon‟a göre, asıl anlamda “insan” olmak için akıl sahibi olmak tek 

baĢına yeterli değildir (Özcan, 2006, s. 15). Çünkü, Platon‟un vurguladığı gibi düĢünme 

gücü ya da akıl denilen Ģey her insanda bulunur (Özcan, 2006, s. 81). Ancak, herkeste 

bulunan akıl, “modern bir ifade kullanacak olursak, bir tür araçsal akıldır; buna karĢılık 

[üstün] bilge kiĢide bulunan akıl, araçsal olmaktan öte dialektika yürüyüĢü sonucu en 

yüksek iyinin, [erdemin] bilgisine ulaĢmıĢ, bu en yüksek gerçeğin ıĢığıyla aydınlanmıĢ 

akıldır” (Özcan, 2006, s. 82). Dolayısıyla, dürüst veya adil bir kiĢi, içindeki “hayvanlığı, 

insanlık, daha doğrusu Tanrılık” yanının emrine verebilmiĢ kiĢidir (Özcan, 2006, s. 16). 

Nitekim, üstün insan, bunu baĢarabilmiĢ, yani ruhunun “üç yanını [canavar, aslan ve 

insan] birbirine bağlayarak çokken bir” olabilmiĢ, “tam bir ölçüye ve uyuma” 
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ulaĢabilmiĢ, kendi kendini yönetebilen, ruhça soylu, doğru, adil kiĢidir (Özcan, 2006, s. 

75); “baĢaramayan ise ruhunu para karĢılığı satan, oburluğun pençesine düĢmüĢ ya da 

dikkafalılık ve hırçınlığın kurbanı olmuĢ, hayvansal bir yaĢam süren” sıradan insandır 

ve Platon‟a göre, çoğunluk tam da böyledir; onlar içlerindeki hayvanı dizginleyemezler. 

Bu nedenle, “çoğunluğun yapabileceği en iyi Ģey, bu tür üstün insanların gösterdiği 

yolda yürümek” ve onları rehber olarak kabul etmektir (Özcan, 2006, s. 16). 

Dolayısıyla, bir kiĢinin asıl anlamda “insan” olabilmesi için, aklın bilgiyle, erdemlerle 

aydınlatılması, ruhtaki düĢünme gücünün, bu tanrısal yönün “iyi”den, erdemlerden yana 

çevrilmesi gerekmektedir; bu da ancak eğitimle olur (Özcan, 2006, s. 15).  

Fakat, insanların her birinin değil, sadece küçük bir azınlığın bu tanrısal olanağa 

veya özelliğe sahip olarak doğduğuna dikkat çeken Platon‟a göre, ruha, onda olmayan 

bir Ģeyi eğitimle vermek mümkün değildir. Bu bağlamda, soylu, yaratıcı kiĢiyi, sıradan 

insanlardan (kitlelerden) ayıran önemli temel öğelerden birisi, Aristoteles‟in de dikkat 

çektiği gibi, bilge, cesur, yiğit, ölçülü, adil, yani erdemli kiĢinin, insanlaĢabilmenin 

önemli ve gerekli koĢullarından biri olan ve hem teorik hem pratik alanda birer olanak 

olarak karĢımıza çıkan erdemleri edinebilecek ve hayata geçirebilecek bir yapıya 

(doğaya) sahip olmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, ruhça soylu, yaratıcı kiĢide, “Kant‟ın söz 

ettiği anlamda bir etik duygunun her zaman bulunmasıdır”, yani yaratıcı kiĢi, 

yapısı/doğası gereği, insanlığın değerini, onurunu temsil edebilecek ve kendi kiĢiliği 

önünde, diğer insanların ruhlarının eğilmesini sağlayacak derecede dürüst olma 

olanağına sahiptir. Ancak, yaratıcı kiĢilerin sahip oldukları bu olanak, “onlara sonradan 

verilen [söz gelimi eğitimle] bir duygu veya özellik değildir”; yaratıcı, soylu, erdemli 

kiĢilerin sahip olduğu akla ve erdeme uygun eyleyebilme, etik değerleri hayata 

geçirebilme, insansal baĢarılar ve eserler yaratabilme olanağı, “onlarda doğuĢtan 

bulunan bir olanaktır, uygun koĢullar yaratıldığında ya da bir araya geldiğinde tam 

olarak ortaya çıkıp” geliĢmektedir. Dolayısıyla, “insan böyle de yapabilir”, “insan 

dürüst, yiğit, bilge, adil de olabilir” veya “insan, hukuk sistemleri geliĢtirebilir, devlet 

kurabilir, bilim, sanat, felsefe yapabilir”, yani “insan, değerli bir varlıktır” dedirten bu 

olanaklar, sadece yaratıcı, soylu kiĢilerin bir özelliğidir (Özcan, 2006, s. 404). 

Bu bağlamda, doğuĢtan yaratıcı insan olma olanağına sahip olmasıyla diğer 

insanlardan ayrılan bu tür kiĢilerin, özellikle çocukluk ve gençlik döneminde, doğru 
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değerlendirmenin ve insan olmanın bilgisini edinebilecekleri türden bir insanlaĢma 

eğitimine gereksinimleri vardır. Çünkü, bu tür bir kiĢi, her ne kadar “doğası gereği bir 

takım iyi özelliklere sahip olsa da bu yeterli değildir”. KiĢinin, sahip olduğu bu 

olanakları veya özellikleri hayata geçirilebilmesi için iyi bir eğitim alması ve 

“çalıĢmayla [eyleye eyleye bir huy haline getirmesi], deneyimle geliĢtirmesi” 

gerekmektedir. Nitekim, Aristoteles‟in insan ve değer görüĢünden de hatırlanacağı 

üzere pratik bilgelik, eğitim ve deneyim yoluyla oluĢup geliĢmektedir. Bu anlamda 

eğitimi, tarlaya atılan bir tohuma benzetecek olursak, istenilen iyi sonucun alınabilmesi, 

yani o tohumun yeĢerebilmesi, ereğine ulaĢabilmesi için hem tarlanın verimli, hem 

tohumun kaliteli hem de uygun koĢulların bir arada olması gerekmektedir. 

ĠnsanlaĢmasını tamamlamıĢ kiĢilerin rehberliğinde, insan olmanın ne demek olduğuna 

iliĢkin felsefi bir eğitim almak, bu koĢulların önde gelenlerinden sadece biridir (Özcan, 

2006, s. 54). Daha açık bir ifadeyle, bir kiĢi, her ne kadar ruhunda görme gücü taĢısa da, 

yani kiĢinin yapısı/doğası erdemleri edinmeye uygun olsa da insanlaĢabilmek için tek 

baĢına eğitim yeterli değildir. Çünkü, bilge, ölçülü, doğru, adil kiĢinin ortaya 

çıkabilmesi ve ortaya çıkanın da bozulmadan kalabilmesi için bazı uygun iç ve dıĢ 

koĢulların bir arada olması gerekmektedir. Ġç koĢul, bir insanın, erdemleri edinebilecek 

bir doğaya sahip olması, yani böyle bir kiĢi olarak doğmasıdır; dıĢ koĢullar ise kiĢinin, 

yapısına uygun iyi bir eğitim alması, ama aynı zamanda, daha sonra üzerinde durulacağı 

gibi uygun bir toplumsal yapı ve çevrede yetiĢmesidir. Dolayısıyla, üstün, bilge, ölçülü, 

yiğit, adil, yani doğru ya da asıl anlamda “insanın” ortaya çıkabilmesi için bütün bu 

koĢulların bir arada olması gerekmektedir (Özcan, 2006, s. 79-80). 

Buraya kadar anlatılanları da dikkate alarak, Gasset‟in eğitim anlayıĢını 

değerlendirecek olursak, eğitimi, bireylerin ve toplumların, “sahteleĢmiĢ aldatıcı varoluĢ 

biçimlerini” değiĢtirip iyileĢtirecek, “yaĢamın özünü oluĢturan her Ģeye karĢı oldum 

bittim kör ve sağır” olan, hiçbir anlamda etik sorumluluk taĢımayan kitle insanını, 

niteliksiz bir yığın olmaktan çıkartacak, onların insanlaĢmalarını sağlayacak ve insan 

yaĢamının anlamını aydınlatacak tek ruhsal güç olarak gördüğünü söylemek 

mümkündür (Gasset, 1998, s. 61-91). Fakat, Gasset, eğitime atfettiği bu öneme rağmen, 

özellikle yüksek öğrenimde sıradan insanın temel alınması gerektiğini ileri sürmekte, 

yani yüksek eğitimi, salt sıradan insanla ilgisinde ele almaktadır. Oysa, Gasset‟in tam 
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aksini düĢünen Nietzsche‟nin bu konu hakkındaki düĢüncelerine bakıldığında, yüksek 

eğitimde sıradan insan değil, soylu, yaratıcı, özgür, üstün insan temel alınmalıdır. Daha 

açık bir ifadeyle, “yüksek eğitim”in, “genel”, “ortamalı”, “yetiĢim‟in demokratizmi” 

olmaktan çıkarılarak, “artı bir ayrıcalık” olması gerektiğini düĢünen Nietzsche‟ye göre, 

“yüksek eğitim” ve “çok sayı en baĢtan çeliĢir birbiriyle”, çünkü “her yüksek eğitim 

yalnızca istisnaya [soylu, yaratıcı, özgür, üstün insana] aittir: böylece yüksek bir 

ayrıcalık hakkına sahip olmak için, ayrıcalıklı olmak gerekir” (Nietzsche, 2005, s. 58).    

Bunun yanı sıra, eğitimi, yüksek öğrenimden ibaret sayan Gasset, bir yandan 

üniversitelerin köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu, bu reformu gerçekleĢtirecek güçlü, 

disiplinli, tıpkı bir sporcu gibi “zinde, kuvvetli”, “formda bir topluluk”, “formunda bir 

grup” oluĢturmak gerektiğini, ancak “kötüye kullanma sonucu yıpranmıĢ birer makine” 

olan üniversitelerde ve devlette bu reformu yapacak yetenekte bir grubun olmadığını 

öne sürmekte, diğer yandan da adeta sihirli bir değnek olarak gördüğü eğitimi, 

eleĢtirdiği üniversitelerin eline emanet etmektedir (Gasset, 1998, s. 23-28). Ancak, 

eğitimin, üniversite çağına gelmeden önce, çok küçük yaĢlarda baĢlayan ve kiĢilerde 

doğuĢtan var olan olanakları açığa çıkararak insanlaĢmayı sağlayan dıĢ koĢullardan 

sadece biri olduğunu unutmamak gerekmektedir. Nitekim, eğitim, Gasset‟in öne 

sürdüğü gibi görmeyen göze görme gücü veren yegâne sihirli değnek olarak kabul 

edilse bile, aynı Ģartlarda eğitilip yetiĢtirilen her bir insandan hiçbir zaman aynı dönütün 

alınamıyor olması, bize, hem eğitimin tek baĢına insanları insanlaĢtırmak için yeter 

koĢul olmadığını hem de koyu karanlık içindeki mağara zindanının gerçek dünya 

olmadığını anlayabilme, mağaranın koyu karanlığından çıkabilme, gerçek yaĢamın 

yolunu apaydınlık görebilme ve mağaraya geri dönerek oradaki insanların da aydınlığa 

ulaĢmaları için çaba gösterebilme gücünün, sadece bazı ender rastlanan soylu, yaratıcı, 

erdemli kiĢilerin bir olanağı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Buradan hareketle, Gasset‟in eğitime iliĢkin düĢüncelerini, bireysel ve toplumsal 

açıdan değerlendirdiğimizde, eğitimin amacı, niteliksiz kitle insanını yeni baĢtan 

düzenleyip, bu insan tipinin karakterini “iyileĢtirmek”, “toplumu yönlendirmek üzere 

„kiĢi‟yi canlandırmak”, “toplumun bünyesi üstünde yaygın baskı ve etki” yapabilecek 

seçkinler [soylu azınlıklar] topluluğunun oluĢmasını sağlamak, yani bireylere, “toplum 

yaĢamını etkileme yeteneği kazandırmak” ve böylece, hem kitleleri hem de kitlelerden 
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ibaret günümüz toplumunu değiĢtirip iyileĢtirmek, karĢılıklı bir değiĢimi mümkün 

kılmaktır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset‟e göre, toplumsal anlamda eğitimin amacı, kitleleri, 

toplumu yönetme görevi için yetiĢtirmektir; çünkü, “demokratik düĢüncenin 

gerçekleĢmesi için üstü kapalı tek olanak” budur (Gasset, 1997, s. 80 ; 1998, s. 40 ; 

2011, s. 41). Fakat, Gasset‟in tam aksini düĢünen Nietzsche‟ye göre ise “kendileri de 

eğitimli”, “üstün, seçkin tinli” kiĢilerle değil de “yüksek dadı”larla “olabildiğince az 

zaman kaybıyla” çok sayıda genç insanı “devlet hizmeti için yararlı, yararlanılabilir 

kılmak amacıyla gaddarca”, “terbiye” etmek (2005, s. 58), yani “iyileĢtirmek” (2005, s. 

50), “tamamen yanıltıcı bir eğitim”dir (Nietzsche, 2005, s. 202). Öyle ki bu türden bir 

eğitimin ve kültürün amacı, halkı “eğitimin ve kültür aktarımının yardımıyla”, 

evcilleĢtirip terbiye ederek, sürü “olmadığı konusunda” aldatmaktır. Bu anlamda, 

“çağımızda eğitim ve kültür temelde aldatma sanatı”dır (Nietzsche, 2015b, s. 199).  

Öte yandan, eğitimin amacı söz konusu olduğunda, Platon‟un düĢüncelerinden 

hareketle, Gasset‟in önemli bir kaç noktayı gözden kaçırdığını ve/veya dikkate 

almadığını söylemek de yanlıĢ olmayacaktır. Bunlardan birincisi, Gasset, her ne kadar 

“kültür ve felsefe temelli, etiğe dayalı bir Avrupa düĢlüyor” (IĢık, 2010, s. xvi) ve 

bunun için eğitim yoluyla kitlelerin “etik felsefe temelli bir kültürle donatılmıĢ, 

sorumlu, dolayısıyla, seçkin, seçkinleĢmiĢ [soylu] insan” (IĢık, 2010, s. xii) 

yapılabileceğini düĢünüyor olsa da bir değil bin tane kültür fakültesi kurulsa bile, 

oburluğun çukurunda yaĢayan, ruhunu her daim para, Ģan, Ģöhret, mevki, makam vb. 

Ģeyler için satan, içindeki hayvanı dizginleyemeyen, görecek gözü, iĢitecek kulağı 

olmayan çoğunluğa, hem kendini hem de toplumu değiĢtirip iyileĢtirme, bilge, yiğit, 

ölçülü, erdemli bir kiĢi olabilme ve adil bir toplumu, soylu bir yaĢamı inĢâ edebilme ve 

yönetebilme gücünü ya da becerisini kazandırmanın ve/veya böyle bir amacı aĢılamanın 

mümkün olmadığıdır. Çünkü, insanların, “doğa, alıĢkanlık ya da eğitim ve akıl” olmak 

üzere üç nedenden ötürü iyi veya erdemli olduğunu belirten Aristoteles‟in dikkat çektiği 

gibi uygun koĢullar bir araya geldiğinde, tek tek insanlarca hayata geçirilebilen ve ancak 

hayata geçirildiği zaman birer kiĢilik özelliği ve değer haline gelebilen ve bu anlamda 

birer olanak olan erdemlerin, tek kiĢiyle ilgili olduğu, ne babadan oğula, ne de bir 

toplum veya kültür tarafından kendi paydaĢlarına aktarılamadığı, bu nedenle türe değil, 

tek tek insanlara ait değerler veya özellikler olduğu ve mutlaka eylem hayatı 
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gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda, erdemli, soylu bir kiĢi olabilmek için, 

Sokrates‟in ileri sürdüğü gibi sadece “bilmek” veya “Ġyi‟nin bilgisine ulaĢmak yeterli 

değildir. Dolayısıyla, “ne bir kütüphaneye kapanıp, bütün ömrünü öğrenmekle geçiren, 

ne günah iĢlememek için kendini bir hücreye kapatan, ne de „iyi‟ olanı sadece isteyen, 

ama hayata geçiremeyen birisi erdemli olabilir”. BaĢka bir deyiĢle, tek baĢına ne bilgi, 

ne eğitim, ne inanç ne de irade veya istek, insanlaĢmasını tamamlamıĢ erdemli bir kiĢi 

olabilmek için yeterlidir. Çünkü, Aristoteles‟in bize öğrettiği gibi erdemler, “her insan 

tekinin doğal ve/veya zorunlu olarak” sahip olduğu ya da olabileceği bir olanak veya 

özellik değildir; tam anlamıyla, ancak doğası/yapısı uygun olan “bazı insan teklerinin 

sahip olduğu ya da olabileceği” yapa yapa kazanılan, tercihlere iliĢkin övülen huylardır 

ve aynı zamanda erdemli ve soylu bir yaĢam, yani gerçek anlamda bir insan yaĢamı, 

“hayattan kopmayı değil, onun tamamen içinde olmayı” gerektirmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, bir kiĢi, erdemleri, gündelik yaĢamda diğer insanlarla kurduğu her türlü 

iliĢkide alıĢ-veriĢte, dostlukta, sevgide ya da bir çalıĢan veya bir yönetici olarak yer 

aldığı her bir etkinlikte, söz gelimi, öğretmenlikte, ticarette, hukuki iĢlerde, devlet 

yönetiminde vb. yapıp etmelerle ya da yapılmaması gerekenlerle, tavır, davranıĢ ve 

duruĢuyla kazanmakta, kazandığı bu özellikleri yine aynı ortamlarda geliĢtirip 

güçlendirerek huy haline getirmekte ya da bazen tam tersine bu değerleri tümüyle 

yitirmektedir. Bu bağlamda, “erdemlerin tek kiĢiye ait huylar olduklarını, ama bu 

huyların kazanılma ve hayata geçirilme yolları göz önüne alındığında”, iyi bir eğitimi 

gerektirdiği gibi aynı zamanda, uygun ve iyi bir “toplumsal-siyasal-ekonomik” yapıyı 

da gerektirdiğini söylemek mümkündür (Özcan, 2011a, s. 173).  

Dolayısıyla, kendi kendisinin efendisi dahi olamamıĢ, yapısı/doğası bunun için 

uygun olmayan çoğunluğu, kitleleri, adil ve erdemli bir toplumsal yapıyı oluĢturmak ve 

yönetmek adına eğitmek mümkün olmadığı gibi yaĢamında zenginliği, parayı, mal, 

mülk edinmeyi ön plana çıkartan, ruhunun canavar yanı baskın olan, bedene ve ruha 

zarar veren zorunlu olmayan isteklerin yönettiği haz insanını, çoğunluğu, halkı veya 

Gasset‟in deyiĢiyle kitleleri, küçük, vasat sıradan insanı baĢ kiĢi yapan demokrasinin, 

ileride üzerinde durulacağı gibi erdemli yurttaĢlar yetiĢtirmeyi amaçlamadığını da 

belirtmek gerekmektedir. Nitekim, toplumsal anlamda etik değer merkezli eğitimin 

amacı, demokrasiyi mümkün kılmak da değildir; Platon‟a göre, daha önce belirtildiği 
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gibi toplumsal açıdan “eğitim etkinliğinde asıl hedef, „üstün insanın‟ veya „Tanrısal 

insanın‟ ya da insanların ortaya çıkarılması”; “onlarda doğuĢtan var olan yeteneklerin 

ve/veya özelliklerin geliĢip serpilmesi için uygun ortamın hazırlanmasıdır”. Çünkü, bir 

toplumu “akıllı”, “bilge”, “ölçülü”, “yiğit”, “adil” yapan ve böylece “onları erdemli ve 

mutlu bir yaĢama götüren, binde bir ortaya çıkan bu tür „üstün‟ insanlardır”. Bu 

bağlamda, bilgeliğin, yiğitliğin, ölçülülüğün ve adaletin tüm topluma yayılması için 

devleti yönetenlerin temel görevlerinden birisi, bu olanağa sahip olan çocukları 

(kiĢileri), herhangi bir sınıfsal ayrım yapmaksızın bulup ortaya çıkarmak, ama “aynı 

zamanda bu azınlığın dıĢında kalan bireylerin de hangi özelliklere sahip olduğunu 

belirleyerek, her bir kesime kendisine [yapısına] uygun bir eğitim vermek, yapabileceği 

uygun iĢi göstermek, böylece insanlaĢmalarına yardımcı olmaktır” (Özcan, 2006, s. 72). 

Bunu yaparken de “toplumsal yaĢamdaki iĢbölümünün ve nihai amacın gözetilmesi” 

gerekmektedir. Çünkü, toplumsal yaĢamdaki iĢ bölümünü ve nihai amacı gözeterek bu 

görevi yerine getirebilecek olan iyi bir devlet, sadece üstün kiĢilerin yönettiği devlettir. 

BaĢka bir deyiĢle, Platon‟a göre, herkesten her erdem beklenemez; iyi devlet, hem 

bireysel hem de toplumsal anlamda, nihai amaç olan, erdemli bir yaĢamın beraberinde 

getireceği mutluluğa ulaĢmak için çalıĢanların ya da halkın eğitiminde, onları ölçülü 

yapmayı, askerlerin eğitiminde yiğit, yöneticilerin eğitiminde ise onları bilge yapmayı, 

yani her kesimin kendi yapısına uygun eğitimi almasını amaçlamalıdır (Özcan, 2007, s. 

73). Bu bağlamda, Gasset‟in sözünü ettiği eğitim olarak politika, yani “en geniĢ 

biçimiyle bir toplumsal eğitim tasarımı” düzenleyecek (Akt. IĢık, 1998, s. 9), devlette 

hangi bilimlerin gerekli olduğunu, neyi, kimin, ne kadar öğrenmesi gerektiğini 

belirleyecek olan da üniversite değil, daha sonra üzerinde durulacağı gibi siyasettir, yani 

devleti yönetenlerdir.  

Sonuç olarak, Platon‟un “Tanrısal” dediği ve eğitimle verilemeyeceğini belirttiği 

ruh üstünlüğüne eriĢebilme, erdemli, değerli, yaratıcı bir kiĢi olabilme olanağının, her 

bir insanın değil, sadece doğası/yapısı uygun olan bazı ender rastlanan soylu kiĢilerin 

bir olanağı olduğunu, ama bu olanağın hayata geçirilebilmesi için eğitimin tek baĢına 

yeter koĢul olmadığını dikkate almadığı ve/veya göz ardı ettiği, bu nedenle eğitime 

iliĢkin düĢüncelerinde “insan ve onun eğitimi nedir?” sorusuna tam ve doyurucu bir 

yanıt veremediği görülen Gasset‟in, umut ettiği ve ileri sürdüğü gibi kitle insanının 
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yapısında/doğasında var olmayan olanakları, eğitimle, kültürle ya da baĢka bir yolla bu 

insan tipine aĢılamak ve onu yeni baĢtan düzenleyip, soylu, yaratıcı, insanlaĢmasını 

tamamlamıĢ erdemli bir kiĢi yapmak, yani eğitimle, bilgiden yoksun bir ruha bilgi 

koymak, görmeyen göze görme gücü vermek mümkün değildir. Çünkü, Antiphon‟un 

deyiĢle, “tahta bir karyola toprağa gömülse ve tahtadaki çürüme hayat kazansa, bundan 

bir karyola değil, sadece odun meydana gelir” (Kranz, 2014, s. 206). Nitekim, insana 

yakıĢanın Logosa uygun yaĢamak olduğunu söyleyen Herakleitos‟un dediği gibi ruhunu 

“rutubetli çamur bulamıĢ”, çoğunluğun ya da Demokritos‟un belirttiği gibi günlük 

çıkarları peĢinde koĢan sürünün, Logosa uygun yaĢaması, mutluluk ve ruh dinginliğine 

ulaĢması mümkün değildir; bu ancak  “azlara, üstün/bilge kiĢilere göredir” (Özcan, 

2006, s.14), yani “iyi adam olmak kolay iĢ değil”dir (Platon, 2014, 558b).  

Çünkü, hem Platon‟un hem de Aristoteles‟in iĢaret ettiği gibi bir insanın 

“doğuĢtan” erdemleri edinebilecek bir doğaya/yapıya sahip olması insanlaĢabilmenin 

birincil koĢuludur, ancak tek baĢına da yeterli değildir (Özcan, 2006, s. 81). Nitekim, 

Aristoteles‟e göre, “belli bir takım niteliklerle doğmakta hiçbir yarar bulunmayabilir”; 

çünkü, bir insan her ne kadar erdemleri edinmeye yatkın bir doğaya sahip olsa da yanlıĢ 

eğitim, bozuk bir çevre veya insanların insanlaĢması için uygun koĢulları yaratmayı 

amaç edinmeyen bir toplumsal düzen, bir insanın doğasında olumsuz bir takım 

değiĢikliklere yol açabilmektedir (Aristoteles, 2014b, s. 270 ; Özcan, 2006, s. 87). 

Dolayısıyla, aynı zamanda, bu kiĢinin, insanlaĢmasını tamamlamıĢ kiĢilerden, insanın 

değeri ve değerlerine, insan olmanın ne demek olduğuna iliĢkin felsefi bilgi içeren iyi 

bir eğitim alması gerekmektedir. BaĢka bir deyiĢle, eğer bir kiĢinin, olanak halinde bir 

güç olarak erdemleri edinmeye uygun bir doğası, yapısı varsa, görüĢünü engelleyen 

Ģeyi, söz gelimi eğitimle ortadan kaldırarak insanlaĢmasına yardımcı olmak 

mümkündür, ama bu da tek baĢına yeterli değildir (Özcan, 2006, s. 409). Çünkü, 

Aristoteles‟e göre, “nicedir karaktere iĢlemiĢ Ģeyleri bir sözle değiĢtirmek ya olanaklı 

değildir ya da kolay değildir”. Üstelik, “söz ile eğitim”, “her zaman herkes üzerinde 

etkili değil”dir; “tutkuya göre yaĢayan kiĢi onu bundan vazgeçirecek söze kulak 

vermeyebilir”. Dolayısıyla, verilen eğitim amacına ulaĢmayabilir. Bu nedenle, “eğitim 

ve uğraĢlar yasalarla belirlenmeli”dir. Fakat, eğitim, herhangi bir yasaya göre değil, 

erdemli yasa koyucuların koydukları yasalara göre belirlenmeli, düzenlenmeli ve 
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denetlenmelidir (Aristoteles, 2014a, 1180a 5-35). Daha açık bir ifadeyle, insanların 

erdemli birer kiĢi olabilmeleri, akla ve erdeme uygun, mutlu ve soylu bir yaĢam 

sürdürebilmeleri için erdemleri gözeten ve yasalarca yönetilen bir devlete ihtiyaçları 

vardır (Özcan, 2009, s. 137). Dolayısıyla, bir insanın insanlaĢabilmesi için uygun 

doğanın, uygun eğitimle, uygun bir toplumsal yapıda ve çevrede yoğrulması, yani bu üç 

koĢulun uyumlu olarak bir arada olması gerekmektedir (Özcan, 2007, s. 73). Bu 

nedenle, yapısı/doğası uygun olan kiĢilerin, insanlaĢabilmelerinin olmazsa olmaz dıĢ 

koĢullarından olan uygun bir toplumsal yapının ve çevrenin ne demek olduğunu, 

insanlaĢmadaki rolünü, Gasset‟in toplum, devlet ve siyaset anlayıĢındaki sorunlara da 

iĢaret edecek Ģekilde ele almak gerekmektedir; çünkü, bir kiĢinin “insanlaĢması ile 

yaĢanılan toplumsal çevrenin ve devletin niteliği arasında kopartılması olanaksız bir bağ 

vardır” (Özcan, 2006, s. 230).  

4.4.  KitleselleĢmenin Nedeni ve Çözümüyle Ġlgisinde Gasset’in Toplum,   

Devlet ve Siyaset AnlayıĢındaki Sorunlar  

Gelinen bu noktada, bir insanın, akla ve erdeme uygun eyleyebilmesi, kendini 

gerçekleĢtirebilmesi, insanlaĢabilmesi, soylu, erdemli bir kiĢi olabilmesi ve böylece 

değerler yaratabilmesi için iç ve dıĢ bir takım koĢulların bir arada olması gerektiği 

açıklığa kavuĢturulmuĢ ve öncelikle iç koĢul olarak, bir insanın kiĢisel anlamda hem 

düĢünsel hem pratik alanda birer olanak olan erdemlere sahip olabilecek bir 

yapıya/doğaya sahip olması gerektiği ortaya konulmuĢtur. Çünkü, “herkeste bir değildir 

doğa; ama doğa tek baĢına yeterli de değildir; sırf doğaya göre yaĢamak hayvanlara 

özgüdür; bu nedenle sahip olunan uygun doğanın, akıl, eğitim ve uygun alıĢkanlıklarla 

yoğrulması” gerekmektedir. Nitekim, hatırlanacağı üzere Aristoteles‟e göre, “insanlar, 

iyi Ģeyler yapa yapa iyi, kötü Ģeyler yapa yapa kötü olurlar”. BaĢka bir deyiĢle, “her 

erdem aynı Ģeylerin yapılmasıyla ve aynı Ģeyler aracılığıyla hem oluĢur hem yok olur, 

her sanat da aynı Ģekilde: Gitar çalanlar gitar çalmakla iyi gitarcı ve kötü gitarcı olur” ya 

da “iyi ev yapmakla mimar iyi mimar”, “kötü ev yapmakla ise kötü mimar” olur ve tıpkı 

bunun gibi adil, ölçülü eylemler yapa yapa adil ve ölçülü olunur. Çünkü, “bu böyle 

olmasaydı bunları öğreteceklere gerek kalmazdı, herkes iyi ya da kötü doğardı” 

(Aristoteles, 2014a, 1103b 5-10).  
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Bu nedenle, hem Platon‟un hem de Aristoteles‟in belirttiği gibi insanları, 

karakteri Ģekillenmeden önce, daha çocukken, “güzeli sevecek, çirkinin düĢmanı 

olacak” Ģekilde ve gereken “Ģeylerden haz alacak ve acı duyacak biçimde”, yani 

“erdeme özgü bir karaktere” sahip olabilecek Ģekilde iĢlemek, eğitmek gerekmektedir; 

“doğru eğitim de budur”. Fakat, Aristoteles‟e göre, “çoğunluk ve gençler erdemlere 

uygun bir yaĢamı sıkıcı, acı verici bulur, tutkuların peĢinden gider”. Ancak, daha önce 

belirtildiği gibi “karakteri tutkularca biçimlenmiĢ birisi de eğitimle düzeltilemez”. Bu 

nedenle, “bir ülkede yasalar, gençleri çocukluklarından itibaren iyiye ve güzele 

yönlendirecek Ģekilde konulmalı, eğitim ve alıĢkanlıkla da bu pekiĢtirilmelidir; eğitim 

gibi serbest zaman etkinlikleri de yasalarca belirlenmelidir” (Özcan, 2011a, s. 174). ĠĢte 

“bunlar için yasalara gerek var; genelde tüm yaĢam için de yasalara gerek var. 

Çoğunluk sözden çok zorunluluğa, güzelden çok cezalara baĢeğiyor” diyen 

Aristoteles‟e göre, bir babanın veya bir kralın iyi davranıĢlar kazandırmada zorlayıcı 

gücü olmayabilir; “ama „aklı baĢındalık ile usa bağlı bir söz‟ olan yasa zorlayıcı güç 

taĢır” (Aristoteles, 2014a, 1180a 5-20). Bu nedenle, “kamusal bir sorun olan eğitimin 

erdeme uygun yasalarca düzenlenmesi” gerekmektedir (Özcan, 2011a, s. 174); bu da 

demektir ki “kamusal doğru bir denetim olması” ve “bunun gerçekleĢtirilebilmesi”, “en 

iyi Ģey”dir; çünkü, “ortak denetim yasalarla”, “doğru denetim de erdemli yasalarla” 

olur, “bu açık”tır (Aristoteles, 2014a, 1180a 20-35).  

Dolayısıyla, öncelikle değerler yaratabilecek ve erdemleri hayata geçirebilecek 

uygun bir doğaya sahip olmak ve “erdeme uygun yasalara göre düzenlenmiĢ bir 

toplumsal yapı, devlet ve iliĢkiler kümesi, sonra, bu tür bir ortamda verilecek doğru bir 

eğitim, kiĢilerin erdemli insanlar olabilmeleri” ve “birer olanak olan erdemleri hayata 

geçirebilmeleri için yerine getirilmesi gereken ön-koĢulların baĢında” gelmektedir 

(Özcan, 2011a, s. 174). Bu nedenle, “yasalar aracılığıyla iyi oluyorsak, deneyimi ile 

ister çok sayıda ister az sayıda kiĢiyi daha iyi kılmak isteyen biri yasa koyucu olmaya 

çalıĢmalı” diyen Aristoteles (2014a, 1180b 25), eğitimin “bireysel [yapısal] özellikleri 

göz önünde bulundurmak koĢuluyla, kamusal bir sorun olduğunu ve yurttaĢlara ortak bir 

eğitim verilmesi gerektiğini” belirtmektedir (Özcan, 2011a, s. 174). Nitekim, 

Aristoteles‟e göre, “yurttaĢların erdemleri edinebilecek bir karakter kazanmalarına 

yardımcı olmak, bunun için gerekli toplumsal-siyasal ortamı yaratmak ve erdemlere 
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uygun yasalara göre düzenlenmiĢ bir eğitim vermek devletin temel görevidir” (Özcan, 

2009, s. 137). 

Bu bağlamda, insanların erdemli birer kiĢi olabilmeleri ve erdemli bir yaĢam 

sürdürebilmeleri için eğitimin yanı sıra devlete düĢen bir diğer görev, yurttaĢlarını 

yoksulluktan kurtarmak, yani yurttaĢlarının temel gereksinimlerini karĢılaması 

bakımından baĢkalarına muhtaç olmasını engellemek ve onlara insansal etkinliklerle 

ilgilenebilecekleri serbest zaman yaratmaktır. Çünkü, realiteden de rahatlıkla 

gözlemleneceği gibi ekonomik bakımdan kendine yetemeyen bir çok kiĢi akla ve 

erdeme uygun eylemek yerine günlük çıkarları doğrultusunda eylemekte ve tercihte 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, temel gereksinimlerinin karĢılaması bakımından 

baĢkalarına muhtaç olan kiĢilerin yaĢamı “soylu değildir” ve “erdemli olmaya 

elveriĢsizdir” (Aristoteles, 2014b, 259). Bu nedenle, “Ġyi” devlet, “yurttaĢlarını 

geçimlerini sağlamak için çalıĢmaya mahkum etmemelidir; çünkü bu tür insanların 

erdemleri edinebilecek”, değerler yaratabilecek ve hayata geçirebilecek ne zamanları ne 

de olanakları vardır (Özcan, 2011a, s. 174). Dolayısıyla, “değerler her ne kadar tek 

kiĢiye ait” olsa da “tek tek kiĢilerin erdemli birer insan olabilmeleri için, erdemli insan 

olma olanağına sahip olanların bu olanakları etkinlik haline geçirebilmeleri ve diğer 

taraftan erdeme ulaĢmıĢ insanların da erdemlerini uygulayıp geliĢtirebilmeleri için 

gerekli ortamı yaratacak bir siyasal-toplumsal yapının var olması” gerekmektedir 

(Özcan, 2011a, s. 174-175). 

Tüm bunların yanı sıra, hatırlanacağı üzere, insana yakıĢır mutlu ve soylu bir 

yaĢamın akla ve erdeme uygun bir yaĢam olduğunu düĢünen Aristoteles‟e göre, 

“erdemli bir hayat ve bunun bir ürünü olan mutluluk, „belirli bir etkinlik‟ olduğundan, 

erdemli bir kimse baĢka insanlara, özellikle de erdem sahibi dostlara gereksinim duyar” 

(Özcan, 2011a, s. 175); çünkü, “tek baĢına yaĢayan birinin yaĢamı güç olur” ve ayrıca 

erdemlerin hayata geçirilmesi, “iyi kiĢilerle yaĢamakla oluĢabilir” (Aristoteles, 2014a, 

1170a, 10). Dolayısıyla, bir insanın erdemli bir kiĢi olabilmesinin bir koĢulu da iyi, 

erdemli bir eĢ-dost ve arkadaĢ çevresine sahip olmasıdır. Günümüz deyiĢiyle, kiĢilerin 

yetiĢtikleri çevrede, rol model alabilecekleri erdemli kiĢilerin bulunması gerekmektedir. 

Çünkü, “insan, siyasal [toplumsal], doğası gereği birlikte yaĢamaya yatkın” bir varlıktır 

ve erdemleri edinebilmesi, hayata geçirebilmesi ise ancak “doğal olarak iyilere sahip; 
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dostlarla, doğru kiĢilerle gün geçirmek”le, yani erdemli, “iyi kiĢilerle birlikte 

yaĢamakla” mümkündür (Aristoteles, 2014a, 1169b 15, 1170a 10). 

Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, bir insanın erdemli bir insan 

olabilmesi, doğasını gerçekleĢtirebilmesi, tamamlanması ve neyse o, yani insan 

olabilmesi için öncelikle, kiĢisel olarak birer olanak olan erdemlere sahip olabilecek ve 

hayata geçirebilecek bir yapıya (doğaya) sahip olması gerekmektedir. Ġkinci olarak, 

kiĢinin, erdem sahibi insanlaĢmasını tamamlamıĢ insanların rehberliğinde, erdemine 

ulaĢmıĢ akılla birlikte giden bir eğitim alması gerekmektedir. Üçüncüsü, iyi bir çevrede, 

yani erdemli bir eĢ-dost, arkadaĢ çevresinde doğup büyümesi gerekmektedir. 

Dördüncüsü, yurttaĢların temel gereksinimleri bakımından baĢkalarına muhtaç 

olmaması gerekmektedir. Son olarak ise tüm bunları sağlayacak, uygun bir siyasal-

toplumsal düzen gereklidir. BaĢka bir deyiĢle, insanların, erdemleri edinebilmesi ve 

hayata geçirebilmesi için yukarıda yer alan tüm koĢulları sağlayabilen, erdemleri temel 

değer kabul eden, erdemli insanlar yetiĢtirmeyi amaç edinen, adil bir siyasal toplumda, 

devlette yaĢaması gerekmektedir. Aksi halde, Aristoteles‟e göre, insanın doğasını 

gerçekleĢtirmesi, akla ve erdeme uygun eylemesi çok zordur (Özcan, 2011a, s. 175). 

Dolayısıyla, bir insanın insanlaĢabilmesi yalnızca kiĢisel bir sorun değil, aynı 

zamanda toplumsal ve siyasal bir sorundur. Çünkü, hatırlanacağı üzere, bir takım 

“insansal olanaklar”la dünyaya gelen her bir insan teki, tıpkı bir erik çekirdeğinin 

kendisini engelleyen bir dıĢ güç olmadığı sürece doğanın bağrında serpilip geliĢtiği, 

formunu gerçekleĢtirdiği ve meyve vererek telosuna ulaĢtığı, yani erik ağacı olduğu gibi 

“doğal” olarak insan olamamakta, insansal olanaklarını hayata geçirememektedir. Ġnsan, 

hem bireysel hem de toplumsal bağlamda kendine özgü iĢi yapabilmesi, yani akla ve 

erdeme uygun eyleyebilmesi ve yine bireysel ve toplumsal yaĢamın ereği olarak anılan 

“insansal iyi”ye, mutluluğa ulaĢabilmesi için yukarıda belirtilen koĢulları yaratmak 

amacıyla hazırlanmıĢ bir anayasaya dayalı “iyi”, adil bir siyasal topluma, devlete 

gereksinim duymaktadır (Özcan, 2011a, s. 177). ĠĢte bu nedenle, Aristoteles, insanın 

doğası (yapısı) gereği “arının ya da topluluk içinde (sürü halinde) yaĢayan baĢka 

herhangi bir hayvanın olmadığı anlamda” siyasal bir hayvan olduğunu belirtmektedir. 

Dolayısıyla, insan teklerinin insanlaĢması, doğasını gerçekleĢtirmesi ile devlet ve 

siyaset arasında koparılamaz bir bağ vardır (Aristoteles, 2014b, s. 12). Ancak, 
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Aristoteles‟in dikkat çektiği gibi insanlaĢma sürecinde, bu bağı her türden toplum, 

devlet ve siyaset koruyamamakta, yani her siyasal yapı, erdemli kiĢi yetiĢtirmeyi 

amaçlamamakta veya bu amaca uygun yukarıda belirtilen olmazsa olmaz koĢulları 

yaratamamaktadır. Bu bağlamda, insanlaĢabilmenin sadece kiĢisel bir sorun olmadığını, 

aynı zamanda toplumsal-siyasal bir sorun olduğunu ve insan teklerinin doğalarını 

gerçekleĢtirebilmeleri için ne türden bir topluma veya devlete ihtiyaç duyduklarını 

açıklığa kavuĢturabilmek ve böylelikle Gasset‟in gerek toplum gerekse devlete iliĢkin 

görüĢlerinde yer alan eksik kısımları tamamalayabilmek için öncelikle toplumun, 

devletin ve siyasetin neliğinin daha derinlemesine araĢtırması gerekmektedir.        

Bu noktada, toplumun ne olup ne olmadığı, amacı ve türü konusunda, kafa 

karıĢtırıcı olmayan, açık seçik, bütüncül bir tanıma ulaĢabilmek için önce meselenin 

kökenine inmek, antik dönemden baĢlamak ve özellikle toplumun neliğine iliĢkin ilk 

felsefi sorgulamaları yapan Platon ve Aristoteles‟in görüĢlerinin, günümüzde yanlıĢ 

veya eksik anlaĢılan ya da hiç anlaĢılamamıĢ olan noktalarına, toplum felsefesinin belli 

baĢlı temel problemlerine iĢaret edecek Ģekilde değinmek ve sonra, burada ulaĢtığımız 

sonucu Gasset‟in toplum anlayıĢıyla karĢılaĢtırmak, kitleselleĢme sorununun gerek 

nedeni gerekse çözümü bakımından yol gösterici olacaktır. Nitekim izlenecek bu yol, 

her ne kadar ayrıntısına burada yer vermek mümkün olmasa da tarihsel olarak ortaya 

çıkan ve Ģekillenen düĢünülür bir gerçekliğe sahip olan  “toplum”un zamanla ne tür bir 

değiĢime maruz kaldığını ve dolayısıyla, modern ve çağdaĢ dönem filozoflarının 

topluma ve toplumsal olana bakıĢındaki eksikliğin ne olduğunu anlamamıza da 

yardımcı olacaktır (Özcan, 2018, s. 14).  

Toplumun neliğine, onun kökenine, nasıl ortaya çıktığına ve farklı toplum 

türlerine iliĢkin ilk sorgulamalara antik dönemde Platon ve Aristoteles‟in 

düĢüncelerinde rastlarız. Ancak, toplum söz konusu olduğunda, Platon ve Aristoteles‟in 

görüĢlerinde hiç anlaĢılamamıĢ olan noktalardan birisi “toplum” ile “siyasal toplum” 

arasında yaptıkları ayrımdır (Özcan 2018, s. 14). Platon‟a göre, “toplum” ilk ortaya 

çıkıĢı itibariyle, varlığını, tür olarak insanın bir tür eksiklikler varlığı olmasına 

borçludur. Daha açık bir ifadeyle, insanlar, tek baĢlarına karĢılayamadıkları, beslenme, 

barınma, sağlık, güvenlik gibi bir takım temel gereksinimleri, yardımlaĢma ve 

dayanıĢma ile karĢılayabilmek için, yani bir açıdan zorunlu olarak, toplu halde 
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yaĢamaya baĢlamıĢlardır (Özcan, 2006, s. 69). Dolayısıyla, hem Platon‟a hem de 

Aristoteles‟e göre, “insanlar her ne kadar dostluk gibi insana özgü gereksinimler için de 

bir araya gelebilseler de toplumların oluĢmasına yol açan birinci etken insanların tek 

baĢlarına, kendi kendilerine yetememeleridir”. Böylelikle, “baĢlangıçta doğal, yaĢamsal 

ihtiyaçların karĢılanmasında ortaya çıkan bireysel eksiklikler veya güçsüzlükler bir çok 

insanın bir araya toplanmasına, her birinin sanatını (becerisini) diğerinin hizmetine 

sunmasına yol açmıĢ, insanlar arasında iĢ bölümüne dayalı yardımlaĢma ve ortaklık 

doğmuĢtur” (Özcan, 2018, s. 14). Nitekim, “birçok eksikler birçok insanların bir araya 

toplanmasına yol açar. Hepsi yardımlaĢarak bir ortaklık içinde yaĢarlar. ĠĢte bu türlü 

yaĢamaya toplum düzeni deriz (…) Kimi çiftçi olacak, kimi duvarcı, kimi dokumacı” 

diyen Platon, daha önce de kısaca üzerinde durulduğu gibi bu Ģekilde yaĢamaya toplum 

düzeni denildiğini belirtmektedir (Platon, 2014, 369c). Dolayısıyla, Platon‟un 

düĢüncelerinden hareketle dile getirecek olursak, insanlar arası çok yönlü ve çok 

boyutlu iliĢkilerin, insanlar arasında iĢ bölümü, yardımlaĢma ve ortaklık yaratacak 

Ģekilde düzenlenmesine toplum, “bunun düzenlenme biçimine de toplum düzeni” denir. 

BaĢka bir deyiĢle, “toplum, insanlar arası iliĢkilerin düzenlenme biçimlerinden biridir; 

bir düzenleme biçimine verilen bir isimdir”. Bu tanımı, “toplum”un ilk, ama eksik bir 

tanımı olarak almak mümkündür (Özcan, 2018, s. 14). Çünkü, Platon‟un toplum 

görüĢünün bütününe bakmadan, sadece bu tanımla yetinecek olursak, daha sonraları bir 

çok düĢünürün, söz gelimi modern dönemde, Hobbes, Locke, Grotius ve Rousseau‟nun 

yaptığı gibi, “toplum, insanların, beslenme, can ve mal güvenliği gibi bir takım 

yaĢamsal gereksinimlerini karĢılayabilmek veya doğal haklarını koruyabilmek için bir 

sözleĢme yaparak bir araya gelmeleriyle kurduğu veya yarattığı bir tür birliktir” 

Ģeklinde tanımlamak ve “bu tür amaçlarla kurulmuĢ bir toplu yaĢamı, siyasal birlik 

(siyasal toplum) olarak nitelendirmek (Özcan, 2018, s. 14-15) ya da Gasset‟te karĢımıza 

çıktığı gibi toplumu, salt ortak yaĢam olgusu sonucunda ortaya çıkan, “herkes” ve “hiç 

kimse”den oluĢan gelenek-göreneklerden örülü bir düzenek olarak görmek de 

mümkündür (Gasset, 2014a, s. 24 ; 2014b, s. 7).  

Fakat, bu tanımla yetinmeyen Platon‟a göre, baĢlangıçta sadece beslenme, 

barınma, güvenlik gibi kaygı veya amaçlarla kurulan bir toplum, bu açıdan kendi 

kendine yeterli hale geldiğinde devlet ortaya çıkmakta ve böylelikle, toplu yaĢam daha 
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üst bir yaĢam türüne ve daha üst bir amaca yönelmektedir. Bu üst amaç ise 

Aristoteles‟in düĢüncelerinden de hatırlanacağı üzere “insana özgü iyi”dir; yani erdemli 

bir Ģekilde, insanca yaĢamanın beraberinde getirdiği türden bir mutluluktur. Platon‟a 

göre, “insansal iyi ya da insana özgü yaĢam, baĢta adalet olmak üzere erdemlere dayalı 

mutlu bir yaĢamdır” (Özcan, 2018, s. 15). Nitekim, “biz devletimizi, bütün topluma 

birden mutluluk sağlasın diye kuruyoruz. Yoksa bir sınıf, ötekilerden daha mutlu olsun 

diye değil; çünkü, kurduğumuz devlette doğruluğu, en kötü yönetilen devlette de 

eğriliği kolayca görürüz” diyen Platon, devletin, bütün yurttaĢlara mutluluk sağlaması 

için kurulduğunu belirtmektedir (Platon, 2014, 420b). Dolayısıyla, Platon‟a göre, 

“amacı sırf yaĢamsal ihtiyaçların karĢılanması olan insana özgü birlik anlamında 

„toplum‟ ile amacı erdemli bir yaĢamın koĢullarını yaratmak olan devlet veya „siyasal 

birlik olarak toplum‟, yapısı (doğası) ve amacı bakımından birbirinden farklı, birbirine 

indirgenemez iki ayrı birlik veya düzenleme türüdür” (Özcan, 2018, s. 15). 

Platon‟un düĢüncelerinin satır aralarında rastladığımız toplum ve siyasal toplum 

ayrımı, Aristoteles felsefesinde daha açık bir Ģekilde dile getirilmektedir. Daha açık bir 

ifadeyle, insanlaĢmanın ancak, erdemli yurttaĢlar yetiĢtirmek ve insana yakıĢır, 

yaĢanmaya değer bir yaĢamı inĢâ etmek amacıyla uygun yasalar çerçevesinde 

örgütlenen, temeli adalet olan gerçek bir siyasal toplumda, devlet dediğimiz siyasal 

yapıda mümkün olabileceğini ileri süren Aristoteles, bu bağlamda her toplumsal 

düzenin siyasal bir toplum olmadığını belirtmekte ve toplu yaĢam ile siyasal yaĢamı, 

yani sözde devlet ile gerçek anlamda devleti birbirinden amacı bakımından 

ayırmaktadır. Aristoteles‟e göre, toplu yaĢam, adeta arı veya karınca sürüsüne özgü 

olan, yani sürü halinde yaĢayan bütün hayvanlarda görülen, temel amacın varlığın 

sürdürülmesiyle sınırlandığı bir yaĢam biçimidir. Buna karĢılık, siyasal toplum ile 

devleti, aynı Ģeyin iki farklı Ģekilde dile getiriliĢi olarak kabul eden Aristoteles, siyasal 

toplumun, yani devletin tanımını ve amacını Politika adlı eserinin baĢında Ģöyle 

açıklamaktadır:  

 kendi gözlemlerimiz, bize, her devletin iyi bir amaçla kurulmuĢ bir topluluk 

olduğunu söyler. “Ġyi” diyorum, çünkü gerçekten, bütün insanlar eylemlerinde 

iyi sayılan Ģeyi elde etmeye çalıĢırlar. Öyleyse, bütün topluluklar Ģu ya da bu iyi 

Ģeyi amaçladıklarına göre, toplulukların en üstünü ve hepsini kapsayanı da, en 
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yüksek iyi‟yi amaç edinecektir. Bu, bizim Devlet dediğimiz topluluktur ve o 

topluluk türüne de siyasal diyoruz (Aristoteles, 2014b, s. 9). 

Bu tanımdan anlaĢılacağı üzere, “yurttaĢların toplamı” olan siyasal toplumun ya 

da asıl anlamda devletin “yalnızca, aynı yerde yaĢayan ve üyelerini kötülükten alıkoyan, 

mal ve hizmetlerin değiĢ tokuĢunu sağlayan bir topluluk” olarak tanımlanamayacağını 

belirten Aristoteles‟e göre, devlet adını almayı hak eden gerçek anlamda bir devlet ya 

da siyasal birlik “yalnızca bir arada yaĢamak için değil, soylu eylemlerde 

bulunabilmek” için vardır (Aristoteles, 2014b, s. 85-103). BaĢka bir deyiĢle, “devlet, 

herkesin, aileleri ve akrabaları içinde iyi yaĢamalarını, yani tam ve doyurucu bir yaĢam 

sürmelerini olanaklı kılabilmek içindir”. Nitekim, “iyi yaĢam demek”, “mutlu ve soylu 

yaĢamak” demektir (Aristoteles, 2014b, s. 103). Dolayısıyla, kiĢilerin soylu ve erdemli 

bir hayat yaĢaması için gerekli koĢulları yaratmak amacıyla kurulan siyasal birlik ya da 

“devlet bir yatırımdan fazla bir Ģeydir”. Ġnsanların akla ve erdeme uygun 

eyleyebilmeleri için gereken koĢulların tümünün toplulukların en üstü olan bir devlette 

bulunması gerektiğini belirten Aristoteles‟e göre, devlet adını hak eden gerçek bir 

devletin ya da siyasal toplumun amacı, “yalnızca yaĢamayı olanaklı kılmak değil, 

yaĢanmaya değer bir yaĢamı kurmaktır. Yoksa kölelerden ya da hayvanlardan da bir 

devlet kurulabilirdi”. Bu bağlamda, “devlet, bir karĢılıklı koruma sözleĢmesinden ya da 

mal ve hizmetleri değiĢ-tokuĢ etmek için yapılan bir anlaĢmadan da fazla bir Ģeydir” 

(Aristoteles, 2014b, s. 101). Daha açık bir ifadeyle, bir toplumsal yaĢamda ticaretin 

olması ya da can ve mal güvenliğinin korunması, yani bunların tümünün varlığı, bir 

devleti kendiliğinden gerçek anlamda bir devlet yapmamaktadır. Temel amacı sadece 

can ve mal güvenliğini sağlamak, ticaret yapmak ya da sadece savaĢarak zafer 

kazanmak olan insanların bir araya gelerek oluĢturdukları topluluğun veya toplu 

yaĢamın değer bakımından her hangi bir hayvan topluluğundan daha üstün olmadığını 

ileri süren Aristoteles, böyle bir topluluğun, insansal anlamda iyiyi, yani erdemli bir 

yaĢamın beraberinde getirdiği mutluluğu gözetmediği için siyasal bir birlik ya da devlet 

adını almayı hak etmediğini düĢünmektedir. Çünkü, siyasal toplumun ya da gerçek bir 

devletin varlık nedeni erdemli yurttaĢlar yetiĢtirmektir. Tüm bunlardan anlaĢılacağı 

üzere Aristoteles‟e göre, insanların akla ve erdeme uygun eylemlerde bulunarak erdemli 

ve soylu bir yaĢam sürdürebilecekleri koĢulları yaratmayı amaçlayan “yalnızca sözde 

değil, sahiden devlet adını taĢımaya layık olacak bir devletin erdemle ilgilenmesi 
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gerektiği besbelli”dir. Aksi halde, devlet, “düpedüz bir bağlaĢma” bir çıkar ittifakı olur 

(Aristoteles, 2014b, s. 102).  

Fakat, siyasal toplumun ve devletin amacının, iyi, erdemli, soylu, ve mutlu bir 

yaĢam olduğu göz önünde bulundurulduğunda, devletin bir bağlaĢma veya bir çıkar 

ittifakı haline gelmemesi için insanlar arası iliĢkileri düzenleyen yasaların (hukukun) da 

iyi, erdemli, adil ve soylu bir yaĢamı amaç edinmesi gerektiğini belirten Aristoteles‟e 

göre, devlet adını almayı hak eden bir devletin anayasası “karĢılıklı bir haklar 

güvencelemesi‟nden ibaret” olmamalıdır (Aristoteles, 2014b, s. 102). Diğer bir deyiĢle, 

yasalar herkes için konulmalı, yani herkesi, tüm yurttaĢları bağlamalı ve ayrıca “ya 

herkesin ortak yararını ya da en iyilerin yararını, [erdem bakımından] baĢta olanların 

yararını ya da bu tür bir baĢka bakımdan yararlı olanı hedef” edinmelidir (Aristoteles, 

2014a, 1129b 10-15). Çünkü, “insan nasıl tam geliĢme durumuna ulaĢtığı zaman 

hayvanların en iyisiyse, yasa ve kurallardan ayrılınca da en kötüsü olur”, hatta 

“erdemsiz insan varlıkların en vahĢisi, en adalet bilmeyenidir”. Dolayısıyla, erdemli bir 

Ģekilde yaĢamanın, soylu ve insana yakıĢır bir Ģekilde yaĢamakla, yani insanlaĢmakla 

aynı anlama geldiğini düĢünen Aristoteles‟e göre, gerçek anlamada siyasal bir 

toplumun, devletin, insanların akla ve erdeme uygun eyleyebilmeleri için baĢta 

belirtilen gerekli koĢulları haklar olarak koruması ve güvence altına alması 

gerekmektedir (Aristoteles, 2014b, s. 13). Yapılan yasalarla, yurttaĢların iyi, erdemli, 

soylu ve adil bir Ģekilde yaĢamaları amaçlanmalı, bu amaca uygun yasalar yapılmalıdır. 

BaĢka bir deyiĢle, yasalar, yurttaĢları “iyi ve âdil yapacak” güçte olmalıdır (Aristoteles, 

2014b, s. 102). Nitekim, Aristoteles‟e göre, “adalet, devletin orta direğidir; çünkü 

siyasal topluluğun [devletin] temeli hak‟tır ve hak neyin adaletli olduğuna karar 

vermenin ayracıdır” (Aristoteles, 2014b, s. 13). 

Bu bağlamda, siyasal toplumun, devletin amacı olan erdeme dayalı mutlu, soylu 

ve adil bir yaĢamı inĢâ etmek için “neler yapmak ve nelerden kaçınmak gerektiği 

konusunda yasalar” koyan bir bilim olarak kabul edilen siyaset ise insana özgü en 

yüksek etkinliktir. Daha açık bir ifadeyle, toplumsal yaĢamın varlığını gerektiren ve her 

biri kendi alanında “iyi olan”a ulaĢmayı amaçlayan, söz gelimi gemicilik, askerlik, 

ekonomi gibi bütün insansal etkinliklerin sanat ve bilimlerin, kendisi de bir etkinlik, 

“sanat ve/veya bilim kabul edilen „siyaset‟in altında” toplandığını belirten Aristoteles‟e 
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göre, “insana özgü en yüksek iyi”yi, erdemli, soylu ve mutlu bir yaĢamı amaçlayan 

siyaset, toplumsal yaĢamı bu amaca uygun olarak düzenleme sanatı veya bilimidir. 

Çünkü, “bir Ģehirde veya devlette hangi bilimlerin gerekli olduğunu, hangi bilimi 

kimlerin ne kadar öğrenmesi gerektiğini belirleyen siyaset bilimidir”. Bunun yanı sıra, 

“her biri bir insansal olanak olan bütün bu etkinliklerin toplumsal dağılımından, hayata 

geçirilme biçimlerinin belirlenmesinden ve bu alanlardaki eğitimden de sorumlu olan 

bir bilim olarak siyaset, etikten retoriğe, askerlikten yasama sanatına ve oradan 

ekonomiye kadar bütün pratik bilimlerden” yararlanmaktadır. Buradan hareketle, 

Aristoteles‟e göre, siyaset, “belirli bir zaman ve mekanda birey ve toplum bağlamında 

sahip olunan insansal olanakların bütününün hayata geçirilmesinden ve hayata 

geçirildiklerinde birer insansal etkinlik haline gelen bu uğraĢlarda iyiye belirli yollardan 

ulaĢılmasından”, yani “bu tür etkinliklerin belirli bir biçimde, „insansal‟ boyutu 

gözetilerek, hayata geçirilmelerinden sorumlu, en yüksek insansal etkinlik, bilim 

ve/veya sanattır”. Siyaset, hem bireysel hem de toplumsal anlamda çeĢitli eylem ve 

etkinliklerin sadece “kendi amaçlarına (kendi iyilerine) ulaĢabilecekleri ortamı 

yaratmaktan değil, aynı zamanda ve özellikle bu amaca erdemli (etik olana uygun) bir 

Ģekilde ulaĢılmasından sorumludur” (Özcan, 2011a, s. 166). BaĢka bir deyiĢle, 

“amacının bilincinde ve kendine özgü iĢi/iĢlevi yerine getirecek Ģekilde örgütlenmiĢ bir 

siyasal-toplumsal yaĢam”, devlet ve siyaset anlayıĢı, insanın diğer varlıklardan farkını 

ortaya koyabilmesi için var olması zorunlu olan “yaĢamsal bir ortam ve yapıdır” ve 

bunların hiç birisi, hiçbir zaman, “bu yapının asli unsurları olan „yurttaĢ‟lardan bu 

yurttaĢlarla ilgili olan „insanlaĢma‟ ve „değerler‟den (etik olandan) bağımsız olarak 

düĢünülemez” (Özcan, 2011a, s. 178)       Dolayısıyla, “sırf „insana‟ özgü bir „toplu‟ 

yaĢam ve bu yaĢam türünde hayat bulan siyaset ve devlet” etik bir boyuta sahiptir 

(Özcan, 2011a, s. 163).  

Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, “siyasal toplum”, “siyasal 

birlik” ve “devlet” ile aynı anlama gelmektedir ve aynı amaç için kurulmaktadır. Bu 

amaç, “en yüksek, insana özgü iyi”dir, yani “mutlu ve soylu yaĢam”dır. BaĢka bir 

deyiĢle, siyasal toplumun amacı olan “insana özgü iyi”, “mutluluk”; çoğunluğun 

benimsediği evcil hayvanlara özgü, insanı köleliğe götüren haz yaĢamının veya iktidar 

sahibi olmak, güç elde etmek, diğer insanlardan saygı görmek için daha çok bir araç 
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olarak istenen, üstelik onurlandırılandan öte onurlandırana ait bir iyinin amaçlandığı 

siyaset yaĢamının ya da Tanrısal olan, yani her insanın ulaĢabileceği bir yaĢam biçimi 

olmayan teoria yaĢamının getirdiği türden bir mutluluk değil, erdemlere dayalı bir 

etkinlik hayatının ya da aynı anlama gelen “ruhun erdeme uygun etkinliği”nin 

beraberinde getirdiği türden bir mutluluktur; insanların, insan olmanın gereğini hayata 

geçirerek, akla ve erdeme uygun eyleyerek insanlaĢabilmeleri, soylu bir Ģekilde 

yaĢamalarıdır. Dolayısıyla, siyasal toplum, “toplum”dan, öncelikle amacı bakımından 

ayrılmaktadır (Özcan, 2011a, s. 167). Amaçtaki bu farklılık ise siyasal toplumun, 

örgütlenme biçimini, yasalarını, hukuk sistemini, eğitim anlayıĢını, siyasal yapısını, 

yani devlet ve anayasa biçimini, dolayısıyla “toplum-birey ve/veya devlet-yurttaĢ 

iliĢkisini” baĢtan aĢağıya belirlemektedir (Özcan, 2018, s. 15). Bu bağlamda, 

Aristoteles‟in iĢaret ettiği gibi devlet veya siyasal toplum, sürü yaĢamına benzer doğal 

bir oluĢum değildir. Daha açık bir ifadeyle, toplum, doğal bir oluĢum olabilir, ama 

siyasal toplum anlamında toplum sonradan, hayatta belirli amaçları olan insanların 

bilinçli olarak, yukarıda belirtilen amaca ulaĢmak için kurduğu bir yapı, bu tür 

insanların yarattığı bir gerçekliktir (Özcan, 2018, s. 17).  

Buradan hareketle söyleyecek olursak, Aristoteles‟in Politika adlı eserinin Mete 

Tuncay (2014b) çevirisinde, “devlet doğada var olan Ģeyler sınıfına girer” Ģeklinde yer 

alan ve bir çok düĢünürü vahim hatalara sürükleyen ifadenin doğru biçimi “devlet, insan 

doğasıyla ilgili Ģeylerdendir” olmak zorundadır. Çünkü, devlet, siyasal toplum, 

sonradan, bilinçli olarak, belirli bir amaç doğrultusunda kurulan bir toplumsal 

örgütlenme Ģeklidir; “insan da „doğadan‟ değil, doğası gereği”, yani “insana özgü iyiye 

ulaĢıp, kendi formunu tamamlayabilmesi için siyasal bir toplum içinde yaĢama ihtiyacı 

duyan bir varlık anlamında siyasal bir hayvandır”. Bu anlamda, insan teklerinin 

insanlaĢabilmeleri ile devlet ve siyaset arasında koparılamaz bir bağ bulunmaktadır; 

dolayısıyla, devletin kurulması, “insan için bir amaçtır”. Nitekim, “siyasal olmak ile 

kendi kendine yasa koyup devlet kurmak aynı Ģeydir; ama her insan topluluğu, gerçek 

anlamda, yani nihai amacı yurttaĢların insana özgü iyiye ulaĢmasını”, doğasını 

gerçekleĢtirmesini sağlamak üzere kurulmuĢ bir siyasal birlik (devlet) değildir. Daha 

açık bir ifadeyle, savaĢmak, zenginlik, güvenlik, ticaret gibi “ikincil amaçlarla bir araya 

gelmiĢ insanlar bir topluluk, bir birlik oluĢturabilir”, ancak bu tür amaçlarla 
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oluĢturulmuĢ topluluklar veya birlikler “devlet haline gelmemiĢ barbar toplumlar veya 

ittifaklar olarak adlandırılır”, yani “insan yaĢamının hayvan yaĢamı ile ortak olarak 

paylaĢtığı” yönüyle bağlantılıdır (Özcan, 2018, s. 18-19). Buna karĢılık, siyasal toplum, 

devlet, “insanca yaĢamı amaçlayan kiĢiler tarafından kurulan siyasal bir yapıdır; 

insanlar arası iliĢkilerin ve bunların bir bölümü olan toplumsal iliĢkilerin, kurum ve 

yapıların herhangi değil, belirli bir amaç (insanlaĢma) doğrultusunda ve bu amaca 

uygun yasalar çerçevesinde örgütlenmesiyle” oluĢmaktadır (Özcan, 2018, s. 19). 

Dolayısıyla, yurttaĢlarının, akla ve erdeme uygun, mutlu ve soylu bir Ģekilde 

yaĢamasını amaçlamayan, bunun için gerekli koĢulları sağlamayan bir devlet, 

“Aristoteles‟in deyiĢiyle, bozulmuĢ bir devlettir” (Özcan, 2011a, s. 183). Daha açık bir 

ifadeyle, Aristoteles‟in dikkat çektiği gibi yurttaĢlar topluluğunun tamamının iyiliğini 

veya “iyi”sini amaçlayıp amaçlamamasına ve yurttaĢlarının akla ve erdeme uygun bir 

hayat sürdürebilmesi için eğitim de dahil olmak üzere gerekli diğer dıĢ koĢulları 

yaratmayı amaç edinip edinmemesine göre anayasaları ve bunlara dayanan yönetim 

biçimlerini, doğru (iyi) olan ve doğrudan sapma olan (kötü) anayasalar olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Çünkü, “her toplum-siyaset-devlet anlayıĢı belirli bir etik görüĢe 

dayandığı kadar, açıkça kabul edilen ya da örtük olarak benimsenen bir insan görüĢüne” 

de dayanmaktadır. Fakat, bu tespitle anlatılmak istenen Ģey, hangi görüĢün neye 

dayandığına iliĢkin kuramsal bir tartıĢma yapmak değil, bunun çok ötesinde, doğrudan 

doğruya yaĢamsal ya da hayati bir meseleye dikkat çekmektir; çünkü, “belirli bir insan 

tipi, belirli bir toplumsal yapı, belirli bir devlet tipi ve belirli bir siyaset anlayıĢı 

yaratırken, belirli bir toplumsal-siyasal yapı da belirli bir insan tipinin ortaya 

çıkabilmesi ya da çıkamaması için uygun ortamı yaratmaktadır” (Özcan, 2011a, s. 163).  

Bu bağlamda, hem Platon‟un hem de Aristoteles‟in binlerce yıl önce ileri 

sürdüğü gibi erdemleri temel değer kabul eden aristokrasi, erdemli insan tipinin, 

zenginliği temel değer sayan oligarĢi, ömrünü mal-mülk edinme kaygısıyla tüketen bir 

insan tipinin, her istediğini yapabilme anlamında özgürlüğü baĢ değer sayan demokrasi 

ise “iĢsiz, güçsüz, serseri insan tipinin” ortaya çıkabilmesi için uygun ortamı 

yaratmaktadır (Özcan, 2011a, s. 163-164). Dolayısıyla, erdemli insanlar yetiĢtirmeyi 

amaçlamayan, yurttaĢların tamamının iyiliği yerine yoksul ve cahil çoğunluğun yararını 

gözeten, onların beğendiği ve istediği Ģeyleri doğrunun ve adil olanın ölçütü sayan 
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demokrasi, doğru (iyi) bir yönetim Ģekli değildir; doğru olandan sapma, yani kötü/bozuk 

bir yönetim Ģeklidir (Özcan, 2009, s. 134-135). Çünkü, kitle insanının kendini devlet 

olarak görmesinin ve toplum adını olduğu gibi sahiplenmesinin olanağının koĢulunu 

hazırlayan demokrasi, ruhunu ve yaĢamını, içinde bir kabarıp bir sönen arzuların ve 

isteklerin yönlendirdiği, “aklı, gerçeği, doğruyu kapı dıĢarı” eden, isteklerinin kimisinin 

iyi, kimisinin kötü, kimisinin geliĢtirilmesi, kimisinin ise dizginlenmesi gerektiğini 

kabul etmeyen, canı o an ne istiyorsa onu yapan, kısacası, kendini ne düzene ne de 

sıkıya sokan, öylece geliĢigüzel, baĢıboĢ, sözde bağımsız, kaygısız, yaĢamak isteyen, 

haz insanının, “eĢitlik adamı”nın ortaya çıkabilmesi için uygun ortamı yaratmaktadır 

(Platon, 2014, 561c-d). 

Fakat, hem kendisi hem de tüm insanlık için akla ve erdeme uygun tercihlerde 

bulunma bilgi ve becerisinden yoksun olan çoğunluğun, insanların ruhlarını beslemesi, 

insanların insanlaĢmalarını sağlaması ve toplumsal yaĢamı insana yakıĢır bir Ģekilde 

yönetmesi mümkün değildir; devleti yönetme iĢi, sadece “doğaca iyi olan” ve bilge, 

yiğit, ölçülü, adil, soylu ve “doğru yaĢayacak olan”, karakterce sağlam, üstün kiĢi ya da 

kiĢiler için bir haktır (Özcan, 2006, s. 54). Çünkü, “durmadan yeni Ģeyler öğrenme” 

isteği ve “gerçeği olduğu gibi” görebilme yetisi, ancak üstün insan, Tanrısal insan veya 

bilgisever, filozof denilen insan”ın bir özelliğidir; neyin değerli ve doğru olduğunu veya 

“iyi olan ve olmayan istek ve zevklerin neler olduğunu” yine ancak üstün insan bilebilir 

ve eylemleriyle bunu gösterebilir (Özcan, 2006, s. 78). Buna karĢılık, çoğunluğu 

oluĢturan sıradan insanlar, “pek çoklar”, “yığın”, “ne dinlemesini ne konuĢmasını bilir, 

anlayıĢsızdırlar, „varlıkları ile yoklukları bir‟dir; bunlar uyuyanlardır, uyanıklar için tek, 

ortak bir dünya varken uyuyanların her birinin kendi dünyası vardır (Özcan, 2006, s. 

41). Bu nedenle, bir tarafta içinde bulunduğu koĢullarda, hem kendisi hem de diğer 

insanlar için neyin doğru ve adil olduğunu bilerek, tercih ederek, emin ve sarsılmaz bir 

Ģekilde gerçekleĢtirebilecek akıl ve erdem sahibi, kendi kendinin efendisi küçük bir 

azınlık, diğer tarafta hoĢ olanı, yarar ve çıkarına uygun olanı veya egemen değer 

anlayıĢının kendisine dikte ettiğini sorgusuz sualsiz “iyi” diye kabul eden, acıdan da 

kötüdür diye kaçan, içlerindeki hayvanın isteklerine boyun eğmiĢ, arzularının kölesi, 

bağlı tinli, uyuyan bir çoğunluk varsa, Aristoteles‟in belirttiği gibi kendine egemen 

olamayan bireylerin, kendilerini yöneten erdemli bir kiĢiye ya da kiĢilere itaat etmeleri 
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kendileri için de yararlıdır; çünkü bu bireylerin, yönetimden pay almak ve yönetmek 

yerine yönetilmeleri gerekmektedir (Aristoteles, 2014b, s. 17). Ancak, “bugünkü 

devletler arasında” üstün insana, filozofa uygun devlet yoktur; ama eğer günün birinde, 

kendi yaradılıĢına uygun bir devlet düzenine rastlarsa, onun gerçekten Tanrısal bir 

varlık olduğu, geri kalanlarınsa hem doğuĢtan hem de gördükleri iĢlerde sadece birer 

insan oldukları ortaya çıkar” (Platon, 2014, 497 b-c). Dolayısıyla, varolan devlet 

düzenleri içinde eğitim de dahil olmak üzere üstün insan için uygun koĢulları sağlayan 

devlet düzeni aristokrasidir (Özcan, 2006, s. 83).  

Bu bağlamda, Gasset‟in düĢüncelerine baktığımızda, her ne kadar kendi içinde 

bir takım çeliĢkiler ve tutarsızlıklar görülse de sonuçta, benzer bir Ģekilde, Gasset de 

toplumun aristokrat olmaktan çıktığında, toplum olmaktan çıkacağını kabul etmektedir. 

Daha açık bir ifadeyle, çalıĢmanın ikinci bölümünde, kitleselleĢme sorununun 

nedenleriyle ilgili olarak ele alındığı üzere Gasset, bir yandan kitlelerin, dünyaya, soylu 

insanlar tarafından yönetilmek, etkilenmek, temsil edilmek, baĢkalarınca düzenlenmek 

için geldiğini, yani kitle insanının, yaĢamını üstün bir merciye dayandırmak 

gereksiniminde olduğunu ileri sürerek (2014b, s. 147-148), 19. yüzyılın liberal 

demokrasi anlayıĢını “hiperdemokrasi” olarak nitelendirip eleĢtirmekte, ancak öte 

yandan “eski demokrasi bol bol liberalizmle ve yasaların coĢkuyla benimsenmesiyle 

ılımlılaĢmıĢ yaĢıyordu (…) yasal birliktelik sayılan demokrasi ve hukuk eĢanlamlıydı” 

diyerek (2014b, s. 45), demokratik hukuk devletinden (2014b, s. 41) bahsetmekte ve 

toplumsal anlamda demokratik düĢüncenin gerçekleĢmesini eğitimin amacı olarak 

görmektedir (2011, s. 40-41). Fakat, bunların yanı sıra, Gasset, toplumda, aristokrat, 

soylu insanların değerleri hakim olduğu ölçüde o toplumun insana özgü bir toplum 

olacağını, “hâlâ inandığım Ģey insan toplumunun, ister istemez, özü gereği, her zaman 

aristokrat olduğudur, o kadar ki aristokrat olduğu ölçüde toplumdur ve aristokrat 

olmaktan çıktığı ölçüde toplum olmaktan da çıkar” sözleriyle açıkça dile getirmektedir. 

Nitekim, Gasset‟e göre, çağımızda olduğu gibi toplumda, kitle insanı ve değerleri hakim 

olduğunda, siyaset, insanı insan yapan tüm değerler karanlıkta birbirine karıĢsın ve o 

karıĢıklığı sürü baĢları kendi çıkarları için kullansın diye alelacele ıĢıkları söndürmenin, 

insanın içini boĢaltıp, onu adeta bir insan kabuğuna çevirmenin bir aracı haline 

gelmekte, insan ötekileĢmekte (hayvan düzeyine inmekte), toplum ve siyaset 
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küçülmektedir (Gasset, 2014b, s. 48-24); ancak bir ulus toplumsal ve siyasal açıdan 

küçüldüğünde, “en yetkin okula bile umut bağlamak boĢunadır” (Gasset, 1998, s. 33). 

Buraya kadar anlatılanlar bize, antik dönemde ve Aristoteles felsefesinde 

“toplum”, “devlet” ve “siyaset” terimlerine yüklenen anlamların günümüzdekinden 

oldukça farklı olduğunu, dolayısıyla “toplum” ile “siyasal toplum”un aynı anlama 

gelmediğini açıkça göstermektedir. Oysa, günümüzde bu ayrım göz ardı edilmekte 

ve/veya dikkate alınmamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, birbirinden amacı bakımından 

ayrılan “toplum” ile “siyasal toplum” kavramları sanki aynı anlama geliyormuĢçasına 

birbirinin yerine kullanılmaktadır. Fakat, “antik dönemde „siyasal‟ olanın yerini 

günümüzde „toplumsal‟ olanın” alması, yani Aristoteles‟in “toplum/toplumsal yaĢam” 

ile “siyasal toplum” arasında yaptığı ayrımın ortadan kalkması, basit bir kavram 

değiĢikliği veya karıĢıklığı değildir. Bu açıdan bakıldığında, ayrıntısına girmeden 

belirtecek olursak, “antik dönemde „siyasal‟ olanın yerini günümüzde „toplumsal‟ 

olanın” alması, aslında “insana özgü olana bakıĢtaki köklü sonuçları olan bir 

değiĢim”dir (Özcan, 2018, s. 23). Daha açık bir ifadeyle, insanın hayvansal yönüyle 

bağlantılı olan “toplum” ile “temel gereksinimlerini karĢılama zorunluluğundan 

kurtulmuĢ, serbest zaman sahibi, „özgür‟ yurttaĢların hayata geçirdiği daha üst, daha 

insana özgü diyebileceğimiz bir yaĢam tarzına karĢılık gelen” ve insana has bir ayrıcalık 

olan “siyasal toplum” ayrımının ortadan kalkması, yani toplumsal yaĢamın siyasal 

niteliğini yitirmesi demek, “onun insana özgü yanını kaybetmesi, insana özgü toplum ile 

hayvan toplumu arasında bir farkın kalmaması, günümüz itibariyle var olan her 

toplumun bir tür hayvansal topluma (esas olarak gündelik ihtiyaçların karĢılanması 

amacıyla örgütlenmiĢ insanlar topluluğuna) dönüĢmüĢ olması demektir” (Özcan, 2018, 

s. 22-23).  

Bu bağlamda, Aristoteles‟in düĢüncelerinden hareketle, siyasal toplumun insana 

özgü olanla, toplumun ise hayvansal olanla ilgili olduğu göz önüne alındığında, 

Gasset‟in de benzer Ģekilde dikkat çektiği gibi “sosyologların günümüzde anlamaya 

çalıĢtığı toplum(sal), ne kelimenin gerçek anlamıyla insana özgüdür, ne de kendi 

kararını kendisi verebilen, kendine has düĢünceleri, kendi gözü, kulağı, bilinci ve değer 

görüĢü olan, özgür kiĢilerin bir toplamıdır”; çünkü öyle olsaydı “bu siyasal toplum 

olurdu”. BaĢka bir deyiĢle, eğer günümüzdeki toplumlar, gerçek anlamda siyasal 
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toplumlar olsaydı, hem toplum ile birey çatıĢması, toplumsal yarar ile bireysel yarar 

veya devlet ile yurttaĢ karĢıtlığı” yaĢanmaz, hem de Gasset‟in vurguladığı gibi, “toplum 

ontik anlamda var ve gerçek olan kiĢilerin (yurttaĢların) bir toplamı olacağından, (kendi 

baĢına bir gerçekliği olmayan) toplumu değil, kiĢileri” araĢtırmak ya da toplumsal olanı 

değil, kiĢisel olanı” ele almak gerekirdi (Özcan, 2018, s. 23).  

Dolayısıyla, toplumun neliğine iliĢkin moden dönem filozoflarının bir yanılgı 

içinde olduklarını, “ onların düĢündüğü gibi, toplumun, „birleĢerek toplumsallaĢan‟ 

bilinçli bireylerin kendi iradeleriyle bir araya gelerek, oluĢturdukları, yarattıkları bir 

eser olmadığını” belirten Gasset, aynı zamanda “ toplumsal bilinçten veya ruhtan 

bahseden Durkheim‟ın” da yanıldığını ileri sürmektedir. Nitekim, çalıĢmanın ikinci 

bölümünde ele alındığı üzere, “insansal olmayan bir var olan olarak toplumu, onun 

yansımalarından, etkilerinden ve toplumsal olgu ve olay denilen Ģeylerin doğasının 

araĢtırılmasından hareketle anlayabileceğimizi” belirten Gasset‟e göre, “toplumsal olay” 

denilen Ģey, dar anlamıyla “insani değildir”; yani kökten gerçeklik olan “insan 

yaĢamından değil, insanların birlikte yaĢamalarından doğan bir olaydır”. Buna 

karĢılık, “(…) ancak kendim için ve kendi amaçlarım doğrultusunda yaptığım Ģey, dar 

ve ilkel anlamıyla insani sayılabilir; baĢka bir deyiĢle, insani olay her zaman için 

kiĢisel bir olaydır” (Gasset, 2014a, s. 25). Dolayısıyla, Gasset de toplumsal olanın, 

insani bir yaĢam biçimi olmadığını düĢünmektedir. Çünkü “toplumsal olan, bir kiĢinin 

çoğu zaman kendi iradesi dıĢında, birileri istediği veya buyurduğu için yaptığı, 

söylediği veya söylemediğidir; kiĢisel olandan farklı olarak toplumsal olan Ģu 

diyebileceğimiz bir sorumlu/özne gösteremediğimiz Ģeydir”. Öyle ki “ o özne belirgin 

olarak birisi değildir, „hiç kimse‟dir, ya da ötekilerdir, insanlardır, „herkes‟tir veya 

„topluluk‟tur” (Özcan, 2018, s. 23). Bu nedenle, “o olumsuz nitelikleri gösteren, 

kiĢilikten yoksun, belirlenmesi olanaksız,  hem „herkes‟ hem „hiç kimse‟ olan, herkes, 

topluluk, toplum diye adlandırdığımız bir özne hesabına yaptığımız o eylemler iĢte 

bireysel yaĢantıya indirgenemeyen, gerçek anlamda toplumsal olaylardır” (Gasset, 

2014a, s. 26-27).  

Bu bağlamda, toplumsal olayları ve toplumsal olanı oluĢturan ise “öyle 

düĢünülür diye düĢündüğümüz, öyle söylenir diye söylediğimiz ya da öyle yapılır diye 

yaptığımız Ģeylerdir, yani akıl dıĢı olan “görenekler”dir (Gasset, 2014a, s. 27). Bu 
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açıdan bakıldığında, Gasset‟e göre “bir zor ve baskı mekanizması, bireysel, farklı, 

aykırı, değiĢik ve insana özgü olan her Ģeyi törpüleyerek tek tip birey yaratan 

makine olarak toplumsal olan”, yani “ insana özgü olmayan Ģey, farkında 

olmaksızın çocukluğumuzdan,  itibaren  dil  aracılığıyla,  daha  sonra  ise  eğitim  ve  

kültür  adı altında bize benimsetilen, dayatılan bir Ģeydir” (Özcan, 2018, s. 23-24). 

Ġnsana özgü olan her Ģeyi öğüten bu makine, mekanizma veya sistem ya da düzen, 

gündelik hayatta karĢımıza, bazen gelenek-görenek, bazen ahlâk, bazen hukuk olarak, 

bazen de devlet kılığında çıkmaktadır; söz gelimi, “misafirliğe gittiğimizde istemesek 

bile herkesin elini sıkmamız gerektiğini bize gelenek dayatır; otobüste büyüklere yer 

vermemiz gerektiğini ahlâk buyurur, yaya geçiĢi olmayan yerde karĢıdan karĢıya 

geçmemizi hukuk veya devletin temsilcisi olan polis engeller”. Bütün bunlar göz 

önünde bulundurulduğunda, Gasset‟e göre, “bu dayatan, buyruk veren ve engelleyen 

herkestir ve hiç kimsedir, yani topluluk veya toplumdur” (Özcan, 2018, s. 24). 

Ancak, buraya kadar anlatılanlar bize açıkça göstermektedir ki Gasset‟in sözünü 

ettiği toplum, Aristoteles düĢüncesinde tam anlamıyla siyasal olmayan toplumdur, yani 

“özgür olmayan, siyasal toplumsal yaĢama düĢünüp, taĢınarak katılmayan bireylerden 

oluĢan toplumdur”. Fakat, böyle olmak zorunda değildir. Çünkü, devlet ve toplum, tek 

tek insanlardan oluĢan bir yapıdır. Toplumun ya da devletin, insanlardan bağımsız kendi 

baĢına ontik bir gerçekliği yoktur. BaĢka bir deyiĢle, Gasset‟e göre, her ne kadar 

toplumsal olanın kaynağındaki sorumlu özne “herkes” ve “hiç kimse” olsa da toplumsal 

olarak adlandırdığımız olgular, olaylar, iliĢkiler, kurumlar veya yapılar en nihayetinde o 

toplumu oluĢturan her bir insan tekinin eylemlerinden ya da davranıĢlarından 

oluĢmaktadır, yani “toplum”, “devlet”, “kültür”, “eğitim” dediğimiz her ne varsa onu 

yapan, yaĢayan, yaĢatan, kuran, sürdüren veya değiĢtiren yine insanların kendisidir. Bu 

nedenle, toplum, devlet, “bütün gücüne rağmen, ancak insanların Ģu ya da bu Ģekilde 

yarattığı düzenlediği bir toplu yaĢam Ģekli, insanlar arası iliĢkilerin bir düzenlenme 

biçimi olarak var olabilir”, yani insanlardan bağımsız olarak var olamaz. Bu da bizi 

Ģuna götürür: Gasset‟in sözünü ettiği, “herkes”ten, ama belirgin olarak “hiç kimse”den 

oluĢan, akıl dıĢı, güçlü bir baskı mekanizması, hatta insana özgü her Ģeyi öğüten adeta 

ruhsuz bir makine olan toplum yerine, daha farklı, insana özgü bir toplum biçimi, yani 

yurttaĢlarının insanlaĢmasını amaçlayan, bunun için olmazsa olmaz koĢulları yaratarak, 
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akla ve erdeme uygun, soylu bir hayat yaĢamalarını sağlayan, insanın değerinin ve 

değerlerinin korunduğu bir toplumsal yaĢam, siyasal bir toplum kurmak mümkündür 

(Özcan, 2018, s. 24).  

Nitekim, kitle insanı ve soylu insan ayrımıyla aslında Gasset‟in de kabul ettiği 

gibi herkesin ve hiç kimsenin istediğini, buyurduğunu ve/veya bir toplumdaki egemen 

ahlakın, gelenek-göreneklerin kendisine iyi ya da kötü olarak dikte edip emrettiğini, 

ezbere, körü körüne değil de öncelikle, “kendi aklının, kendi insan ve değer görüĢünün, 

kendi doğrularının süzgecinden geçirdikten sonra yapan veya yapmayan, bunların 

değiĢmesi, değiĢtirilmesi gerektiğini ve insana özgü olmadığını bilen, eleĢtiren, 

düĢünen, anlayan, gören veya söyleyen” ruhça soylu, özgür kiĢiler sayıca az da olsa 

vardır ve “aynı toplum içinde bütün yapıyı dönüĢtürme gücünde bir tohum Ģeklinde 

yaĢamaktadır”. Üstelik, bu olgu, çoğunluk anlamında herkes ve hiç kimseden oluĢan 

toplumun iradesi dıĢında gerçekleĢmektedir; yani “toplumsal olan (insana özgü 

olmayan), gerçek anlamda siyasal veya kiĢisel olanı (insana özgü olanı) kendi içinde 

kendi karĢıtı olarak her zaman” var edip; sarıp sarmalamakta ve yetiĢtirmektedir. 

Çünkü, “toplumsal olan her Ģey, esas itibariyle, yaratıcısı [özgür ve soylu] kiĢiler olan 

ve karĢılıklı etkileĢim iliĢkisinin hakim olduğu tarihsel varlık alanının bir parçasıdır”. 

Bu bağlamda, ruhça soylu kiĢiler, toplumsal olan ve hemen her Ģeyi kendi Ģahıslarında 

birer ayna misali yansıtan bireylerden, çoğunluktan ya da kitlelerden farklı olarak, 

toplumun bir ürünü olmadığı gibi “insan” dediğimiz varlık da toplumun bir ürünü 

değildir (Özcan, 2018, s. 24). Dolayısıyla, herhangi bir toplumda, herhangi bir dönemde 

iktidarı elinde bulunduran belirli bir insan tipinin ve değer anlayıĢının, kendisine uygun 

bir toplumsal-siyasal yapının ortaya çıkmasına yol açtığını, ancak egemen insan ve 

değer görüĢü değiĢtiğinde de toplumun, toplumsal olan her Ģeyin değiĢebileceğini, 

değiĢmeye mahkûm olduğunu söylemek mümkündür (Özcan, 2011a, s. 164).  

Bu nedenle, insanlar arası iliĢkilerin yalnızca bir türü olan toplumsal iliĢkilerin 

taĢıyıcısının her zaman tek tek insanlar olduğunu unutmamak gerekmektedir. Çünkü, 

“her toplumsal iliĢki sonuç olarak, en az iki insan arasındaki iliĢkidir” ve Kuçuradi‟nin 

belirttiği gibi insanlar arası iliĢki de kaçınılmaz olarak etik bir boyuta sahiptir  (Özcan, 

2018, s. 24). Daha açık bir ifadeyle, Kuçuradi‟ye göre, “dünyaya gelen her insan çeĢitli 

varlık bağlantıları içindedir. Bu varlık bağlantılarının bir kısmı, her insanın doğal ve 
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tarihsel çevresiyle bağlantıları, bir kısmı da diğer insanlarla iliĢkileridir”. Bu bağlamda, 

insanlar arası iliĢkileri “etik iliĢkiler” ve “grupsal (toplumsal) iliĢkiler” olarak iki ana 

gruba ayırmak mümkündür. Etik iliĢki, “belirli bir bütünlüğü olan bir kiĢinin baĢka 

insanlara yönelen eylemleriyle yaĢayarak var kıldığı iliĢkiler türüdür”. Bunun dıĢında, 

“diğer bütün insanlar arası iliĢkiler, bir grup üyesi olarak kiĢinin içinde bulunduğu veya 

kurduğu iliĢkilerdir” (Kuçuradi, 2015, s. 5). Ancak, yapıca farklı olan bu iki tür iliĢki 

aslında, iliĢki içinde olan kiĢiyi merkez alarak baktığımızda birbirinden bağımsız 

değildir” (Özcan, 2018, s. 24). Çünkü, “yaĢamda, kiĢinin bir grup üyesi olarak kurduğu 

bütün iliĢkilerin temelinde, etik bir iliĢki söz konusudur” ya da bu iliĢkiler önünde 

sonunda “gelip etik bir iliĢkiye dayanır” (Kuçuradi, 2015, s. 5). Fakat, günümüzde 

genellikle yapıldığı gibi bütün insana özgü etkinlikler ve bunların hayata geçirilme 

tarzıyla doğrudan iliĢkili olan baĢta anayasa, bütün hukuk sistemi ve yöneten-yönetilen 

iliĢkisi olmak üzere, baĢat toplumsal iliĢkiler, roller, olgular ve yapılar, etik kiĢi 

değerleri ve etik iliĢki değerleri üzerine oturtulmadığında, yani hiçbir felsefi temeli 

olmayan göreli ahlaki değer yargıları ve normlar üzerine inĢâ edildiğinde veya toplumu 

oluĢturan çoğunluğun değer anlayıĢına, gelenek-göreneklerine ya da yerel “kültür”el 

öğelere dayandırıldığında ve aynı zamanda, toplum, toplumsal iliĢkiler, bu Ģekilde 

anlaĢılıp açıklandığında, hayatın her alanında, kiĢilerin temel hak ve özgürlüklerinin 

zarar görmesi, insanların insanlaĢamaması, insanlık dıĢı koĢullarda yaĢaması kaçınılmaz 

olmaktadır (Özcan, 2018, s. 26). 

 Sonuç olarak, Gasset‟in kitleselleĢme sorunuyla ilgisinde ele aldığı toplumun, 

devletin ve siyasetin neliğine iliĢkin görüĢlerini buraya kadar anlatılanlardan hareketle 

değerlendirdiğimizde, her ne kadar toplum bilimciler tarafından toplumun 

derinlemesine incelenmediğini ve kendisinin bu irdelemeyi yapacağını ileri sürse 

de “toplum nedir?” sorusuna yanıt ararken dikkate almadığı önemli bir takım noktaların 

olduğu görülmektedir. Gasset, toplumun, insanlar arası iliĢkilerden bağımsız olarak var 

olamayacağını ve insanların toplumsal koĢulları, toplumsal koĢulların da insanları 

biçimlendirdiğini belirtmekte, ancak topluma iliĢkin düĢüncelerinde, egemen insan ve 

değer anlayıĢının toplumsal olan her Ģeyi baĢtan aĢağı belirleyip biçimlendirdiğini açık 

seçik bir Ģekilde ortaya koymamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, Gasset, toplumda 

baskın olan insan ve değer anlayıĢıyla, toplumun amacı ve türü arasında koparılamaz bir 
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bağ olduğunu göz önünde bulundurmamaktadır. Bu nedenle, Gasset, toplum görüĢünde, 

Aristoteles‟te karĢımıza çıktığı gibi yapıları bakımından “hayvansal toplum” ve 

“insansal toplum” olarak ikiye ayrılan toplum türlerinden ve toplum türlerinin de 

kendilerini oluĢturan insanların, insan, değer anlayıĢına ve amacına göre 

farklılaĢtığından söz etmemektedir.  

Oysa, Gasset‟in aksine Aristoteles‟in iĢaret ettiği gibi insanlardan oluĢan her bir 

toplumun, birini diğerinden ayırt etmemizi sağlayan, açık ya da örtük, mutlaka bir 

amacı vardır; toplum (o her ne ise) bir Ģey için kurulmuĢtur. Bu bağlamda, toplum 

kuruluĢ amacına göre bir baskı aracı ya da tam tersine insanlaĢmanın olanağının koĢulu 

da olabilir. Belirli bir toplum bağlamında, toplumsal amacın ne olduğunu belirleyen 

temel etken ise genellikle, toplumu oluĢturan insanların çoğunluğunun paylaĢtığı 

değerlilik anlayıĢı, nadiren de çoğunluğa dayatılan değerlilik anlayıĢıdır; neyin veya 

nelerin uğrunda mücadele etmeyi, yaĢamlarını adamayı değer olarak kabul ettikleri ya 

da etmeleri gerektiğidir. Bu değerlilik anlayıĢının esas kaynağı ise ya o toplumda baskın 

olan insan anlayıĢıdır ya da o topluma kazandırılmak istenen insan anlayıĢıdır. 

Dolayısıyla, baĢta siyasal yapı, eğitim ve hukuk düzeni olmak üzere toplumsal olan her 

Ģeyi baĢtan aĢağıya belirleyen, biçimlendiren o gözle görülmez (toplum veya toplumsal) 

güç, aslında, insan ve ondan türetilen değer ve amaç üçlüsüdür. Bu nedenle, insanlık 

tarihinde, ilk baĢta hayvansal olan toplumdan, insana özgü siyasal topluma, oradan 

tekrar sözde “siyasal”, ama öz olarak “hayvansal” topluma geçiĢin tarihi, aslında bu üç 

kavramın değiĢim tarihidir ve bu anlamda, insanlığın değiĢim ve dönüĢüm tarihi, 

egemen olan insan ve değer anlayıĢlarının değiĢim ve dönüĢüm tarihidir (Özcan, 2018, 

s. 21-27). Nitekim, insan realitesine tarihsel olarak baktığımızda, açık bir Ģekilde daha 

önce Nietzsche‟nin belirttiği ve aslında Gasset‟in de kabul ettiği gibi insanlığın siyasal 

ve toplumsal tarihini, her zaman yapı bakımından birbirinden farklı olan sıradan insan 

ile soylu insan tipinin ve onların temsil ettiği değerlerin iktidar olma mücadelesinin 

tarihi olarak değerlendirmek mümkündür. 

KitleselleĢme sorunuyla ilgisinde, bu tespitin önemi ise Ģudur: insanlığın siyasal 

ve toplumsal tarihinde bu türden mücadelelerle iktidarın değiĢmesi, aslında o çağda 

egemen olan insan ve değer anlayıĢının da değiĢmesini beraberinde getirmektedir. 

Dolayısıyla, kitleselleĢme sorununun gerek nedenini gerekse çözümünü, Gasset‟in ileri 
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sürdüğü gibi kitle insanının kültür eğitimi alamamasında değil, geçmiĢten günümüze 

değiĢen insan ve değer anlayıĢında aramak gerekmektedir. Çünkü, sıradan insan ile 

soylu insan tipinin ve onların temsil ettiği değerlerin iktidar olma mücadelesinde 

çoğunlukla galip gelen sıradan insanın/kitlelerin insan ve değer anlayıĢı olmakta, bunun 

sonucunda da toplum, siyasal toplum aĢamasına geçememekte, hayvana özgü bir birlik 

olarak kalmakta, yani Gasset‟in deyiĢiyle karĢımıza kitle toplumu çıkmaktadır. Oysa, 

toplumun insana özgü siyasal bir toplum olabilmesi, yani yurttaĢlarının insanlaĢmasını 

amaçlayan, bunun için olmazsa olmaz koĢulları yaratarak, akla ve erdeme uygun, soylu 

bir hayat yaĢamalarını sağlayan, insanın değerinin ve değerlerinin korunduğu gerçek 

anlamda bir devlet olabilmesi için kitle insanının/sürünün ve değer anlayıĢının değil, 

özgür, yaratıcı, soylu kiĢilerin insan ve değer anlayıĢının egemen olması gerekmektedir.  

Nitekim, daha önce belirtildiği üzere Gasset de bilgi, beceri ve erdem sahibi 

soylu insanların üstlenmesi gereken kamu iĢlerinin, siyasal yönetim ve yargı 

iĢlevlerinin, niteliksiz kitleler ve onların temsilcileri olan politikacılar tarafından adeta 

iĢgal edildiğini, ancak ayaklanan vasat, sıradan insanın yapısal özelliklerinin, 

dolayısıyla değer anlayıĢının insana yakıĢır soylu bir yaĢamı inĢâ edebilmek için uygun 

olmadığını, bu insan tipinin tıpkı kendisi gibi vasat, sıradan, gelip geçici bir toplumsal 

düzen kurabileceğini, kendi yaĢamlarını dahi yönetmekten aciz olan kitlelerin, topluma 

hükmetmelerinin olacak iĢ olmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte, Gasset, bir 

insanın ötekileĢmeden (hayvan düzeyine inmeden), herkesten farklı soylu bir kiĢi olarak 

yaĢayabilmesi için toplumda, çeĢitli alanlarda içeriği itibariyle bu anlamda özel olan ve 

tıpkı soylu insanın nitelikleri gibi niteliklere sahip olmayı gerektiren bir takım 

görevlerin ve iĢlevlerin olduğunu, bu türden etkinliklerin sadece soylu insanlar 

tarafından yürütülebileceğini, bu nedenle iktidarın tekrar soylu insanlara teslim edilmesi 

gerektiğini de belirtmektedir.  

Fakat, Gasset, siyasal-toplumsal yaĢamda soylu insanın rolüne ve sahip olduğu 

özelliklerinin önemine bu Ģekilde dikkat çekmesine rağmen, soylu kiĢinin yapısal 

özelliklerinin ve değerlerinin, sıradan kitle insanına, eğitimle veya kültürle aĢılanarak, 

insanlık eĢiğinin altındaki kitlelerin, insanlaĢmasını sağlamanın ve bu insan tipini, 

yaĢamı gerçek anlamda bir iĢ, bir uğraĢ ve çaba olarak gören, sorumlu, disiplinli, yüce 

ruhlu, ölçülü, soylu bir kiĢi yapmanın ve böylece, kitlelere, toplum yaĢamını iyileĢtirme 
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yönünde değiĢtirme ve yönetme becerisi kazandırmanın mümkün olabileceğini ileri 

sürmektedir. Dolayısıyla, Gasset‟in hem kitle insanı ve soylu insan ayrımı hem de 

siyasal-toplumsal yaĢamda dikkat çektiği soylu insanın ve özelliklerinin önemi ve rolü 

aslında onun düĢüncelerinde, özde değil, sözde kalmaktadır. Çünkü, Gasset, öncelikle 

kitle insanı ile soylu insan tipi arasındaki yapı ve değer farkının eğitimle veya kültürle 

giderilemeyeceğini göz ardı etmektedir. Bunun yanı sıra, Gasset, bir insanın 

insanlaĢabilmesinin sadece kiĢisel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal 

bir sorun olduğunu da dikkate almamaktadır. Oysa, Platon ve Aristoteles‟in iĢaret ettiği 

gibi bir insanın özgür, yaratıcı, soylu bir kiĢi olabilmesi için uygun doğanın, uygun 

eğitimle, uygun bir toplumsal yapıda ve çevrede yoğrulması, yani bu üç koĢulun 

uyumlu olarak bir arada olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Gasset, insanlaĢmada, 

eğitimin yeter koĢul olmadığını gözden kaçırdığı gibi, aynı zamanda kamusal bir sorun 

olan eğitimin amacına ulaĢabilmesi için erdemli yasa koyucuların koydukları, erdeme 

uygun yasalara göre belirlenmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi gerektiğinden de söz 

etmemektedir. Dolayısıyla, Gasset, yurttaĢların erdemleri edinebilecek bir karakter 

kazanmalarına ve insanlaĢmalarına yardımcı olmanın, bunun için gerekli siyasal-

toplumsal ortamı yaratmanın, eğitimin ya da üniversitenin değil, devletin temel görevi 

olduğunu da göz önünde bulundurmamaktadır.  

Oysa, Aristoteles‟in dikkat çektiği gibi insanlaĢma ile devletin ve siyasetin 

niteliği arasında kopartılması olanaksız bir bağ bulunmaktadır. Ancak, bu bağ, her 

türden toplum, devlet ve siyasette de kurulamamaktadır. Bu bağın kurulabilmesi ve 

insanların insanalaĢabileceği bir toplum düzeni veya devletin ortaya çıkabilmesi için 

devletin etik boyutunu ve bununla doğrudan ilgili olan yaratıcı, soylu kiĢilerin siyasal-

toplumsal yaĢamdaki rolünü göz önünde bulundurmak hayati öneme sahiptir. Çünkü, en 

büyük yeteneği taklit etmek olan kitlenin/sürünün, toplumsal yaĢamı insana yakıĢır bir 

Ģekilde yönetmesi ve insanların insanlaĢmalarını sağlaması mümkün değildir; ancak ve 

ancak soylu kiĢilerin ve değerlerinin egemen olduğu bir toplum, insanın insanlaĢmasını 

sağlayan, insana özgü siyasal bir toplumdur.  

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, kitleselleĢme sorunuyla ilgisinde, 

Gasset‟in insan ve değer görüĢünde dile getirmediği gerçekleri bu çalıĢmanın son sözü 

olarak söylemek gerekirse, binlerce yıl önce Platon ve Aristoteles‟in bize açıkça 
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gösterdiği gibi insanların, olanaklarını hayata geçirebilmeleri, değerler yaratabilmeleri, 

tarihsel varlık alanıyla doğru bir bağ kurarak insanlaĢabilmeleri ve insanca bir yaĢam 

sürdürebilmeleri için çağımızın egemen insan ve değer anlayıĢının yerini, insanın 

değerinin ve değerlerinin korunduğu bir insan ve değer görüĢünün alması ve siyasal 

yaĢamın bu yönde düzenlenmesi, yani yurttaĢların tamamının temel hak ve 

özgürlüklerini güvence altına alan yasaların üstünlüğünün kabul edilmesi ve hukuksal 

bir kurum olan devleti, hem kendisi hem de tüm insanlık için akla ve erdeme uygun 

tercihlerde bulunma bilgi ve becerisinden yoksun, kendine egemen olamayan kitle 

insanının/kitlelerin değil, bilgi, beceri, erdem sahibi, insanlaĢmasını tamamlamıĢ adil 

kiĢi ve/veya kiĢilerin yönetmesi gerekmektedir.   
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

 Bu çalıĢmada, yaĢamı, insan varlığının kendisi ve kökten gerçekliği olarak 

gören, ancak bu gerçekliğin, kitlelerin hoyrat egemenliği altında her geçen gün 

sahteleĢtiğine, sıradanlaĢtığına, anlam ve değerini yitirdiğine dikkat çeken Gasset‟in, 

insan, değer ve kültür görüĢü bağlamında “kitleselleĢme” sorununun, doğasını, 

nedenlerini ve çözüm yollarını irdelemiĢ bulunuyoruz. Yürütülen bu soruĢturmada, 

kitleselleĢmenin neliğini ortaya koyabilmek, insan yaĢamında neden ve nasıl bir sorun 

yarattığını ve çözüm yollarını tartıĢabilmek için öncelikle, felsefi dayanakları 

bakımından Gasset‟in “insan nedir?” sorusuna verdiği yanıtın izi sürülmüĢtür.  

 Bu bağlamda, çalıĢmanın birinci bölümünde de ele alındığı üzere Gasset‟in, 

insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerinin çıkıĢ noktasını, Descartes‟ın temsilcisi olduğu 

modern çağın insan anlayıĢına aynı zamanda, insanı, “aklı ve tüm yetenekleriyle” bir 

“Ģey”den ibaret saydığını, üstelik insanın neden akla sahip olduğunu da açıklamadığını 

iddia ettiği Aristoteles felsefesine yönelttiği eleĢtiriler oluĢturmaktadır. Bu eleĢtiriler 

doğrultusunda, tür olarak insanın “Ģeyler” gibi önceden belirlenmiĢ, sabit, durağan, 

olmuĢ, bitmiĢ bir varlık yapısına sahip olmadığını, insan var oluĢunun temelinde 

değiĢme kavramı bulunduğunu, değiĢken bir yapıya sahip olan insanın, istenilen her Ģey 

olmaya elveriĢli, hep yeni olanaklara açık bir varlık olduğunu ileri süren Gasset‟in, bu 

iddiasının, “doğa” teriminin, değiĢmeyen, sabit bir tutarlılıkla varolan “Ģeyler”in ya da 

maddesel olguların yasası anlamına geldiği ön kabulünden kaynaklandığı 

görülmektedir. Nitekim, insan söz konusu olduğunda “doğa” fikrinin aĢılması 

gerektiğini, ayrıca aklı, insan doğasının ayrılmaz bir parçası olarak görmenin de bir hata 

olduğunu düĢünen Gasset‟e göre, insanın olabileceği Ģeylere bir sınır koymak 

imkânsızdır; “olma halinde” yaĢayan ve tarihsel bir varlık olan insanın, temel gerçekliği 

“yaĢam”dır; insan, kendi yaĢamıdır.  

 Bu bağlamda, aklın neliğini, öncelikle yaĢamla olan ilgisinde ele alan Gasset, 

her bir insan tekinin temel gerçekliği olan yaĢamını ilke edinerek, yaĢamına yön 

vermesini ve planlamasını sağlayan her türlü zihinsel iĢlemin kesin anlamıyla “akıl” 

olduğunu belirtmektedir. Çünkü, Gasset‟e göre, “yaĢamak” demek, insanın, kaçınılmaz 

koĢullar karĢısında akıl yürütmekten baĢka çaresinin bulunmaması demektir. 
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Dolayısıyla, aklın, öncelikle insanın gündelik bir aracı olduğunu öne süren Gasset, bu 

düĢüncesini “yaĢamsal akıl” kavramıyla açıklamaktadır. Öte yandan, aklın yaĢamsal bir 

boyuta sahip olduğu gibi, aynı zamanda tarihsel bir öze de sahip olduğunu düĢünen 

Gasset, insanın tarihsel bir varlık olduğunu, bu nedenle aklın ve düĢünmenin tür olarak 

insanın doğasının değil, “olma halinde” yaĢayan insanın tarihselliğinin bir ürünü 

olduğunu belirtmektedir.  

 Daha açık bir ifadeyle, insanın neliği ile akıl, yaĢam, kültür ve tarihsellik 

arasında bir bağ kuran Gasset‟e göre, tür olarak insan, tarihselliğinde edindiği hayat 

tecrübesini göz önüne alarak yaĢayan tek varlıktır. Bu bağlamda, tüm insanlık 

geçmiĢinin yaĢam deneyimi, her bir insan tekinin, bugünkü varlığını, yaĢamını ve 

gelecekteki varoluĢunu yönlendirip Ģekillendirmektedir. Bu nedenle, tarihi, insanı ve 

insan yaĢamını anlamanın merkezine yerleĢtirmek gerektiğini düĢünen Gasset‟e göre, 

insanın tarihsel bir varlık olması demek, insanın, hatırlama yetisi sayesinde geçmiĢini 

biriktirebilmesi ve biriktirdiği, sahip olduğu bu geçmiĢten yararlanabilmesi anlamına 

gelmektedir. Çünkü, bir çok insanın ortak bir eseri olan tarih, bizim bugünümüzü ayakta 

tutan ve geleceğimizi etkileyen canlı bir güçtür. Bu güç sayesinde, insanın, her yeni 

anda daha önce olduğundan farklı olduğunu ve tür olarak insanın, özü ve doğası denilen 

Ģeyin, tarihsel olarak Ģekillendiğini belirten Gasset, insanın da bu nedenle “olma 

halinde” bir varlık olduğunu ileri sürmektedir.  

Bu düĢünceleri doğrultusunda, her türlü akıl yürütmede insana tarihin yol 

gösterdiğini, bu nedenle insana ve insan yaĢamına iliĢkin her türlü kavramın tarihsel bir 

bağlamda ele alınması gerektiğini belirten Gasset, insanın “benliğe dalma”, yani 

düĢünebilme olanağına kavuĢabilmesi için tarihsel olarak bir takım zihinsel süreçlerden 

geçtiğini, insanı, hayvandan ayıran, akıl, düĢünme gibi yetileri binlerce yıl süren bir 

çaba sayesinde insanın kendisinin ürettiğini düĢünmektedir. Bu bağlamda, tüm insanlık 

tarihinin eĢsiz bir zincir oluĢturan geçmiĢ yaĢam deneyiminin ve hayat tecrübesinin her 

türlü akıl yürütmede yol gösterici bir ilke olması gerektiğine “tarihsel akıl” kavramıyla 

dikkat çeken Gasset‟e göre, tür olarak insan, kendini ve yaĢamını bu miras sayesinde 

yapılandırabilmekte ve Ģekillendirebilmektedir. Nitekim, bu, hayvanın yapamadığı bir 

Ģeydir. Dolayısıyla, insanın öz yapısının tam da burada aranması gerektiğini belirten 

Gasset, öte yandan aklın ya da düĢünmenin, insanlığın biriktirdiği binlerce yıllık yaĢam 
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deneyimini yorumlayarak, insanın bugününü ve yarınını, yaĢama anlam katan, bilim, 

sanat, felsefe, ahlak, adalet gibi yaĢama içkin değerlerle ve etkinliklerle besleyip 

Ģekillendirebildiği, yani yaĢamsal olarak nitelendirdiği bir kültürü inĢâ edebildiği ölçüde 

tür olarak insanın ayırt edici bir özelliği olduğunu düĢünmektedir. 

Bu bağlamda, kültürü, aklın adeta somutlaĢmıĢ bir biçimi ve insanın 

tarihselliğinin bir ürünü olarak gören Gasset, insanın insanlıktan çıkmaması, 

ötekileĢmemesi (hayvan düzeyine inmemesi), yani kendi üzerindeki egemenliğini ve 

efendiliğini koruyabilmesi için akıl, kültür, eylem (praxis) ve yaĢam arasındaki bağın 

kopmaması gerektiğine dikkat çekmektedir. Fakat, daha önce üzerinde durulduğu gibi 

Descartes‟le baĢlayan modern çağda, aklın ve düĢünmenin, insanın doğasından 

kaynaklanan, ona sonsuza değin verilmiĢ adeta sınırsız bir güç olarak görüldüğünü 

belirten Gasset, bu durumun, bir yandan aklın, yaĢamla, eylemle (praxis) ve kültürle 

olan bağının kopmasına, diğer yandan da “uzmanlaĢma barbarlığıyla” birlikte yaĢamın 

her alanında bilimin “mütehassıs” ilan edilmesine, dolayısıyla insan yaĢamına anlam 

katan hayatî fikirler sistemi olarak gördüğü kültürün, bilime indirgenmesine neden 

olduğunu ileri sürmektedir. Oysa, bilimin, yaĢamsal etkinliklerden ve yaĢama içkin 

değerlerden sadece biri olduğunu belirten Gasset, bilimden ibaret sayılan modern çağın 

kültür anlayıĢını, “kültürcülük” ya da “kültür sofuluğu” olarak nitelendirmektedir.  

YaĢamı, bütünlüğünde kavrayabilmek ve doğru değerlendirebilmek için bilimin 

yanına, ahlakı, sanatı, felsefeyi ve adaleti de koymamız ve eĢ değer bir biçimde ilke 

edinmemiz gerektiğine dikkat çeken Gasset, bilim ile birlikte ahlak, sanat, felsefe ve 

adaleti yaĢamsal güç kaynakları, yaĢama içkin değerler, insan yaĢamının etkinliklerini 

ve temel bileĢenleri, yani kültürün öğeleri olarak görmektedir. Bunun yanı sıra, Gasset, 

aklın ve düĢünmenin, eylemle (praxis) ve yaĢamla olan bağını, bilimin değil, kültürün 

kurduğunu ve bir insanın, kültür sayesinde gerçek anlamda insan olduğunu 

düĢünmektedir. Bu bağlamda, yaĢamın bir kaos olduğunu, insanın da bu kargaĢanın 

içinde kaybolmaması, yolunu bulabilmesi için “evren üstüne açık seçik fikirler, 

nesnelerin ve dünyanın ne olduğu hakkında somut kanılar” oluĢturduğunu belirten 

Gasset‟e göre, “iĢte bütün o kanılardan oluĢan dizge sözcüğün gerçek anlamıyla 

kültürdür” (Gasset, 1998, s. 38). Bu anlamda, kültürü, tarihsel bir çağda, bilimsel, 

sanatsal, ahlaki, felsefi, hukuki vb. alanlara ait insan yaĢamına temel teĢkil eden hayati 
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fikirler dizgesi, “baĢvurulacak sivil yasallık” ilkeleri ya da “nesnel kurallar” olarak 

gören Gasset‟in, öte yandan metinlerinde, kültürü, bazen aynı cümle içinde birbirinden 

farklı anlamlara gelecek Ģekilde kullandığını söylemek de mümkündür.     

Gelinen bu noktada, bize verilen bu yaĢamın, hayvan yaĢamı gibi yapılıp 

tamamlanmıĢ olarak verilmediğini, her bir insan tekinin ötekileĢmemesi (hayvan 

düzeyine inmemesi) için kendi kökten gerçekliği olan kiĢisel yaĢamını, yani kendi var 

oluĢunu, bencillikten ve keyfiyetten uzak bir Ģekilde bizzat kendisinin yapılandırmak 

zorunda olduğunu belirten Gasset, insan olmanın gereği olarak bundan sorumlu 

olduğumuzu düĢünmektedir. Aksi halde, yaĢamın, kendi içinde anlamdan yoksun, 

insanlığın berisinde, gayri insani bir yaĢam olacağına dikkat çeken Gasset‟e göre, 

“benliğe dalma” (düĢünebilme) yetisi sayesinde, tür olarak insan, hayvanın 

yapamadığını yapabilme, yani kendi var oluĢunu yaratabilme ve yaĢamının 

sorumluluğunu alabilme olanağına sahip olduğu gibi her bir insan teki de kendi öz 

yaĢamını ve olacağı kiĢiliği seçebilme özgürlüğüne sahiptir. BaĢka bir deyiĢle, tür 

olarak insan, belirlenmiĢ, sabit bir doğadan yoksun olmanın sınırsızlığı içinde, adeta 

özgürlüğe mahkûm, her zaman yeni olanaklara açık, tarihsel bir varlıktır; insan, kendini, 

aklını, kökten gerçekliği olan yaĢamını, bulunduğu toplumsal ve siyasal ortamda, tarih 

içinde, bizzat kendisi yapılandırmakta ve Ģekillendirmektedir. Ġnsan gerçeğinin oluĢma 

biçiminin adeta “kendini üretmek”ten geçtiğine dikkat çeken Gasset, insanın 

ötekileĢmemesi, yani insanlıktan çıkmaması ve sürekli bir iĢ, uğraĢ, çaba, sorumluluk, 

disiplin, yaratma olarak gördüğü yaĢamın, gerçek anlamda bir insan yaĢamı, soylu bir 

yaĢam olabilmesi için akıl, düĢünme, eylem (praxis) ve yaĢam arasındaki bağın, 

insanlığın tarihsel mirası olan, yaĢamsal olarak nitelendirdiği bir kültürle korunması ve 

insanın kendini ve yaĢamını, sahip olduğu olanaklar ve içinde bulunduğu –tarihsel, 

toplumsal, kültürel ve siyasal– ortamın sunduğu imkânlar doğrultusunda, belirli 

sorumluluklar altında, belirli bir takım uğraĢlara adayarak yapılandırması ve 

Ģekillendirmesi gerektiğini düĢünmektedir. Nitekim, Gasset‟in insanlaĢmadan 

anladığının da tam olarak bu olduğunu söylemek mümkündür.     

Bu bağlamda, çalıĢmanın ikinci bölümünde de ele alındığı gibi Gasset, karĢımıza 

yapıları ve temsil ettikleri değer anlayıĢı bakımından iki ayrı insan tipi, dolayısıyla iki 

farklı yaĢam biçimi çıkarmaktadır. Bunlardan birisi, yaĢamın her alanında kendilerini 
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adayacak bir Ģeyi bulunmayan, daima ötekileĢerek, günü birlik yaĢayan, kendini herkes 

gibi hisseden, ama bundan yine de rahatsızlık duymayan, hiçbir anlamda sorumluluk 

almayan, amaçsız, kendi kendilerinin dehlizinde yitip gitmiĢ kitle insanı/kitleler ve kitle 

insanının değer anlayıĢının hakim olduğu vasat, sıradan, “gayri insani” yaĢam, diğeri ise 

kendi varlığının efendisi olan, yaĢamı gerçek bir iĢ, uğraĢ ve çaba olarak gören soylu 

insan tipi ve temsil ettiği değerlerden oluĢan soylu yaĢamdır, yani sorumlu, disiplinli, 

yüce ruhlu, ölçülü kiĢinin yaĢamıdır. Fakat, çağımızda, kitle insanının/kitlelerin, 

toplumların yönetimini ele geçirdiğine, soylu insanın yerini aldığına dikkat çeken 

Gasset‟e göre, ruhu kör kitleler ayaklanmıĢ, her bir insan tekinin, içinde yaĢadığı, 

kendini ve yaĢamını yapılandırdığı, Ģekillendirdiği, toplumsal, kültürel ve siyasal 

ortamın koĢullarının belirleyicisi haline gelmiĢtir. Ancak, “ayaklanma”, “ele geçirme” 

gibi ifadelere salt ya da öncelikli olarak siyasal bir anlam vermekten kaçınmak 

gerektiğini belirten Gasset, kültürüyle, siyasetiyle, yargı iĢlevleriyle, zihinsel, ahlaksal, 

ekonomik ve dinsel yönüyle, gelenek ve görenekleriyle, hatta giyim kuĢam ya da keyif 

alma tarzıyla, yani kamusal yaĢamı her yönüyle insanlık eĢiğinin altındaki vasat, 

sıradan, kitle insanının ve değer anlayıĢının adeta iĢgal ettiğini düĢünmektedir.  

Fakat, egemen hale gelen kitle insanı ve değer anlayıĢı, Gasset‟in yaĢamsal 

etkinlikler olarak gördüğü, insanın yapıp etmelerini yöneterek yaĢamda yönünü 

bulmasını sağlayan yaĢama içkin değerlerin (bilim, sanat, felsefe vb) araçsal hale 

gelmesine, gerçek değerinin görülememesine neden olmaktadır. Öte yandan, Gasset, bu 

durumun, akıl, düĢünme, eylem (praxis), yaĢam, kültür ve insanlaĢma arasındaki bağı 

da giderek kopardığını düĢünmektedir. Nitekim, Gasset‟in de belirttiği gibi kitle 

insanının yapısal özellikleri ve değer anlayıĢı, bir insanın, kendini ve yaĢamını, insana 

yakıĢır bir Ģekilde yapılandırabilmesi için gereken toplumsal, siyasal ortamı ve bilimsel, 

sanatsal, ahlaki, felsefi, hukuki vb. alanlara ait yaĢama yön veren değerleri, yani kültürü 

yaratmaya uygun değildir. Dolayısıyla, Gasset, kitle insanının, ortam koĢulları 

üzerindeki hakimiyetinin, bir insanın, herkesten farklı bir kiĢi olarak yaĢayabilmesini 

engellediğini düĢünmektedir. Bu bağlamda, yaĢamın her alanında, sıradanlığın, 

sorumsuzluğun, baĢıboĢluğun, yararcılığın ve anlamsızlığın hüküm sürdüğüne dikkat 

çeken Gasset, vasat sıradan insanın/kitlelerin hoyrat egemenliğini, kitleselleĢme sorunu 

olarak ele almaktadır.  
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Gasset‟in kitleselleĢmeyi bir sorun olarak görmesinin baĢka bir nedeni ise hiçbir 

üstün değer tanımayan, düĢünmeyi bilmeyen, sorgulama gereksinimi duymadan 

yaĢayan, etik sorumluluk taĢımayan sıradan insanın, kendisi gibi olmayandan, yani 

sahip olduğu özellikleriyle kendini “kitle”den, “yığın”dan, “herkes”ten ayırabilen, 

özgün düĢünebilen, düĢünceleriyle eylemleri arasındaki bağı koruyabilen, geçmiĢin 

gücüyle bugününü ve geleceğini yapılandırabilen ve böylece, hem kendi yaĢamının hem 

de içinde bulunduğu ortamın sorumluluğunu alabilen soylu insandan adeta ölümüne 

nefret etmesidir. Ancak, farklı olana nefretle bakan kitle insanının değer anlayıĢının 

hâkimiyeti altında, soylu kiĢinin ve değerlerinin yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya 

olduğuna dikkat çeken Gasset‟e göre, çağa kendi ruhunun yapısını dayatan kitleler, 

düĢman olarak gördükleri soylu kiĢinin yazgısı olmuĢ, soylu insanın beslenebileceği 

tüm yaĢam damarlarını kurutmaya baĢlamıĢtır.  

Toplumlara her yönüyle hakim olan kitlelerin, sürüden ayrılanı ezip geçtiğini, 

kitlelerin ve soylu kiĢilerin dinamik birliğinden oluĢan toplumun artık kitle toplumuna 

dönüĢtüğünü ileri süren Gasset‟e göre, toplum, salt ortak yaĢam olgusu sonucunda 

ortaya çıkan, “herkes”ten, ama belirgin olarak “hiç kimse”den, yani kitlelerden oluĢan, 

gündelik hayatta, bazen gelenek – görenek, bazen ahlak, bazen hukuk, bazen de devlet 

kılığında karĢımıza çıkan, insan teklerinin insanlaĢmasına engel olan, akıl dıĢı, güçlü bir 

baskı mekanizmasıdır; hatta, insana özgü her Ģeyi öğüten adeta ruhsuz bir makinedir. 

Dolayısıyla, kitleselleĢme, insanı, yaĢanmaya değer soylu bir yaĢamdan mahrum 

bırakmakta, gayri insani, sıradan bir yaĢam sürmesine ve yaĢamın “yaĢanan gerçek 

olmaktan” ya da “insani” olmaktan çıkmasına neden olmaktadır. Üstelik, bu durum, 

insanı, ruhen alçaltarak hayvan düzeyine indirgemekte, kendine ve yaĢamına karĢı 

yabancılaĢtırmakta, toplumu da tümüyle kutuplaĢtırmaktadır. Çünkü, kitleselleĢmeyle 

birlikte, bilim de dahil olmak üzere her türlü “sivil yasallık” ilkelerinin, yani insanın 

hayatı anlamsız bir trajedi gibi yaĢamasını engelleyen kültürün de ortadan kalktığını 

belirten Gasset, bu nedenle “baĢlı baĢına bir takım nesnel kurallara”, “sivil yasallık” 

ilkelerine uyarak, kültür ortamında birlikte yaĢamanın imkansız hale geldiğini, hatta bu 

anlamda her türlü ortak yaĢam biçiminden de nefret edildiğini düĢünmektedir. Ancak, 

Gasset‟e göre, kültürün olmadığı yerde, düpedüz barbarlık vardır.  



394 
 

Bu bağlamda, giderek geniĢleyen kitlelerin çığırından çıkmıĢ ayaklanmasıyla 

birlikte yoz bir kültürün yamacından aĢağıya sürüklenen insanlığın ufkunda beliren tek 

Ģey, insanın içinde yitip gittiği, sıradan, sakat, bozguna uğramıĢ, sahte ve harap bir 

yaĢamdır. BaĢka bir deyiĢle, kitleselleĢmenin, yaĢamsal güç kaynakları olan yaĢama 

içkin değerleri tükettiğini ve bu tükeniĢin, beraberinde bir yozlaĢmayı, bir dekadans 

çağını baĢlatacağını öne süren Gasset‟e göre, dünya, tarihsel bir bunalıma doğru 

sürüklenmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bilimi, sanatı, hukuku, 

adaleti, yani yaĢamsal değerleri, konforuna hizmet ettiği ölçüde ve sürece baĢdeğer 

yapan kitle insanının yarar odaklı değer anlayıĢının kamusal yaĢam üzerinde kurduğu 

hâkimiyet, insanlığın önüne dikilen devasa bir yaĢamsal, kültürel, toplumsal ve siyasal 

sorun haline gelmiĢtir.   

 Gasset‟e göre, kitle insanının, nitelikli soylu insanın yerini almasındaki 

nedenlerin baĢında, 19. yüzyılın liberal demokrasi anlayıĢı gelmektedir. Daha açık bir 

ifadeyle, Gasset‟e göre, liberal demokrasinin eĢitleyici haklar anlayıĢı, daha önce 

toplum sahnesinin en dibinde yer alan kitle insanının en kalburüstü yerlere 

konuĢlanmasına neden olmuĢ, hatta kitle insanının bu refahı ve hakları, doğuĢtan 

edindiğini sanmasına yol açmıĢtır. Bu durumun demokrasi anlayıĢını da değiĢtirdiğini 

iddia eden Gasset, artık “demokratik hukuk devleti”nin değil, demokrasi adı altında 

sıradanlığın egemenliğinin, yani “hiperdemokrasi”nin hüküm sürdüğünü ileri 

sürmektedir. Ancak, Gasset, her ne kadar kitleselleĢme sorununu bu Ģekilde “kitle 

siyaseti” olarak nitelendirdiği bir takım siyaset anlayıĢlarıyla ilgisinde sorgulasa da 

kitleselleĢmenin, siyasetle olan iliĢkisini yüzeysel bulmaktadır. 

Çünkü, Gasset‟e göre, kitleselleĢme sorununun derinlerde yatan kaynağı ve yol 

açtığı sorunların temel nedeni, kitlelerin okullarda iyi bir kültür eğitimi alamamıĢ 

olmalarıdır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, “ihtisaslaĢma barbarlığı” olarak nitelendirdiği 

uzmanlaĢmayla birlikte, bilimin, kültüre indirgendiğini, üniversitelerde, kitelere sadece 

bilim ve teknolojiye dayalı mesleki eğitim verildiğini, böylece bilgi donanımı fazla, ama 

kültürden yoksun bireylerin yetiĢtirildiğini, dolayısıyla kitlelere, ruhlarını doyuracak 

ölçüde kültür aktarımı yapılamadığını, etik sorumluluğun ve yaĢamsal değerlerin 

aĢılanamadığını, yani kitle insanına, kültür eğitimi verilemediğini belirtmektedir. 

Buradan hareketle, Gasset, yaĢama içkin değerler olarak nitelendirdiği kültürün, eğitim 
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yoluyla aĢılanarak, kitle insanını, soylu bir insana dönüĢtürmenin, böylece 

kitleselleĢmenin yol açtığı yaĢamsal, kültürel, toplumsal ve siyasal sorunları çözmenin 

mümkün olabileceğini iddia etmektedir.  

Bu bağlamda, eğitimi, yaĢamın özünü oluĢturan her Ģeye karĢı oldum bittim kör 

ve sağır olan kitle insanını, niteliksiz bir yığın olmaktan çıkartacak, bu insan tipinin 

insanlaĢmasını sağlayacak, dolayısıyla günümüz kitle toplumunu da değiĢtirip 

iyileĢtirecek tek ruhsal güç olarak gören Gasset, eskiden insanların ruhlarını besleyerek 

eğitme ve yaĢama yön veren hayati fikirler sistemini kurarak toplumsal yaĢamı insana 

yakıĢır bir Ģekilde yönetme görevini siyasetin üstlendiğini, ancak günümüzde siyasetin 

ve devletin kitlelerin hükümranlığını perçinleyen bir araç haline geldiğini, bu nedenle 

söz konusu görevi eğitimin yerine getirebileceğini öne sürmektedir. Bu türden bir 

eğitimin kültür eğitimi olduğunu düĢünen Gasset, köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu 

belirttiği ve aslında bir çok açıdan eleĢtirdiği üniversitelere, kültür eğitimi vermeleri 

yönünde de bir görev yüklemektedir.  

Gelinen bu noktada, kitle insanının eğitim yoluyla değiĢtirilebileceğini ve 

yeniden biçimlendirilebileceğini ileri süren Gasset‟in, bu düĢüncesinin, tür olarak 

insanın doğasına, yani neliğine iliĢkin belirli bir takım kabullerden kaynaklandığını 

söylemek mümkündür. Nitekim, hatırlanacağı üzere, tür olarak insanın doğası 

olmadığını, var oluĢunun temelinde değiĢme kavramı bulunduğunu, değiĢmenin insanın 

özü ve yapısal bir özelliği olduğunu ve insanın olabileceği Ģeylere bir sınır koymanın 

imkansız olduğunu ileri süren Gasset, insanın, kendi varlığını, kiĢiliğini ve kökten 

gerçekliği olan yaĢamını, tarih içinde, bulunduğu toplumsal, siyasal ve kültürel ortamda 

Ģekillendirdiğini ve her bir insan tekinin de bir insan olma biçimini seçebilme olanağına 

sahip olduğunu iddia etmektedir. ĠĢte, bu ön kabulden hareket eden ve kitleselleĢmeyi 

bir kültür eğitimi sorunu olarak gören Gasset, olanca kusuruna ve illetine rağmen, kitle 

insanını eğitim yoluyla yeni baĢtan düzenlemenin, bu insan tipinin karakterini 

iyileĢtirmenin, kiĢisel bir hayata uyandırmanın ve toplumu yönlendirmek ve yönetmek 

üzere kültürlü soylu kiĢiler topluluğunun oluĢmasını sağlamanın mümkün olabileceğini 

düĢünmektedir. Dolayısıyla, insanlığın geleceğini tehtit eden kitleselleĢme sorununun 

çözümünde, kültür eğitimini, umut vaad eden tek yol olarak gören Gasset‟e göre, ayrıca 

“demokratik düĢüncenin gerçekleĢmesi için üstü kapalı tek olanak”, niteliksiz kitlelerin 
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bir yığın olmaktan çıkmasıdır. Bunun için de onlara, eğitim yoluyla adeta büyükçe bir 

kültür dozu Ģırınga edilmelidir. Aksi halde tam bir tembel ve zalim bir insan olan kitle 

insanı, çöküĢün med dalgası olacaktır.  

Fakat, Gasset, her ne kadar insanların eğitimle düzeltilebilir bir doğaya, yapıya 

sahip olduğunu öne sürse de öte yandan, yapıları ve dolayısıyla temsil ettikleri değer 

anlayıĢları bakımından birbirinden farklı iki ayrı insan tipi ve yaĢam biçimi ortaya 

koyarak, insanlar arasında yapısal bir farklılık olduğunu da kabul etmektedir. Ayrıca, 

yapısal özellikleri düĢünüldüğünde, Gasset, kitle insanını, kültür eğitimi yoluyla yeni 

baĢtan düzenlemenin mümkün olup olamayacağından da Ģüphe duymaktadır. Çünkü, 

Gasset, “bu insan tipini yeni baĢtan düzenlemek mümkün müdür?”, “kitleler 

düzeltilmeye dayanabilecekler mi?” ya da kitleler “isteseler de kiĢisel hayata 

uyanabilirler mi?” gibi kitleselleĢme sorununun nedeni ve çözümüyle doğrudan iliĢkili 

olan önemli bir takım soruların yanıtının verilmediğini, bu konunun henüz hiç ele alınıp 

tartıĢılmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla, bu çalıĢmada, Gasset‟in açtığı yolun bir 

adım ötesine gidilerek, en temelde “kitle insanını, kitle insanı yapan özellikler eğitimle, 

kültürle veya baĢka bir yolla değiĢtirilebilir türden özellikler midir, yoksa yapısal bir 

sorunla mı karĢı karĢıyayız?” sorusunun yanıtı aranmıĢtır.   

Buradan hareketle, çalıĢmanın üçüncü bölümünde, hem nedeni hem de 

çözümüyle ilgisinde kitleselleĢmenin kültür eğitimiyle çözülüp çözülemeyeceği sorusu 

Gasset felsefesi bağlamında tartıĢmaya açılmıĢ, yapı ve değer bakımından birbirinden 

farklı olan kitle insanı ve soylu insan tipinden, kitle insanının, yapısal özelliklerini, 

doğasını, dolayısıyla temsil ettiği değer anlayıĢını, kültür eğitimiyle değiĢtirmenin ve 

sıradan, vasat kitle insanını yeniden biçimlendirmenin, soylu bir insana dönüĢtürmenin, 

böylece kitleselleĢme sorununu kitlelere kültür aktarımı yaparak ya da eğitim vererek 

çözmenin mümkün olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuca ulaĢırken, Gasset‟in, 

insan ve değer görüĢünün yapı taĢını oluĢturan, insan doğası, akıl, tarihsellik, kültür 

kavramlara iliĢkin düĢüncelerinde, kitle insanı ile soylu insan ayrımında, eğitim 

anlayıĢında ve ayrıca, toplum, devlet ve siyaset görüĢünde yanıtını bulamadığımız –

çalıĢmanın giriĢ bölümünde de belirtilen–  bir takım soruların ve/veya sorunlu, eksik 

kısımların olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Gasset‟in gerek insan ve değer 

görüĢünde, gerekse kültür eğitimine bakıĢında ve toplum, devlet, siyaset anlayıĢında, 
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dolayısıyla kitleselleĢme sorununu ele alıĢında var olan sorunlu, eksik kısımları 

açıklarken ve en nihayetinde, kitle insanının yapısal özelliklerini, eğitimle, kültürle ya 

da baĢka bir yolla değiĢtirmenin, yani kitle insanını yeniden biçimlendirerek soylu bir 

insana dönüĢtürmenin ve kitleselleĢme sorununu bu Ģekilde çözmenin neden mümkün 

olmadığını temellendirirken, Platon, Aristoteles, Nietzsche, MengüĢoğlu ve Kuçuradi 

baĢta olmak üzere benzeri konular üzerine daha önce düĢünmüĢ olan filozofların insan 

ve değer görüĢlerinden yararlanılmıĢtır. 

Bu noktada, “insan nedir?” sorusuyla bağlantılı olarak, öncelikle Gasset‟in, 

“insan doğası”, “akıl”, “tarihsellik” ve “kültür” kavramlarına iliĢkin düĢüncelerinin, 

felsefi dayanakları bakımından yeniden değerlendirilmesi ve bu kavramların insanlaĢma 

ile olan bağının tekrar kurulması gerektiği ortaya konulmuĢtur. Bu bağlamda, göz ardı 

ettiği için bir çok filozofu içinden çıkılmaz durumlara düĢüren ve Gasset‟in insanın 

neliğine iliĢkin düĢüncelerinde de karĢımıza çıkan önemli sorunlardan birisi, tür olarak 

“insan” ile tek tek insanlar arasında bir ayrım yapmaması ve/veya “insan” ile “bir insan” 

arasındaki farkı dikkate almamasıdır. Daha açık bir ifadeyle, Gasset, “insan” sözcüğünü 

bazen “tür olarak insan”ı, bazen “soylu kiĢi”yi, bazen de “kitle insanı”nı iĢaret edecek 

Ģekilde üç farklı anlamda kullanmakta ve insan görüĢünde, zaman zaman sırf bazı soylu 

kiĢilerde ortaya çıkan bir takım özellikleri, baĢarıları ve olanakları sanki her bir insan 

teki sahipmiĢ gibi genelleĢtirmekte ya da tam tersine, kitle insanının özelliklerini tür 

olarak insana yüklemektedir. Ancak, Gasset‟in yaptığı gibi bu ayrım göz ardı 

edildiğinde, hem insan realitesini bütünüyle kavrayıp, doğru bir Ģekilde 

değerlendirebilmek mümkün olamamakta hem de bireysel ve toplumsal yaĢama iliĢkin 

problemlerin nedenini anlayıp tam ve doyurucu bir çözüm bulmak güçleĢmektedir. Bu 

nedenle, felsefenin önemli terimlerinden biri olan “insan”ın, sadece belirli bir varlık 

grubunun ortak adı olmadığını, aynı zamanda tür olarak insanın ayırt edici 

özelliğini/özelliklerini temsil eden bir kavram olduğunu unutmamak ve hem bireysel 

hem de toplumsal yaĢam bakımından hayati öneme sahip olan “insan nedir?” sorusuna, 

biri tür olarak “insan”a, diğeri ise kiĢi olarak “bir insan”a karĢılık gelecek Ģekilde, ama 

aralarındaki bağı koparmadan bir yanıt vermek gerekmektedir. Bu bağlamda, Gasset‟in, 

insanın neliğine/doğasına iliĢkin düĢüncelerinde yanıtını bulamadığımız soruların ve 

karĢımıza çıkan sorunların veya eksik kısımların önemli bir nedeninin, aslında 
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Aristoteles‟in de iĢaret ettiği gibi tür olarak insanın yapısının, neliğinin, onu diğer 

hayvan türlerinden ayırt eden türsel farkında aranması gerektiğini, bir insanın yapısının, 

neliğinin veya doğasının ise onu diğer insanlardan ayırt eden özelliğinde/özelliklerinde 

aranması gerektiğini dikkate almamasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Bunun yanı sıra, “insan nedir?” sorusuyla bağlantılı olarak yeniden ele alınan 

“doğa”, “insan doğası”, “akıl” kavramlarının neliğine, Aristoteles‟in düĢüncelerinden 

hareketle bakıldığında, Gasset‟in, bu kavramlarla ilgisinde hem Aristoteles‟i hatalı 

ve/veya eksik anladığı hem de önemli bir takım noktaları göz ardı ettiği görülmektedir. 

Daha açık bir ifadeyle, çalıĢmada, “insan doğası ve akıl” kavramlarının yeniden ele 

alındığı bölümde belirtildiği üzere, Aristoteles‟in, insanı, “aklı ve tüm yetenekleriyle” 

bir “Ģey” den ibaret saydığını, üstelik insanın neden akla sahip olduğunu da 

açıklamadığını iddia eden ve eleĢtiren Gasset, insanın bir “Ģey” olmadığını, yani 

belirlenmiĢ, sabit bir varlık yapısına sahip olmadığından dolayı bir doğası olmadığını 

ileri sürmektedir. Bu bağlamda, Gasset‟in, Aristoteles‟i hatalı ve/veya eksik 

anlamasının nedeni, dolayısıyla “doğa”, “insan doğası” ve “akıl” kavramlarıyla 

ilgisinde, insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerindeki sorunların kökeni, nesne alanlarına 

göre bilme konusu yapılan Ģeylerin yapısının/doğasının farklı olduğunu göz önünde 

bulundurmamasından kaynaklanmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset‟in, doğa görüĢünü 

varlık görüĢünden hareketle temellendiren Aristoteles‟in, var olana yaklaĢımını dikkate 

almadığını ve/veya gözden kaçırdığını söylemek mümkündür. 

 Bu noktada, Gasset‟in insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerinde yanıtını bulmakta 

güçlük çektiğimiz, insanı insan yapan Ģeyin ne olduğunu, bu ölçütü nerede ve hangi 

insan tipinde aramamız gerektiğini, günümüze de ıĢık tutacak Ģekilde ortaya koymak 

bakımından Aristoteles‟in insanın neliğine iliĢkin düĢüncelerine bakıldığında, öncelikle 

belirtmek gerekir ki tür olarak insanın (formu, ereği ve özü anlamında) bir doğası 

vardır. Bu bağlamda, bir insanın kendi doğasını, yani biçimini/formunu gerçekleĢtirmesi 

demek, kendisinde olanak halinde bulunan bir güç olan “aklı”, “akıl sahibi olmayı”, 

erdemlere uygun bir Ģekilde etkinlik haline geçirmesi ve böylece insanlaĢmasını 

tamamlaması, her ne ise o olması, kendi özünü kendisinin yaratması demektir. BaĢka bir 

deyiĢle, Aristoteles‟e göre, öz veya doğa, her bir insan tekinin kendisinin 

gerçekleĢtirmesi gereken bir doğadır, yani bir insanın diğer varlıklardan farkını ortaya 



399 
 

koyacak Ģekilde kendi özünü yaratması, asıl anlamda insanlaĢması, her tekin kendi 

baĢına yürümesi gereken bir yoldur (Özcan, 2018, s. 8). Çünkü, Aristoteles felsefesinde, 

doğa, verili, sabit ve belirlenmiĢ değildir; “belirli bir biçime (form‟a veya doğaya) 

kavuĢma”, tamamlanma sürecidir; insan tekleri söz konusu olduğunda ise sürecin 

tamamlanması, formun ve/veya özün gerçekleĢmesi, erdemlere ulaĢmakla mümkün 

olmaktadır. Ancak, insan doğası gibi erdemler de verili değildir; erdemler tek tek 

kiĢilerce eylem hayatı içinde gerçekleĢtirilmesi gereken değerlerdir. Nitekim, bu 

değerler hayata geçirildiği ölçüde “insan doğası” denilen Ģey tek kiĢi bağlamında 

gerçeklik kazanmaktadır (Özcan, 2011a, s. 176). Dolayısıyla, tür olarak insanın, 

belirlenmiĢ, sabit bir varlık yapısına sahip olmaması, Gasset‟in ileri sürdüğü gibi 

insanın doğası olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Bu bağlamda, Gasset‟in, “doğa” anlayıĢından hareketle ortaya koyduğu insan 

doğasına iliĢkin düĢüncelerini doğru kabul ettiğimizde, “insanın doğası yoktur” demek, 

Aristoteles‟in insan görüĢü bağlamında, insanın maddesi ve formu, yani bedeni ve ruhu, 

eidosu, ereği, hareket ettirici ilkesi, özü ve en nihayetinde insanı insan yapan bir Ģey 

yoktur demektir. BaĢka bir deyiĢle, “insanın doğası olmadığı” söylendiğinde, insan 

sadece doğal canlı bir varlık olarak ele alınmıĢ ve diğer varolanlardan farkı, yani ayırt 

edici özelliği ortaya konulmamıĢ olmaktadır. Bu durumda da ne tür olarak insandan ne 

yapı ve değer bakımından birbirinden farklı olan insanlardan ne de değerlerden ve/veya 

erdemlerden bahsetmek mümkün olmamaktadır. Oysa, Aristoteles‟in insan görüĢünden 

anlaĢılacağı üzere insana, “insan” denilmesinin temel nedeni, onu diğer canlılardan 

farklı kılan bir özelliğinin olmasıdır. Bu nedenle, olay sadece ad verme meselesi 

değildir; insanı insan yapan Ģey, insanın, hem akla hem de erdeme uygun eyleyebilme 

olanağına sahip olmasıdır.  

Nitekim, “insan iĢini iyi yaptığında”, yani hem akla hem de erdeme uygun 

eylediğinde, ereğine ulaĢmakta, formunu (eidos) tamamlamakta, kendi doğasını 

gerçekleĢtirerek tam anlamıyla insanlaĢmaktadır. Ġnsanı insan yapan, onu türdeĢlerinden 

ayıran ve böylece, insanın varlığını anlamlı ve değerli kılan Ģey, sadece akla göre 

eyleyebilmesi değil, aynı zamanda erdeme uygun eyleyebilmesidir. Ayrıca, yalnızca tür 

olarak insan, erdemlere dayalı bir hayat sürdürebilir, yani baĢka hayvanların yapamayıp 

da sadece insanın yapabildiği Ģey, onun kendine özgü iĢi budur. Aksi halde, insan, tıpkı 
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henüz meyve vermemiĢ bir portakal fidanı gibi tamamlanmıĢ değildir; eksiktir. Bu 

nedenle, insanın nihai amacı, ereği, iĢi, akla ve erdeme uygun eylemek, insana yakıĢır 

soylu bir yaĢam sürdürebilmektir (Özcan, 2018, s. 7). Dolayısıyla, Aristoteles‟e göre, 

insanlaĢmasını tamamlamıĢ insan anlamında “insan”, sadece akıl sahibi değil, bundan 

öte, akla ve erdeme göre eyleyebilen, yaĢayabilen ve ancak bu yolla kendisini 

gerçekleĢtirebilen bir varlıktır. 

Buradan hareketle, Gasset‟in akıl hakkında öne sürdüğü düĢüncelerini, 

dolayısıyla akıl, düĢünme, “eylem, aktif yaĢam, praxis” ve insanlaĢma arasında kurduğu 

bağı, Aristoteles‟in görüĢleri çerçevesinde değerlendirerek, hangi önemli hususları 

gözden kaçırdığını ve/veya dikkate almadığını belirtecek olursak, araçsal akıl ile etik 

akıl arasında bir ayrım yapmadığını ve aklın iki farklı kullanımı söz konusu olduğunda, 

hangi insan tipinin ne türden bir akla sahip olduğunu açıkça ortaya koymadığını 

söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra, aklın tek baĢına insan için ayırt edici bir özellik 

olarak alınamayacağını vurgulayarak, aklın, hangi bakımlardan hangi koĢullarda tür 

olarak insanın ayırt edici bir özelliği haline geldiğini açık seçik bir Ģekilde ortaya koyan 

Aristoteles‟in, akıl (teorik ve pratik akıl) hakkındaki görüĢlerini bütünlüğünde 

değerlendiremediğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, aklı, 

karĢıt sonuçlar doğurabilecek olanak halinde bir güç olarak ele alan Aristoteles‟in, tıpkı 

“insan doğası” anlamında “doğa” kavramında olduğu gibi aklın da nesne alanına göre 

iĢleyiĢinin farklı olduğunu, bu farklılıktan dolayı, teorik ve pratik aklın her birinin iĢinin 

ve iĢlevinin ayrı olduğunu, yani teorik ve pratik aklın olanak halinden etkinlik haline 

geçirilmediği ve etkinlik halinde de kendine özgü erdeme ulaĢmadığı takdirde, akla 

sahip olmanın, insanı diğer varlıklardan ayırmadığını öne sürdüğü düĢüncelerini göz 

önünde bulundurmamaktadır. Bu nedenle, Gasset, Aristoteles‟in, insanın neliği ile akıl, 

erdemler ve eylemler arasında kurduğu iliĢkiyi tam anlamıyla görememekte ve 

Aristoteles düĢüncesinde, insanın akıl sahibi bir varlık olmasının ne anlama geldiğini 

gözden kaçırmakta ve böylece, kendi görüĢlerini daha sağlam bir temele oturtma 

fırsatını da kaçırmaktadır. 

 Bu bağlamda, Aristoteles‟e göre, “akıl sahibi olmak” demek hemen her zaman 

aklın erdemlerle birlikte yürümesi demektir. Bu anlamda akıl her zaman eylemlerle 

iliĢkili olduğundan etik bir boyuta sahiptir. Dolayısıyla, Aristoteles felsefesinde, “insan 
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akıl sahibi bir varlıktır” iddiası, hem modern dönem filozoflarının hem de Gasset‟in 

anladığı anlama gelmemektedir. Nitekim, daha önce belirtildiği gibi Aristoteles 

düĢüncesinde, her bireye çıkarının nerede yattığını gösteren ve onu gözetmesini buyuran 

araçsal akıl anlamında akıl, her bir insan tekinin sahip olduğu, ama insanlaĢmak için 

yeterli olmayan bir yeti ve özelliktir; akıl, ancak ve ancak ender ortaya çıkan erdemli, 

üstün, soylu kiĢiler söz konusu olduğunda ve erdemlerle etkinlik kazandığında ayırt 

edici bir özellik olabilmektedir. Dolayısıyla, daha öncede dikkat çekildiği gibi Gasset, 

gerek Aristoteles‟in gerekse bütün bir antik dönemin gözünde canlı ruh sahibi bir varlık 

olarak (tür olarak) insanın, bir olanak olarak sahip olduğu aklını (aklın iki farklı 

kullanımını) kendi erdemine uygun eylediğinde insanlaĢabilen bir varlık olduğunu ve bu 

insan görüĢünün hareket noktasının ise üstün, ruhça soylu, bilge kiĢi olduğunu göz 

önünde bulundurmamaktadır. 

 Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, “insan doğası”, Aristoteles‟in 

belirttiği gibi “ruh ve bedenden oluĢan varlığın, [akıl da dahil olmak üzere] taĢıdığı 

bütün olanaklar ve bu olanakları etkinlik haline geçirme gücü olarak” alındığında, 

“insan için „doğa‟, tek tek kiĢilerin bu türsel olanakları [olanak halinde bir güç olan akıl 

da dahil] hayata geçirmesiyle” ve/veya “geçirdiği ölçüde ortaya çıkan ve daha da 

çıkacak” olan, henüz bitmemiĢ, tamamlanmamıĢ” bir süreçtir; “çünkü hangi mekân ve 

zamanda kimin daha ne gibi türsel olanakları etkinlik haline geçireceği belli değildir”. 

Dolayısıyla, insan doğası söz konusu olduğunda, bir oluĢ süreci söz konusudur. Bu 

açıdan bakıldığında, “insan olmak” demek, tarihsel süreç içerisinde, insanın kendi 

doğasını, özünü, kendisinin yaratması demektir (Özcan, 2006, s. 143). Nitekim, evrende 

bunu yapabilen tek varlık insandır ve dolayısıyla tür olarak insan, diğer bütün var 

olanlardan tarihselliğiyle ayrılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, “insanın doğası”, 

“insanın özü”, yani insanı diğer var olanlardan farklı kılan yönü, tarihsel süreç 

içerisinde yavaĢ yavaĢ ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, insan, doğal dünyadan farklı, 

sırf kendisine ait “insansal dünya” dediğimiz ikinci bir dünya yaratan ve yarattığı bu 

ikinci dünyada kendini var eden, Ģekillendiren tarihsel bir varlıktır (Özcan, 2018, s. 13). 

Dolayısıyla, tarihsel bir varlık olan insan, Gasset‟in ileri sürdüğü gibi doğası olmadığı 

için değil, tam da doğası/yapısı/özü gereği tarihseldir; oluĢ halinde bir varlıktır. 
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 Bu noktada, insanın neliği ile tarihselliği arasındaki iliĢkinin ne türden bir iliĢki 

olduğunu, bu iliĢkinin nasıl kurulduğunu, ayrıca bu iliĢkinin oluĢmasında ve 

Ģekillenmesinde tek tek insanların rolünü, tür olarak insan ile yaĢayan tek tek insanlar 

arasındaki bağı koparmadan, insan realitesini bütünüyle yakalayacak Ģekilde açıklığa 

kavuĢturabilmek ve böylece, insanın neliğini onun tarihsel boyutunda arayan Gasset‟in, 

insanın tarihselliğine iliĢkin düĢüncelerindeki eksik kısımları tamamlayabilmek için 

MengüĢoğlu‟nun, Kuçuradi‟nin ve Özcan‟ın tarihsel varlık alanına iliĢkin görüĢlerinden 

yararlanılarak, insanın tarihsel bir varlık olmasının ne demek olduğu yeniden ele 

alınmıĢtır.  

 Bu bağlamda, insanın tarihsel bir varlık olması demek, “insanların çağlar 

boyunca, felsefe, bilim, sanat, din, hukuk, etik ve benzeri alanlarda ortaya koyduğu 

eserlerle diğer varolanlardan farklı, onların dıĢında sırf insan eseri olan, insansal 

dediğimiz bir alan yaratmıĢ olması ve bu alanda kendini var ediyor olması demektir”. 

Nitekim, belirli bir topluma ya da belirli bir çağa özgü olmayan, tüm insanların ortak 

eseri ya da ürünü olan bu alana, “ikinci doğa” veya “tarihsel varlık alanı” denilmektedir. 

Bütün insanlığın geliĢtirdiği insansal etkinliklere ve bu etkinliklerin ürünlerine karĢılık 

gelen tarihsel varlık alanını, “felsefe, bilim(ler), sanat(lar), din(ler), hukuk sistemleri, 

özgürlük dahil bütün etik değerler ve benzerleri” gibi insanlığın ortak eserleri ve 

baĢarıları oluĢturmakadır. Bu eser ve baĢarılar aynı zamanda, insanlığın ortak 

değerleridir. Dolayısıyla, insan, herhangi bir topluma veya belirli bir çağa ait olmayan, 

tüm insanların ortak mirası olan tarihsel varlık alanını yaratarak, felsefe, bilim, sanat, 

din, hukuk, etik ve benzeri alanlarda ortaya koyduğu eserlerle ve baĢarılarla, kendi 

doğasını, özünü gerçekleĢtirip, kendi kendini var eden bir varlık olduğu için tarihsel bir 

varlıktır (Özcan, 2012, s. 198).  

 Nitekim, gerek MengüĢoğlu‟nun gerekse Kuçuradi‟nin de iĢaret ettiği gibi 

insanın neliğini, kendi kendisini var ettiği tarihsel varlık alanında, yarattığı değerlerde, 

ortaya koyduğu baĢarılarda aramak gerekmektedir. Bu bağlamda, Kuçuradi‟ye göre, 

“insan baĢarılarının ürünleri ve kesintisiz bir Ģekilde akan olaylar, bir bütün olarak 

tarihsel varlık alanını meydana getirir. Tarihsel varlık kendi baĢına bir realitedir ve oluĢ 

içinde olan bir alandır” (Kuçuradi, 2013, s. 96). Dolayısıyla, tarihsel varlık alanı 

değiĢtiği sürece veya değiĢtiği ölçüde insanın neliği, doğası, özü denilen Ģey veya Ģeyler 
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de değiĢecektir. ĠĢte tam da bu anlamda, tür olarak insanın verili veya bireylerin 

doğuĢtan getirdiği, her çağda ve her yerde sahip olduğu bir takım özelliklerden veya 

değiĢmez bir insan doğasından söz etmek mümkün değildir ve bu nedenle insan 

dediğimiz varlık, “oluĢ halinde” olan bir varlıktır; oluĢunu tamamlamıĢ, olmuĢ-bitmiĢ 

bir varlık değildir (Özcan, 2012, s. 199). Bu nedenle, Gasset‟in ileri sürdüğü gibi insan, 

doğası olmadığı için değil, tam da doğası/yapısı gereği “oluĢ halinde” olan tarihsel bir 

varlıktır.   

 Buraya kadar anlatılanlardan da açıkça görüldüğü gibi tarihsel varlık alanının 

anlaĢılması, aslında insanın doğası, yapısı ya da özü denilen Ģey her ne ise onun 

anlaĢılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Gasset‟in yaptığı gibi tarihsel varlık 

alanına hiç değinmeden, insanın, sadece dünü, bugünü ve geleceği olan üç boyutlu bir 

varlık olduğunu, geçmiĢ yaĢam deneyimlerinin insanın bugününü ve geleceğini 

etkilediği için insanın her yeni anda daha önce olduğundan farklı olduğunu, tür olarak 

insanın özü veya doğası denilen Ģeyin de insanın içinde bulunduğu ortamda ve kültürde, 

tarihsel olarak Ģekillendiğini, insanın da bu nedenle tarihsel bir varlık olduğunu 

söylemek, hem insanın neliği ile tarihselliği arasında bir bağ kurmak hem de insanın 

neden “olma halinde” tarihsel bir varlık olduğunu açıklamak için yeterli değildir. 

Çünkü, insanın sürekli “oluĢ halinde” olan tarihsel bir varlık olduğunu söyleyebilmek 

için insanın neliği ile tarihsel varlık alanının ve tarihsel varlık alanını oluĢturan 

değerlerin bağını kurmak gerekmektedir. Ancak, her ne kadar insana tarihin yol 

gösterdiğini, tarihi, insanı anlamanın merkezine yerleĢtirmek gerektiğini düĢünse de 

Gasset‟in, insanın neliği ile tarihselliği arasındaki iliĢkiyi, bu bağı dikkate almaksızın 

kurduğu görülmektedir. Daha açık bir ifadeyle, Gasset, insanın neliğini, tarihsel varlık 

alanını oluĢturan değerlerde ve bu tür değerleri yaratan yaratıcı kiĢilerin yapıp 

etmelerinde aramak gerektiğini göz ardı etmektedir. Oysa, tarihsel varlık alanını 

oluĢturan değerler, bize, insanın ayırt edici özelliğini, varlıktaki özel yerini, yani insanın 

değerinin bilgisini vermektedir. Nitekim, tür olarak insan, değerler yaratabildiği için 

değerli bir varlıktır ve insansal yaĢam, bilim, sanat, felsefe gibi etkinlik ve baĢarılarla, 

etik değerlerle bir anlam ve değere kavuĢmaktadır. Dolayısıyla, tür olarak insan, 

değerini, tek tek insanların birbirleriyle bağlantılı olarak ortaya koyduğu, yüksek 
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kültürün öğelerini oluĢturan bilim, sanat, felsefe, din gibi üst değerlere ve tek tek 

kiĢilerin hayata geçirdiği etik değerlere borçludur (Özcan, 2018, s. 5-18). 

 Ancak, bu noktada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus, bilim, sanat, 

felsefe ve benzerleri gibi, insansal etkinlik, baĢarı ve/veya değerlerin her birinin birer 

insansal olanak olduğudur. BaĢka bir deyiĢle, her bir insan tekine açık olan bu 

olanaklar, Kuçuradi‟nin deyiĢiyle, “amaçlarının bilincinde ve iĢlevleri yerine gelecek 

Ģekilde kiĢilerce gerçekleĢtirildiğinde”, ancak “insanın değerlerini oluĢtururlar” 

(Kuçuradi, 2015, s. 178). Ne var ki hayata geçirildiklerinde birer etkinlik olarak 

adlandırılan ve bütün türe mal edilen bu olanakları, amacının bilincinde ve iĢlevi yerine 

gelecek Ģekilde her bir insan teki hayata geçirememektedir. Ġnsanlığın ortak kültürel 

mirasını oluĢturan “insan baĢarısı” dediğimiz bilim, sanat, felsefe gibi üst değerleri, etik 

değerleri yaratabilmek ve bu değerleri, amacına uygun, iĢlevini yerine getirecek Ģekilde 

hayata geçirebilmek sadece etik kiĢi değerlerine ve etik iliĢki değerlerine sahip bazı 

ender rastlanan özgür, yaratıcı, soylu kiĢilerin bir olanağıdır (Özcan, 2012, s. 197). 

Ancak, bir tek insan bile bu tür bir baĢarı gösterdiğinde, örneğin adil olma, dürüst olma 

gibi etik kiĢilik özelliklerini yapıp etmeleriyle hayata geçirebilen değerli bir kiĢi olarak 

karĢımıza çıktığında bu baĢarı, bütün türe mal edilmekte ve türün bir özelliği ve değeri 

olarak kabul edilmektedir (Kuçuradi, 2015, s. 178 ; Özcan, 2012, s. 197). Fakat, Gasset, 

tür olarak insanın özellikleri ve olanakları arasında bu Ģekilde bir ayrım yapmadığı gibi 

aynı zamanda, bir insanın olanak ve özellikleri arasında da bir ayrım yapmamakta, 

dolayısıyla insanın neliği ile tarihselliği arasında bir iliĢki kurarken, bu iliĢkinin 

oluĢmasında ve Ģekillenmesinde tek tek insanların rolünün ne olduğunu da açıkça ortaya 

koyamamaktadır.   

 Buradan hareketle, Gasset‟in gözden kaçırdığı bu önemli noktaya, yani tarihsel 

varlık alanının oluĢmasında yapıları ve temsil ettikleri değer anlayıĢları bakımından 

birbirinden ayrılan kitle insanının ve soylu insanın rolüne bakacak olursak, tür olarak 

insanın özelliklerini, değerini ve değerlerini kendilerine borçlu olduğumuz, insanlığın 

ortak kültürel mirası olan tarihsel varlık alanının yaratılmasında asıl rolü üstlenenin, 

özgür, yaratıcı, soylu kiĢiler olduğunu kabul ve itiraf etmek zorunda olduğumuz ileri 

sürülebilir. Nitekim, ruhça soylu kiĢiler, bilim sanat, felsefe gibi insansal olanakları bu 

alanda yeni eserler ve değerler yaratacak Ģekilde etkinlik haline geçirebilen ve ortaya 
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koydukları bu eser, baĢarı ve fikirlerle, insanlara ve çağlara yön veren yeni yaĢantı 

olanakları yaratabilen kiĢilerdir. ĠĢte bu ender rastlanan yaratıcı soylu kiĢiler sayesinde 

bir takım insansal olanaklar, insanın değerine değer katacak Ģekilde hayata geçirilmekte 

ve böylece, insanı insan yapan değerler ortaya konulmakta ve konulduğu anda da bu 

değerler tür olarak insanın özelliği haline gelmektedir (Özcan, 2012, s. 197-199). 

Dolayısıyla, insanın neliğini aradığımız yer olan tarihsel varlık alanının asıl yaratıcısı, 

aklı erdemine ulaĢmıĢ, etik değerlere sahip soylu kiĢilerdir. 

 Buna karĢılık, yapıp etmeleri ağırlıklı olarak bireysel yarar ve çıkar hesabına 

dayanan, baĢta bilim, sanat, felsefe ve hatta kendi dinleri de dahil olmak üzere her Ģeye 

kendi toplumlarında egemen olan ahlaka ya da çoğunluğun kabul ettiği “iyi”ler ve 

“kötü”lerden oluĢan değer yargılarına veya bireysel beklentilerine göre değer biçen bir 

insan tipi olan çoklar ya da sıradan, vasat, sürü insanı, Gasset‟in deyiĢiyle kitle insanı, 

tarihsel varlık alanının oluĢumuna ve insanlığın gidiĢatına bilinçsiz bir etkide ve katkıda 

bulunmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, daha önce belirttiğimiz gibi, tarihsel varlık alanıyla 

her türlü iliĢkisini, günlük kaygı ve çıkarlarına göre Ģekillendiren sıradan insanların 

oluĢturduğu çoğunluk, kitleler, tarihsel varlık alanının maddi taĢıyıcılarıdır (Özcan, 

2006, s. 435).  

 Buraya kadar anlatılanları toparlayacak olursak, insanın neliğini, onun 

tarihselliğinde arayan Gasset‟in, insanın doğasının/özünün belirlenmemiĢ olduğunu, 

insanın kendi özünü veya doğasını, kendisinin bizzat yapıp etmeleriyle yaratan, “oluĢ 

halinde” bir varlık olduğunu söyleyebilmemiz için insanı insan yapan Ģeyi, yarattığı 

değerlerde aramamız gerektiğini göz ardı ettiği ve ayrıca, her ne kadar “soylu insan” 

ibaresini kullansa da insanlaĢmada, tarihsel varlık alanının oluĢumunda, soylu kiĢilerin 

oynadığı rolü dikkate almadığı görülmektedir. Oysa, bizler, tür olarak insanın değerini, 

tarihsel varlık alanının yaratılmasını her ne kadar çoğunluğun belirli bir rolü veya payı 

olsa da esas olarak yaratıcı kiĢilere borçluyuz. Bu nedenle, Gasset‟in yaptığı gibi 

tarihsel varlık alanının oluĢumunda olduğu kadar, bu alanı oluĢturan insansal 

etkinliklerin, insanın değerini koruyacak Ģekilde hayata geçirilmesinde, nadir ortaya 

çıkan, etik kiĢilik özelliklerine sahip soylu kiĢilerin, insanlaĢmadaki rollerinin göz ardı 

edilmemesi son derece önemlidir.      
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 Bu bağlamda, Gasset‟in, insanın tarihselliğinin bir ürünü olarak gördüğü, insanın 

bugününü ve yarınını yaĢama içkin değerlerle besleyip insanın ötekileĢmesini önleyen, 

yani kendi kendisinin efendisi olmasını, insanlaĢmasını sağlayan, yaĢamsal bir kültürün 

ne olduğunu, bu türden bir kültürü, kitle insanının değer anlayıĢına mı yoksa, soylu 

insanın değerlerine mi borçlu olduğumuzu da açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir. Bu 

nedenle, çalıĢmada, öncelikle kültür kavramını farklı bağlamlarda kullanan Gasset‟in 

düĢüncelerinde, kültürün neliğiyle ilgili karĢımıza çıkan anlam karıĢıklığını gidermek 

gerektiği belirtilmiĢtir. Bu bağlamda, Kuçuradi‟nin “tekil anlamda kültür” ve “çoğul 

anlamda kültür” belirlemeleri doğrultusunda ele alınan kültür kavramını, Gasset‟in, 

çoğunlukla çoğul anlamda kültüre karĢılık gelecek Ģekilde kullandığı, ama niteliksiz 

kitle insanını eğitmek üzere tutunduğu kültür görüĢünün, aynı zamanda bir yönüyle, 

kiĢilerin insan olarak olanaklarını geliĢtirebilmelerini ve onların kültüve edilebilmelerini 

sağlayan etkinliklerin tümü olarak, cultura animi, “ruhun iĢlenmesi, ruhun kültürü” 

anlamında, tekil kültürün ya da yüksek kültürün olumlu rengini taĢıdığını söylemek de 

mümkündür.   

 Fakat, Gasset‟in kültürün neliğine iliĢkin görüĢlerine, tekil anlamda, yani “insan 

ruhunu yetiĢtirme” ya da eğitim anlamında kültür çerçevesinden bakıldığında, daha 

önce belirtildiği gibi kültürün öğelerine ahlakı dahil ettiği için karĢımıza bir takım soru 

ve/veya sorunlar çıkmaktadır. Bu noktada, öncelikle, karĢımıza çıkan sorunların 

kaynağını oluĢturan ahlakın ne olduğuna, Nietzsche‟nin ve Kuçuradi‟nin aynı konudaki 

görüĢlerinden hareketle bakıldığında, genel olarak gelenek-göreneklerden, dini 

inançlardan beslenen ahlak/ahlaklar, bir toplumda ya da grupta, belirli bir zamanda veya 

genel olarak geçerli olan, değerlerden değil, egemen değer anlayıĢının belirlemiĢ olduğu 

iyi-kötü değer yargılarından, değiĢken davranıĢ kurallarından oluĢan çeĢitli değer 

yargıları sistemleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Buna karĢılık, baĢta tür olarak insanın 

değerini, değerlerini ve tek olarak kiĢinin değerini korumayı amaçlayan, bu konularda 

felsefi bilgi veren ve felsefenin bir dalı olan etik, gündelik yaĢamda, kiĢilere 

olabildiğince doğru değerlendirme yapabilmenin olanağının koĢullarını ve ilkelerini 

göstermektedir. Buradan hareketle belirtecek olursak, etiğin amacı, ahlaklarda olduğu 

gibi “iyi”lerden veya “kötü”lerden oluĢan değer yargıları tablosunun hazır reçetelerine 
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göre ezbere değer biçme ya da değer atfetme değildir; tek tek kiĢilerde tür olarak insanın 

değerini korumak ve bunun için gerekli doğru değerlendirme yollarını göstermektir.  

 Fakat, Gasset, etik/etik değerler ve ahlak/moral değer yargıları arasında bu 

türden açık seçik bir ayrım yapmadığı gibi çoğunluğun değer anlayıĢının bir aynası olan 

kitle insanının ve sözde değerlerinin, insanı insanlaĢtıran bir bakıĢ açısı kazandıran, 

“yaĢamsal” olarak nitelendirdiği türden bir kültürü ve/veya cultura animi anlamında 

kültürü inĢâ edemeyeceğini ve ayrıca, insan yaĢamına temel teĢkil eden ve insanın 

tarihselliğinin bir ürünü olan bilimsel, sanatsal, felsefi, hukuki vb. alanlara ait hayati 

fikirler dizgesinden oluĢan etkinlik ve değerleri, insanın insanlaĢmasını sağlayacak, 

yaĢamını yapılandıracak ve insanı ortak yaĢam ilkelerinden uzaklaĢtırmayacak bir 

Ģekilde hayata geçiremeyeceğini de kabul etmekte, ama bütün bunların nedenini, 

Nietzsche‟nin yaptığı gibi açıkça ortaya koymamaktadır. Dolayısıyla, insanın bugününü 

ve yarınını yaĢama içkin değerlerle besleyip, insanın ötekileĢmesini önleyen, yani kendi 

kendisinin efendisi olmasını, insanlaĢmasını sağlayan “yaĢamsal” dediği kültürü, kitle 

insanının değer anlayıĢına mı yoksa, soylu kiĢinin değerlerine mi borçlu olduğumuzu ve 

bilimin baĢ değer yapıldığı “modern” kültür, “kültürcülük” ya da “kültür sofuluğu” 

olarak nitelendirip eleĢtirdiği çağımızın kültürünün ne türden bir kültür olduğunu, hangi 

insan tipinin değerlendirme biçimine karĢılık geldiğini Gasset‟in, insan, değer ve kültür 

görüĢünün ancak satır aralarından yakalamak mümkün olmaktadır. 

 Bu bağlamda, daha önce ele alındığı gibi yapı bakımından farklı iki ayrı insan 

tipine, yani sıradan insana, çoğunluğa ya da vasat kitle insanına ve “soylu/efendi” ya da 

“üstün/yaratıcı insan”a karĢılık gelen, “köle/sürü ahlakı (yarar ahlakı)” ve “efendi 

(soylu) ahlakı” olmak üzere iki farklı değerlendirme tarzının/ahlakın olduğunu ve 

bunların birbirine zıt Ģeyleri değer olarak kabul ettiğini belirten Nietzsche‟ye göre, 

değerlendirme tarzlarının kökeninin, öncelikle ve en temelde, tek tek insanların yapısal 

özelliklerinde aranması gerekmektedir. Ancak, Gasset, insan ve değer görüĢünde, iki 

farklı insan tipi ve yaĢam biçimi (kitle insanı/sıradan yaĢam ve soylu insan/soylu 

yaĢam) ayrımı yapmasına rağmen, bu iki farklı insan tipi arasında değerlendirme 

biçimleri bakımından bir ayrım yapmamakta, yani sıradan kitle insanının değer 

anlayıĢının, soylu kiĢinin değerlerinden ve değerlendirme tarzından farklı olduğunu, 

dolayısıyla karĢımıza belli baĢlı iki ayrı değerlendirme tarzı ve/veya ahlak anlayıĢının 
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çıktığını, yapı bakımından birbirinden farklı olan sıradan kitle insanı ile soylu kiĢinin, 

değerlendirme biçimlerinin/değerlerinin ve bir değer olarak gördükleri Ģeylerin de 

birbirinden farklı olduğunu, bu anlamda iki ayrı değerlendirme tarzının farkını, 

Nietzsche‟nin yaptığı gibi açıkça ortaya koymamakta ve/veya dikkate almamaktadır.  

 Buna karĢılık, Nietzsche‟nin açıkça gösterdiği gibi kendi kendisinin efendisi 

olan, erdemli ve aynı zamanda baĢkasına muhtaç olmadan yaĢama olanaklarına sahip, 

insanlaĢmasını tamamlamıĢ, ruhça soylu bir kiĢinin, yaĢamı anlamlı ve değerli kıldığını 

düĢündüğü ve bir “değer” olarak kabul ettiği Ģeyler ve bunlara bağlı olarak ortaya 

koyduğu, yaĢam biçimine, olaylara, durumlara, eylemlere, kiĢilere, insan baĢarılarına ve 

eserlere iliĢkin değerlendirme tarzı, böyle olmayandan, yani köle ruhlu, sıradan insanın 

değerlendirme tarzından tamamen farklıdır. Dolayısıyla, her ne kadar kendisi açıkça 

dile getirmese de Nietzsche felsefesinden derinden etkilendiği belli olan Gasset, 

Nietzsche‟nin dikkat çektiği önemli bir noktayı, yani insanlar arasındaki yapısal 

farklılığın, kendisini onların değerlendirme biçiminde, daha doğru bir ifadeyle, neyi en 

üst ve yaĢamsal değer olarak kabul ettiklerinde kendini açığa vurduğunu gözden 

kaçırmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, Gasset, insan teklerinin savundukları değerlere ve bu 

değerler arasında yaptıkları sıralamaya ve aynı Ģekilde değerlendirme tarzlarına 

bakarak, onların nasıl bir yapıya/kiĢiliğe sahip olduklarını söylemenin mümkün 

olduğunu dikkate almamaktadır. Bu nedenle, düĢüncelerini daha sağlam bir temele 

oturtma fırsatını da kaçıran Gasset‟in, insan, değer ve kültür görüĢünden, iki farklı insan 

tipi ve iki farklı değerlendirme biçimi ile kültürün niteliği arasında ne türden bir iliĢki 

ve/veya fark olduğunu ya da hangi insan tipinin değerlendirme biçiminin/değerlerinin 

ne türden bir kültüre karĢılık geldiğini anlamak/temellendirmek mümkün 

olamamaktadır. 

 Oysa, Nietzsche‟ye göre, “aynı toplumda veya farklı çağ ve toplumlarda ortaya 

çıkan yapıca birbirinden bu kadar farklı iki ayrı insan tipi, beraberinde ister istemez iki 

ayrı yaĢam tarzı ve iki ayrı değer ve değerlendirme biçimi” getirmektedir. Bunun 

sonucu olarak da iki ayrı “kültür” ortaya çıkmaktadır: “aristokratik yaĢam ve 

aristokratik değerler ve bunlar üzerine kurulan aristokratik [yüksek] kültür ve bunun 

karĢıtı olarak (sıradan insanın) köle yaĢamı, köle değerleri/ahlakı ve köle kültürü veya 

19. yüzyıl itibariyle çöküĢ kültürü”, günümüz deyiĢiyle de kitle kültürü, popüler kültür 
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denilen kültürdür (Özcan, 2013, s. 145). Bu bağlamda, Nietzsche‟nin düĢüncelerinden 

hareketle, öncelikle Gasset‟in, insanın bugününü ve yarınını yaĢama içkin değerlerle 

besleyip, insanın ötekileĢmesini önleyen, yani kendi kendisinin efendisi olmasını, 

insanlaĢmasını sağlayan “yaĢamsal” dediği, insanlara insanlaĢma yolunu açan yüksek 

kültürün ne olduğunu ve olanağının koĢulunu hangi insan tipine ve değerlerine borçlu 

olduğumuzu açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir. 

 Yüksek kültürü, bir insanın içine iĢleyen, onu hayvanlıktan çıkartıp insanlaĢtıran 

bir güç olarak gören Nietzsche, sağlıklı ve yüksek kültürün yaratılabilmesi için bilim, 

sanat, felsefe ve din gibi üst değerlerin birbiriyle çatıĢmaması, birbirini bastırmaması ya 

da birinin diğerini öncelemeden bir arada yaĢaması gerektiğine dikkat çekmektedir 

(Nietzsche, 2015d, s. 199). Dolayısıyla, insan, ancak yüksek kültür yarattığında, diğer 

varlıklardan farkını ortaya koyabilmekte, yani maymunluktan çıkıp, insanlaĢabilmekte 

ve böylece insan yaĢamı bir anlam ve değere kavuĢmaktadır. Bu nedenle, insanın, 

insanlaĢabilmesi, solucanlıktan insanlığa doğru yol alabilmesi için bilim, sanat, felsefe, 

din gibi üst değerleri, etik kiĢi değerlerini ve etik iliĢki değerlerini, kendi yarar ve 

çıkarının bir aracı haline getiren köle ruhlu insanlara, onların değer anlayıĢına, sözde 

değerlerinin bir aynası olan sürü/kitle kültürüne değil, her çağda, değer sayılan her Ģeyi 

yeniden kendi gözleriyle değerlendirebilecek ve bu dünyayı, insansal hayatı, yarattığı 

yeni değerlerle yaĢanmaya değer kılacak, insanlara yaĢamlarının anlamını öğretecek, 

insanlaĢmasını tamamlamıĢ, özgür, soylu ruhlara, üstün insana ihtiyaç duyar insanoğlu 

(Nietzsche, 2015c, s. 71). Çünkü, ruhça soylu insanın “anıtsal görevi”, tür olarak 

insanın ayırt edici özelliğini borçlu olduğu değerleri yaratmak ya da yeni değerler 

yaratamıyorsa bile, en azından, var olan değerleri korumak, bu tür değerleri 

yaratabilecek kiĢilerin önünü açmak ve böylece, bilimin, sanatın, dinin ve felsefenin 

birbirlerini yok etmeden bir arada yaĢayabileceği yüksek bir kültürün olanağının 

koĢulunu sağlamak ve insanlığı yükseltmektir (Özcan, 2013, s. 153).  

 Öte yandan, yüksek kültürün karĢıtı olarak, köle ahlakına sahip 

çoğunluğun/kitlelerin sorgusuz sualsiz iyi veya kötü olduğunu kabul ettiği değer 

yargılarından oluĢan, hiçbir özgün yönü bulunmayan, harcıâlem bir takım kanıların ve 

fikirlerin, araç değerlerin bir aynası olarak karĢımıza çıkan çağımızın kültürü, asıl 

anlamda değerlerin, yani soylu insanın ve değerlerinin egemen olduğu, soylu bir 
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yaĢamın inĢâ edilmesi yolunda rehberlik eden Aristokratik/yüksek kültür değil, 

çoğunluğun/kitlelerin ve sözde değerlerinin baskın olduğu yoz bir kültür, yani kitle 

kültürüdür. Nitekim, Gasset‟ten çok önce, bilim, sanat, felsefe ve din gibi üst değerlerin 

bütünlüğünü koruyamayan, yani ya dinsever ya da bilimsever olan, sıradan, küçük, cüce 

insanın değerlendirme tarzının/ahlakının, “aptalın kültürü”nün egemen hale geldiğine, 

yani “hayatta en son olanların”, “hayvan insanın içgüdüsü”nün, ezilmiĢlerin, cahillerin, 

tükenmiĢlerin, yaĢam parazitlerinin, fanatiklerin, çılgınların, din bağımlılarının, “tüm 

eksantrikler”in sözde değerlerinin, demokrasi eliyle baĢ değer yapıldığına, realitenin, 

hakiki dünyanın, umudun ve geleceğin, bu insan tipinin avuçlarının içine bırakıldığına 

(Nietzsche, 2014, s. 52), çokların azlara karĢı baĢ kaldırdığına, bunun da “değerler 

problemi tarihinde bir ihtilâl” olduğuna (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 33) dikkat çeken 

Nietzsche‟ye göre, insanı insanlaĢtıran erdemlere, değerlere, sürünün yarar ve çıkarını 

gözeten bir anlam yüklenmiĢ, ayrıca belirli bir topluluğun yararına ve onların bakıĢ 

açısına göre Ģekillenen yeni tablo, bütün insanlara ve onların baĢarılarına, yapıp 

etmelerine değer biçmenin geçerli tek aracı haline getirilmiĢtir (Özcan, 2006, s. 307).  

 Ġnsanlar arasında yapı ve değer bakımından farklılıklar olduğunu kabul etmeyen, 

bunu görebilecek kadar soylu bir ruha sahip olmayan ve insanlar arasındaki hiyerarĢiyi, 

sıralama düzenini bir hakaret, küçümseme olarak anlayan, efendi ve kölelerin kan 

kardeĢliği olan eĢitlik yanlısı demokrasi savunucularının, Avrupa‟nın, “iyi niyetli, 

hastalıklı, orta dereceli” (Nietzsche, 2015b, s. 75), “çok çalıĢkan, aslında pek iddiasız, 

aĢırı derecede meraklı”, “istemesi zayıf”, “hayvan sürüsü insanı”nı (Akt. Kuçuradi, 

2009, s. 146), yani “modern insan”ı ve köle değerlerini baĢ değer yaparak, hem siyasal 

kurumları hem de değerleri ortalama bir duruma getirdiğini, insanı küçülttüğünü, bir 

kan zehirlenmesiyle karĢı karĢıya olduğumuzu belirten Nietzsche‟ye göre, kendini 

nihilizm olarak açığa vuran çağımızın kültürü, temelinde köle ahlakı olan, 

Hristiyanlıktan miras alınmıĢ bir çöküĢ (decadant) kültürü veya sürü kültürüdür; 

ahlaklılık “çöküĢün içgüdüsüdür”. Çünkü, insanları özde değil sözde kültürlü yapan, bu 

anlamda insana bir değer katmayan çöküĢ kültürü, günümüz itibariyle kitle kültürü, 

popüler kültür, insanı insanlaĢtırmayı değil, evcilleĢtirmeyi, terbiye etmeyi 

amaçlamakta, üstelik buna “iyileĢtirme” demektedir (Nietzsche, 2005, s. 50 ; 2014, s. 

21-22-269).   
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 Bütün bunları dikkate aldığımızda, her ne kadar eğitimle ilgisinde, çağımız 

kültürünü, “kültürcülük” olarak eleĢtirse de Gasset‟in, kitle kültürünün temelinde, 

ezilmiĢlerin ahlakının/değerlendirme tarzının olduğunu ve köle ahlakında, insanın 

iyileĢtirilmesi/terbiye edilmesi ile insanın eğitilmesinin bir ve aynı Ģey olarak 

görüldüğünü ya da birbirine karıĢtırıldığını açık seçik bir Ģekilde ortaya koymadığını 

ileri sürmek mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra, kitlelerin karekterinin iyileĢtirilmesi 

gerektiğini ileri süren Gasset‟in gözden kaçırdığı, ancak Nietzsche‟nin dikkat çektiği 

önemli bir diğer nokta, insanın “hayvan yanının”, “insanın yapısına ait bir çok tabiî 

Ģeyin” ezilerek iyileĢtirilmesinde ve “hayvan olmayan” yanının ağır bastırılmasında asıl 

amaç, insanın eğitilmesi değil, tam da Gasset‟in eleĢtirdiği gibi insanları, kendi yüzü 

kendi rengi olmayan, herkes gibi olan, etliye sütlüye karıĢmadan yaĢayan, sıradan, vasat 

bir insan yapmak, yani sürüleri için daha az zararlı hale getirmektir. Ancak, 

“hayvanlığın ehlileĢtirilmesinin”, çoğu zaman hayvana zararının dokunduğunu, moral 

insanın da daha iyi bir insan değil, sürüsü için daha az tehlikeli bir insan olduğunu 

belirten Nietzsche‟ye göre, böyle bir ehlileĢtirme/iyileĢtirme bir cani ya da sürü insanı 

söz konusu olduğunda iĢe yarayabilse de bunu sürü moralinin ötesinde olan soylu bir 

kiĢiye uygulamayı istemek, insanı karikatüre çevirmeyi istemektir. Buna karĢılık, 

Nietzsche‟nin anladığı anlamda gerçek eğitim, “insanların tek tek olmalarına, kendi 

kendileri olmalarına, sürü moralinden kopmalarına”, onların “tabiî yanlarını boğmadan 

yardım etmektir” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 45).  

 Nitekim, daha önce ele alındığı gibi eğitimin bir insanlaĢma süreci olduğunu, 

insanlar arasındaki yapısal farklılıkları göz önünde bulundurarak, herkese bir ve aynı 

eğitimin değil, kendi yapısına uygun bir eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan 

Platon‟a göre de genel anlamda eğitim, dıĢarıdan bakıldığında bir bütünmüĢ gibi 

görünen insan ruhunun üç ayrı yanının, yani canavar (istek ve arzular), aslan (öfke, 

kızgınlık) ve insan (akıl) kısımlarının eğitimidir. BaĢka bir deyiĢle, eğitim, içimizdeki 

insanın (akıl kısmının), bütün insanı mümkün olduğu kadar dizginlemesidir; yani 

içimizdeki çok baĢlı canavara yem vererek, göz kulak olmayı, onu adeta bir çocuk, bir 

öğrenci gibi yetiĢtirirken aslanı kendine yardımcı olarak almayı ve hepsinin hem 

aralarında hem de kendisiyle iyi geçinmesini sağlamayı öğrenme sürecidir. Ancak, 

Gasset, her ne kadar eğitimi, yaĢamın özünü oluĢturan her Ģeye karĢı oldum bittim kör 

ve sağır olan, kitle insanını, niteliksiz bir yığın olmaktan çıkartacak, onların 
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insanlaĢmalarını sağlayacak ve insan yaĢamının anlamını aydınlatacak tek ruhsal güç 

olarak görse de eğitime atfettiğe öneme rağmen, eğitimde sıradan insanın temel 

alınması gerektiğini ileri sürmekte, yani eğitimi, salt sıradan insanla ilgisinde ele 

almakta, soylu kiĢinin ne türden bir eğitim alması gerektiğini açıklamamaktadır. 

 Öte yandan, Gasset‟e göre, eğitimin amacı, hem kitleleri hem de kitlelerden 

ibaret günümüz toplumunu değiĢtirip iyileĢtirmek, karĢılıklı bir değiĢimi mümkün 

kılmaktır. BaĢka bir deyiĢle, eğitimin amacı, kitleleri, toplumu yönetme görevi için 

yetiĢtirmektir. Fakat, çalıĢmada da belirtildiği gibi Gasset‟in tam aksini düĢünen 

Nietzsche‟ye göre ise “kendileri de eğitimli”, “üstün, seçkin tinli” kiĢilerle değil de 

“yüksek dadı”larla kısa sürede, çok sayıda insanı “devlet hizmeti için yararlı, 

yararlanılabilir kılmak amacıyla gaddarca”, “terbiye” etmek, yani “iyileĢtirmek”,  

tamamen yanıltıcı bir eğitimdir. Öyle ki bu türden bir eğitimin ve kültürün amacı, halkı, 

eğitim ve kültür aktarımı yoluyla, evcilleĢtirip terbiye ederek, “sürü olmadığı 

konusunda” aldatmaktır. Bu anlamda, çağımızda, eğitim ve kültür, temelde, “aldatma 

sanatı”dır.  

 Dolayısıyla, Gasset, eğitimin, iyileĢtirme değil, bir insanlaĢma sorunu olduğunu, 

eğitimin, insan teklerine kendi yapılarında olmayan bir Ģeyi vermek, yani bilgiden 

yoksun bir ruha bilgi koymak ve böylece görmeyen gözlere görme gücü vermek gibi bir 

Ģey olmadığını ve eğitimin asıl amacının, bir insanın sahip olduğu olanakları hayata 

geçirmesine yardımcı olmak ve böylece kendisini diğer varlıklardan ayıran “iĢi”ni en iyi 

Ģekilde yerine getirmesini, yani akla ve erdeme uygun eylemesini sağlamak ve böylece 

insanlaĢmasının, yeni bir doğaya kavuĢma sürecini tamamlamasının önünü açmak 

olduğunu göz ardı etmektedir. Bunun yanı sıra, Gasset, insanların her birinin değil, 

sadece küçük bir azınlığın bu olanağa ve özelliğe sahip olduğunu da dikkate 

almamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, Aristoteles‟in de açıkça iĢaret ettiği gibi soylu, yaratıcı 

kiĢiyi, sıradan insanlardan (kitlelerden) ayıran en önemli öğelerden birisi, bilge, cesur, 

yiğit, ölçülü, adil, yani erdemli kiĢinin, insanlaĢabilmesinin önemli ve gerekli 

koĢullarından birine, yani erdemleri edinebilecek ve hayata geçirebilecek bir 

yapıya/doğaya sahip olmasıdır. Dolayısıyla, Gasset‟in, akıl, düĢünme, eylem (praxis), 

yaĢam, kültür ve insanlaĢma arasında kurduğu bağı, hayata geçirebilecek bir 

yapıya/doğaya sahip olan kitle insanı değil, ancak soylu kiĢi olabilir. Nitekim, kitle 
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insanının ve soylu insanın sahip oldukları olanaklara ve özelliklere yakından 

bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. 

 Buradan hareketle, olanakları, özellikleri ve baĢarıları bakımından insana özgü 

olan her Ģeyi kendinde toplayan, kendinde cisimleĢtiren, böyle oluĢuyla da insana iliĢkin 

realitenin kendisi olan ve her çağda, değer sayılan her Ģeyi yeniden kendi gözleriyle 

değerlendirerek, bu dünyayı, insansal hayatı yarattığı yeni değerlerle yaĢanmaya değer 

kılan insan tipi; özgür, yaratıcı, ruhça soylu kiĢidir, yani üstün insandır. Nitekim, 

Gasset‟e göre de soylu insan, kendi varlığının efendisi olan, yani herkes gibi olmayan, 

geçmiĢin gücüyle bugününü ve geleceğini yapılandırabilen, özgün düĢünebilen, 

düĢünceleriyle eylemleri arasındaki bağı koruyabilen, hem kendi yaĢamının hem de 

içinde bulunduğu ortamın sorumluluğunu alabilen, ruhça soylu kiĢidir. 

 Öte yandan, Nietzsche‟ye göre, “cılız insan, ortalama insan ve sıradan insan” 

olmak üzere üç tipi olan ve toplumda her zaman çoğunluğu oluĢturan, enine boyuna 

düĢünemeyen, kendi baĢına doğru, özgür ve erdemli bir Ģekilde karar veremeyen, 

kendini ancak sürünün değer yargılarını, moralini benimseyerek güvende hisseden, 

böylece “iyi insan” idealine de kavuĢan, köle ruhlu sürü insanı, doğa yasalarının etkisi 

altındadır; yapıp etmelerini haz ya da acı belirler; biyolojik açıdan hayvandan sadece bir 

derece farkıyla ayrılmaktadır. Bu bağlamda, Gasset de Nietzsche‟nin düĢüncelerine 

benzer bir Ģekilde, kitle insanının, soyluluk yoksunu ruhunun, özgürlük değil, bağlılık 

gereksinimi gösterdiğini, kendi yazgısını kendisinin yaratamadığını, dıĢtan gelen hiç bir 

gücün onu, yaĢadıkları kovuktan çıkarılmaları olanaksız böcekler misali kendinden ve 

harcıâlem sıradan yaĢamından dıĢarı taĢıramayacağını, kendisinden kaynaklanmayan 

fikirlerle ya da iç güdüleriyle gayri insani yaĢayan, bir insan kabuğundan ibaret 

olduğunu düĢünmektedir. Dolayısıyla, Gasset de Nietzsche gibi insanlar arasında 

yapısal farklılıkların olduğunu ileri sürmektedir.  

 Fakat, Gasset, kitle insanı ve soylu insan ayrımıyla her ne kadar Nietzssche‟nin 

düĢüncelerinden beslense de kitle insanının eğitim yoluyla karakterinin 

iyileĢtirilebileceğini, bu insan tipinin değiĢtirilip düzeltilebileceğini, yeniden 

biçimlendirilebileceğini ve soylu bir kiĢi yapılabileceğini, yani adeta dağ ile vadinin 

eĢitlenebileceğini ileri sürmesiyle Nietzsche‟nin düĢüncelerinden ayrılmakta, ayrıca 
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yaptığı ayrımı temelsiz bırakmaktadır. Nitekim bu durumda, Gasset‟in insan ve değer 

görüĢünden hareketle, hangi insan tipinin hep yeni olanaklara açık, gerçek anlamda 

“insan” olarak kabul edilmesi gerektiğini anlamak ve ayrıca kitle insanını kitle insanı 

yapan ve soylu insanı da soylu yapan olanakların, özelliklerin, 

değerlerinin/değerlendirme tarzının ne olduğunu ya da bu iki ayrı insan tipinin yapısı, 

doğası, ereği bakımından birbirinden ne farkı olduğunu felsefi dayanaklarıyla 

temellendirmek mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan, daha önce de vurguladığımız 

gibi bu sorunlar ve belirsizlikler, Gasset felsefesinde, “insan nedir” sorusuna belirli bir 

yanıt verebilmeyi de güçleĢtirmektedir. Bu nedenle, kitleselleĢme sorunuyla doğrudan 

iliĢkili gördüğü kitlelerin eğitimle düzeltilip düzeltilemeyeceği sorusuna Gasset‟in 

kendisi de bir yanıt verememektedir. 

 Oysa, Nietzsche‟nin özgür ruhlu-soylu insan tipi ile köle ruhlu- bağlı tinli 

sıradan insan tipi arasında, yapı ve değer bakımından yaptığı ayrım, eğitimle, kültürle 

ya da baĢka bir yolla giderilebilir türden, gelip geçici, keyfi bir ayırım değildir. 

Nietzsche‟ye göre, her çağda insanlar her zaman bir istisna olan “özgür tinliler” ve kural 

olan “bağlı tinliler” olarak ikiye ayrılacaktır; kabul etmesi zayıflara göre olmasa da bu 

bir realitedir. Doğal olarak sahip olduğu olanaklar dıĢında, türün sonradan kazandığı 

olanakları dahi hayata geçirememiĢ, akla ve erdeme uygun eyleyemeyen, sürü insanı ile 

ortaya koyduğu eser, baĢarı veya fikirlerle, insanın kendi geleceğini kendisinin 

çizebileceğini gösteren ve böylece milyonlarca insanın yaĢamasını haklı çıkaran yaratıcı 

soylu kiĢi, aynı değerde değildir; yapı ve değer bakımından eĢit değildir; eĢitlemek de 

mümkün değildir. Nitekim, Nietzsche‟ye göre, insanlar arasında, sıra ve derece farkında 

en yüksek yeri olan insan, yaratıcı insandır; yani asıl anlamda değerleri belirleyen ve 

insanlara yön veren kiĢi, en üstün insandır. Çünkü, soylu insanın, yapısı/doğası, sahip 

olduğu olanaklar, özellikler, ereği, kitle insanından farklıdır. Yaratıcı, soylu kiĢi ile 

sıradan insan arasındaki ayrılık bir yapı ayrılığıdır; “bu yapı ayrılığı” ve değer 

bakımından ayrı değerde olmaları, onların etik değerlerle ve üst değerlerle olan 

bağlantılarında, yaĢamlarının bütününde, yapıp ettiklerinin temelini meydana getiren 

değerlendirmelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sıradan kitle insanı ile 

soylu insan, Nietzsche‟nin de belirttiği gibi aynı sözleri kullansalar ya da aynı Ģeylere 

baksalar bile, baĢka diller konuĢur, baĢka Ģeyler görürler, realiteyi değerlendirmeleri 
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yine baĢka baĢkadır; çünkü, sıradan kitle insanı ile ruhça soylu, yaratıcı insan, “baĢka 

baĢka yapıda insanlardır” (Akt. Kuçuradi, 2009, s. 23).  

 Gelinen bu noktada, Gasset‟in, Platon‟un “Tanrısal” dediği ve eğitimle 

verilemeyeceğini belirttiği ruh üstünlüğüne eriĢebilme, erdemli, değerli, yaratıcı bir kiĢi 

olabilme olanağının her bir insanın değil, sadece doğası/yapısı uygun olan bazı ender 

rastlanan ruhça soylu kiĢilerin bir olanağı olduğunu, ama bu olanağın hayata 

geçirilebilmesi için eğitimin tek baĢına yeter koĢul olmadığını dikkate almadığı ve/veya 

göz ardı ettiği, bu nedenle eğitime iliĢkin düĢüncelerinde, “insan ve onun eğitimi 

nedir?” sorusuna tam ve doyurucu bir yanıt veremediği görülmektedir. Dolayısıyla, 

Gasset‟in, umut ettiği ve ileri sürdüğü gibi “henüz yadsınacak bir geçmiĢi olmayan ve 

geçmiĢle geleceğin çiti arasında pek mutlu bir körlük içinde” anı yaĢayan çarpık ruhlu 

sıradan insana (Nietzsche, 2000, s. 63), yapısında/doğasında var olmayan, erdemleri 

edinebilme olanağını ya da değerler yaratma gücünü, eğitimle, kültürle ya da baĢka bir 

yolla aĢılamak ve sıradan kitle insanını yeni baĢtan düzenleyip, soylu, yaratıcı, 

insanlaĢmasını tamamlamıĢ, erdemli bir kiĢi yapmak mümkün değildir. 

 Nitekim, hem Platon‟un hem de en açık Ģekliyle Aristoteles‟in iĢaret ettiği ve 

daha önce dikkat çekildiği gibi, bir insanın, akla ve erdeme uygun eyleyebilmesi, 

kendini gerçekleĢtirebilmesi, insanlaĢabilmesi, soylu, erdemli bir kiĢi olabilmesi ve 

böylece değerler yaratabilmesi için iç ve dıĢ bir takım koĢulların bir arada olması 

gerekmektedir. Bir insanın “doğuĢtan” erdemleri edinebilecek bir doğaya/yapıya sahip 

olması, insanlaĢabilmenin birinci koĢuludur, ancak tek baĢına da yeterli değildir. Ġkinci 

olarak, bu kiĢinin, erdem sahibi, insanlaĢmasını tamamlamıĢ kiĢilerden, insanın değeri 

ve değerlerine, insan olmanın ne demek olduğuna iliĢkin felsefi bilgi içeren iyi bir 

eğitim alması gerekmektedir. Ancak, verilen eğitimin amacına ulaĢması için eğitim, 

erdemli yasa koyucuların koydukları yasalara göre belirlenmeli, düzenlenmeli ve 

denetlenmelidir. Üçüncüsü, iyi bir çevrede, yani erdemli bir eĢ-dost, arkadaĢ çevresinde 

doğup büyümesi gerekmektedir. Dördüncüsü, yurttaĢların temel gereksinimleri 

bakımından baĢkalarına muhtaç olmaması gerekmektedir. Son olarak, yapısı uygun olan 

kiĢilerin, erdemleri edinebilmesi, hayata geçirebilmesi ve böylece insanlaĢabilmeleri 

için yukarıda yer alan tüm koĢulları sağlayabilen, erdemleri temel değer kabul eden, 

erdemli yurttaĢlar yetiĢtirmeyi amaçlayan, adil bir siyasal toplumda, devlette yaĢaması 
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gerekmektedir. Ancak, Aristoteles‟in belirttiği gibi her siyasal yapı, erdemli kiĢi 

yetiĢtirmeyi amaçlamamakta veya bu amaca uygun yukarıdaki olmazsa olmaz koĢulları 

yaratamamaktadır. Dolayısıyla, Gasset, insanlaĢma süreci olarak eğitimin, hem 

yürütülüĢ Ģekli hem de amacı bakımından, bireysel yapısal özelliklere bağlı olduğu 

kadar, çevresel ve toplumsal koĢullar bütününe de bağlı olduğunu da dikkate 

almamaktadır. 

 Bu nedenle, çalıĢmanın son bölümünde, Gasset‟in, kitleselleĢme sorunuyla 

ilgisinde ele aldığı, toplum, devlet ve siyaset anlayıĢındaki sorunlara da iĢaret edecek 

Ģekilde, yapısı/doğası erdemleri edinmeye uygun olan kiĢilerin, insanlaĢabilmelerinin 

olmazsa olmaz koĢullarından olan uygun bir toplumsal yapının ve çevrenin ne demek 

olduğu, insanlaĢmadaki rolü ele alınmıĢtır. Bu bağlamda, Gasset‟in, “toplum nedir?” 

sorusuna yanıt ararken dikkate almadığı önemli bir takım noktaların olduğu 

görülmektedir. Gasset, toplumun, insanlar arası iliĢkilerden bağımsız olarak var 

olamayacağını ve insanların toplumsal koĢulları, toplumsal koĢulların da insanları 

biçimlendirdiğini belirtmekte, ancak topluma iliĢkin düĢüncelerinde, toplumda baskın 

olan insan ve değer anlayıĢıyla, toplumun amacı ve türü arasında koparılamaz bir bağ 

olduğunu göz önünde bulundurmamaktadır. Bu nedenle, Gasset, toplum görüĢünde, 

Aristoteles‟te karĢımıza çıktığı gibi yapıları bakımından “hayvansal toplum” ve 

“insansal toplum” olarak ikiye ayrılan toplum türlerinden ve toplum türlerinin de 

kendilerini oluĢturan insanların, insan, değer anlayıĢına ve amacına göre 

farklılaĢtığından söz etmemektedir. Daha açık bir ifadeyle, Gasset, amacı sırf yaĢamsal 

ihtiyaçların karĢılanması olan “toplum” ile amacı erdemli bir yaĢamın koĢullarını 

yaratmak olan devlet veya “siyasal toplum”un, yapısı (doğası) ve amacı bakımından 

birbirinden farklı, birbirine indirgenemez iki ayrı birlik veya düzenleme türü olduğuna 

hiç değinmemektedir. 

 Oysa, Aristoteles‟in iĢaret ettiği gibi insanlardan oluĢan her bir toplumun, birini 

diğerinden ayırt etmemizi sağlayan, açık ya da örtük, mutlaka bir amacı vardır; toplum 

(o her ne ise) bir Ģey için kurulmuĢtur. Bu bağlamda, toplum kuruluĢ amacına göre bir 

baskı aracı ya da tam tersine insanlaĢmanın olanağının koĢulu da olabilir. Belirli bir 

toplum bağlamında, toplumsal amacın ne olduğunu belirleyen temel etken ise 

genellikle, toplumu oluĢturan insanların çoğunluğunun paylaĢtığı değerlilik anlayıĢı, 
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nadiren de çoğunluğa dayatılan değerlilik anlayıĢıdır; neyin veya nelerin uğrunda 

mücadele etmeyi, yaĢamlarını adamayı değer olarak kabul ettikleri ya da etmeleri 

gerektiğidir. Bu değerlilik anlayıĢının esas kaynağı ise ya o toplumda baskın olan insan 

anlayıĢıdır ya da o topluma kazandırılmak istenen insan anlayıĢıdır. Dolayısıyla, daha 

önce belirtildiği gibi baĢta siyasal yapı, eğitim ve hukuk düzeni olmak üzere toplumsal 

olan her Ģeyi baĢtan aĢağıya belirleyen, biçimlendiren o gözle görülmez (toplum veya 

toplumsal) güç, aslında, insan ve ondan türetilen değer ve amaç üçlüsüdür. Bu nedenle, 

insanlık tarihinde, ilk baĢta hayvansal olan toplumdan, insana özgü siyasal topluma, 

oradan tekrar sözde “siyasal”, ama öz olarak “hayvansal” topluma geçiĢin tarihi, aslında 

bu üç kavramın değiĢim tarihidir ve bu anlamda, insanlığın değiĢim ve dönüĢüm tarihi, 

egemen olan insan ve değer anlayıĢlarının değiĢim ve dönüĢüm tarihidir. Nitekim, insan 

realitesine tarihsel olarak baktığımızda, açık bir Ģekilde daha önce Nietzsche‟nin 

belirttiği ve aslında Gasset‟in de kabul ettiği gibi insanlığın siyasal ve toplumsal 

tarihini, her zaman yapı bakımından birbirinden farklı olan sıradan insan ile soylu insan 

tipinin ve onların temsil ettiği değerlerin iktidar olma mücadelesinin tarihi olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

 KitleselleĢme sorunuyla ilgisinde, bu tespitin önemi ise Ģudur: insanlığın siyasal 

ve toplumsal tarihinde bu türden mücadelelerle iktidarın değiĢmesi, aslında o çağda 

egemen olan insan ve değer anlayıĢının da değiĢmesini beraberinde getirmektedir. 

Dolayısıyla, kitleselleĢme sorununun gerek nedenini gerekse çözümünü, Gasset‟in ileri 

sürdüğü gibi kitle insanının kültür eğitimi alamamasında değil, geçmiĢten günümüze 

değiĢen insan ve değer anlayıĢında aramak gerekmektedir. Çünkü, sıradan insan ile 

soylu insan tipinin ve onların temsil ettiği değerlerin iktidar olma mücadelesinde 

çoğunlukla galip gelen sıradan insanın/kitlelerin insan ve değer anlayıĢı olmakta, bunun 

sonucunda da toplum, siyasal toplum aĢamasına geçememekte, hayvana özgü bir birlik 

olarak kalmakta, yani Gasset‟in deyiĢiyle karĢımıza kitle toplumu çıkmaktadır. Bu 

nedenle, toplumun bir çıkar ittifakı olmaması, yani insanların insanlaĢmasını 

amaçlayan, bunun için gereken olmazsa olmaz koĢulları yaratarak, akla ve erdeme 

uygun, soylu bir hayat yaĢamalarını sağlayan, insanın değerinin ve değerlerinin 

korunduğu gerçek anlamda bir devlet, insana özgü siyasal bir toplum olabilmesi için 
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kitle insanının/sürünün ve değer anlayıĢının değil, özgür, yaratıcı, soylu kiĢilerin insan 

ve değer anlayıĢının egemen olması gerekmektedir.  

 Nitekim, daha önce belirtildiği üzere Gasset, bir taraftan Platon ve Aristoteles‟in 

kötü bir yönetim biçimi olarak kabul ettiği, ayrıca Nietzsche‟nin insanın küçültülmesi 

hareketi olarak nitelendirdiği demokrasiyi savunmakta, diğer taraftan ise bilgi, beceri ve 

erdem sahibi soylu insanların üstlenmesi gereken kamu iĢlerinin, siyasal yönetim ve 

yargı iĢlevlerinin, niteliksiz kitleler ve onların temsilcileri olan politikacılar tarafından 

adeta iĢgal edildiğini, ancak ayaklanan vasat, sıradan insanın yapısal özelliklerinin, 

dolayısıyla değer anlayıĢının insana yakıĢır soylu bir yaĢamı inĢâ edebilmek için uygun 

olmadığını, bu insan tipinin tıpkı kendisi gibi vasat, sıradan, gelip geçici bir toplumsal 

düzen kurabileceğini, kendi yaĢamlarını dahi yönetmekten aciz olan kitlelerin, topluma 

hükmetmelerinin olacak iĢ olmadığını kabul etmekte ve bu nedenle iktidarın tekrar 

soylu insanlara teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Fakat, Gasset, siyasal-

toplumsal yaĢamda soylu insanın rolüne ve sahip olduğu özelliklerinin önemine bu 

Ģekilde dikkat çekmesine rağmen, soylu kiĢinin yapısal özelliklerinin ve değerlerinin, 

sıradan kitle insanına, eğitimle veya kültürle aĢılanarak, insanlık eĢiğinin altındaki 

kitlelerin, insanlaĢmasını sağlamanın ve bu insan tipini, yaĢamı gerçek anlamda bir iĢ, 

bir uğraĢ ve çaba olarak gören, sorumlu, disiplinli, yüce ruhlu, ölçülü, soylu bir kiĢi 

yapmanın ve böylece, kitlelere, toplum yaĢamını iyileĢtirme yönünde değiĢtirme ve 

yönetme becerisi kazandırmanın mümkün olabileceği yanılgısına düĢmektedir. 

Dolayısıyla, Gasset‟in hem kitle insanı ve soylu insan ayrımı hem de siyasal-toplumsal 

yaĢamda dikkat çektiği soylu insanın ve özelliklerinin önemi ve rolü, onun 

düĢüncelerinde, özde değil, sözde kalmaktadır. Bu bağlamda, Gasset, yurttaĢların 

erdemleri edinebilecek bir karakter kazanmalarına ve insanlaĢmalarına yardımcı 

olmanın, bunun için gerekli siyasal-toplumsal ortamı yaratmanın, eğitimin ya da 

üniversitenin değil, erdemli, soylu kiĢilerin yönettiği devletin temel görevi olduğunu, 

bunun ise demokrasilerle değil, aristokratik yapılarla gerçekleĢtirilebileceği gerçeğini 

göz önünde bulundurmamaktadır.  

 Oysa, Aristoteles‟in dikkat çektiği gibi insanlaĢma ile devletin ve siyasetin 

niteliği arasında kopartılması olanaksız bir bağ bulunmaktadır. Ancak, bu bağ, her 

türden toplum, devlet ve siyasette de kurulamamaktadır. Bu bağın kurulabilmesi ve 
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insanların insanlaĢmalarını amaçlayan bir toplum düzeni veya devletin ortaya 

çıkabilmesi için devletin etik boyutunu ve bununla doğrudan ilgili olan yaratıcı, soylu 

kiĢilerin siyasal-toplumsal yaĢamdaki rolünü göz önünde bulundurmak hayati öneme 

sahiptir. Çünkü, en büyük yeteneği taklit etmek olan kitlenin/sürünün, toplumsal yaĢamı 

insana yakıĢır bir Ģekilde yönetmesi ve insanların insanlaĢmalarını sağlaması mümkün 

değildir; ancak ve ancak soylu kiĢilerin ve değerlerinin egemen olduğu bir toplum, 

insanın insanlaĢmasını sağlayan, insana özgü siyasal bir toplumdur.  

 Buraya kadar anlatılanlardan hareketle, kitleselleĢme sorunuyla ilgisinde, 

Gasset‟in insan ve değer görüĢünde dile getirmediği gerçekleri bu çalıĢmanın son sözü 

olarak söylemek gerekirse, binlerce yıl önce Platon ve Aristoteles‟in bize açıkça 

gösterdiği gibi insanların, olanaklarını hayata geçirebilmeleri, değerler yaratabilmeleri, 

tarihsel varlık alanıyla doğru bir bağ kurarak insanlaĢabilmeleri ve insanca bir yaĢam 

sürdürebilmeleri için çağımızın egemen insan ve değer anlayıĢının yerini, insanın 

değerinin ve değerlerinin korunduğu bir insan ve değer görüĢünün alması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra, siyasal yaĢamın bu yönde düzenlenmesi, yani 

yurttaĢların tamamının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan yasaların 

üstünlüğünün kabul edilmesi ve hukuksal bir kurum olan devleti, hem kendisi hem de 

tüm insanlık için akla ve erdeme uygun tercihlerde bulunma bilgi ve becerisinden 

yoksun, kendine egemen olamayan kitle insanının/kitlelerin değil, bilgi, beceri, erdem 

sahibi, insanlaĢmasını tamamlamıĢ adil kiĢi ve/veya kiĢilerin yönetmesi gerekmektedir.   
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