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SUNUŞ

"Felsef'e Söyleşileri" seminerler dizisi 2O0l yılı Nisaı,ı ayında, Maltepe

Üniversitesinin o yıllarda konumlandığı Dragos yerleşkesinde başlayan bir

düşünsel scliivcn,,, Bu serüvene başJarken aırıacımız felsefi düşünmcyi,

felsefe bilgisini yaygınlaştırmak. lelsefeye ilgi,,e merak duyanları felse-

feyIe daha yakından tanıştırıı-ıak ve belki de gündclik yaşamın koşuşturma-

sı içinde araçsal ilişkileri aşacak oılamı bulamayanlar için entelektüel bir

tanışıklık çevresi ııluştuımaktı. Bunca yıJdır süregelen bir seıııiner prog-

ramının büyük ölçüdc bu amacını gerçekleştirdiği de açıktır. Başlangıçta

küçük bir tartışıı,]a glubu olarak başlayan "Felsefe Söyleşileri" çer resinin

üyeleri, bugün yüzleri aşmakta, fhrklı yaş ve meslek grubundan yüzlerce

kişiyi lelsele tutkusuyla, kendini, başka'yı, insan-dünya-bilgi ilişkisini öğ-

renme, tartüşma, anlama isteğiyle birleştirmektedir,

Daha ilk yıllardan beri, günümüz dünyasında f'elscftı,ıin cksikliğinin yaratl-

ğı sorunlarla karşılaştıkça, felsel'eyc duyulan istek ve ihtiyacı fark ettikçe, bu

düşün çevresiııin yüzlerce kişıyle sınırlı kalmasının da haksızhk olduğunu

düşündük. Bu nedenle daha fazla f'elsef'e dostunu gün gcçtikçe genişleyen

çevremize, zengin düşünce dünyamıza davct edebilmek amacıyla söyleşile-

ri kitaplaştıımaya başladık. Bu güne kadar "Felsefe Söyleşileri"nde yapılan

tiim konuşmalaIü iki yıllık dönemlerle bir araya getirmeyi hedefiedik, İlk iki
cilt (Felse/b Söyleşileri 1-IL, knel Yoklaşımlcır-Kovramlcır-Sorunlar; Eği-
ıim ve Kiilıür Felse/bsi,2003; Fels,li Sti,|,lrşibi lll-t V: Eıik. jnsn Hakla-

rı,2006) Betiil Çotuksöken'in editörlüğünde yayımlandı. Sonrakiler ise son

derece aıılamlı, verimlj bir işbirliğinin ürünü: 3. ciltte, Ahu Tunçcl (Felse/e

Sövleşileri V-VI: Siyasel Felse/b.si, Hukuk Felselbs', 20l I ), 4, ciltte de Dilek
Arlı Çil (t|else/b Söyleşileri Vtt-VllI: İn,ıcın Felsefesi. Bilgi ı,e Bilim Felse-

/iJ1, 20l3) editör olarak Betül Çotuksöken'le birlikte çalıştılar,
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Elinizdeki kitap bu serinin beşinci kitabı. "Felsef'e Söyleşileri" sürdükçe,

bu dizide yer alan kitapların yayımı da sürecek, Şu gerçeğin de altını çiz-
mek gerekiyor: Kimi zaman sözlü kültürün çekiciliğini aşıp, düşünceleri-

mizi yazı|ı kültür bağlamına taştmakta güçlük yaşıyoruz. Yayımlama uğra-

şımızda zaman zaman gecikmelerimiz oluyor, başka bir anlatımla. Biriken
Söyleşileri daha kısa bir zaman dilimi içinde yayımlamayı umut eltiğimizi
de dile getirmek istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, gerçekten varolmak, yaz-

ma serüveninin öznesi olmakla yakından bağlanhlı.

Felselb Söyleşileri dizisinin Uu tituU,nar 2009 yılında yapılan "Varlık Fel-

sef'esi" Söyleşileriyle, 20l 0 yılındaki "Tarih Felsefesi" Söyleşileri bır araya

getirüldi. Gerçekte bu iki konunun bir araya gelişi bütünüyle bir rastlantı olSa

bile, bugün neden f'elsef'eye ihtiyaç duyduğumuza ilişkin bir çalışma yapıyor

olsaydık, bu iki konuyu bir araya getirmeyi ancak bu denli bilinçli olarak

tasarlayabilirdik. Bugünün insanü hakkında yapılabilecek eıı ciddi saptama-

lardan biri, Yeniçağdan bu yana insanın "varlık"tan giderek uzaklaştığı ve

özellikle 20, yüzyılın ikinci yarısından bu yana da varlık bilgisini unutarak

kendisini salt tarih bilgisiyle donattığıdır Yeniçağın sonu itibarıyla varlık

bilgisi eskimiş bir paradigmanın araştürma konusu olarak görülmeye baş-

lanmış, özellikle teknolojinin gelişiıı-ıiyle doğayı araçsallaştıran bakış açısı

insan dünyasını da egemcnliği allna almıştır. Doğanın araçsa llaştırılmas ıyla

başlayan süreçte, giderek varIığa iJişkin sorgulamasını yitiren insan, tckno-

lojinin egemenliği altında kendisini de teknolojinin bir aracı durumuna in-

dirgemiştir, Bu indırgeyiş bir yandan varlıktan kopmayı il'adc edcrken. diğer

yandan da varlık bilgisiylc tcmcllcndirilebilccek insan dtinyasına ilişkin pek

çok soıT ıl u 1anıtsız kalıııala mahkuııı eıler. İşıe bu bnşluk. başlangıçta insan

ve toplum bilimlerinin yöntcün arayışı çerçcvesinde sıkça tartışılan tarih bil-

gisinın giderek varlık bilgisinin yeriı,ıi almasıyla dolduruluı Bugünün insa-

nı, varlığın neliği ya da varlıkla olan ilişkisine yönclik sorularını yan]tlama

girişiminde bulunmak yerine, ideolojilerin, geleneklerin, dinlerin yarattığı

söylemlere boyun eğmeyi tercih ehı,ıiştir. Elbette ki bu türden bir değişimin

sonucu düşüı]ce tembclliği, teknoloji esareti, doğanın yıkımı, tarihsel olan
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insanlık durumlarının tarihdışı kabullenilişidir. Nitekım bugünün insanı ken-
disini, büyük ö|çüde konformist bir dünyada kendi doğasını sorgulamaktan
uzak, kimlik bilgisini tarihsel içerikle donatmanın peşine düşmüştür İnsan

ve toplum bilimlerinin yöntemi olarak tarih bilgisini varlık alanının yerine
geçiren bir dünyada iSe çokkültürlülük amacı yerini çokküItürcülüğe terk lrt-

miş, miko miIliyetçilikler ayrılıkçı hareketleri tetiklemiş, dünyanın hemen

her yerinde aşırı ıırilliyetçi söylemler iktidar paydaşı olınuş, özellikle fİn-
damentalist hareketler tüm dünyayı terörün ınek6nı, savaş alanı haline ge-

tirmiştir, Bu nedenle insanı varlık alanında konumlandürmak. bu konumlan-
dıımayı yaparken de tarihi bir yöntem olarak değerlendirebilmek, bugünün

feIsefesindc yer alan önemli görevlerden biridir.

Söyleşiler boyunca konuşmacılartn o yılın tartüşma konusu seçilen disiplin
kapsamında sunmak istedikleri baş|ıklara hiçbir müdahalede bulunulmadı-

ğından elbette ki yazıların taüIan,ıının varlık ve tarih arasındaki söz konusu
edilen gerilimi yansıttığü ileri sürülemez. Ancak bu iki disiplinin tiırklı ça-
balarla bir arada okunması girişimi, özellikle bugünün insanının geriIiıı-ıIi

dünyasını kavramak adına son derccc önemlidir,

Söyleşilerin "Varlık FeIsef'esi" başlığını taşıyan dokuzuncusunun konuş-
macıları sırasıyla Betül Çotuksöken. Tüten Anğ. İoanna Kuçuradi, Sevgi
İyi, Kurtul Gülenç, Kaan Özkan, Abdu]lah Kaygı ve Ahu Tunçel'di, Ko-
nuşma metin|eri elinizdeki kitapta da ayırı sırayla yer aldılar.

"Varlık Felsef'esi" başlığı altındaki konuşmalar dizisi 0,1 Nisan 2009 ta-

rihinde, artık bir gelenek olduğu üzere BetüI Çotuksöken tarafından baş-

latıldı. Felsef'e tarihinde filozoflarıı,ı felseltlerini geliştirirken görüşlerini
temcllendirdikleri insan le]selesi ya da ontoloji disiplinlerinden birlni scç-
ııek yerinc her ikisini dc kucaklayan "an tropontoloj i" kavramınl ortaya
koyduğrı "Varlık Fe]sefesinde (Ontolojide) Yeni Bir Açılıın: Antropontolo-
ji(İnsan-Varlıkbilgisi)" başIıklı konuşmasında Betül Çotuksöken, vallığın
düşünmc ve dil bağlamlarındaki belirlenişinden hareketle insan temelli bir
ontoloji anlayışının ana çizgilerini saptadı.
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Tüten Anğ l l Nisan 2009 günü yaphğl "Varlık felsef'esinin (ontolojinin)

Temel Sorunları" başlıklı konuşmasında, İstanbul Üniversitesinde ontolo-

jı bağlamında başlayan geleneğin lemsilcisi ve aynı zamanda Takiyettin

Mengüşoğlu'nun da izleyicisi olarak varlık felsefesinin temel sorunlarının

neler olduğunu gözler önüne scrdi.

l8 Nisan 2OO9 günü yaptığü "Varlık vc Çeşitleri" başlıklı konuşmasında

İoanna Kuçuradi kendini farklılıklar içinde sunan varlığln, tek bir varlık tü-

rüne indirgenmesinin sıkıntılarl iizerinde durdu ve böyle bir indirgemenin

yol açtığı bilgiscl sorunları da ayrıntılı olarak değerlendirdi,

Fenomenolojiyi hem bir yöntem hem de varlık görüşü olarak inccleyen

Sevgi İyi,02 Mayıs 2009 tarihli "Ontııloji ıc Oz Onı,ılojisi" başlıklı ko-

nuşmasında uzun yüzyıllar boyunca f'elselenin merkczi ilgisinin varlıktan

bilen özneye kaymasının izlerine çckerken, sijz konusu değişimin insana,

varolmanın yaşamanın anlamını un[ütturduğunu, insanı ıherırlrıdan kopuk

bir olgular dünyasına hapsettjğini ileli sürdü.

09 Mayıs 2009 tarihinde "Gadamer ve Felsefi Hermcneutik" başlığıyla

yaptığü konuşünasında Kurtul Gülenç, iırsan ve toplum bıliıı,ılerindcki yön-

tem arayIşına elcştirel perspektiften yanıt veren hermcneutik, f'enoıı-ıenoloj i

vc Marksist gcleneklerin bııluştuğu ortak payda ıılarak tarihselci yöntemc

odaklanarak, bakışını tarihsel varlık alanının kuruluşuna yöneltti. Gülcnç

konuşmasında, söz konusu gelenekler içerisindc özellikle heıııeneutik ge-

leneğin özerk bir yöntem oluşuna dikkati çekti.

"Yaşam Dainyasında Yönelimsel Bir Varlık" başlıklı çalışmasını l6 Ma-

yıs 2OO9'da izlcyicilerle paylaşan Kaan Özkan ise özellikle Descartes'ın

katkısıyla daha çok dikkate sunulan zihin-beden sorununu, daha sonraki

açılımlarda da iz sürerek insan-yaşama dünyası ilişkisini, f'enomenolojinin

yönelimsellik ve yaşantı-deneyimi kavraııılarının ışığında ı,e bedenin öne-

mine dikkati çekerek mcrcek altına aldı.

23 Mayıs 200q rarihIi re "Ontolojik Olanak Kırramı re İnsan Dünyası"
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başlıklı konuşmasında Abdullah Kaygı, "olanak" kavramının, yaklaşık

olarak kendi deyimiyle, "lelsefedeki varlık kavraınının açıklanmasında de-

ğil, bilimde de onsuz olunmaz bir kavram" olduğu savından yola çıkarak"
ne denli önemli olduğu üzerinde durdu.

30 Mayıs 2009 tarihli "Zoon Poliıikonun Ontolojisi" başlıklı konuşmasın-

da modern ve tarihselci okulların bakış açılarını, siyasal ontolo.jilerini üze-

rine inşa ettikIeri "kişi" tanımlamaları bakımından karşılaştıran Ahu Tun-

çel, evrensel ve tikel anlayışların her ikisinin de tanımlarındaki eksikliklere

ve yelersizliklcre dikkat çekerek, demokratikleşmenin yolunun evtensel ve

tikel geriliminde bir taraf olmaktan değil, karşılıklı diyalektik ilişkilerini
ıan ımlamakıan gcçıiğini tlerü §ürdü,

"Tarih Fc]sel'esi" başl,g,n, tuş,yan İ0l0 ,,l,n,n Fel.ıc/b Söyteşilerinin
onuncusundaysa sırasıyla Betül Çotuksöken, Kurtul Gülenç, Mustafa Gü-
nay. Ahu Tunçel, Kubilay Aysevcııcr, ,uc Kurtuluş DiNÇER konuştular,

03 Nısan 20 l O'da "Tarih Felsef'esi : Kavramlar-Sorular-Sorunlar" başlıklı
bir konuşma yapan Betül Çotuksöken, öncelikle tarih alanını varolma ve

bilme diizlemlerinde ayırt etti. İnsaı,ıı, tarihsel, trıplumsal ve kültürel ola-

nıı,ı kesişiminde inceleyen antropontoloj ik yöntemle değerleı,ıdirerek, ta-

rihçiyle tarihi yazımı arasındaki ilişkiyi ele aldı ve tarih felsefesinin temel

sorunlarını saptadı.

Batı f'clsct'e tarihinin özellikle 20, yüzyılın başından bu yana ürettiği rasyo-

nalitc eleştirisini pek çok filozolun görüşleri eşliğinde inceleyen "Şiddet,

Tarih ve Politika" başlıklı konuşı,ı,ıasıyla Kurtul Gülenç, 10 Nisan 20 l0
tarihinin konuk konuşınacısıydı. Gülenç konuşınasında, n,ıodernliğin iJer-

leıncci tarih anlayışının sonuctında evrensellerin tikel deneyiırı dünyası

üzerinde şiddete yo] açtlğını ılerı sürdi] ve şiddele yol açmayacak bir ras-

yonali|e ve tarih anlayışının olanakIarını sorguladı,

l7 Nisan 2010 tarihindeki "Cumhuriyet Döncminde Tarih Kavramı-

na Yönelik Felsefi Taıtışmalar" başlıklı konuşmasında Mustaf'a Günay,
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Türkiye'nin felsefe geleneğinde "tarih" kavramına yönelen düşüncelerin

izlerini, Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Doğan Öz-

lem ve Betül Çotuksöken'in görüşleri eşliğinde sürdü,

20, yüzyılın başından bu yana insan biliınlerinde süregelen yöntem ara-

yışlarına bir alternatif sunan Cambridge Okulu tarihçilerinin en devrimci

üyesi Quentin Skinner'ın yöntem anlayüşünı incelediği "Siyasetin Yöntemi

Olarak Tarih: Cambridge Okulu ve Qunetin Skinner" başlıklı konuşma-

sında Ahu Tunçel, tarih okumanın bugünün siyasetini etkileyebilmenin en

önemli yolu olduğuna dikkati çekti. 08 Mayıs 20l0 tarihli konuşmasında

Tunçel'in iddiası tarih okumanın, siyasal bir eylem olduğu kadar, bugünün

siyasetini de değiştirmenin anahtarını sunduğu yolundaydı.

l 5 Mayıs 201 0 günü yaptığı "Tarihsel Bilgi Sorunu" başlıklı konuşmasın-

da Kubilay Aysevener, l9. yüzyıldan itibaren özellikle belirleyiciliği ve

gücü artan bilimsel düşünüşün, tarih bilgisi bağlamındaki yansımalarına

dikkat çekerek,20. Yüzyılda gclincn noktalara işaret etti,

Kurtuluş Dinçer ise 29 Mayıs 20l0 günü yaptığı "Tarihc Bakınanın Yolla-

rı" başlıklı konuşmasında, konunun önde gelen temsilcilerini mercek altına

alarak, taril,ı bilgisinin oluşturulmasında sık sık karşılaşılan "yöntem bilgı-

si" ve "metafizik" gerilimine dikkati çekti.

Hem Söyleşileri gerçekleştiıme lr.. a. l.ituU,n basım aşamalarında Mal-

tepc Üniversitesinin tüm olanaklarını bizlere suııan Kurucumuz Sayın Hü-

seyin Şimşek'e ve Rektörümüz Sayın Proi Dr, Şahin Karasar'a sonsuz

teşekkürleriııizi sunarız- Ayrıca 200l'den bu yana Söyleşilerin düzenlen-

mesine l,ıem sorumluluk üstlenen bir paydaş henı de akademik çalışmala-
rın toplumla paylaşılmasına her zaman bir öncü olarak eşlik eden İstanbul

Marmara Eğitim Vakflna, özellıkle de Vakıf Müdürü Melike oğuzhan'a
desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunatız,

Betül ÇoTUKSÖKEN-Ahu TUNÇEL,
Marmara Eğitim Köyü, Nisan 201 8



ONTOLOJiK OLANAK KAVRAMI VE iNSAN DÜNYAS|

Abdullah KAYGI*

Felsefe tarihi içindc bazı filozoflar taratlndan da dile getirildiği gıbi, varlık

kavramı en geniş kavramdır, buı,ıa cvren kavramı da d6hıldir, yani varlık

kavıamı evren kavramından da geniştir yal,ırıt varlık kavramı evren kavra-

ııını da içerir, Başka bir yöndcn bakıldığında, Varlık kavramının üreticisi

olan biz insanların bu kavraınımızla birlikte evrenin ıçlııde olı,ı,ıamız, varlık

kavramının en geniş kavram olmasünü değiştirmemektedir. Evrenin ezeli

olup olmadığı. ezeli değilse ondan öııce onun kendisinden türediği bir şeyin
bulunup buluı,ıııadığı, bunun ne olabileceği tartışülürkcn, cvrcndcı,ı önce ola-

cak bir şeyin de yine varlık olacağı açıktır, Nitekiıı,ı Parmeı,ıides'in de «var

olan vardır. var {ılı,ıayan var değildir» cümlesiyle gtjstermeye çalüştığı gibi,

cvrcnin kendisinden tiireyeceği şeyin de varIık olacağı, dolayısıyla, cr rcnin

evren olmadığı bir zaııan yı da durumdan söz edilcbilse de, evrenin, varlık

olıııayan bir şeyden. var olmayandaı türeınesinin sajz konustü olaııayaca-

ğı açıktır, Başka deyişle evrenin kendinden türeyeceği, evren olmayan bir

şeydcı,ı söz cdilcbilsc de varlığın kendisindcn tiilcycccği var olmayan bir

şeyden söz edileııiemcktcdir. çt]nkü olünayan bir şeydcn söz cdilemez.

Varlık Felsel'esinin başlangıç cümlelerinden ıılan, Parmenides'in iinlü «Var

olaı,ı vardır, var olmayan var değildir»| ci]nılesi. ı.arlıt lcırzları ayrımı ya-

pılmadığında iıısanları öyle büyüleyebiliyor ki, bazı dtişüntirler bunu, hiç-

bir şeyin hareket etmediği, şeylerin l,ıareket ediyor gibi görünmesinin bir

Prof'. Dr.. l laccltcpc Ünitcrsiıcsi [dcbiyat l'akü]tcsi Fc]scja 86Iünrti.

H, Dicls ( l97.1). Dft, F, ııgnıenıe ,:leı 11» ulArıııikeı .Gricchisch uıd Dcutsch, von Hernrann

DicLs. Hcraılstcgcbcn von \\jaltcr Kral]l. crstcr Band_ \\cidııann. Printcd in Gerırranv
l971. s\ 2:] 1_2]2
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yanılsaına olduğu yönünde yorumlamışlaIdır. Oysa bu aynı cümleye ırırlıl
tqrzlarü ayrım| yapılarak bakıldığında, onLın aynı zamanda büyüleyiciliği-
nin de nedelıi olan, o hem doğru hem yanlış gibi görünıne nedeni açıga çü-

kıyor: "var olmayan" ya da "Olılıayan" ile kast edilen, gerçeklik turzındaki

varlık olduğunda, aslında söylcnınek isteneır, gerçek cılmayanın gerçck oJ-

ııadığıdır yoksa gerçek olınayanün var olınadığı değildir, Nitekim kaı,raız

olarcük var olıntı tarzı açısından bakıldığında, Olmayan diye bir kavram ya

da Batl dillerindeki karşılıklarıyla nolhing, ne1ınl ya da Nichıs (/ıiç) kav-

raını yrzrdır, Hatta bazü filozol]ar, Olmoyon ya da hiç kavramını t'elsefi gö-

rüşlerinin hareket ıroktası oIarak alnıışlardır, Örneğin. J.P. Sartrc. cylcmin
()lnayandan, yani hentiz gcrçck olmayan bir düşiinceden kaynaklandığını

ve bu nedenle (arkasındaki düşüncenin insanı araç olarak mı amaç olarak

mü gördüğü göz önünde bultındu rtılmadan) özgür olduğunu söylcdiğinde,

insanlara heıı,ı doğru gelen hem dc n]antüğa aykırı düşen bu sözün pc1-

gamberce bir söz gibi görünır-ıe sebebi de açığa çıkmaktadır. Varlık tarzla-

rı ayrımı yapılarak bakıldığında, ()lnıoytının. bir yandan gerç,ek <ılxıoyaıı

anlamına gelse dc r/ı?şliır,e ya da kuvrcını olınuyan aıılamına gclmediği.

bunun ise her eylemin temelinin /ıcızıi; gcı,çck olmayan bır düşünce olduğu

anlaınına gcldiği lark edilince, söylenenin bu anlaıııda doğru, hcı,ıı de sıra-

dan doğrulardan birisi olduğu görülcbilir,

Parmenides'in «var olan vardır, var olmayan var değildir» ctimlesinde. "ı,ar

olan" tcrimi. eğergerçekIik ıcırzındavar tılaıı aırlamında alınırsa. burada "r,ar

olan" ile kast edilcnin cvren olabileceği söylenebilir. Ama "var olmayan" ile

kast edilenin sırfgerçeklik ya da evren olınık zoruıılrıluğrıı,ıun bulunmadığı

da açıktıı Var olmayaı,ı ile kast edilen 'var olmayan kavraını' olabileceği

gibi, "var olmayan" dcrken gerçekleşııiş olmayan. aıı,ıa olcıntıklı olan da kasl
edilıı,ıiş olabiliı Nitekiıı,ı Parmenides'ten sonrı Aristoteles'in de gösterdiği

gi6i, vurlık /aı:/rıı sırfgerçekIik ya da kaı,raııı olarak var olır,ıayı da barın-

dırıın cnıelegheio tarzından ibarcl dcğildir. çoğunltıkla gözden kaçırılsa da

olıınak olcırcık ırır <ılııııı lıırzı da bir var]ık tarzıdır.

Nitekim AristotclCs'iıı Panı]el,ıides'in bıraktığı sorunu ona dayanarak çöZeceği
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kavraıı,ı da o]anak kavramı olacaktır Bu konuda şöyle demektedir Aristoteles:

«'VaroIan'iki anlama geliyor, öyle ki bir anlamda varolmayandan bir şey varo-

labili1 başka bir an]amda ise varolamaz, Böylece aynı şey, aynı zamanda hcm

varolabilir hem de varolmayabilir, ama larklı anlamlarda, Olanak olarak zıtlar
aynı zamanda varolabilirle1 entelekheia olarak ise varo]amazlar,»r

Bu şekilde Aristoteles, cvrcı,ıin, o gerçekleşmeden önce olan olanağından mey-

dana gelebileceğini düşüı,ıme yolunu açarak. evren de, evrenden ıjncesi de var-

lık olarak adlandırıldığında oılaya çıkan aykınlığın çözülcbileceğini gösterir,

Olanak kavramı sır1' fblsel'edeki varlık kavranıının açıklanmasında değil,

bilimde de onsuz olunınaz bir kavraındır, Biliınde olanak kavramının ne

ölçüde onsuz olunmaz olduğunu, bu konuda önemli şeyler söyleyen bir
düşünüfden alıntı yaparak vurgulaı-ırak daha uygun olacaktır:

Şıı anda olınayan bir şcyin bilgisi de olmaz. Gelecekte ortaya çıkacak bir olay

hakkında şu anda bilinen onun olanağıdır, Bu olanak şimdi vardır, bilginin

objesi olan gelecektcki gerçcklik dcğil [şimdi var olan] olanaktır.

Gelecekteki bir gcrçcklik [...] asla gerçeklik olarak bilinemez. o daima yal-

nızca bir olaı,ıak o]arak bilinir, Gelecek hakkında bir şcy bildiği her zaınan,

bir bililn adamının bildiği şey bir olanakıı bir gerçeklik [actuality] değildir

Yasanın tanımt. gerçeklik hakkındaki öncrmelerc indirgcnemez, her yasa ola-

nakla ilgili bir yön içerirl

tiğer bilgıırin işlevinin bizc gelcccği kontrol ctmcyi sağlaııası oldıığunu kabul

ediyorsak, olanaklaıı [ptıtcntialitics] ciddiye almalıyız. Çünkü şu anda bilınen

haliyle gelecek, tamanıeır olanaklardan oluşur,'

2 Aristoteles. Meüali.ik, l009a 30 J5. Bu aIıntınln çeviıisini benım ıçın yapan dijğcrli ho-

cam Prol. I)r, İoanna Kuçuradi'ye çok teşekkür ederim,

3 E. C. Moore ( l951). Edş,ard C . "Positivism and PoüentiaIıty". rre Journatıy''Philosophy_

Vol.48.No. l5(Ju]. ]9. l95]).ss,472-479Pub]ishedbyI JournalofPhilosophy, Inc.s,477.

4 E C. Moorc..,1g],.. s. ,l78
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İnsan fenomcnlcriyle ilgili sorunların çözüıniinde de olanak kavramı oırsuz

olu naıı,ıavacak kavramlardandır,

Bilindiği gibi, lelsef'e tarihi içinde, bazı düşünürlcr insanın, doğası bakı-

mından kijtü oldrığı.ıntı düşünmüş ve bunu teı,ı,ıellendirmeyc çalışıı-ııştır
Bazı diişünürler de, insanın, doğası bakıınından iyi olduğunu, iyi olarak

doğduğunu- eğer kötülükleri varsa, bunun sonradaı,ı toplı.ıı,ı,ı tarafındaıı. de-

yim yerindeyse. kirletildiği için olduğunu öne sürmüşlerdir, Bu tartüşmanün

taraflarına Hobbes ve Rousseau gibi filozoffar örnck verilebilir.

Yine bilindiği gibi. insanın doğası bakımından iyi mi kötü mii olduğu taı-

tışmaları halen devam eden, fakat bir sonuç da rcrmeyen |artüşıılalardandır,

Bu sıınuçsuzluğrıı,ı nedeni, bu tartüşmalarün insaııın yapısına dikkatle bakıl-

madan yapılıı-ıası yahut insaı,ü hakkındaki bilgilerc dcğil, insan hakkındaki

larklı inançlara dayalı otarak yapılnıasıdır, İnsanın iyi mi kötü mil olduğu

tartışmalarünın sonuçsuzluğunu gören bazı kolaycı kimseler ise, güya hoş-

görülü davranarak, bu konudaki "ayrııncılığın" yersiz tılduğunu, insanın

hem iyi hcm de kötü olduğunu önc sürerek scıruııtı çözmüş gibi davran-

ır,ıaktadır]ar, oysa bu kestirl]ıe çözüm daha büyük sorunlara yol açmak-

tadır: Çtinkü kimin iyi kımin kötü r,ılduğunun birbirinden ayrılamayıcağı

kanısının yaygınlaşı,ırası, "iyi" olmaya çalışan insanların kcndilerini enayi

yerine konı.ılmuş hissetmelerinc. "kötü" oIanlarün isc hak etmedikleri bir

rahatlamaya kavuşınalarına, yaııi birtakım etik solunlara nedeır olmakta.

hatta bu şekildc bir tür nihilizme yol açılmaktadır

Oysa binlerce yıl öncesinden, le]sele bize, aynı zaıı,ıanda bir canlü türi] olan

insanda, heın ötcki canlı]arla ortak bil yön bultınduğunu, lhkat insanın sa-

dece öteki calılılar gibi bir canlı olmadığını, insanın ötcki canlılardan tama-

mcı,ı farklı ve kendine özgü bir yönü olduğunu söylemekte, bu nedenlc de

insanın sırf bir canlı olarak clc alınamayacağıııı, insanın btı kendine özgü

yönünün ontik ijzelliklcrinin gerektirdiği şekilde elc alınıı-ıası gerektiğini

hatlrlatmaktadür, Nitekim sırf bu nedenle, insan zooloji içinde ele alına-
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n,]ıyor, insan f'enoıııenlerini. insana özgü f'enomenleri açıklayabilmek için

ayrıca iı,ısaı,ı biliıı-ıleri dediğimiz bilgi alanları gerekiyor,

Felsef'enin ve insan bilimlclinin ürettiği bilgilcrdcn hareketle insan hak-

künda düŞiiniildüğündc, anlaşıIır,ıaktadır ki, insanlara Sadece /n.rr-ın 1lifrnün

üyeleri olarak bakıldığında hepsi aynı olarak giirü le bilirken, yani türün

bütün üyelerinde, öteki canlılarla ortak yönler de. öteki canlılarda bulun-

ılıayan sır1'insana özgü yönler de bulunurken, ,(lşl/are bakıldığında, kişi-
ler kendilerindeki bu yiinlerden, öncclikle hangileriıe uyarak. öncelikle

hangilerini dinleyerek yaşadıklarına göre birbirlerinden ayrılınakta, lhrklı

kişilikler olmaktadırlar, DoIayısıyla insan tekleı,i, kişiler, hayvanlarla taşı-

dıkları ortak yönlcrden dolayı kötü olmadıkları gibi. taşıdıkları sırf insana

özgü yönlerden dolayı da iyi olmamaktadırlar, (iünkü böyle olmada kişile-

rin bir katkısı yoktrır. Aristoteles'in de göstcrdiğı gibi kişiler kendilerindc-

ki bu yönletden öncelikle hangisi taralından ve ne iilçüde belirlcndiklerine

giire, bu iki yön arasındaki tcrcih]erine giire oldukları kişiler, yani "iyi" ya

da "kötü" kişiler olmaktadırlar. İyi olma ya da kötü olma kişilerin doğuştan

getirdikleri özellikler dcğildir, insan teklerinin doğuŞtan getirdiklefi. iyi

olma olaı,ıağıdır. ama bu oIanağı sadece taşımanın (6u, insaııı öteki canlü-

lardaıı ayıran bir özellik olsa da) t4lyi iyi kılmay,acağı açıktır

Bu olanaklara sırl sahip o]ınaları bakıııından insan tekleri arasında iyilik-
kötülük yöntinden f'ark olmaması, kjşiler arasındaki etik larkların yok sa-

yılabilcccği anlamıı,ıa gelmiyor. çünkü kişiler bu olanaklara sırf sahip olma

ba kı ı,ı,ı ı ndaı,ı larklı olıı-ıasalar da brı olanakları gerçekleştirı,ı,ıe veya gcrçck-

leştirııeıı,ıe bakımından birbirleriı,ıden farkIıdır, kişiler o saycde farklı kişi-

lcr olabilme ktcdirleL

Nelerin gerçekleştirild iğinc bakılmadan, sırfoIanaklara sahip olmasına ba-

kılarak, kişiler değil, insan türü ya da tür olarak insan dcğerlendirilebilir.

Nitekim sı rf insand ırlar. insan türünün üyesidirlcr diye, haydutların bile te-

ııcl insan haklarına sahip olmalarının sebcbi, onlar her ne kadar hayvansal
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yanlaIına uyarak eylemde bulunsalar da onlarda bile başka herkes gibi sırf
insana özgü olanakların da bulunmasıdır.

Fakat haydutlar, sırf insan lirınün üyesidirler, insan türiinün taşıdığü ola-

nakları onlar da taşıyor diye, onların insan haklarına saygı göstcrilmesi

gcrckliliği, onları crdcmlj kişilerlc aynı değerde görmeyi gerektirmi5,or.

İşte bu iki düzeyi ayırt edebiln,ıek, yani insanın değeri ile kişinin değerini

ayrı düzeylerde olanlar olarak görebilmek, iki ayrı ontik varlık lcır:ı olan

olanak ve gerçekliğin farklarl ve ilgileri kavranmadan mümkün değildir,

İnsana, içeriği göz önünde bulundurulmadan, rast gele bir olanak kavra-

mıyla (cskilerin dcyimiyle "şirazesinden çıkmış" bir olanak kavramıyla)

bakanlara göre, insanın öteki canlılarla ortak yönlerinin de onun doğuştan

getirdiği kötü olma olanağı olarak görülmesi gerekiyorıı-ıuş.

Bir olanağın neyin, kimin olanağı yahut nedeki olanak olduğu belirlenme-

den onunla ilgili olarak bilgi üretmeye çalışmak, onun hakkında bilgisel

düzeyde konuşılıaya çalışmak boşuna bir çaba olacaktır Burada söz konu-

su olan insandaki olanaklar olacaksa, sırf onda da bulunuyorlar diye onun

öleki canIılarlo ort.ık yönlerine de olanaklar adını koymak, olanak kavra-

mının başıboş kuIlanı lmasından başka bir anlam taşımamaktadır

Çağımızda sorun yalatan tutumlardan birisi de olanak kavramının böyle ba-

şıboş, yani ne ile ilgili olduğuna dikkat edilmeden kullanılmasıdır. Çağım ızın

bu deülten yakınan bir düşünürünün bu konuda söyledikleri dikkate değer:

Aristoteles'in kavramüş otduğu gibi, olanak lpotentiality] ereksel nedensel-

likle sıkıca bağlanllıydı, doğal amaca ulaşmak için, belirli bir fbrmu almak

için içscl bir cğilim Iinner tcndcncy] vardı. Yumurtanın bir civciv haline ge-

lerek olanaklarını gerçekleştirmesi gibi, taş da aşağı doğru düşerek olanakla-

rın] gerçekleştiriyordu, çünkü ikisi de kendi doğal amaçlaıına doğnı hareket

ediyorlardı Modem düşünce ise, tam aksine, yumurtanln boZulup çürt'ümeSini

(halk arasındaki deyişle cılk olnıasını). taşın ise yukarı doğru düşmesini doğal

bir şey olarak düşiinüyor. Hiçbirisinin kendine özgü doğası anlamında, doğal
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davranışı önlcnip engellenmedikçe gcrçekleşecek olanakları yok, Yumurtaya

ya da taşa olacak şey ne olursa olsun, hepsi aynı şekilde olanağın gerçekleş-

mesi olduğundan, olanak nitelemesi Ithe ascription of potentiality] anlamln!

kaybehniş görünebiliyor,5

Olanak kavramı ilgiIiolduğu şeyin yapısıyla, doğasıyla ilgi kurulmadığın-
da, işte bu şekilde içi boş ve her şeyle doldurulabılen, bu yüzden de işe
yaramayan bir kavraın oluyor.

Aristoteles'in

bir başka varlıkta veya başka varlık olmak bakımından aynı varlıkta bir de-

ğişme ilkesi^

olarak, kısaca tek kelimeyle dilc getirilecek olursa da "ilkc/arkhe" olarak
içeriğini bclirlediği olanak kavramı ile günümüzdc kullanılan olanak kav-
ramı içerik bakımından karşılaştırmaya değer,

Her şeyden öncc göz önünde bulundurulması gereken şey. Aristoteles'in
olanak (dynamis) kavramının, giiı,üümüze parçalanarak, birçok parçaya ay-
rılarak gelmiş olmasıdır. Bu parçalınmanın izi İngilızcc üzı..rinden sürti]e-

cek olursa, potcntiality ve possibility'nin Aristoteles'in olanak kavraınıı,ıı

karşılamak için olan parçalardan sadece ikisi olduğu görülür, Çağımızda
egemen olan olanak kavramı, çağıınızın bir düşünürü tarafılıdan şu şekilde
özetlenmektcdiı:

Olanak Ipossibility] idesiniır. csascır iki türlü olan çeşitli kullanın,ıları aşağı-

daki gibidir: ilkinde. henüz mcvctıt olmayanın. kendisi aracılığıyla şöyle ola-

bileccği. hatta belirli olmaksızıı,ı şöyle olacağı bir nitcliği. bazen gerçekllgın

kcndinc özgii bir yaiklcmi lPredicate] olatak aııc siirültiı 'Şu ya da bu olabiliı,:

(j.A dcLaguna(l95l)."l]xistcnccandPotcntiallly"_Thel'hila\o ]i.a/R.l,nr1. Vol. a]0.

No.2 (APr. l951). pp. I55-176. Publıshcd by Dı.ıkc Unilersity Press on bchall'ol'Philo-
sophical Rcvlcll. s. I6l

Metiü{],/ik. l()46 a l0 l56

5
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ikisi dc olanaklıdır';belirli bir altcrnatifin gcrçekleşı,ı,ıesinin zorrmlu olmadığı

düşünülür Olanak idesiniıı ikiırci kullaırıı,ı,ıında, olayların ktışrıllu düzcniyle

ilgili olarak bclirli bir bilgisizlik ve bir güveniı] birleşiıni ifide cdiljr 'Relirli

koşulların gerçeklcşmesi halindc şu. sonrıç olarak ortaya çıkacağına göre. şu

ve şu olanaklıdır'[!}ıı kullanııı,ıda] Siiz konusu koşulların olgu rılarak bulrınup

bulunınadığıı,ıı yahut gelecekte ııi oJgu olarak ortaya çıkacaklarını bilnıcyiz.'

olanak [poSsibility] idesini kullandtğüıı]tZ birçok. belki de çoğtı durun,ıda. eııln

olarak bilıııediğiıniz bir şey hakkıııda düşünaiyoruz. Suçlananın masum olma-

sının olanaklı [possibly] olduğu, yaı,tı,] yağmıırun yağabilcceği. doğru olanıır

öIiimstizlüğii kazanabilcceği. buılar büyük ölçüdc bizim gainnc giici'ımii7iin

ötcsinde bulunan. şu an zihniıı,ıiziıı giiç yetircıneyeceğinibildiğimiz konulardır,'

Bu anlatımda, emin olunııayanın (yani yukarda kullanılan anlaıı-ııyla ola-

nağın ya da olanaklılüğın) nc oIduğLüna dıkkatle bakıldığında, bununla,

yukarıdaki örnekle ilgi kurtılarak söylenirse, yumurtadan civcivin çıkma-

Sünün değil, civciV ç]kınası dışınelo (.yani Aristoteles'in olanak dediğinin

gcrçekleşüncsi tlışındo), olubilccek bcışku her şayin olabilirliğinin olanak

teriminin karşılığı ya da aı,ıtamı olarak gi)rüldüğü anlaşılıyor! Oysı cir-

civ eldc edilnek isteniyorsa, buı,ıun rılanağının sağlüklı yumlürtada oldLü-

ğu açı k değil midir'?

Olanak deı,ıirken, oIaı,ıağın ı,ıcyle ilgili olduğu göz ardı edilincc. işte bu

şekilde, asıl konuyla l/gi.,-l: r.ılal,al; söylenebilccek şeyler sonstız rılabiliyor,

Konuya, f'elsel'cdcn uzak olan bu anlayışla bakıldığında. iirneğin, ergin in-

san e]de etmcnin olanağının da f'elscl'c eğıtinıi baŞta geIınek üZcre eğitiü].lde

olduğuı,ıu söylemek yeriı,ıe, tam tersine. bu amaca ulaşııada çıkabilecek

sonsuz sayıdaki aksaklığın da olanak bilgisi olarak sayılıp dökülıııesi ka-

çınılıı,ıaz ıılacıktır,

B. C. E$,er ( l905). "The ]dea o l' Possibilily". 7'hc .lıııırnııl ol Philoıophı. J'ıythılloq.ü aııı]

Stiııııi/it i|ltıhııtı. V)l 2. No. I (Jan.5. l905). ss 5-12 I'ublishcd by: Jouünal ()1'Philo-

sophy. Inc. S. 5.
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Rorty olanak kavraı-ı,ıı koı,ıusundaki doktora tezinde, olanağıü] ne olduğunu,

"belirli olma-olmama" açısından araştıranların şiiyle bir "ikilemle" karşı

ki_ırşı1 ı kaldıklarını sö1 lcınektctJir:

Olanakların Ipotentialities or possibilities] nc olduğu çok bclirli kılınırsa o za-

ı,ı,ıaı,ı oı,ırın gcrçckliğe yaklaştığını. hatta gerçcklikle aynılaştüğınt. cğer o he]ir-

siz olarak bırakırlarsa. o zaıııan da işc yaraııaz halc gcldiğini görüncktedirler."

Bazıları insaıı olanakları gibi bir terin,ıi ya da ifadeyi bu nedcnle, yani \)nun

ya gerçekliklc karıştırılıı,ıası ya da belirsizlik gibi görülmcsi yüziinden işe

yaranaınas] ncdeniyle, bir şey ifade edcn bir terim olarak kabul etmek

istemiyor, çtinkti olanak(lılık) onlara cn belirsiz bir kavran,ııı,ıış gibi gö-

riinüyor, İnsan denilcn varlığın ne ya da neler yapabileceğinin kesınlikle

bilıneıııeyeceğini. insaıı olanakları kavraıııının da bu ytizden cıı belirsiz

kavram olacağını ve bir işc yaraıııayacağını düşüniiyorlar,

İnsana, insanın yapısına bakınadan, iı,ısanın yapısıyla ilgi kuru]ıııadan cle alın-

dığında. gerçckten de olaı,ıak kavraını belirsiz bir kavram halinc gelmektedir.

Burada insaııın yapısı ya da doğası denirken hcm iıısandan söz edlp heııı de

insana herlıangi bir canlı olarak bakılacaksa, o zaı,ı,ıan insaı,ı ycrine l,ıerhangi

bir canlıya bakıı,ıak da yeterlı olabilirdi; iı,ısan ycrinc herl,ıangi bir caırlıya

bakmaktan bizi alıkoyacak olan şcy. iı,ısanın öteki caı,ı]ılardan ıyrılan, iiteki

canlılarda bultınmayan, sıı,l'iı,ısanda bulunan. başka deyişlc insanın sırlona

özgü olanıklaı,ıdtü (potcntialily). Cene] olarak canlılaı,a bakııak yerinc yahut

iıısana sırfbir cantı olarık baknıak ycrine. iı,ısaııın yapısına bakılırsa. bu fark

göri]lebilir. oysa çoğu kez bıınun tersi yapıllyor, Btı ayrıııı yıpılmadan. yani

herlıangi bir cantıya bakar gibi iı,ısana bakılırsa. ya da kcndilerinde brı ayrııı,ıı

yapınadan yaşayaıılarıı,ı lıayatlarına. lıareketlcrinc bakılırsa. böyle bir bakı-

ş]n, özgürlüğain ya da daha başka insan t'enoııcnleriı,ıin değcrlcnd irilmesindc

kalh karıştırmaktaıı başka hiçbir işe yaramayıcağı doğrudur,

R, ttorly (l956). Tha cO]1«Pl ol Pol?ıılılrr,. Disscrtatioİ. l'hc Craduact School ol'Yelc

l]ni\ersiı!. Nc!\ lIa\'cn l95(ı..ıdliscr Prol'essorl PıuI wciss. s. 562-
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Olanak kayramının ya tamaü,]]en göz ardı edilırresilıden ya da başıboş kul-
lanılmasından kaynaklanan sorunlar yumağından birisi de kültür kavra-
mıy|a ilgiiidir,

Kültür kavramı ve bu kavramla bağlantılı sorunlar da insan olanakları kav-

ramı göz önünde bulundurulnradan anlaşılamayacak ve çözülemeyecck
konulardan birini oluşturur, Kültür kavramı ile insan olanakları arasündaki

bu zorunlu bağlantıyı görebilmek için de konunun ayrüü]tülalına hızlı bir
bakış atmakta yarar var: Bilindiği gibi bugün kültür terimiyle andığıınız
kavram, başlangıçlarında cıılluro ızrılmı şeklinde bir terimlc adlandırılı-
yordll. Cultur(l anlır?l, tüpkl toprağln veriınli oIınası ıçin yapınak gerektiği

gibi, ruhun ı,,erimli olabilııesi için kültive edilmesi, işlenmesi anlamüna

gelınektcdir. Burada ruhun işlenınesi ile kast edilen, insan tcklerinin, ken-

dilcrinde taşıdıklarü insana özgü olanakları görmelerinin vc bu olanaklarü

gerçckleştirebilecek hale gelmelerinin sağlanması, bunuı,ı yanında, insana

onun kendinc özgü olanakIarını göstcren eserleri, üriinleri anlayabilccck
ve o türden cserler, ürün]er üretebilccek hale gelnıesidir,

Kültür terimi, bu tür eserler, ürünler için, küllü11' terimi de böyle kişilcr için
kullanılırkcı,ı, yani eğitimde insaııın insana özgü olanaklar: ölçü alınırken,

zaı,ı]anla, bu ölçü gözden kaçırıIır olınuş ve kültürün doğa üri]nü olmayüşı,

insan üriinü oluşu kültürün neliğini an|alııak için tek başına yeterli sayllür

olmuştur. Güniiı,ı,ıüzde ise. bu ölçü nerdeyse unutulmuş, hatta insanın insanı
özgti olaıraklarından söz edilmcsi yadırganır olmuş, onuı] yerine, doğa ürünü

olmayan, insan ürünii olan l]cr şcye, btı ne oltırsa olsun. bu hatta "insan-

lık dışı" diye nitelenen bir şey ya da iş olduğunda bi]e, insaıı ürünü olı]ıasI

yeterli görülerek, ona sırf bu ncdcnle, kültiir adı verilir olüntüştur, "Ortaçağ

ktiltürü" ya da "Nazi külttirü" derkcnki kü]tür iIe saırki "Röncsans kültürü"

derkenki kiiltür ayı,ıı anIama gcliytırıı,ıuş gibil Bizde dc bugün bir yandan

cinayetlefle anılan törelcr için ı,ı,ıüıı,ıkün tck adlandırı,ı,ıa buymuş gıbı killti]r
ya da yerei kültür tcriıni kullanılıyor, Törc cinayetlerine neden olan törclcrin
insanların ruhlarına ne yaptığını sorgulamak ise bir tür anlayışsızlük işarcti
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sayılır olmuştur, Burada şu soruyu hatırlatmak kaçınılmaz oImaktadır: Aca-
ba, sırf insan ürünüdür diye, insanların yaptığı her şey sanki insan ruhunun

kültive edilmesi, işlenmesi imiş gibi övgüye değer kabul edi|ebilir mi? Bir
şeyin övgüye değer olup olmadığının bir ölçüsünün ya da ölçütünün olama-
yacağı iddiası nasıl bir insan anJayışına dayanmaktadır?

lnsan olanakları kavramı göz önünde bulundurulınadan anlaşılamayacak

konulardan birisi de insan haklarıdır. İnsan olanakları kavramı göz önünde

bulundurulmadan insan hakları kavram olarak anlaşılamayacağı gibi, insan

haklarının korunınası gerekliliği de temellend irilemez ve insan hakları ge-

rektiği gibi korı.ınamaz da.

lnsan hakları insanların bir iilkenin yurttaşü olduğu, bir idcolojinin ya da

bir inancın taşıyıcıs! olduğu, herhangi bir 7üınrenin mensubu olduğu ıçin
değil. sırf insaı,ı olduğu için sahip olduğu hakJardır, çünkü insan varlüğı,

öteki canlılarda bulunı,ı,ıayan sır1'ona özgü birtakım olanakların taşıylcı-
sıdır. İnsanıı,ı haklara sahip olmasü bu taşıdığı kendine özgü olaı,ıakların
edebiyatünıı,ü yapılması için değiI, korunması içindiı Bu nokta önemlidir,

çünkü bazı propagandacılar insan hakkında bir yandan "eşref'-i mahlukat"
edebiyatt yaparken. kendi ilıançlarıı,ıa aykırü gajrdükleri kiı,ı,ıseleri ise ko-
layca "hayvandan da aşağı" i]an edcbilmcktcdirler. Oysa haı,ıgi lnançta ya

da inançsızlıkta olursa olsuıı insaü,] türünün btitün iiyeleri insana özgü ola-
nakları taşırlar vc insan haklaı,ına sırlbu yüzden sahiptirler, Dünyada ol-

duğu gibi illkcnıizde de btı ölçü unutrılmakta. kişiler. ideolo1ilerinin ya da

iı,ıançlarının gereklerini insaı,ı haklarıymış gibi talep edebjlmcktedirlcr. Bu
ideoltlilerin, inançların insanlar içiır zorunltı gcrckIcr olarak eıı,ıpoze ettik-
lerinin. kişilerin insansal olaı,ıaklarını gidcrck artan bir ijlçüde kısıt]aıııası
ise insan hakları iJe hiç ilişkilendirilcn,ıcyccck şcyler imişler gibi davranıl-
tnakta. hatta böylesi kısıtlaı,ı,ıalar ölgü ktıııusu yapılmakta, btı kısıtlamaları
sürdürme f'ırsatları özgiirlük olarak sunulıııaktadıı, İdeolojil,.,rin. ınançların

insanların iıısana özgü olanaklarıı,ıı. yaı,ıi iı,ısaıı haklarını. iirı,ıeğin bağııı,ı-

sız düşünebilııc olanağünı, kısıtlamalarına düzülcn övgüIere katılmamak,
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hcle hele bu kısıtlamaları elcştirmek ise, asıl insan haklarıı,ıa aykırı şey

buymuş gibi sunulabilmektedir. Örncğin, "inanç özgürlüğii" kavraııından

da yararlanarak, küçüciik çocuklara uygulanan bağnaZlaŞtlrmalarün, eğitim

değil, ancak eğriltim olabileceğini söylemek, özgürlüğe ve insaı,ı haklarına

düşman lık gibı sunu labilmektcd ir.

Hangi türdcn olursa olsun, bir dogı,ı,ıatizınc hapsedilmiş kişinin bağımsız dü-

şünebilnre olanağı kısıtlanmıştır, yaı,üi onun insansal haklarından birisinin,

cğitim hakkının gereği yerine gctiritmemiş deınektir. İnsanın ınsana iizgü ola-

nakları göz önünde bulundrırulıı,ıadaır. cğitim ile "eğriltim" arasındaki lark da

kavraıramadığı için, bir dogılıatizıııe hapsedilen kişiler, kendilcri insan rrldıık-

Jarına görc. istedikleri hcr şeyı bir insan hakkı olarak talep edebileccklerini

sanmaktadırlar, BöyIc kimselerin. öncc, insanı insıı] yapan olanaklardan bi-

rini, bağımsız diişünebilme olanağıı,ıı tanümaya, gerçekleştirüneye çalışmaları

gerekiyor, çünkü bu, insan haklarından birisıdir. Bağümsız düştinebiIcıı l,ıerkes

görebiJir ki, insanın ona özgü olanaklarılıdan bir diğeri olan inanabilıı-ıek, bir

inancı taşıyabiJmek. sorrımluluğu başkalarıııa ait olan. bireylerin sadcce kat-

lannıası söz konusu olan bir cezaya ıııahküı,ıı olmak değildir

Gcrçekten de bir inancı bize yiikleıren bir cezayı çeker gibi taşıyor değilsek,

o biziın inancııı-ıız ise. onrı sırf başkalarının değil, kendimizin de sıırgulaya-

bilmesi. onu sorgulayabilmemiz gerekir: çünkü iırancııı,ıızı sorgu layabilecek

duruııda olınaınız inanç özgiirlüğüniin en baştaki ölı koşultarı nda ırd ır. Kcıı-

disiı'ıin sıırgulanabilidiğini kabul etıııel,cn inaırçlar. insanlarıı,ı insana özgii

olanaklarını kısıtlaıııayı. yani dognıalizını esas alıyor deınektir. İııanırları-

nın sofguIaüna ijzgiirlüğünii kabul clııreyeı,ı inaııçlar için iizgüılük isteıııenin

neye özgtjrlük istemek olduğu. bulıunla insanıı,ı insana özgü rılanaklaı,ıı,ıa

nasıl bir lııuaı,ı,ıelenin uygtın gilriildiiğü ycı]iden düşiinüln]elidir.

İnsan dünyasında, bilgiylc içeriklendirilen bir olanak kavramıı,ıa başvurul-

ılıadan açıkIaı,ııı,ıası ya da teıı,ıellendirilı,nesi olanaklı olnıayan başka birçok

problem alanı vardır, Burada bu tjrnek]erle yetinınek gerekmektedir.
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