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ÇAĞDAŞ İNSANIN ANAYURDU TANRISIZ DÜNYA 

Oktay Taftalı 

 

Özet: Modern öncesi dönemde insanlık kendisinden yüce olana saygı duymaktaydı. 

Dünyayı adeta büyülü ve keşfedilmesi gereken bir yer olarak görmekteydi. Bu büyülü 

dünya insan için uçsuz bucaksız bir alan sunmaktaydı. Öyle ki bu durum Hegel’in 

felsefi düşüncelerine dahi yansımaktaydı. Ancak modern dönem ile birlikte kutsal 

olanın ortadan kalkması söz konusudur. Dünyanın büyüsü modern dönem ile birlikte 

ortadan kalkmıştır. İnsanlık artık dünyaya karşı olan merakını yitirmiştir. Bu durum 

yaşamı tatsızlaştırmıştır. Bu yazımızda ‘‘dünyanın büyüsü’’ konusu incelenmiştir. 
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THE MOTHERLAND OF CONTEMPORARY MAN GODLESS WORLD 

Oktay Taftalı 

 

Abstract: In the pre-modern era, humanity respected the higher one. He saw the world 

as a magical place to be explored. This magical world offered a vast field for human 

beings. So much so that this situation was even reflected in Hegel's philosophical 

thoughts. However, with the modern period, there is the disappearance of the sacred. 

The magic of the world disappeared with the modern period. Humanity has lost its 

curiosity towards the world. This has made life unpleasant. In this article, the subject of 

"the magic of the world" has been examined. 
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ÇAĞDAŞ İNSANIN ANAYURDU TANRISIZ DÜNYA

Oktay Taftalı

�

“Anayurtsuzluk bir dünya kaderi olacak. Dolayısıyla bu kaderi varlık-
tarihsel düşünmek gerekiyor. Marks’ın, kelimenin temel ve tam anlamıy-
la, Hegel’den beri insanın yabancılaşması [abç] olarak gördüğü şey,
kökleriyle birlikte yeniçağ insanının anayurtsuzluğuna uzanıyor.”*

Binlerce yıllık insanlık tarihi boyunca ve daha neredeyse dört yüzyıl öncesine
kadar dünya, insan için büyülü, esrarengiz, bir o kadar da heyecan ve umut

vaat eden bir yerdi. Tarih öncesi dönemlerden kabaca 15. yüzyıla kadar geçen süre
boyunca, gerek çeşitli arkaik ve panteist inanç sistemleri açısından, gerekse tek tan-
rılı dinlerin batıni-mistik yorumları açısından, bu dünyanın bizzat kendisinin de
yaşayan bir varlık olduğu, bir kalbinin bulunduğu, bağrındaki öteki canlı ve hât-
tâ cansız varlıklarla birlikte acı çektiği, sevindiği, coştuğu veya öfkelendiği varsa-
yılmıştı. Yeryüzünün anlam arayan tek varlığı olarak insan, tabiatta cereyan eden
her bir olayı, yukarıdakilere benzer insani tepki ve niteliklerle özdeşleştirerek açık-
lamaya, onlara bu doğrultuda anlamlar vermeye çalışıyordu.

Gerçi felsefe tarihi ve felsefi düşünce açısından ‘mitos’un Tales’le birlikte sona
erdiği varsayılsa bile, beyaz adam tarafından kurumsallaşmış dinin resmi kitabı
Afrikalı veya Amerikalı bir yerlinin eline verildiği güne kadar, ‘mitos’un dünya-
ya egemen olduğu iddia edilebilir. Tabiata ait her kuvvetin bir tanrıyla temsil edil-
diği, ateş kusan ejderhaların, yer ve gök homurtularının, cinlerin perilerin cirit at-
tığı, büyücü, şair ve kahinlerin “mucizeler” gösterdiği bu dünyada, insan, yeni doğ-
muş bir çocuk merakıyla elini attığı her şeyi, önce tedirginlik ve korku, sonra se-
vinç ve coşkuyla keşfetmeye çalışıyor, onu kendince anlamlandırarak, ona kendi
dilinde bir karşılık veriyor ve en önemlisi, o güne dek “kendinde şey” olan nes-
neleri, birer birer “kendisi için şey”e dönüştürüyordu. Kuşkusuz insan, yine insa-
nın kurduydu, türdeşine kıyıcılık elbette vardı, ama buna rağmen dünya: henüz,
içinde insanın esriklikle yaşadığı bir masaldı.

Bir başka deyişle: o çağlarda da keşfedilmeye çalışılan dış dünya ile çeşitli ça-
tışma ve tehlikeler söz konusu olduğu gibi, toplumsal sınıflar ve sınıflar arası ça-
tışmalar da söz konusuydu. Ancak büyülü bir dünyada, bu sorunların da büyü ve
esrime yoluyla “çözülmesi” olağandı. Genel bir özet olarak irdelemek gerekirse,
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insanın dünya algısı ve dünyadaki yaşamı, aşağıdaki satırlarda dile getirildiği bi-
çimde cereyan ediyordu: 

“Kendinden geçme, yani isteri durumu toplu yaşama düzenindeki evrensel birliği zor-
la yeniden yaratmak demekti. Toplumsal tabakalaşma geliştikçe, bir yandan topluca esri-
me törenleri ortaya çıkıyor, bir yandan da toplumsal görevi esrime ya da esinlenme olan
(çoğu zaman aralarında birlik ya da loncalar kuran) insanlara rastlanıyordu. İster kutsal
olsun ister ilençli, bu yalvaçların, bilicilerin, türkücülerin işi dış dünya ile aralarında bo-
zulmuş olan birliği ve dengeyi yeniden kurmaktı. Platon Ion’da şöyle diyor: ‘Epik ozan-
lar içinde iyi olanları sanat yetenekleri yüzünden değil, esinlendikleri, esridikleri için o gü-
zel şiirleri okuyorlar. Lirik ozanlar da öyle. Kybele tanrıçanın rahibeleri dans ederken na-
sıl kendilerinden geçerlerse, lirik ozanlar da bu güzel şiirleri kendilerinden geçerek yazar-
lar. Evet kendilerini bir kez o titreşime ve uyuma kaptırdılar mı, esrik Diyonizos rahibe-
leri kendilerinden geçip ırmaklardan nasıl süt ve bal süzerlerse, lirik ozanlar da Diyoni-
zos’un büyüsüne öyle boyun eğerler.’”1

Platon’un deyişiyle Diyonizos rahibelerinin, ırmaklarından süt ve bal süzdük-
leri, ozanların esriyip kendilerinden geçerek şiir söyledikleri bir dünya. İnsanın ge-
rek toplu yaşama düzenini, gerekse dış dünyayla arasındaki birliği bozan çeşitli du-
rum ve sorunlara, toplu bir esriklikle karşılık vermesi, uyumu yeniden yakalamak
için kendisini bir kez daha kendinden geçmek üzere, şiirin, dansın, ritm ve müzi-
ğin kollarına bırakması, gündelik hayatın olağan bir parçasıydı. Avrupa merkezli
bakıldığında, 15. yüzyıl bu sürecin zirve yaptığı bir dönem olarak anlaşılabilir.

Ancak ne var ki, 15. ve 16. yüzyıl Rönesans, hümanizm gibi sistematize olmuş
büyük eğilim ve akımların yanı sıra -Amerika’nın keşfini ölçüt alırsak- eski tip sö-
mürgeciliğin de başlangıcını oluşturuyordu. Bu dönemi “büyülü dünya”nın ya da
“dünya büyüsü”nün zirve yaptığı zaman olarak değerlendirmek, kuşkusuz aka-
binde zirvenin inişe geçmesini de içeriyor. Bir başka deyişle: yeni sömürgeciliğin
boy gösterdiği 1900’lere kadar uzanan zaman dilimi açısından, dünya, insanın gö-
zünde, gizemini, ihtişamını, heyecan ve umut vaadeden niteliklerini giderek ar-
tan bir ivme ve yoğunlukla sergilemektedir. Ancak ne var ki, 15. ve 16. yüzyılda
Kolombus (1451-1506), Vespucci (1454-1512), Magellan (1480-1521), da Gama (1468-
1524) gibi kaşifler eliyle, dünyanın olmadık yerlerine uzanan, başta Portekiz-İspan-
yol ve devamıyla İngiliz, Hollanda, Fransız sömürgeciliği, henüz bozmaya başla-
dıkları mitosun, yaklaşık üç, bilemedin dört yüzyıl sonra bütünüyle yitip gidece-
ğinin farkında değillerdi.

Eski sömürgeciliğin oluşturduğu altyapı üzerinde, dünyanın gizem ve ihtişa-
mının insana yansıttığı heyecan, coşku ve umut gibi ruh durumları, sıradışı bir ede-
bi külliyatın oluşmasını mümkün kılmıştır. 15-16. yüzyıllarda feodal Avrupa’nın ka-
pitalizme geçiş sürecinin bir sonucu olarak eski sömürgecilik, “yeni” bir durum-
dur. Dolayısıyla, ekonomik altyapıda ortaya çıkan yeni bir durumun, üst yapıda;
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edebiyat gibi görece bağımsızlığı yüksek, tinsel bir alana yansımasının, yaklaşık yüz
yıllık bir sapma gösterdiğini söyleyebiliriz. -Yani bir anlamda tinsel varlık, madde-
nin ardından gelmekte, ancak madde göçtükten sonra da etkisini sürdürmektedir.-
Seyahat ve macera romanları olarak nitelenebilecek bu ‘kanon’u, Hegel’e ilham kay-
nağı olduğu söylenen Robinson Crusoe ile başlatırsak: başlıca akla gelen, Daniel De-
foe (1660-1731), Jonathan Swift (1667-1745 / Gulliver), Robert Louis Stevenson (1850-
1894 / Define adası), Jules Verne (1828-1905), Jack London (1876-1916) ve benzeri
birçok yazarın adını anarak sürdürebiliriz. Anılan edebi akım daha kapsamlı baş-
kaca çalışmaların konusu olabilir. Burada sadece, değinilen kanona yansıyan özgün
bir dünya ruhuna ve bu ruhun egemen olduğu zaman dilimine dikkat çekmeye ça-
lışıyorum. Bu arada, yukarda anılan kaşif ve yazarların doğum ve ölüm tarihleri-
nin parantez içinde verilmesinin amacı, altını çizmeye çalıştığım zaman diliminin
somutlaşarak, zihinde yaklaşık bir biçim alabilmesini sağlamak içindir.

Saptamaya çalıştığım “kanon”da belirgin bir yansıma bulan bu ruh, kaynağı-
nı yine bu maddi dünyada bulan, aynı dünyayı araştıran ama kimi zaman onun-
la karşı karşıya gelen, onunla mücadele ederken, keşfeden, sonra ona saygı duya-
rak, onunla kendi arasındaki uyumu daha üst aşamada; haz ve arınma yoluyla ye-
niden tesis eden bir ruhtur. 

Anılan yüzyıllarda insan, genel olarak dünyanın dostudur, dünya tarafından he-
nüz tahripkar bir virüs gibi algılanmamaktadır. İnsanın tabiattan sıyrılıp çıkması,
Rönesans’la birlikte tinsel ve sistematik bir sıçrama yapmasına yapmıştır, ama sü-
reç henüz tamamlanıp kapanmamıştır. Teknik-elektronik devrim ve küresel serma-
ye öncesinde, şehirleşme olgusuna rağmen, insanın henüz tabiatın bir parçası ol-
duğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, bu dönemde insanın hem kendisi, hem dünya, çok
çeşitli, çok türlü, çok kültürlü, çok dilli, kısaca çok boyutlu bir zenginlik içindedir.
Standartlar, belirlenimler, “genel geçer” ve “evrensel” yaptırımlar, form ve format-
lar, Avrupa Aydınlanması süresince; sanayi devrimi süresince; burjuva demokra-
tik devrimler süresince; sermayenin serbest rekabetçi-liberal dönemi süresince bi-
rer birer keşfedilmiş, ancak henüz yaygınlık kazanmamışlardır. Çevre sorunu yok-
tur ve insanlığa dünyanın kaynaklarının adeta sınırsız olduğu yönünde bir algı ha-
kimdir. Sermaye aşağıdan yukarıya tırmanarak siyasi iktidarı ele geçirmiş, ama he-
nüz tekelci aşamaya sıçramamıştır. Dünya henüz Tom Sawyer’in (1876) kedi ölü-
süyle siğil tedavi ettiği, Jano ve Yanik’in (1912) balta girmemiş Afrika ormanların-
da yerli büyücülerle karşılaştıkları, uzak denizlerde sahici korsanların yelken “may-
na ve arya” ettiği bir yerdir. Deyim yerindeyse dumanı üstündedir dünyanın.

Ancak bu dönem, aynı zamanda yukarda kısaca değindiğimiz “büyülü
dünya”nın sonunun başlangıcını oluşturmaktadır. Çünkü dünyayı dolaşmaya çı-
kanlar, sadece kaşifler, maceraperest seyyahlar ve imgeleriyle insanlığı her türlü
maceraya ortak eden yazarlar değildir; çünkü eşzamanlı olarak sermaye de dün-
yayı dolaşmaya çıkmıştır.

“Kızaktan inen her gemiyle birlikte, yeniçağın mekân devrimi olarak işaret edilen ser-
mayeler harekete geçerler: dünyanın yatırılmış parayla küreselleşmesi ve bunun, çıktığı he-
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saba başarılı bir şekilde geri dönmesi. Return of investment, işte bu, bütün ticari riziko ey-
lemlerine tâbi olan, hareketlerin hareketidir [abç].”2

Sermayenin devreye girmesi, dünyayı büyülü bir sahne, akıp giden fenomenle-
ri ve olayları heyecan verici birer masal şeklinde kavrayan sezgisel-duyusal-duygu-
sal algının, yerini “gerçekçi akla” terk etmesi anlamına geliyordu. İnsanoğlunun, me-
rak dürtüsü sayesinde bilinmeyeni keşfetmekten duyduğu haz, büyülü evrenin gör-
kemi karşısındaki saygılı ve alçakgönüllü duruşu, aklın denetiminde ve akılcı çıka-
rımların hizmetinde, ikici plana düşüyor, hâttâ giderek önemini yitiriyordu.

“Yüzergezer sermayenin uzun yolculuklardan geriye dönmesiyle birlikte, yayılma çıl-
gınlığı, kâr aklına dönüştü. Kolombus’un ve takipçilerinin filoları, çılgınken akıllıya dö-
nüşen gemilerden oluşuyordu. En akıllı gemi en güvenli şekilde geri dönendi -yeni bir for-
tuna redux* düzenli ve şanslı şekilde yuvaya dönen. Ve riskli bir ticarete yatırıldığı için,
bu paranın yatırımcıya kuvvetli bir kârla dönmesi beklenirdi [...]”3 

Demek ki, sermayenin açık denizleri dolaşarak, çıktığı kaynağa yüksek kârlar-
la geri dönmesi, bugün küreselleşme olarak tanımlanan ve sanki yeni bir olguy-
muş gibi sunulan hareketin, aslında hayli eski bir geçmişinin olduğunu gösteri-
yor. Deniz ötesi ticaret elbette meşakkatli ve dönemin bilimsel-teknolojik imkân-
ları göz önüne alındığında, bir o kadar da riskli bir hareketti. Rüzgarı sadece
“pupa”dan yani tam arkasından aldığında ilerleyen serenli ve kare yelkenli gemi-
ler, yanı sıra yer yer köle-forsa küreğiyle kısıtlı bir hız ve manevra imkânına sa-
hipti. Bu durumda açık denizin amansız koşullarının yanı sıra, salgın hastalıklar,
düşman donanmaların ve korsanların tehdidi, gemi içi isyanlar başlıca risk unsur-
ları olarak öne çıkıyordu. Ancak insan aklı ve onun bir türevi olarak sermaye, tüm
bu riskleri, ticari bir başarıya dönüştürecek olan sigorta sistemini uygulamaya ko-
yarak, kapitalizmin kendi tarihinde önemli bir aşama kaydetmiştir. Geminin, nav-
lunun, personelin, yolculuk maliyetinin ya da bir başka deyişle toplam yatırımın
sigortası, limandan ayrılan her geminin, yatırımcısına yüksek kârla birlikte güven
içinde geri dönmesini temin ederken, mali sermayenin de birikim sürecini olağan-
üstü hızlandırmıştı. Bu süreç aynı zamanda teknolojik gelişimin yanı sıra meta üre-
timinin de birlikte hızlanmasını ve yoğunlaşmasını içeriyordu.

Batı kapitalizminin ve para-meta dolanımının bilinen tarihinden özetle dile getir-
meye çalıştığım bu kesit, kapitalizm eleştirileri açısından fazlaca merkeze alınmayan,
ancak günümüz itibariyle son derece önemli sonuçlara yol açan bir durum ortaya koy-
muştur: Dünyanın, mitostan, büyüden ve en sonunda Tanrı’dan arındırılması.

“Yeni yüzyılların bir özelliği olarak dünyanın Tanrısızlaştırılması Schiller’den [1759-
1805] beri bilinir. Bu süreç Batı’da başka hiçbir yerde olmadığı kadar radikal bir şekilde so-
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nuçlanmıştır [...] Daha önce Tanrı düşüncesiyle eşdeğer görülen yaratılanlar, insan bil-
gisinin objesine dönüştü. Protestan Hıristiyanlık bunu çok ciddi biçimde yaptı; doğa bi-
limlerinin akılcılığı, matematikselliğiyle ve dünyanın mekanikliğiyle, bu Hıristiyanlık bir
benzeşme içindedir.”4 

Batı’da, kapitalizmin Protestan Hıristiyanlıkla olan tarihi ve içsel ilişkisi bili-
nen bir konudur. Ancak bu ilişkinin sonuçta dünyayı Tanrı’dan soyutlamayı müm-
kün kılan bir süreci içermesi, nedense merkezi bir veri olarak ele alınmaz. Çok kes-
tirme bir ifade olacak belki ama dünyanın Tanrısızlaştırılması metaforuyla an-
latılmak istenen, aslında insanın vicdansızlaşmasıdır. Ancak insanın vicdan yi-
timi etik bir mesele olmasına rağmen, yukarıdaki alıntıda Jaspers’in altını çizdiği
gibi, bu, kaynağını epistemolojik bir kavrayış farkında bulmaktadır. Daha önce-
leri; yani sermayenin yeryüzünde ortaya çıkmasından önce, yani burjuva devrim-
lerinden, yani endüstri devriminden, yani Aydınlanma’dan önce, Tanrı’nın yarat-
tığı bu dünya ve tüm varlık, insan tarafından Tanrı düşüncesiyle bir ve eşdeğer gö-
rülüyordu. Ancak kapitalizmin kapitalizm olabilmesi için dünyanın insan tarafın-
dan tanrısal bir varlık şeklinde algılanmasının önüne geçmek gerekiyordu. Çün-
kü Tanrı’nın yarattığı herhangi bir şeyin veya tanrısal varlığın metalaşması ilke ola-
rak ne o gün, ne de bugün mümkün değildir. O halde, varlığı, insandan bağımsız
bir mitosun, karşı tarafta doğaüstü bir gücün veya Tanrı’nın yaratımı olarak ele al-
mak yerine, doğrudan beri taraftaki öznenin bir bilinç “aktı”; bilinç “korrelatı”; bi-
linç bağdaşığı olarak ele almak gerekiyordu. Böylece varlık, Tanrı’nın değil, insan
bilincinin bir verisi olarak ele alınacaktı.

Hümanizmle başlayan, insanı evrenin merkezine yerleştirme çabası, daha son-
raları Aydınlanma’nın insan aklını kutsayan “sapere aude” (aklına güven) sloga-
nı ile birlikte zirveye ulaşmıştır. Yine Aydınlanma’yla birlikte gelişen iktisat “bi-
limi” ve tüm iktisat teorileri, sıradan insan zihninde nesneler dünyasını “metalar
dünyasıyla” özdeşleştiren bir algının oluşmasında önemli rol oynamışlardır. İkti-
sat bilimi ve iktisadi yaşantı açısından, hammadde, emek, sermaye, meta, arz, ta-
lep, pazar vb. fenomenler arasında, mistik-mitolojik veya tanrısal bir varlığın yer
alması mümkün değildir. İktisat bakımından “şey” eşittir meta değilse, bunun bir
anlamı olabilir mi?

Ancak ister binlerce yıllık genetik birikimin, isterse metafiziğin bir dayatması ola-
rak, insanda ortaya çıkacak bir mistik talebi karşılamak üzere, anılan iktisadi unsur-
lardan bazılarını fetişleştirmek ve onlara tapınmak mümkündür. 19. yüzyıldan iti-
baren sermayenin dünya çapında tekelleşmeye başlamasıyla birlikte, sermayenin nü-
fuz ettiği her yaşam alanında ortaya çıkan para-meta fetişizmi dikkat çekicidir. Bu
yüzyılla birlikte toplumsal hareketlere yön veren “ilerleme” fikrinin, evrensellik id-
diasında bir uygulama olarak yaygınlaşan hümanist müfredat ve kitlesel eğitimin
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de birer fetiş olarak kabul görmesi rastlantı sayılmamalıdır. Ancak 19. yüzyıl genel
ve yaygın kanının aksine, bazıları için tarihin karanlık bir dönemidir:

“19. yüzyılla birlikte -Kierkegaard ve Nietzsche’ye nispet- karanlık bir zaman bilinci
ortaya çıkar. Halk, eğitimle ve ilerlemeyle mutluyken, bağımsız ruhlar hepten kötümser ka-
nıdaydılar. Goethe şöyle demişti: “İnsanlık daha akıllı ve daha kavrayışlı olacak, ama daha
iyi, daha mutlu ve arzulu olmayacak. Tanrı’nın onlardan artık hoşnutluk duymayacağı ve
taptaze bir yaratım için, her şeyi herc-ü merc etmek mecburiyetinde olduğu zamanların
gelmekte olduğunu görüyorum.”5 

Şimdi şu soruyu sorabiliriz: Acaba 19. yüzyılın bağımsız ruhlarını gelecek hak-
kında karamsar olmaya iten öngörüler, günümüzde gerçekleşmiş midir? Yani biz-
den önce yaşayan kimi bağımsız düşünürlerin, günümüzü öngörerek karamsar ol-
malarına neden olan şeyler, şu an bizim başımıza geliyor mu? 

19. yüzyılda henüz tabiatın kaynaklarının sınırsız olduğu varsayılmasına, çev-
re tehdidi, dünya savaşları ve kitlesel imha uygulamaları söz konusu olmamasına
rağmen; fetişizmin sadece meta ve parayla sınırlı görülmesine rağmen Goethe (1749-
1832) ve benzerlerini karamsar olmaya iten gerekçelerin, saydığımız kısa örnekler
dolayısıyla bile günümüzde fazlasıyla gerçekleştiğini varsayabiliriz. Üstelik 20. yüz-
yılla birlikte amacı kendinde (auto-telos) bir fenomene, yani tüketim için tüketime
dönüşen; tüketim fetişizmi, insanın mutluluk ve ruh arayışında uğrayabileceği en
derin sapma olarak ayrıca kayda değer görünüyor. Tüketerek mutlu olma yanılsa-
masını sürekli kılmak ve canlı tutmak amacıyla sürdürülen “innovasyon”, “arge”
vb. çalışmalar, insan için durmaksızın yeni yapay ihtiyaçlar türetmekte ve bunları
doğallık algısıyla kitlelere kabul ettirmektedir. Böylece, insani üretim, tanrısal yara-
tının yerini alırken, insani plan ve projeler de, tanrısal kaderle yer değiştirmiştir.

Eğer bütün bu süreç, tarih öncesi devirlerden 15. yüzyıla kadar dünyaya ege-
men olan (bireysel) insani vicdanın ve (tanrısal) kolektif ruhun yitip gitmesini içer-
meseydi, başımıza gelenin aslında iyi bir şey olduğunu söyleyebilirdik. Ancak Pla-
ton’un öğüdü uyarınca, mitoslarla, masal ve efsanelerle yetiştirilmesi gereken ku-
şakların, savaş simülasyonlu bilgisayar oyunları tarafından teslim alındığı şartlar-
da, 19. yüzyılın kimi bilgelerine hakim olan karamsarlık, gerçekçi bir öngörü ola-
rak tarihte yerini almış görünüyor. 
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5 Jaspers, a.g.e., s. 13.


