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nsan dünyada tek ba nadr, muazzam ebedi bir yalnzlk içinde.
Kendisi d nda hiçbir eyi yoktur; kendisi d nda ba ka hiçbir ey
için ya amaz; arzularnn, yapabilirliklerinin, yapmak zorunda olduklarnn kölesi olmaktan kurtulmann çok ama çok uza ndadr;
toplum eti inin üstünde durur; tek ba nadr. Böylelikle hem bir
olur hem de her ey [Kantn ba ka sözcüklerle anlatl ].
nsan önce kendisine sayg duymaldr, kendine sayg bütün her
eye sayg duymann ilk a amasdr.
Bütün her ey kendisine ne denli önemli görünüyorsa o denli
önemlidir insann kendisi.
Bana neleri önemli gördü ünü söyle, sana ne denli önemli biri
oldu unu söyleyeyim.

Yalnzca erdem de il ayn zamanda içgörü, yalnzca kutsallk de il
ayn zamanda bilgelik, temel ödevleridir insano lunun.
nsanl n dü ünsel tarihi eyleri açk seçik görmek için gösterilmi
çabalarn geli im tarihidir. Gerçekte bu geli imi ayakta tutansa, zaman içinde birikmi bilgiler y nna yeni bilgiler ekleme telâ ndan
daha çok, dola mdaki bilgiler karma asna so ukkanl biçimde açklk kazandrma arzusudur.
Dü ünce tarihinde geriye do ru ilerleyebilmenin oldu u denli çan dü üncesinin ilerisine gidebilmenin de yolu, her ko ulda disiplinli dü ünmeyi sürdürebilmekten geçer.
189

Söz Kalntlar

Bilimsel ara trmalarn yapldklar günün bilgisiyle hep kesin bir
ili ki içinde olduklar gözlemlenecektir. Bununla birlikte, büyük
filozofun yaptn, ayn büyük bir sanatçnnkinde oldu u üzere, hiç
yok olmayan hep de i meden kalan bir dünyann sunumuna benzetebiliriz. Bilim adam görüngüleri ne olduklarn açklamak için;
büyük adamlar ya da dehalar neyi temsil ettiklerini ke fetmek için
ele alrlar.
Soru turmamz ayrntlara yönelik de il ilkelere yöneliktir; laboratuvar küçümsüyor de ildir ama laboratuvarn yardm içedal a
dayal çözümlemelerle kar la trld nda kökü derinlere uzanan
sorunlar ba lamnda bir hayli snrldr. Sanatç, deneyden elde edilmi sonuçlar küçümsemez; tam tersine deneyime olabildi ince
yakla mak için bir görev olarak görür onlar göz önünde bulundurmay; ama onun bak açsndan bakld nda, deneysel bilgi
da arc  kendini ara trma için yalnzca bir ba langç noktasdr;
sanatta kendini ara trmak dünyay ara trmaktr.
Kitap boyunca izlenen dizgeli açklamada kullanlan ruhbilim bütünüyle felsefecedir; en belirgin yöntemi, öznede temellenen ya antnn en önemsiz ayrntlarndan yola koyuluyor. Felsefecinin görevi
sanatçnnkinden önemli bir açdan ayrlr. Biri simgelerle u ra verir, di eri dü üncelerle. Bir bakma anlam ile anlatm arasndaki
ili ki neyse, sanatla felsefenin arasndaki ili ki de odur. Sanatç
dünyadan soluk almaktadr ona yeniden soluk vermek için; oysa
felsefecinin kendisi d nda koskoca bir dünya vardr içine çekmek
zorunda oldu u.
Yabanl insano lundan, tarihin en erken dönemlerinden bize kalm iki genel tasarm zihinsel süreçlerimizi aralksz boyunduruk
altnda tutmu tur. Günümüzde son derece ilkel kalan erkek ile di i
tasarmlarna hâlâ do ru gözüyle bakmak zorunda olu umuz üstünde durulmas gereken ilk temel noktadr.
Dü ünülebilecek en geni anlamda ya ayan varlklarn pek ço una
bakarak onlar erkekler ile di iler diye hiç de sa lam olmayan
bir ayrm temelinde iki ayr ya am formuna ayrmak artk bilinen
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olgular için yeterli gelmiyor. Söz konusu anlay n snrllklar az
olsun çok olsun bugüne gelene dek pek çok yazarca fark edilmi tir.
Bu kitabn ilk amac öncelikle bu noktay açkl a kavu turmaktr.
Durum böyle olunca cinsel farkllklara yönelik hiç mi bir ey yapmayaca z? Neredeyse erkekler ile kadnlar birbirinden ayramayaca mz anlamna gelecektir bu. Dola mdaki dü ünceler yeterli
gelmiyorsa, bu demektir ki görevimiz yeni, çok daha iyi yol göstericiler arayp bulmak olmaldr.
Kadn ile Erkek kavramlar birbirinden ayr ayr soru turulamazlar; anlamlar ancak aralarndaki fark açkça görülecek biçimde
yan yana konarak, ancak aralarnda kar la trma yapmaya olanak
tanyan bir yolla en sa lkl biçimde ortaya çkarlabilir.
Cinsiyetler arasndaki en önemli farkllklar en iyi tarihsel bakmdan ortaya konabilirdi, ama kitabn temel dü üncelerini bir gdm
olsun ileri ta mazd bu.
Kitap, cinsiyet ili kilerini yeni, çok daha aydnlatc bir  k altna
yerle tirmeye çal yor; erkekler ile kadnlar arasndaki ili kileri anlamak için, a knsal birey eti ine dayal yeni bir ussal dayanak bulmaya çal yor. Kadn ile erkek arasndaki bütün ayrmlar tek bir
ilke do rultusunda açklama amacnda oldu undan a ama a ama
ruhbilimin kalbine do ru yakla yor.
Söylememe gerek bile yok, cinsiyetler üstüne varm oldu um yargya kadnlarn verecekleri tepki için do rusu epey bir hazrlklym.
Soru turmam, i in gerçe ini söylemek gerekirse, kitabn sonunda
erke e kar  dönüyor, hem de kadn haklar savunucularnn bekleyebileci inden çok daha derin bir anlamda; en a r, üstelik de en
büyük suçu erke e yüklüyor. Ama bunun bana çok az yardm olacaktr; çünkü böyle bir kitap yoluyla kadnlarn gözünde bütünüyle
yklan imajm en küçük biçimde olsun onarmayacaktr.
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