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ÖNSÖZ
Antik Çağ felsefesini mitolojinin yüce Olympos Dağı’na benzetecek olursak, bu dağın
eteklerinde Miletos Okulu’nun doğa üzerine düşünceleriyle yeşeren florası yavaş yavaş, ama hiç ara
vermeksizin yukarılara doğru tırmanmaya başlar. Bu tırmanışın ilk ve en önemli durağı, doğa
sorunsalının insan ve toplum sorunsalına dönüştüğü yamaçtır. Sofistler ve Sokrates’in meskenlerinin
bulunduğu bu yamaçta Yunan felsefesi hem dilsel hem de düşünsel anlamda oldukça sarp ve çetin
patikalardan geçmiş ve sonunda dağın doruğundaki felsefecilerin meskenlerine daha rahat
ulaşılabileceğimiz alet ve edevatı biz insanoğluna temin etmiştir. Kavramların felsefi terminolojide
yerine oturması her şeyden önce başımıza daha sert bir kask geçirmemizi sağlamıştır. Sonra bu
kavramlarla örülü halatını belimize sımsıkı dolamış ve özellikle Sokratesçi okullarının ahlak,
toplum, siyaset üzerine yoğunlaşan düşüncelerinden yükselen sorun kayalıklarını rahatça aşmamız
için, değişik yöntemlerden hayat bulan demir kancaları tutuşturmuştur. Bu kancaları doğru noktalara
atıp kendimizi yukarıya çektiğimizde Olympos’un dorukları görünmeye başlar azar azar;
bakışlarımızı tam ufuk çizgisine çevirdiğimizde de Miletos kentinden Yunan felsefesini devralan ve
ona yeni biçimler vermek üzere tüm zihinsel atölyelerini açmış Atina kenti ve ünlü filozofları Platon
ile Aristoteles tüm heybetiyle karşımıza dikiliverirler. Sonra da Klasik Felsefenin o gürül gürül akan
pınarları, ırmakları arasında Aristoteles’ten Augustinus’a kadar soluksuz bir düşünce serüveni
başlar.
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YAZAR NOTU
Bu ders kitabı, yazarın “Antikçağ Felsefesi: Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce
Serüveni, Alfa, İstanbul, 2014” künyeli telif eserinden seçkiler ve Yunan-Latin yazarlarının
kaynak eserlerinden yapılan çeviriler üzerine kurulmuştur. İlgili tüm eserlerin künyesi, bu
notların sonundaki Kaynakça’da belirtilmiştir. Ayrıntılı bir okuma ve kaynakça bilgisi gerektiren
konular için söz konusu telif esere başvurulmalıdır. Ayrıca bu ders kitabından yapılacak
alıntılarda, kaynak bildirilmesi zorunludur.
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1.PLATON VE İDEALAR ÖĞRETİSİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.

Platon: Yaşamı ve Eserleri
İdealar Öğretisi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Dünya tarihinde ilk felsefe okulu nasıl kurulmuştur?
Bilgi nedir? Hangi zihinsel süreçlerle bilgiye varılır?
İçinde yaşadığımız dünya hakkında “sahici” bilgiye sahip miyiz?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Platon: Yaşamı ve eserleri

Felsefe tarihinin en önemli
filozoflarından biri hakkında
ayrıntılı bilgi edinmek.

Platon ile ilgi antik
kaynakları, kendi
diyaloglarını ve modern
kaynakları okuyup
araştırarak

İdealar öğretisi

Platon felsefesinde önemli
bir yeri olan idealar öğretisi
hakkında bilgi edinerek
içinde yaşanılan dünyanın
gerçekliğini sorgulayabilmek
ve bu dünya hakkında
edinilen bilgilerin niteliğini
felsefi anlamda
sorgulayabilmek

Platon’un diyaloglarından ve
modern kaynaklardan idea
öğretisi ile ilgili ayrıntılı
bilgi edinerek ve bu öğretiyi
sorgulayarak

4

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

İdea: Düşünce, fikir, ide;
Episteme: Bilgi, bilim;
Doksa: Sanı, kanaat, zan; alethes
Doksa: Doğru kanı;
Sophia: Bilgelik, hikmet;
Aisthesis: Duyum, algı

5

Giriş
Felsefi düşünüşü Miletos kentinden devralıp asıl görkemine kavuşturan Atina kentinin
en önemli filozoflarından Platon’la birlikte çıkılacak Yunan felsefenin Klasik Dönem
seyahatinin ilk aşamasında, Platon’un elimize geçen diyaloglarının ışığında, adeta kendi
adıyla özdeşleşen idealar öğretisi hakkında bilgi verilecektir. Bu bağlamda önce Platon ve
diyalogları üzerine tanıtıcı nitelikte kısa bilgiler aktarılacak, ardından filozofu idealar
dünyasına yükselten “Bilgi nedir?” sorusu, özellikle Theaitetos diyaloğunda verilen yanıtlar
çerçevesinde ele alınacaktır.
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1.1. Platon: Yaşamı ve Eserleri
Yunan felsefesi dendiğinde ilk akla gelen isim olma özelliğini taşıyan Platon (İÖ 427347) Atinalı seçkin bir ailenin oğlu olarak Atina soyluluğunun gerektirdiği değerler içinde
yetişmiştir. Bu yüzden -Sokrates ile karşılaşıncaya değin- yaşamının ilk yıllarında aristokrasi
yanlısı bir tutum sergilemiştir. 1
Platon’un Sokrates’le karşılaşması ve onun tutkulu bir taraftarı olması, hem özel
yaşantısı hem de felsefesi için bir dönüm noktası olmuştur. Her şeyden önce yüreğindeki
siyasi yaşama etkin olarak katılma isteğini ve şiir tutkusunu bir anda söndürmüş, temaşa ve
tefekkür dolu geçecek yepyeni bir yaşama adım atmıştır. 2 O ana değin yazdığı bütün
trajedilerini de yakıp yok etmiştir. 3 Çünkü mademki artık Sokrates’in erdem öğretisini
benimsemiştir, bundan böyle bütün isteği, bütün hayali sadece doğru yaşam ve doğru bilgi
üzerine temellenmelidir. Dolayısıyla bu temeli sarsacak ne var ne yoksa bir kenara atmalı, en
önce de şairlerin zihni yanıltan ve yoldan çıkaran malumatlarından, siyasetçilerin hırsından ve
ahlaki yozluklarından kaçabildiğince kaçmalıdır.

Resim 1: Platon
Platon Sokrates’in ölümünden sonra hocasının diğer öğrencileriyle birlikte Megara’ya,
Eukleides’in yanına sığınmıştır. 4 Ardından Kyrene’ye, matematikçi Theodoros’un yanına
gitmiştir. Sonra İtalya’ya, Pythagorasçı Philolaos ile Eurotos’un yanına göç etmiş ve oradan
da Mısır’a, bilicilerin yanına gitmiştir. 5
Bu gezileriyle hem zihnini hem de ruhunu olgunlaştırarak İÖ 385 yılında ünlü felsefe
okulu Akademeia’yı(Ἀκαδημία) kurdu. Böylece sonradan akademi olarak bilinen
yükseköğrenim araştırma merkezlerinin de (en geniş anlamda yükseköğrenim kurumunun

1
2
3
4
5

Johansen 1998: 139.
Platon, Gorgias, 521d vd.
Diogenes Laertios, 3.5.
Diogenes Laertios, 3.6.
Diogenes Laertios, 3.6.

7

veya ilk üniversitenin) temelini atmış oldu. 1 Bu okul Atina’nın kuzeyinde, bilgelik tanrıçası
Athena’nın kutsal yerleşim alanında kuruldu. Burası ağaçlar içinde bir gymnasion’du, adının
kaynağı da Hekademos adındaki bir kahramana dayanıyordu. Platon’un kurduğu bu okul
özellikle matematik, astronomi, doğal bilimler, retorik, mantık, siyaset ve metafizikle ilgili
geniş bilgilerin aktarıldığı adeta bir bilim yuvasıydı. 2

Resim 2: Akademeia Okulu
Platon’un geleneksel olarak 30’dan fazla diyalog ve 13 mektuptan oluşan bir külliyata
sahip olduğu (bu diyalogların bazılarının hâlâ Platon’a ait olup olmadığı tartışmalıdır) ve
diyaloglarını Sokrates’in ölümünden önce kaleme almaya başladığı söylenir. Bu diyaloglar
genellikle şu şekilde gruplandırılır: 3
Erken Dönem Diyalogları (İÖ yak. 387): Apologia (Sokrates’in Savunması), Kriton,
Kharmides, Lakhes, Lysis, Euthydemos,Euthyphron, Meneksenos, Küçük Hippias, Ion,
Politeia (Devlet) I. Kitap.
Erken Geçiş Dönemi Diyalogları (İÖ yak. 387-380):Kratylos,Meneksenos, Menon.
Geçiş Dönemi Diyalogları (İÖ yak. 380-360): Phaidon, Politeia (Devlet) II-X,
Symposion (Şölen).
Geç Geçiş Dönemi Diyalogları (İÖ yak. 360-355): Parmenides, Theaitetos, Phaidros.
Geç Dönem Diyalogları veya Olgunluk Dönemi Diyalogları (İÖ yak. 355-347):
Sophistes (Sofist), Politikos(Devlet Adamı), Philebos, Timaios, Kritias, Nomoi (Kanunlar). 4

1
2
3
4

Diogenes Laertios, 3.7.
Johansen1998: 140.
Platon’un bütün diyalogları için bkz. Cooper (ed.) 1997.
Ama bu ayrımlar sonraki dönemlerde yapıldığı için tartışmalı bir konudur ve kesinliği yoktur. Örneğin
Platon’un önemli diyalogları arasında olan Gorgias, Protagoras ve Menon diyalogları bazen erken dönem
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Erken dönem diyaloglarında baş konuşmacı hep Sokrates’tir; dolayısıyla Sokrates’in
tarihsel kişiliğini de en iyi şekilde yansıtan diyaloglar bunlardır. Bu yüzden bu diyaloglara
“Sokratesçi diyaloglar” da denir. Bu diyalogların konuları genellikle dostluk, dindarlık gibi
etik sorunlardır. Bunlar bir dizi soru ve sorulara verilen cevaplar şeklindedir, ama diyaloğun
sonucu, adeta okuyucuya bırakılmış izlenimi verir. Bu anlatım yöntemiyle diyaloglardaki
bilgi dolaylı yoldan aktarılır. Geçiş dönemlerinin diyaloglarında ise Sokrates sorduğu sorulara
destekleyici cevaplar da vermeye başlar. Örneğin “İyilik bilgeliktir ve hiç kimse bilerek
kötülük işlemez,” gibi net cevaplar Sokrates’in öğretisini de netleştirir. Bu diyalogların bir
önemi de Platon’un bilgi üzerine görüşlerini aktarmaya başlamasıdır. Örneğin “Bilgi
değişmez formların ya da özlerin araştırılmasıdır ve bu araştırma sonucunda bunların
kavranmasıyla elde edilir,” şeklindeki Platon’un ana görüşlerinden biri, bu diyalogların
içeriklerinden elde edilir. Ayrıca ruhun ölümsüzlüğü, adalet, hakikat (doğruluk), güzellik gibi
özel öğretiler de yine bu eserlerde ortaya çıkar. Symposion (Şölen) ve Devlet adlı eserler ise
bu dönemin en çok ses getiren yapıtlarıdır. Geç dönem diyalogları, Platon’un olgunluk
dönemine rast geldiğinden, onun öğretilerinin daha açık ve seçik anlaşıldığı diyaloglar olduğu
ve önceki diyaloglarda ileri sürülen sorunların yavaş yavaş bir çözüme ulaştırıldığını
gösterdiği için son derece önemlidir.
Platon’un mektuplarına gelince, bunların da kendisine ait olup olmadığı özellikle 19.
yüzyılda tartışmalara sahne olmuşsa da, her bir mektubun Platon’un kaleminden çıktığını
savunan otoriteler de her zaman bu sahnede yer almıştır. 1
Aristoteles’e göre Platon’un felsefesinin oluşumunda etkili olan önemli şahsiyetler ya
da okullar, başta Sokrates olmak üzere özellikle Pythagorasçılar ve Herakleitos’tur.
Pythagorasçıların ruh ve ruh göçü öğretileri, salt akıl yoluyla elde edilebilir bir bilgi dalı olan
matematiğin yetkinliğiyle ilgili görüşleri Platon’u derinden etkilemiştir. Bunun yanı sıra
Herakleitos’un bilgi kuramı da onu öğretilerinin şekillenmesine önemli katkılar sağlamıştır. 2

Resim 3: Sokrates ile Platon
Platon kendi felsefesini toplu bir kitap olarak bize sunmadığından ve diyaloglarında
aktardığından, en önemli düşüncelerini bu diyalogların arasına serpiştirdiğinden, onları teker
teker adeta cımbızla bu aralardan çekmek ve bir araya getirmek gerekir. Bu durum Platon

1
2

diyalogları arasında bazen de yetişkin dönem diyalogları arasında sayılır. Benzer şekilde1. Alkibiades, 2.
Alkibiades, Epinomis, Eryksias’ın Platon’a ait olup olmadığı da tartışmalıdır.
Bkz. Post 1925.
Aristoteles, Metaphysika, 987a30.
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felsefesi üzerine günümüze değin binlerce makale ve yüzlerce kitap yazılmasına neden
olmuştur. Bu materyallerin fazla olması felsefesinin derinliğine nüfuz edilmesini
kolaylaştırabildiği gibi, özellikle onu yeni tanıyacak şahısların işe nereden başlayacaklarını
bilmemelerinden ötürü meseleyi zorlaştırabilir. Bu yüzden Platon’u öğrenirken en mantıklı
yöntem, onun önce hayatı ve eserleriyle ilgili genel bilgi veren felsefe tarihlerini ve elimize
geçen tüm diyaloglarını, teker teker, satır satır okumaya başlamaktır. Sonra da kullandığı
kavramların kendi düşüncesindeki anlamını kavramak gerekir. Bunun için de, hep
tekrarladığımız üzere, Eski Yunancaya vakıf olunmalıdır. Yoksa özellikle öğrenim aşaması
geçip de araştırma ve uzmanlaşma aşamasına gelindiğinde zihnimizde Platon’la tüm bilgiler
ikinci elden gelecek ve yapay kalacaktır.

1.2. İdealar Öğretisi
Diyaloglara ve bunlar üzerine kaleme alınan yorum kitaplarına (commentarii) toplu
olarak baktığımızda, filozofun temel felsefesini bilgi kuramı (episteme) üzerine inşa ettiği
gözlemlenir. Bu yüzden onunla ilgili bilgilerimizi derinleştirmeden önce, yalın hatlarıyla bilgi
kuramı üzerine yoğunlaşmamız yerinde bir başlangıç olur.
Platon’un bilgi sorunu “bilginin ne olduğu,” “insanın nasıl bildiği” ve “bilgi türlerinin
ne olduğu” üzerine yoğunlaşır. Ama hemen belirtmeli ki, Platon bilgi derken en üst bilgiyi,
yani bilgeliği (sophia) aramaktadır; çünkü onun gözünde episteme ve sophia aynı
şeydir. 1 Ama bundan başka bilgi türlerini de yok saymamakta, sadece belirli bir sınıflama
yapmaktadır. Platon’un bilgi nedir sorusu, özellikle İÖ 369 yılına tarihlenen ve
epistemolojisinin (episteme+logos: bilgi öğretisi) 2 en büyük çalışmaları arasında sayılan
Theaitetos (Θεαίτητος) diyaloğunda işlenir. 3 Sokrates bu diyaloğun da baş konuşmacısı ve
sorgulayıcısıdır. Diyaloğun diğer iki karakteri ise Sokrates’in sorularını yanıtlayan, genç ve
dönemin parlak matematikçilerinden Theaitetos ile Theaitetos’un öğretmeni Theodorus’tur.
Sokrates’in sorduğu “Bilgi nedir?” sorusuna Theaitetos’un verdiği ilk yanıt, “Bilgi
algıdır (aisthesis)” olur; 4 yani duyularımızla bir nesneyi algılamamızdır. Kısaca ona göre
bilgi, görmek, duymak, koklamaktan ibarettir. 5 Sokrates’in dilinden konuşan Platon ise bu
yanıt karşısında, Herakleitos’un duyulara ilişkin görüşlerini, yani “duyulara sunulan şeylerin
gelip geçici olduğunu, yani akış hâlinde olduğunu, bu yüzden de duyulara bilgi konusunda
güvenmemek gerektiğini belirten,” görüşlerini hatırlatır. 6 Platon’a göre bilgi sadece
algılarımızın bize bildirdiklerinden ibaret olsaydı, o zaman Protagoras’ın “insanın her şeyin
ölçüsü” olduğu sözü de doğru olurdu. Ama böyle bir şey söylemek sakıncalıdır. Çünkü
insanın her şeyin ölçüsü olması, nesnel bir bilginin olmaması anlamına gelir; bunun nedeni de

1
2

3
4
5
6

Platon, Theaitetos, 145e5.
Bilginin kaynağı, doğası, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen, bilgiyle ilgili sorunları araştıran felsefe dalı.
(TDK).
Platon, Theaitetos, 143d-145e.
Platon, Theaitetos, 151e-187a.
Aster 2000: 163.
Platon, Theaitetos, 152a-160e
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insanın algılarının göreceli olmasıdır. 1 Başka deyişle mutlak olmaması, tam tersine izafi
olmasıdır. Bizi üşüten bir rüzgâr, bir başkasını üşütmeyebilir. Bizim elimize sıcak gelen su,
aynı anda bir başkasının eline soğuk gelebilir. Böyle bir şey de hiç güvenilir değildir. Çünkü
bu durumda her cümlenin başlangıcı “bana öyle geliyor, bence öyle ya da sana göre, sence”
şeklinde oluşmak zorunda kalır ki, bu tür sakat bilgilerle herkes için genelgeçer olan bilgilere
ermek imkânsızlaşır. 2 Phaidon diyaloğunda da benzer bir örnek üzerinden hareket edilerek
bilginin algı olmadığı gösterilir. Örneğin birbirinin eşi görünen iki çubuk bana eşit
gelmezken, karşımdakine eşit gelebilir. 3O hâlde, algı bilgi değildir.
“Bilgi nedir?” sorusuna Theaitetos’un verdiği ikinci yanıt ise, “Bilgi, doğru
sanıdır(aletes doksa),” şeklindedir. 4Platon için doğru sanı veya doğru algılama (doğru yargı)
görülen ya da duyulan nesnelerle ilgi yargılarımızdır ve bunların sürekliliği yoktur. Çünkü
doğru sanının konusu görünüşler dünyasıdır. Platon özellikle Menon (Μένων) diyaloğunda
geometri hakkında hiçbir şey bilmeyen bir köleye geometri problemi çözdürürken doğru
sanıların işe yararlığını gösterir, ama aynı zamanda bu sanıların gerçek bilgi olmadığını da
kanıtlamaya çalışır. Köle doğru sorularla yönlendirildiğinde, kendiliğinden sahip olduğu
doğru sanılarla hiç bilmediği bir alanda bireysel bir başarı gösterebilir. Ama doğru sanılar,
bilgide olduğu gibi insan ruhuna sımsıkı bağlı değildir ve bu yüzden gün gelir kolayca
kaçabilirler. Bu yüzden bilgi adını hak etmezler.
“Bilgi nedir?” sorusuna Theaitetos’un verdiği üçüncü yanıt ise, “Bilgi,
temellendirilmiş doğru sanıdır (meta logoualethe doksan),” şeklindedir. 5 Platon için
temellendirilmiş doğru sanının anlamı, doğru sanının bilgi olabilmesi için atılmış bir adımdır
sadece. Çünkü doğru sanının bilgi olması için onun neden doğru olduğunun (logos), yani bir
nevi hesabının verilmesi gerekir. Yine de bu bilgi de bir episteme değildir.
Platon’a göre gerçek bilgi (episteme), nesnel bilgidir; yani kesin ve mutlaktır ve böyle
bir bilgi vardır. Bu bilgi kişiden kişiye değişmeyen, aksine herkes için her an doğru olan
bilgidir. Bunun için ilkin matematiğin gerçeklerine bakmak gerekir; yani “2×2=4 veya bir
üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya eşittir,” gibi gerçeklere bakmak gerekir.
Matematiğin konusu olan bu objeler zaman ve mekândan soyutlanmıştır, öncesiz ve
sonrasızdır (ezeli ve ebedi). Başka şekilde açıklarsak, 2 ya da 4 gibi sayılar herhangi bir
mekânda ya da zamanda varolup sonra da yok olan şeyler değildir. Kuma çizdiğim bir üçgen
kaybolabilir, ama üçgen kavramı kaybolmaz. Bir kâğıda çizilen daire yok olabilir, ama daire
kavramı yok olmaz. Çünkü bu çizilen geometrik şekiller, ancak gerçek üçgen ya da gerçek
daireye benzer şekillerdir, ama gerçekleri değildir.

1

2
3
4
5

Göreceli (göreli ya da izafi). Bir başka şeye bağlı olan; bir başka şeye göre olan; bir başka şeye bağıntısıyla
tanımlanabilen (büyüklük, uzaklık gibi); koşullu, ancak belli koşullarla, belli ilişkiler içinde geçerli olan (Lat.
relativus). (TDK).
Aster 2000: 163.
Platon, Phaidon, 73b-c.
Platon, Theaitetos, 187b-201c.
Platon, Theaitetos, 201d-210a.

11

Platon’a göre bir nesneyi genel anlamda bilmek için ilkin “Bu nedir?” diye sormak
gerekir. Bu sorunun yanıtıyla biz söz konusu nesneyi bir kavram altına sokmuş oluruz. Yani
biz sorulan soruya verdiğimiz yanıtla bir yargıda bulunmuş oluruz. Örneğin “Bu nedir?” “Bu
bir insandır,” gibi. İşte bilgi, karşımızda duran nesnelerle ilgili bir yargıda bulunmamızdır.
Yargı verirken de biz ilgili nesneyi genel bir kavramın içine yerleştirmiş oluruz. Bu yüzden
daha derin anlamıyla, bilgi, genel (yani tümel) kavramlar oluşturmaktır. Algı burada hiç mi
işe yaramaz? Tabii yarar. Algılar bize tek tek nesneleri gösterme işinde yararlı olur. Ama
“düşünce devreye girdiğinde,” yararlı olur. O zaman algının gösterdiği nesneler, yani bu tek
tek nesneler genel bir kavram altında toplanır. Demek ki gerçek ya da doğru bilgi (episteme)
duyularla değil, ancak onlar hakkında düşünmeyle elde edilir. 1 Dolayısıyla her bilgi genel
kavramları düşünmek demektir. 2 O hâlde bilgi sahibi olmak için her şeyden önce genel
kavramlar oluşturmak şarttır. Sonra da genel kavramlar arasındaki ilişkileri saptamak gerekir.
Örneğin sıcaklık ve soğukluk arasında değişmez ve belli bir ölçü vardır. Ama sıcak olan
objeler yeri gelir soğuk olabilir. Buna rağmen “sıcaklığın kendisi” ve “soğukluğun kendisi”
arasındaki o değişmez ölçü asla yok olmaz; o hep vardır. Platon’a göre kar ateşin karşısında
eriyorsa, bunun nedenini bilmek için önce kar ve ateşin ne olduğuna bakmak gerekir. Kar,
yapısı gereği soğuktur; yani soğuk kavramının altında yer alan bir objedir. Ateş de, yapısı
gereği sıcaktır, yani sıcak kavramının altında yer alan bir objedir. Sıcaklık ve soğukluk
birbirlerine hep karşıt kavramlardır, dolayısıyla objeleri de birbirlerine hep karşıttır ve yan
yana gelemezler; gelirlerse, bu örnekte olduğu gibi, kar ateşin karşısında erir. Bu bilgi, bütün
diğer olaylar için de geçerlidir. Öyleyse önce tek tek objelerden ya da olaylardan hareket
etmek, sonra da genel kavramlara yükselmek gerekir. Genel kavramlar da, Platon’a göre,
idealardır (idelerdir). Platon’a göre bilmek “tek tek olaylardan yola çıkarak idealara
yükselmek ve idealar arasındaki ölçüleri bulmak” demektir. Yunanca idein (görmek) fiilinden
türeyen idea, tek tek şeylerin ilk örneğidir. İşte doğru bilgi (episteme) bu ilk örneklerin ezeli
ve ebedi bilgisidir.
Platon’un bilgi kuramı sonuçta onu iki evren ya da âlem modeli tanımaya
götürür:
1. Tek tek objelerin yer aldığı âlem ya da sürekli bir değişim hâlindeki âlem; gölgeler
âlemi. Çünkü tek tek objeler bugün varken yarın yok olabilir. Bunlar idelerin silik birer
kopyasıdır. Ama hiç kuşkusuz bunlar da bilinmeye değerdir.
2. İdeaların ya da ideal olanların âlemi. İşte bu âlem tek tek objelerin kendi
idealarından pay aldığı, başka deyişle tek tek objelerin ideallerinin olduğu, tam, eksiksiz,
kusursuz veya mükemmel olan âlemdir. En önemlisi de ancak ve ancak düşünceyle kavranır.
İdealar âlemindeki hiçbir idea, Adcıların 3iddia ettikleri gibi, insanların kendi isteklerine göre
düşünerek buldukları şeyler değildir. Yani sadece birer “addan” veya birer “kelimeden” ibaret
değildir. Onların kesin bir gerçekliği vardır. Adcılara göre, bütün tavşanlar birbirine benzediği
için, insanlar onlara tavşan adını vermiştir ve bu adı bir idea olarak görmek yanlıştır. Başka
1
2
3

Platon, Theaitetos, 186d.
Aster 2000: 166.
Adcı akım, yani Adcılık (Nominalizm), tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri sürer.
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deyişle tavşan idesi diye bir şey yoktur. Platon’a göre ise idealar, birer ad ya da kelime
olmaktan çok ötedir, gerçek varlığa sahip olarak, kendiliğinden varolandır. 1

Resim 4: Mağara alegorisi
Platon’un ölümlü olan maddi evreni ile ölümsüz olan idealar âlemi arasındaki ilişki
ışığın gölgesiyle olan ilişkisi gibidir. Bunun en iyi açıklaması Devlet adlı eserinin 7.
Kitabındaki ünlü mağara benzetmesinde gözler önüne serilir. Platon, Bir yeraltı mağarası
düşünelim der. Bu mağaranın önünde ışığa açılan bir giriş olsun. İçinde de ışığa sırtlarını
çevirmiş, yerde oturan, zincire vuruldukları için hiçbir yere kıpırdamayan, başlarını bile
oynatamayan tutuklu insanlar. Bu insanların arkasında, yüksekçe bir yerde bir ateş yanıyor
olsun. Bu ateş ile sırtı dönük insanlar arasında da, boylu boyunca alçak bir duvar ve bu
duvarın arkasında da başka insanlar bulunsun ve bunlar ellerinde tahtalardan, taşlardan
oyulmuş kuklalar tutuyor olsun. Mağaranın içindekiler sırtları dönük olduğundan bu insanları
göremezler, sadece yanan ateşin ışığı sayesinde karşılarındaki duvara vuran gölgelerini ya da
yansılarını görebilirler. Bu yüzden onlar ancak o duvardaki yansılara adlar verip gerçek
nesneleri bu adlarla tanıdıklarını sanmaktadır. Bu arada kulaklarına çarpan seslerin de bu
gölgelerden geldiğini zannetmektedir. İçlerinden birinin zincirleri çözülse ve mağaranın
dışına çıkarılsa, gün ışığı gözlerini adeta kör edercesine kamaştıracak ve mağaranın hemen
içine dönmek isteyecektir. Çünkü eski gördükleri onun için hâlâ esas gerçeklerdir. Dışarıdaki
nesneleri görmesi için bir süre orada kalması ve gözlerini ışığa alıştırması gerekecektir.
Gözleri ışığa alıştıktan sonra bile her şeyi bir anda göremeyecektir. Önce yine insanların ve
şeylerin suda yansılarını, yani gölgelerini görecektir, sonra nesnelerin kendilerini görecektir
ve yüzünü göğe doğru kaldırdığında da yıldızları, ayı ve güneşi görecektir. Daha sonra
mevsimleri, yılları meydana getirenin güneş olduğunu, görünen dünyayı güneşin
düzenlediğini ve mağarada gördüğü her şeyin asıl kaynağının güneş olduğunu anlayınca da
hâlâ mağarada bulunan insanlara acıyacak ve onların önlerindeki duvara yansıyan gölgeleri
görüyor olmalarına, bu gölgeler hakkında yaptıkları yorumlara, onlara verdikleri değerlere
küçümseyerek bakacaktır. Ama mağaraya geri dönüp de dışarıda gördüğü şeyleri
mağaradakilere anlatmaya kalksa ve asıl olan şeylerin mağaranın dışında olduğunu, onların
1

Aster 2000: 168.
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mağarada gördüklerinin birer gölgeden ibaret olduğunu söylese kimse ona inanmayacaktır.
İşte insanın dünyadaki hâli bu kadar trajiktir; çünkü sadece gölgeleri görmekte ve bu gölgeleri
hakikatin (idealar âleminin) kendisi sanmaktadır. Oysa zincirlerini kırıp hem mağaranın hem
de kendinin dışına çıkabilse, bu dünyadaki duyularıyla algıladığı tek tek şeylerin gerçeğinin,
yani ideasının birer taklidi, birer kopyası olduğunu anlayacak ve bunu anladığı anda da
doğrunun ve hakikatin kendi yaşadığı dünyanın dışındaki bir âlemde, idealar âleminde
olduğunu idrak edecek ve ancak bu şekilde özün bilgisine erebilecektir.
Görüldüğü gibi Plato’nun idealar dünyasını kavramak için önce “Bilgi nedir?”
sorusuna verilebilecek üç yanıtın, yani “Bilgi, algıdır; Bilgi, doğru sanıdır; Bilgi,
temellendirilmiş doğru sanıdır,” şeklindeki yanıtların hiçbirinin filozofun zihnindeki hakikatin
bilgisi (episteme) olmadığını anlamak gerekmektedir. Ama hiç kuşkusuz bu bilgiler de, insanı
yanlışa düşürmediği sürece, geçerlidir; çünkü bunlarla adım adım, yoldan çıkmadan devam
edildiğinde insan idealar dünyasıyla yüz yüze gelecektir. Bu yüz yüze gelme ise ancak
düşünce dünyasında, yani insanın kendi zihninde gerçekleşecektir.
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Uygulamalar
1.
Platon’un yaşamı, eserleri ve felsefesi hakkında yazılmış belli başlı
güncel kaynakları okuyarak bu konudaki bilgilerinizi zenginleştiriniz.
2.
Söz konusu filozofun en temel eserlerini, özgün dilinden (Eski Yunanca)
yapılmış çevirileri (Türkçe, İngilizce vs) üzerinden okuyarak felsefesini daha derinden
kavramaya çalışınız.
3.
İdealar öğretisini daha iyi kavrayabilmek için, Platon’un bu konuda
geliştirdiği mağara benzetmesini dramatik olarak canlandırınız ve bu alegoriyi doğrudan
konu edinen veya dolaylı olarak ima eden yazılı ve görsel sanat eserlerini bularak
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Uygulama Soruları
1.
Platon’un diyalogları kaç döneme ayrılır? Bunlarla ilgili kısa bilgi verin.
2.
Platon’un Theaitetos diyaloğunda “Bilgi nedir?” sorusuna verilen yanıtlar
nelerdir? Gerekçeleriyle açıklayınız.
3.
Platon’a göre episteme nedir?
4.
Platon’un idealar dünyası ile maddeler dünyası arasındaki fark nedir?
5.
Platon’un mağara benzetmesini açıklayınız ve bilgi kuramındaki yerini
belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Felsefi düşünüşü Miletos kentinden devralıp asıl görkemine kavuşturan Atina kentinin
en önemli filozoflarından Platon’la birlikte çıkılan Yunan felsefenin Klasik Dönem
seyahatinin ilk aşamasında, Platon’un elimize geçen diyaloglarının ışığında, adeta kendi
adıyla özdeşleşen idealar öğretisi hakkında bilgi verilmiştir. Bu bağlamda önce Platon ve
diyalogları üzerine tanıtıcı nitelikte kısa bilgiler aktarılmış, ardından filozofu idealar
dünyasına yükselten “Bilgi nedir?” sorusu, özellikle Theaitetos diyaloğunda verilen yanıtlar
çerçevesinde ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Platon’un İÖ 385 yılında, Atina’nın kuzeyinde yer alan koruluk alanda
kurduğu okulun adı nedir?
a)
Kepos
b)
Lykeion
c)
Lise
d)
Akademeia
2)
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un Erken Dönem diyalogları arasında yer
almaz?
a)
Sokrates’in Savunması
b)
Lysis
c)
Ion
d)
Symposion
3)
Hangisi Platon’un Erken Dönem diyaloglarının bir özelliği değildir?
a)
Diyaloğun baş konuşmacısı her zaman Sokrates’tir.
b)
Sokrates’in tarihsel kişiliğini en iyi şekilde yansıtan diyaloglardır.
c)
Diyaloglarda ele alınan sorunlar her zaman çözüme ulaştırılmaktadır.
d)
“Sokratesçi diyaloglar” olarak da adlandırılırlar.
4)
Aristoteles’e göre Platon’un felsefesi üzerinde etkili olmuş filozof ve
okullar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Sokrates-Ksenophanes-Elea Okulu
b)
Homeros-Demokritos-Miletos Okulu
c)
Sokrates-Herakleitos-Pythagorasçılar
d)
Zenon-Sokrates-Pythagorasçılar
5)
Platon’un bilgi sorunu aşağıdakilerden hangisi üzerinde yoğunlaşır?
a)
Bilginin ne olduğu; insanın nasıl bildiği; bilgi türlerinin ne olduğu
b)
Sokrates’in kim olduğu; Sokrates’in ahlakı; Sokrates’in erdemi
c)
Herakleitos’un yaşam anlayışı; Herakleitos’un savaş anlayışı
d)
Homeros’un şiirlerindeki bilgi sorunu
6)
Platon’a göre, insanın her şeyin ölçüsü olması neyi gösterir?
a)
Algının kesin bilgi olduğunu gösterir.
b)
Kesin olarak genelgeçer bilgilere erişilebileceğini gösterir.
c)
Bizi üşüten bir rüzgârın, bir başkasını da üşüteceğini gösterir.
d)
Nesnel bir bilginin olmaması anlamına gelir.
7)
Platon Menon diyaloğunda geometri hakkında hiçbir şey bilmeyen bir
köleye geometri problemi çözdürürken neyi amaçlar?
a)
Doğru sanıların insan ruhuna sımsıkı bağlı olduğunu kanıtlar.
b)
Doğru sanıların hiçbir işe yaramadığını kanıtlar.
c)
Doğru sanıların işe yararlığını gösterir, ama aynı zamanda bu sanıların
gerçek bilgi olmadığını da kanıtlamaya çalışır.
d)
Doğru sanıların gerçek bilgi olduğunu kanıtlar.
8)
Platon’a göre iki âlem söz konudur. Bunlar aşağıdakilerden hangileridir?
a)
Gölgeler âlemi ve ideaların âlemi
18

b)
Değişmeyen maddi âlem ve adlardan ibaret olan idealar âlemi
c)
Ancak düşünceyle kavranabilen maddi âlem ve gölgeler âlemi
d)
Kusursuz olan maddi âlem ve gerçekliği olmayan idealar âlemi
9)
Platon ideaları açıklamak için kullandığı ünlü mağara benzetmesinden
hangi eserinde söz etmektedir?
a)
Timaios
b)
Theaitetos
c)
Symposion
d)
Politeia (Devlet)
10)
Mağara benzetmesi göz önünde bulundurulduğunda, maddi dünya ile
idealar dünyası arasındaki ilişkiyi en doğru şekilde açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
a)
Ruh-beden ilişkisi
b)
Işık-gölge ilişkisi
c)
Bilgi-bilen ilişkisi
d)
Varlık-öz ilişkisi
Cevaplar
1) d, 2) d, 3) c, 4) c, 5) a 6) d 7) c 8) a 9) d 10) b
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2. PLATON’DA AHLAK

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

İdea Nedir, Ne İşe Yarar?
Ruh (Psykhe)Nedir?
En Üstün İyi
Ruh-Ahlak İlişkisi
Ruh-Beden İlişkisi
Unutma ve Hatırlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
nelerdir?

Ruh nedir? Ne tür niteliklere sahiptir? Tartışınız.
Unutma ve hatırmalama öğrenme süreçlerimizde nasıl bir rol üstlenmektedir?
İnsanın mutlu bir yaşam sürebilmesi için sahip olması gereken erdemler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İdea nedir, ne işe yarar?

Platon felsefesinin özünü
kavramak.

Felsefi terimleri konu alan
bir sözlük yardımıyla
idea’nın ve bu terimin
Platon’daki yerini
sorgulayarak

Ruh (psykhe) nedir?

Platon’un ruh anlayışını
özümsemek.

Platon için ruh kavramının
ne anlama geldiğini konu
edinen antik ve modern
kaynakları okuyup
araştırarak

Ruh-ahlak ilişkisi

Platon’un ahlak anlayışını,
insan ve toplum kavrayışını
özümsemek

Platon’un diyaloglarından
ilgili konuları okuyup
sorgulayarak

Platon’un hakikat anlayışını
ve bu anlayışın dayandığı
temel dinsel ve kültürel
unsurları kavramak

Platon’un diyaloglarından
ilgili konuları okuyup
sorgulayarak ve
Augustinus’un İtiraflar adlı
eserinin 10. kitabını okuyup
algılayarak

En üstün iyi

Ruh-beden ilişkisi
Unutma ve hatırlama
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eidos: Görülen şey, biçim, şekil;
Morphe: Biçim, cins, tür, sınıf;
Forma: Şekil, biçim, figür;
Ontos on: Varolan olarak varolan;
Psykhe: Ruh;
Anamnesis: Anımsama, hatırlama;
Eros: Derin sevgi, aşk;
Koinonia: Bilgi alışverişi,
Agathon: İyi, en üstün idea;
Hyle: Madde;
Demiourgos: Dünyayı tasarlayan mimar;
Epithymia: Arzu;
Sophrosyne: Ölçülülük;
Diakiosyne: Adalet;
Phronesis: Sağduyu;
Andreia: Yiğitlik, cesaret;
Nous: Akıl, zihin;
Eudaimonia: Mutluluk;
Kalon: Güzellik;
Apatheia: Duyumsamazlık;
Lethe: Unutma;
Mnemosyne: Hatırlama;
Aletheia: Hakikat
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Giriş
Bu bölümde Platon’un felsefesinin ana öğretisi olan ahlak anlayışı
üzerinde durulacaktır. Bu öğretiyi iyi anlamak için de öncelikle ilk bölümde üzerinde durulan
idea öğretisi daha ayrıntılı olarak irdelenecek ve idea kavramının özü anlaşıldıktan sonra ruh
ve ruhun kısımları incelenecektir. Buradan hareketle ruhun ahlaki yaşayıştaki yetkinliği
gösterilmeye çalışılacak, ayrıca Platon’un bilgi anlayışında önemli yeri olan anamnesis
(anımsama) ve lethe (unutma) kavramları üzerinde durularak bu kavramların Yunan dinsel ve
kültürel yaşamında üstlendikleri temel roller aydınlatılacaktır. Bu çerçevede Platon’un hakikat
(aletheia) kavramına bakışı ortaya konacaktır.
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2.1. İdea Nedir, Ne İşe Yarar?
Platon’un idealarını anlamak, felsefe öğretisinin temeli olan ahlak anlayışına ve ilgili
diğer konulardaki (insan, ruh, iyi, erdem; hatta din, dindarlık; devlet, devlet adamı, devlet
yönetimi, eğitim ve öğretim gibi)görüşlerine hâkim olmak demektir. Bu nedenle yukarıda ana
hatlarıyla tanımaya başladığımız ideaları, hem dilsel hem de düşünsel anlamda artık daha
derin bir bakış açısıyla irdelemek zorundayız.

Resim 5: Platon
Platon için idea (ἰδέα), daha önce de kısaca bahsettiğimiz gibi, Yunanca idein (ἰδεῖν)
fiilinden türemiştir ve “görülen şey” demektir. Platon bazen idea yerine eidos (εἶδος: görülen
şey, biçim, şekil) kelimesini de kullanır. İdea bu anlamıyla “imge, görünüş, biçim” anlamına
gelir. Aristoteles idea kelimesini morphe(μορφή: biçim) kelimesiyle karşılar, bazen de “cins,
tür, sınıf” anlamlarında kullanır ki, zaten Platon’un da kimi zaman idea yerine kullandığı
eidos kelimesi, mantıkta “sınıflama (yapma) ilkesi” anlamına gelir. Latincede bütün bu
anlamları karşılayan species kelimesi de, spicio (bakmak, görmek) fiilinden türemiştir ve
Yunancadaki eidos ve idea gibi “görmeyle” bağlantılıdır. Latince species kelimesi ayrıca
“güzel olan, güzellik” anlamına da gelir. Bu anlam species kelimesini yine “güzel” anlamına
gelen Latince formosus sıfatından türeyen forma (biçim, figür, şekil, uygun ve güzel görünen
biçim) kelimesiyle eş anlamlı kılar.
İşte Platon’un ideasında bu etimolojik içeriklerin hepsi mevcuttur ve felsefesinde
derinleştikçe Platon’un ideasında bu anlamların hepsinin birbirinin içine örüldüğü
anlaşılacaktır. O hâlde sağlam adımlarla ilerlemek için, ideadan ilk çıkaracağımız anlamla
hareket edelim. Platon’un ideası, en genel anlamıyla, “baktığımda ya da gördüğümde bana
görünen biçim” demektir; yani “ben bir şey gördüğümde, o gördüğüm şey bir ideadır.”
Örneğin ben bir adam gördüğümde onu kendisi olarak, yani onu bir insan olarak görürüm.
Çünkü benim zihnimde, baktığımda gördüğüm şekle karşılık gelen bir insan ideası vardır ve
ben onu gördüğümde bu ideadan pay almış olarak görürüm. Aynı şekilde beyaz bir kâğıt
parçası gördüğümde, bana bu kâğıt parçasını beyaz görmemi sağlayan, zihnimdeki beyazlık
ideasıdır. Yazılı bir kelimeye baktığımda onu hemen görmemin (anlamamın) sebebi onun
bende bir ideası (fikri) olmasıdır. Eğer bu kelime yabancı dildeki bir kelimeyse ve benim bu
yabancı dile hiç aşinalığım yoksa, onu hiçbir şekilde bilemem. Sadece birtakım harfler
görürüm, çünkü bende ancak bu tek tek harflerin bir ideası vardır. Ama söz konusu durumda
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bu hafler benim tanımadığım bir dizilişte olduğundan, kelimeleri tam manasıyla görmem, yani
anlamam. Benzer şekilde okumayı bilmediği gibi ne okuduğunu da bilmeyen bir insan, kitabı
anlamaz ya da görmez, çünkü onda böyle bir şeyin ideası yoktur. Öyleyse idea, bilginin
temelidir ve şeyleri olduğu gibi (ne ise öyle) gösteren şeydir.
Parmenides’ten beri felsefede aranan hakiki varlık, şeylerde içkin değildir, onların
dışındadır, yani idealardadır. Bu yüzden bunlar şeylerin hakiki varlığını içeren metafizik
varolanlardır. 1 Bunlar kelimenin tam anlamıyla vardır, yani Platon’un deyimiyle “varolan
olarak varolan”dır (ontos on). İdealar, varlığı varlık yapan bütün yüklemlere önceden
sahiptirler, bu yüzden bir’dir, değişmez olandır, ezeli ve ebedidir; yok olanla hiçbir şekilde
karışmamıştır; harekete ve dolayısıyla yok olmaya bağımlı değildir. Yani zamana bağlı
değildir, ne olmuştur, ne olacaktır ne de yok olacaktır. O, hep vardır, olandır, olacak olandır;
mutlak olarak, kayıtsız şartsız vardır. Şeylerin varlığıysa ikinci derecede, zamana bağımlı ve
noksan olduğundan, ideaların varlığı üzerine kurulmuş ve idealarından pay almış olarak
vardır. İşte Platon bu yüzden gerçekliği iki dünya olarak ayırmıştır. Şöyle ki, duyularla
algılanan şeylerin dünyası ile doğru ve dopdolu (tam, kusursuz, yetkin) varlık olan ideaların
dünyası.
O hâlde ideaların varlığı, aşağıdakileri bilmek için şarttır:
1. Şeyleri olduğu gibi (ne ise öyle) bilmek için.
2. Varolan ve var olmayan (yani gerçek anlamda varolamayan) bu şeylerin
olabileceğini bilmek için.
3. Şeylerin olmasının ve olmayı durdurmasının (varlığın ezeli özelliğine ya da
yüklemine aykırı düşmeden ya da çelişmeden şeyler nasıl oluyor, yani nasıl harekete geçiyor
ve nasıl değişiyorlar sorunu) nasıl mümkün olduğunu anlamak için.
4. Varlığın tekliğinin (biricikliğinin) şeylerin çokluğuyla biraradalığının (uyumunun)
nasıl mümkün olduğunu anlamak için. 2

2.2. Ruh (Psykhe) Nedir?
Platon şeylerin varlığını araştırmaya başlayınca, ilkin paradoksal bir durumla karşı
karşıya kalır; yani bu şeylerin gerçek varlıklarının olmadığını ve bu yüzden varlığın esasının
keşfinde bu şeylerin kendisine yardımcı olamayacağını anlar. Bu durumda nasıl bir yol
izlemeli ve varlığı bulmak için nereye bakmalıdır? Gerçek varlık (doğru ya da hakiki oluş)
idealarda bulunmaktadır, ama idealar benim bilincime ancak dolaylı yollardan gelmektedir;
bunlar dünyada yoktur. Yine de ben bir şekilde onları bilirim, onlar benim içimdedir ve
dolayısıyla bana şeyleri bilme izni verirler. Bu nasıl mümkün olabilir? 3 Platon bu soruya bir
mitos yaratarak yanıt bulmaya çalışır. Phaidros adlı diyaloğunda geçen bu mitos, idealar
hakkında bilgi edinmemizi kolaylaştırdığı gibi, Platon’un ruh (psykhe) anlayışını ve insanın
1
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ilk kökenini de anlatır. Dahası Platonculuğun düşünsel yöntemini bir bütün olarak
kavramamızı sağlar.
Bu mitosta ruh iki kanatlı atla çekilen bir arabaya benzetilir. Bu atlardan biri
dizginlenebilen, iyi huylu bir attır, diğeri ise dizginlenemez, kötü huylu bir at (yani duygular
ve içgüdüler)tır. Bu iki atı çeken arabacı (akıl) her iki ata da hâkim olmaya çalışır. Atlı araba
kanatlarıyla göklerin üstündeki bir bölgede, her şeyi temaşa etmek üzere idealar âlemine yol
almaktadır. Ama öyle bir an gelir ki, iki atın hızını dizginlemek mümkün olmaz ve araba
devrilir, ruh da aşağı düşer. Atlar kanatlarını kaybeder ve ruh bir bedende biçimlenir. Ruh,
ideaları bir anlığına bile görebilmişse, bu beden, insanın bedeni olabilir ancak, bir hayvanın
bedeni değil. Buna uygun olarak, yani ruhun ideaları az çok temaşa edebilme imkânına göre,
ruhlar arasında kendiliğinden bir hiyerarşi oluşur. Bu dokuz katmandan oluşan bir hiyerarşidir
ve bu hiyerarşide filozoftan başlayarak teker teker aşağıya doğru inilir, ta ki bir tirana (zorba
kral, yönetici) gelinceye değin. 1

Resim 6: Platon’un ruh anlayışını gösteren tasvir
Demek ki Platon için insan, ilkece gökten inen ve inmeden önce ideaları az ya da çok
görmüş olan ruhun aşağıya düşüşünden ve bedenlenişinden ibarettir. Ne var ki insan ruhu
bedenlendiği andan itibaren idealar âleminde gördüklerini unutur. Önceden sahip olduğu
kanatları, bedenlendiği anda, işlevini yitirir. İnsan şeyleri görüp de ruhunun önceki
varoluşunda temaşa ettiği ideaları hatırladıp kımıldamaya başlayana değin hantal bir çotuk
olarak öylece kalakalır. Kımıldanma, Platon’da bilmeye başlama anıdır. Ona göre insan
şeylerle bilmeye başlar ki, şeyler onun hafızasını uyarsın ya da zamanında görmüş olduğu
ideaları ona tekrardan hatırlatsın (anamnesis). Bu nedenle bilgi, “dışımızdaki şeyleri görmek
değildir, içimizde olanı hatırlamak”tır. Şeyler onları terk etmemiz ve düşüncelerimizi idealara
yükseltmemiz için sadece birer uyarıcıdır (stimulus). 2 Şeyler, manalı birer metafordur
(mecazdır), ideaların birer gölgesidir. Gölgeler, şeylerin işaretleridir ve bizi şeylerin
varlığından haberdar eder. Önceki kanatlarımızın bulunduğu sessiz, dilsiz kökü uyarırlar ve
1
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onu yeniden diriltmeye, kanatlandırmaya veya yeniden doğmaya teşvik ederler. 1 Bir
huzursuzluk hissettirirler önce, acı veren bir gıdıklanma; adeta uykudan uyandırmak, gördüğü
rüyadan kaldırmak için atılan bir çimdik gibidir. Kanatlara, ağır şeyleri yukarıya, ta havaya,
yani tanrıların mesken tuttuğu yerlere kadar kaldıracak kuvvet doğa tarafından bahşedilmiştir.
Bu kuvvet Platon’daki eros’un (sevgi, sevginin gücü, derin sevgi, yani aşk) kendisidir; bu
kuvvet, güzel şeylerin temaşasıyla başlayıp güzelin kendisi olan (güzellik) ideayı hatırlatarak
sona eren ve böylece bizi idealar âlemine götüren sevginin ta kendisidir. 2
O hâlde Platon’a göre insan, düşmüş bir varlık olsa da, ideaları görmüş olduğu için
(şeylerin öz varlığını temaşa ettiği için) hakikatten pay alan, ayrıcalıklı ve seçkin bir varlıktır.
İnsana dair bu düşünce, Platon için ruhun ölümsüzlüğünü kanıtlayıcı en mükemmel
önermedir. Daha önce konu ettiğimiz mağara benzetmesi hatırlanacak olursa ve mağaranın
içindeyken dışına çıkan insanın durumu düşünülecek olursa, Platon’da insanın iki ayrı
gerçekliği (duyulur dünya ve düşünülür dünya veya maddi dünya ve idealar dünyası) tek bir
gerçekliğe indirgeyebilen tek (biricik) varlık olduğu anlaşılır; çünkü insan her iki dünyayı da
gören tek varlıktır. 3 Görülür dünya ile zihindeki dünya insanın iki kapasitesi (imkânı)
olduğunun en önemli işaretidir. İlkin mağarada olan insan ile sonradan mağaranın dışına çıkıp
ışıkta duran insan ilkece aynı insandır ve bu insan zihninde bu iki dünyayı birleştirebilecek
imkâna sahiptir. Dünya başlangıçta çiftken insanın karanlıktan aydınlığa geçişiyle bütünleşir. 4
Bu yüzden bu dünyada yok olma, gerçek varlıktan pay alındığı sürece, idea âleminde de yok
olma anlamına gelmez.

2.3. En Üstün İyi
Platon için insan ruhunun hiyerarşisine benzer şekilde idealar âleminde de zihnimizde
bir piramit olarak canlandırabileceğimiz bir yükseliş söz konusudur. Zaten bu tür bir hiyerarşi
sayesinde insanın idealar âlemiyle iletişimi (bilgi alışverişi: koinonia) söz konusu olur. İşte
idealar piramidinin en üstünde “İyi” (agathon) durur. Dolayısıyla iyi de bir ideadır; ama en
yüksek ve en değerli ideadır. Bu ideaların ideasıdır, ya da bir benzetmeyle söyleyecek
olursak, güneşin ideasıdır. 5 İyi, ideaların ideası olmakla, bütün ideaları da idea yapandır;
çünkü onlara idea özelliği veren iyi’nin kendisidir. Ayrıca ideaların hepsi varlık olduğuna
göre, İyi ideası onlara sadece idea özelliği vermekle kalmaz, aynı zamanda onlara varlık da
kazandırır. İşte bu iyi bütün idealarda olduğu için, madde dünyasındaki her şeyde de
mevcuttur; bu iyi, şeyleri şey yapan ve onları bize yararlı kılandır. Biz bir şeye iyi
dediğimizde, aslında onun tam olarak ne olduğunu dile getiririz. İyi bir bıçak, tam manasıyla
bir bıçaktır; iyi bir devlet adamı tam manasıyla, yani dört dörtlük bir devlet adamıdır. 6
İyi öğretisi, Platon’un teoloji öğretisidir aslında; öyle ki satırlarında “iyi” geçen
diyalogları okuduğumuzda, buralardaki iyi’den çıkaracağımız bütün anlamlar iyi’nin, Tanrı
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(theos) 1 olduğunu bize gösterir. 2 Yeni-Platoncular ve Augustinus da Platon’un iyi’sini Tanrı
olarak yorumlamıştır. Aynı zamanda Platon’un İiyi’si, en üstün cinstir (genus). Diğer bütün
şeyler onun türleri olarak altında yer alır. Bu hiyerarşik bir bölünmedir. 3 Plato’nun iyi
ideasının tanrısal olmasının yanı sıra dünyanın mimarı (demiourgos: δημιουργός)4olduğunu
da belirtmek gerekir. Demiourgos ezeli ve ebedi bir amaç doğrultusunda, ideaları
(paradeigmata: ilk örnekler) kendine örnek alarak maddeye (hyle) şekil verip evreni
(kosmos) oluşturmuştur. Ona bir düzen bahşetmiş, tek tek her şeyi yerli yerine
oturtmuştur; 5özellikle de iyi/güzel ideasını kendine örnek almıştır ve böylece olabilecek en
iyi evreni oluşturmuştur. Ama şu unutulmamalıdır: Platon’da Demiourgos bir yaratıcı
değildir, sadece bir mimardır ya da baba’dır; çünkü o varolan hamuru (maddeyi) yoğurmuş ve
ona biçim vermiştir. 6
Platon’a göre insan, idealar ile şeyler arasındaki orta yolda durur. Şöyle ki, bir yanıyla
gökten düşmüştür ve bedenlenmiştir, dolayısıyla duyular dünyasına bağımlıdır, değişebilir ve
yok olabilir; öte yandan da ideaları görmüştür ve onlarla özel bir iletişimi ya da bağı vardır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu bağ onu ölümsüz kılar. Ruhun ölümsüzlüğünün Pythagoras
ve taraftarlarının felsefesinde önemli bir yer tuttuğu hatırlanacak olursa, Platon’un da bu
konuda onların görüşlerinden fazlasıyla etkilenmiş olduğu anlaşılır.
Platon’a göre ruh, üç bölüme ayrılır: 7
1.İştahla ilgili maddi bölüm: Bedenin ihtiyaçlarına bağlı olan bölüm; bedensel
arzuların, tutkuların doğrultusundaki bölüm. Tek işi, sevmek, acıkmak ve susamaktır; doymak
bilmez ve sürekli haz almak ister. Midede yer alır.
2.Heyecanlarla ilgili bölüm: Dürtüler, heyecanlar ve duygulara bağlı olan bölüm.
Yürekte yer alan bu bölüm, ruhun her tür heyecanlarla kıpır kıpır olduğu bölümdür, kâh kızar,
kâh sevinir, kâh coşar, vb.
3.Akılla ilgili bölüm: İdeaların ve aklın buyruklarına göre davranan iradenin
bilgisine ermemizi sağlayan bölüm. Ruhun tanrısal bölümüdür. İnsanın akılla kavradığı her
şeyle bağlantılıdır. Kafada bulunur. Asıl amacı ruha heyecanlarına gem vurmasını bildirmek
ve onu yeniden idealara kavuşturmaktır. 8

2.4. Ruh-Ahlak İlişkisi
Platon’un ahlak öğretisi de (etik) işte bu üç bölümden ibaret ruhla birebir ilintilidir.
Çünkü ruhun her üç bölümü ya da her bir yanı bir şekilde idare edilmek zorundadır ve
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mükemmel işlemesini mümkün kılacak bir niteliğe, yani erdeme veya kuvvete ihtiyacı vardır.
(Buna ruhsal yetkinlik de diyebiliriz; Lat. virtus; Yun. arete).
Ruhun iştahlarla ilgili bölümünün; yani ruhun tutku, istek ve arzularla dolu
yanının (eros; epithymia) ölçülülüğe (sophrosyne) ihtiyacı vardır.
Heyecanlarla ilgili canlı, kıpır kıpır bölümü (thymos) cesaret ya da
yiğitliğe (andreia) ihtiyaç duyar.
Akli yan ise ruhun tanrısal bölümü veya ruhun ölümsüz bölümüdür (logos;
nous) ve bilgelik ve sağduyu ile (phronesis) donanımlı olmak durumundadır.
Ama Platon’da dördüncü bir erdem ya da kuvvet daha vardır ki, o da
adalettir (dikaiosyne); çünkü ruhu oluşturan bölümler bir birliğin öğeleridir, dolayısıyla
birbirleriyle bağlantı içindedir. Bu bölümler arasında kurulabilecek adil bir ilişki, ruhun en
önemli erdemidir. Bu dört kuvvet, sonradan Hıristiyan öğretisine sağduyu, adalet, cesaret
(yiğitlik) ve ölçülülük olarak miras kalacaktır. 1
Platon’un ahlakı en yüksek iyiye ulaşma çabası üzerine şekillenmiştir. Çünkü en
yüksek iyi mutluluğun (eudaimonia) kendisidir ve insanın tüm yaşam çabası mutlu olmaya
yöneliktir. İnsanın mutlu olmasının anlamı, zihinsel istek ve eğilimlerinin tam olarak
karşılanması, yani zihinsel doygunluğudur. Aslında bu anlamdaki bir doygunluk tüm Yunan
ahlak anlayışının özüdür. Platon da bu gelenek içinde yetişmiş bir filozof olarak her şeyden
önce insanı en yüce iyiye götürecek olan, yani insanın ruhunu doygunluğa ulaştırıp ona
mutluluğu tattıracak olan yolları araştırmıştır. Tıpkı Sokrates gibi o da insanın tüm
davranışlarını bu mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek şekilde ayarlamak gerektiğinin üzerinde
durmuştur. Ona göre “mutluluk,” yani “iyi olma hâli” herkesin isteyeceği bir şeydir; bu
anlamda insanın yaşamdaki en anlamlı çabasıdır. Ama bu çabalamada en önemli konu, iyinin
nerede bulunacağını görmektir.
Platon için iyinin, idealar dünyasının en üst katmanında yer aldığını belirttik. O zaman
bu en üst katmana ulaşmak için her şeyden önce insanın kendi içine çekilmesi, ruhuna
bakması ve daha önce temaşa ettiği iyiyi orada görüp tanıması gerekir. Bu tefekkürün
(meditatio) ta kendisidir. Böyle bir tefekkürse ancak madde âleminden kopmakla mümkün
olabilir. Öte yandan insanı bu çabaya teşvik edici olansa maddi âlemde, yani duyular
âleminde gördüğü güzelliklerdir. Çünkü insan bu güzellikleri görmeli ki ruhu onların
ardındaki güzellik kavramına (kalon) ulaşmak için kıpırdanmaya başlayabilsin. O hâlde
Platon için en yüksek iyiye ulaşmada madde âleminden ayrılmak ne kadar önemliyse, bu
âlemdeki güzellikleri seyretmiş olmak da o kadar önemlidir. Ne var ki maddi âlemde, idealar
dünyasında olmayan eksiklikler ya da kötülükler de mevcuttur. Kötülük, iyi’nin karşıtı olarak
salt madde âleminde her zaman bulunan bir durumdur ve insan istese de istemese de madde
âleminde hüküm süren kötülüğü tümüyle ortadan kaldıramaz. Oysa idealar âleminde
kötülüğün bir ideası yoktur, çünkü o âlemde eksiklik diye bir şey söz konusu değildir.
1

Marias 1967: 54.
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Öyleyse insan elinden geldiğince erdemini (arete) ve sağduyusunu (phronesis) devreye
sokarak yaşadığı dünyada iyiyi kötüden ayırt etmesini bilmeli ve her türlü kötülükten uzak
durmayı başarmalıdır.

2.5. Ruh-Beden İlişkisi
Platon için beden ruhun hapishanesidir. Ruh beden içindeyken tutsaktır, zincirlerle
bağlıdır, kanatları yoktur. Buna rağmen akli yanını kullanıp bedenin içindeki karanlığı görme
ve o karanlıktan kurtulmak için çaba harcama imkânına sahiptir. İnsan, kanatlarını eskisi gibi
çırpa çırpa idealar âlemine düşünsel bir yolculuğa çıkabilme imkânına sahiptir. Bu anlamda
Platon’un bütün ahlak öğretisi aslında “insanın içe bakış denemesi veya ilk hâlini hatırlama
denemesidir.” Burada şunu da gözden kaçırmamak gerekir: Ruh bedeni kötü bulduğu için
ondan kaçsa da, asıl kötülük ruhun kendisindedir, ruhun bedenlenmesindedir, yani ruhtadır;
öyleyse ruh kendi işlediği kötülükle yine kendisi mücadele etmek durumundadır. Ayrıca
kötülüğü işlediğinde bunun cezasını çekecek olan da yine kendisidir. 1 Ruhun bedenlenme
anında başlayan ve yavaş yavaş serpilip boy atan eksiklikler, kötülükler zamanla onu maddi
âleme iyice bağlamış ve gitgide aşağılara doğru çekmiştir. Bedenin isteklerine boyun eğdikçe
ruhun işlediği bu kötülük daha da hararetlenmiştir. Bu yüzden yapılacak ilk iş, sağduyu ya da
aklı her zaman işler durumda tutup bedensiz, yani salt zihinsel bir yaşama kavuşmanın
yollarını aramaktır. Bu da ancak felsefeyle mümkün olur. Şu da var ki, Platon’da iki dünya,
iki gerçeklik söz konusu olduğundan, insanın beden kısmı da tümden değersiz değildir; çünkü
ruhun akli kısmını işletip doğruyu, iyiyi, güzeli görmesini ona ancak beden sağlayabilir. Bu
diyalektik bir süreçtir. Bu yüzden Platon bu noktada sevgi öğretisini geliştirip bu hisle ruha
madde âleminde neleri istemesi ve nelerden kaçınması gerektiğini anlayabileceğini göstermek
istemiştir. Bu bağlamda özellikle Symposion ve Phaidros adlı diyaloglarında sevgiyi (eros)
bilgiye erme yollarından biri olarak sunmuştur. Bu yol insanı idealara sıkı sıkıya bağlayan bir
gönül yoludur. Sevginin verdiği güç ya da ışık olmasa, ruhun idealara kavuşma gibi bir isteği
de olmaz. Platon’a göre iyi ya da güzellik ideası maddi âleme bütün parlaklığıyla yansır ve
ruhu cezbedip kendisine doğru çeker. “Bu dünyanın güzelliklerini görerek başlayacaksın işe,”
der Platon, “çünkü ancak bu şekilde kademe kademe Güzel’e (kalon) ulaşabileceksin. Güzel
bir objeden iki güzel objeye, iki güzel objeden üçüncüsüne geçe geçe, ardından bu
güzelliklerden güzel işlere, sonra güzel bilgilere ve en sonunda da biricik bilgiye varacaksın.
Bu biricik bilginin anlamı ise mutlak güzellikten başka bir şey değil.” 2
Platon’da, en yüksek iyi, güzellik ve bilgi, haz, ölçü, doğrulukla harmanlanmıştır. 3 Bu
yüzden ruhun bu değerleri tek tek maddi âlemde, yani şeylerde görmesi, ayırt etmesi, sonra da
onları kendinde birleştirip bütünlemesi gerekir. Platon haz ve hoşnutluğu kabul etmekle (en
iyiye götürecek bir duygu durumu olarak) bunların karşıtı olan keder, hoşnutsuzluk ve acıyı
da kabulleniyor demektir. Bunun anlamı şudur: Platon’un ahlak öğretisi, Stoacı ahlakta
olduğu gibi mutlaka acıdan uzak durulmalı demiyor insana, yani insanın her an apatheia(dış
etkilere tamamen kendini kapama; duygulardan bağımsızlık) durumunda yaşamasını
öğütlemiyor. Aksine madde âleminde acı, keder vb gibi kendini huzursuz edecek bütün hisleri
1
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tatmalı ki, gönlündeki idealara kavuşma özlemi de bir o kadar artsın; yeter ki bu tür karşıt
duyguları o gönülde bilgece harmanlamayı bilebilsin.
Platon’a göre ruhun sağlıklı, yetkin ve düzenli oluşu onu erdemli kılan niteliklerdir.
Erdem (arete), ruhun yetkinliğidir. Bir insan erdemli oldukça (ruhu yetkinlik kazandıkça,
yani bilgilendikçe) iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, tam olanı eksik olandan ayırt etmesini de
öğrenir. O hâlde insanı en üstün iyiye ve dolayısıyla mutluluğa ancak kendi ruhunun
yetkinliği ulaştırabilir. Ruhun yetkinliği için de her şeyden önce iç düzenine veya uyumlu
olmasına (harmonia) özen göstermesi gerekir. Zaten ruhun iyi olması uyumlu olması, kötü
olması da uyumsuz olmasıdır. Ruhun dengesinin yitirilmesi, uyumsuz olmasına davetiye
çıkarır. Bu dengeyi kuracak olan da akıldır. Akıl ruha hâkim olduktan sonra ruh yalnızca
kendi iradesiyle hareket eder, başkalarının iradesine göre değil. Kendi iradesi de aklının ona
buyurduklarından başka bir şey değildir. Aklın buyruklarına uymaksa, bedenin kışkırtıcılığına
yanıt vermemek; tutkulara, aşırı heyecanlara kapılıp gitmemektir.

2.6. Unutma ve Hatırlama
Platon’a göre Sokrates’te olduğu gibi, erdem bilgidir. Bu bilgi doğuştan insana
verilmiş bir armağan olmakla birlikte doğru bir çabayla da kazanılabilir. Ama aslında bu bize
göre bir ve aynı şeydir. Çünkü doğuştan ruha verilen armağanlar, Platon’un iki dünya
gerçekliği temel alınılarak düşünüldüğünde, madde âlemine düşen bir ruhun unuttuğu
armağanlarsa, bunlar sonradan gösterilecek çabayla yeniden kazanılabilir. Menon diyaloğunu
tekrar hatırlarsak, o diyalogdaki kölenin doğuştan itibaren onda olan birtakım armağanları
olmamış olsaydı, yani doğuştan birtakım değerlere sahip olmasaydı, ruhunda doğuştan
getirdiği bir bilgi havuzu bulunmasaydı, kendisine sorulan sorular doğru bile olsa, bu sorulara
yanlış yanıtlar vermesi ve ilgili problemi çözememesi hiç de şaşırtıcı olmazdı. Oysa bu köle
Sokrates’in maieutike (doğurtma) yöntemiyle kendinde zaten varolan bilgileri doğru bir
mantık yürüterek sonuca erdirmesini bilmiştir. Bu diyalog bize Platon’daki doğruyu saklı
durduğu yerden çıkarmak maksadıyla yapılan konuşmanın, yani diyalektiğin de (mantık
kurallarına uygun irdeleme) tüm gizemli anahtarlarını verdiğinden, tekrar tekrar okunmaya
değerdir. İnsan böyle bir konuşma, yani öğrenme ortamında içindekilerin yukarı çekildiğini ve
yavaş yavaş ilk örneklerin hepsini anımsadığını (anamnesis) fark eder ve dile getirir.
Platon’un burada kullandığı Yunanca anamnesis (anımsama, hatırlama) terimi bu durumu
gayet iyi ifade eden bir anlam içeriğine sahiptir. Bu tür bir anımsama, önceden öğrenilen bir
şeyin zihinde canlanmasıdır, adeta yeniden doğmadır ve deneyden tamamen bağımsızdır.
Kısaca anamnesis ideaların yeniden zihinde can bulmasıdır; salt ruhta varolan ilk bilgiyi
yukarıya doğru çekmekten başka bir şey değildir. 1
Platon’da insan ruhunun ölümsüzlüğü ve yeniden hatırlama özelliği Yunan
mitoslarında sıkça işlenen Lethe nehrinin (Unutkanlık Nehri) özelliğinin felsefeleşmiş
1

Anamnesis (anımsama): Platon felsefesinin çekirdek kavramı olarak ruhun bedene girmeden önceki
varlığında görmüş olduğu ideaların bilince dönüşü. Bu anlamda bilgi öğretisi bakımından anımsama,
ruhbilimsel anımsamayla eşanlamlı değildir. Platon'da anımsama, her türlü deneyden bağımsız bir ilk bilgi
olarak ruhta baştan beri bulunan bilgiyi yukarı çekip çıkarmatır. Anımsama, bilgide önsel olan için Platon'un
ortaya koyduğu bir kavramdır (T.: nim-tahattür; İng.: reminiscence; Fr.: réminiscence; Alm.: Anamnesis;
Yun. anamnesis) (TDK).
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biçimidir aslında. Bu bağlantıyı kurmamızda bize özellikle Gorgias diyaloğunda Sokrates’in
sorduğu şu soru yardımcı olur: “Kim bilebilir, acaba yaşamak mı ölmektir, yoksa ölmek mi
yaşamak?” 1 Yaşam ile ölümün bu kadar iç içe geçmiş olması Yunan dininin de temelinde yer
alan düşüncelerle örtüşür. Çünkü dünya yaşamını derinden kavramak isteyen zihinler için
yeraltını, yani ölümü de derinden kavramak esastır.
Platon’un geleneksel dinden çıkardığı ve Orpheus gizem dini ile Pythagorasçıların
görüşlerini birbirine örerek oluşturduğu ve ahlak anlayışının temel taşlarını döşeyen ruh
öğretisi ve anamnesis (hatırlama) düşüncesini ayrıntılı olarak anlamak için, demek ki Antik
Çağ’ın dünya ile öte dünya (Hades) üzerine geliştirdiği fikirleri, özellikle konumuz
bağlamında Lethe Nehri’nin bir Yunan için ne anlam ifade ettiğini iyi bilmek gerekir: 2

Resim 7: Lethe
Antik Çağ insanı yaşadığı dünya ile öte dünya arasındaki sınırın yeraltının nehirleriyle
çizildiğini hayal etmiş ve Hades’in hemen girişine de Nefret Nehri’ni (Styx) yerleştirmekle
işe koyulmuştur. Bu nehir onun için yaşamın sonunun, ölümün başlangıcının sınırıdır.
Ölümün sonu ve yaşamın başlangıcının sınırı ise Hades’in çıkış kapısında yer alan Lethe ya
da Unutkanlık Nehri’dir. Adını, ele avuca sığmayan sularının ruha önceki yaşamını tümüyle
unutturma özelliğinden almıştır; çünkü bu sular insanın dünya üstündeyken yaşadığı bütün
sevinçleri, bütün üzüntüleri, ölünce gördüğü, tanık olduğu bütün sırları ve bedelini ödediği
cezaları, yani her şeyi, ama her şeyi unutturan bir niteliğe sahiptir. Nehrin bu niteliği ilkin
belki insanoğlunun içini kasvetle doldurur, çünkü insan hafızayı, hatırlamayı doğal bir
içgüdüyle sever, hafızasının ağırlığından zaman zaman kıvranacak kadar sancı çekse de, yine
de hafızayı sever; unutma, yani Lethe’yi sevmez. Oysa Lethe’nin suları şifalıdır. Yaşamaktan
ve ölmekten kirlenen, pas tutan hafıza deposunu yeniler. Lethe hafızanın bağlayıcılığını
unutmayla çözer. Çünkü yeniden yaşamak için önceki hafızada tam bir bahar temizliğinin
yapılması şarttır. Bundan da öte insan unutmaya yazgılıdır, insan unutan bir varlıktır, yani bir
1
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animal obliviscens’tir. 1 Lethe’nin şifa vericiliğinin kanıtı, Yunan ve Roma dininde onun
Hades’in sonunda yer alan Elysium’a, yani Cennet Adası’na yerleştirilmiş olmasıdır. Elysium,
kutlu ruhların, öte dünya mahkemesinde cezalarının kefaretini rüzgârlarla dövülerek,
girdaplarda dönerek ve ateşlerde dağlanarak ödemiş, adeta ceza çekerek terbiye olmuş kutlu
ruhların mekânıdır.
Yeniden yaşama hakkı elde eden bu ruhların çoğu yazgı emrettiğinde Elysium’un
sonunda yer alan Lethe ırmağının kıyısına üşüşür ve saf göksel bir soluk hâlini almışken
yeniden o kara, o kasvetli ve her yanı dikişli beden elbisesini giymek üzere Lethe’nin
sularından içer, hem de pürtelaş. Sonradan Romalıların destan yazarı Vergilius’un Aeneis adlı
destanında işlenecek olan bu sahne, 2 Rönesans tablolarına esin kaynağı oluşturacak değerde,
canlı ve ateşli bir üslupla anlatılmıştır. Kullanılan her kelime ve her fiil, Lethe’nin bulunduğu
mekânı, unutkanlık içen ruhların hevesli hallerini ve insan vücudunu tir tir titreten Antik Çağ
hakikatini tüm çıplaklığıyla adeta gözlerinizin önüne serer ve zamanında Platon’un
anamnesis kavramına da neden bu kadar önem verdiğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne
serer. O hâlde Vergilius’un bu canlı sahnesinin içine girip geçmişte Platon’un ahlak
anlayışında ön plana çıkardığı ruhun ölümsüzlüğü ve anamnesis fikrini de doya doya
özümsemekte fayda var.

Resim 8: Yeraltı ülkesi
Vergilius’un kahramanı ve Roma’nın efsanevi kurucusu Aeneas, ölmüş olan
babasından geleceğe dair bilgiler alabilmek için tanrısal bir izinle öte dünyaya gider.
Babasıyla Cennet Adası’nın o kendine özgü güneşinin erguvan ışıklar saçtığı yemyeşil
vadisinde karşılaşır. Gözyaşlarıyla birbirlerine sarılmak ister baba ile oğul. Ama biri bedenli,
yaşayan bir varlıktır, diğeri bedeninden kurtulup yaşamının kefaretini ödemiş saf bir esinti,
yani bir ruh. Bedenlilik ile bedensizlik birbirine sarılamaz. İşte tam o an Aeneas gözlerini
vadinin derinlerine çevirir ve gördüğü manzara karşısında dehşetle irkilir. Lethe’nin kıyısına
üşüşmüş ruhlar büyük bir hevesle unutkanlık içmekte ve yeni bir yaşama kavuşmak için acele
etmektedir. Aeneas’ı irkilten bir olaydır bu; çünkü bir ölümlü olarak evrenin bu sırlı anına
tanık olmaktadır. Tanık olduğu bu sır, “yaşamın” ölümün son kıyısında, yani Lethe’de
başladığı hakikatidir. Hemen eliyle gördüğü manzaraya işaret eder Aeneas ve babasına sorar:
1
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“Şu ruhlar buradan yukarıya, göğe çıkacak olan ruhlar mı, Baba,
bu atıl bedene girmek üzere yolculuğa mı hazırlanıyorlar yoksa?
Gün ışığına çıkmak için nasıl da dehşetli bir arzu duymakta ah bu zavallılar?”1
Aeneas’ın gördüğü ruhlar kaderin tekerinde tam bin yıl dönmüş ve bu şekilde bütün
kirlerinden, lekelerinden arınarak saf göksel ateş hâlini almış ruhlardır, hepsi cam gibi
parlaktır. Lethe ırmağının suladığı ağaçlık, yemyeşil bir vadinin kuytularında, kendilerine
ayrılan sınırlı bir mekâna üşüşmüşlerdir. Bu mekânın orta yerinde bir tumulus (höyük)
yükselmektedir. Ruhlar bu tumulus’un etrafını çevirmişler, 2 vadinin çukurunda
bekleşmektedirler. Bu tumulus, bir terra tumens’tir, yani şişmiş ve adeta patlamaya hazır
hâle gelmiş topraktan bir yığın. Toprağın bu görünümü aslında yukarı dünyaya geçişin de bir
simgesidir. Evrensel yasanın çağrısına uyup buraya toplaşan ruhların etrafının bu tumulus’la,
yani belirli bir sınırla çevrilmiş olması, onların da bu tumulus’un etrafındaki çukurda duruyor
olmaları, gün ışığına çıktıklarında girecekleri bedenin bir ön hazırlığıdır, yani vadinin
çukurundan bedenin çukuruna düşme anının başlama işaretidir. Bu manzara insan aklının
kavrayamayacağı kadar anlamlı ve derin bir manzaradır. İşte bu manzara, Lethe’nin aletheia
(hakikat; Lat. veritas) ile bağlantıya geçtiği andır. Yunanca aletheia doğru, gerçek;
doğruluk, samimiyet, içtenlik anlamlarına gelir. 3 Homeros’ta aletheia, adil kralın ve tanrısal
esinli şairin sözüdür. 4 Bu kelimeler lanthanein fiiliyle (ya da bu fiilin eski biçimi lethein’le)
bağlantılıdır. Bu fiilin anlamı gözden kaçmak, dikkatten kaçmak, görülmemek’tir; aolumsuzluk eki ve lanthanein fiilinden türeyen aletheia ise, lethe’nin unutma ve
unutkanlık anlamını olumsuza döndürür ve ona unutmama, olanı olduğu gibi gösterme
anlamını kazandırır. Böylece aleth-, üstü örtülü olmayan, gizli saklı olmayan, açıkta olan,
unutulmamış olan anlamına gelir. Aletheia ise, yalan ya da sadece görünüş olanın zıttıdır,
yani çağdaş yorumuyla hakikattir. 5 Öyleyse unutmanın mitolojik ırmağının adıyla aynı kökten
türeyen aletheia, yalın anlamıyla unutmama anlamına gelmektedir. Bu anlamda hatırlama,
yani Yunanca mnemosyne’yle bağlantılıdır. Lethe’in üstüne esrar perdesi çektiği hakikat, aolumsuz ekiyle birdenbire gün yüzüne çıkar, yani esrar perdesi açılır. Aletheia, unutmanın
gerisin geriye hatırlama olarak dönmesidir. İşte Platon’daki ruhun içindeki ilk bilgilerin
yukarı çekilmesi, yani esrar perdesinin aralanması fikri de buradan kaynaklanır.
Lethe’yle kaybedilen anlam, aletheia ile geri gelir, belirsizlik ve karanlık tümüyle
ortadan kalkar. 6 Başka deyişle ilk bilgi, unutmayla birlikte hafızanın derinlerinde tekrar ele
1
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geçer. Batı felsefesinin yüzyıllardır süren hakikat arayışındaki başlangıç noktasının
unutmama, yani hatırlama, dolayısıyla hafıza üzerine kurulmasını, demek ki her şeyden önce
bu kavramı oluşturan Yunanca kelime öğelerinin, yani Yunan dininin Lethe ve Lethe’nin
işlevi üzerinden anlamlandırmak gerekir. Bu yüzden hakikat arayışındaki bir düşünürün yolu
mutlaka Yunan-Roma yeraltı dünyasından geçmeli ve orada olup bitenden haberdar olmalıdır.
Daha doğrusu aletheia’yı anlamak için önce Yunan-Roma düşüncesindeki hem yaşamı, hem
ölümü, hem hatırlamayı hem de unutmayı birlikte ele almak ve bunları birbirine bağlayan
incecik iplikleri önce edebi, sonra felsefi bir titizlikle çözmek gerekir. Çünkü unutmak için
önce hatırlamak, hatırlamak için de önce unutmak gerekir. Çünkü hakikatin bir kolu
hatırlamaksa, öteki kolu unutmaktır. Çünkü insan hem hatırlamaya hem de unutmaya yazgılı
bir varlıktır.
Lethe suyunun unutturduğu nedir öyleyse? Yanıt açıktır; sadece ve sadece ruhun hem
önceki yaşamının anıları hem de Hades’te karşılaştığı hakikat. Çünkü ruh yeniden yaşamak
için gerçeğin (aletheia) verdiği sancıyı ya da o tuhaf sevinci unutmalıdır. 1 Ama Lethe’den su
içmekle ve unutmakla hafıza kaybolmaz, yalnızca hafıza deposu boşalır. Tam anlamıyla
Yunan geleneğinin özünden beslenen Platon bu durumu gayet iyi bildiğinden, ruhun yeniden
yaşama başlarken her şeyi unutmuş gibi görünse de, aslında işin içyüzünün böyle olmadığını,
hafızanın anamnesis, yani bilgiyi hafızaya geri çağırma yetisi sayesinde önceden
öğrendiklerini hiçbir şekilde unutmayacağını belirtmiştir. Çünkü ona göre ruh tanrısal
kökenlidir ve gerçeğin bilgisi ruha içkindir. Dolayısıyla bilgi ruhta ezelden beri vardır, 2 ama
her yeniden bedenlenmede doğum anının ani ve büyük sarsıntısıyla bu bilgi unutulur.
Öğrenmek, unutulanın yeniden keşfedilmesidir. Öyleyse Lethe’nin suyundan içerken insan
her şeyi unutmakla birlikte anamnesis yetisini kaybetmez ve yeryüzüne sıçrarken alttaki
hakikatle bağını asla koparmaz. Hakikatle ilgili bilgisini dünya yaşamında öğrendikleriyle
yeniden elde eder. Demek ki bu bağın verdiği güvence, kaderin Lethe’nin kıyısına topladığı
ruhların bu suyu büyük bir iştahla içmelerine neden olmaktadır. Yoksa unutkanlık bu kadar
iştahla içilebilir mi?
Yunan-Roma dininin bu sıradan işleyişi, Orpheus dini gibi belli başlı gizem dinlerinde
değişiklik gösterir, çünkü bu dinlerde hakikatin bilgisi insana bu dünyada verilir ve bu
bilgiyle öte dünyada kurtuluşa ermesi sağlanır. Bu yüzden bu dinlerde öğrenilenin
unutulmaması esastır. Bu dinlerde Lethe başrolünü Mnemosyne, yani hatırlama nehrine
kaptırır. Orpheus’un müritlerinin öldüklerinde mezarlarına konan altın tabletler bu gerçeği
gayet açık dile getirir; çünkü bu tabletler öte dünyaya göç eden müridin adeta birer yol
haritası gibidir; 3 burada yazılanlar o kara, o kasvetli dünyaya göç eden ruhun feneridir. Bu
fenerin ışığı ruhun tanrısal kaynağına geri dönmesine yardım eder ve ona göğe açılan yolu
gösterir. Örneğin arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkan bir mezardaki altın tablette şunlar
yazar:
“1 Hades’in evinin solunda bir pınar bulacaksın,
1
2
3

Hesk 2000: 146.
Platon, Menon, 86b.
Graf & Johnston 2007: 6-7.
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2 ve beyaz bir servi hemen yamacında duran.
3 Aman sakın yaklaşayım deme bu pınarın yanına.
4 Bir başka pınar daha var orada, Hafıza Gölü’nden doğup
5 buz gibi sularıyla fışkıran; önünde bekçiler durmakta.
6 Şöyle söyle onlara: ‘Ben Toprağın ve yıldızlı Göğün oğluyum,’
7 ama soyum tanrısal. Bir tek sen biliyorsun bunu.
8. Yanıp kavruldum susuzluktan, yok oluyorum; n’olur hemen ver bana,
9 şu Hafıza Gölü’nden fışkıran buz gibi suyu…”

Resim 9: Orpheus
Buradan da anlaşılacağı üzere Orpheus dininde Hades’e giden ruhların ilk
karşılaşacağı nehrin adı verilmese de, bunun Lethe Nehri olduğu açıktır. Bu nehrin yanında
duran servi ağacı ise ruhun karanlıkta ilk karşılaşacağı ışıktır. Ruh bu ışığa kanıp nehrin
sularından unutkanlığı içecek ve daha yolun başındayken Hades’in sessiz derinliğinde yolunu
şaşıracaktır. Kim olduğunu hatırlamadan, ne geçmişini ne de geleceğini bilmeden öyle
kaygısızca dolanıp duracaktır. (Platon’da Lethe bir Ova, Unutturan nehir ise Ameles Nehri
olarak geçer. Platon’un Lethe’ye Ameles adını vermesinin nedeni, ameles kelimesinin
kaygısızlık anlamına gelmesidir, çünkü bu nehir içeni kaygısız kılar). Servi ağacından
yayılan ışığın albenisine kapılıp yanındaki sulardan içmeyen ve dümdüz yoluna devam eden
ruhlarsa, Mynemosyne Nehri’ne ulaşacaklardır ve onun sularını içtikleri anda da
işkencelerinden kurtulup göksel âlemde kendileri için hazırlanan yerlere yerleşerek
kutluluğun hazzına varacaklardır. Çünkü Mnemosyne’nin anlamı hafıza’dır. Hafıza sularının
en önemli işlevi, yukarıdaki satırlardan da anlaşılacağı üzere, toprağın ve göğün oğluna, yani
ölümlü insana tanrısal soydan geldiğini ve aslında ölümsüzlükten pay alan bir varlık olduğunu
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yeniden hatırlatmasıdır. Bu suyun başında duran bekçilerin kimliği belirsiz olmakla birlikte
ölü ruhların ilk karşılaştıkları anda hiçbir şekilde korkmayacakları özelliklere sahip varlıklar
olduğu anlaşılmaktadır; bunlar sanki Thebai’ın bekçisi olan sfenks gibi sadece kimsin, nesin,
niçin buradasın türünde soru soran ve adeta ruhun tanrısal kökenli olduğunu hatırlamasına
yardımcı olan hafızanın bekçileri, nöbetçileridir. Burada hafızanın sıradan Hades mitoslarına
oranla kat kat daha fazla onurlandırıldığı açıktır. Çünkü buradaki hafıza insana ölümlülüğünü
aşıp ölümsüz olma onuru kazandırmaktadır. Orpheus dininde ölüm, yeni bir birey olarak
doğmakla eştir. Satırlarında, “Aynı gün ölüp bir birey olmak, ah ne yüce bir mutluluk!” 1 diye
yazan bir başka tablette bu düşünceye açıkça tanık olmaktayız.
Bu satırlarda asıl dikkat çekici nokta, hatırlama ve unutma arasındaki bağlantılarda
suyun önemli bir rol üstlenmesidir. Hades’e giren Orpheus müridinin o karanlık patikada ilk
hissettiği duygu susuzluktur, hem de öyle böyle değil, içini kavuracak kadar yoğun bir
susuzluk. Bu, ölü ruhun tutkusunu deneme fırsatlarından biridir. Ruh, susuzluk dürtüsüyle ilk
önüne çıkan pınardaki suyu içmemeli, susuzluğuna dayanabildiğince dayanmalı ve yoluna
devam edip ikinci pınara gelince durup onun sularını içmeli ve susuzluğunu öyle gidermelidir.
Genel Hades anlatımlarında ise ruhun son yolculuğunu da Lethe’nin suyundan içerek
tamamladığı ve susuzluğunu gidererek yeniden ışığa kavuştuğu gözlemlenir. Bu sular buz
gibidir ve ruhu serinletici bir özelliği vardır. Ölü gömme törenlerinde mezara su serpilmesinin
nedeni de ruhun ilk hissedeceği duyguya, yani susuzluğa çare sunmak, ruhu serinletmektir.
Bundan başka suyun bir de arındırıcı bir görevi vardır. Mnemosyne’nin suyunu içen
susuzluğunu giderirken arınır ve yeni bir birey olduğunun da ayırdına varır. Lethe’nin
suyundan içen de susuzluğunu giderirken bir yandan da yine arınır ve yepyeni bir birey olmak
üzere yeni bir yolculuğa başlar. Lethe’den su içme, amnestia(toplu olarak affedilme) anıdır.
Amnestia önceki yaşamda yapılanların kefareti ödendiği için, yeni doğanların pirüpak
doğumuna izin verildiği andır. Çünkü Lethe’nin yasasında amnestia (perpetua oblivio), yani
genel af üzerine kurulur.

Resim 10: Trophonius’un mağarası
1

26a,b,1. Pelinna: Pelinna’daki bir mezarda ele geçen ve İÖ4. yüzyıla tarihlenen bir tablet. Graf& Johnston
2007: 36-37.
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Yunan dininin bu iki önemli nehri, Antik Çağ edebiyatında çok tanınan ve adeta tanrı
yerine konan mimar Trophonius’un Lebadeia (Boeotia) mağarasının girişinde de karşımıza
çıkar. 1 Bu mağara bir kehanet merkezidir ve öte dünyanın yeryüzündeki simgesidir. Mağaraya
kehanet danışmaya gelenler birkaç gün mağara dışındaki tapınakta kalırlar ve burada arınarak
kehanet almaya hazır hâlde getirilirler. Buz gibi mağaraya girdiklerinde, vücutları donmasın
diye önce mağaranın girişindeki Hercyna Nehri’nde yıkanırlar. Bu nehre hem hatırlamanın
hem de unutmanın suları karışmıştır. Kehanet almaya gelen kişi bu suların her ikisinden de
içer. Böylece önceki düşüncelerinin hepsini unutup yeni şeyler öğrenmeye hazır hâle gelir.
Ardından yaklaşık on üç yaşlarındaki iki çocuğun eşliğinde mağara girer. Öte dünyanın
yeryüzündeki temsili olan bu mağara bir girdabı andırır. Kehanet alındıktan sonra gerçeği
öğrenmenin verdiği şokla sarsılacak olan bedenin ve titreme nöbetlerinin, görülecek sanrıların
ve başka bir benliğe geçiş hâlinin bir tür simgesidir. 2 Kehanet alacak kişi mağaraya girerken,
önüne çıkacak olan hayaletlere, yılanlara bunları verip yoluna devam edebilsin diye yanına
birkaç çörek alır. Sonunda tanrının bulunduğu sırlar odasına gelir (adyton). Bu odanın çok
dar bir girişi vardır. Kişi yere sırt üstü uzanır ve öylece beklemeye başlar, sonra aniden esen
bir rüzgârla içeriye alınır. Kehaneti alıp dışarı çıktığında, öğrendiği gerçekler onun bir daha
asla gülmemesine neden olur, birden suratı asılır. Yürüyecek hâli mecali kalmadığından,
tapınak mahallini ancak eş dostun kolunda terk eder. Bu yüzden halk arasında, yüzünden
düşen bin parça olan ve hiç gülmeyen insanlara, Trophonius’un mağarasından geliyor
denir. Böyle bir deneyim yaşamışlardan biri olan Timarkhos, bu mağarada bir gün iki gece
kalıp dışarı gelir. 3 “Normal yaşamın çok ötesinde bir dünyaydı orası, uyanık mıydım, rüyada
mıydım, doğrusu hiç anlamadım,” der ve devam eder: “Dikişler attı, ruhum serbest kaldı;
Okyanusun üstünden, pırıl pırıl parlayan adalar arasından süzüle süzüle uçtum. Çevremde
olup bitenlerle ilgili bir şey hissetmiyordum, arkamdan bir ses bana ruh göçünün gizemini
açıkladı.”
İşte Platon’a göre bir insan ruhunda Lethe’nin sularını içip de unuttuğu ilk bilgileri
anamnesis yetisiyle bu şekilde açığa çıkarmak yetkinliğine (erdem) sahipse, kendi içinde
idealar âleminin iyi ve doğru düzenine layık bir düzenleme ve iyi ve doğru bir davranış
modeli de yaratabilir. Her şeyden önce insan ruhunun eksikliğinin en önemli işareti olan aşırı
heyecanlardan, aşırı tutkulardan uzak durabilir ve sadece iyi, doğru, güzel, erdemli, adaletli
olana yönelebilir. Bu imkân onda doğuştan vardır ve bu imkân insanın sadece kendisi için
değil, toplumu için de doğru ve iyiyi tesis edebilecek yetkinliktedir. Zaten Platon’un
zihnindeki devlet modeli de, ahlak anlayışının bu her yerde genelgeçer olan ilkelerine
dayandırılarak kurulmuştur. Bu yüzden Platon’un devlet ve toplum fikirleri kendi ahlak
anlayışının açımlanması olduğu kadar, onun siyasi fikirlerinin de bir açımlamasıdır.
Demek ki Platon’un ahlakında insan içine dönüp ilk bilgilerini hatırladıkça iyiyi
kötüden, doğruyu yanlıştan sağlıklı bir şekilde ayırt etmesini öğrenebilir ve bu şekilde ruhunu
da gitgide daha dengeli hâle getirebilir. Çünkü insanın özünde iyinin, doğrunun, cesaretin,
uyumun, adaletin vb ahlaki değerlerin de bir özü mevcuttur. İnsana düşen, ruhunun akıllı
1
2
3

Pausanias, 9.37.3.
Ustinova 1946: 91.
Plutarkhos, 590b-592f.
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kısmını diğer kısımlarına egemen kılıp gönlünün en derin köşelerinde gizlenen bu özü bulup
çıkarmaktır; çünkü ancak akli çabayla insan sanılarından kurtulup doğru bilgiye ulaşır. Doğru
bilgiyle erişilen her değer de, evrensel değer olur; başka deyişle herkes için genelgeçer olan
ve değişmeyen bir değer hâline gelir. Ayrıca doğru bilgiden çıkan her eylem ahlak açısından
da doğru olur ve insanı mutluluğa erdirir. Zaten Platon için de esas olan, doğru bilgiyi ölçüt
alarak bu evrensel anlamda doğru, iyi ve insanı mutlu kılan değerleri ve evrensel davranış
modellerini belirlemek ve bunların herkesçe kabul edilebilir özelliklerini açıkça
gösterebilmektir.
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Uygulamalar
1)
Platon’un özellikle ruh konusundaki görüşlerine yer veren Phaidros
diyaloğunu özgün dilinden yapılmış güvenilir bir çevirisinden okuyunuz ve arkadaşlarınızla
tartışınız.
2)
Yunan din ve kültürünün öte dünya inanışı ve Orpheusçuluk gibi gizem
dinleri konusunda belli başlı kaynaklardan araştırmalar yaparak bilgilerinizi derinleştiriniz.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Platon’a göre ruhun özellikleri nelerdir?
Ruh neden ölümsüzdür? Anamnesis fikriyle birlikte açıklayın.
Platon’un ahlak anlayışının ana ilkeleri nedir?
Platon’un ahlak öğretisinin amacı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Platon’un felsefesinin ana öğretisi olan ahlak anlayışı
üzerinde durulmuştur. Bu öğretiyi iyi anlamak için de öncelikle ilk bölümde ele alınan idea
öğretisi daha ayrıntılı olarak irdelenmiş ve idea kavramının özü anlaşıldıktan sonra ruh ve
ruhun kısımları incelenmiş ve buradan hareketle ruhun ahlaki yaşayıştaki yetkinliği
gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Platon’un bilgi anlayışında önemli yeri olan anamnesis
(anımsama) ve lethe (unutma) kavramları üzerinde durularak bu kavramların Yunan dinsel ve
kültürel yaşamında üstlendikleri temel roller aydınlatılmış ve bu çerçevede Platon’un hakikat
(aletheia) kavramına bakışı ortaya konmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Platon “idea” terimi yerine bazen hangi kelimeyi kullanır?
a)
Eidos
b)
Doğru sanı
c)
Temellendirilmiş doğru sanı
d)
Species
2) Platon’a göre “idea” teriminin en genel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Üçgenin doğası
b)
Şeyleri olduğu gibi göstermeyen ilke
c)
Beyazlık ideası
d)
Baktığımda ya da gördüğümde bana görünen biçim
3)
Aşağıdakilerden hangisi, Platon’un idealarının özelliği değildir?
a)
Bir’dir.
b)
Değişmez olandır.
c)
Ezeli ve ebedidir.
d)
Zamana bağlıdır.
4)
Platon’a göre ideaların varlığı aşağıdakilerin hangisi için şart değildir?
a)
Şeyleri olduğu gibi (ne ise öyle) bilmek için
b)
Yaşamın ve ölümün bilinmezine ermek için
c)
Şeylerin olmasının ve olmayı durdurmasının nasıl mümkün olduğunu
anlamak için
d)
Varlığın tekliğinin şeylerin çokluğuyla uyumunun nasıl mümkün olduğunu
anlamak için
5)
Platon “anamnesis” terimiyle neyi kasteder?
a)
Şeylerin ideaların birer kopyası olmadığını hatırlamayı
b)
Bilginin dışımızdaki şeyleri görmek değil de, içimizde olanı hatırlamak
olduğunu
c)
Şeylerin yalnızca birer uyarıcı olmadığını hatırlamayı
d)
İnsanın hakikatten pay alan bir varlık olmadığını hatırlamayı
6)
“İyi ideası” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)
İyi, ideaların ideasıdır.
b)
Bir benzetmeyle söylenecek olursa, iyi ideası güneşin ideasıdır.
c)
İdealar piramidinin en üstünde yer alan en yüksek ideadır.
d)
İyi ideası gölgeler âleminin en alt ideasıdır.
7)
Platon’un kozmolojisinde önemli bir yeri olan Demiourgos hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)
Evreni hiç yoktan var eden bir yaratıcıdır.
b)
Evreni tasarlarken ideaları kendine örnek almıştır.
c)
Yunanca demos ve ergon kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş bir
kelimedir.
d)
Tasarladığı evren, olabilecek en iyi evrendir.
8)
Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre “ruhun iştahla ilgili bölümünün”
tanımlarından biridir?
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a)
b)
c)
d)
9)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
10)
değildir?
a)
b)
c)
d)

Yürekte yer alan bölümdür.
Bedenin ihtiyaçlarına bağlı olan bölümdür.
Akılla ilgili olan bölümdür.
İradenin bilgisine ermemizi sağlayan bölümdür.
Platon’daki ruhun en önemli erdemi olan “adaletin” işlevi aşağıdakilerden
Ruhun bölümleri arasındaki bağlantıyı en adil şekilde kurmak
Ruhun akli yanını ölümsüz kılmak
Ruhun heyecanlarla ilgili yanını özgür bırakmak
Sadece iradeye gem vurmak
Aşağıdakilerden hangisi Yunanca “aletheia” kelimesinin anlamlarından
Doğru
Gerçek
Unutma
Doğruluk

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)d, 4)b, 5)b, 6) d, 7) a, 8) b, 9) a, 10) c
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3. DEVLETİN BAŞINDA BİR FELSEFECİ OLMALI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

Platon’da Birey ve Toplum Düzeni
Devletin Dümenine Bir Filozof Geçmeli
Devlet Nasıl Yönetilmemeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
İdeal bir devlet nasıl olmalıdır?
2.
Birey ve toplum arasında uyumlu bir ilişkinin kurulabilmesi mümkün müdür?
3.
Dünya tarihinde filozof-devlet adamı olarak tanımlanabilecek bir devlet
adamı veya bir filozof var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Platon’da birey ve toplum
düzeni

Platon’un siyaset anlayışında Platon’un eserlerini okuyup
birey ve toplum arasında
ilgili konunun detaylarına
kurulan ilişkiyi kavramak.
hâkim olarak

Devletin dümenine bir
filozof geçmeli

Platon’un ideal devlet
anlayışını özümsemek.

Platon’da “felsefeci” ile
“siyasetçinin” ne anlama
geldiğini sorgulayarak

Devlet nasıl yönetilmemeli

Platon’un ideal devlet
anlayışını öğrenip mevcut
siyasi düzenlere karşı
eleştirilerini çözümlemek.

Platon’un idea kavramı ile
ideal devlet düzeni anlayışı
arasındaki ilgiyi kavrayarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Utopia: Yok-ülke;
Polis: Kent, kent devleti, site;
Arkhon: Yönetici;
Kalokagathia: Hem ruhen hem de bedenen iyi, güzel ve uyumlu olma
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Giriş
Bu bölümde Platon’un ahlak öğretisinin temelinde geliştirdiği devlet fikri
işlenecektir. Bu bağlamda özellikle birey ve toplum arasındaki ayrılmaz bağlantı; hem
bireylerin hem de devletin erdemlerinin birbirine benzerliği; bu erdemlerden adaletin devletin
en üstün erdemi olduğu; devleti oluşturan üç sosyal sınıf ve bunlar arasındaki dengeler söz
konusu edilecek ve Platon’un iyi bir devletin başındaki yöneticinin filozof olması gerektiğine
olan inancı irdelenecektir.
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3.1. Platon’da Birey ve Toplum Düzeni
Platon’un insanın mutlu olmasına yönelik ahlak öğretisinin ana hedefi, evrensel
değerleri ve bu değerleri açığa çıkaracak davranışları belirlemektir. Bu evrensel arayış, bu
öğretinin siyasal bir içerik kazanmasına neden olur. Dolayısıyla Platon’un tüm öğretisi gerek
ahlaksal, gerekse siyasal yanıyla birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Çünkü insanın ruhunu,
toplumun ruhundan (maneviyatından) ayırmak imkânsızdır. İnsan kendi ruhundaki karmaşaya
çekidüzen verirken, yani dengesini sağlarken doğal olarak ait olduğu toplumun karmaşasını
da bir şekilde düzene oturtmaya, dengelemeye çabalar. 1 Aynı şey toplum açısından
bakıldığında da geçerlidir. Başka deyişle karmaşık bir toplum, ruhların da karmaşık olmasına
yol açar. Bu yüzden toplum her an dirlik ve düzenliğini korumalıdır ki, bireyler de
düzensizlikten kurtulsun. Buna göre iyi ve mutlu bir insan, aynı zamanda iyi ve mutlu bir
vatandaştır. Demek ki Platon’a göre birey ve toplum birbirinden ayrı düşünülemez. 2 Bu
nedenle Platon kendinden önceki Sokratesçi okulların “bireyi toplumdan soyutlayan ve ona
kendi kendine yetmeyi öğrenmesini ve sadece kendi mutluluğu için çaba sarf etmesini
öğütleyen” bireyci görüşlerinden ayrılır. Platon’a göre “toplumlar ve toplumlardaki iş
bölümleri insanın kendi kendine yeten bir varlık olmaması ve başka insanlarla karşılıklı
yardımlaşarak yaşamak zorunluluğunu hissetmesi sonucunda” doğmuştur ve bu yüzden
toplumsal ahlak her zaman ön planda tutulmalıdır. Onun için “insanın kendi mutluluğu, aynı
zamanda toplumun da mutluluğu” demektir. Bir insanın ruhunda hissedebileceği en büyük
mutluluksa, bütün vatandaşlarının aynı mutluluktan pay aldığı bir devletle mümkündür.

Resim 11: Platon
Platon birey ile toplum maneviyatının ayrılmazlığı fikrini özellikle Devlet (Politeia) ve
Kanunlar (Nomoi) adlı eserlerinde mercek altına alır. Onun devleti bir nevi kendi zihninde
çizdiği bir ütopyadır (utopia). Bu devlet (Kallipolis) ana hatlarıyla Yunan’ın geleneksel
polis’ine (kent devleti ya da site devleti) benzer, ama nüfus bakımından daha az sayıda
insandan oluşur ve sınırları daha dardır. Platon devletinin ideal yönetim biçimi de bilgelerin
başında olduğu bir model üzerine kuruludur; ya tek bir bilgenin yönetiminde, monarşik bir
1
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devlet modelidir bu ya da bilgelerden oluşan bir azınlığın başında bulunduğu aristokratik bir
devlet modeli.
Platon devletini tıpkı insan ruhunu üçe ayırdığı gibi üçe ayırarak inceler. Bu üç
bölümlü, yani üç sosyal sınıfa ait devletteki her bir bölüm de ruhun bölümlerine karşılık gelir:
İlk bölüm vatandaşlardan oluşur, yani tüccarlar, sanatçılar ve çiftçiler gibi üreten
sınıftan. Vatandaşlar, aşağıda açıklanacak diğer iki sınıfa tabidir ve devletin yönetiminde
olsun, savunulmasında olsun ya da eğitiminde olsun daha az etkindirler; yine de üretici sınıf
olduklarından devletin ekonomisinde diğer sınıflardan çok daha büyük rol oynarlar.
İkinci bölüm koruyucular ya da askerlerdir. Devlet yöneticilerini yetiştiren bir sınıftır
bu. Görevi askeridir; devletin iç ve dış düşmanlara karşı savunulmasından, sosyal ve politik
düzenin kurulmasından ve kurulu düzenin korunmasından sorumludur. Bu yüzden bu sınıfta
yetiştirilecek çocukları doğuracak ana-babanın bile uygun çiftler olmasına dikkat edilmelidir.1
Bebekliklerinden itibaren iyi ve güçlü bir yurttaş olmaya aday olduklarından, bu sınıfın
üyeleri olabilecek en mükemmel eğitimle yetiştirilmeli, özellikle edebiyat, müzik, askeri
eğitim, (ileri seviyede) matematik, felsefe, metafizik gibi disiplinlerle donatılmalıdır. Bu
sınıfın asla kendi malı mülkü olmamalı, sahip olunan her şey devlete ait olmalıdır. Çünkü bu
sağlanmadığında yönetici olacak insanın ruhu salt mal mülk edinme hırsıyla dolacağından,
halka hizmet etmek yerine elde avuçta ne varsa kendine mal etmeye çalışacaktır, dolayısıyla
iyi, güzel ve doğru olan yoldan sapıp koruyucu olmaktan çok saldırgan bir ruh hâlini
alacaktır. Kısaca bu sınıftaki kişilerin bütün refahları devlet tarafından sağlanmalı, zenginlik
ya da yoksulluk gibi bir dertleri hiç olmamalıdır. Çünkü zenginlik tembellik ve miskinlik
doğurur; yoksulluk ise insanın ödevlerini hakkıyla yerine getirememesine neden olur.
Üçüncü bölüm, bilgelerden oluşur; başka deyişle felsefe eğitimi alan ve her zaman
aklın kılavuzluğunda hareket eden felsefecilerden oluşur. Bu sınıf, diğer sınıfların, dolayısıyla
devletin adeta aklıdır, gözüdür. Bu yüzden felsefeciler devletin başında, her türlü yönetimden
sorumlu (arkhon), yasa yapıcı ve en kritik kararları alan kişiler olarak yer alır. Bundan başka
diğer sosyal sınıfların eğitiminden de sorumludurlar.
Görüldüğü gibi bu üç sosyal sınıf, kuramsal bağlamda ruhun yetileriyle sıkı bir
bağlantı içinde olduğundan, her biri bir erdeme karşılık gelir:
-Üretici sınıf ya da vatandaşların erdemi ölçülülüktür (sophropsyne).
-Koruyucuların ya da askerlerin erdemi cesaret ya da yiğitliktir (andreia).
-Felsefecilerin erdemi ise sağduyu ya da bilgeliktir (phronesis ya da sophia).
Bu erdemlerin yanında Platon’un devletinde çok önem verdiği bir başka erdem daha
vardır ki, o da adaletin kendisidir. Çünkü Platon’a göre adalet, bireylerin hem kendi
aralarındaki hem de toplumla aralarındaki dengeyi sağladığı gibi, sosyal sınıfların hem kendi
1
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aralarındaki hem de toplumla aralarındaki dengeyi de sağlar. 1 Demek ki Platon’un devletinde
siyasal yaşamı, yani site (kent) devletindeki (polis) yaşamı yöneten ve belirleyen adaletin
kendisidir. Bu yüzden “adalet devletin ideasıdır.” Ancak adaletin sağlandığı bir devletin
vatandaşları bir arada güvenle yaşayıp karşılıklı alışverişte bulunur. Adaletli bir toplumda
aşırı tutkulara, ruhun dizginsiz öfkelerine, kıskançlıklarına, korkularına, hazlarına, acılarına
yer yoktur. Toplumda adaleti sağlamakla görevli yargıcın yaşlı olması tercih edilir. Hayatın
bütün açmazlarıyla başa çıkmış, deneyimli, doğruyu ve iyiyi yanlış ve kötüden ayırmada usta,
her insana kendi hakkını teslim etmesini bilen bir yaşlı. Mutlu yaşama giden yol, her şeyden
önce insanların haklarını korumak ve kimseye haksızlık etmemekten geçer. Yöneticisi, yargıcı
birer adalet simgesi olan toplumun vatandaşı da adil olur; kendi şahsi hayatında ve yaşadığı
toplumda kendi payına düşenle yetinmesini bilir. Hiçbir şeyin fazlasını istemez, ne
duygularında ne de davranışlarında aşırıya kaçar; dolayısıyla ölçülülüğün en güçlü
erdemlerden biri olduğunu hiç unutmadan yaşam sürer. Hem kendinin hem de başkalarının
toplumdaki yerini bilen vatandaşların oluşturduğu bir devlet de mutlu ve huzurlu olur. Bu,
barışın kurulmasının ve sürdürülmesinin birinci şartıdır. Barış tesis etmekse bir devletin ve
uyguladığı siyasetin en önemli sorumluluk alanıdır. Çünkü Platon’a göre özellikle siyaset,
hem teorik hem de pratik anlamda bir erdemdir ve bu erdemin amacı devleti iyi, mutlu ve
uyumlu kılmaktır. Buyurgan bir tutumu vardır siyasetin, ama bu buyurganlığının altında
adaletin yerine getirilmesi esastır. Sorumlu olduğu birçok alan söz konusudur belki, ama en
önemlisi savaş yapılıp yapılmamasına karar verecek merci olmasıdır. 2
Platon’un devletinde, yukarıda da değinildiği üzere, yöneticiler ve askerler arasında
komünist bir düzen söz konusudur. 3 Buna göre bu devlette özel mülk yoktur; vatandaşların
malı mülkü de, hatta kadınları, çocukları da sadece devlete aittir ve devletin hizmetindedir. 4
Ama vatandaşlardan oluşan kesimin az da olsa şahsi malı mülkü vardır ve aileleri de sadece
kendilerine aittir.

Resim 12: Atina Akropolisi
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Devlette özel mülkiyetin olmaması gerektiği fikri, Platon düşüncesinde kimsenin
kendiliğinden, doğuştan getirdiği bir hakkın olmamasından kaynaklanır. Herkese devletten,
devletin çıkarları ve çoğunluğun iyiliği doğrultusunda ne pay edilmişse, haktır. (Vatandaşların
kendi malı mülkü varsa, bu onlara devletin tanıdığı bir haktır sadece). Bu anlayış Yunan
dünyasındaki bir kırılma noktasıdır. Çıkar ve toplumun ihtiyacı, maddi ve somut şeylermiş
gibi gelse de, bunları belirleyen devlet ideası olduğundan, Platon’un adalet, hak ve hukuku
idea temelinde akla uygun hâle getirmesi, bize soyut, kavramsal bir zemin sunmaktadır. Bu
kavramsal, soyut ve akılcı adalet anlayışı üzerine hiç kuşkusuz somut bir hak hukuk inşa
edilmesi olanaksızdır. Çünkü bu anlayış, hem devleti kusursuzlaştırır (societas perfecta) hem
de bu kusursuz devlete hizmet eden her şeyi doğru, adil ve haklı; hizmet etmeyeni ise baştan
sona zararlı kılar. 1
Bu devlette hem erkekler hem de kadınlar eğitim görür. Ama eğitim şekli değişiktir;
çünkü her vatandaş kendi eğilimleri ve yeteneklerine göre sınıflara ayrılır ve fazla yetenekli
olmayanlara temel düzeyde, çok yetenekli olanlara ise yüksek düzeyde eğitim verilir. Bu
eğitimde zihinsel eğitime olduğu kadar bedensel eğitime de önem verilir. Çünkü ruh ve beden
arasındaki uyum bir insanın dengeli ve ölçülü bir doğaya sahip olması için çok önemlidir.
Platon’un ideal insan tanımı, ruh ve beden bakımından hem güzel hem de iyi olmadır
(kalokagathia (καλοκαγαθία):kalos: güzel; agathos: iyi); yani dengeli, sağlıklı ve uyumlu
olmadır.

3.2. Devletin Dümenine Bir Filozof Geçmeli
Platon’a göre ideal devleti kuracak ve yönetecek olan, ya bilge kişinin kendisidir ya da
bir filozoftur veya yukarıda dediğimiz gibi bilgelerden oluşan bir azınlıktır. Çünkü bir akıl
varlığı olan filozof gerçek varlığı bilen ve gerçek varlıktaki evrensel değerleri görebilen tek
kişidir. Filozof, aklını kullanarak idealar âlemindeki adalet ideasına vakıf olur ve bu kusursuz
adaleti kendi toplumunda uygulamaya çalışır. Ama, yazık ki, başıbozuk devletlerde filozoflar
ve bunların uğraş sahası olan felsefe devlet yönetimine layık görülmez. Platon’un bu
konudaki görüşleri bugün bile Batı felsefesinin siyaset alanında kaleme alınmış en büyük
eserlerinden sayılan Devlet (Politeia) adlı diyaloğunun 6. Kitabında şöyle özetlenebilir:
Herhangi bir şeyi çabucak öğrenmek, öğrenileni unutmamak, olgunluk ve incelik ve en
önemlisi her zaman doğrunun, iyinin, güzelin peşinde koşup adaleti gözetmek felsefe
eğitiminin kazançlarıdır. Ama bu tür bir eğitim herkesin harcı değildir. Bu tür eğitim alacak
kişilerin her şeyden önce güçlü bir kavrayışı, sağlam bir belleği olması gerekir. Aynı zamanda
üstün niteliklere sahip, incelikli, doğru, yiğit ve tok gözlü de olmalıdır. İşte bir devlet de
ancak bu niteliklere sahip kişilere, yani ancak felsefe eğitimi almış kişilere emanet edilebilir.
Evet, doğrudur, kendisini felsefeye verenler tuhaf insanlar olarak görülebilir. Hiçbir işe
yaramaz oldukları da düşünülebilir ve buradan hareketle onların devlet gibi önemli bir yapının
başına geçirilmesi gerektiği düşüncesi tepkilere yol açabilir. 2 Ama bu tür tepkiler tümüyle
yanlış ve saplantılı düşüncelerin ürünüdür. Çünkü bir toplum filozoflarını kullanamıyorsa, suç
filozofların değil, toplumundur. İnsani uğraşların en iyisi olan felsefeye bu uğraşın tam tersi
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uğraşlarla haşır neşir olanların değer vermemesini de aslında yadırgamamak gerekir. Bir gemi
düşünelim; bu geminin de hâli vakti yerinde, ama gözleri görmeyen, kulakları işitmeyen ve
üstelik gemicilikten de bihaber bir sahibi olsun. Sonra bu geminin kaptanı olmaya çalışan bir
dolu tayfa düşünelim. Kaptanlık sanatını bilmeyen ya da biliyorsa nereden bildiğini
söylemeyen, hatta kaptanlık sanatı da neymiş diyen tayfalar olsun bunlar. Hepsinin tek isteği
geminin dümenine geçmek. Bu yüzden geminin sahibine yalvarıp yakarıyorlar, dümeni bana
ver diye. Gemi sahibi birine verecek olsa dümeni, bir diğeri onu gemiden apar topar atmaya
ya da öldürmeye kadar vardırıyor işi. Onu ilaçlarla, içkilerle uyuşturuyorlar ve gemide ne var
ne yoksa çalıp çırpıyorlar. Tıka basa ne buldularsa yiyorlar, kafaları çekiyorlar. Gemiyi de
böyle ayyaşlar nasıl yürütürse öyle yürütüyorlar. Bu arada gemi sahibini kandırıp dümeni ele
geçiren kimseye de övgüler yağdırmaya başlıyorlar, alkışlıyorlar, “eşşiz kaptan, en büyük
gemici,” diye avaz avaz bağırıyorlar. Ama gerçek bir kaptanın hava durumunu, mevsimleri,
yıldızları, rüzgârları ve bunlara benzer şekilde bir geminin yürütülmesi için ne gerekiyorsa
hepsini bilen kişi olması gerektiğini düşünmüyorlar bile. 1 İşte bir gemide böyle bir karmaşa
yaşanıyorsa, o gemide gerçek kaptanın değeri anlaşılmaz. Ona ancak kaçık, işe yaramaz
sıfatları yakıştırılır. Böyle bir gemiye benzeyen devlette filozofların durumu da gerçek
kaptanın durumuna benzer. Gerçek kaptan onurludur, asla yalvarıp yakararak geminin başına
geçmek istemez. Bilgisi ve görgüsüyle bu işi yapmak ister. Bu yüzden de gidip de bir gemi
sahibinin kapısını çalmaz; aksine gemi sahibinin onun kapısını çalması beklenir, çünkü doktor
hastanın değil, hasta doktorun kapısını çalar. 2

Resim 13: Platon
Görüldüğü gibi Platon devleti bir gemiye, filozofu da kaptanına benzetirken, aslında
içten içe İÖ 5. yüzyıl sonu ila İÖ 4. yüzyıl başlarındaki Yunan toplumunun siyasi
yaşamındaki çalkantıları, kararsızlıkları ve tutarsızlıkları sergilemektedir. Toplumunun
iyileştirilmesine yönelik fikirlerini sunarken filozofça tutumunun yanı sıra, konuya daha çok
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bir edebiyatçı, eğitimci, sosyolog, devlet adamı, hatta belki de daha çok bir Atinalı aristokrat
edasıyla yaklaşmaktadır.
Platon’un filozof-kral yönetimindeki bir devleti diğer devlet modellerinden üstün
tutmasının nedeni, her şeyden önce felsefeye ve filozofa verdiği payede gizlidir. Ona göre en
soylu, en adaletli ruh bir filozofun ruhudur; çünkü erdemden en büyük payı alan bu ruhtur.
Erdemse (arete), tanrısal olduğu için, en kusursuz ve en mükemmel ruh durumudur. İnsanın
hem düşüncelerini hem de davranışlarını incelikli, ahenkli, sağlam ve adil kılar. İnsanın hem
kendisiyle hem de başkalarıyla barışık olmasını sağlar. Erdemli ruhun kavrayışı yüksek,
cesareti üstün ve kendine hâkimiyeti olağanüstüdür. Erdemli bir ruhta ruhun üç bölümü de
birbiriyle bağdaşır, aralarında hiçbir kopukluk yoktur. Akli yan, olması gerektiği gibi
bilgelikle, heyecanlarla ilgili yan cesaret ve yiğitlikle, şehvani yan da kendine hâkimiyetle
donanımlıdır. 1 Bilgelik iyi ve kötü olan ile iyi ve kötü olmayanın bilgisidir. Cesaret ya da
yiğitlik yasaların emrettiğinden ayrılmayarak kaçınılması ya da kaçınılmaması gereken şeyler
hakkında hüküm verebilme ve bu hükme uygun davranabilme yetkinliğidir. 2 Aslında
sağduyuyla birebir bağlantılıdır; çünkü kaçınılmaması gereken, yani iyi olanın bilgisi ve
kaçınılması gereken, yani kötü olanın bilgisi sağduyunun kendisidir. Görüldüğü gibi cesaret,
kör bir cesaret ya da cüretkârlık, kahramanlık gösterisi, gözüpeklik ya da gözükaralık değildir.
Kendi kendini kontrol etme ise, arzular ve dürtüler ile yönetici öğe, yani akıl arasındaki
ilişkideki düzeni kavrayabilme yetisidir. Kısaca bedenin isteklerinin ruhun akli yanıyla
dizginlenmesini başarabilmedir. Bu üç yetinin ya da yetkinliğin birbiriyle uyumlu olmasını
sağlayansa adaletin kendisidir. Adalet bu üç öğenin kendi işlevlerini uygun şekilde yerine
getirmesinde en belirleyici unsurdur. Çünkü adil bir insan gerektiğinde bilge, gerektiğinde
cesur ve gerektiğinde kendine hâkim olabilen insandır. 3İşte bir filozof, ruhunda bu erdemleri
birbirine örmeyi başaran ve mutluluğun, huzurun, refahın mutlak anlamını bilen tek kişidir.
Çünkü o, bilgelik çabası anlamına gelen felsefenin eğitimini görmüş kişidir. Felsefe, ruhu
bedenden ayırıp hür kılabilme ve onu zihinle kavranılabilene ya da doğru olana döndürme
çabasıdır. 4 Felsefeci ise kendisini düşünülebilir olana, yani öz varlığa götürecek olan bütün
öğrenim dallarına doğal olarak yatkın bir ruha sahip kişidir. Öz varlık her türlü yanılgıdan,
hatadan ve değişimden arınmış olduğundan, felsefecinin de doğasında yanılgıya ya da
değişimlere yer yoktur. Felsefeci hakikate âşık kişidir, bu yüzden yanlışlığa tahammülü
yoktur. Doğası ölçülülük üzerine inşa edilmiştir, bu yüzden ruhundaki tüm dürtülere, tutkulara
kendini aklıyla kapatmasını bilir. Her şeyden önce tüm benliğini hakikatin öğrenilmesine
adadığı ve dolayısıyla tüm arzularını hakikatin bulunduğu yöne çevirdiği için, bedeninden
gelebilecek herhangi bir dürtü onun hakikat aşkıyla dolu ruhunu yolundan edemez; bütün
duyularını, kendisini yoldan çıkaracak hazlara, zevklere kapamasını kelimenin tam anlamıyla
bilir. 5 Felsefecinin zihni hürdür, hem de tanrısal olanı dünyevi olandan ayırt etmesini bilecek
kadar hürdür. Ayrıca onda, kendisini hakikate, özgürlüğe ve ölçülülüğe ulaştırabilecek kadar

1
2
3
4
5

Alcinous, 29.15-25.
Alcinous, 29.35.
Alcinous, 29.45.
Alcinous, 1.5.
Alcinous, 1.15.

58

doğal bir adalet duygusu vardır. Her an öğrenmeye yatkındır, hafızası da çok geniştir; 1
öğrendiğini hafızasının derinlerine yerleştirip gerektiğinde hepsini bir anda ortaya
çıkarabilecek yetidedir. Ondaki bu doğal armağanlar uygun bir eğitimle buluştuğunda ve bu
eğitimin besleyici damarlarından beslendiğinde erdem bakımından mükemmel olur. Ama tam
tersi bu doğal yatkınlıklar ihmal edildiğinde, en büyük kötülüklerin de habercisi hâline gelir. 2
Platon bu noktada filozofu bir sofistten tamamen ayrı bir bakış açısıyla
değerlendirdiğini de ortaya koyar. Ona göre sofist, gençlerin kendini kiralamasına izin veren
ve soylu olmadığı hâlde soyluymuş gibi görünen kimsedir. Bir filozofun işi varlıkla, varolan
şeylerle olduğu hâlde bir sofistin işi varolmayanla, yani hiçlikle ilgilidir. Varolmayan,
varolanın her anlamda tam zıttıdır. 3

3.3. Devlet Nasıl Yönetilmemeli
Platon Devlet’inde başında bir filozof olan ve vatandaşlarının bütün ihtiyaçlarının
karşılandığı bir toplumda mutluluktan söz edilebileceğini söylerken, kendisine yanlış gelen
devlet biçimlerini de açıklamadan geçmek istemez:
1. Asker Devlet: Platon’a göre askerlerin egemen olduğu bir düzeni benimseyen
devlette her şeyin başında “savaş ve savaşmak” gelir; ardında da “şan, şöhret ve onur elde
etme hırsı.” Dolayısıyla böyle bir devletin yöneticileri ve vatandaşları diğer bütün değerlerden
rahatlıkla vazgeçmeye her an hazır ve nazırdır.
2. Oligarşi (Plutokrasi): Zenginlik ve para hırsının ön plana alındığı, bütün diğer
değerlerin bir yana terk edildiği böyle bir devlet modelinde, her şey paranın etrafında
dönmeye başlar. Bunun sonucunda toplum servetine servet katmak isteğiyle dolu, birbirlerini
sürekli kıskanan, birbirlerinden nefret eden insanlar yığını hâle gelir.
3. Demokrasi: Halk meclisinin aldığı kararlarla yönetilen bu tür bir devletin kaderi,
halkın sürekli değişen fikirleri ve kararları neticesinde her an büyük sarsıntılar geçirmeye
mahkûmdur. Platon demokrasiyle idare edilen Atina’nın bu yönetim biçimini benimsemiş
olmakla ne büyük zarara uğradığının, ne büyük kayıplar verdiğinin farkındadır. Bunun en
büyük örneği de, hocası Sokrates’in haksız mahkûmiyeti ve infazıdır. Böyle bir düzende ikna
etme kabiliyetleri sonsuz olan demogoglar (laf cambazları) insanların telaşlı, düşüncesiz ve
tutkulu ruh hallerini bir araç olarak kullanıp toplumu istedikleri yöne rahatlıkla çevirebilir.
Dolayısıyla aklın değil de, heyecanların hâkim olduğu böyle bir yerde, ne insanlar sağlıklı
olur ne de devletin kendisi.
4. Tiranlık: Başta zorba bir hükümdarın bulunduğu bir devlet düzeni, halkının hem
zihnini hem de bedenini köleleştireceğinden, en kötü devlet modelidir.

1
2
3

Alcinous, 1.20.
Alcinous, 1.25.
Alcinous, 35.15.
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Platon’un kendisine uygun gelmeyen ve hastalıklı olarak değerlendirdiği 1 devlet
modellerinin özellikleri incelendiğinde, kendisine uygun gelen devlet modelinin özellikleri de
kendiliğinden anlaşılmış olur. Onun zihninde her şeyden önce savaştan arınmış bir toplum
düşüncesi hâkimdir; ikincisi servete önem vermeyen ve bu konudaki hırslarına yenilmeyen
yöneticilerin ve vatandaşların bulunduğu bir toplumdur. Üçüncüsü, aklıyla değil de
duygularıyla hareket eden halkın kararlarının ön planda tutulmadığı bir düzenin hâkimiyetini
ister. Dördüncüsü, zorba hükümdarların insanları ezdiği bir düzen yerine, kesinlikle adaletin
anlamını bilen ve her türlü düşüncesinde ve davranışında adil davranan yöneticilerin başta
olduğu bir devlet onun hayallerini süsler. Bu yüzden onun hayal yöneticisi iyi olanın tek
gözetmeni olan filozoftur. Bu yüzdendir ki, filozoflar başa geçmedikçe ya da krallar filozof
olmadıkça kötülüklerden arınmış bir devletin gerçekleşmesi imkânsızdır. 2
Görüldüğü gibi Platon’un zihnindeki devlet, adeta idealar dünyasının gölgeler
dünyasıyla birebir kavuştuğu bir devlet modelidir. Yani her şeyin ilk örneğinin, ilk ve
kusursuz modelinin madde âleminde apaçık görünür kılındığı bir devlet; iyi’nin, güzel’in,
doğru’nun ve adalet’in, kısaca Öz Varlığın dünyaya inip onu baştan sona iyi, güzel, doğru ve
adaletli kıldığı bir devlettir. Bütün vatandaşların yöneticilerinden memnun olduğu,
uyguladıkları siyasetin meyvelerini teker teker derdiği bir toplum şüphesiz bir idealdir. Ama
bu ideale yaklaşma ihtimali de hiç yok değildir. Çünkü insanlar doğuştan itibaren bu ideali
yakalayacak şekilde bir eğitim alırlarsa ve aldıkları bu eğitimin hakkını verip toplumda
kendilerinden istenen görevleri istenildiği şekilde yerine getirirlerse, böyle bir devlete sahip
olmak işten bile değildir. Vatandaşlara gereken eğitimi vermekse toplumun üst sınıflarının
işidir. Bu yüzden bu sınıfa dâhil olanların üst bir eğitimle yetiştirilmeleri ve içlerinden
çıkaracakları bilgeleri hem ruhen hem de bedenen mükemmel yetilerle donatmaları gerekir.
Bu tür bir eğitimle donanımlı zihinler başa geçtiğinde bir devletin ideası olan adalet,
toplumun her kademesinde, ardından da tek tek insanlarda kendisini hissettireceğinden,
kimsenin kimseye karşı bir hıncı kalmaz. Düşüncede olan iyi davranışlara da yansır ve
sonuçta bir devletten beklenen en önemli sorumluluk da yerine getirilmiş olur. Yani insanlar
hem ruhlarında hem de dış dünyalarında mutlu ve refah içinde bir yaşam olanağı bulur, hem
kendilerinin hem de diğer insanların güvenliğini her şeyin önünde tutar. Ne kendileri
kendilerinin düşmanı kesilir ne de dış düşmanların onları ele geçirmesine izin verir; en
önemlisi de yarının kaygısını duymadan, bugünü doya doya yaşayabilir.

1
2

Alcinous, 34.35-40.
Alcinous, 34.25.
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Uygulamalar
1.
Platon’un siyaset anlayışını ortaya koyan temel eserlerini, yani Devlet ve
Yasalar adlı diyaloglarını, ayrıca siyaset anlayışında önemli bir yeri olan Sokrates’in ölüme
mahkûmiyetle sonuçlanan davasını konu alan Apologia (Savunma) adlı diyaloğunu, son
olarak da Syrakousai tiranı Dionysios’a hitaben yazdığı 7. Mektup’unu güvenilir
çevirilerinden okuyunuz. Günümüz siyaset anlayışıyla dönemin siyaset anlayışı arasındaki
benzerlik ve farklılıkları tespit ederek tartışınız.
2.
Platon’un utopia’sını örnek alarak siz de hayalini kurduğunuz dünyayı, içinde
yaşamak istediğiniz ideal devleti tasarlayınız.
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Uygulama Soruları
1.
açıklayın.
2.
farkı nedir?
3.
nelerdir?
4.

Platon’un ideal devletinde kaç sosyal sınıf vardır? Özellikleriyle
Platon’un devlet anlayışının Sokratesçi okullardan ve Sofist düşünceden
Platon’un zihnine uygun düşmeyen devlet modelleri ve özellikleri
Platon’a göre neden devletin başında bir filozof olmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Platon’un ahlak öğretisinin temelinde geliştirdiği devlet fikri
işlenmiştir. Bu bağlamda özellikle birey ve toplum arasındaki ayrılmaz bağlantı; hem
bireylerin hem de devletin erdemlerinin birbirine benzerliği; bu erdemlerden adaletin devletin
en üstün erdemi olduğu; devleti oluşturan üç sosyal sınıf ve bunlar arasındaki dengeler söz
konusu edilmiş ve Platon’un iyi bir devletin başındaki yöneticinin filozof olması gerektiğine
olan inancı irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Platon’un insanın mutlu olmasına yönelik ahlak öğretisinin ana hedefi

nedir?
a)
Evrensel değerleri ve bu değerleri açığa çıkaracak davranışları
belirlemektir.
b)
İnsan ruhunun iştahla ilgili bölümünü anlamaktır.
c)
İnsan ruhunun akılla ilgili bölümünü anlamaktır.
d)
İnsan ruhunun heyecanlarla ilgili bölümünü anlamaktır.
2)
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un birey ve toplum hakkındaki görüşlerini
dile getirmez?
a)
İnsan kendi ruhunun karmaşasını dengede tutmaya çalışırken, ait olduğu
toplumun da karmaşasını dengede tutmaya çalışır.
b)
Platon’a göre birey kendini toplumdan soyutlayıp kendi kendisine yetmeyi
öğrenmeli ve sadece kendi mutluluğu için çaba sarf etmelidir.
c)
İnsanın ruhu, toplumun maneviyatından asla ayrılamaz.
d)
İyi ve mutlu bir insan, aynı zamanda iyi ve mutlu bir vatandaştır.
3)
Platon’un ideal devletindeki vatandaşların erdemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Ölçülülük
b)
Bilgelik
c)
Basiret
d)
Cesaret
4)
Platon’un ideal devletindeki sosyal sınıflar aşağıdakilerin hangileridir?
a)
Askerler; bilgeler; metafizikçiler
b)
Tüccarlar; vatandaşlar; askerler
c)
Vatandaşlar; bilgeler; çiftçiler
d)
Vatandaşlar; koruyucular; bilgeler
5)
Yunacada “polis” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Kolluk kuvveti
b)
Kent devleti
c)
Halk
d)
Sosyal sınıf
6)
Platon’a göre “ideal insan” kimdir?
a)
İdealar âlemini temaşa eden insandır.
b)
Bedence ideal güzelliğe sahip insandır.
c)
Tek tek nesneler ile idealar âlemini birbirinden ayırmasını bilen insandır.
d)
Ruh ve beden bakımından hem güzel hem de iyi olan, yani dengeli,
sağlıklı ve uyumlu insandır.
7)
Platon’un karşı olduğu devlet biçimleri hangileridir?
a)
Yalnızca Asker devlet
b)
Oligarşi ve tiranlık
c)
Asker devlet, tiranlık, demokrasi, oligarşi
d)
Yalnızca demokrasi
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8)
Platon’un devletinde özel mülk edinme hakkı kimlere tanınmıştır?
a)
Gemi kaptanlarına tanınmıştır.
b)
Vatandaşlara tanınmıştır.
c)
Askerlere ve bilgelere tanınmıştır.
d)
Bilgelere tanınmıştır.
9)
Platon’un adaletli toplum anlayışına aşağıdakilerden hangisi uygun
değildir?
a)
Oligarşik bir yönetim tarzı, adaletli bir toplumun ideasıdır.
b)
Adaletli bir toplumda aşırı tutkulara yer yoktur.
c)
Adaletli bir toplumda mutluluğa giden yol, insanların haklarını korumak
ve kimseye haksızlık etmemekten geçer.
d)
Ancak adaletli bir toplumda vatandaşlar bir arada güvenli yaşamanın
tadına varır.
10)
Platon’a göre ideal devletin başına geçecek filozof, hangi özelliklerinden
dolayı bu görevi hak eder?
I) Gerçek varlıktaki evrensel değerlerin ne olduğunu görebilen tek insan olduğundan
Iı) İdealar âlemindeki adalet ideasına vakıf bir insan olduğundan
Iıı) Gerçek hayatta bir kaptan olmadığından
Iv) Bir gemiye benzetilen devletin vatandaşlarını sadece maddi ihtiyaçlarının nasıl
karşılayacağını bildiğinden
V) Sadece filozofların bir gemi alacak parası olduğundan.
a)
b)
c)
d)

I ve V
Yalnızca I
I, IV ve IV
I ve II

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) a, 4) d, 5) b, 6) d, 7) c, 8) b, 9) a, 10) d
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4.BİR ÖĞRENME ARACI OLARAK MİTOSLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.

Er Mitosu
Er Mitosunun Yorumlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Kader ve zorunluluk kavramları insan hayatında ne derece önemli bir yere
sahiptir? Sorgulayınız.
2.
Platon’un nasıl bir evren tasavvuru vardır? Araştırınız.
3.
Bir filozofun düşüncelerini mitoslar aracılığıyla ifade etmesi söz konusu
düşünceleri ne derece anlaşılır kılar? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Er mitosu

Er mitosu aracılığıyla
Platon’un öte dünya, ruh,
kader, zorunluluk vb
konularındaki düşüncelerini
özümsemek.

Platon’un diyaloglarında
geçen öte dünya ile ilgili
tüm öğretilerini okuyup
araştırarak

Er mitosunun yorumlanması

Er mitosu aracılığıyla
alegorik bir dille anlatılan
felsefi görüşlerin nasıl
çözümlenebileceğini
öğrenmek.

Platon’un Er mitos’unu
kaynağından okuyup
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Hades: Yeraltı dünyası, ölüler ülkesi;
Tartaros: Suçlu ruhların cezalarını çektiği yeraltı zindanı;
Ananke: Zorunluluk, kader;
Morialar: Kader tanrıçaları (Klotho, Lakhesis, Atropos);
Daimon: Koruyucu ruh;
Metempsykhosis: Ruhgöçü
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Giriş
Bu bölümde Platon’un felsefesindeki bazı düşüncelerin daha rahat
anlaşılması için başvurduğu bir retorik yöntem ya da sanat konu edilecektir. Bu yöntem,
genellikle hatiplerin başvurduğu ve anlatılmak isteneni mitolojiden seçilen örnek olaylar ya da
örnek kahramanlar eşliğinde daha açık ve net bir şekilde sunma yöntemidir. Platon da
zihnindeki birtakım fikirlerin ve kavramların mitolojik bir kurguyla daha rahat ifade
edebileceğini ve karşı tarafın da bunları daha rahat anlayabileceğini düşündüğünden,
diyaloglarında sıkça bu retorik yönteme başvurmuştur. Bunların arasından seçtiğimiz Er
Mitosu örneği Platon’un mitolojiyi ibretlik bir ders olarak ne şekilde kullandığını görmemizde
etkin olacaktır.
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4.1. Er Mitosu
Daha önce Kanatlı Ruh ve Mağara Benzetmesi örneklerinde de tanık olduğumuz
üzere, Platon’un diyaloglarında logos’u mitosla örerek açıklamaya çalışmasının başlıca
nedeni, felsefi kavramların ve öğretilerin mitoslar aracılığıyla daha rahat
anlamlandırılabileceğine ve felsefi savların daha sağlam bir zemine oturtulabileceğine olan
inancıdır. 1 Bu yüzden özellikle sıra dışı bir anlatım tarzı gerektiren her yerde, örneğin
“olağanüstü gibi görünen bir fikri” ya da “gerçek dışıymış gibi gelen bir düzeni” anlatırken ya
kendi kendine bir mitos yaratma yolunu seçer Platon ya da Yunan’ın geleneksel mitoslarını
yardımına çağırır. “Adalet” ve “adaletsizlik” kavramlarının çözümlenmesinde etkin olacağına
inandığı Er Mitosu bu yöntemin en iyi örneklerinden biridir.
Politeia (Devlet) adlı yapıtın 10. bölümünde (614b-621d) yer alan bu mitos, Er
adındaki Pamfilyalı 2 bir yiğidin yeraltı dünyasında yaşadıklarıyla ilgilidir ve öte dünyadaki
“son yargılanma sahnesi” üzerine kurgulanmıştır. Platon, Sokrates ile Glaukon arasında geçen
bir konuşmada aktarılıyormuş izlenimi verdiği bu mitosla öte dünya sahnesiyle ilgili
zihninden geçenleri ve bu dünyadan öte dünyaya göç eden ruhların (psykhai) yargılandığı
mekânın gizlerini açıklar gibidir.

Resim 14: Kayıkçı Kharon ve yeraltına giriş
Öykünün kahramanı Er tanrılar tarafından seçilmiş bir savaş kahramanıdır. Görevi,
yaşam sonrasında olup bitenlere ilk elden tanık olmak, her olayı tüm ayrıntılarıyla
gözlemlemek ve sonra dünyaya gelip bunları insanlara teker teker anlatmak ya da bir tür ders
vermektir.
Bu öykünün özeti şöyledir: Armenios’un oğlu Pamfilyalı Er bir savaş sırasında
cephede hayatını kaybeder. On gün sonra bulunduğunda bedeninin hiç bozulmadan öylece
1
2

Reynolds& Tracy 1990: 95-121. Ayrıca bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Stewart1905; Partenie (ed.) 2004.
Pamphylia (Pamfilya): Küçük Asya’nın (Asia Minor) güneyinde, Lycia (Likya) ile Cilicia (Kilikya)
arasındaki bölge.
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kaldığı görülür. Hemen evine taşınır ve cenaze töreni için gerekli hazırlıklara başlanır. Ama
on ikinci gün tam odun yığınının üzerinde yakılacağı sırada Er birden dirilir ve ölüm
sonrasında yaşadıklarını bir bir anlatmaya başlar: 1 Öldüğü anda canı bedeninden ayrılmış ve
başka ruhlarla birlikte gizemli bir mekâna varmıştır. Bu mekânda dört geçit (khasmata)
vardır; bu geçitlerin ikisi yerde yan yanadır; diğer ikisiyse bunların tam karşısına gelecek
şekilde gökyüzündedir. Geçitlerin ortasında ölenlerin ruhlarını yargılamakla görevli yargıçlar
oturmaktadır. Yargı sonucunda suçsuz bulunan ruhlar sağ taraftan gökyüzüne
gönderilmektedir; ama suçlu bulunup hüküm giyenlerin sırtına işledikleri suçun ne olduğunu
belirten bir yafta yapıştırılmakta ve bu şekilde sol taraftan aşağı inen yola sokulmaktadır.

Resim 15: Yeraltı dünyası
Er yargıçların huzuruna geldiğinde, tanrısal bir kararla kendisine haberci görevi
bahşedildiğini öğrenir; öğrenir öğrenmez de bulunduğu mekânı iyice seyretmesi ve
gördüklerini dönüp insanlara anlatması buyrulur. Bunun üzerine Er etrafına çok daha dikkatli
bir şekilde bakmaya, gördüğü her şeyi en ince ayrıntısına kadar zihnine yazmaya başlar.
Yargılanan ruhların bazılarının gökteki geçitten, bazılarının da yerdeki geçitten çıkıp gittiğine
tanık olur. Gökteki geçitten geçen ruhlar bir ışık seli hâlinde aşağı akarken, yerdeki geçitten
gelenler kir pas içinde, perişan bir hâldedir. Uzun bir yolculuk geçirmiş olan bu ruhların hepsi
bir çayırda (eis ton leimôna) toplanır. Önce birbirini tanıyan ruhlar selamlaşır ve yerden
gelenler gökten, gökten gelenlerden de yerden haber almaya çalışır. 2 Yeraltında işkence çeken
ruhlar bin yıl süreyle katlandıkları acıları yana yakıla, ağlaya sızlaya birbirine anlatır; gökten
inenlerse orada gördükleri ve tattıkları sonsuz güzellikleri öve öve bitiremez. Yeraltında,
yaşarken işlenen kusurların ve yapılan kötülüklerin cezası teker teker ve kat kat ödenmektedir.
Özellikle devletine, ordusuna ihanet edenlerin, insanların başlarına felaket getirenlerin cezası
çok ağırdır. Tanrılara, ana babaya saygısızlık etmenin, adam öldürmenin cezası ise hepsinden
ağırdır. Buna karşılık yaşadığı dünyada iyilik yapmayı seçmiş insanların ödülüyse hem
yaşamda hem de ölümde çekilen tüm acıları unutturacak değerdedir.

1
2

Bu öykünün ayrıntıları için bkz. Ç. Dürüşken(Baskıda). Antikçağ’da Ölüler Ülkesi, Alfa Yayınevi.
Platon, Politeia, 10.614a-615a.
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Bir ara Er, yanında duran bir adama Büyük Ardiaios’un nerede olduğunun
sorulduğunu işitir. Ardiaios, bin yıl kadar önce Pamfilya’da korku estiren zorba bir tirandır ve
babası ile ağabeyini öldürmüştür. Kendisine soru sorulan adam cevaben Ardiaios’un yaşarken
yaptığı nice kötülük yüzünden bu çayıra asla gelemeyeceğini söyler. Çünkü Ardiaios ve onun
gibi başka zorbalar yargılanmış ve cezalarını da gerektiği şekilde çekmiştir, ama tam geçitten
çıkmak üzereyken son anda kapılar üstlerine kapanmış ve hepsi sonsuza kadar içeride
kalmaya mahkûm edilmiştir; yani çayırda toplanma hakkını elde edememişlerdir. Bunun
üzerine Er bakışlarını geçitlere çevirir ve sahiden de Ardiaios gibi haydutların ya da cezasını
tam doldurmayanların çıkışa tam yaklaştıkları sırada geçitlerin homur homur homurdandığına
ve büyük bir gürültüyle birbirine geçtiğine şahit olur; ardından da nöbetçilerin gelip onları
bellerinden yakaladıkları gibi gerisin geri götürdüklerine. İşte Ardiaios ve yanındaki haydutlar
da böyle geri götürülmüş, ellerinden, ayaklarından ve boyunlarından zincire vurulmuş, yer yer
derileri yüzülmüş ve gelen geçenler, bu adamların neden bu hâle düştüklerini görsün de ibret
alsın diye bir yolun kenarına sürüklenip öylece bırakılmıştır 1. Sonra bunlar yeniden yoldan
toplanmışlar ve hepsi öte dünyanın işkence mekânı Tartaros’un en derinlerine fırlatılıp
atılmışlardır. Er buradan şu dersi çıkarmıştır: Yeraltında bir insanın başına gelebilecek en kötü
durum, ruhunun cezasını çektikten sonra çayıra gideceği geçide geldiği anda geçitlerin birden
kapanması ve içeride bin türlü işkenceye maruz kalması, bu da yetmiyormuş gibi sonsuza
değin Tartaros’ta acı çekmeye hüküm giymesidir. Bu yüzden Er, görevli olduğunu bilmesine
rağmen, acaba geçitten geçebilecek mi diye geçide geldiğinde için için büyük bir korku duyar.
Ama hiçbir zorluk yaşamadan geçitten geçtiğini görünce rahat bir soluk alır, ferahlar.

Resim 16: Iksion: Yeraltında bir cezalandırma sahnesi
Geçitten geçen ruhlar küme küme çayırda toplanırlar ve yedi gün orada kalırlar;
sekizinci gün geldiğinde hepsi yeniden bir araya gelip başka bir gizeme doğru yola çıkarlar.
Tam dört günlük bir yolculuğun ardından, gökyüzüyle yeryüzü arasında gökkuşağından daha
parlak ve çok daha saf bir ışığın süzüldüğü bir mekâna gelirler. Bir gün daha yürüyüp bu
ışığın yanına varırlar. Işığın yanına yaklaştıklarında, ışığın ortasında gökyüzüne gerili
zincirler olduğunu görürler. Bu ışık göğün kemeridir ve devinmekte olan bütün çatıyı bir
1

Platon, Politeia, 10.615a-616a.
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arada tutmaktadır. Zincirlerin uçlarında, Kader’in tekerleğini döndüren kirmeni 1 asılıdır.
Çelikten yapılmış bu kirmen bütün küreleri yörüngelerinde döndürmektedir. Kirmenin hem
çelikten hem de başka maddelerden yapılmış bir de ağırşağı vardır. 2 Ağırşak hep bildiğimiz
ağırşaktır; ama oldukça büyük, içi boş ve çukurdur. Gitgide daha da küçülen sekiz ağırşak
daha yerleşmiştir o çukura; iç içe geçmiş kutucuklar gibidir adeta. Üstten bakıldığında çember
çember görünmektedir bu ağırşakların kenarlaı; 3 ve sanki hepsi tek bir gövde gibidir.En dışta
yer alan birinci ağırşağın kenarı, diğerlerine göre çok geniş bir çember hâlindedir. Bunu
altıncı ağırşak izler. Üçüncü sırada dördüncü ağırşak yer alır. Sekizinci ağırşak dördüncü
sırada; yedinci ağırşak beşinci sırada; beşinci ağırşak altıncı sırada; üçüncü ağırşak yedinci
sırada; ikinci ağırşak ise sekizinci sırada yer alır. 4 Dıştaki en geniş ağırşak pul pırıl ışıldar.
Yedinci ağırşağın da rengi çok parlaktır. Sekizinci ağırşak rengini yedinciden alır. İkinci ve
üçüncü ağırşağın rengi sarıya çalar; üçüncüsü bembeyazdır, dördüncüsü kırmızımsıdır;
altıncısıysa beyazımsıdır. Bu koca gövde, bütün olarak hep aynı hareketle dönüp durur. Ama
bu gövdenin içinde yer alan yedi çember, bütünün hareketine ters yönde ve yavaş yavaş
dönmektedir. 5 Bu yüzden de çemberlerin sırası birbirinin içine geçmiş gibi görünmektedir.
Kader, dizinin üstünde döndürür bu kirmeni; üstte, her çemberin kenarında bir Siren 6
oturmuştur; çemberle birlikte onlar da dönmektedir. Dönerken de her biri tek bir ses çıkarır,
tek bir nota söyler; sonra bütün bu sesler birleşip ahenkli bir ezgiye dönüşüverir. 7 Sirenlerin
yanı sıra Zeus ile Kader’in (Ananke: Zorunluluk) 8 kızları olarak bilinen üç kız da birbirlerine
eşit aralıklarla çemberlere yerleşmiştir. Bunlar Yunan’ın ünlü Kader tanrıçalarıdır (Moiralar)
ve her biri kendi tahtında oturmaktadır. Bembeyaz giysiler vardır üzerlerinde, başlarına da
kurdeleler takmışlardır. Yunan mitoslarında da hep beyaz giysileriyle anılır bu tanrıçalar ve
her ölümlünün doğumundan ölümüne kadar olan yaşamını denetleme hakkına sahip olarak
betimlenirler. 9 Bu tanrıçalardan Klotho (Eğiren), insanın yaşam ipliğini kirmene geçirip
döndürmeye başlayandır. 10Lakhesis (Pay Dağıtan, Kur’aları Çeken), çubuğuyla yaşam ipliğini
ölçüp biçendir; 11 Atropos (ya da Aisa: Değiştirilemez Olan) ise yaşam ipliğini kesen, başka
deyişle ölüm anını ve biçimini belirleyendir. 12
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Kirmen: Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç.
Yün veya iplik eğrilen kirmeni ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç
veya kemik parça (TDK).
Burnet, Platon’un Pythagorasçı çizgiler taşıyan bu tanımını yorumlar ve onun küreler yerine birbirinin içine
geçmiş, ortak merkezli ağırşakların kenarlarından söz ettiğini belirtir (Burnet, 1920: 216-216).
Platon, Politeia, 10.616a-617a.
Aetios (2.16.3), gezegenlerin, yörüngelerinde, batıdan doğuya doğru döndüklerini ileri süren kişinin
Alkmaion (96) olduğunu vurgular. Bkz. Burnet 1920: 123.
Yun. Seiren; Lat. Siren: Yunan söylence dünyasında, söyledikleri tatlı ezgilerle adalarının yakınlarından
geçen gemicileri büyüleyip yok ettikleriyle ilgili pek çok öyküye konu olan nymphalar (su perileri).
Gök cisimlerinin devinimlerinden çıkan görkemli sesten söz edilmektedir. Bkz. Aristoteles, De Caelo,
290b12 vd.
Ananke (Kader, Zorunluluk), Yunan mitolojisinde kader tanrıçaları Moirai (Lat. Parcae; Fatae) ve
Adrestaia’nın (Kaçınılmaz Olan) annesi olarak betimlenir.
Hesiodos, Theogonia, 218-219; 904-906
Lat. Nona (Dokuzuncu): Hamileliğin dokuzuncu ayının tanrıçası olarak bilinir.
Lat. Decima (Onuncu).
Lat. Morta (Ölüm).
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Resim 17:Kader Tanrıçaları (Moiralar)
Er, bu tanrıçaların Sirenlerin ezgisine eşlik ettiğini görür. Lakhesis geçmişte olanları;
Klotho bugün olmakta olanları, Atropos ise gelecekte olacakları terennüm etmektedir. Klotho
ara sıra sağ eliyle hafifçe dokunup kirmenin dıştaki çemberinin çevrilmesine yardımcı
olmaktadır; aynı şekilde Atropos sol eliyle içteki çemberlerin dönmesine, Lakhesis ise her iki
eliyle hem dıştaki hem de içteki çemberlerin dönmesine yardım etmektedir.
Er ve diğer ruhlar ışığa gelir gelmez doğruca Kader’in bakire kızı Lakhesis’in
(insanlara kaderlerini dağıtan) huzuruna çıkarılır. Bir rahip yaklaşır yanlarına ve hepsini bir
sıraya dizer; sonra Lakhesis’in kucağından kuraları ve yaşam modellerini alır. Ardından
yüksekçe bir kürsüye çıkar ve ruhlara yeni bir yaşama adım atmakta olduklarını bildirerek
Lakhesis’in buyruğuna kulak vermelerini söyler. Kura çekme anında ruhlara hiçbir tanrı
müdahale etmez, ruhlar yeni kaderlerini (yeni yaşamlarını) belirlemede özgürdür. Başka
deyişle her ruh koruyucu ruhunu (daimon) 1 kendisi seçer. Kurayı ilk çekense mutlak olarak
bağlanacağı yeni yaşamını ilk seçme hakkına sahip olur.
Rahip bunları söyledikten sonra ruhların arasına kura sayılarını atar. Her bir ruh yanına
düşen sayıyı alır ve yaşam seçme sırasını öğrenir. Bir tek Er’in ruhu bunu alamaz; çünkü o
daha ölmemiştir. Ardından rahip ruhların önüne yaşam örneklerini (ta tôn biôn
paradeigmata) serer. 2 Yaşam örneklerinin sayısı, onları seçecek olan ruhların sayısından
fazladır ve çok çeşitlidir. Her insanın, her tür hayvanın yaşamından örneklerdir bunlar.
Aralarında kıtlıkla, sürgünle ya da dilencilikle sonlanacak olan zorbaların yaşamlarından tutun
da bedensel güçleriyle, yüz güzellikleriyle ünlenecek insanların yaşamlarına, atalarının soylu
doğumlarıyla gururlanacak ve erdemleriyle saygınlık kazanacak insanların yaşamlarına ya da
tam tersi saygınlığını tamamen yitirecek insanların yaşamlarına kadar her tür yaşamı görmek
mümkündür.

1

2

Platon’un “koruyucu ruh” terimini Pythagorasçı öğretiden miras almıştır, Homeros’un yaşam soluğu ya da
yaşam kaynağı dediği psykhe ile aynı anlamı taşır.
Platon, Politeia, 10.617a-618a.
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Resim 18: Odysseus ve Sirenler
Sokrates bir ara Er mitosunu yarıda keser ve kendi görüşlerini açıklamaya girişir. Ona
göre insan yaşamı için en zor olan, önüne serilen bunca yaşam örneğinden birini seçmektir.
İnsan, yaşarken maddi âlemin bütün değerlerinden sıyrılmasını bilmeli ve tüm dikkatini
ileride yaşayacağı bu seçim anına odaklamalıdır. Kendisi için iyi olan yaşamı kötüsünden
ayırt edebilmeyi öğretecek bir kişi buldu mu da onun peşi sıra gitmeli ve ondan yardım alarak
bu dünyada zorbalığa, belaya bulaşmak yerine, ruhunun mutluluğunu sağlayacak ölçülü
yaşam biçimlerini seçmede ustalaşmalıdır.
Sokrates bu konudaki düşüncelerini açıkladıktan hemen sonra yeniden öte dünyadan
haber getiren Er’in tanıklığına geri döner ve kaldığı yerden öyküsünü sürdürür: Ruhlara kura
sayılarını atan rahip yaşam örneklerinin sayısı ruhların sayısından fazla olduğu için bir ara
onları uyarır ve yaşam örneğini en son seçecek olan ruhun bile dikkatli davranıp bilgece bir
seçim yapması hâlinde, ilk seçim yapma şansına sahip ruh kadar iyi bir yaşam seçme hakkına
sahip olduğunu belirtir. Ama yazık ki bu uyarıyı hiç dikkate almayan ve ilk yaşam örneğini
seçme hakkını kazanan ruh bir anda atılıp tiranlıkla geçecek bir yaşam seçer kendine. Hırsına
yenik düşüp budalaca ve açgözlüce seçtiği bu yaşamın çocuklarını yemeyle sonlanacak kadar
büyük felaketlere gebe olduğunu görünce de bu seçimine veryansın etmeye başlar bir anda;
tanrılara, kadere verip veriştirir. Oysa seçimi kendisi yapmıştır ve sorumlusu sadece
kendisidir. Üstelik bu ruh gökyüzündeki geçitten geçme hakkı elde etmiş, önceki yaşantısında
adil yönetilen bir devletin yurttaşı olmuş erdemli bir ruhtur. Ama, yazık ki, onun gibi böyle
hata yapanların çoğu, gökten hiç işkence çekmeden, acı nedir tatmadan gelenlerdir. Oysa
yerin altından işkence ve azap çekerek gelen ruhlar hem kendileri acı çektiğinden hem de
diğerlerinin acılarına tanık olduklarından, yeni yaşamlarını seçerken hiç de aceleci
davranmamaktadır.
Er, yanlarına atılan kura sıralarına göre yeni bir yaşam seçme telaşı içindeki ruhları
heyecanla seyreder ve bu manzaranın tuhaf, acınası ve gülünç sahneler oluşturduğunu
vurgular. Er’in gözlemlerine göre birçok ruh önceki yaşantısındaki alışkanlıklarının peşinden
gitmektedir. Örneğin Orpheus’un ruhunun, ölümüne neden olan Trakyalı kadınlara duyduğu
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nefret yüzünden, bir kadın olarak doğmaktansa bir kuğu olarak doğmayı seçtiğini görür. 1
Thamyris’in ruhunun da bir bülbül olmak istediğine tanık olur; 2 bir kuğunun ve bazı ötücü
kuşların da insan yaşamını seçtiğine tanık olur. Yirminci kura sayısını seçmiş olan bir ruh, bir
aslanın yaşamını uygun görmüştür kendine. Bu ruh, Telamonoğlu Aias’ın ruhudur ve
Akhilleus’un silahlarının kendisine verilmemesine çok içerlemiş olduğundan bir daha insan
olmayı istememektedir. 3 Yine çektiği eziyetler yüzünden insan olmayı reddeden
Agamemnon’un ruhu da kendine bir kartalın yaşamını seçmiştir. Kura sayısını ortalardan
çeken Atalanta’nın ruhu bir atletin yaşamında kazanacağı onurları hiçbir şeye
değişmeyeceğinden yine atlet olarak yaşamayı yeğlemiştir. 4 Panopeos’un oğlu Epeios’un
ruhu ise elinden her iş gelen bir kadının ruhunu tercih etmiştir. 5 Kura sayısı oldukça gerilerde
olan soytarı Thersites’in ruhu bir maymunun bedenini giyinmeyi göze almıştır. Son sırada yer
alan ve dolayısıyla son yaşam şeklini seçme hakkına sahip olan Odysseus’un ruhu ise önceki
yaşantısında kazandığı büyük onurun bedeli kendisine çok pahalıya mal olduğundan
gösterişsiz bir yaşam istemiştir. Önüne serilen seçenekler içinde, kimsenin dikkatini
çekmediğinden bir kenara atılmış öylece duran sade bir yaşam biçimi bulup seçmiştir
kendisine. Böylece bazı ruhlar hayvanken insana ya da başka bir hayvana dönüşmüş; adil
olmayan ruhlar vahşi hayvanlara dönüşürken, adil olan ruhlar evcil hayvanlara dönüşmüştür. 6
Bütün ruhlar bu şekilde teker teker yeni yaşamlarını seçtikten sonra yürüyüp
Lakhesis’in önüne gelirler. Lakhesis de her birinin yanına yeni yaşamlarında onlara kol kanat
gerecek olan koruyucu ruhu (daimon) katar. Ruh, koruyucu ruhuyla birlikte önce Klotho’nun
huzuruna çıkar ve Klotho’nun elinin altından, onun döndürdüğü kirmenden geçer ve böylece
seçtiği yeni yaşama bağlanmış olur. Sonra Atropos’un huzuruna gelir; Atropos ruhun
bağlandığı yaşamı ya da yeni kaderi örerek çözülemez hâle getirir. Bunun ardından ruh artık
bir daha hiç ardına bakmadan Kader’in tahtının altından geçer. Diğer ruhlar da aynı şekilde
koruyucu ruhlarıyla birlikte bu işleme tabi tutulduktan sonra bir araya toplanırlar ve kavurucu
bir sıcağın ortasında, ağaçsız, otsuz Lehte ovasına doğru ilerlemeye başlarlar. Akşam çökünce
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Yunan mitolojisinde lirinden yayılan ezgilerle hayvanları büyüleyen, ağaçları dans ettiren, nehirlerin akışını
durduran ünlü Trakyalı ozan Orpheus eşini geri almak için indiği Hades’ten eli boş dönmek zorunda kalınca,
onmaz acılarla yanar tutuşur. Sonunda içinin yangını onu esinli bir seyyah haline getirir. Bir efsaneye göre
acısını dindirmek maksadıyla Dionysos’un gizem dinine girer ve bu dini yaymaya çalışır. Ama başka bir
efsaneye göre Trakyalı erkeklere Apollon dinini öğretince Dionysos’un gazabına uğrar. Tanrı ondan intikam
almak için Trakyalı kadınlara kocalarını öldürmelerini ve Orpheus’un bedenini de lime lime etmelerini
buyurur. Kadınlar tanrının dediğini yapar ve Orpheus’u katledip başını keserler, sonra da Hebrus nehrinin
sularına fırlatıp atarlar (bkz. Ovidius, Metamorphoses, 10.1-105; 11.1-66).
Trakyalı şarkıcı Thamyris haddini aşıp Mousalarla (Esin perileri) şarkı söyleme yarışına girişince bu
yeteneğinden mahrum edilmiştir.
Troia Savaşı’nın yiğit savaşçısı Aias Odysseus’la birlikte, Akhilleus’un ölü bedeninin Troialıların eline
geçmesini önlemiştir. Yazık ki bu başarının armağanı olan Akhilleus’un silahları Aias’a verilmemiştir. Bu
olay, onu öfkeden deliye döndürmüş ve intihar etmesine neden olmuştur.
Yunan mitolojisinin avcı kızı. Koşu yarışlarında zaferi kimselere kaptırmayan Atalanta, kendisini bu tür bir
yarışta geçecek olan rakibiyle evleneceğine dair babasına söz verir. Tanrılar işe karışır ve Atalanta’nın yarışta
hızını düşürmek maksadıyla yola üç altın elma atılır ve beklendiği gibi Atalanta geri kalır. Yarışın galibi olan
Hippomenes Atalanta ile Kybele’ye adanmış bir tapınakta evlenir. İkisi de sonradan birer arslana dönüşür ve
Kybele’nin arabasına koşulur.
Troia atını inşa eden zanaatkâr.
Platon, Politeia, 10.619a-620d.
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Ameles Nehri’nin 1 kıyısında konaklarlar. En nihayet nehirden su içme vakti gelir çatar. Bu
nehrin ele avuca gelmeyen, hiçbir kaba doldurulması mümkün olmayan sularından içen
ruhlar, ölçüyü kaçırdıkları anda her şeyi tamamen unutur ve derin bir uykuya dalıverirler.
Gece yarısı aniden gök gürlemeye, yer sarsılmaya başlar; ruhlar ne olduğunu hiç anlamadan
apansız savrulmaya, oraya buraya sürüklenmeye başlarlar ve sonra da aniden gökyüzüne
doğru fırlarlar.
Er’in ruhuna, gördüklerini insanlığa anlatması için, Ameles suyundan içmesine izin
verilmez ve böylece Er hiç farkında olmadan bedenine geri döner. Şafak sökerken, gözünü
açar ve kendini odun yığınlarının üstünde öyle yatarken bulur. 2

4.2. Er Mitosunun Yorumlanması
Platon’un bu mitosunda bizim için önemli olan iki ayrıntı söz konusudur. Birincisi,
filozofun zihnindeki evren modeli; ikincisi bu evrenin döngüsü içindeki ruh göçüyle ilgili
düşüncesi.
Platon’un zihnindeki küresel evren modeli, kendisinden önceki şairlerden ve
düşünürlerden farklı bir modeldir. Kabaca bir kirmene benzetilen ve Kader’in (Zorunluluk:
Ananke) hükmü altında devinen bu evrenin en alt kısmına yarımküre şeklinde bir ağırşak
bağlıdır ve merkezleri bir olan sekiz oyuk yarıküreden oluşur. Birbirinin içine geçmiş küreler,
birbirinden ayrı hareket yeteneğine sahiptir. 3 Bu yarıkürelerin üstü, içteki mimari yapıyı
ortaya çıkaracak şekilde kesiktir. Kürelerin kenarları aralıksız düz bir yüzey oluşturacak
biçimdedir ve sabit duran yıldızların yörüngelerini temsil eder. İçinde de yedi gezegen vardır.
En dıştaki ağırşağın çemberi hepsinden daha geniştir. Bu genişlikle gök cisimlerinin
arasındaki mesafenin kastedildiği düşünülür. Dolayısıyla en dıştaki çemberin genişliği, sabit
duran yıldızlar ile Saturnus’un arasındaki aralık olabilir. 4 Genişlik bakımından en dıştaki
çemberden, başka deyişle sabit yıldızlardan sonra gelen ikinci çember, altıncı gezegen olan
Aphrodite’dir (Venus). Bu sıralamayla, üçüncü çember dördüncü gezegen Ares (Mars);
dördüncü çember, sekizinci gök cismi olan Ay; beşinci çember, yedinci gök cismi olan
Güneş; altıncı çember beşinci gezegen Hermes (Mercurius); yedinci çember üçüncü gezegen
Zeus (Iuppiter) ve hepsinden daha dar olan sekizinci çember de, ikinci gezegen olan
Saturnus’tur (Kronos). (Bu gezegenlerin adları Platon’un en son yapıtı olduğu düşünülen ya
da bir öğrencisinin derlediği sanılan Epinomis’te belirtilmiştir.) 5
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Kaygısızlık ırmağı; daha sonraları Lehte ırmağıyla özdeşleştirilmiştir. Vergilius, Aeneis, 6.714 vd; ayrıca bkz.
2. Bölüm.
Platon, Politeia, 10.620d-621b.
Cornford 1945: 350.
Cornford1945: 354.
Cornford 1945: 354, n.1; Platon’un Epinomis adlı diyaloğu bir bilgenin yaşamında matematik ve astronomi
bilgisinin önemini vurgulayan bir metindir.
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Resim 19:Platon’un kosmolojisi
En geniş ağırşak olan sabit yıldızlar, renk renk parlamaktadır. Yedincisi güneştir ve en
parlak olanıdır; sekizincisi ise Ay’dır ve yedincinin ışığını yansıtmaktadır. İkincisi (Saturnus)
ve beşincisi (Mars) birbirine benzer renkte olup daha sarıdır. Üçüncüsü (Iuppiter) en
beyazıdır; dördüncüsü (Mars) al al yanmaktadır; altıncısı (Venus) ise beyaza çalmaktadır.
Platon’un Kirmen’i (Evren) hiç durmadan döner. İçindeki çemberler ise yavaş yavaş
ve zıt yönde döner. Bu çemberlerden en çabuk dönen çember, sekizincisidir (Ay). Hız
konusunda ikinci sırada yer alan çember, yedincisidir (Güneş) ve altıncı (Venus) ile beşinci
(Mercurius) çemberle aynı hıza sahiptir. Ardından dördüncü çember (Mars) gelir; sonra da
üçüncüsü (Iuppiter) ve en yavaş hareket eden ikincisi Saturnus gelir. Bu sekiz çemberin
kenarlarına Sirenler oturmuştur ve çemberlerle birlikte dönmektedir. Her biri farklı bir ses
çıkarmasına rağmen, bu sesler hoş bir ezgi oluşturacak şekilde birleşir.

Resim 20: Siren
Sirenler (Seirenes), Yunan söylence dünyasında, kayalık tepelerle çevrili Sirenum
scopuli adı verilen bir adanın su perileridir. Adları zaman zaman değişmekle birlikte
genellikle Aglaope, Leukosia, Parthenope, Pisinoe ve Thelksiepia olarak bilinen bu büyüleyici
yaratıklar, adanın yakınından geçen gemicileri yürek hoplatan sesleriyle büyüler ve
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kayalıklara doğru çağırıp Yunan dünyasının en trajik kazalarına neden olurlar. 1 Odysseus,
Sirenlerin adasından geçerken onların sesleriyle büyülenmemek için gemicilerinin kulaklarını
balmumuyla tıkamış, kendisini de geminin direğine bağlamıştır. 2
Büyüleyici seslerinden dolayı bir kuş olarak düşünülen Sirenler, başlangıçta kafası ve
bazen göğüsleri bir kuş, bedeni kadın şeklinde çizilmiş, sonraları kuş ayaklı (kanatlı ya da
kanatsız) kadınlar olarak betimlenmiştir. Suda’da ise 3 göğüsten yukarısı serçe, alt kısmı kadın
biçiminde ya da kadın yüzlü küçük kuşlar olarak betimlenmişlerdir. Bu yüzden Antik Çağ’ın
özellikle geç dönem edebiyatında bütün Sirenler güzel ve baştan çıkarıcı kadınlar olarak
düşünülmüş, hatta yarı kadın yarı balık bedenli denizkızları olduklarına inanılmıştır.
Platon’un evren tablosundaki Sirenlerse mitoloji dünyasındaki hoş ezgileriyle
gemicileri ayartıcı yaratıklar olmalarından öte daha derin bir anlam kazanmıştır; çünkü onlar
artık bu tabloda “evrenin gizemli ve ahenkli müziğini icra eden varlıklar”dır.
Platon’un zihninde çizdiği evren modelindeki sürekli devinim, ruhgöçü öğretisiyle
(μετεμψύχωσις: metempsykhosis) adeta görünür kılınır. Platon ruhgöçü öğretisiyle
Pythagoras’ı Atina’da yeniden canlandırırken şu iki önemli görüşünü de açığa vurur:
“Evrende mutlak bir adalet vardır” ve “İnsan yaşamını seçerken özgürdür.” Bu açıdan
bakıldığında Er mitosundaki “ruhların yaşam seçimi sırasındaki halleri” ve bu hallerin
ayrıntılı anlatımları da ayrı bir anlam kazanmaktadır. Bu anlam, ruhların yeniden dünya
düzenine karışmak için Lakhesis’in önüne geldikleri sırada, yüksekçe bir yerden onlara
hitaben konuşan rahibin sözlerinde gizlidir: 4
“Kaderin kızı Lakhesis’in buyruğuna kulak verin! İşte başka bir ölümlü soyun, yine
ölümle son bulacak olan yeni yaşamı başlıyor, ey kısa ömürlü ruhlar! Size koruyucu ruhunuz
kader tarafından verilmeyecek, çünkü koruyucu ruhunuzu siz kendiniz seçeceksiniz. İçinizden
ilk kura sayısını alan, Kader’in bağlayacağı yaşamı ilk seçen olsun! Ama şunu bilin ki,
erdemin sahibi yoktur. Kişi erdeme saygı gösterdiği ölçüde ondan saygı görür. Suç, suçu
seçenin olur. Tanrı suçsuzdur. (…)”
İşte Platon’un Tibur’da bulunan bir büstünün (İÖ 1. yy.) üzerine de kazınan bu son
söz, özgür iradenin dışa vurumudur. 5 Bu söze göre ruh yaşam şeklini seçmede tamamen özgür
bırakılmıştır; yani seçim anından itibaren yaşam biçiminden ve o yaşamdaki iyi ya da kötü
bütün davranışlarından tamamen kendisi sorumludur. Ruhun kendi iradesine bırakılan bu
seçim anı, yaşamın başlangıcındaki en zor andır. 6 Çünkü ruhu erdemli hâle getirecek iyi
yaşam örneğini ruhu suçlu kılacak kötü yaşam örneğinden ayırt edebilmek en güç iştir.
İnsanın dünya yaşamında mutlu olması, öldükten sonra da yargılanma sahnesinden suçsuz
olarak ayrılması bu seçim anına bağlıdır. İşte o anda bir insan için en akılcı tutum, aşırı
1
2
3
4
5
6

Soyağacı için bkz. Vergilius, Aeneis, 5.846; Ovidius, Metamorphoses,14.88.
Homeros, Odysseia, 12.1-200.
Suda (=Suidas): 10. yüzyılda derlendiği düşünülenünlü ansiklopedi.
Platon, Politeia, 10.617d.
Cornford 1945: 355, n.2.
Platon, Politeia, 10.618b-618c.
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uçlarda yaşanan yaşamlardan çok orta halli yaşamları seçmek ve böylece ruha sonsuz
mutluluğun garantisini vermek olacaktır. 1
Hiç kuşkusuz yaşarken doğruluktan yana olan erdemli insanların yeraltı dünyasının
ödülleriyle onurlandırılacağına inanmaları kadar, yaygın din anlayışında, dünyada yanlışların
batağına saplanmış suçlu ruhların işledikleri kötülüklere ya da günahlara karşılık öte dünyada
cezalandırılacaklarına inanmaları da bilinen bir özelliktir. Platon’un Politeia’sında, 2 yaşlı ve
zengin bir adam olan Kephalos, öldükten sonraki yargı sahnesini ve alacağı cezaları kara kara
düşünmeye başlar. Ona göre insan yaşlanınca, ruhunu Hades’in yargı makamında
cezalandırılacağına ilişkin korkular sarmaya başlar. Yaşarken kimlere kötü davrandığını bir
bir düşünmeye başlar, suçluluk duygusu cezalandırılma korkusuna karışır ve uyku bile
uyuyamaz olur. Yaşamda kimseye haksızlık etmediğini düşünen insanınsa gönlünde hep tatlı
bir huzur ve öteki dünyada kazanacağı ödüllerin büyük umudu vardır; çünkü ölümün ona
bakan yüzü aydınlıktır.

Resim 21: Öte dünya yargıçları: Minos, Rhadamanthys ve Aiakos
Sokrates son günlerini yaşarken felsefi yaşam tarzını benimsemenin ölümün anlamını
ve öte dünya anlayışının gizemini çözmedeki önemini vurgular ve “felsefeyi gerçekten
kavrayan kişilerin sadece ölmenin ve ölmüş olmanın bilgisine ermenin peşinde olduklarını”
söyler. 3Apologia’da 4 “Ölüm insanları bu dünyadan başka bir dünyaya götürecek bir geçitse
ve anlatılanlar doğruysa, yani insanlar gerçekten öldüğünde o söz konusu mekânda
toplanıyorsa, insan için bundan daha mükemmel bir şey yoktur. Çünkü eğer öte dünyada bu
yaşadığımız dünyanın sözde yargıçlarından kurtulup doğruluğun erleri olan gerçek
yargıçların, Minos’un, Rhadamanthys’ün, Aiskos’un ve Triptolemos’un yargılarına ereceksek
ve yaşadıkları sürece doğruluktan sapmamış o yarı tanrı insanlarla buluşacaksak ölüm denen
yolculuğa gönül rahatlığıyla katlanılabilir,” der. Ayrıca eğer öte dünyada insanoğlu
Orpheus’la, Musaios’la, Heisodos ve Homeros gibi edebiyat üstatlarıyla buluşacaksa ya da
1
2
3
4

Platon, Politeia, 10.618c-619b.
Platon, Politeia, 1.330d-e.
Platon, Phaidon, 64a; krş. 67e.
Platon, Apologia, 40e; 41a.
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haksızca yargılanan ve ölen eski zaman kahramanlarından Palamedos’la, Aias’la görüşme
olanağı bulacaksa, kendi adına bundan daha büyük onur duyamaz. Demek ki Sokrates’e göre
bilgece ölmek, öte dünyada ölümsüzlüğe kavuşmakla eştir. 1
Görüldüğü üzere Platon’un Er mitosu filozofun “adalet, adaletlilik, özgür seçim ve
evren” gibi sırlı anlamları olan felsefi kavramların açıklanmasında adeta aracı bir rol
üstlenmiştir. Bu mitosun bize bildirdikleri kısaca şöyle özetlenebilir:
1. Ölümlü bir varlık olan insanın yaşamı ve ölümü iç içe örülmüş bütünsel bir yapıdır.
2. Hem bu yaşamda hem de öte yaşamda mutlak bir adalet söz konusudur.
3. İnsan, yaşamını özgür seçimiyle belirler ve bu yüzden davranışlarından kendisi
sorumludur. İyiden yana tavır aldığında kendini ödüllendirir, kötüden yana tavır aldığında
kendini cezalandırır.
4. İnsan ruhu çeşitli bedenlere girme hakkına sahiptir; dolayısıyla insan en iyiye
ulaşma hakkına da sahiptir.
5. İnsanın salt bedeniyle gördükleri salt ruhuyla gördüklerinden farklıdır. Bu yüzden
bir insan salt ruhuyla görmeye alışkanlık kazanmalıdır ki, doğru olanı görebilsin.
6. Ruhun cezalandırılması iki açıdan önemlidir: a. Tarafsızca doğru bir yargılama
sonucunda ceza alan ruhun çekeceği azap onu iyi bir insan olarak yaşama geri döndürebilir. b.
Çektiği işkenceleri başkalarına göstererek başkalarının da iyi birer insan olmasına neden
olabilir.
7. Evren kaderin hükmü altında devinir. İnsanlar ve hatta tanrılar bile kaderin ördüğü
ağdan asla kaçınamaz.

1

Platon, Apologia, 41c; Dillon 2000: 525.
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Uygulamalar
1.
Er mitosunu bölüm arkadaşlarınızla tartışınız.
2.
Platon’un düşüncelerini açıklarken başvurduğu diğer mitolojik öyküleri
araştırıp tespit ediniz ve Platon’un temel felsefi görüşlerini göz önünde bulundurarak
yorumlamaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
hangileridir?
4.
5.

Platon’un felsefesinde mitolojik öykülerin yeri nedir?
Er mitosunu özetleyiniz.
Er mitosunda özellikle vurgulanmak istenen felsefi

düşünceler

Yeraltının yargı sahnesi ve yargı kriterleri hakkında bilgi veriniz.
Er mitosu ışığında “İnsan kendi yaşamını seçmede özgürdür,” düşüncesini

irdeleyin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Platon’un felsefesindeki bazı düşüncelerin daha rahat
anlaşılması için başvurduğu bir retorik yöntem ya da sanat konu edilmiştir. Bu yöntem
genellikle hatiplerin başvurduğu ve anlatılmak isteneni mitolojiden seçilen örnek olaylar ya da
örnek kahramanlar eşliğinde daha açık ve net bir şekilde sunma yöntemidir. Platon da
zihnindeki birtakım fikirleri ve kavramları mitolojik bir kurguyla daha rahat ifade
edebileceğini ve karşı tarafın da bunları daha rahat anlayabileceğini düşündüğünden,
diyaloglarında sıkça bu retorik yönteme başvurmaktan çekinmez. Bunların arasından seçilen
Er Mitosu örneğinden hareketle Platon’un mitolojiyi ibretlik bir ders olarak ne şekilde
kullandığı gösterilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Platon’un diyaloglarında logos’u mitosla örerek açıklamaya çalışmasının
başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Bütün felsefesini mitoslar üzerine kurmuş olması.
b)
Gerçek bilgiye ancak mitoslarla ulaşılabileceğine inanması.
c)
Bu konuda kendinden önceki felsefecilerin kullandığı yöntemden hiç
ayrılmak istememesi.
d)
Felsefi kavramların ve öğretilerin mitoslar aracılığıyla daha rahat
anlamlandırılabileceğine ve felsefi savların daha sağlam bir zemine oturtulabileceğine olan
inancı.
2)
Platon, Er mitosuyla neyi amaçlar?
a)
Adalet ve adaletsizlik, özgür seçim ve evren kavramlarının daha rahat
anlaşılmasını
b)
İyi ve güzel ideasının rahatlıkla anlaşılmasını
c)
Öte dünya fikrini insanların zihninden silip bu konudaki korkuların yersiz
olduğunu göstermeyi
d)
Yunan’ın geleneksel öte dünya anlayışını tanıtmayı.
3)
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Er mitosundan çıkmaz?
a)
Evren kaderin hükmü altındadır.
b)
İnsanlar, hatta tanrılar kaderin ördüğü ağdan kaçamaz.
c)
Ne bu yaşamda ne de öte yaşamda adalet vardır.
d)
İnsan ruhu çeşitli bedenlere girme hakkına sahip olduğundan, en iyiye
ulaşma hakkına da sahiptir.
4)
Er mitosuna göre, aşağıdakilerden hangisi ruhun cezalandırılmasından
çıkarılabilecek bir ders değildir?
a)
Ceza sonucu ruhun yaşadığı azap, onu iyi bir insan olarak yaşama geri
döndürebilir.
b)
Ruh çektiği cezayı başka insanlara örnek olarak gösterebilir ve
başkalarının da iyi bir insan olmasını sağlayabilir.
c)
İnsanın cezasını çektikten sonra, ikinci bir bedene girme hakkı olduğunu
başkalarına öğretebilir.
d)
İnsan yaşamında özgür seçime yer olmadığını gösterir.
5)
“İnsan yeni yaşamını seçerken tanrılar ve kader tanrıçaları ona karışmaz,”
ifadesinin Platon için anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Her insanın ruhu kötüdür, bu yüzden yeni bir yaşam seçerken tanrılar ona
müdahale etmez.
b)
İnsan, yaşamını seçmekte özgürdür.
c)
İnsanın doğasındaki eksiklik yüzünden her zaman zorba bir yaşamı
seçeceğini bildiklerinden, tanrılar bu konuda insanın işine karışmazlar.
d)
İnsanlar hakikatten pay almadıkları için, tanrılar bu konuda onlara
müdahale etmezler.
6)
Er mitosuna göre, öte dünyada en ağır cezayı gerektirecek suç hangisidir?
a)
Orduya ihanet
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b)
c)
d)
7)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
8)
a)
b)
c)
d)
9)
a)
b)
c)
d)
10)
a)
b)
c)
d)

İdealara saygısızlık
Tanrılara ve ana babaya saygısızlık
Zorbalık
Er mitosuna göre, öte dünyanın en ağır işkencesi aşağıdakilerden
Ruhların toplandığı çayırda sonsuza değin acı çekmeye mahkûm edilme
Zorba bir kralın yaşamını seçmeye zorlanma
Tartaros’ta sonsuza değin acı çekmeye mahkûm edilme
Kaderin kirmeninden geçmeye mahkûm edilme
Kader tanrıçalarının görevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
İdeaları insanlığa öğretme
Bedenin iştahlarını karşılama
İnsana hareket özgürlüğü verme
Yaşam ipliğini kesmek
Sokrates’e göre bilgece ölmek nedir?
Öte dünyada acı çekmektir.
Öte dünyada Tartaros’a atılmaktır.
Öte dünyada ölümsüzlüğe kavuşmaktır.
Öte dünya mahkemesinde sonsuza değin yargılanmaktır.
Sokrates’e göre yaşamın ve ölümün gerçek anlamına ancak nasıl ulaşılır?
Felsefi bir yaşam tarzı benimsenerek ulaşılır.
Bu dünyada hiçbir kusur işlemeyerek ulaşılır.
Samimi bir yaşamdan uzak kalınarak ulaşılır.
Gölgeler âleminde yaşamayı seçerek erişilir.

Cevaplar
1)d, 2) a, 3) c, 4)d, 5)b, 6) a, 7) c, 8) d, 9) c,10) a
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5. ARISTOTELES: FELSEFEYİ YÜRÜYEREK ANLATAN FİLOZOF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.

Felsefe ve Bilime Adanmış Bir Yaşam
Aristoteles Okulu: Lyceum
Aristoteles Külliyatı

90

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Aristoteles neden “felsefeyi yürüyerek anlatan filozof” olarak anılır?
2.
Aristoteles’in kurduğu Lyceum Okulu’nun Platon’un Akademeia’sından
farkı nedir?
3.
Aristoteles hangi konularda eserler kaleme almıştır? Günümüze ulaşan
eserleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Felsefe ve bilime adanmış
bir yaşam

Felsefe tarihinin Sokrates ve
Platon’dan sonraki en
önemli isimlerinden olan
Aristoteles’in yaşamı
hakkında bilgi sahibi olarak
Filozof’u yakından tanımak.

Aristoteles üzerine yazılmış
yorum kitaplarını okuyup
tartışarak

Aristoteles Okulu: Lyceum

Atina’da kurulan Lyceum
okulunun işleyişi, eğitimöğretim faaliyetleri konunda
bilgi edinerek Filozof’un
felsefi-bilimsel çalışmalarını
kavrayabilir hâle gelmek.

Aristoteles’in Okulu ile ilgili
yorum kitaplarını okuyup
tartışarak

Aristoteles külliyatı

Filozofun eserleri hakkında
genel olarak bilgi edinerek
Filozof’un felsefi-bilimsel
çalışmalarını kavrayabilir
hâle gelmek.

Aristoteles üzerine yazılmış
modern kaynakları okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Nous: Akıl;
Paideia: Eğitim, Yunan’ın eğitim anlayışı;
Lyceum: Aristoteles’in Atina’da kurduğu okul;
Akroamatikos: Sadece dinlemeye yönelik dersler;
Eksoterikos: Herkesin anlayabileceği dersler, genele hitap eden dersler;
Peripatos: Yürüme, gezinme; yürüyüş sırasında sohbet, tartışma; yürüyüş

yeri
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Giriş
Bu bölümde Platon’un Akademeia’sında yetişen ve onun en has
öğrencilerinden biri olan Aristoteles’in düşün hayatının izleri takip edilmeye başlanacaktır.
Bu bağlamda öncelikle Aristoteles’in genel olarak yaşamı, eserleri ve kendisini kitlelere
tanıtan Lyceum (Yun. Lykeion) adlı Bilim ve Felsefe Okulu’nun özellikleri üzerinde
durulacaktır.
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5.1. Felsefe ve Bilime Adanmış Bir Yaşam
İÖ 4. yüzyıl siyasi arenasında güç dengelerinin şehir devletlerinden kuzeye,
Makedonya Krallığı’na kayması, felsefi düşüncede de etkisini gösterdi ve Atinalı Sokrates ile
Platon’dan sonra Yunan felsefesinin en büyük filozofu Makedonyalı Aristoteles
(Ἀριστοτέλης) oldu. 1
Aristoteles, Makedonya’nın küçük bir kolonisi olan Stageira’da (Stavros) dünyaya
geldi (İÖ 384). Babası, Büyük İskender’in dedesi Kral III. Amyntas’ın 2 sarayında hekim olan
Nikomakhos’un ölümünün ardından da İÖ 367 yılında Atina’ya göç etti. O sıralarda, henüz 17
yaşındayken, Platon’un okulu Akademeia’ya girip bu okulda yaklaşık 19 yıl aralıksız eğitim
gördü ve Platon’un hem öğrencisi hem de sonradan meslektaşı oldu. Bu durum Akademeia’ya
apayrı bir özellik de kattı; çünkü tarihte Akademeia’dan başka hiçbir felsefe okuluna iki
büyük filozofu aynı anda aynı çatı altında barındırmak nasip olmadı. 3

Resim 22: Aristoteles
Aristoteles tam anlamıyla öğrenmeye, okumaya ve tartışmaya âşık bir gençti.
Platon’un ona akıl (nous) adını yakıştırdığı ve o gelmeden de derslerine başlamadığı
söylenir; 4 ayrıca o dönemde yazdığı diyaloglarına onun idealar öğretisiyle ilgili ateşli karşı
çıkışlarının büyük katkısı olduğu ve hatta hocasının Parmenides adlı diyaloğunun bir
karakterine bizzat onun adını verdiği de söylenir.
Aristoteles Akademeia’da başta Eudoksos olmak üzere dönemin bütün ünlü
hocalarından özellikle doğa ve evren bilgisi, matematik, coğrafya, ahlak öğretisi ve varlık
öğretisi konularında dersler aldı. Platon için Aristoteles okulun beyniydi, Aristoteles için de
Platon sadece bir hoca değil, aynı zamanda bir baba, bir ustaydı. 5 Platon’un hayata veda
etmeye hazırlandığı günlerde birbirlerinin görüşlerine oldukça ters düşmelerine rağmen,
felsefenin zihninde bu hakikat hiç değişmedi. Çünkü hem Platon hem de Aristoteles Yunan
düşüncesinin kendilerinden sonra akacağı mecrayı belirleyen filozoflardı. Bu bakımdan, bazı

1
2
3
4
5

Kenny 2006: 65.
Makedon Kralı Philippos’un babası.
Kenny 2006: 65.
Duralı 2011: 22.
Duralı 2011: 24.
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konularda birbirlerinden ayrılsalar da, birleşseler de bunun genel çerçevede pek bir önemi
yoktu.

Resim 23: Aristoteles
Aristoteles’in genel karakteri hakkında çok az bilgi sahibi olsak da, aşırı derecede şık
giyindiği, parmaklarını yüzüklerle donattığı ve saçlarını dikkat çekici şekilde kısacık kestiği;
tığ gibi ince olduğu ve sıkı bir diyet uyguladığı anlatılanlar arasında. Bu arada çok kibirli bir
karakteri, iğneleyici bir nüktedanlığı ve hazırcevaplığı olduğu da söylenmekte. Kısacası
sevimli bir adam değil, hayran olunacak bir adam olarak tanıtılmakta. 1
Evet, karakteriyle ilgili vurgulananlar bu kadar ateşli; ama ne olursa olsun onun en
büyük zevkinin zooloji, astronomi ve meteoroloji konularında iflah olmaz bir koleksiyoncu
olduğunu da herkes çok iyi bilmekte. 2
Aristoteles Platon’dan sonra Akademeia’nın başına geçen Speusippos’un yönetiminde
çalışamayacağını anlayınca okuldan ayrılıp Assos’a, Hermeias’ın yanına gitmek zorunda
kaldı. Speusippos’un eğilimi felsefeyi matematiğe dönüştürmekten yanaydı ve bu yüzden
Aristoteles’in en hazzetmediği adamlardan biriydi.

Resim 24: Aristoteles’in Assos’ta bulunan heykeli

1
2

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Barnes 2000.
Barnes 2000: 31-33-34.
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Aristoteles Assos şehrinde tam üç yıl yaşadı ve burada Hermeias’ın yeğeni ve aynı
zamanda evlatlığı olan Pythias’la evlendi. Ama, yazık ki, Pythias’ın ömrü uzun olmadı ve bir
süre sonra yaşama veda etti. Aristoteles sonraları kendi memleketlisi bir kadınla beraberlik
yaşadı ve ondan Nikomakhos adını verdiği ve ileride kaleme alacağı Nikomakhos’a Ahlak adlı
kitabını da ithaf edeceği bir oğlu oldu. 1

Resim 25: Büyük İskender
Aristoteles Assos’tan sonra Midilli adası açıklarındaki Mitylene’ye, Akademeia’dan
arkadaşı ve adanın yerlilerinden olan Theophrastos’un yanına gitti. Mitylene’deyken
Makedonya Kralı Philippos’tan bir davet aldı. Bu davetin amacı, Philippos’un o sırada 13
yaşlarında olan oğlu İskender’in bütün eğitimini Aristoteles’e devretmek arzusuydu.
Geleceğin hükümdarlarının sıradan insanların çok üstünde bir eğitim ve öğrenim görmeleri
gerektiğine yürekten inanan Aristoteles bu daveti seve seve kabul etti. Aristoteles’in
İskender’e verdiği eğitimin ayrıntıları bilinmemekle birlikte, Yunan eğitiminin (paideia) esası
olan Homeros metinleriyle işe başladığı, yavaş yavaş ilerleyip en son aşamada da devleti
yönetme sanatıyla ilgili derslerle bir kapanış yaptığı düşünülür. İskender’e ithaf ettiği Monarşi
ve Koloniler adlı çalışmalarının satırları arasında Aristoteles’in Yunan siyasi hayatında
önemli yeri olan Yunan krallarının en büyüklerinden biri olup Yunan kolonileştirme
hareketlerinin ileride en büyüklerinden birini gerçekleştirecek olan İskender’in eğitiminde
özellikle nelere dikkat ettiği gizlidir. 2

5.2. Aristoteles Okulu: Lyceum
Aristoteles, Philippos’un ölümünün ardından Atina’ya geri döndü (İÖ 334-335) ve
İskender’e verdiği derslerle tarttığı hocalık vasfını bu kez daha geniş bir öğrenci kitlesine
ulaştırmak ve araştırmalarına da daha rahat devam edebilmek maksadıyla, zamanında
Sokrates’in de uğrak yeri olan Atina yakınlarındaki Lyceum (Yun. Λύκειον: Lykeion)
koruluğunda birkaç bina kiralayarak aynı adı vereceği okulunu kurdu. Aslında bir gymnasion
(spor alanı; spor okulu) olan Lyceum, Apollo Lyceus’a (kurtları katleden tanrı Apollo: Yun.
lykos: kurt; lykeios: kurtları katleden) adanmış kutsal bir alandı 3 ve İÖ 6. yüzyılda bu adı
1
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3

Ross 1995: 3.
Ross 1995: 3-4.
1996 yılında, Atina’nın Modern Sanat Müzesi tarafından yürütülen kazılar sonucunda tam yeri açıklanana
kadar tarihin tozlu sayfalarında gömülü kaldı.

97

almıştı. Önceleri Yunan askerlerinin ve atletlerinin talim yeriydi. Zemini Keoslu Prodikos,
Protagoras, Sokrates ve Platon gibi birçok filozofun, sofistin ve ozanın ayak izleriyle doluydu.
Ayrıca Atina Meclis binası Pnyx tepesindeki resmi yerine yerleşmeden önce burada toplanır,
değişik tanrılara adanan bayramların kutlaması yine burada gerçekleştirilirdi.
Aristoteles’in Atina’ya yeniden ayak basar basmaz kurduğu ve modern liselerin isim
babası olan bu okulun onun dönemindeki tedrisatı hakkında elimizde geniş bilgiler yoktur.
Bununla beraber hem Aristoteles’in eserlerinin içeriğinden hem de bu eserleri bu açıdan didik
didik inceleyen sonraki araştırmacıların bildirimlerinden çıkardığımız sonuçlara göre, buranın
bir bilim, felsefe, siyaset, retorik ve mantık cenneti olduğu çok açıktır.
Aristoteles adeta Pythagoras gibi her sabah erkenden öğrencileriyle bu koruda
gezintiye çıkar ve yemyeşil ağaçlar arasında felsefenin en derin konularında sohbete başlar,
tartışmalar açardı. Okulun daha sonra Peripatos adını almasının kökeninde de Aristoteles’in
bu tarz bir öğretim yöntemini benimsemiş olması yatar. Bu dersler belirli ve seçkin bir
öğrenci topluluğuna ileri düzeyde verilen derslerdir (ἀκροᾱματικός: akroamatikos: sadece
dinlemeye yönelik) ve dolayısıyla esoteriktir (Yun. ἐσωτερικός: esôterikos: içsel ya da mistik
olanla ilgili, saklı manası olan). Ama bir de öğle sonrası ve akşamları verilen dersler vardır;
ki, bunlar sabahki derslerden daha hafif konuları içeren ve böylece daha geniş bir öğrenci
kitlesinin zihnine hitap etmeyi amaçlayan derslerdir (ἐξωτερικός: eksoterikos: dışsal, dışsal
olanla ilgili; yani herkesin anlayacağı dersler). 1 Bu ikili eğitimde ileri düzeydeki derslerin
konuları, metafizik, mantık ve fizik gibi soyut ve anlaşılması büyük bilgi birikimi gerektiren
konulardır; herkesin zihnine hitap eden derslerse retorik, siyaset ve ekonomi gibi daha somut
bilgilerle örülü konulardan ibarettir.
Aristoteles kurduğu okulda yaklaşık 12-13 yıl ders vermiş (İÖ 335-322) ve elimize
ulaşan külliyatının (corpus) önemli bir bölümünün notlarını bu yıllar içinde kaleme almıştır.
Bu arada da felsefeden retoriğe siyasetten tarıma, kozmetiğe ve maden bilimine kadar çeşitli
konularda dersler vermeyi hiç ihmal etmemiştir. Ayrıca koleksiyonculuk tutkusuyla yüzlerce
yazmayı bir araya toplayıp İskenderiye ve Bergama gibi dünyanın en ünlü kütüphanelerine
örnek oluşturacak ilk kütüphaneyi de bu okulun bünyesinde kurmuş, değişik haritalardan ve
özellikle doğa tarihi derslerinde yararlanacağı objelerden adeta bir müze oluşturmuştur. 2
İskender, Asya seferleri sırasında gördüğü, bulduğu ne kadar bitki ve hayvan örnekleri varsa
hepsini hocasının oluşturduğu bu müze için toplamış ve müzenin gelişimine önemli bir katkı
sağlamıştır.
Okulunun özellikle ekonomi ve politik gibi güncel konulara eğilmesi, onu Platon’un
Akademeia’sından daha tanınır hâle getirmiştir. Çünkü Akademeia’nın kendi içine kapalı
yapısı ve sadece Platon tarafından seçilen yüksek beyinlere ders vermeyi hedeflemesi, o
dönemlerde daha az kişi tarafından bilinmesine yol açmıştır. 3 Bundan başka Aristoteles’in bu
okulun yönetimini on gün süreyle zihninde tartışılacak soruları olan başka başka kişilere
1
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Ross 1995: 5.
Ross 1995: 5.
Ross 1995: 5-6.
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devretmesi ve bu kişilerin sorumluluğunda çeşitli tezlerin savunulmasına olanak tanıması,
birlikte ortak yemekler yenmesine ve kendi yönetiminde ayda bir mükellef sofralar kurulup
şölenler düzenlenmesine özen göstermesi de okulunu Akademeia’dan ayıran bir başka önemli
nitelik olmuştur.1
İskender’in ölümüyle birlikte (İÖ 323) Atina’da kopan Makedonya aleyhtarı
fırtınalardan nasibini alan ve dinsizlikle suçlanan Aristoteles Atina’yı terk edip Khalkis’e
gitmek zorunda kaldı; 2 giderken de Sokrates’in katlini anımsatarak “Atinalıların felsefeye
karşı ikinci bir günah işlemesini istemiyorum,” demeyi de ihmal etmedi. 3 Ama bu zoraki
sürgün onun İÖ 322 yılında, 62 yaşında hayatını kaybettiğinde Sokrates gibi Yunan
gençliğinin ilham kaynağı olan duayenleri arasına yerleştirilmesinin önüne geçemedi; çünkü
Lyceum’un havasını soluyanlar, suyundan içenler hocalarını o güne değin bilimsel çalışmaları
derin felsefi gözlemlerle bir arada götüren ilk düşünür, ilk öğretmen, ikna kabiliyeti yüksek
iyi bir hatip ve mantığın duayeni olarak düşünce tarihine yerleştirmeden edemediler. 4
Lyceum, Aristoteles ölünce Theophrastos’a (Θεόφραστος: İÖ yak. 371-yak. 287)
miras olarak kaldı. Yukarıda belirtildiği üzere kendisi de Aristoteles gibi Platon’un
Akademeia’sının öğrencilerindendi. Platon ölünce Aristoteles’in peşinden ayrılmayan ve
hocasından hiç de aşağı kalmayacak öğrenme aşkıyla özellikle biyoloji, doğa bilimleri, ahlak
ve metafizik konularında kendisini geliştirip geniş bir bilgi dağarına sahip olan
Theophrastos’un bu sadakati kendisinin Lyceum’u bileğinin hakkıyla kazanmasına neden
oldu. Theophrastos, Lyceum’u Aristoteles’in döneminde olduğu gibi başarıyla yönetmeyi
bildi, eski öğretim yöntemlerinden pek ayrılmayarak okulun ününe hâlel gelmemesini de
sağladı. Bu arada kendi bütçesinden başka binalar da satın aldı ve kendisinden sonra bu
binaların okula bağışlanmasını vasiyet etti. 5
Onun döneminden itibaren Lyceum, Peripatetiklerin Okulu olarak tanınmaya başlandı.
Okul adını esasen Lyceum korusunun kemerli yürüyüş yollarından (Yun. περίπατοι:
peripatoi) aldı. Ama Yunanca peripatoi kelimesi, “özellikle kemerli yolları olan avluda aşağı
yukarı yürümek, gezinmek; yürüyerek öğretmek, ders vermek,” anlamına gelen περιπᾰτέω
(peripateo) fiilinden gelen περίπᾰτος (peripatos: yürüme, gezinme; yürüyüş sırasında sohbet,
tartışma; yürüyüş yeri) ve περιπᾰτητής (peripatetes: yürüyen, gezinen) adı ile peripatetikos
(yürüyerek öğretmeye veya tartışma yürütmeye düşkün) sıfatından türemiştir. Bu okulun
ardından peripatetikos sıfatı “Aristoteles’in öğrencileriyle ve Aristoteles felsefesiyle ilgili”
anlamında kullanılmış ve yaklaşık 1400’lerde de Fransızca peripatetique kelimesiyle birlikte
“Aristoteles’in öğrencisi” anlamını kazanmıştır.

1
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Ross 1995: 5.
Aristoteles’in suçlanmasının en büyük nedenlerinden biri, Lyceum’daki dersleri sırasında imparatorluğa ve
imparatorlara karşı olmasına rağmen Makedonya emperyalizmi hakkında herhangi bir eleştiri yapmaması
olmuştur. Barnes 2000: 11.
Barnes 2000: 9.
Barnes 2000: 1.
Theophrastos ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Baltussen2000.
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Resim 26: Bir yürüyüş yolu (peripatos)
Peripatos Okulu Theoprastos’un ölümünün ardından Lampsakoslu Straton’un (İÖ
yak.335-269) yönetimine geçti. Okulun bir bölümü askeri eğitime tahsis edildi ve şehrin ileri
gelenlerinin çocukları burada eğitim görmeye başladı. Peripatos Okulu’nun üyelerinin de esas
işi artık felsefe ve bilime yeni katkılar sağlamak yerine tamamen Aristoteles’in eserlerinin
korunmasına ve yorumlanmasına yöneldi. Böylece Lyceum özellikle İÖ 3. yüzyıldan
başlayarak yavaş yavaş gerilemeye başladı. Romalı komutan Sulla’nın Atina’yı kuşatmasının
ardından da İÖ 86 yılında okulun yarısı yok oldu ve eğitim tamamen durdu; ta ki İS 2.
yüzyılda eski heybetiyle olmasa da yeniden dirilinceye kadar. Stoik felsefenin Romalı
temsilcilerinden İmparator Marcus Aurelius Lyceum’u felsefe ışığıyla yeniden buluşturmak
istercesine hummalı bir çabaya girişti ve her fırsatta buraya hocalar atadı. Fakat Lyceum
Aristoteles zamanındaki şaşaasını hiçbir zaman geri kazanamadı.

5.3. Aristoteles Külliyatı
Aristoteles’in eserlerinin günümüze ulaşma serüveni filolojik bir doktora tez
konusudur. Bu yüzden burada bu konunun ayrıntılarına girmeden sadece şu an elimizde olan
külliyatındaki eserler hakkında kısa bir bilgi edinmemiz, onların bazılarının başlıklarını
öğrenmemiz ve bu başlıklardan Aristoteles’in uğraş konularının ne kadar çeşitli olduğunu
gözlemlememiz kâfi gelecektir: Aristoteles’in eserleri genellikle üç gruba ayrılır: 1
1. Kendisi tarafından yayımlanan ve daha geniş kitlelerin anlamasına yönelik
diyaloglar ve diğer eserler.
2. Bilimsel incelemelerden edinilen malzemeler üzerine notlar ve koleksiyonlar.
3. Bilimsel eserler.
Elimizdeki külliyattaki eserlerin, 2 Athenaion Politeia (Atinalıların Devleti) başlıklı
çalışma hariç hepsi 3. gruba dâhil edilir. İlk iki grupla ilgili bilgilerimizse eski yazarların
1
2

Ross 1995: 6.
Bkz. I. Bekker, H. Bonitz, C.A. Brandis (1831-70).Aristotelis Opera, Berolini: apud G. Reimerum.
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kendi eserlerindeki alıntılara ve Antik Çağ’dan günümüze kalan 200’den fazla eserin başlığını
gösteren üç eski kataloğa dayanır. Bunların en eskisi de İS 3. yüzyıla tarihlenen Diogenes
Laertios’un ünlü biyografi eseridir. 1 Cicero’nun hitabetin altın nehri, Quintilianus’un
belagatin bal damlası olarak nitelediği Aristoteles’in üslubunu açığa vuran eserler listenin
başında yer alan ve edebi bir üslupla yazılmış on dokuz eserdir. Bunlar Platoncu izler taşıyan
diyaloglardır vePolitikos (Devlet Adamı)Sophistes (Sofist) Meneksenos,Symposium (Şölen)
gibi Platoncu başlıklar taşırlar. Üçüncü grup eserlerin üslubu ise öncekilere göre çok yalındır.
Bunlar mantık, doğa, psikoloji, doğa tarihi ve felsefe konulu eserlerdir ve bazılarının
başlıkları şöyledir:
Mantık: Kategoriler, Anlam üzerine, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler,
Sofistik Çürütmeler
Doğa: Fizik (değişim, hareket, boşluk ve zaman),Gökyüzü Üzerine, Oluş ve Yok Oluş
Üzerine, Meteoroloji (kuyruklu yıldızlar, hava durumları ve doğal felaketler)
Psikoloji: Ruh Üzerine (yetiler, duyular, zihin ve hayalgücü),Hafıza ve Hatırlama
Üzerine
Doğa Tarihi: Canlılar üzerine değişik türde incelemelerden oluşur.
Felsefe: Metafizik (töz, neden, form, imkân), Nikomakhos’a Ahlak, Eudemos
Ahlakı,Üstün Ahlak, Devlet (en iyi devletler, ütopyalar, yasalar, yeniden yapılanmalar),
Retorik, Şiir.
Görüldüğü gibi asıl amacı felsefe olmakla birlikte felsefi öğretilerinin sağlam bir
temele oturması için ömrünün çoğunu doğa, evren, ruh üzerine çeşitli bilimleri araştırmaya
adayan Aristoteles’i baştan sona incelemek ve yeterince anlamak bir insanın kısacık ömrüne
sığmayacak kadar derin bir çalışmayı gerektirir. Yine de elimize kalan eserler ışığında,
önceleri Platon’un Akademeia’sında, sonraları da kendi kurduğu okuldaki hayatını,
derslerinin içeriklerini, öğrencileriyle birebir sohbetlerini, geniş öğrenci topluluklarına
yönelik hitabetini elden geldiğince hakkını vererek incelemek, felsefe tarihinin kendisinden
sonra gelen bütün Yunan-Roma filozoflarının, Orta Çağ ve Rönesans düşünürlerinin ana
öğretilerini ve felsefe dünyasını her zaman meşgul etmiş ve meşgul etmeye de devam edecek
temel sorunlarını kökünden kavramak için yeterli olacaktır.

1

Ross 1995: 7.
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Uygulamalar
1.
Aristoteles’in yaşamı, eserleri ve kurduğu felsefe okulu hakkında ayrıntılı
bilgi edinmek için güncel kaynaklara başvurunuz.
2.
Aristoteles’in eserleri hakkında araştırmalar yaparak dilimize aktarılmış
güvenilir çevirilerini teker teker okuyunuz.
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Uygulama Soruları
Aristoteles kimdir? Yaşamı ve karakteri üzerine bilgi veriniz.
Aristoteles’in kurduğu okul üzerine bilgi veriniz.
Peripatos kelimesinin etimolojik çözümlemesi nedir?
Aristoteles hangi konular üzerinde eserler kaleme almıştır?
5.
Aristoteles’in okulunda verdiği dersler kaça ayrılır? Bu derslerin ana
özellikleri nelerdir?
1.
2.
3.
4.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Platon’un Akademeia’sında yetişen ve onun en has
öğrencilerinden biri olan Aristoteles’in düşün hayatının izleri takip edilmeye çalışılmıştır. Bu
bağlamda öncelikle Aristoteles’in genel olarak yaşamı, eserleri ve kendisini kitlelere tanıtan
Lyceum (Yun. Lykeion) adlı Bilim ve Felsefe Okulu’nun özellikleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aristoteles’in Büyük İskender’in eğitimini üstlenmesi için II. Philippos’tan
aldığı daveti kabul etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)
Saray yaşamının rahatlığından faydalanmak istemesi
b)
Atina’nın siyasi gücünün Makedonya karşısında zayıfladığını fark etmesi
c)
Hükümdarların sıradan insanların üstünde bir eğitim görmeleri gerektiğine
inanması
d)
Atina kültürünün bu sayede tüm dünyaya yayılabileceğini düşünmesi
2)
Aristoteles’in Platon’un ölümünün ardından Akademeia’dan ayrılıp
Assos’a gitmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)
Hocasını kaybetmekten dolayı duyduğu derin üzüntü
b)
Atina’nın siyasal yaşamında ortaya çıkan çalkantılardan uzaklaşmak
istemesi
c)
Değişik felsefe okullarından cazip teklifler alması
d)
Platon’un ardından Akademeia’nın yöneticiliğini üstlenen Speusippos’la
yaşadığı fikir ayrılıkları
3)
Platon, öğrenmeye ve tartışmaya olan büyük tutkusundan dolayı öğrencisi
Aristoteles’e hangi adı yakıştırmıştır?
a)
Eros
b)
Nous
c)
Pronesis
d)
Sophos
4)
Aristoteles’in Atina’da okulunu üzerine kurduğu Lykeion gymnasion’u
aslında hangi tanrıya adanmış bir kutsal alandır?
a)
Zeus
b)
Athena
c)
Hermes
d)
Apollon
5)
Aristoteles’in ardından Lyceum’un başına kim geçmiştir?
a)
Theophrastos
b)
Nikomakhos
c)
Eudemos
d)
Straton
6)
Lampsakoslu Straton’un yönetimi altında ve sonrasında Lyceum Okulu
hangi yönde bir seyir izlemiştir?
a)
Aristoteles ve Platon’un düşüncelerinden oluşan eklektik bir felsefe
oluşturma
b)
Aristoteles felsefesi üzerine kurulu yeni bir felsefe öğretisi geliştirme
c)
Felsefe ve bilime yeni katkılar sağlamak yerine, tamamen Aristoteles’in
eserlerinin koruma ve yorumlama
d)
Yalnızca doğa bilimleri konusunda araştırmalar yapma
7)
Aristoteles’in kurduğu Lykeion Okulu’na Peripatos Okulu da denmesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
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a)
Platon’un Akademeia’sından farklı bir okul olduğunu belirtme ihtiyacı
b)
Aristoteles’in derslerini yürüyerek vermesi
c)
Bu okulda verilen bazı derslerin halka açık olması
d)
Okul yönetiminin on günlük sürelerle öğrencilere devredilmesi
8)
Aristoteles, Lykeion’da ikili bir eğitim sistemi uygulamış ve bu sayede
hem seçkin öğrencilerin ileri düzeyde dersler almasını hem de daha geniş kitlelerin görece
daha hafif konularda bilgiler edinmesini amaçlamıştır. Aristoteles’in uyguladığı bu sistemde
söz konusu derslere verilen isimler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Esoterikos-eksoterikos
b)
Esoterikos-akroamatikos
c)
Akroamatikos-mathematikos
d)
Theoretikos-praktikos
9)
Büyük İskender’in ölümünün ardından Atina’da oluşan Makedonya
aleyhtarı tutumlar nedeniyle Khalkis’e gitmek zorunda kalan, giderken de “Atinalıların
felsefeye karşı ikinci bir günah işlemelerini istemiyorum” diyen Aristoteles bu sözüyle hangi
tarihsel olayı ima etmiştir?
a)
Anaksagoras’ın Atina’dan kovulması
b)
Pythagoras’ın Kroton’dan kaçmak zorunda kalıp Metapontum’a sığınması
c)
Sokrates’in Atinalılar tarafından yargılanarak idam edilmesi
d)
Atina’da Sofistlere karşı duyulan nefretin yol açtığı suçlar
10)
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in Mantık konusunda kaleme aldığı
eserlerden biri değildir?
a)
Kategoriler
b)
Birinci Analitikler
c)
Topikler
d)
Metafizik
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) b, 4)d, 5)a, 6) c, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d
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6. ARISTOTELES’TE DOĞA ARAŞTIRMALARI

107

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Aristoteles’in Bilim Sınıflaması
Tümel ile Tikel Arasındaki Köprü: Kategoriler
Madde ve Form
Hareket ve Değişim
Varlık Sınıflaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
ilişki vardır?

Bilgi nedir? Bir bilgiyi bilimsel bilgi yapan şartlar nelerdir?
Varlık nedir? Aristoteles varlık konusunda Platon’dan farklı ne söylemiştir?
Platon’un ideaları ile Aristoteles’in eidos (cins) kavramı arasında nasıl bir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Aristoteles’in bilim
sınıflaması

Aristoteles’in felsefe-bilim
anlayışını yakından tanımak.

Aristoteles hakkında
yazılmış, özellikle FelsefeBilim savunucularından
Prof. Dr. Teoman Duralı’nın
telif eserlerini okuyup
tartışarak

Tümel ile tikel arasındaki
köprü: Kategoriler

Kategorilerin ne olduklarını, Aristoteles’in kategorileriyle
ne işe yaradıklarını görerek
ilgili eserlerini okuyup
Aristoteles’in bilme ve
tartışarak
düşünme süreçlerine bakışını
kavramak.

Madde ve form

Aristoteles’in varlık görüşü
hakkında bilgi edinmek ve
doğa felsefesini özümsemek.

Aristoteles’in özgün
eserlerinden bu konudaki
görüşlerinin ayırdına vararak

Hareket ve değişim

Aristoteles’in doğa felsefesi
konusunda ayrıntılı bilgi
edinmek.

Aristoteles’in özgün
eserlerinden ve yorum
kitaplarından konuyla ilgili
bilgi edinerek ve üzerine
tartışarak

Varlık sınıflaması

Aristoteles’in varlık anlayışı
ve varlık sınıflaması üzerine
bilgi edinmek.

Aristoteles’in varlık
anlayışıyla ilgili yorum
kitaplarını okuyarak ve
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Theoretike: Teorik bilimler;
Praktike: Pratik bilimler;
Poietike: Üretici ya da yaratıcı bilimler;
Logike: Mantık;
Organon: Araç, alet;
Ethike: Ahlak;
Oikonomike: Ekonomi;
Politike: Siyaset;
Syllogismos: Tasım, kıyas;
Empeiria: Tecrübe, deneyim;
Tekhne: Sanat, teknik;
Aitia: Nedenler;
Arkhai: Temel ilkeler;
Episteme: Bilgi, bilim;
Ousia: öz;
Substantia: Töz, cevher;
Ou kinoumenon kinei: Hareketsiz hareket ettirici;
Nosesis: Düşünce;
Noesis noeseos: Düşüncenin düşüncesi, düşünme üzerine düşünme;
Kath’ auton: Kendiliğinden;
Kata symbebekos: Arızi;
Energeia: Etkinlik;
Kategoria: Kategori;
Hyle: Madde;
Eidos: Form, biçim, şekil;
Telos: Amaç, gaye, erek
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Giriş
Bu bölümde Aristoteles’in doğa hakkında bilgi edinme çabası üzerinde
durulacaktır. Bu bağlamda öncelikle onun bilim, bilgi, bilgi türleri, bilgi edinme yöntemleri
ve kategoriler gibi temel öğretilerine değinilecek, ardından doğa ya da evrene bakışı, canlılık
tanımı, doğal hiyerarşi vb gibi özgün düşünceleri açıklanmaya çalışılacaktır. Bu bölümün
amacı Aristoteles felsefesini genel olarak anlamaya ve ileri düzeyde araştırmalar yapmaya
yönelik özet bilgiler sunmaktır.
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6.1. Aristoteles’in Bilim Sınıflaması
Aristoteles herhangi bir bilim üzerine inceleme yapacak kişinin öncelikle sağlam bir
düşünme yöntemi oluşturmasından yanadır; bu yüzden doğa, insan, ruh, ahlak, siyaset vb gibi
bilgi dallarında fikirlerini beyan etmeden önce bilimler arasında bir sıralama yapmış, bilgi
seviyelerini belirlemiş, varlık türleri üzerine düşünmüş ve daha sonra kaleme sarılmıştır. Biz
de onun bu mantığının izinden gidersek, düşüncelerinin özüne daha rahat ulaşabiliriz.

Resim 27: Aristoteles
Aristoteles bilimleri üçe ayırır: teorik (theoretike), pratik (praktike); yaratıcı ya da
üretici (poietike). Ona göre teorik bilimler, bilgiyi kendisi için ister; pratik bilimler bilgiyi bir
davranış rehberi olarak ister; yaratıcı bilimlerse, yararlı ya da güzel bir şey meydana getirmek
için ister. 1 Ama bu ayrıma dâhil olmadığı hâlde her üç grubun da önünde giden bir bilim daha
vardır ki, o da mantıktır (logike). Mantık bütün bilimlerin hizmetinde olan bir bilimdir. Bu
yüzden bir organon’dur; yani bir alettir.
Teorik bilimler kendi içlerinde teoloji (metafizik), doğa bilimleri (fizik) ve matematik
olarak üçe ayrılır. Teoloji, hem bağımsız bir varoluşu olan hem de değişmez olan şeyleri konu
edinir; yani maddeyle herhangi bir bağlantısı olmadan varolan tözleri (adını da bu saf tözlerin
başında gelen Tanrı’dan alır: theos+logos: tanrıbilim). 2 Doğa bilimleri (fizik), bağımsız bir
varoluşu olduğu hâlde, değişmez olmayan şeylerle ilgilenir; yani hareket ve hareketsizlik
kaynağını kendilerinde taşıyan doğal cisimlerle. Matematiğin konusu ise, değişmez olduğu
hâlde bağımsız bir varoluşu olmayan şeylerdir; yani sayılar ve şekiller. 3 Aristoteles teorik
bilimlerden en çok metafizik ve fizik, yani doğayla ilgili bilimlerle meşgul olmuştur.
Pratik bilimler, ahlak (ethike), siyaset (politike) ve ekonomi (oikonomike) gibi
bilimlerden oluşur; başka deyişle insanın şahsi ve toplumsal yaşamıyla ilgilenen bilimlerden
oluşur. Aristoteles’in bu gruptaki çalışmalarının en ünlüleri ahlak üzerine kaleme aldıklarıdır.

1
2
3

Ross 1995: 65.
Aristoteles, Metaphysika, 1025b18-1026a19.
Ross 1995: 65.
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Yaratıcı (üretici) bilimlerse şiir ve retoriktir; bu konular Aristoteles’in aynı başlıkları
taşıyan çalışmalarında incelenir. 1
Aristoteles’in bütün bilimlerin araştırma kılavuzu olarak gördüğü mantıksa, doğru
düşünmenin ana yöntemidir ve bütün bilimler için yol gösterici bir fenerdir.

Resim 28: Aristoteles
Aristoteles’e göre bilgi edinmenin iki yolu mevcuttur: Tümdengelim ve tümevarım.
Tümdengelim, tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye
geçme yoludur (talil, dedüksiyon); tümevarım, tek olandan (özel olandan) genel olana giden,
tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntemdir (istikra, endüksiyon). Tümevarımda
zihin somutun alanından soyutun alanına geçer. Dolayısıyla tek tek nesnelerin bilgisinden
evrensel bilgiye ulaşır. Gerçek bilgi, ona göre, akıl ile kavranan tümelin bilgisinden tikelin
bilgisinin elde edilmesiyle sağlanır. Başka deyişle somuttan soyuta giden bir tasımla
(syllogismos) elde edilir. 2 Örneğin
“Bütün insanlar ölümlüdür.
Sokrates insandır.
O hâlde Sokrates ölümlüdür.”
Aristoteles için önemli olan mükemmel bilgiye ulaşmaktır. O hâlde ona göre
mükemmel bilgi nedir? Metafizik (İlk ya da Temel Felsefe) adlı çalışmasının başında
değindiği bu konu filozofu önce bilgi seviyelerini belirlemeye götürmüştür. 3 Ona göre en alt
seviyedeki bilgi türü, “duyularla edinilen bilgidir.” Çünkü bu tür bir bilgiye hayvanlar da
sahip olabilir. Hatta öyle ki bazı hayvanların öğrendiklerini saklayacakları bir tür hafızları bile
1
2
3

Ayrıntılı bilgi için bkz. Marias 1967: 61-62.
Ağaoğulları 1994: 298-299.
Yeri gelmişken bahsetmek de fayda gördüğümüz bir nokta, Aristoteles’in Metafizik (İlk ya da Temel felsefe)
adlı çalışmasının adıyla ilgilidir. Filozofun eserleri gruplanırken, temel felsefeye ilişkin metinler doğa
bilimleriyle ilgili (fizik) çalışmalarının ardından gruplanmış ve bu metinler Yunanca ta meta ta physika
(fizik eserlerinin ardından gelenler) olarak adlandırılmıştır. Sadece bir gruplandırma adı olan metafizik,
sonradan fizik ötesi âlemle ilgili çalışma sahası, yani metafizik (en üstün felsefi bilim) anlamında
kullanılagelmiştir. Bu gruplandırmayı yapan Rodoslu Andronikos’tur.
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vardır; dolayısıyla bazı şeyleri öğrenebilirler. 1 Ama insanın duyularla elde ettiği bilginin bir
üstündeki bilgiyi elde etme niteliği de vardır. Bu da tecrübedir (empeiria). İnsan, şeyleri
tecrübe ederek bilgi edinebilir. Ne var ki bu bilgi sadece tecrübe ettiğimiz şeylerin, yani bazı
şeylerin bilgisidir ve karşımızdaki kişiye öğretilemez. Bu bilgiyi edinmek için kişilerin aynı
tecrübeleri yaşaması gerekir. 2 İnsan için bir başka bilgi seviyesi daha vardır ve bu seviye
tecrübeyle edinilen bilgiden de üstündür. Bu bilgi türü sanat ya da tekniktir (tekhne). Teknik,
bir alanda sahip olunan uzmanlık bilgisidir. Teknisyen ya da sanatçı (tekhnites) bir şeyi nasıl
yapacağını bilen ve gerekli sonuçları elde etmek için hangi araçları kullanacağını hesap
edebilen adamdır. Ama bu tür bilgi bize tek tek şeylerin bilgisini sunmaz, daha ziyade şeyler
hakkında genel bir fikir verir. Genel hakkında konuşulması mümkün olduğu için de, teknik
öğretilebilir; hâlbuki tek olan, yani bireysel olan sadece görülebilir ya da gösterilebilir. Bu
yüzden teknik tecrübeden üstün bir bilgidir; ama onun da üstünde bir bilgi seviyesi olmalıdır.
Çünkü bizim bir şeyi tam anlamıyla bilmemiz için onun nedenlerini (aitia) ve ilk ilkelerini
(arkhai) bilmemiz gerekir; 3 başka deyişle biz ancak “bir şeyin nedenlerini ve ilk ilkelerini”
bildiğimizde o şeyi tam anlamıyla bilmiş oluruz. Bu tür bir bilgiyi de bize yalnızca bilgelik
(sophia) sağlar. 4 Ama salt bilgelik de yeterli değildir. Çünkü üstün bilgi bize şeylerin ne
olduğunu ve niçin olduğunu söylemek zorundadır; yani bu bilgi bize bu şeyleri kendi
ilkelerinin temelinde kanıtlamak zorundadır. Kanıtlayıcı bilgi olan bilim, Yunancada
episteme’dir. 5 İşte bu da Aristoteles’in aradığı gerçek bilginin, yani bilimin kendisidir
(zetoumene episteme). Buna rağmen bu bilgide bile bir eksiklik söz konusudur; çünkü ilkeler
kanıtlanamaz, başka deyişle ilkelerin niçin ilke oldukları kanıtlanamaz. Bunun nedeni
ilkelerin çıktığı herhangi bir somut kaynağın olmamasıdır. “Bu yüzden ilkelerle ilgili sezgisel
bir bilgi türü şarttır ve bunun adına Yunanca’da nous denir.” 6 “Nous, epistemeve sophia’yı
içeren bir bilgi türüdür.” İşte bizi en üstün bilgi seviyesine götüren de bu bilgi türüdür.
Aristoteles için bütün bilimler bu bilgiden daha zorunludur, ama hiçbiri ondan daha üstün
değildir. 7 Bu bilgiye bizi eriştiren de merak duygusundan hareket eden felsefedir. 8
Aristoteles’e göre bilimler şeylerin bir bölümüyle ilgilenir; yani neyi konu
edinmişlerse onunla uğraşırlar. Örneğin botanik bitkilerle, matematik sayılarla ve şekillerle
uğraşır. Oysa metafiziğin konusu şeylerin bütünüdür. Varlığı varlık olarak araştıran tek teorik
bilim metafiziktir. Bu yüzden tanrısaldır. Bu, iki anlama gelir: 1. Tanrının bir bilimi olsa, bu
metafizik olurdu. 2. Tanrı metafiziğin konusudur. 9 Zaten bu yüzden de metafizik, ilahiyat ya
da teolojik bilim anlamında kullanılır (theologike episteme). 10 Ama Aristoteles metafiziği
zaman zaman tözün bilgisi olarak da tanımlar (peri tes ousias). Bu yüzden teolojiye
metafiziğin ötesinde bir bilim demek daha doğru olur. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marias 1967: 63.
Marias 1967: 63.
Aristoteles, Metaphysika, 981b28.
Marias 1967: 63.
Marias 1967: 63.
Marias 1967: 63.
Marias 1967: 63.
Marias 1967: 63.
Marias 1967: 64.
Marias 1967: 64.
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Metafizik, varlığı olduğu gibi ele alan tek bilgi dalıdır, dedik. Peki ama varlığı varlık olarak,
yani olduğu gibi incelemek ne demektir? İşte bu sorunun yanıtı bizi metafiziğin araştırma
konusu olan en üstün varlığa götürür. En üstün varlık söz konusuysa, o zaman demek ki farklı
varlık türleri de söz konusudur. Örneğin doğal varlıklar (şeyler), fiziksel nesneler ya da
matematik nesneler gibi. Aristoteles’e göre bir şeyin kendi içinde hareket ilkesi varsa, o şey
doğal bir şeydir. Örneğin bir at ya da bir ağaç doğal bir varlıktır; ama bir masa doğal değildir.
Ayrıca hareket kavramı burada hareketsizliği de içerdiğinden, taş da doğal bir şeydir. 1 O
hâlde doğal şeyler, doğru şeylerdir. Ama bunlar hareket eder, doğar ve yok olur; bu yüzden
tam anlamıyla ya da yetkin varlık değildir. Matematik nesneler de bir varlık türüdür; üstelik
hareket etmezler. Bunlar sadece zihindedir ve ondan bağımsız şeyler değildir. Yine de
hareketsiz olmaları, onları doğal şeylerden üstün kılmaz. Çünkü varlığın varlık olması için
hem kımıldamaması hem de bağımsız bir şey olması gerekir. 2 Öyleyse bütün varlıkların
üstünde, varlık adını hak eden tek varlık tanrısal olandır. Bu da tanrının (theos) kendisidir.
İşte metafiziğin ötesindeki teolojinin konusu bu en üstün varlıktır. 3

Resim 29: Aristoteles
Aristoteles Tanrı’yı Yunan’ın geleneksel tanrı anlayışından farklı bir gözle
değerlendirir ve geleneksel dogmalara sapmaz. 4 Tanrı, yukarıda da belirtildiği gibi
hareketsizdir ve her şeyden bağımsızdır. Başka deyişle zamandan bağımsızdır ve varlığı bir
başka nedene bağlı değildir. Çünkü onun dışındaki bütün varolanlar bir başka nedene bağlı
olarak varolurlar. Ama bu başka başka nedenlerin hepsinin yolu sonunda Tanrı’ya çıkar. Bu
yüzden Tanrı en üstün ya da en yetkin nedendir. O kendi kendine yetendir, hareket etmez,
ama harekete neden olur. Bu bir anlamda şuna benzer: Biz bir şeyi isteriz ve onun ardına
düşeriz. Ama istemekle o şeyin ardına düşmek farklı şeylerdir. İsteğimiz ruhumuzu
sınırlandırır ve sadece o şeye koşmakla meşgul eder ve sonuçta onu elde eder; ama o sırada
istek olarak kendisi hareket etmez. Sadece harekete neden olur. İşte Tanrı da aynı şekilde
hareket etmez, ama salt iradesiyle (isteğiyle) bir dolu değişimin yaşandığı evreni (doğa, âlem)
harekete geçirir. 5

1
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5

Marias 1967: 64.
Marias 1967: 64-65.
Marias 1967: 65.
Sena 1978: 144.
Sena 1978: 144.
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Aristoteles Metaphysika adlı eserinde tözleri incelerken, en üstün tözü hareketsiz
hareket ettirici (οὐ κινούμενον κινεῖ: ou kinoumenon kinei) 1 olarak niteler. İşte
Aristoteles’in Tanrı tanımı budur. Bu töz mutlak olarak vardır ve ezeli-ebedidir; yani
yaratılmamıştır ve bozulmaz (yok olmaz); dolayısıyla hep vardır ve hep var olacaktır. Daha da
açarsak, bu tözün varlığı hiçbir şeye bağlı değildir, kendiliğinden (kath’auton) vardır. Bu
tözün dışındaki şeylerin varoluşu arızidir (kata symbebekos).
Demek ki Aristoteles için Tanrı’nın değişmez niteliği hareketsizlik ve âlemin
hareketine neden olmaktır; doğanın değişmez niteliği ise harekettir. Tanrı, tanımı gereği hiç
kımıldamıyorsa ve başka bir şey tarafından hiç değiştirilmiyorsa, o zaman onun düşüncesi
kendine dönük bir düşüncedir. Başka deyişle onun düşüncesi düşünme üzerine düşünmedir
(νόησις νοήσεως: noesis noeseos). Tanrı, salt akıldır ya da salt etkinliktir (energeia;
entellekheia). Tanrı doğayı kendine özgü, saf ve katıksız bir etkinlikle meydana getirmiştir.

6.2. Tümel ile Tikel Arasındaki Köprü: Kategoriler
Aristoteles için bilgi edinmedeki en büyük zorluk tikel ile tümel arasındaki bağlantıyı
kurmada yaşanır. Bu konuda organon (alet) dediği mantığı devreye sokar. Bu mantıkla
hareket ettiğinde, ilkin Platon’un idealar öğretisinin ona hatalı görünen yanlarına dikkat
çeker. Platon için idealar, yani tümeller gerçek bilgi değil de, gerçeğin kendisi olarak
sunulmuştur. Bu, Aristoteles’e göre Platon’un idealar öğretisindeki tümel ile tikel arasında
bağlantının birbirinden ayrı olarak ele alınmasından, iki dünya arasındaki bağlantının iyi
kurulamamasından kaynaklanır. Ona göre doğru bilgi için bu iki dünya arasındaki bağlantının
doğru şekilde kurulup gösterilmesi gerekir. Bunun için öncelikle idealar âlemi diye tek tek
varlıkların ötesinde bir âlem olmadığının belirlenmesi gerekir. Bunu şu şekilde daha anlaşılır
kılabiliriz: Platon’un felsefesinde gölgeler dünyası başat bir rol oynamaz, oysa Aristoteles için
gölgeler dünyası, ya da ona göre söylersek, olaylar dünyası düşünce dünyasıyla aynı derecede
önemlidir. Bu iki dünya birbirleri olmadan olmaz. Buna göre doğru bilgi ya da hakikat
Platon’da ideaların (ana ilkelerin) bilgisine ermekle ortaya çıktığı hâlde, Aristoteles’te mantık
kurallarının, varsayım ile gerçekliğin birbiriyle uyuşmasıyla sağlanabilir. 2 Aristoteles için söz
konusu iki dünya arasındaki ilişki, Kategoriler (Κατηγορίαι: Kategoriaia) adlı eserinde 3
açıkladığı kategorilerle sağlanır. Çünkü ona göre kategoriler bu iki dünya arasında adeta bir
köprü görevi görür. Birbirlerinden kopuk gibi görünen tek tek olayların yer aldığı dünyada
mantık kurallarına uygun bağlantılar kurulduğunda, somuttan soyuta doğru yükselen geniş
sınıflamalar yapıldığında, tümel bilgiye erişilmesinde hemen hemen bütün engeller de ortadan
kalkmış olur. İşte uygun mantık kurallarıyla oluşturulan ve genelgeçerlik kazanan sınıf,
Aristoteles’te kategoridir (kategoria). 4
Aristoteles’in kategorilerini incelemek onun hem mantığını hem de metafiziğini
derinden kavramak demektir. Bu yüzden kategorileri anlamak için adım adım gitmek gerekir.

1
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4

Ayrıntılı bilgi için bkz. Aristoteles, Metaphysika, 12 (Λ).
Duralı 2011: 39.
Kategoriler, Organon adlı eserin birinci kitabıdır ve 15 bölüm halindedir.
Duralı 2011: 40.
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Aristoteles için genel bilgiye varsayımlarla 1 ulaşılır. Varsayım, mantıksal sonuçlar
çıkarmak için temel olarak (ilkece) öne sürülen önermedir. Her varsayımda bir kavram ve bir
anlatım vardır. Kavram, nesneye işaret eder; anlatım ise bu nesneyle ilgilidir. Kendisiyle ilgili
bir anlatımda bulunulan nesne kendi başına bir olaydır. Örneğin herhangi bir hastalıktan
muztarip olduğunu söylediğim insan (kendisiyle ilgili böyle bir anlatımda bulunduğum insan),
her zaman tek insandır. 2 Peki ben böyle tek bir insanla veya tek bir varlıkla ilgili daha başka
ne söyleyebilirim? İşte bu soru yanıtlanırken Aristoteles’in kategorileri de şu şekilde alt alta
sıralanmış olur: Ben bir nesnenin öncelikle genel bir kavrama katılabileceğini söylerim; yani
bu bir insandır, hayvandır, derim. Böylece o nesnenin özünü ya da tözünü (cevherini)
belirtmiş olurum. Sonra bu nesnenin küçüklüğünü büyüklüğünü ya da çokluğunu dile
getiririm; yani niceliğini belirtirim. Derim ki bu nesne şu kadar büyük veya şu kadar çoktur.
Ardından bu nesnenin niteliklerinden bahsedebilirim. Örneğin bu nesne beyazdır, siyahtır,
soğuktur, diyebilirim. Sonra, bu nesnenin diğer nesnelerle ilişkisinden ya da diğer nesnelere
olan oranından söz edebilirim. Örneğin bu nesne falanca nesneden daha büyüktür, derim.
Daha sonra bu nesnenin bulunduğu konumu belirtirim. Örneğin bu nesne pazar yerindedir ya
da Lykeion’dadır derim. Bunun ardından geçen yıl, dün vb gibi ifadelerle bu nesnenin zaman
içindeki yerini belirtirim. Sonra bu nesnenin hareketini ya da ne yaptığını anlatırım. Derim ki,
bu nesne koşuyor, yürüyor. Bir de bu nesnenin neyle karşılaştığından ya da neye maruz
kaldığından söz edebilirim. Örneğin bu nesne yanmış, derim. Sonra ne durumda olduğundan
bahsederim. Örneğin bu nesne oturuyor derim. Son olarak da bu nesnenin neye sahip
olduğunu belirtirim ve derim ki, bu nesne mızraklı, vb. 3
Görüldüğü gibi ben bir nesneyle ilgili bu tür on tane yargıda bulunabilirim. 4 Başka
deyişle ben bir nesneyle ilgili on tane kategoriye göre soru sorup onu anlamlandırmaya
çalışırım. Bu kategoriler sırasıyla dildeki adlara, sayılara, sıfatlara, davranış belirten ifadelere
ve etken-edilgen fiillere karşılık gelir. Demek ki Aristoteles’in mantığı dil ve düşüncenin
ayrılmaz bağını ortaya koyan bir mantıktır. Dildeki kalıp (form), düşüncenin kalıbını
çıkarmamızı sağlamaktadır. 5
Aristoteles’e göre bir nesneyi bilmek için önce onu bir sınıfa yerleştirmek gerekir. Bir
nesnenin yerleştirildiği sınıfa cins denir. Böylece bir atı hayvan cinsinin içine, bir insanı insan
cinsinin içine yerleştirmekle, bir atın at cinsinden, bir insanın da insan cinsinden olduğunu
bilmiş oluruz. Bu yüzden nesnelerin ait oldukları cinsleri doğru belirlemek, doğru bilgi elde
etmek için şarttır. Bir nesnenin cinsinin ya da ait olduğu sınıfın belli olması, o nesnenin yapısı
hakkında söyleyeceklerimizi de belirler. Örneğin bir varlığın insan cinsinden olması, onun
akıllı bir varlık olduğunu bilmemizi sağlar ya da ekilen tohumun ne cinsten olduğunun
bilinmesi, o tohumdan ne çıkacağını da bilmemizi sağlar. 6
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Varsayım: Hypothesis (alta konan, temel, ilke, öndayanak, koşul). Deneylerle henüz yeter derecede
doğrulanmamış, ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez (TDK).
Aster 2000: 207.
Aster 2000: 207-208.
Aster 2000: 208.
Aster 2000: 208-209.
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Aristoteles’e göre cinsler tek tek nesnelerin dışında değil, içinde bulunur. Bu anlamda
Aristoteles Platon’un görüşünden ayrılır. Platon için ideaların tek tek nesnelerden öte bir
âlemi olduğunu görmüştük. Örneğin Platon’da tek tek insanlardan öte bir insan ideası vardı.
Aristoteles’teki cinsi Platon’un ideaları olarak aldığımızda, onun için tek başına bir idealar
âlemi olmadığını görürüz. Çünkü Aristoteles’e göre her tek tek nesne ideasını ya da cinsini
gizli olarak kendinde içerir. Bu yüzden bir nesnenin ait olduğu cinsin özelliklerini içeren
genel yanını ve o nesnenin sadece kendisine ait olan bireysel yanını da iyi ayırt etmek gerekir.
Bir varlık insan cinsinden olabilir, ama o insanın tek başına sahip olduğu bireysel nitelikler de
olabilir; örneğin o insan ince, uzun veya kızıl saçlı olabilir. Burada önemli olan o insanın
genel niteliklerinin zorunlu olduğunun, yani bir varlığın insan cinsinden sayılması için insan
cinsinin gerektirdiği bütün niteliklere, mesela akla sahip olması gerektiğinin bilinmesidir.
Ama onun uzun olması vb nitelikler zorunlu olmayan, arızi niteliklerdir. Çünkü o uzun diye
diğer insanların da mutlaka uzun olması gerekmez.
Bir çınar ağacının örneğinde bu görüşü açıklayalım: Bir çınar tohumu ekildiğinde
ondan bir çınar ağacının çıkmasını bekleriz. Tohumun kendisinde bulunan imkân (kuvve,
potansiyel), önce gövdeyi, yaprak ve yemişleri oluşturur. Bu her çınar tohumunun bir çınar
ağacı yetiştirmesinde böyle olur. Ama çınar ağacı ortaya çıktığında, eğer gövdesi eğriyse ya
da başka bir özelliğe sahipse, bu tohumun az ya da çok beslenmesi, hava alıp almaması gibi
şartlara bağlı bir şeydir. Bunlar dış etkenlere bağlı olarak gelişen özelliklerdir. Dolayısıyla bir
nesnenin ortaya çıkmasında iki etken söz konusudur: 1. Bir nesnenin genel niteliklerini
belirleyen etken ya da neden. Bu nedenin etkisi zorunludur. 2. Bir nesnenin arızi niteliklerini
belirleyen etken ya da neden. Bu nedenin etkisi ise zorunlu değildir. Aristoteles’e göre, birinci
neden nesneye biçim verendir; ikincisi ise nesne için maddi ya da somut nedendir. 1 Şunu da
belirtmek gerekir ki, Aristoteles’e göre çınar tohumunda saklı imkân ya da ona biçim veren
güç, her zaman etkin olan güçtür.

6.3. Madde ve Form
Aristoteles her varlığın iki öğeden, yani madde (hyle) ve formdan (eidos) meydana
geldiğini belirtmiştir. Form (tümel) kendi başına varolamaz; ancak nesnelerde varolur,
nesnenin içindedir; yani yukarıda da belirtildiği üzere, tek tek insan dışında bir insan özü
bulunmaz. Madde ise biçimsiz ve hareketsizdir; ona biçim ve hareket kazandıran formdur.
Madde, içi boş formun içini doldurandır. Bunların ikisi birbirinden ayrı değildir; ancak
düşüncede soyutlama yoluyla ayrılabilir. 2
Aristoteles’e göre töz (substantia), form kazanmış maddedir. Herhangi bir madde ya
da nesne varsa, onun mutlaka formu da vardır ve bu ikisi tözü oluşturur. Form, tözün tümel
yanı, madde ise tikel yanıdır. Bu ikisi olmadan varlık olmaz; yokluk olur. 3 Madde, kuvve
olandır (imkân, potansiyel güç, gizilgüç); form ise fiilidir (etkin olan ya da edimsel).
Mantıkça fiili olan, kuvveden önce gelir. Örneğin çınarın tohumu kuvve olandır, çınar ağacı
ise fiilidir (gerçekleşmiş olandır). Ama çınar, tohumuna göre fiiliyken, bir masaya göre
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kuvvedir. Görüldüğü gibi her tözde kuvveden fiili olana doğru yükselen bir değişim söz
konusudur. 1

6.4. Hareket ve Değişim
Aristoteles’e göre değişim formda oluşur ve maddede açığa vurulur. Değişim bir
durumdan bir başka duruma geçmek demektir. Bu yüzden kendi içinde bir düzeni vardır.
Aristoteles için bir cinsten ya da bir türden bir başka cinse ya da türe geçerek değişim olmaz.
Başka deyişle bir çınar tohumu ancak bir çınar ağacı çıkarır, bir at çıkarmaz. Buna göre iki tür
değişim söz konusudur: 2
1.Arızi değişim: Bu tür bir değişimde nesnenin nitelikleri değişir, özü değil. Örneğin
bir masanın rengi değişebilir, ama renk değişimi masayı masa olmaktan çıkarmaz.
2.Öze ait değişim: Bu değişimde, bir nesne bir başka nesneye dönüşür. Örneğin masa
yanarsa, ondan geri kalanlar artık masa olmaktan çıkar. Yine de bu tür bir değişim bile tam
anlamıyla bir değişim değildir; sadece bir şeyin yok olması, başka bir şeyin meydana
gelmesidir; yani masa yanar ve küle döner. Böyle bir değişim bireyseldir; çünkü burada yanan
tek bir masadır, masanın özü değildir. Daha açık bir örnekle, bir insan öldüğünde cesede
dönüşür ve yok olur, ama insan özü yok olmaz. Çünkü insan özü ardı ardına gelen diğer
insanlarda aynı şekilde varlığını sürdürür. (İşte metafizik de varlığın bu kalıcı yanını, yani
formu inceler).
Aristoteles’te kuvveden fiili olana (edimsele) doğru yükselen değişim, dört nedene
bağlı olarak meydana gelir: 3 1. Maddi neden.2. Etken ya da etkileyici neden.3. Biçimsel
neden.4. Ereksel neden ya da varılmak istenen ereğe götüren neden. Örneğin bronzdan
yapılmış bir at heykeli gördüğümüzde şöyle düşünmemiz gerekir: Buradaki maddi neden,
heykelin yapıldığı madde, yani bronzdur. Etken neden, heykeli yapan heykeltıraştır. Biçimsel
neden, heykeltıraşın zihnindeki at tasarımı, kavramı ya da formudur. Ereksel neden ise,
heykelin para kazanmak amacıyla yapılmış olmasıdır. Görüldüğü gibi her oluşumda bu
nedenlerin dördü de bulunmak zorundadır; bu anlamda aslında dördü de etkindir.
Aristoteles için evren bu şekilde sürekli biçim değiştirip yeni biçimler kazanan ve belli
bir amaca göre değişen, oluşan, bozulan canlı ve cansız maddelerden oluşmuştur ve bu
maddeler söz konusu dört nedenle yönetilen sürekli bir devinim içindedir. Peki bu devinimin
kaynağı nerededir? Aristoteles bu soruyla metafizik alanın ötesine, ilahiyata (theologia) doğru
yol alır. 4 Ona göre herhangi bir varlığın devinimi bir başka varlık tarafından meydana getirilir
ve bu devinimler zincirini başlatan mutlaka bir ilk neden vardır; yoksa devinme diye bir şey
olmaz. Bu ilk nedense devinimi başlatan olduğu için, durağan olmak zorundadır. Çünkü ancak
durağan olduğunda ilk devinimi başlatabilir. İşte Aristoteles’e göre, yukarıda da belirtildiği
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Ağaoğulları 1994: 304.

120

gibi, bu ilk neden Tanrı’dır. Tanrı salt formdur, salt yetkinliktir ve bütün oluşumun
kaynağıdır, cisimsizdir ve Birdir. 1 Onun tüm etkinliği, salt düşünce etkinliğidir. 2
Evrendeki bütün gelişim, en üst yetkinliğe doğru bir gelişimdir. Çünkü Tanrı evrene,
yetkin olana, yani kendisine dönme ereği (telos) zerk etmiştir. Her varlığın içinde olan bu
erek, varlığı süreklice yetkin biçimlere ulaşmaya yöneltir. Devinimin nedeni de zaten bu
erektir. Varlıkların özündeki bu erek, aynı zamanda olayların da kaynağıdır. Demek ki
olayları iyi anlamak için, maddi nedenleri değil de, ereksel (teleolojik) nedenleri göz önüne
almak gerekir. Varlıkların özündeki erek, varlığın oluşum aşamasındayken anlaşılmaz, ancak
varlık yetkin bir biçim kazandığında görünür olur. Bu yüzden olayları ve değişimleri anlamak
için varlıkların formlarını, yani özlerini kavramak gerekir. 3 Çünkü varlıklar eğilimli oldukları
son durumlarının, yani özlerinin tohumlarını taşırlar. Örneğin bir çınar tohumunun ereği,
yetişkin bir çınar ağacı olmaktır. Biz bu ereği bilirsek, bu tohumun yetkinliğe doğru giden
gelişim aşamalarını da görebiliriz. 4
Evren, Ayüstü dünyası, yani gökyüzü ve Ayaltı dünyası, yani yeryüzü olarak ikiye
ayrılır. Gökyüzünde Tanrı’dan sonra diğer göksel varlıklar (yıldızlar ve gezegenler) yer alır.
Bunlar maddi bir nitelik taşımakla birlikte, meydana geldikleri madde esir (maddenin katı,
sıvı, gaz hallerine oranla duyularla algılanmayan dördüncü hâli) olduğundan, her türlü
değişimin, dolayısıyla oluşum ve bozulmanın dışındadırlar; yani ölümsüzdürler. 5 Ama onlar
Tanrı gibi durağan değildir, sadece devinimleri Tanrı’nınkine benzer şekilde en yetkin
devinim türüdür. Bu devinim dairesel devinimdir, yani başladığı yere geri dönen bir
devinimdir. Adeta evrenin ikinci tanrıları gibi olan bu varlıkların yeryüzündeki yaşama büyük
etkileri vardır ve bu yaşamı belirli amaçlara göre yönlendirirler. 6

6.5. Varlık Sınıflaması
Aristoteles’e göre yeryüzündeki tüm varlıklar hiyerarşik bir düzen içindedir. En alt
sırada cansız varlıklar yer alır; bunların üstünde ise canlı varlıklar. Canlı varlıklar bir ruha
sahip olan varlıklardır ve aşağıdan yukarıya doğru şöyle sıralanırlar:
1.Bitkisel varlıklar: Canlıların en alt kademesinde yer alan varlıklardır. Bu
varlıklarda bitkisel ya da besinsel bir ruh vardır. Aslında bu ruh tüm canlı varlıklarda bulunur
ve bu sayede canlı doğar, ürer, büyüyüp gelişir ve ölür.
2.Hayvani varlıklar: Bu varlıklar hareket etme yetisine sahip varlıklardır. Bunlarda
bitkisel ruhtan başka hayvani bir ruh bulunur. Bu ruh sayesinde canlı duyusal algılara sahip
olur; yani bir şeye istek duyar, acı hisseder vb.
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Ağaoğulları 1994: 304.
Aristoteles, Metapysika, 12.1074 b34; bkz. Ağaoğulları 1994: 304.
Ağaoğulları 1994: 304-305.
Ağaoğulları 1994: 305.
Aristoteles, Metaphysika, 8.1042 b 4-6; bkz. Ağaoğulları 1994: 306.
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3.İnsani varlıklar: En üst basamakta yer alan varlıklardır. Kendilerinde hem bitkisel
hem de hayvani ruh bulunur. Ama bunun yanında akli bir ruh da bulunur. İşte bu ruh, insanın
tanrısal yanıdır. Bu ruh ölümsüzdür, yok olmaz. Diğer ruhlarsa ölümle birlikte yok olur. 1

Resim 30: Aristoteles
Aristoteles’e göre yeryüzüne değişim, oluşum ve bozulma hâkimdir. Yeryüzünü
dolduran tek tek canlılar için ölüm kaçınılmaz bir sondur. Ama canlılık süreklidir. Bu
süreklilik üremeyle sağlanır. Demek ki doğada ölümlü olan bireylerdir; cinsler ve türlerse
ölümsüzdür. Buna göre yeryüzündeki devinim, Tanrı’nın devinimi gibi yetkin bir devinim
değildir. Bu anlamda bu devinim dairesel değil, düz bir devinimdir. Canlıdaki devinim, onun
temelinde bulunan ve her biri kendine özgü bir yer işgal eden ateş, su, hava, toprak gibi dört
elemente (öğe, unsur) göre gelişir. Örneğin ateş ve hava aşağıdan yukarıya; toprak ve su da
yukarıdan aşağıya devinir. 2
Anlaşılacağı üzere Aristoteles’in doğa düzenini araştırmaya yönelik çabası aslında
tümüyle mantık ve metafiziğe dayanmaktadır. Salt madde ile salt form arasında yer alan tüm
varlıkların ya da tözlerin bütünü doğa ya da evrenin (physis) kendisini oluşturur. Doğadaki
her şey zorunlu olarak birbirini gerektirir. Bu yüzden doğa düzenli bir bütündür (kosmos).
Aristoteles’in belirlediği doğal hiyerarşide her varlık dünyasının konumu bir başka
varlık dünyasına göre belirlenir. Örneğin bir hayvan, insan için bir araç, bitki içinse bir amaç
olur. 3 Doğada her şey belirli bir amaca (telos) göre oluşur ve belirli bir amaca yönelir. Bu
yönelme, en üst yetkinliğe ulaşma çabasından başka bir şey değildir.
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Uygulamalar
1.
Aristoteles’in Metafizik ve Organon adlı eserlerini özgün dilinden
yapılmış güvenilir çevirilerinden okuyunuz. Bu bölümde geçen belli başlı terimler hakkında
ayrıntılı bir araştırma yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri bölüm arkadaşlarınızla paylaşınız.
2.
Aristoteles’in varlık ve bilgi öğretisini Platon’un görüşleriyle
karşılaştırarak fikirlerinizi tartışma ortamında dile getiriniz.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Aristoteles’e göre bilgi hangi yöntemlerle elde edilir?
Aristoteles’e göre metafiziğin konusu nedir?
Aristoteles’e göre insan olmanın anlamı nedir?
Aristoteles’in doğal hiyerarşisinde amaç nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Aristoteles’in doğa hakkında bilgi edinme çabası üzerinde
durulmuştur. Bu bağlamda öncelikle onun bilim, bilgi, bilgi türleri, bilgi edinme yöntemleri
ve kategoriler gibi temel öğretilerine değinilmiş, ardından doğa ya da evrene bakışı, canlılık
tanımı, doğal hiyerarşi vb gibi özgün düşünceleri açıklanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aristoteles’in bilim sınıflaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Teorik-Pratik-Sanatsal
b)
Didaktik-Poetik-Pratik
c)
Teorik-Pratik-Üretici
d)
Diyalektik-Retorik-Mantık
2)
Aristoteles’e göre bir konuda tam anlamıyla bilgi sahibi olabilmek için o
konuda bilinmesi gereken en önemli şeyler nelerdir?
a)
Nedenler ve ilkeler
b)
Nedenler ve sonuçlar
c)
Etkiler ve tepkiler
d)
Doğrular ve yanlışlar
3)
Aşağıdakilerden hangisi Metaphysika’da bahsi geçen “en üstün töz”ün
özelliklerinden biri değildir?
a)
Mutlaklık
b)
Ezelilik-ebedilik
c)
Kendiliğindenlik
d)
Kavranamazlık
4)
Aşağıdaki yargılardan hangisi Aristoteles felsefesinde kategorilerin
önemini en iyi şekilde yansıtmaktadır?
a)
Salt düşünsel olduklarından olaylar dünyasında bir karşılıkları yoktur.
b)
Olaylar dünyasıyla düşünceler dünyası arasında ilişkiyi kurmamızı
sağlarlar.
c)
Nesnelerin çeşitli niteliklerini belirlememizi kolaylaştırırlar.
d)
Olguları açıklayabilmek için başvurabileceğimiz bir yoldur.
5)
Aşağıda verilen kavram çiftlerinden hangisi Aristoteles’in metafiziğinde
başat rol oynamaz?
a)
Kuvve-Fiil
b)
Madde-Form
c)
Neden-İlke
d)
Etki-Tepki
6)
Aristoteles’e göre canlıların doğup büyümesini, gelişmesini, üremesini ve
ölmesini sağlayan ruh hangisidir?
a)
Hayvani Ruh
b)
Bitkisel Ruh
c)
Maddi Ruh
d)
İnsani Ruh
7)
Aşağıdaki durumlardan hangisi Aristoteles’in tarif ettiği arızi değişime
örnek olarak gösterilemez?
a)
Bir insanın bambaşka bir insana dönüşmesi
b)
Çiçeklerin renginin solması
c)
Masanın yerinin değişmesi
d)
Ağaçların yanıp küle dönmesi
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8)
nelerdir?
a)
b)
c)
d)
9)

Aristoteles’e göre varlığın yapıtaşı olarak nitelendirilebilecek unsurlar
Dört Unsur
Madde ve Form
Töz ve İlinek
Tümel ve Tikel

I. Duyularla elde edilen bilgilerin üstünde yer alır.
II. Öğetilebilir bir bilgi değildir.
III. Genelin değil, tek tek şeylerin bilgisidir.
Yukarıda özellikleri sıralanan bilgi türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
10)
a)
b)
c)
d)

Tecrübî bilgi
Kanıtlanmış bilgi
Bilgelik
Sanat veya teknik
Aristoteles’e göre bilgiyi elde etmenin iki yolu nelerdir?
Diyalektik ile mantıktır.
Tecrübe ile sezgidir.
Tümdengelim ile tümevarımdır.
Syllogismos ile kategorilerdir.

Cevaplar
1) c, 2)a,3)d, 4)b, 5) d, 6) b, 7) d, 8) b, 9) a, 10) c
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7. ARISTOTELES’TE RETORİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.

Retorik Sanatı
Retorik ve Diyalektik
Retorik Konuşma Biçimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan güzel konuşmaya neden ihtiyaç duyar?
2. Retorik sanatıyla diyalektik arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Retorik konuşma yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Retorik sanatı

Retoriğin nasıl bir yöntem
olduğu konusunda bilgi
edinmek.

Aristoteles’in Retorik adlı
eserini okuyup tartışarak

Retorik ve diyalektik

Bir yöntem olarak retorik ile
diyalektik arasındaki
benzerlik ve farklılıkları
öğrenmek.

Aristoteles’in Retorik adlı
eserini ve bu konuda yazılı
diğer kaynakları okuyup
tartışarak

Retorik konuşma biçimleri

Ne tür retorik konuşma
biçimleri olduğu ve bunların
hangi konulara değinip hangi
alanlarda kullanıldığı
konusunda bilgi sahibi
olmak.

Aristoteles’in Retorik adlı
eserini ve bu konuda yazılı
diğer kaynakları okuyup
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Rhetorike: Hitabet sanatı, belagat;
Vir bonus, dicendi Peritus: Söz söylemede usta, iyi bir adam;
Enthymeme: Örtük tasım;
Epagoge: Tümevarım;
Apagoge: Tümdengelim;
Rhema: Söz;
Phronesis: Sağduyu;
Tekhne: Sanat, marifet
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Giriş
Bu bölümde Aristoteles’in Antik Çağ’ın toplumsal, siyasal ve edebi
yaşamında büyük rol oynayan iki sanattan birine, yani güzel söz söyleme sanatı olan hitabet
sanatına (retorik) yaklaşımı irdelenecektir. Bu çerçevede filozofun Retorik Sanatı adlı
kitabından yansıyan genel görüşleri ele alınacak, “Retorik nedir?”, “Diyalektik yöntemle
arasında ne gibi benzerlikler veya farklılıklar vardır?”, “Kaç türlü konuşma biçimi söz
konusudur?”, “Retoriğin toplumsal yaşamda nasıl bir etkisi vardır?” gibi sorulara yanıt
verilmeye çalışılacaktır.
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7.1. Retorik Sanatı
Aristoteles mantık, metafizik ve doğa bilimleri üzerine çığır açan felsefe öğretilerinin
ve eserlerinin yanı sıra Yunan siyaset ve toplum yaşamının ayrılmaz bir parçası olan retorik
sanatı (güzel konuşma sanatı, hitabet bilgisi) üzerine de bir eser kaleme alır. Böylece İÖ 4.
yüzyıla tarihlenen ve Retorik Sanatı (ῥητορικὴ τέχνη) adını verdiği bu eserinde retorik
sanatının tüm teknik ayrıntılarını irdeleyerek gelecek dönemlerin hatiplerine bir başucu kitabı
armağan eder. Özellikle ünlü Romalı hatip Cicero ve hitabet üstadı Quintilianus’u derinden
etkileyen bu armağan, Aristoteles’in İÖ yak. 335 yılında kaleme aldığı Şiir Sanatı (Περὶ
ποιητικῆς) adındaki çalışmasıyla da bütünleşerek bilim sıralamasında “üretici ya da yaratıcı
bilimler” olarak geçen bilgi türünün en gözde iki kitabı hâline gelir.

Resim 31: Aristoteles
Yunan dünyasında özellikle hatiplerin, siyasetçilerin ve yazarların dinleyiciyi ya da
okuyucuyu herhangi bir konuda ikna etmek ya da yeri geldiğinde onlara büyük heyecanlar
yaşatarak çeşitli konularda kararlar almalarını sağlamak maksadıyla yarattıkları retorik, temel
anlamda “güzel ve ikna edici konuşma sanatı”dır. Yunanca rhetorike tekhne, hitabet sanatı
demektir ve ağızdan çıkan söz, söylenen söz anlamına gelen rhema(ῥῆμα) kelimesi ve
söylemek, konuşmak, ifade etmek anlamlarını taşıyan lego (λέγω) fiiliyle bağlantılıdır.
Retorik, doğada sadece insana bahşedilen konuşma ve ifade etme yetisinin en iyi
şekilde açığa vurulduğu bir sanat olarak keşfedildiğinden beri Empedokles’ten, Sofistlerden
ve Isokrates’ten başlayarak Yunan dünyasında büyük tartışmaları da beraberinde getirmiştir.
Bu tartışmaların en önemli kaynağı, retorik teknikleriyle örülü (sıra dışı ve etkili) bir
konuşmanın insanları doğru bir düşünceye olduğu kadar yanlış bir düşünceye de ikna
etmedeki büyük becerisidir. Platon retoriğin bu olumsuz sonuçlar doğurabilme özelliğine her
zaman karşı durmuş ve retorik tekniklerini kullanıp insanların zihnine yanlış düşünceleri zerk
ettiklerini düşündüğü Sofistleri eleştiri yağmuruna tutmuştur.
O hâlde retorik sanatında konuşmacının iyi bir konuşma üstadı olması kadar ahlaklı bir
adam da olması da önemlidir. Çünkü hitabet yeteneği kuvvetli ve erdemli bir hatibin insanlara
söyleyeceği şeylerle hitabet yeteneği kuvvetli, ama ruhen kötü bir hatibin insanlara
söyleyeceği şeyler arasında fark vardır. Bu yüzden Roma döneminde iyi bir hatibin tanımı, vir
bonus, dicendi peritus (söz söylemede usta, iyi bir adam) olarak adeta formülleşmiştir.
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Resim 32:Aristoteles
Aristoteles, retoriğin düşüncenin ifade edilmesinde çok önemli bir yöntem olduğunu
fark ettikten sonra, mantık ve diyalektikle ilgilendiği kadar bu sanatla da ilgilenmiş ve bu
ilgisinde bir felsefeciden çok bir edebiyat eleştirmeni, seçkin bir dil ve üslup uzmanı gibi
davranmıştır. 1
Aristoteles için retorik, Yunan’ın genel anlayışında olduğu gibi, sırf ikna sanatı
değildir; “herhangi bir konuda ikna etmek için uygun olan araçları bulma yetisi”dir. Bu
yüzden mantık kurallarına uygun tartışma yöntemi olan diyalektiğin bir koludur ya da onunla
eştir. 2 Aristoteles’in bu görüşü retorikte ispatı önemli kılarken retoriğe özgü kanıtlama biçimi
olan örtük tasımın (enthymeme) da önemini ön plana çıkarır. 3 Böylece retorik bir hatibin
herhangi bir konuda kullanabileceği bir konuşma tekniğine dönüşür.

7.2. Retorik ve Diyalektik
Retoriğin diyalektikle benzer noktaları şöyle özetlenebilir:
1. Retorik ve diyalektik belirli bir bilim dalıyla ya da herhangi konuyla değil, bütün
bilim dallarıyla ya da herhangi bir konuyla ilgilidir; kısaca hem diyalektik hem de retorik
herhangi bir bilim dalı için bir metottur.
2. Her ikisi de bir konuyu her iki yönüyle ele alıp tartışır, yani bir konuya iki taraftan
da bakar.
3. İki sanat da hem tümevarım hem de tümdengelim yöntemini kullanarak bilgi aktarır.
Platon, Gorgias adlı diyaloğunda retoriği belirli bir konusu olmadığı için bir sanat
(tekhne) olarak görmez. Çünkü bir sanatın sanat olması için kendisine özel bir konuyu uğraş
1
2
3

Ayrıntılı bilgi için bkz. Moxon (int.) 1955.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Aristoteles, Rhetorike, 1.1.1354a 1 vd; 1.2.1355b25.
Örtük tasım: Yun. enthymema (düşüncede (en thymo) tutulan): Önceden varsayıldığı düşünülerek,
öncüllerden biri ya da birden fazlası söylenmeyen tasım. Bu tasım şeklinde, ya büyük önerme ya küçük
önerme ya da sonuç eksiktir: Büyük önermenin eksik olduğu duruma örnek: Yalan söylüyorsunuz, öyleyse
size güvenilemez.” Küçük önermenin eksik olduğu duruma bir örnek: "Yalan söyleyenlere güvenilemez;
öyleyse size güvenilemez." Sonucun eksik olduğu duruma bir örnek: "Yalan söyleyenlere güvenilmez; oysa
yalan söylediniz". (TDK).
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edinmesi ve bununla tanımlanması gerekir. Örneğin hekimlik sanatının konusu sağlık,
kunduracılığın konusu kunduradır. Ama şu da var ki, Aristoteles’e göre retorik diyalektikle iç
içeyse, o zaman diyalektiğin asıl ilgi alanı olan yöntem bilgisi retoriğin de ilgi alanıdır.
Diyalektik, aklı bazı iddiaların ya da önermelerin geçerli olup olmadığına karar vermek üzere
yönlendiriyorsa, retorik de neyin ikna edici olup neyin ikna edici olmadığına dair bir
araştırmaya dayanmakla diyalektiğin özüne benzer bir niteliğe sahip demektir. Bu özelliği de
onu bir sanat hâline getirmeye yeterlidir.

Resim 33: Rhetorica
Öte yandan retorikle diyalektiğin birbirinden farklı noktaları da vardır. Şöyle ki:
1. Retorik, ikna etmede sadece önermelere ya da kanıtlara dayanmaz, aynı zamanda
bunların bir bütün olarak inandırıcılığını ve dinleyicinin üzerinde ruhsal heyecanlar yaratıp
yaratmayacağını da göz önünde bulundurur. Bu yüzden özellikle yaşamın pratik gidişatında
diyalektikten daha yararlı bir sanattır.
2. Diyalektik genel sorular ya da sorunlarla ilgilenirken, retorik çoğunlukla özel
sorular ya da sorunlarla ilgilenir. Bu özel sorunlar da genellikle doğru bir bilgimizin olmadığı
konulardır, bu yüzden konuşmacıdan bu konularda dinleyicilere bilgi aktarması beklenir.
3. Diyalektiğin kullandığı ifadeler uzmanlık isteyen ifadelerdir, oysa retorik konuşma
genelde herkesin anlayacağı ifadelerle örülür.
4. Diyalektiğin cümle örgüsünde belirli bir tutarlılık beklenirken retoriğin cümle
örgüsünde tutarlıktan ziyade hitap edilen dinleyici kitlesinin ikna edilmesine yönelik
özellikler beklenir.
5. Bu yüzden diyalektikte ispata yönelik olmayan yöntemler kullanılmaz; oysa
retorikte ikna etmek için ispata yönelik olmayan araçlar da kullanılabilir. Çünkü retoriği icra
eden kimsenin, yani bir hatibin en önemli işi herhangi bir konuda ve her zaman neyin
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ispatlanabilir olduğunu değil, neyin ikna edici olduğunu bulup çıkarmaktır. 1 Zaten bu yüzden,
yukarıda da belirtildiği üzere, retorik, bir hatibin ilgilendiği herhangi bir konuda ikna ediciliği
yüksek olan noktaları görebilme yetisi olarak da tanımlanır. 2 Şu da bir gerçektir ki, bir
hatipten her türlü koşulda karşısındakini ikna etmesi beklenemez. Buna rağmen bir hatip
herkesi ikna edemese bile her türlü ikna etme aracını keşfederek retorikte sağlam bir yöntem
edinmek durumundadır. Bu yöntemi keşfederken de öncelikle bazı şeylerin “neden” ikna edici
olduğunu ya da “neden” ikna edici olmadığını belirlemelidir.
Aristoteles’e göre retorik teknikleriyle örülü bir konuşmada ikna ediciliği belirleyen ve
bu yüzden dikkat edilmesi gereken üç husus vardır: Konuşmacı, hitap edilen dinleyici ve
konuşmanın içsel kurgusu. 3 Bir hatip konuşmasını hazırlarken özellikle bu hususları göz
önünde bulundurmalı ve ikna etme tekniklerini belirli bir yönteme göre önceden kendisi
hazırlamalıdır.

Resim 34:Retorik Sanatı
Teknik ikna etme yönteminde her zaman için konuşmacının kendisinin ya da sunduğu
karakterinin dinleyicide güvenilirlik yaratması beklenir. Konuşmacı güvenilir bir karakter
sergilerse, özellikle mahkeme konuşmaları gibi, olay hakkında tam anlamıyla gerçeğin
bilinmediği ve dolayısıyla kuşkuya fazlasıyla açık durumlarda dinleyici üzerinde büyük etki
yaratır. Bu yüzden bir konuşmacı en başta pratik zekâsını ya da sağduyusunu (phronesis),
dürüstlüğünü ve iyi niyetini sergilemede başarılı olmalıdır. 4 Çünkü bu üçü uygun şekilde
sergilenmezse, dinleyici konuşmacının amaçlarının iyi olup olmadığından rahatlıkla şüphe
duyabilir.
İkna etmenin başarılı olması için dinleyicilerin ruh halleri de çok önemlidir. Bu
anlamda konuşmacı bir psikolog gibi davranmalı, insan doğasını ve insanın ruh hallerini çok
iyi tanımalıdır. Çünkü insanların ikna olması ya da olmaması, sağlıklı kararlar verip
vermemesi, onların kederli ya da sevinçli ruh hallerine veya dostça ya da düşmanca
yaklaşımlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu yüzden yine işe teknik tarafından bakılmalı
1
2
3
4

Aristoteles, Topika,6.12, 149b25
Aristoteles, Rhetorike, 1.2, 1355b26 vd.
Aristoteles, Rhetorike, 1.3, 1358a37 vd.
Aristoteles, Rhetorike, 2.1, 1378a6 vd.
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ve tek tek her duygu hakkında doğru bir bilgi edinilmelidir. Bunun yolu da her bir duygunun
tanımının uygun şekilde yapılmasıdır. İşte bu anlamda retorik mantıktan öte, ahlak
felsefesinin bir kolu olarak görülmelidir.
İkna etmede üçüncü önemli unsur da, konuşmanın kendi kurgusudur. Bu konuda
kompozisyon biçimi, üslup, ahenk ve ritim çok önemlidir. Mükemmel bir konuşma üslubu,
açık ve anlaşılır olandır; gramer kurallarına dikkat edilip cümlelerin yerli yerinde kullanıldığı,
mecaz ve benzetmeler gibi söz sanatlarının örülü olduğu üsluplar konuşmanın amacını
başarıya ulaştırır. Bu yüzden bir hatip ele aldığı konuya uygun bir üslup belirlemelidir. Çok
sade, sıradan bir konuşma üslubu gerekli etkiyi uyandırmayacağı gibi, çok süslü ve ağdalı bir
konuşma üslubu da gerekli etkiyi uyandırmaz. Konuşma üslubunun açık ve anlaşılır olması,
seçilen kelimelerin yalın olmasıyla alakalıdır. Yine de hatibin esas işi hitap ettiği kesimi
etkilemek olduğuna göre, seçilen yalın sözcüklerin sıradan olmamasına da dikkat etmek
gerekir. Dinleyicilere hoş gelip merak uyandıracak yabancı kelimelerin kullanılması ve
üslubun gerektiği kadar süslenip gösteriş kazanması çok önemlidir. Seçilen kelimelerin
cümleler hâlinde birleştirilmesi de ayrı bir tekniktir. Uygun cümlelerle kurulan bir konuşma
akar gider ve dinleyiciyi derinden etkiler. Cümlelerin kurulmasında dilin gramer yapısına
özellikle dikkat edilmeli, yarım yarım cümleler yerine tam cümleler kurulmalı, canlı
tonlamalara ve ritmik uyuma özen gösterilmelidir. Ayrıca konuşmacının ses tonu da
dinleyicide istenen duyguların yaratılmasında etkilidir. Konuşma sırasında ses tonunun etki
uyandırması için uygun yerlerde alçaltılması ya da yükseltilmesi konuşmacının hitabet
yeteneğinin en önemli göstergelerinden biridir. Konuşmanın kurgusunda kanıtlamalar da
önemlidir, bu yüzden hem tümevarım (epagoge) hem de tümdengelim (apagoge) yöntemini
kullanmak etkili bir düşünüş biçimi ve etkin bir konuşma tarzı ortaya koyar. Birinci tür
yöntemde özellikle tarihten seçilen örnekler ya da efsanelere başvurulur. İkinci yöntemde
olasılıklar ya da birtakım işaretlerden yola çıkılır. Örneğin bir annenin çocuğunu sevmesi,
bütün annelerin çocuğunu sevmesine bağlanır ya da bir suçla itham edilen adamın tir tir
titremesinden suçlu olduğu çıkarılır.
Aristoteles’e göre bir hatip konuşmasında genel kanıtları tercih etmeli, özel
kanıtlardan kaçınmalıdır. Çünkü özel kanıtlar konuşmanın güvenirliğini azaltan unsurlardır.
Yine de genel kanıtların az olduğu durumlarda, özellikle ahlak ve siyaset alanından seçilen ve
konunun gerektirdiği özgün kanıtlara da başvurulması gerekebilir.

7.3. Retorik Konuşma Biçimleri
Retorik teknikleriyle örülü konuşmalar genellikle üçe ayrılır ve bu ayrım özellikle
dinleyicinin sadece bir dinleyici olduğu durumlar ya da dinleyicileri aynı zamanda bir yargıda
bulunmaya hazırlayan durumlar dikkate alınarak yapılmıştır.
1.Dinleyicinin sadece bir dinleyici olduğu, yani konuşmaya aktif olarak
katılmadığı konuşmalar. “Kanıtlayıcı ya da ikna edici” konuşma adı verilen bu tarzdaki
konuşmalar şimdiki zamana yöneliktir ve belirgin bir amacı vardır. Örneğin övgü ya da yergi
konuşmaları bu tür konuşmalardır. Amacı bir kişiyi, bir olayı vs överek itibar kazandırmak ya
da yererek gözden düşürmektir.
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2.Yargı içeren konuşmalar. Bu tür konuşmalar ya gelecekle ya da geçmişle ilgili
yargı içeren konuşmalardır. Dinleyici bu konuşmalarda aktiftir ve kendisinden konuşmanın
sonunda geleceğe ya da geçmişe yönelik bir karar alması beklenir. Geleceğe yönelik bir karar
beklenen konuşmalar, müzakere türüne girer. Geçmişe yönelik karar beklenen konuşmalarsa
adli konuşmalardır. Bunlar, suçlama ya da aklama konuşmalarıdır. Amacı, birinin haklı ya da
haksız olduğunu ispatlamaya çalışmaktır. Dolayısıyla geçmişte olan olayları konu edinirler.
Bu tür konuşmalarda konuşmacı(genellikle tarafların avukatları ya da kendileri) ya birisini
suçlar ya da birisini veya kendisini savunur. Konuşmanın gidişatı dinleyicileri ve özellikle
jüriyi davanın haklı ya da haksız olduğuna, yasalara uygun olup olmadığına ikna edeceğinden,
bu tarz konuşmalarda retoriğin çok büyük önemi vardır.
3.Uyarı veya tavsiye konuşmaları ya da bir konudan vazgeçirmeye yönelik
konuşmalar. Amacı, bir şeyin yararlı ya da zararlı olduğunu göstermektir. Bu tarz
konuşmalar, örneğin yasa çıkarmayla, vergilendirmelerle, savaş veya barışa karar vermeyle,
memleketin selametiyle ilgili ya da memleketin gelirleri, giderleriyle ilgili konuları ele
aldığından, genellikle toplumsal ya da siyasi içeriklidir. Bu tür konuşmalarda hatip genellikle
dinleyicilere ya bir şey yapmalarını öğütler ya da onları bir şey yapmaktan uzak durmaları
konusunda uyarır. Tavsiye vermek amacıyla yapılan konuşmalarda konuşmacı kanıtlarını
genelde iyi ve kötü gibi ahlaksal değerlerden çıkarır. Bu kanıtların bazıları tartışmasız kabul
edilen ilkelerdir; dostluk, şeref, onur, sağlık, adalet, yüce gönüllülük, erdem ya da erdemler,
haz, güzellikler, kudret gibi. Tartışılabilir olanlarsa, çoğunluğun arzuladığı şeyler, kişilerin
tercih ettiği iyilikler, kolay şeyler, uygun olan şeyler, kişilerin yapmayı sevdiği şeyler,
üstlenmemizin iyi olacağını ya da kötü olacağını düşündüğümüz şeyler, öğütler gibi
tartışmaya açık konulardır. Bu tarz konuşmalar sonrasında dinleyiciler genellikle gelecekte
olacaklar hakkında bir fikir sahibi olur ve geleceğin kendilerine ya da topluma zararlı ya da
yararlı olup olmayacağına karar verip ona göre önlem alırlar; sonucunda da yaşantılarını
aldıkları bu kararlara göre yönlendirirler.
Aristoteles’in retorikte, diyalektikte olduğu gibi belli kurallara uygun bir düşünme
tarzı ve ifade biçimi olması gerektiği konusundaki ısrarı, onun retoriğini Yunanların
geleneksel retoriğinden ayırır ve kuramsal bir inceleme alanı hâline getirir. Hiç kuşkusuz
onun retorikle ilgili görüşleri ya da bu görüşlerinin sunulduğu eseri mantık, metafizik ve doğa
bilimleri gibi felsefesinin can alıcı konuları ve bu konuların işlendiği eserleri kadar canlı
değildir. Buna rağmen geliştirdiği retorik kuramıyla kendisinden sonra gelen ve “İnsan,
düşüncesini önce iyi ifade etmesini bilmeli,” diyerek her fırsatta retoriğe ayrı bir önem
verdiklerini belirten ünlü Romalı hatiplerin öncüsü olduğu da tartışmasızdır.
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Uygulamalar
1.
Aristoteles’in hitabet sanatını konu edindiği Rhetorike Tekhne adı eserini
özgün dilinden yapılmış güvenilir bir çevirinden okuyunuz ve bu konudaki bilgilerinizi
artırınız.
2.
Bu metinden öğrendiğiniz tekniklerle herhangi bir konuda kendi
düşüncelerinizi ifade edeceğiniz kısa ve ikna edici bir retorik metin oluşturmaya çalışınız
veya arkadaşlarınızla retorik bir konuşma denemesi yaparak retoriğin hayatın nasıl ayrılmaz
bir parçası olduğunu tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Aristoteles’in retoriğinin ayırıcı özelliği nedir?
2. Aristoteles’in retoriği ile diyalektik arasında ne gibi benzerlikler vardır?
3. Aristoteles’e göre retorik ile diyalektik arasında ne gibi farklar vardır?
4. Retorik neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Aristoteles’in Antik Çağ’ın toplumsal, siyasal ve edebi
yaşamında büyük rol oynayan iki sanattan birine, yani güzel söz söyleme sanatı olan hitabet
sanatına (retorik) yaklaşımı irdelenmiştir. Bu çerçevede filozofun Retorik Sanatı adlı
kitabından yansıyan genel görüşleri ele alınmış, “Retorik nedir?”, “Diyalektik yöntemle
arasında ne gibi benzerlikler veya farklılıklar vardır?”, “Kaç türlü konuşma biçimi söz
konusudur?”, “Retoriğin toplumsal yaşamda nasıl bir etkisi vardır?” gibi sorulara yanıt
verilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aristoteles’in Hitabet Sanatı adlı eserinin hangi Romalı hatip üzerinde
büyük etkiler bıraktığı söylenebilir?
a)
Marcus Aurelius
b)
Cicero
c)
Seneca
d)
Plinius
2)
Aristoteles’e göre retorik nedir?
a)
Kötüye kullanıldığında insanları yanlış yollara sevk edebileceğinden
kullanılması son derece tehlikeli silahtır.
b)
Güzel söz söyleme sanatı olmaktan öte bir anlam ifade etmez.
c)
Yalnızca siyasi tartışmalarda başvurulabilecek bir ikna aracıdır.
d)
Herhangi bir konuda ikna etmek için uygun araçları bulma yetisidir.
3)
Aristoteles’in bilim sınıflamasında retoriğin yeri neresidir?
a)
Pratik bilimler
b)
Teorik bilimler
c)
Üretici bilimler
d)
Didaktik bilimler
4)
I.
Konuşmacının kendisi
II.
Hitap edilen dinleyiciler
III.
Konuşmanın yapılacağı ortam
IV.
Konuşmanın içsel kurgusu
Yukarıda sıralanan durumlardan hangisi veya hangileri retorik bir konuşmada ikna
ediciliği belirleyen hususlardan değildir?
a)
I ve III
b)
III ve IV
c)
II ve III
d)
Yalnızca III
5)
Aşağıdakilerden hangisi dinleyicilerin sadece dinleyici olarak
değerlendirildiği konuşmalara örnek olarak gösterilebilir?
a)
Savunmalar
b)
Övgü konuşmaları
c)
Felsefi konuşmalar
d)
Siyasi konuşmalar
6)
Aşağıdakilerden hangisi retoriği diyalektikten ayıran özelliklerden biri
değildir?
a)
İspata yönelik olmayan araçların kullanılabilir olması.
b)
Cümle örgüsünde herhangi bir tutarlılığın beklenmemesi.
c)
Herkesin anlayabileceği ifadelerle örülü olması.
d)
İkna etmede yalnızca önerme ve kanıtlamalara dayanması.
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7)
Platon’un retoriği bir sanat olarak görmemesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a)
Belirli bir konusunun olmaması.
b)
İnsanları yanlışa yönlendirebilir oluşu.
c)
Sofistlere olan kızgınlığı.
d)
Yalnızca sözle ilgili olması.
8)
Aşağıdakilerden hangisi retorik ile diyalektiğin ortak yönlerinden biri
değildir?
a)
İkisinin de tümevarım yöntemini kullanması.
b)
İkisinin de tümdengelim yöntemini kullanması.
c)
İkisinin de ispata yönelik araçlarla iş görmesi.
d)
İkisinin de belirli bir bilim dalıyla değil, bütün bilim dallarıyla ilgili
olması.
9)
Hitabet sanatında konuşmacının iyi bir konuşmacı olması kadar, iyi ve
ahlaklı bir insan olması da son derece önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni
olarak gösterilebilir?
a)
Ahlaklı kişilerin insanlar üzerinde olumlu bir izlenim bırakacağına
inanılması.
b)
Eski Yunanların ahlaki değerlere çok önem vermesi.
c)
Ahlaklı kişilerin halk üzerinde daha ikna edici olacağının düşünülmesi.
d)
Hitabet sanatının kötü niyetli insanların elinde tehlikeli bir silaha
dönüşebileceği kaygısı.
10)
Aristoteles’in retorik ile diyalektik arasında kurduğu ilişkiyi en iyi
yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Retorik, diyalektiğin bir koludur veya onunla eşdeğerdir.
b)
Retorik, diyalektikten ayrı, kendi başına bir disiplindir.
c)
Retorik, diyalektikle benzer yönleri olan bir disiplindir.
d)
Retorik, diyalektiğin ve dolayısıyla bütün disiplinlerin üstünde yer alır.
Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) d, 5) b, 6) d, 7) a, 8) c, 9) d, 10) a
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8. ARISTOTELES’TE ŞİİR, AHLAK VE POLİTİKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.

Şiir Sanatı
Ahlak ve Politika
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Bir sanat eseri nasıl yaratılır? Sanatçı yaratımı sırasında doğayı ne ölçüde taklit
eder? Doğayı taklit etmek ne demektir?
2.
Bir sanat eserinin insanı korku, endişe, acı vb duygulardan arındırması
mümkün müdür?
3.
İnsan yaşamının belirli bir amacı var mıdır, varsa ne olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Şiir sanatı

Aristoteles’in şiir sanatı
konusundaki belli başlı
görüşlerini öğrenerek doğa,
sanat, taklik, manevi arınma,
insan, Tanrı vb kavramlara
yüklediği anlamları
özümsemek.

Aristoteles’in Şiir adlı
eserini okuyup tartışarak

Ahlak ve politika

Aristoteles’in insan yaşamı,
yaşamın amacı, mutluluk,
ahlak, siyaset, toplumsal
yaşam vb konulardaki
görüşlerini yakından
tanımak.

Aristoteles’in Şiir ve
Politika adlı eserlerini
okuyup tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poietike: Şiir sanatı;
Mimesis: Taklit, temsil;
Katharsis: Arınma;
Poiesis: Üretme, yapma, imal etme, üretim, iş, eser, şiir, sanat eseri;
Poietes: Üreten, imal eden, şair, sanatçı;
Ekstasis: Vecd;
Ethika: Ahlak;
Politike: Siyaset, politika;
Hedone: Haz, keyif;
Eudaimonia: İyi olma hâli, mutluluk;
Arete: Erdem, yeti;
Ethos: Karakter;
Mesotes: Orta yol;
Praksis: Eylem, etkinlik;
Oikia: Aile;
Kome: Köy;
Polis: Kent, kent devleti;
Zoon politikon: Toplumsal varlık;
Agathon: İyi;
To zen: Yaşamak;
To eu zen: İyi yaşamak
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Giriş
Bu bölüm, aslında bir önceki bölümde işlenen Aristoteles’in retorik
sanatına dair görüşlerinin bir devamı niteliğindedir. Bu kez Aristoteles’in şiir sanatına
(poietike) felsefi yaklaşımı ve bu bağlamda özellikle mimesis (taklit) ve katharsis (arınma)
kavramları üzerinde durulacak, böylece Aristoteles’in bilim sıralamasında yaratıcı bilimler
olarak adlandırdığı sanatlarla ne kastettiği gösterilmeye çalışılacaktır. Ardından Aristoteles’in
uygulamalı bilimler (pratik bilimler) dediği ahlak ve siyaset bilimlerine yaklaşımı
sergilenecek ve ana hatlarıyla bu konulardaki görüşlerine yer verilecektir.
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8.1. Şiir Sanatı

Aristoteles’in İÖ yak. 330 yılında kaleme aldığı Şiir Sanatı (Περὶ ποιητικῆς), genel
olarak şiir ve türleri üzerine bir incelemedir ve iki kitaptan oluşur. İlk kitap, en önemli şiir
türleri olan destan ve trajedi üzerine bir incelemedir; ikinci kitap ise komedi üzerinedir ve ne
yazık ki günümüze ulaşmamıştır.
Bu açıdan bakıldığında bu eser klasik edebiyat kuramı hakkında bilgi veren temel bir
eserdir. Ama biz burada onun felsefi açıdan öne çıkan yönlerine eğilip Aristoteles’in bir
felsefeci olarak neden böyle bir eser yazdığını ve bu eserle nasıl bir mesaj vermek istediğini
anlamaya çalışacağız.

Resim 35:Şiir Sanatı
Her şeyden önce Aristoteles için şiir, tıpkı gemi kullanımı, hekimlik, ev inşaatı, at
yetiştiriciliği gibi bir sanat ya da bir zanaattır; bir tekhne’dir. Bunlardan ayrılan bir yönü
varsa, o da taklit ya da temsili (mimesis) olmasıdır. Çünkü şiiri yaratan şair, tıpkı bir ressam
gibi bir şeyin temsilini ya da taklidini yapan kişidir; 1 yani ortaya koyduğu eseri bir örneğe
benzetmeye, o örneğin belirgin özelliklerini yansıtmaya çalışan kişidir. Bu yüzden Aristoteles
için temsili sanat, kabaca bizim genel olarak sanat ya da güzel sanatlar dediğimiz sanatlara
(edebiyat, müzik, resim, heykel, dans vb) karşılık gelir. Ama şiiri diğer temsili sanatlardan
ayıran en önemli özellik kullandığı araçtır, yani dildir. Şiir, dili (ya da kelimeleri, sözleri)
kullanarak taklit eder. 2
Burada Yunanca mimesis (μίμησις) kelimesinin bizim kullandığımız anlamdan çok
daha geniş bir anlam içeriğinde kullanıldığına ve adeta “sanat” anlamına geldiğine dikkat
etmek gerekir. Yine Yunanca poietike (şiir) kelimesinin, poiesis “üretme, imal etme, yapma;
üretim, imalat, yaratım” kelimesinden türediğine; sanatçı olarak çevrilen Yunanca poietes
1
2

Aristotle, PeriPoietikes, 25.1460b7-8.
Aristotle, PeriPoietikes, 1.1447a19-21.
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kelimesinin temel anlamınınsa “yapan, imal eden, üreten ve icra eden” olduğuna da dikkat
etmek gerekir. Bu kelimeleri böyle anlamadan Aristoteles’in şiirden ne kastettiğini anlamanın
da imkânı olmadığının bilincine varmak gerekir. Çünkü şiir dediğimizde, bizim bugün şiirden
anladığımız anlamı düşünerek hareket edersek, Aristoteles’in Şiir Sanatı’nda demek
istediklerini idrak edemeyiz.
Konumuza dönersek, demek ki Aristoteles için şiir bir mimesis’tir, yani bir taklit,
temsil ya da sanattır. Çünkü bu üç anlam Aristoteles’in zihninde aynı şeydir. Dolayısıyla onun
için şiirin bütün türleri de taklittir; yani destan, trajedi, komedi, hatta flüt ya da harp çalma ve
bunlar gibi pek çok tür “birer taklit ya da temsil”dir. Bunları birbirinden ayıran farklar, taklit
etmekte kullandıkları araçlar, taklit ettikleri nesneler ve taklit tarzlarıdır. Çünkü bazıları
renkler ve şekiller aracılığıyla, bazıları ses aracılığıyla, bazıları da ritim, dil ve harmoni
aracılığıyla taklit eder.
Aristoteles’e göre taklit ya da temsil etme (mimesis) insanlarda doğuştan itibaren bir
içgüdü olarak vardır. Bu yüzden doğal bir durumdur. Dolayısıyla şiir sanatı varlığını insanın
doğasındaki bu içgüdüden alır. Taklit etme yeteneği insanı diğer canlılardan ayıran en önemli
özelliklerden biridir; bu yüzdendir ki insan ilk bilgilerini taklit etme yoluyla öğrenir. 1 Yine
şiir sanatı varlığını insana özgü olan beğenme hissinden alır. İnsan bütün taklit ürünlerin, yani
sanat ürünlerinin karşısında beğenme, hoşlanma hissi duyan yegâne varlıktır. Demek ki tüm
insanlar sanat ürünlerinden haz alır. O hâlde insan taklit yoluyla öğreniyorsa, o zaman insan
öğrendiği şeylerden ve öğrenmeden de doğal olarak haz alır. Aristoteles’in bilim
sınıflamasında üretici ya da yaratıcı bilimlerin amacının yararlı ve güzel bir ürün ortaya
koymak olduğu hatırlanacak olursa, ona göre bütün sanatların amacı da yararlı ve güzel bir
ürün ortaya çıkarmaktır; keza bu şiirin de en büyük amacıdır.

Resim 36: Homeros

1

Aristotle, PeriPoietikes, 4.1448b6-9
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Aristoteles’in bu eserinde mimesis üzerine sürekli vurgu yapması aslında Platon’a
karşı bir tepkidir. Çünkü Platon’da mimesis idealar öğretisi çerçevesinde
değerlendirildiğinden farklı bir anlamda kullanılır. Hatırlanacak olursa, Platon’a göre gerçek
âlem idealar âlemidir; maddi âlem ise ideaların kopyasıdır. Buna göre maddi nesneler gerçek
ideaların birer kopyası, yani taklididir; maddi nesnelerin sanatsal yaratımları ise kopyanın da
kopyası veya taklidin de taklididir ve dolayısıyla hakikatten iki kere uzaktır. 1 İşte Aristoteles
Şiir Sanatı adlı eserinde Platon’un bu felsefi karşı çıkışına tepki olarak adeta (taklit bir sanat
olarak) şiir ile felsefe arasında bir orta yol bulmaya çalışır. Zaten buna kendi felsefi görüşleri
de rahatlıkla izin verir. Çünkü, yine hatırlanacak olursa, Aristoteles Platon’un idealar
öğretisine karşı bir duruş sergilemiş ve maddi âlemi onun gibi kopya bir âlem olarak
görmemiş, ideaları yeryüzüne indirmiştir. Ona göre insan maddi nesnelere bakınca doğal
olarak haz alır; onlara bakarak öğrenir, çıkarım yapar, keşfeder; kısaca insan her bir nesnenin
ne olduğunu öğrenmekten, onun üzerine düşünmekten haz alır. İşte bu doğal duygulanımların
bazı insanlarda daha güçlü olması, onları kaba, hazırlıksız, yani doğaçlama girişimlerde
bulunmaya teşvik eder ki, bu durum şiir sanatının doğmasına yol açar.
Aristoteles için sanat (tekhne) bir maddeye biçim (form) vermektir. Bu anlamda
“doğa” en büyük sanatçı, en büyük şairdir. Sanatçı olarak doğa ile insan arasındaki tek fark,
doğanın kendi malzemelerinden kendi kendine bir şey meydana getirmesidir; insan ise ancak
kendi dışındaki başka bir malzemeden bir şey meydana getirir. Doğa, sanatçılığını kullanarak,
örneğin bir ağacı bir tohumdan meydana getirir; yani kendi malzemesinden kendi kendine
ağacı meydana getirir. İnsansa sanatçılığını kullanarak bir evi tahta ve tuğladan inşa eder.
Ama Aristoteles’e göre buradaki tahta ve tuğla sonuçta doğanın malzemeleridir ve bu
malzemeler insanın sanatçılığıyla bir eve dönüşmüştür. Doğa bir ev yapacak olsa, bu evi bir
insanın yaptığı evlerden farklı yapmayacaktır. Bir insan bir ağaç yaratabilse, doğanın yarattığı
ağaçtan farklı bir ağaç yaratmayacaktır. Bu anlamda sanatçı olarak insan sadece bir aracıdır;
adeta doğanın elidir. İnsan sanatçı olarak bir şiir yazarken ya da yaratırken, aslında o şiiri
doğa yazmaktadır ya da yaratmaktadır. Nasıl ki doğa bir ağaç yaratırken farklı araçlar
kullanıyorsa, yani rüzgârdan, güneşten ve yağmurdan yararlanıyorsa, aynı şekilde şiir
yaratırken de insanı araç olarak kullanmakta ve insanın sanatçılığından yararlanmaktadır. 2
Aristoteles’in burada kastettiği, sanatın doğayı ya da doğanın ürünlerini veya eserlerini taklit
etmesi değildir. Bu zaten imkânsızdır. 3 Çünkü sanat bir meşe ağacı yaratamaz ya da bir insana
hayat veremez. Sanat, ona göre doğanın yapmakta olduğu şeyin ya da yapmaya çalıştığı şeyin
daha iyisini ya da daha başarılısını meydana getirmektir. Çünkü sanat maddede imkân olarak
bulunan şeyleri gerçekleştirir; böylece doğayı tamamlar. 4 Dolayısıyla sanat doğayı ya da
doğanın ürünlerini değil, doğanın üretici ya da yaratıcı etkinliklerini ya da davranışını taklit
eder. Çünkü doğa, Aristoteles’e göre, bir edim (etkinlik) tarzıdır. 5 İşte sanat bu tarzı taklit
eder. Kısaca sanat, doğanın yaptığı gibi yapar. Doğa nasıl davranıyorsa bir sanatçı olarak

1
2
3
4
5

Kenny 2006: 7.
Randall 1960: 275.
Randall 1960: 275.
Randall 1960: 275.
Randall 1960: 275.
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insan da o şekilde davranır. Örneğin doğanın yaptığı gibi yapıp kendi kendini tedavi eder. 1Bu
iyileştirme etkinliği de sonuçta ona masum bir sevinç ve haz verir.
Demek ki gemi yapımından tutun da şiir yazma sanatına kadar her sanat, doğanın işini
ve eylemini taklittir. Ama şiir, tıpkı müzik gibi, ifadesi en yüksek sanattır. Çünkü dili aracı
kullanırken aslında sesi de, ritmi de, harmoniyi de kullanır. Destan şiiri ve trajik şiir, şiir
sanatının en üst formlarıdır. Çünkü bunlar insanın doğal eylemlerini en canlı, en işlevsel
şekilde kullanan formlardır. Aristoteles’e göre, örneğin; her ne kadar şiirin araçlarını
kullanmışsa da Empedokles bir şair değildir. O bir doğa filozofudur. Çünkü dizelerinde
insanın davranışlarının taklidi yoktur. 2 İnsan davranışlarının en iyi taklidi trajik şiirdir. Çünkü
amacı, insan davranışlarını taklit ederek acıma, korku ya da dehşet vb duygular yaratmaktır.
Trajik şiirde bir dinleyici olarak, örneğin bir kahramana acıma hissi duyarken arınma hissi
duyarsınız, böylece ruhunuzu tedavi edersiniz, hafiflersiniz ve o şiirden haz alırsınız.
Trajedinin amacı, bu acıma ya da korkma vb hisler aracılığıyla karşısındakine bir rahatlama
hissi vererek haz yaratmaktır. Bu yüzden haz hissini en fazla yaratan trajedinin kendisidir.
Aristoteles’in burada sözünü ettiği arınma hissi (katharsis: κάθαρσις) genel anlamda ruhun
hafiflemesidir. Bu bir duygusal arınma ya da duygusal olarak ruhun temizlenmesidir; ruhun
tutkularından kurtulmasıdır. Bu arınmayla birlikte yenilenme, kendine gelme, canlanma da
gelir. Trajik konulu oyunlarda seyircinin ruhu bu sürecin hemen hemen hepsini yaşar; üzülür,
korkar, acır, hatta güler, ağlar. Bu bir tür enerji boşalımı, bir rahatlamadır. Bir trajedi oyunu
adeta ruhun kendi kendisini tedavi etmesine neden olur. Bu insan ruhunun gelişimi açısından
çok önemli bir aşamadır; yani ruhun içinde ne varsa boşaltmak ve yeniden tazelenmek. Bir
trajedi oyununda insan heyecanlarını yaşanması gerektiği seviyede yaşaması gerektiğini
öğrenir, yani dengesini bulur; nerede, nasıl hissedeceğini ya da bir duyguyu nerede, nasıl ve
nereye kadar hissetmesi gerektiğini öğrenir. Böylece dinleyici, bir trajedi oyununda bir tür
vecd hâli (ekstasis: ἔκστασις) yaşar ya da böyle bir duyguyu tadar. Çünkü seyirci trajedi
oyununda kendisine sunulan karakterlerde ya da sahnelerde gördüklerini ya da hissettiklerini
kendi yaşamıyla kıyaslar ve kendi yaşamının abartıdan uzak ve daha az trajik olduğunun
farkına varır. Kendi üzüntülerini, endişelerini görür, bunlarla belki de ciddi anlamda ilk kez
karşılaşır. Çünkü trajedi oyunlarında yaşananlar, bir insanın ruhsal anlamda kaldıramayacağı
kadar büyük felaketlerdir. Özellikle acıma ve korku bir insanın en kolay hissedebileceği ruh
durumlarıdır ve trajedi oyunlarında da en çok bu duygular uyandırılır, hem de en şiddetli
halleriyle. İnsanın bu iki duygudan arınmış olması bile, bir trajedi oyununun büyük
başarısıdır. Seyirci kendisini özdeşleştirdiği trajedi kahramanlarıyla ya da kendi yaşamını
özdeşleştirdiği trajik olaylarla kendi kendini değerlendirme olanağı bulduğunda, kendi
karakterini yeniden değerlendirdiğinde gelecekte yaşayacaklarına karşı bir cesaret kazanır,
kendine güveni artar. Çünkü seyirci bir trajedi oyununda olması muhtemel olayları önceden
görür ve bunlar üzerine kendi kendine düşünmeye başlayarak yaşam savaşına dirilmiş bir
şekilde yeniden hazırlanır. Kendini adeta yeniden devreye sokar, yeniden işler hâle getirir.
Burada Platon’un ahlaka aykırı duygulanımlar yarattığı için Homeros’a ideal devletinde yer
vermemesi hatırlanacak olursa, Aristoteles’in bu yaklaşımının hocasına ne kadar zıt olduğu da
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anlaşılır. Çünkü Platon’da şiir, insanın duygularının kontrolünü ne denli elinden alıyorsa,
Aristoteles’te insanı duygularını o denli kontrol edebilir hâle getirmektedir. 1

8.2. Ahlak ve Politika
Aristoteles’in Şiir Sanatı’nda sergilediği görüşlerinin çoğunu, filozofun insanı ve insan
ruhunu tanıma girişimleri olarak ele alabiliriz. Bu bakış açısı bizi Aristoteles ahlakına ve bu
ahlakla bağlantılı politika görüşlerine doğru yol aldıracaktır.
Aristoteles ahlakı (ethika) insanın ontolojisi olarak (varlık felsefesi) görür ve bu
konudaki temel bilgileri özellikle Nikomakhos’a Ahlak adlı eserinde açıklar. Bu eser baştan
sona incelendiğinde ön plana çıkan görüşün “iyi” sorunsalı (agathon) olduğu anlaşılır. Çünkü
Aristoteles’e göre varlıkların ve insan davranışlarının son hedefi, iyiye ulaşmaktır. En üstün
iyi de mutluluğun kendisidir (eudaimonia). Ama mutluluk ile hazzı (hedone) birbirine
karıştırmamak gerekir, çünkü aralarında bir fark vardır. Haz, arzu edilemeyen ve dolaylı
yoldan aranan bir şeydir; buna rağmen insan hayatını süsleyen bir unsurdur. Romalı Stoik
düşünür Seneca, Aristoteles’in bu görüşünden yola çıkarak kaleme aldığı De Vita Beata
(Mutlu Yaşam Üzerine) adlı eserinde hazzı, buğday tarlalarında yetişen ve onları süsleyen
gelinciklere benzetir. Bu gelincikler o tarlaya ekilmemiştir ya da özellikle ekilmeye
çalışılmamıştır; sonradan bir ek olarak orada bitmiştir. 2 Haz da böyledir; sonraki bir hedeftir,
ama yaşama tat katar. Mutluluk ise, insan yaşamının veya yaşam tarzının hedefidir; kendinde
amaçtır. Yunan dilinde eu ve daimon kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan eudaimon
(iyi ruh) kelimesine bağlı olan eudaimonia, bu bağlamda “iyi bir ruha sahip olma” anlamına
gelir. Platon’un Er Mitosu’nda dünyaya ikinci kez gelmek üzere yeni yaşamlarını seçen
ruhların yanına katılan daimon, Herakleitos’ta insanın karakteridir (ethos).
Aristoteles için iyinin kendisi, aslında başka bir varlık değil, sadece insanın kendisidir.
Her tek tek şeyin iyisi, o şeyin kendi işlevidir, varlık tarzıdır; aynı zamanda o şeyin
gerçekleşme tarzıdır. Gözün iyisi (göz için uygun olan işlev), görmedir; ayağın iyisi
yürümedir. Bu anlamda bir şeye özgü bir etkinliktir; yani göze özgü etkinlik görmedir; ayağa
özgü etkinlik yürümedir. Peki, insan olarak, bir insana özgü nitelik nedir? Aristoteles’e göre
bunun yanıtı, yaşamadır. Ama bitkiler ya da hayvanlara özgü bir yaşama değildir bu; akıl
varlığı insana özgü etkin bir yaşamadır. İşte bu mutluluktur (eudaimonia).
Akıl varlığı olan insana özgü etkin yaşam biçimi teorik bir yaşamdır; yani tefekküre
dayalı bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimi hazcı yaşam biçiminden ya da (sırf bir ürün
ortaya koymayı amaç edinen yaşam biçimi olarak) pratik yaşamdan üstündür. Teorik yaşam
biçimi, insanın bütün ömrünce benimsemesi gereken bir yaşam biçimidir. Birkaç açıdan diğer
yaşam biçimlerinden çok üstündür. Çünkü her şeyden önce bizim zekâmız en üstün yetimizdir
ve bilinebilir şeyler arasında en mükemmel olan şeydir. İkinci olarak, tefekküre dayalı yaşam
en sürekli yaşam biçimidir. Çünkü amacına ulaşınca son bulmaz; bir nesnenin görüntüsünün
ya da idrakinin o nesne gözden kaybolduktan sonra da devam etmesi gibi. 3Sonra bu yaşam
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biçimi mutluluk için gerekli olan saf ve durağan hazlarla sürdürülen bir yaşam biçimidir. Yine
bu yaşam biçimi insanın kendi kendisine yettiği bir yaşam biçimidir; dolayısıyla en doygun,
en etkin yaşam biçimidir. Bilge adam kendi tefekkürünü kendisine özgü tefekküre dayalı
yalnızlığında ya da ıssızlığında yaşar. Ayrıca bu yaşam biçimi sadece kendisi için arzulanan
ve sevilen bir yaşam biçimidir. Çünkü bu yaşam biçiminin dıştan görünen bir sonucu yoktur,
oysa pratik yaşamlarda insan kendi etkinliğinin dıştan görünen sonucunu bekler. 1 Bu tür bir
yaşamda, tıpkı Platon’un da belirttiği gibi, insan sadece varlığın seyrine dalar; gözlerini başka
insanların davranışlarına çevirmeye, onlardan intikam almaya, kötü sözler sarf etmeye vakit
bulamaz. Onun dikkat ettiği şey yalnızca varlıkların değişmez, sonsuz düzeni ve bu düzen
içindeki tanrısal aklın kanunlarıdır.
Tefekküre dayalı yaşam adeta insanı aşan bir yaşam biçimidir ve ancak insanda
tanrısal bir şeyin bulunmasıyla mümkün olur. Elbette her insan, insandır ve ölümlüdür, ama
Aristoteles’e göre ille de insani ve ölümlü duygulara sahip olmak gerekmez. Çünkü insan
elinden geldiğince kendini ölümsüz kılmak ve içinde varolan en iyiye göre yaşamak
durumundadır; bu en iyi, insanın varlığının en küçük parçasını oluştursa bile. En iyi, şeyin
kendine özgü olan ya da şeye en çok yakışandır. Zaten bir şeyin ya da bir insanın kendisinden
başkasının yaşamını seçmesi ne kadar saçma olurdu. 2
Aristoteles’in ahlakında şu nokta da önemlidir: Ahlaki anlamda en üstün iyi ile ilahiyat
anlamında en üstün iyi birbirinden farklıdır. Ahlaki iyilik, mutluluktur (eudaimonia). Mutlu
bir yaşamsa, erdemli bir yaşam sürmedir. 3 Bu bağlamda Aristoteles’in ahlak görüşlerinin
sergilendiği Nikomakhos’a Ahlak ve Eudemos Ahlakı adındaki eserleri arasındaki en önemli
farklılık, birincisinde kusursuz mutluluğa yalnızca felsefi temaşayla ulaşılabilirken, diğerinde
zihinsel ve ahlaki erdemlerin tümünün ahenkli birleşimiyle ulaşılmasıdır. 4
Aristoteles’in erdem (arete) anlayışına gelince; Yunan kültüründe erdemlilik, ahlaklı
olmayla eştir; yani en genel tanımıyla iyi olanı isteme ve iyi davranma ile kötü olanı istememe
ve kötü olandan kaçınmayla eştir. Yunan dünyasının erdem anlayışının özellikleri en iyi
Homeros’un destanlarından anlaşılır. Bu destanın kahramanlarının karakterleri ve bu
karakterlerde ön plana çıkan özellikler dikkate alındığında, bir Yunan’ın hangi karakter
yapısına önem verdiği de apaçık anlaşılır. Örneğin Akhilleus karakterinde cesaret ve güçlülük
erdemleri anlamını bulurken, Odysseus’ta zekâ, kurnazlık erdemleri ön plana çıkarılır. Bu
bağlamda Yunan dünyasında erdem insanın en iyi yapabildiği ya da karakterine en uygun olan
şeydir. Bir kunduracının arete’si (erdemi) kundura imalatıdır; bir kaptanın arete’si gemisini
dalgalı sularda bile düzgün seyrettirmektir; bir savaşçının arete’si, cephede kanının son
damlasına kadar dövüşebilmek ve gerektiğinde canını verebilmektedir. İşte bu yüzdendir ki
Aristoteles’in Şiir Sanatı’nda, Homeros, şiirinde insani erdemlere bu denli değindiği için
şairden çok felsefeciye yakın bir şair olarak yüceltilir.
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Yunan’ın erdeme bakış açısından, yani “erdemin bir şeyin kendisine özgü
davranmasını, işlemesini, etkinlikte bulunmasını sağlayan değer olması veya bir şeyin kendi
iyisini yapması” görüşünden yola çıkılırsa, Yunan felsefesinde erdemle ilgili kabul edilen
genel görüşün anlamı da yerine oturmuş olur. Çünkü genellikle Yunan felsefecileri için
erdem, erdeme sahip olan şeyin ya da insanın iyi olmasını sağlayan bir değerdir. Bu bakış
açısıyla, Aristoteles’te de erdem, insanın iyi olmasını ve kendisinde iyi olanı
gerçekleştirmesini sağlayan bir değerdir. Hiç şüphesiz bir dolu erdem, yani yeti arasında
hangisinin hakiki ahlaki erdem olduğunu bulmak için bir ölçüte ihtiyaç vardır. Aristoteles için
bu ölçüt, altın ortadır, yani orta yoldur (mesotes). Bu orta yol, aşırılık ile noksanlık arasındaki
orta yoldur; çünkü orta olan, ne aşırı ne de noksan olandır. Ama bu orta bize göre olan ortadır;
yoksa matematik anlamda, örneğin “bir şeyin çoğu on, azı iki ise, ortası altıdır,” demek
değildir. 1Kısaca en genel anlamıyla “erdemli karakter, iki zıt insani eğilim arasındaki orta
yoldan ibarettir;” yani “erdem, noksanlık ya da aşırılık değil, orta olmadır.” Örneğin
kahramanlık, korkaklık ile gözü karalık arasında orta noktadır ve ahlaki olarak hakiki bir
erdemdir; ya da âlicenaplık (yüce gönüllülük), tamahkârlık (aç gözlülük) ile hovardalık
arasında orta bir noktadır, dolayısıyla ahlaki anlamda hakiki erdemdir.
Her anlamda orta yolu tutturan insan, pratik yaşamında arzuladığı amaca ulaşır ve
özlediği gibi iyi, mutlu ve başarılı bir ömür sürer. Çünkü her insanın kafasında bir yaşam
amacı vardır ve en iyi, en güzel amaç, başarılı olmaktır. Ama burada başarılı olmak ile
başarılı olmak için gerekenleri birbirine karıştırmamak gerekir. Örneğin bazı insanlar başarılı
olmayı güçlü ve zengin olmayla karıştırır. Oysa bu değerler yan değerlerdir, birer aracıdır.
Yine aynı şekilde bazı insanlar başarılı olmayı erdemli insan olmayla karıştırırlar. Erdem,
yukarıda da bahsedildiği üzere, iyi ve elzem bir şeydir. Ama ancak “erdemini
gerçekleştirenlere erdemli demek gerekir;” yani erdemli bir sporcu, olimpiyatlara katılıp
erdemini sınayan kişidir. O hâlde yaşamı başarılı kılma, başarılı etkinliklerle örülü bir yaşam
modeli yaratmayla mümkündür. 2 Öyleyse hangi yaşam biçimleri başarılıdır ya da hangi
yaşam biçimleri yaşanmaya değerdir? Bu, yanıtı zor bir sorudur. Ama önemli olan yaşamın
kendi içinde bir değer olduğudur ve insanın bitki gibi uyumak yerine her zaman yaşamayı,
yani canlı olup etkinlikte bulunmayı seçeceğidir. Yaşamayı yaşamamaya tercih etmenin çeşitli
nedenleri vardır. Ama en temel nedenleri, “ince hazları tatmak, hem kendi gözünde hem de
başkalarının gözünde iyi bir ada sahip olmak ve içinde bulunduğumuz evreni anlamanın
kıymetini bilmek”tir. Bu temel nedenler, “iyi ve güzel bir yaşam biçimine, bir kamu görevini
icra etmeye ve felsefi bir yaşam modelini benimsemeye” karşılık gelir. İşte herkesin en
önemli görevi, bu yaşam biçimlerinden hangisini tercih edeceğine karar vermesidir. Ama her
şeyden önce bu yaşamların her birindeki başarı denen şeyi iyi analiz etmek ve küçük
hedeflerden büyük hedeflere ulaşmayı amaç edinmek gerekir. Sonra da iş, alınacak her kararı
o büyük hedefe göre ayarlamaya kalır. İşte o büyük hedef başarının kendisidir, başka deyişle
mutlu ve sağlıklı bir durumda olmanın kendisidir.
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Aristoteles’e göre pratik yaşamda öncelikle insan neyi yapıp neyi yapamayacağını
bilmelidir. Hangi iyilerin peşinden gitmesi ve bu iyileri nasıl takip etmesi gerektiğini
kendisine öğreten çeşitli yetilere ve bilgi çeşitlerine vakıf olmalıdır. Bu iyiler, politikanın,
ekonominin ve bilgeliğin arzuladığı iyilerdir ve bir insan yaşadığı topluma, ev hayatına ve
kendisine olan sorumluluklarını yerine getirmek için bu iyileri elde edecek yetilere ve bilgiye
sahip olmalıdır. Bunun için de kendisinde varolan ve onu diğer canlılardan farklı bir doğayla
donatan aklını kullanmayı bilmelidir. Çünkü insan ruhunun akli yanının kendisine özgü işlevi,
insanı iyi yaşatmaktır. Öyleyse insan için “iyi yaşamak, aklın kılavuzluğunda yaşamaktır.” İyi
yaşanan bir yaşam, bir insan için mümkün olan en büyük iyidir ve bir insanın insan olarak
başarmak zorunda olduğu en önemli şeydir. Kısaca “iyi yaşama, bir insanın yaşamını ruhun
erdemlerini kılavuz alarak yaşamasıdır.” Başarı, mükemmel olanı ve kendi kendine yetmeyi
amaçlar, bu yüzden bütün yaşamı ve bütün önemli erdemleri kapsar. 1 Bunun anlamı, bir
insanın bütün ömrünü erdemli etkinliklerde bulunarak geçirmesidir. Görüldüğü gibi burada
erdemler, başarı için birer aracı konumundadır. Çünkü biz, insanların erdemlerini över,
başarılarını kutlarız. Yani bizim için önemli olan insanın başarıya, başka deyişle pratik
anlamda en iyi olana ulaşmasıdır. Demek ki başarı, amacın kendisi, bu amaca götüren
şeylerse erdemlerin kendisidir. Aristoteles’in başarı anlayışında, hem bilgelik, hem erdemler,
hem iyi yaşama hem de iyi şeyler yapma vardır; hatta hazlar da vardır, çünkü erdemli bir
insan kendini ancak kendi ideallerini gerçekleştirdikçe tatmin edebilir. 2
Aristoteles’in iyi, mutluluk, başarı gibi kavramlarla örülü ahlakıyla politika (politike)
anlayışı arasında sıkı bir bağ vardır. Çünkü onun politika anlayışı, devletin yapısını ya da
politik otoritenin temellerini araştırmak değildir. Onun politika anlayışı, ahlak kuramının
kendisini araştırmaktır. 3 Bir insanın pratik anlamda başarılı bir yaşam sürmesi, ona göre,
ancak siyasi bir toplumda mümkündür. Başka deyişle insanın sosyal doğası ancak toplumsal
hayatta kendini gösterir. O hâlde politik teori, Aristoteles’e göre ahlak teorisinden farklı
değildir. Belki şöyle demek daha da doğru olur: Politika, ahlak teorisine yardımcı bir
disiplindir.
Aristoteles’e göre toplum doğanın içindedir. Sosyal organizasyon doğal bir durumdur,
bir uzlaşımın eseri değildir. Buna göre toplum insana içkindir, sırf kanun hükmünde bir şey
değildir. Ahlak kuramlarını hatırlayacak olursak, Aristoteles için her etkinlik (praksis) iyiyi
amaçlar. Çünkü bu iyi etkinliğin amacıdır ve ona anlam verendir. İşte bu görüş her toplum ya
da her devlet için de geçerlidir. Çünkü her toplum iyiye ulaşmak için çabalar. (Hiç şüphesiz,
bir Yunan olarak onun burada amaç olarak belirlediği şey, polis (kent devleti) olmadır.) 4
Demek ki toplumun ve canlının amacı da en yüksek iyiye ulaşmaktır.
Aristoteles için toplumun kökenini aile oluşturur, çünkü toplumun çekirdeği ailenin
(oikia) kendisidir. Toplumun çekirdeği, kadın ve erkeğin soylarını devam ettirmek için
birleşmesinin sonucudur. Birkaç ailenin bir araya gelmesi köyleri (kome) oluşturur. Köylerin
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bir araya gelmesi de kenti, yani polis’i meydana getirir. İşte Aristoteles için ideal toplum
örneği polis’in kendisidir. Ona göre Polis, kusursuz, kendi kendine yeten, her ihtiyacını kendi
kendine karşılayan bir topluluktur. Oysa onun çekirdeği olan köylerde durum böyle değildir.
Köyler tek başlarına her ihtiyaçlarını karşılayamaz, kendi kendine yetmez; birbirine
muhtaçtır.
Aristoteles’e göre ailenin tek amacı, sadece yaşamaktır (to zen). Köyün amacı, biraz
daha gelişkindir, çünkü iyi, yani rahat yaşamaktır (to eu zen). Her birinin en iyi biçimi, kendi
doğal halleri olduğundan, bu doğal hallerden meydana gelen polis, bütün diğer toplulukların
en doğal ve en mükemmel biçimidir. Yani aslında polis de doğal bir durumdur. Dolayısıyla
insan doğası gereği toplumsal bir canlıdır, yani polis’te yaşayan bir canlı ya da sosyal bir
yaratıktır (zoon politikon). Polis’te yaşamayan, her kim olursa olsun, ya insandan daha aşağı
ya da daha üstün bir varlıktır. Bir toplum içinde yaşamayan ya da kendi kendine yettiği için
hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her kim olursa olsun, bir insan değildir, ya vahşi bir hayvandır
ya da bir tanrıdır. 1
İnsanın sosyal bir varlık olması, kendini dilinde, konuşmasında ya da logos’unda
(sözünde) belli eder. Elbette hayvanların da bir sesi vardır ve bu sesle canlarının yandığını ya
da bir şeylerden haz aldıklarını belli ederler. Ama kelimeler hem yararlı, hem zararlı, hem
doğru hem de yanlış olanı dile getirirler. Bu değerlerin bilgisi yalnızca insana özgüdür ve
toplumların temelidir. Bu yüzden doğru olan, yani adil olan veya adalet bir polis’in esasıdır
veya düzenidir. İnsan kelimelerle konuşan bir varlıktır (zoon logon ekhon) ve konuşma
sosyal bir faaliyettir; birine şeylerin ne olduğunu, örneğin doğru ya da yanlış olduğunu
söylemedir. Bu yüzden insanın içinde yaşayacağı bir topluluğa ihtiyacı vardır ve onun sosyal
varlık olması konuşma yetisine dayanır. Bu özellik Aristotelesçi manadaki tanrı için geçerli
değildir. Çünkü onun tanrısı dünyaya bitaraftır, yalnızca düşüncenin düşüncesidir (noesis
noeseos). Tanrı tümüyle kendi kendine yetendir ve kendisini temaşa edendir. Oysa insanın
düşüncesine konu olacak başka bir varlığa ihtiyacı vardır; gördüğünü söyleyeceği kendi gibi
bir insana ihtiyacı vardır. 2
O hâlde politika, Aristoteles’e göre insana insan olarak iyi bir yaşama sahip olmanın
iyi bir toplumsal yaşama sahip olmakla gerçekleşebileceğini öğretirken ve bunu da en iyi
şekilde bir polis’in vatandaşı olmakla sağlayabileceğini gösterirken bütün ahlaki teorilerinin
politik teorilerle bağlantılı olduğunu da açığa vurur.
Görüldüğü gibi Aristoteles’in bilim sınıflamasında üretici ya da yaratıcı bilimler
olarak sıraladığı retorik ve şiir ile pratik bilimler sınıflamasında ahlak ve politika olarak
sıraladığı bütün disiplinler aslında insanın özellikle önce kendi doğasını, aklını, ruhunu ve
karakterini, sonra da karşısındakinin doğasını, aklını, ruhunu ve karakterini anlamasına
yarayan ve sonuçta bir insanın tek hedefi olan iyi, mutlu ve başarılı bir yaşama kavuşmasını
sağlayan bilgiler bütünüdür. Retorik insana konuşma yetisinin gücünü, şiir insana doğanın
yaptığı gibi yapabilme özelliğini, ahlak insana mutlu olma amacının kendi doğasında gizli
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olduğunu, politika da ona yaratılıştan itibaren sosyal bir varlık olduğunu gösterir. Ama
Aristoteles’e göre tüm bu bilgilerin yarar sağlaması için insandaki her yetinin işlerlik
kazanması gerekir. Çünkü konuşma yetisine sahip olup konuşmayan insan, doğanın
davranışını taklit edebildiği hâlde doğaya karşı sağır davranan insan, içinde mutluluğa
ulaşmak için tüm erdemlere sahipken bunları kullanmayan insan, sosyal bir varlık olduğunu
bile bile kendini toplumsal yaşamın dışına iten insan, hakiki insan değildir. Ya insandan daha
alt bir varlıktır, örneğin bir bitki ya da hayvandır ya da daha üst bir varlık olan tanrıdır.
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Uygulamalar
1.
Aristoteles’in şiir sanatını konu edindiği Peri Poietikes adlı eseriyle ahlak
ve siyaset konusundaki görüşlerini ortaya koyduğu Nikomakhos’a Ahlak, Eudemos Ahlakı ve
Politika adlı eserlerini özgün dilinden yapılmış güvenilir çevirilerinden okuyunuz ve
edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
2.
Ayrıca Aristoteles’in şiir sanatı konusundaki görüşlerini daha iyi
kavrayabilmek için özellikle klasik dönem Yunan tragedyalarına göz atınız; bunlar arasında
sahnelenmekte olan oyunlar varsa arkadaşlarınızla seyrediniz ve burada edindiğiniz bilgiler
ışığında bu oyunları değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Aristotelesçi anlamda şiir nedir?
Aristoteles’e göre sanat doğayı nasıl taklit eder?
Aristoteles’in ahlak konulu eserlerinin amacı nedir?
“İnsan toplumsal bir yaratıktır” düşüncesiyle ne kastedilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm, aslında bir önceki bölümde işlenen Aristoteles’in retorik
sanatına dair görüşlerinin bir devamı niteliğindedir. Burada Aristoteles’in şiir sanatına
(poietike) felsefi yaklaşımı ve bu bağlamda özellikle mimesis (taklit) ve katharsis (arınma)
kavramları üzerinde durulmuş, böylece Aristoteles’in bilim sıralamasında yaratıcı bilimler
olarak adlandırdığı sanatlarla ne kastettiği gösterilmeye çalışılmıştır. Ardından Aristoteles’in
uygulamalı bilimler (pratik bilimler) dediği ahlak ve siyaset bilimlerine yaklaşımı konuları ele
alınmış ve bu konulardaki görüşleri ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aristoteles’e göre toplumun temelini oluşturan şey nedir?
a)
Birey
b)
Aile
c)
Kabile
d)
Aşiret
2)
Aristoteles, Nikomakhos’a Ahlak adlı eseriyle hangi Romalı düşünüre esin
kaynağı olmuştur?
a)
Cicero
b)
Marcus Aurelius
c)
Seneca
d)
Quintilianus
3)
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in Şiir Sanatı’nda trajedinin amacı
olarak önemle vurguladığı “katharsis” kavramının Türkçe karşılığı olabilir?
a)
Vecd
b)
Mutluluk
c)
Haz
d)
Arınma
4)
Aristoteles’e göre mutluluk nedir?
a)
İnsan davranışlarının nihai amacıdır.
b)
İnsanı hakikatten uzaklaştıran aldatıcı bir histir.
c)
Yalnızca sıradan insanların varmak istediği bir amaçtır.
d)
Ancak maddi refahla birlikte gelişebilir.
5)
Aristoeles’in Şiir Sanatı’nda “insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden
biri” saydığı yetenek hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?
a)
Söz söyleme
b)
Alet yapma
c)
Taklit etme
d)
Resim yapma
6)
Aristoteles’in ahlak konulu Nikomakhos’a Ahlak ve Eudemos’a Ahlak adlı eserleriyle
ilgili olarak ileri sürülen ifadelerinden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
I. Birincisini Nikomakhos’a, ikincisini Eudemos’a ithaf etmiştir.
II. Birincisinde kusursuz mutluluğa zihinsel ve ahlaki erdemlerin ahenkli birleşimiyle
ulaşılabileceğini savunurken, ikincisinde yalnızca felsefi temaşayla ulaşılabileceğini ileri
sürmüştür.
III. Her iki eser de birbirinin devamı niteliğindedir.
a)
b)

I, II ve III
I ve II
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c)
I ve III
d)
II ve III
7)
“İnsan doğası gereği toplumsal bir canlıdır,” diyen Aristoteles bu duruma
ifade etmek için hangi Yunanca terimi kullanır?
a)
Hypostasis
b)
Zoon politikon
c)
Politikos aner
d)
Demokratia
8)
Aristoteles’e göre erdem (arete), nedir?
a)
Toplumsal yaşamı belirleyen en önemli düsturlardan biridir.
b)
İnsanı mutluluğa götürecek yegâne vasıftır.
c)
İnsanın herhangi bir konuda sahip olduğu ve gelişmeye açık yeteneğidir.
d)
İnsanın iyi olmasını, kendisinde iyi olanı gerçekleştirmesini sağlayan bir
değerdir.
9)
Aristoteles’e göre “altın orta” ne demektir?
a)
İyi ile kötü arasındaki denge.
b)
Doğru ile yanlış arasındaki uygunluk.
c)
Aşırılık ile noksanlık arasındaki orta yol.
d)
Güzel ile çirkin arasındaki uyum.
10)
Ahlak ve politika konusu Aristoteles’in bilimler sınıflamasında hangi
grubun içinde yer almaktadır?
a)
Üretici
b)
Didaktik
c)
Teorik
d)
Pratik
Cevaplar
1)b, 2) c, 3)d, 4)a, 5)c, 6) d, 7) b, 8) d, 9) c, 10) d
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9. EPIKUROS VE LUCRETIUS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

Hellenistik Dönemde Yunan Kültürü
Epikuros
Lucretius
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Siyasal ve toplumsal değişikliklerin kültür ve felsefe üzerinde bıraktığı
olumlu veya olumsuz etkiler göz önüne alındığında Yunan kültürünün Hellenistik dönemde
nasıl bir seyir izlediği söylenebilir?
2.
Epikuros felsefesinin asıl amacı nedir?
3.
Lucretius’un Epikuros felsefesine ne gibi katkıları olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hellenistik dönemde Yunan
kültürü

Hellenistik dönemde Yunan
kültüründe meydana gelen
değişiklikler, hayata ve
insana bakışta yaşanan
değişimler hakkında bilgi
edinmek.

Hellenistik dönemle ilgili
yorum kitaplarını okuyup
araştırarak

Epikuros

Epikuros felsefenin temel
kavramlarını özümsemek.

Epikuros felsefesiyle ilgili
yorum kitaplarını okuyup
araştırarak

Lucretius

Lucretius’un Epikuros
felsefesine nasıl bir Romalı
kisve giydirdiğine tanık
olmak.

Lucretius’un De Rerum
Natura adlı eserini ve bu
eser üzerine yazılı yorum
kitaplarını okuyup
araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kepos: Bahçe, Epikuros’un Atina’da kurduğu okul;
Ataraksia: Sarsılmazlık, acıdan ve huzursuzluktan kurtulmuş olma hâli;
Consolatio: Teselli;
Anima: Can;
Animus: Akıl, zihin;
Aura: Nefes;
Spiritus: Nefes;
Aer: Hava;
Vapor: Isı, hararet;
Calor: ısı, Hararet;
Quanta natura: Dördüncü unsur;
İnter mundia: Dünyalar arası boşluk, tanrıların ikametgahı;
Kenon: Boşluk;
Atomos: Atom;
Carpus: Atom;
Clinamen: Sapma
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Giriş
Bu bölümde Aristoteles sonrasında Yunan dünyasının Hellenistik Çağ’a girişiyle
birlikte felsefe alanında ilginin tümüyle ahlak felsefesi üzerinde yoğunlaşmasına değinilecek
ve bu bağlamda Hellenistik dönemin ünlü filozofu Epikuros ile onun Roma’daki temsilcisi
şair ve düşünür Lucretius’un atomcu öğretisi tanıtılacaktır.
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9.1. Hellenistik Dönemde Yunan Kültürü
Platon ve Aristoteles devletle ilgili kaygılarını dile getiren eserler yazmakta
haklıydılar. Çünkü Aristoteles’ten sonra Yunan ordusu Makedonya’nın ünlü kralı II.
Philippos tarafından bozguna uğratılınca (İÖ 339), polisler de özerk yönetimlerini yitirmeye
başladılar. Yunan tarihi içinde bir dönüm noktası olan bu devreyi Platon çok önce sezdiğinden
kendi ideal devletini kaleme almış ve Yunan polislerinin yeniden yapılanması gerektiğini ima
etmişti. Aristoteles için de polis, bir insanın mutlu bir yaşama sahip olabileceği tek yerdi.
Ama onun zihninde hocası gibi bir ütopya hiçbir zaman olmadı; çünkü amacı sadece varolan
düzeni elinden geldiğince korumaktı. Ne yazık ki, artık bunun için bile çok geçti.
Polislerin bağımsızlıklarını yitirmesi, kendi kendilerine yetmemeleri, başkalarına da
ihtiyaç duymaları demekti. Bu yüzden Yunan tarihinde sosyo-kültürel anlamda nice
değişiklikler yaşandı. Her şeyden önce Yunan kabuğunu kırdı ve dışa açıldı. Önceden dillerini
anlamadığı için barbar dediği halklarla tanışmak ve kaynaşmak zorunda kaldı. Polislerin
yerine tek kişinin hâkimiyetinde daha geniş ve büyük siyasal oluşumlar yükselmeye başladı. 1
Hellenistik dönemin en belirgin özelliği olan bu açılım, İskender’in Asya seferleriyle birlikte
iyice pekişti. Yunan insanı bir yandan diğer halklara karşı kendisini üstün görme niteliğini
yitirirken bir yandan da her bakımdan gelişkin kültürüyle yenilerde karıştığı toplumlarda
hâkim bir rol üstlenmeyi başardı. Çünkü İskender’in İÖ 323’te hayatını kaybetmesinin
ardından Doğu Akdeniz’de kurulan devletlerde söz sahibi artık Yunan kültürüydü. Bu açılım
her geçen gün daha da yayılarak devam etti ve Yunan özellikle Doğu kültürleriyle büyük bir
kaynaşma sürecine girdi. Bu kaynaşma, Roma İmparatorluğu’nda doruk noktasına ulaşacak
ve Hıristiyanlığın gün yüzüne çıkmasıyla birlikte tarih sahnesinden çekilip yerini yeni bir
döneme bırakacaktı. 2

Resim 37: Hellenistik Dönem Yunan Coğrafyası
1
2

Ağaoğulları 1994: 360.
Ağaoğulları 1994: 359.
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Yunan felsefesi de bu değişime ayak uydurmak zorundaydı. Platon’un metafizik
felsefesiyle donatılan doğasını değiştirip daha çok ahlak alanına yöneldi. Aristoteles’in sosyal
yaratığı ve politikanın ayrılmaz bir parçası olan insan için kapalı toplumsal yaşamın artık bir
önemi kalmamıştı. 1Artık insan tek başınaydı. Ama ne olursa olsun sonuçta bir birey olarak
kendini yeniden anlamlandırmalıydı. Bu yüzden başka felsefelere ihtiyacı vardı. Kendisi için
bir davranış felsefesi, kaynaştığı diğer insanlarla ilişkilerini ayarlayabilmek için de bir
kardeşlik felsefesi arayışına girmeliydi. Böylece hem bir birey olarak kendi değerini
belirlemeli ve bireyselciliğe yönelmeli, hem de artık siyasal bir yapının yurttaşı olmadığına
göre, kendine yurttaşı olacağı daha geniş bir dünya belirlemeliydi, belki de artık tamamen
dünya yurttaşı olduğunu düşünmeliydi. 2
İşte bu düşünsel arayışlar, Hellenistik dönemin büyük felsefe okullarının kurulumuna
geniş bir zemin hazırladı ve Epikurosçu ve Stoacı okullar bu zeminin üzerinde yükselip Batı
felsefesinin gelişimine özellikle felsefe terminolojisi açısından önemli eklemelerde bulundu.
Bu iki okulun ana öğretileri sadece ahlak üzerine şekillendi. Doğa, evren, mantık ve siyasetle
ilgili araştırmaları olduysa da, bu araştırmaların temel amacı yalnızca ahlak felsefelerinin
gelişimine katkıda bulunmaktı.

9.2. Epikuros
Epikuroscu okulun kurucusu, İÖ 341-270/271 yılları arasında yaşamış ve yazdığı üç
yüze yakın eserinden günümüze ancak birkaç fragman ve mektupları kalmış, Samos doğumlu
bir Atina yurttaşı olan Epikuros’tur (Ἐπίκουρος; Lat. Epicurus). Diogenes Laertias’a göre
daha okul yıllarında Hesiodos’un khaos’unun anlamını açıklayamadıkları için okulundaki
hocalarını küçümseyip felsefeye başladı. 3 Platoncu bilgelerden dersler aldı, Aristippos’un haz
öğretisine ilgi duydu, Demokritos’un atomcu görüşleri hakkında geniş bilgi edindi ve en
sonunda kendi düşüncelerini öğretmek için İÖ 310 yılında Lesbos (Midilli) adasında dersler
vermeye başladı. Daha sonra Atina’ya geri döndü (İÖ 306) ve Bahçe (Kepos) adıyla anılan
ünlü okulunu kurdu. Okuluna bu adı vermesinin nedeni, onu Atina yakınlarında satın aldığı
bir evin bahçesinde kurmuş olmasıydı. 4 Bu bahçe, daha sonraları Epikuros felsefesinin
simgesi hâline geldi ve Stoa Okulu kadar olmasa da Roma düşüncesini oldukça etkiledi.
Epikuros’un felsefesi, Hellenistik dönemin ruhuna uygun arayışlara yönelik bir
felsefedir. Bu felsefede, Yunanların felsefeyi artık bilgi olarak değil, özel bir yaşam yolu
olarak görmeye başladıkları gayet açık görülür. Maddeci bir fizik üzerine temellenen
Epikuros felsefesi, esasen Demokritos felsefesinin atom kuramının yeniden canlanışıdır.
Mantık, doğa (evren) ve ahlak olmak üzere üç bölüme ayrılan bu felsefenin tek gayesi,
insanın yaşam amacını belirlemek, yani ahlakla ilgili açıklamalar sunmaktır. Epikuros’a göre
felsefe, “pratik bir etkinliktir; amacı, konuşma ve muhakemeyle mutlu bir yaşamı emniyete
almaktır.” 5 Amaç mutlu yaşam olsa da, bunun için dış dünyanın bilgisine ermek, insan
1
2
3
4
5

Ağaoğulları 1994: 361.
Ağaoğulları 1994: 361.
Diogenes Laertios, 10.2.
Cicero, De Finibus, 5.1.3.
Bailey 1928: 233.
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zihninin doğasını tanımak ve bu ikisinin birbiriyle ilişkilerini anlamak da önemlidir. Çünkü
doğanın ve maddi dünyanın yasalarını çözümlemek insanı iki büyük korkudan kurtaracaktır.
Bu korkular, tanrıların dünya işlerine karıştıklarına dair geliştirilen yapay fikirlerden ve ruhun
ölümden sonra ceza çekeceğine dair itikatlardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden onun
felsefesinin amacı insanları bu korkulardan uzaklaştıracak ve onları mutluluğa ulaştıracak tüm
imkânları ve araçları araştırmaya çalışmak olmalıdır.
Epikuros bu düşüncelerden hareketle eski inanç sistemlerini, felsefeleri ve kültürel
anlamda bütün yoz fikirleri, hatta bunları gençlerin zihnine zerk edip onları gerçek yaşamdan
uzaklaştıran eğitimi tümüyle lanetler; hatta öğrencisi Pythokles’e, “Bin kayığına açıl; uzaklaş
tüm kültür hayatından,” diyecek kadar nefret eder. 1 Onun için önemli olan sadece felsefedir
ve insan felsefeye gençlik yıllarından itibaren başlamalı, hatta yaşlılığında da yorulup
bırakmamalıdır. Çünkü ona göre söz konusu insanın ruh sağlığıysa, bu konuda yapılacak
araştırmalar için yaşın bir önemi yoktur.

Resim 38: Epikuros
Epikuros için her şey cisimseldir ve çeşitli atomların bir araya gelmesinden ya da
kümelenmesinden oluşmuştur. Evren tümüyle mekaniktir ve atomlar ile boşluktan ibarettir.
Evrenin ilahi bir amacı yoktur; dolayısıyla onun işleyişinde tanrıların da yeri yoktur. Tanrılar,
insanlar gibi maddidir, ama çok daha ince, parlak atomlardan oluşmuştur; insanlardan tek
farkları ölümsüz olmalarıdır. Toplumda tanrılarla ilgili kabul gören tüm inançlar yanlıştır.
Çünkü bu inançların hepsi yanlış sanılara dayanır.
İnsan ölümlü bir varlıktır, ama ölüm aslında bir hiçtir. Bütün iyi ya da kötü şeyler
insanın duygularına dayanır; ölümse bu duyguların ortadan kalkmasıdır. Bu yüzden insan,
yaşamını karartan ölüm korkusundan bir an önce kurtulmalı ve geçici ömrünün tadını
çıkarmaya bakmalıdır. Çünkü “Biz varken, ölüm yoktur; ölüm varken de biz yokuz,” ana

1

Bailey 1928: 233.
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düşüncesine vakıf olan kişi, varlığının zaman sınırlarını aşamayacağını bilse de, yani
ölümsüzlüğünü ortadan kaldıramayacağını anlasa da, hiç değilse ölümsüzlük özlemini giderir.
İnsanın bütün eylemleri acı çekmemeye ve korku duymamaya yöneliktir. Bu yüzden
ruh, neden kaçınacağını ve neyin peşinden gideceğini öğrenebilirse, insanın gelecekten
korkusu da kalmaz, acı çekecek diye dertlenmez. Bunun yolu, gelecekten hiçbir şey
beklememektir. Bu sükûnete ulaşıldığı anda ruhtaki tüm fırtınalar diner. İnsan kendisinde
noksan olanın peşine düşmez; tüm yapıp etmelerini haz almaya yöneltir. Haz, mutlu bir
yaşamın başı ve sonudur; en büyük iyiliktir ve bu iyilik doğuştan insanda olan bir değerdir.
Hazzın gerçek anlamı, “bedensel acı çekmemek, ruhen hiçbir huzursuzluk duymamaktır; yani
ataraksia’dır (acıdan ve huzursuzluktan kurtulmuş olma hâli).”
Akıllı, ölçülü, erdemli ve namuslu yaşamadıkça, insan hayatının bir değeri yoktur.
Bunun için insan her şeyden önce kendi kendisine yetmeyi bilmelidir. Bunu her zaman azla
yetinmek gerektiği için değil, çoğu bulamadığı zaman aza hoşgörüyle bakmak için
öğrenmelidir. Zenginlikten en çok haz alanların ona en az muhtaç olanlar olduğu
unutulmamalıdır. Yoksunluğun verdiği acılar ortadan kalkarsa, insana en sıradan bir sofra bile
mükellef bir sofraymış gibi gelir. Azla yetinmeyi bilen insan, çokla karşılaştığında ondan en
fazla haz alan kimse olur; ama çoğu yitirdiğinde en az acı çeken de yine o olur. 1
Bütün siyasal görüşlerini yine hazcı öğretisinden ve atom kuramından yola çıkarak
geliştiren Epikuros’a göre, insanlar bu dünyada yalnız başlarınadır; tıpkı atomların evrende
tek başlarına olması gibi. İnsanların hareketlerini belirleyen herhangi bir tanrısal kudret
yoktur ve kendi başlarına hareket etmek zorundadırlar. Bu anlamda tümüyle özgür irade
sahibidirler. Tıpkı atomların düşerken kendi kendilerine sapmaları ve birbirleriyle çarpışarak
birleşmeleri gibi insanlar da özgür iradeleriyle birbirleriyle birleşip toplumları oluştururlar. 2

9.3. Lucretius
Epikuros’un öğretisi İÖ 2. yüzyılın ortalarında Roma’da yayılmaya başlamış ve
kendisine epeyce bir taraftar toplamıştır. Ama bu taraftarlar içinde en önemlisi Titus Lucretius
Carus (İÖ yak. 99-yak. 55) olmuştur. Romalı bir şair ve düşünür olan Lucretius kaleme aldığı
6 kitaplık De Rerum Natura (Evren Üzerine) adlı yapıtıyla Epikuros felsefesini adeta bir
bütün hâline getirmiş ve Batı dünyasının Epikuros’u tanımasında öncü olmuştur. 3
Lucretius’un felsefesi insanlığı teselli eden bir felsefedir (consolatio). Bu anlamda
üstlendiği dava büyüktür. Amaç, insan ruhunu Tanrı, ölüm ve öte dünyada acı çekme
korkusundan kurtararak bu dünyada mutlu mesut bir yaşam sürmesini sağlamaktır.
Lucretius, insanlığın mutlu olması için öncelikle büyük acıların kaynağı olan yanlış
inançların baskısından kurtulması gerektiğini her fırsatta dile getiren Epikuros’un bir atom
1

2
3

Bkz. Hermann Usener, Epicurea, Testo greco e latino a fronte, Bompiani, 2007. Yukarıdaki görüşler,
Epikuros’un Menoikeos’a mektubundan derlenmiştir.
Geniş bilgi için bkz. Mehmet Ali Ağaoğulları, s. 376-385.
Lucretius’un burada aktarılan düşünceleri özgün kitabından ve Prof. Dr. Faruk Zeki Perek’in, İ.Ü. Edebiyat
Fakültesi, Klasik Filoloji Bölümünde verdiği basılmamış ders notlarından derlenmiştir.
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sıçramasıyla dönemin dünya anlayışından tanrı etkisini kaldırmış olması, her şeyin maddeden
ibaret olduğunu vurgulaması, ruhun ölümlü olduğunu belirtmesi ve bu düşünceler
çerçevesinde yepyeni ahlak kurallarını benimsetmeye çalışmasından oldukça etkilenmiş ve
tüm felsefesini bu öğretiler üzerine yapılandırmıştır. Ona göre Epikuros, insan yaşamı
karanlıklar içindeyken aniden dünyaya inip bu karanlıkları teker teker dağıtan adeta bir
kurtarıcıdır.

Resim 39: Lucretius
İşte bu kurtarıcılığı Roma’da üstlenmeyi kendine görev edinen Lucretius, öncelikle
ruhun nasıl bir doğaya sahip olduğunu düşünmeye başlar ve şöyle bir öğreti geliştirir: Ruh,
maddi bir yapıdadır; atomlardan meydana gelir, atomların dağılmasıyla yok olur. Ruh
bedende ayrı bir varlık olarak bulunur. Bedenin hareketine neden olduğu gibi, bedenden
çıktığı anda da yaşamı son bulur.
Ruhu meydana getiren atomlar çok ince, ufak ve yuvarlaktır. Bu yüzden de hayret
verici bir hareket yeteneğine sahiptir. İnsan öldüğünde, ruh bedenden çıktığı anda bedenin
ağırlığının değişmemesi, bu atomların ne kadar ince olduğunun kanıtıdır. Gerçi çok çeşitli
türde ruh olması, ruhun böyle birkaç tür atomdan ya da maddeden meydana geldiğini de bize
gösterir.
Ruhun doğası ikiye ayrılır: 1.Anima(Can): Tüm bedene yaygındır ve hayat verir.
2.Animus: Düşüncelere ve duygulara neden olan bölüm; akıl, zihin: Göğüs bölümünde
bulunur. Bu yüzden korku, sevinç, keder vb duyguların hepsini göğüs bölgesinde hissederiz.
Ruh dört unsurdan meydana gelir:
1. Aura (Spiritus) Nefes: Hareket hâlindeki havadır. Bazen bunu belirtmek için
ventus (rüzgâr, esinti) kelimesi de kullanılır.
2. Aer Hava: Beden öldüğünde nefesle birlikte bedeni terk eder.
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3. Vapor (Calor) Isı, hararet: Bedene ısısını verir ve beden öldüğünde çekip gider. Bu
yüzden beden soğur.
Bu unsurlardan bazıları bazılarına göre bir canlıda daha yoğun olarak görülür. Buna
göre o canlı hangi unsura daha fazla sahipse, karakter yapısı da o unsurun özelliklerine
bürünür. Örneğin kızgın, öfkeli, heyecanlı tiplerde vapor başat unsurdur. Buna karşılık sessiz,
sakin, soğukkanlı insanlarda aer daha başat bir unsurdur. Aura’sı yüksek olanlarsa daha
ürkek, daha çekingen ve korkak karakterde olurlar. Aslana vapor hâkimdir mesela; geyiklere
de aura; çift süren hayvanlarsa daha çok aer’in etkisindedir.
4. Ama bu unsurlar yaratıcı olmayan madde biçimleridir; yani düşünceleri ve
duyguları yaratan bu unsurlar değildir. Bu yüzden Lucretius dördüncü bir unsur geliştirir ve
adına quanta natura (dördüncü unsur) der.

Resim 40:De Rerum Natura
Lucretius’a göre ruh ölümlüdür ve insanlar ruhun ölümlü olduğunun bilincine
varırlarsa, ruhlarının öte dünyada acı çekeceğine dair korkuları da yok olur. Ruhun bedene
özgü niteliklere sahip olduğuna ve onun gibi ölümlü olduğuna dair bir dolu önerme ileri
sürülebilir. Bunların içinde en önemlileri şöyledir:
1. Ruh, dumana benzer. Çünkü duman gibi çok ince parçalardan meydana gelmiştir.
Bu yüzden duman nasıl ki kapalı bir yer açılınca oradan hemen dağılarak yok olur gider, işte
aynı şekilde ruh da bedende kapalıyken, bedenin ölmesiyle birlikte kirişlerini kırar ve
dağılarak yok olur.
2. Ruh, beden gibi doğar, büyür ve ölür. Doğumdan önce biz ruhun farkında değilizdir.
Ruh, doğum sonrasında beden gibi bir bebektir. Bedenle birlikte gelişir. Beden gibi, yaş
ilerledikçe gücünü yitirir ve yaşlanır. Bedenin tüm hikâyesini paylaşan ruh, beden öldüğünde
de onunla birlikte yok olur.
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3. Ruh bedenin tüm acılarını paylaşır. Bu yüzden insan için en acı şey olan ölümü de
hissetmesi çok doğaldır.
4. Vücut hastalanınca ruh da hastalanır. En büyük hastalıksa ölümdür.
5. Hasta olduğunda ruhu da beden gibi tedavi etmek gerekir. Eğer beden gibi ruh da
iyileşmek için ilaç istiyorsa, demek ki o da maddi bir yapıdadır. Bu yüzden onu ayrı bir
cevher olarak göstermenin anlamı yoktur.
6. Ölümden sonra beden çürür. Çünkü yaşarken tüm diriliğini ona veren ruhun
kendisidir. Demek ki beden öldüğünde, ruh onu terk etmiştir.
7. Ruh ölümsüz olsaydı, önceki yaşamını da hatırlaması gerekirdi. Ama bu
imkânsızdır. Öyleyse ruh ölümlüdür.
8. Ruh ölmeyip de bir bedenden başka bir bedene geçmiş olsaydı, yeri geldiğinde bir
çocuğun, bir büyüğün aklına sahip olması gerekirdi. Böyle bir şeyse doğada imkânsızdır.
İşte bütün bu düşünce silsilesi Lucretius’a göre adeta insanlığı tedavi etmek için birer
ilaçtır. Bu düşüncelere yoğunlaşan insan, doğmadan önceki zamanın bir hiç olduğunun,
dolayısıyla öldükten sonraki zamanın da bir hiç olacağının ayırdına varır. Bu yüzden insanın
yaşarken ölümünü düşünüp, toprağa yatırılan bedenini hayal edip ah çekmesine hiç gerek
yoktur. İnsanın sevdiklerini kaybetmekten duyacağı acı da yersizdir. Çünkü sevdikleri ölüm
sonrasında hiçbir duygu hissetmeyecektir ve bu hayata dair bir özlemleri olmayacaktır.
İnsanın hayatı çok kısadır. Doya doya yaşamak gerekir. Ruhun ölümsüz olduğunun farkına
varılırsa, o kısacık hayatı telaşlar, heyecanlar, sıkıntılar içinde geçirmemeye bakar, öte
dünyadaki azaplardan, hayali işkencelerden, yargılanma endişesinden arınır. Çünkü o azap, o
acı, o işkence, o yargılanma aslında sadece bu dünyaya hastır. Mitolojinin öte dünya
tasavvurları, orada işkence çeken insanlar aslında bu dünyada aynı acıları çeken kişilerdir.
Örneğin Sisyphus bu dünyada hırs ve iktidar peşinde koşan, ama asla özlediği hâkimiyete
kavuşamayan bir insandır. O yüzden ruhunda öte dünyada onmaz acılar çekeceği korkusu
vardır. O yüzden öte dünyada koskoca bir kayayı bir tepeye doğru çıkarmak ve kaya tepeye
ulaştığı anda tekrar aşağı yuvarlandığından, aynı işlemi sonsuza değin sürdürmek zorundadır.
Ama bu azap öte dünyada çekilen bir azap değil, Sisyphus’un bu dünyada çektiği vicdan
azabının ta kendisidir.
İnsan yaşarken duyduğu ebedi can sıkıntısından ancak felsefeyle kurtulur. Felsefeyle
insan bu hayata doymuş olarak sofradan kalkar. Çünkü felsefe insana, doğanın insandan
istediği şeyi öğretir. Doğanın istediği şeyse, bedende acının, ruhta sıkıntının olmamasıdır.
Lucretius, ruhun doğasını bu şekilde açıkladıktan sonra, felsefesinin iki temel ilkesini
de rahatça açıklar:
1. Hiçbir şey tanrısal kudretle yoktan var olmaz: İnsanlar batıl inançlarından ötürü
tam tersini düşünse de doğanın özü budur. Bunu kanıtlamaksa gayet basittir. Şöyle ki, her
şeyden önce canlılar belirli cisimlerden, belirli şartlarda meydana gelirler. Kara hayvanları
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karalarda, deniz hayvanları denizlerde, kuşlar ve benzeri hayvanlar da havada yaşam sürer. Bu
cins varlıklar ölür, sonra yine aynı cins varlıklar yaşam bulur. Çünkü o ortamlarda o cins
hayvanları meydana getirecek tohumlar mevcuttur. Eğer bu varlıklar yoktan varolsalardı,
böyle bir düzen de varolmazdı. İkincisi, her varlığın meydana geldiği mevsimler vardır. Bu
mevsimlerin koşulları, o varlıkların belirli şekillerde birleşmelerini sağlar. Yoktan var
olsalardı, böyle olmazdı. Üçüncüsü, canlılar büyümek için belirli bir zamana ihtiyaç duyarlar.
Eğer yoktan varolsalardı, birdenbire doğup büyürlerdi.
2. Hiçbir şey yok olmaz: Eğer bir şey yok olacak bir doğada olsaydı, hiçbir dış etkiye
gerek duymadan, kendiliğinden yok olurdu. Oysa evren başlangıçtan itibaren sonsuzca devam
etmektedir. Evrenin işleyişinde hiçbir şey kesintiye uğramamaktadır. Nehirler, denizler,
yıldızlar, canlı varlıklar hep vardır ve hep olacaktır. Ayrıca varlıklar birbirine doğal olarak
sıkı sıkıya bağlıdır. Bunların cevheri (tözü) temelden çürük olmuş olsaydı, bir dokunuşta
hepsi birden yok olurdu. Oysa varlıklar arasında kopmaz bir bağ vardır ve karşılıklı olarak
birbirlerini destekler, birbirlerini yaşatmak için her an birbirlerine temel gıda sağlarlar. Doğa
onları birbirleri vasıtasıyla yaratır. Bir şeyin doğması, başka bir şeyin ölmesi demektir.
Doğada doğumlar sürekli ölümleri, ölümler de sürekli doğumları takip eder. Çünkü doğada
esas olan yok olmak değil, devamlı değişmektir.
Lucretius bu görüşlerinden hareketle evrendeki tüm varlıkların, tıpkı ruh gibi,
atomlardan meydana geldiğini söyler. Bu atomlar ezeli ve ebedidir; asla yok olmaz. Biz
hiçbirini çıplak gözle göremesek de bu atomlar her an etrafımızdadır ve dış dünyayla
bağlantımızı sağlarlar. Çünkü duyularımıza tesir eden tüm varlıklar bu atomlardan yapılmış
maddi varlıklardır. Örneğin kuyuya asılan bir elbise zamanla rutubetlenir. Ama biz bu rutubeti
göremeyiz. Parmağımızdaki yüzük veya kapımızın kolu zamanla aşınır. Ama biz bu aşınma
sürecini ve bu süreçte kaybedilen parçaları göremeyiz. Yine kıyılardaki kayalar zamanla tuzlu
suyla aşınır. Ama biz bunu yaratan kuvveti de göremeyiz. Çünkü doğa, olayları görülmeyen
cisimler vasıtasıyla idare eder. İşte bütün bu cisimler birer atomdan başka bir şey değildir.
Atomlar, içlerinde boşluk olmayan en küçük madde parçacıklarıdır. Boşluksuz oldukları için
de asla yok olmazlar. Ama atomlar evrendeki boşlukta hareket ederler. Zaten boşluk olmasa,
hareket edecekleri bir mekân da olmazdı. Atomlarınsa, varlıkları meydana getirmek için
hareket etmeleri şarttır. Kayaların arasındaki boşluklardan suların sızması, seslerin
duvarlardan geçmesi, soğuğun sıcağın yayılması, gıdanın vücuda dağılması için boşluk şarttır.
Eğer evrende boşluk olmasaydı, yani evrende maddeden başka bir şey olmasaydı, o zaman
maddenin ilk özelliği olan mukavemet, yani karşı koyma kuvvetiyle her şey harekete karşı
olacaktı ve sonuçta yaratılış diye bir şey de olmayacaktı. Atomların bu hareketi, yine
maddenin özelliklerinden olan her şeyi aşağıya itme kuvvetine bağlı olarak meydana gelir ve
bu hareket aşağıya doğru (deorsum) olur.
Lucretius’a göre nasıl ki atomlar sonsuzdur; aynı şekilde boşluk da sonsuzdur. Boşluk
için bir sınır tayin edilmesi imkânsızdır. Çünkü sınır olsa, atomlar aşağıya doğru hareket
ettiklerinden dibe çökerler ve orada kalırlardı, yani gidecek bir yer bulamadıklarından
hareketlerine devam edemezlerdi. Bu durum, atomların sonsuz oluşunu bir kez daha kanıtlar.
Çünkü sonsuz olmasalardı, o sonsuz boşlukta dağılıp giderlerdi. Ama yaratılıştan itibaren,
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ezeli zaman içinde, sonsuz boşluğu dolduran atomlar hep varolmuş ve doğadaki her canlı ve
her olay onların sonsuz oluşlarından dolayı hep varolmaya devam etmiştir. Ayrıca atomların
boşluk içinde birleşmeleri bizim dünyamızdan başka dünyaların oluşumuna da yol açmıştır.
Bu yüzden Luceretius’a göre bizim içinde yaşadığımız dünyadan başka dünyaların olması da
çok doğaldır.
Atomların hareketinin iki kaynağı vardır: 1. Kendi ağırlıklarıyla hareket ederler. 2.
Yeri geldiğinde çarpışarak birbirlerinden uzaklaşmak suretiyle hareket ederler. Biz, yukarıda
da belirttiğimiz gibi, bu çarpışmaların hiçbirini göremeyiz. Çünkü bu çarpışmalar bizim
duyularımızın erişemeyeceği kadar uzak bir alanda cereyan eder. Çarpışan atomlar kimi
zaman birleşir ve birbirine yapışık katı cisimleri meydana getirirler. Bazen de gün ışığı gibi
hareketli ve seyyar cisimleri meydana getirirler. Bazen de hiç birleşmezler, ayrı ayrı
uçuşlarına devam ederler. Atomların yukarıdan aşağıya doğru hareket ettiklerini söylemiştik.
İşte bu düşüşleri sırasında, belirsiz bir zamanda ve noktada düz yollarından saparlar
(clinamen) ve birbiriyle çarpışırlar. Sapma vuku bulmasa, asla birleşip de cisimleri meydana
getiremezlerdi. Atomların sayısı sonsuzdur, ama şekilleri sınırlıdır; yani belirli sayıda şekle
sahiptirler. Cisimlerdeki cins ayrılıklarının nedeni budur. Hatta bu yüzden aynı cinsin bütün
fertleri bile birbirine benzemez. Sürülerdeki yavrulara dikkat edin, mutlaka hepsinin
birbirinden ayrıldığı, kendine has özellikleri vardır. Anneleri onları o özelliklerinden ya da o
ayrıntılarından tanır. Bundan başka, atomların rengi yoktur. Çünkü renk değişken bir şeydir.
Bir cismin duruşuna ya da ışığa göre değişiklik gösterir. Sıvı hâlindeki cisimlerdeki
hareketler, çeşitli renk oyunları oynar. Oysa atomlarda hiçbir şey değişmez. Çünkü atomların
herhangi bir özelliğinin en ufak bir değişikliğe uğraması demek, kâinatın topyekûn yok olması
demektir.
Atomların boşluk içinde hareketleri, birleşip ayrılmaları, çarpışmaları ve sonunda
çeşitli cisimler ve dünyalar, olaylar yaratmaları doğanın yaratım sahnesidir. Bütün varlıklar bu
şekilde meydana gelirler, büyürler ve en olgun biçimlerini alırlar. Sonra yavaş yavaş
çözülmeye başlarlar ve tekrar asıl maddelerine, yani atomlarına bölünürler.
Görüldüğü gibi hem Epikuros hem de Lucretius kendilerinden önceki atomcu
filozofların, özellikle Demokritos’un öğretilerinden yola çıkarak Yunan felsefesinin yeni
çağında yepyeni bir ahlak kuramı geliştirerek insanı devrim niteliğindeki tarihini yaşarken
rahat ettirmeyi amaçlamışlardır. Yeni yaşamına kendini uyarlamaya çalışan insanın
mitoslarda yaratılan hayali öte dünya mahkemeleriyle, cehennem azaplarıyla, bin bir acının
kol gezdiği ölüm bataklıklarıyla kararan ruhuna bir nebze de olsa ışık serpmeye çalışmışlardır.
Tanrıların hiç olmadığını söylememişlerdir ya da söyleyememişlerdir. Ama onların kutsal
sarayını insanın yaşadığı dünyadan çekip dünyalar arası boşluğa (inter mundia) taşımışlardır.
Dünyaya tarafsız bir gözle baktıklarını, insanın hiçbir işine karışmadıklarını ve kendi
hallerinde mutlu bir yaşam sürdüklerini özellikle vurgulamışlardır. Bu vurgunun amacı
aslında insanın özgür iradeye sahip bir varlık olduğunun farkına varmasını sağlamaktır.
Çünkü toplum hayatı çökmüş, insan dünyada çıplak, tek başına kalmıştır. Kendine yeni bir
düzen seçmesi ve bu yeni düzene uyarlanması için seçim özgürlüğünün olması şarttır. Ama
zihninde hep Tanrı korkusu olursa, ruhunun öldükten sonra da hep acı çekeceğini düşünürse,
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doğal olarak özgür iradesini kullanıp kendisine uygun gördüğü hiçbir şeyi seçemez. Bu
yüzden ona eski inançlarının hepsinin sahte olduğu defalarca hatırlatılmalı ve evrenin Tanrı
kudretiyle yaratılmadığı, dolayısıyla Tanrı kudretiyle son bulmayacağı fikri zihnine her
fırsatta zerk edilmelidir. Bunun için de evrenin tüm gizemi ortaya serilmeli ve her şeyin
atomların hareketlerinden meydana geldiği ve bir gün atomlarına geri döneceği, bedenin ve
ruhun ölümlü olduğu, öldükten sonra bu dünyada çektiği sıkıntıların hiçbirinin kalmayacağı
öğretilmelidir.
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Uygulamalar
1.
Büyük İskender’in Asya seferinden sonra Yunan kültür ve uygarlığının ne
yönde değişip geliştiği konusunda araştırmalar yapınız.
2.
Epikuros’tan günümüze kalan fragman ve mektuplar ile Lucretius’un De
Rerum Natura adlı eserlerini özgün dilinden yapılmış güvenilir çevirilerinden okuyunuz ve
arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Hellenistik dönemin ayırt edici özelliği nedir?
Epikuros felsefesinin asıl amacı nedir?
Lucretius’un ruh anlayışını açıklayınız.
Lucretius’un atomlar hakkındaki temel görüşleri nelerdir?
Atomcu felsefe ile Platon felsefesini karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Aristoteles sonrasında Yunan dünyasının Hellenistik çağa girişiyle
birlikte felsefe alanında ilginin tümüyle ahlak felsefesi üzerinde yoğunlaşmasına değinilmiş
ve bu bağlamda Hellenistik dönemin ünlü filozofu Epikuros ile onun Roma’daki temsilcisi
şair ve düşünür Lucretius’un atomcu öğretisi tanıtılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Epikuros’a göre felsefe nedir?
a)
İnsanların yaşamını öte dünyada mutlu olacakları şekilde erdemle donatma
sanatıdır.
b)
Tanrıların varlığını ve Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi sorgulama işidir.
c)
Ruhu korku ve kaygılarından arındırarak insanı mutluluğa eriştirmek için
başvurulan bir araçtır.
d)
Doğa üzerine araştırmalar yapmaya, doğanın düzenini kavramaya yönelik
çabadır.
2)
Clinamen teriminin anlamı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Sapma
b)
Düşme
c)
Vurma
d)
Çarpma
3)
“Epikuros felsefesi .................... olmak üzer üç bölüme ayrılır,” ifadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getirmek yanlış olmaz?
a)
Metafizik, diyalektik ve etik
b)
Fizik, ahlak ve siyaset
c)
Mantık, doğa ve ahlak
d)
Matematik, fizik ve ahlak
4)
I. Her şey cisimseldir ve çeşitli atomların bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
II. Evren atom ve boşluklardan ibarettir ve tümüyle mekanik bir yapıya sahiptir.
III. Tanrılar dünyanın işleyişine müdahale etmezler.
IV. Tanrılar da maddi bir yapıdadır ve atomlardan oluşmuşlardır; bu nedenle insanlarla
tanrılar arasında herhangi bir fark yoktur.
Epikuros felsefesiyle ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisini veya hangilerini
ileri sürmek doğru olmaz?
a)
b)
c)
d)
5)

Yalnızca IV
I ve III
II ve IV
Yalnızca III
Lucretius’a göre insanlar ruhun ölümlü olduğunun ayırdına varırlarsa ne

a)
b)
c)
d)

O zaman gerçek mutluluğa erişebilirler.
Öte dünyada acı çekeceklerine dair korkuları yok olur.
Artık tanrılara ve yasalara itaat etmek istemezler.
Dünyanın dirlik ve düzeni ortadan kalkar.

olur?
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6)
Lucretius felsefesinde önemli bir yeri olan animus kavramı ne anlama
gelmektedir?
a)
Can
b)
Ruh
c)
Tin
d)
Zihin
7)
Aşağıdakilerden hangisi ruhun bedene özgü nitelikler taşıdığı ve onun gibi
ölümlü olduğu konusunda ileri sürülebilecek önermelerden biri olamaz?
a)
Ruh, beden gibi doğar, büyür ve ölür.
b)
Vücut hastalanınca ruh da hastalanır.
c)
Ruh bedenin hareketine neden olur.
d)
Ruh bedenin tüm acılarını paylaşır.
8)
Ruhu meydana getiren dört unsur hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)
Kişinin karakter yapısının, ruhu oluşturan bu dört unsurla herhangi bir
ilgisi yoktur.
b)
Bedene ısısını veren vapor, beden öldüğünde çekip gider.
c)
Bu dört unsurdan biri olan hava beden öldüğünde nefesle birlikte bedeni
terk eder.
d)
Bazen esinti olarak da adlandırılan nefes, aslında hareket hâlindeki
havadır.
9)
Romalı şair Lucretius De Rerum Natura adlı eserini hangi Yunan
filozofunun düşünceleri üzerine kurmuştur?
a)
Demokritos
b)
Empedokles
c)
Platon
d)
Epikuros
10)
I. Gayet ince, ufak ve yuvarlak yapılarıyla diğer atomlardan ayrılırlar.
II. Bedenden çıksalar bile bedenin ağırlığı değişmeyeceğinden beden üzerinde
herhangi bir etkileri olduğu söylenemez.
III. Çok hızlı bir hareket yeteneğine sahiptirler.
IV. Değişik türde ruhların olması, bu atomların da değişik türde olabileceğini
göstermektedir.
Ruhu meydana getiren atomlar hakkında yukarıda ileri sürülen yargılardan hangileri
kesinlikle doğrudur?
a) I, II ve III
b) I, III ve IV
c) II ve IV
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d) I ve III
Cevaplar
1) c,2) a, 3) c, 4) a, 5) b, 6) d,7) c,8) a,9) d,10) b
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10. STOA AHLAKI VE STOACI BİR İMPARATOR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.

Stoa Okulu
Stoa Ahlakı ve Stoacı Bir İmparator
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Stoa Okulu’nun genel özellikleri nelerdir?
2. Stoa felsefesini aynı dönemde ortaya çıkan Epikros felsefesiyle karşılaştırınız.
3. Doğaya uygun yaşamak ne demektir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Stoa Okulu

Hellenistik dönemin en
önemli felsefe okullarından
biri olan Stoa Okulu’nun
ortaya çıkışı, gelişimi ve
felsefi görüşleri hakında
bilgi edinmek.

Stoa Okulu’na ilişkin
modern kaynakları
okuyarak, araştırarak, fikir
yürüterek

Stoa ahlakı ve Stoacı bir
imparator

Stoa Okulu’nun ahlak
öğretilerini kavramak; Stoa
felsefesini benimseyen
Roma imparatoru Marcus
Aurelius’un düşüncelerini
özümsemek.

Stoa Okulu’na ilişkin
modern kaynakları okuyup
araştırarak ve ayrıca daha
önceki filozofların ahlak ve
siyasetle ilgili görüşlerini
gözden geçirerek; bunun
yanı sıra Aurelius’un özgün
eserini okuyarak ve
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosmos: Evren, dünya;
Kosmopolites: Dünya yurttaşı;
Physis: Doğa;
Sophos: Bilge;
Sapiens: Bilge;
Sophia: Bilgelik;
Sapientia: Bilgelik;
Constantia: Sarsılmazlık, metanet
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Giriş
Bu bölümde Hellenistik dönemin ünlü okullarından Stoa Okulu’nun geliştirdiği ahlak
öğretilerine ana hatlarıyla değinilecek ve bütün hayatı boyunca bu öğretileri hayata geçirmeye
çalışan Stoa’nın Roma’daki temsilcilerinden İmparator Marcus Aurelius’un düşüncelerine yer
verilecektir.
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10.1. Stoa Okulu
Epikuros Okulu gibi, Hellenistik dönem felsefesinin en önemli okullarından biri de
Stoa Okulu’dur. Kökleri Sokrates’in felsefi düşüncelerine kadar geri gider. Ama tarih
sahnesine Citiumlu Zenon’un Atina’da Stoa Poikile’de (Resimli Revak) kurduğu okul ve
kendisine özgü etkin düşünceleriyle çıkar (İÖ 310). Sonra da üç döneme ayrılarak felsefe
tarihini önceki okulların hepsinden daha fazla meşgul eder ve özellikle Roma
İmparatorluğu’nun adeta kendine has felsefesini oluşturur. 1

Resim 41: Zenon
Bu okulun üç dönemi şu şekilde sıralanır:
1. Eski Stoa (İÖ 3. yy.): Stoa Okulu’nun temellerinin atıldığı dönem. Sıkı bir ahlak
disiplini olarak ortaya çıkar. Bu dönemin en büyük temsilcileri, Zenon, Kleanthes ve
Khrysippos’tur.
2. Orta Stoa (İÖ 2. ve 1. yy):Platon ve Aristoteles’in görüşlerinin daha etkin olduğu
ve Eski Stoa’nın ahlak görüşlerinin törpülendiği dönem. Stoa bu tarihlerde Roma’ya
yayılmaya başlar. Bu dönemin en ünlü temsilcileri Panaitios ve Posidonios’tur.
3. Roma Stoası ya da Geç Dönem Stoası: Romalı temsilcilerinden Seneca, Epiktetos
(Epictetus) ve İmparator Marcus Aurelius’un görüşleriyle Stoa’nın adeta ideal bir Romalının
felsefe eğitiminin ayrılmaz bir parçası hâline geldiği dönem.
Stoa felsefesi en genel anlamıyla bir ahlak felsefesidir. Çünkü ana hedefi, insanın
pratik yaşamını düzenleyici nitelikte belirli ahlak kuralları oluşturmaktır. Ama bu okulun
ahlak sistemi özellikle Zenon’un fikirleriyle şekil aldığı dönemlerde, Sokrates, Platon,
Aristoteles ve Epikuros’un ahlak sisteminden teolojik unsurların devreye girmesiyle ayrılır.
Gerçi bu okul da, tıpkı Epikuros Okulu gibi, Yunan felsefesini kökten değiştirici, orijinal
1

Geniş bilgi için bkz. Inwood (ed.) 2003.
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fikirler zerk etmek telaşında değildir. Örneğin mantık ve diyalektikte Aristoteles ve
Kyniklerin yolundan ayrılmamıştır. Doğa felsefesinde de (fizik) Herakleitos, Sokrates ve
Aristoteles’in görüşlerine bağlı kalmıştır. Ama eski fikirleri ele alış ve onları işleyişiyle,
ayrıca felsefi terminolojiye yaptığı büyük katkılarla, yine de kendisine özgü bir yapı
oluşturmayı başarmıştır.
Stoa felsefesi her ne kadar uğraş sahasını mantık, doğa felsefesi ve ahlak olarak
belirlemişse de, onun temel sorunsalı insan ve insanla ilgili ahlaki problemlerdir. Bireyci bir
ahlak anlayışı olan Stoa ahlakının başlıca ilkeleri, doğaya uygun yaşamak, bilge insan ve
erdem üzerine şekillenmiştir. Stoa’ya göre bir insan doğasıyla uyumlu olduğu ölçüde mutlu
olur, kavgaya giriştiği ölçüde de mutsuz. İnsan yaşamını hem kendi doğasıyla hem de
dışındaki doğayla uyumlu hâle getiren tek değer, erdemin kendisidir. Stoalı filozoflara göre
insanlar arasında bu fikri idrak edebilen tek kişi vardır, o da bilgenin kendisidir. Çünkü bir tek
bilge insan, ruhun akli yanını tam anlamıyla kullanan ve doğa yasalarının bilgisine eren,
ruhunu tutkulardan arındırmış, olgun bir kişiliktir. Bu anlamda Stoa’nın bilgesi Tanrı’ya en
yakın insan tipidir.
Stoa’ya göre insan bilgelik yolunda ilerlemek istiyorsa, her şeyden önce hem evrenin
hem de kendinin bilgisine varmalı, tüm dünya nimetlerinden sıyrılarak ruhunu yoksunluğa,
yokluğa ve yoksulluğa alıştırmalıdır. Çünkü esas zenginlik, fakirliktir. Özellikle Eski Stoa
ahlakında erdem tek iyi değer olduğu için, bir insanın öteki değerlerin hiçbirine ihtiyacı
yoktur; yani bir insanın ne şan şöhrete, ne mevkiye, ne paraya ihtiyacı vardır. Çünkü bunların
hiçbiri kalıcı değerler değildir. Oysa erdem, doğası gereği hep vardır ve hep varolacaktır; gün
gelip öteki değerler gibi insanın ruhundan silinip gitmeyecektir. Hiç şüphesiz arzu edilesi
değerler de vardır. Örneğin iyi bir soydan gelme, yiğitlik, ahlaki üstünlük, sağlık, beceriklilik
gibi. Ama bunların hepsi erdem için sadece birer aracı değerlerdir. Bunlar ille de istenecekse,
erdeme vakıf olmak için istenmelidir. Bu yüzden Stoa ahlakında insan, eğer erdem sahibiyse,
içinde bulunduğu konumun hiçbir önemi yoktur. Yani insan köle bile olsa bu konumunu seve
seve kabullenmelidir. Çünkü köleliğin dış bir değer olduğunu ve hiçbir önemi olmadığını
bilmelidir.
Stoa ahlakında önemli olan, ruhu tüm tutkularından arındırmaktır. Tutkular, aşırı
duygular, duygulanımlardır. Bu yüzden hepsi ruhu yorucu niteliktedirler. Özellikle haz, acı,
arzu, keder, korku gibi duygulanımlardan olabildiğince silkelenmek gerekir ki, insan bunu
yapabilecek kudrettedir. Çünkü Stoa anlayışına göre insan ruhu ile tanrısal ruh arasında öz
bakımından bir benzerlik vardır. İnsan, diğer canlılarda olmayan akla sahiptir ve bu anlamda
tanrısallığa en yakın varlıktır. İnsan ruhu ile bedenin ilişkisi, tanrısal ruhun evrenle (kosmos)
ilişkisine benzer. İnsan aklıyla doğa yasasını kavradığından, tanrısal ruhun özünü de kavrar.
İnsan doğayı temaşa ettiğinde, kendisinin de pay aldığı tanrısal ruhun, doğanın her zerresinde
hüküm sürdüğünü görür. Önemli olan, insanın gönlündeki bu kudretin varlığını
görebilmesidir. Bu yüzdendir ki Stoa ahlakına göre iyi ya da kötü eylemde bulunmak
tamamen insanın kendi elindedir. Bu bakımdan eylemin sonucu değil, eylemi doğuran
düşünce önemlidir. Akla aykırı bir eylemi benimsemek, kedere davetiye çıkarmaktır. Böyle
bir eylem erdemle taban tabana zıttır. Çünkü erdemin tek temeli, akıldır. Mutlu bir yaşam,
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ancak akla uygun bir yaşamdır. Bu, akla uygun yaşam erdemli bir yaşamdır, demekle aynı
şeydir. İnsan, aklını kullanırsa erdemi sadece erdem olduğu için istemesi gerektiğinin farkına
varacaktır.
Stoacılar bu bağlamda insanları ikiye ayırırlar: Aklın kılavuzluğunda yaşayan, erdeme
sahip olan ve doğa yasasının bilgisine varan insan, yani bilgeler; aklın buyruklarını hiçe sayan
ve erdeme sahip olmayan insan, yani budalalar. Onlara göre sadece bilge bir insan önemli
görevlere getirilmelidir. Sadece bilge insan devletin başına bir yönetici, bir kral olarak
atanmalıdır. Ayrıca sadece bilge bir insan hatip olmalıdır. Çünkü düşündüğü iyi şeyleri, ancak
bilge bir insan başka insanlara iyi bir şekilde aktarabilir.
Stoa Okulu’nun siyasi hayali, bilge bir insanın hâkim olduğu bir devlet modelini
hayata geçirmektir. Onlara göre ideal devlet, karşısında hiçbir düşman devletin olmadığı,
bütün insanların kardeş olduğu, bütün devlet sınırlarının ortadan kalktığı, yani kozmopolit bir
devlettir. Bu tür evrensel bir devlet anlayışı, onların bireyci ahlak anlayışlarıyla uyuşmuyor
görünse de, Stoalılar bu konuyu şu şekilde çözüme kavuşturmuşlardır: Tek tek her insanda
akıl, Tanrı’dan ya da evrensel akıldan pay aldığı için, eşittir. İnsanlardan oluşan topluluklar ve
toplumlar da insanlardaki bu eşit akla dayandıklarından, tek bir toplum ya da ayrı ayrı
toplumlar kurmak yerine, bütün hepsini dünya yurttaşı yapmak yerinde olur. Bu dünya
toplumu altında bütün insanlar kardeştir; efendi ile köle, işçi ile patron arasında hiçbir fark
yoktur.
Stoa’nın bu geniş görüşlülüğü insanın ruhunu rahatlatsa da, ahlakının derinlerindeki
katılığı, bir insan ruhunu fersah fersah aşan sıkı ve disiplinli bir düzeni de gerektirir. Çünkü
Stoa ahlakı bütün yoksulluklara katlanmayı adeta emreden ve yeri geldiğinde “öl!” diyebilen
bir sistemdir. Aslında belki de bu yüzden Roma’da çok sevilmiştir, belki de bu yüzden
Roma’ya ilk adım attığı andan itibaren Romalı Stoacılar yetiştirmeye başlamış ve Roma
Cumhuriyet döneminden İmparatorluk dönemine kadar itibarından hiçbir şey kaybetmemiştir.
Belki de bu yüzden Roma’nın gözle görülür ilk felsefi sistemi olan Roma Stoa’sının
kurulmasına ön ayak olmuştur.

10.2. Stoa Ahlakı ve Stoacı Bir İmparator
Stoa felsefesi, Roma’ya Yunan temsilcilerinden bazılarının gelişiyle birlikte nüfuz etti
ve kısa bir süre içinde kendine bir sürü taraftar topladı. Gerçi Roma, Stoa’yı Orta Stoa’daki
hâliyle, yani Eski Stoa’nın bazı ahlak görüşlerinin törpülendiği hâliyle tanıdı. Ama ideal bir
Romalı için, Eski Stoa’nın ahlaki sertliği de hiç yabancısı olduğu bir sertlik değildi.
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Resim 42: Stoacı İmparator Marcus Aurelius
Stoa’ya Roma kapılarını açan düşünür Panaitios oldu. Ondan önce de bu okulun
Roma’da tanıtımını yapan filozoflar yok değildi, ama Panaitios’un Romalı zihinlere etkisi
hepsinden daha fazlaydı. Panaitios Roma’ya geldiğinde Roma’nın en ünlü şahsiyetlerinden
Scipio Africanus Minor’un dostluğunu kazandı. Böylece Scipio’nun çevresine adım atmış
oldu. Bu, onun düşüncelerinin çok daha kolay yayılımı anlamına geliyordu. Ardından Romalı
ünlü düşünür Cicero’yu etkisi altına alan Posidonios devreye girdi. Onun Romalı hayranları
arasına, Cicero’nun yanı sıra Roma’nın en ünlü ailelerinin üyeleri de katılmakta gecikmedi.

Resim 43: Panaitios
Ne hikmetse, Roma’da Stoacılığı bir kez benimseyen bir daha ondan vazgeçemiyordu.
Bu felsefenin yayılımı bazı imparatorların hiç hoşuna gitmese de, Stoacılar sürekli tehdit
edilseler de, “belirsiz ve huzursuz bir yaşam yaşamaktansa, ölümün kollarına atılmak,” onlara
daha güvenli geliyordu. Ya da belki Stoa’nın ahlak değerleri kendi ahlak ilkeleriyle tamamen
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örtüşüyordu ve bu yüzden Borrow’un dediği gibi, “Romalılar Stoacılığın adını duymadan çok
önce kendiliklerinden Stoacıydılar.” 1
Roma Stoası’nı doruk noktasına ulaştıranlarsa, üç Romalı düşünür oldu. Bunlar Yunan
Stoası’na Roma değerleriyle yeni bir elbise giydirip ona yeni bir soluk getirdiler. Bu
düşünürler Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius’tu. Üstelik Marcus Aurelius bir Romalı
imparatordu (İS 121-180); hem de dönemindeki yoğun siyasi dertler, yabancılarla
mücadeleler, bir ömrün on yedi yılını kemiren savaşlar derken zihni iyice yorulmuş bir
imparator. Bu yüzden insana sabretmeyi öğreten ve genç yaşlarından beri eğitimini aldığı Stoa
felsefesini ilaç gibi içmeliydi ve yaşadığı ya da yaşayacağı hayal kırıklıklarına karşı bu ilaçla
korunmalıydı. Yunanca kaleme aldığı Ta Eis Eauton (Kendime Bakış ya da Derin
Düşünceler) adlı eserinde Stoik ahlak kurallarına yeni bir açıdan bakmaya çalıştı. Bu eseri
bitmek bilmeyen savaşlar sırasında, soluklandığı anlarda küçük küçük notlar şeklinde kaleme
aldı (İS 170-180) ve kendi iç dünyasıyla yüzleşirken Stoa ahlakına da farklı bir ışık tuttu. 2

Resim 44: Epiktetos
Marcus Aurelius dürüst bir insandı ve son derece alçakgönüllüydü. Kazandığı şöhrete
hep saygı duydu ve hiç kibirlenmedi. “Günah işleyen, kendisine işler; haksızlık yapan
kendisine haksızlık yapar,” diyerek yaşamı boyunca haksızlık yapmaktan ne kadar çekindiğini
belirtti. Her zaman Stoik bir bilge gibi hareket etmeye çalıştı ve hatta “Yalnızca bilgenin nasıl
davranması gerektiğini bilmek yetmez, aynı zamanda bir bilgenin davranması gereken tarzda
davranmak gerekir,” diyerek Stoacı bilge olmanın sıradan insan için zorluğunu vurgulamayı
da ihmal etmedi. Bir köle olan Epiktetos’un Diatribai (Konuşmalar) adlı, Stoik ahlakın adeta
el kitabı olan eserindeki görüşlerinden çok etkilendi. Belki de, “Sen itaat etmeyi
öğrenmedikçe, başkalarına ne kural yaz ne de oku!” derken, ruhuna bir köleden ne çok şey
öğrenmesi gerektiğini gösterdi. Bu davranışlara sahip olmak bir imparator için son derece güç
1
2

Borrow 1965: 136.
Bkz. Magie (trans.)1930; ayrıca bkz. Menzilcioğlu 2002.
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bir şeydi. Ama o “Tanrılar hiçbir şekilde benimle ilgilenmemiş olsalar bile, ben kendimin akıl
sahibi bir varlık olduğunu ve iki vatanımın bulunduğunu biliyorum. Birinci vatanım, Marcus
Aurelius olarak rol aldığım Roma, ikinci vatanım da bir insan olarak rol aldığım dünya,”
diyerek kendini bir dünya yurttaşı olarak ilan ederken tam bir Stoacı gibi davrandı.
Marcus Aurelius’un felsefesinin temeli, “insanın kendisini tanıması” üzerine
kuruludur. Bu tanıma süreci, her insan için ahlaki bir ödevdir. Her gece uyumadan önce bir
insan kendisine şu soruları sormalıdır: “Bugün hangi kötülüğün üstesinden geldim? Hangi
ahlaksız davranışa karşı durdum? Hangi konuda daha iyiyim?” İnsanın bu tür sorularla kendi
kendini incelemesi, bir içe bakış denemesidir. Bu temelde geliştirilen bir yaşama felsefesi
insanı geleceğe ve onun getireceği sıkıntılara karşı korur. Çünkü insan kendisini tanıdıkça,
evrendeki yerini ve görevini anladıkça, daha doğrusu hem kendisinin hem de doğanın gerçek
yüzünü gördükçe yaşadığı hayatta her an dimdik ayakta durur, kendine güveni artar, ruhu
huzur bulur ve en önemlisi sabretmeyi öğrenir. Bunun yanı sıra yaşamın ve ölümün aslında
bir olduğunu kavrayıp ölüm sayesinde evrene tekrar geri döneceğini ve onunla tekrar bir
olacağını bilir. Bu, geldiği yere geri dönmekle eştir. Ölüm, ona göre bütün boş, başıbozuk ve
bir değeri olmayan arzuların son bulmasıdır. Ölüm, özellikle insanın yaşlılığında gelirse, bir
kurtuluştur; tükenmiş bir zihnin doğuracağı tehlikelerden bir kurtuluş. Ölümle her şey sonsuz
ve derin bir unutuluşa terk edilir; her şey son bulur. Buna yaşanan ve yaşanacak olan bütün
sıkıntılar, iç huzursuzluklar, çekilen azaplar ve tüm tutkular da dâhildir.

Resim 45: Marcus Aurelius
Marcus Aurelius’un en çok vurguladığı konu evren ve insan arasındaki kopmaz
bağdır. Ona göre insan için ahlaki davranış, gönlündeki evrensel doğanın adeta çiçek
açmasıdır. İnsanoğlu ahlaki bir davranışı hiç farkında olmadan yapmalıdır, tıpkı bir ağacın
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meyve vermesi gibi. 1 Ona göre “Doğa’nın nasıl işlediğini bilmek bir filozof için yeterli
değildir; o bilginin ışığında arzularını da terbiye etmelidir ki, yalnızca doğayla uyumlu olanı
arzulasın” ve her şeyden önemlisi yanlış değer yargılarına saplanıp kalmaktan kurtulsun ki,
kendisini evrenle bir olmaktan alıkoyan tek engelden bütünüyle kurtulsun.
Stoa Okulu, Hellenistik dönemle birlikte farklı bir yaşama adım atan ve kendine yeni
değerler bulmaya çalışan insana belki de en önemli değeri, yani sabretmeyi öğrettiği için
kendisine fazlasıyla yandaş buldu. Erdemi ön plana çıkarıp bütün öteki değerleri yok saydı ya
da bunları erdeme ulaşmak için birer araç konumuna getirdi. Erdemli insana, mutlu bir yaşam
vaat etti ve insan ruhunun tanrısal ruhla öz bakımından eşit olduğunu belirtti. Daha da
önemlisi insana içindeki evrensel gücü hatırlattı ve ona davranışlarında iyi ve kötüyü
kendiliğinden ayırt edebileceğini bildirdi. Bu da arayış hâlindeki zihinlere doğal olarak ayrı
bir güç verdi. Roma İmparatoru Marcus Aurelius da bu güçten payını aldı ve omuzlarına
binen o koca siyasi yükün altında ezilmemek için Stoa’nın gönlüne su serpen mütevazı yaşam
öğütlerini kana kana içti.

1

Brehier 1965: 160-161.
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Uygulamalar
1. Stoa felsefesi hakkında güncel kaynaklardan yararlanarak araştırmalar yapınız.
2. Epiktetos’un Diatribai (Konuşmalar) ve Marcus Aurelius’un Ta Eis Eauton
(Düşünceler ya da Kendime Bakış) adlı eserlerini özgün dilinden yapılmış güvenilir
çevirilerinden okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1. Stoa Okulu kaç döneme ayrılır?
2. Stoa ahlakının ana ilkeleri nelerdir?
3. Stoa’da neden insanlar eşittir?
4. Marcus Aurelius’un Stoa’yı benimseme nedenleri nelerdir?
5. Stoa ahlakını Epikuros ahlakıyla karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hellenistik dönemin ünlü okullarından Stoa Okulu’nun geliştirdiği ahlak
öğretilerine ana hatlarıyla değinilmiş ve bütün hayatı boyunca bu öğretileri hayata geçirmeye
çalışan Stoa’nın Roma’daki temsilcilerinden İmparator Marcus Aurelius’un düşüncelerine yer
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Roma Dönemi Stoası’nın önde gelen
filozoflarından biridir?
a)
Zenon
b)
Panaitios
c)
Posidonios
d)
Epiktetos
2)
Stoa Okulu doğa felsefesi konusunda hangi filozofların görüşlerine bağlı
kalmıştır?
a)
Herakleitos, Sokrates, Aristoteles
b)
Alkmaion, Hippokrates, Galenos
c)
Pythagoras, Empedokles, Alkmaion
d)
Leukippos, Demokritos, Epikuros
3)
Aşağıdakilerden hangisi Stoa Okulu’nun asıl uğraş alanı olarak
gösterilebilir?
a)
Ahlaki problemler
b)
Doğa araştırmaları
c)
Teolojik tartışmalar
d)
Siyasi sorunlar
4)
Aşağıdakilerden hangisi Stoa ahlakının temel ilkelerinden biridir?
a)
Vatan uğruna savaşmak ve ölmek.
b)
Yasalara koşulsuz itaat etmek.
c)
Doğaya uygun bir yaşam sürmek.
d)
Bütün varlıklara sevgiyle yaklaşmak.
5)
Aşağıdakilerden hangisi Stoa Okulu’nun görüşlerini savunan filozoflar
arasında yer almaz?
a)
Antisthenes
b)
Seneca
c)
Posidonios
d)
Kleanthes
6)
I. Stoacılara göre iki tür insan vardır: Aklın kılavuzluğunda yaşayan bilge kişi ve aklın
buyruklarını hiçe sayan, erdemden yoksun budala insan.
II. Devletin başında herhangi bir yönetici değil, bilge kişi olmalıdır.
III. İnsan ruhuyla tanrısal ruh arasında öz bakımından herhangi bir benzerlik söz
konusu değildir.
IV. Ruhla beden arasındaki ilişki tanrısal ruhun evrenle olan ilişkisine benzer.
Stoa felsefesiyle ilgili yukarıda ileri sürülen yargılardan hangileri kesinlikle yanlış
olamaz?
204

a)
I ve II
b)
I, II ve III
c)
III ve IV
d)
I, II ve IV
7)
“Romalılar Stoacılığın adını duymadan çok önce kendiliklerinden
Stoacıydılar,” sözünden çıkarılacak en doğru anlam aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Romalılar öteden beri Stoa felsefesinden haberdardır.
b)
Romalı yaşam tarzı Stoa felsefesinin ilkeleriyle benzeşmektedir.
c)
Romalıların Stoacılığı benimsemesi çok kolay olmuştur.
d)
Romalılar Stoacılığa karşı herhangi bir direnç göstermemişlerdir.
8)
Marcus Aurelius’un “Yalnızca bilgenin nasıl davranması gerektiğini
bilmek yetmez, aynı zamanda bir bilgenin davranması gereken tarzda davranmak gerekir,”
sözünden çıkarılabilecek anlama en yakın ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Bilgelik sıradan insanların elde edemeyeceği bir fazilettir.
b)
Bilge görünmek kolay, bilge olmak zordur.
c)
Bilge, insanlara nasıl davranacağını öğreten kişidir.
d)
Bilgeliğe varmak için bir bilgenin yaşamını kendimize örnek almalıyız.
9)
Stoa felsefesinin devlet anlayışını en iyi şekilde yansıtan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Demokrasi
b)
Aristokrasi
c)
Oligarşi
d)
Kozmopolitlik
10)
Stoa ahlakına göre erdem nedir?
a)
Tek iyi değerdir.
b)
Kalıcı bir değer değildir.
c)
Doğası gereği her zaman vardır.
d)
Dışsal bir değer değildir.
Cevaplar
1) d, 2) a, 3)a, 4)c, 5) a, 6) d, 7) b, 8) b, 9) d, 10) b
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11.CICERO VEHUMANITAS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.

Cicero ve Humanitas
Humanitas Eğitiminin İçeriği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Humanitas ne demektir?
2. Antik Çağ’da filizlenen humanitas anlayışı ile Rönesans’ın humanizm anlayışı
arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Cicero’nun humanitas’ıyla Yunan’ın paideia’sı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Cicero ve Humanitas

Humanitas kavramı
çerçevesinde Antik Çağ’da
insana verilen değeri,
eğitime ve kültür hayatına
verilen önemi kavramak.

Cicero’nun felsefi
eserlerinden humanitas
kavramıyla ilgili görüşlerine
vakıf olarak

Humanitas eğitiminin içeriği

Humanitas eğitiminin içeriği
hakkında bilgi sahibi olmak.

Cicero’nun felsefi ve siyasi
içerikli eserlerinden bilgi
edinerek
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Anahtar Kavramlar
•
görüşü;
•
•
•
•
•
•

Humanitas: İnsancılık, insanı merkez alan eğitim anlayışı ya da dünya
Scientia: Bilgi, bilim;
Septem artes Liberales: Yedi özgür sanat;
Philanthropia: İnsanseverlik, yardımseverlik;
Paideia: Yunan’ın eğitim anlayışı;
Ratio: Düşünce gücü;
Oratoria: Konuşma gücü
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Giriş
Bu bölümde Roma’nın ünlü hatip ve düşünürü Cicero’nun Yunan idealleriyle
Roma’nın kendine has kültürel değerlerini birlikte dokuyarak oluşturduğu eğitim anlayışı ve
bu anlayışın sembolü olan humanitas kavramı incelenecektir.
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11.1. Cicero ve Humanitas
Roma’nın Yunan dünyasını siyasal anlamda fethedişiyle birlikte Yunan felsefesi
Roma’nın zihnine yayılmaya başladı. Roma, Yunan’ın felsefe okullarına kapılarını ardına
kadar açtı ve Romalı değerlerle donatarak ona yeni bir kimlik kazandırdı. Bu da çok doğaldı;
çünkü Roma pragmatist (yararcı) bir anlayışa sahipti, bu yüzden de Yunan’dan kendi ruhuna
uygun olan görüşleri aldı, diğerlerini kapının dışında bıraktı. Ama aldıklarını da alt alta
sıralamadı, bunları kendine göre harmanladı ve ortaya eklektik (seçmeci) bir felsefe
çıkardı. 1Bu harmanlama işinin en büyük üstatlarından biri de Romalı hatip ve düşünür Marcus
Tullius Cicero oldu.

Resim 46: Cicero
Roma tarihinin savaşlarla dolu, en çalkantılı yıllarında yaşayan ve devlet yönetiminde
aktif olarak görev alan Cicero, atlı sınıfından varlıklı bir ailenin çocuğu olarak İÖ 106 yılında
Arpinum’da doğdu. Erken yaşlarından itibaren bir Romalı gencin alabileceği en mükemmel
eğitimi alarak yetişti. Roma’ya gelen Yunanlardan, özellikle de Epikurosçu Phaidros’tan,
Stoacı Diodotos’tan ve Akademiacı Philo’dan dersler aldı. Kendini özellikle hitabet, felsefe
ve hukuk alanında yetiştirdi. Akademiacıların görüşleri başta olmak üzere, özellikle Stoik
ahlak yapısını kendine has görüşlerle çerçeveledi ve yaşamının son yıllarına kadar (İÖ 43)
yazdığı felsefi eserlerle her şeyden önce Latince felsefe terminolojisinin gelişimine büyük
katkı sağladı. Günümüzde Batı felsefesinin dilinde dolaşan birçok kavram Cicero’nun
eseridir. Bu kavramların en önemlilerinden biri de humanitas (insancılık; insanı merkez alan
eğitim anlayışı ya da dünya görüşü) kavramıdır.
Cicero’yu bu kavramı yaratmaya götüren temel neden, zihninde tasarladığı ideal devlet
adamını hayata geçirme çabasıdır veya Roma’nın başında, Platon’un da ideali olan filozofkralına benzer ideal bir yönetici görmeyi arzulamasıdır. Cicero için ideal devlet adamı, ideal
Romalı ya da ideal insanla eş anlamlıdır. Böyle bir insanın ya da insanların yetişmesi için de
1

Felsefe okullarının ya da felsefecilerin bazı öğretilerini kendi amacına uygun olarak seçme ve bunları
harmanlayarak bir düşünce sistemi oluşturma.
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en önce ondan ne beklenildiğinin bilinmesi gerekir. Bunun için de Cicero’nun zihnindeki
insan kavramından ne anladığına bakmak gerekir.
Cicero’nun, bir eserinde “Hepimize insan deniyor, ancak sadece insani bilimler
aracılığıyla uygarlaşmış olanlarımız insandır,” 1 dediğine tanık oluruz. Bu tanıklık da onun
insan denince ne anladığını bize gayet iyi gösterir. Demek ki Cicero için ideal insan, insani
bilimlerle yetişmiş insandır. Peki, insani bilimler nedir? Bu bilimlerle yetişmek insana ne
katar ve ortaya nasıl bir insan çıkar?

Resim 47: Cicero
Cicero’nun döneminde insani bilimlerden anlaşılan, sonradan yedi özgür sanat
(septem liberales artes) olarak Orta Çağ’ı ve Rönesans’ı tümüyle etkisi altına alacak zihinsel
bir eğitim tarzının disiplinleridir. Bu eğitim tarzı bireye ama özgür bireye yönelik bir
eğitimdir. Çünkü ancak zihnen özgür bir insan böyle bir eğitim alabilir. Bu durum eğitim
anlayışının adındaki özgür (liber) sözcüğünden de rahatlıkla anlaşılır. Bu bağlamda özgür
sanatlar, özgür olmayan sanatlardan (artes illiberales) ayrılır. Çünkü özgür olmayan sanatlar
yalnızca ekonomik kaygılar taşıyan, insanı geçindirmeye yönelik, el becerisiyle iş görmeyi
öngören, yani maharet gerektiren sanatlardır; oysa özgür eğitim salt zihinsel eğitimdir, insanı
ekonomik anlamda değil zihinsel anlamda kalkındırmaya yöneliktir. İnsan zihninin en sırlı
noktalarına hitap edebilecek içeriğiyle, yerel değil, evrensel bir eğitimdir. Temel amacı,
hakiki bilginin (scientia) peşinde koşan, kültürlerüstü insanı yetiştirmektir; toplumda hem
bedensel hem de ruhsal anlamda dengeli şahsiyetler yetiştirmektir. Üstelik bu eğitim, insanla
doğan ve kesintisizce onunla büyüyen, yaşlanan ve onunla son bulan bir eğitimdir, başka
deyişle bu eğitimin her bir basamağı insanın doğumundan ölümüne kadar bütün yaşam
aralıklarıyla birebir örtüşür. Bütün varını yoğunu yitiren insanın kendisinden alınamayacak
tek gerçek mülkünü simgeler. Yaşadığı kent savaşta düşmanın eline geçip de sahip olduğu
bütün mal varlığı talan edilen Kynik ve Stoik felsefeci Stilpo, “kendisine ait olan hiçbir şeyi
1

Cicero, De Republica, 1.28.
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yitirmediğini, çünkü eğitimini aldığı özgür sanatları hiç kimsenin kendisinden
çalamayacağını” belirtirken; 1Sokrates’in bir öğrencisi ve Kyrene Okulu’nun kurucusu olan
Aristippos, “Cahil biri olmaktansa dilenci olmayı yeğlerim. Çünkü dilencinin parası yok
belki, ama cahilin de insanlığı yok,” derken 2bu eğitim tarzını naif, ama bir o kadar da etkin
şekilde dile getirir.
İşte Cicero’nun zihnindeki eğitim modeli ya da, daha geniş anlamda söyleyecek
olursak, dünya görüşü budur. Peki humanitas kavramının bu eğitim modelinde yeri nedir?
Humanitas tümüyle bu eğitimin ulaşacağı hedeftir. Böyle bir eğitimin yaratacağı sonuçtur.
Çünkü ancak böyle bir eğitim şekli humanitas’ın tüm anlam içeriklerine sahip bir zihin, yani
bir insan yetiştirir. Hatta öyle ki, bu kavram sonradan bu eğitimin kendisiyle özdeşleşir ve bu
eğitim tarzının ya da dünya görüşünün kendi adı olur. Ayrıca bu şekilde Roma’nın ideal
insanını yetiştirmek isteyen eğitim de kuramsallaşmış olur.
Sırasıyla ilerleyip önce humanitas’ın anlamlarına, sonra da Cicero’nun tasarladığı
humanitas eğitim anlayışının içeriğine bakalım. Latin dilinde humanitas kavramının geniş
bir anlam dağarcığı vardır. Bu anlamları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Özgür sanatlarda eğitim-öğretim, kültür
2. İnsana, insan olmaya, insanın duygularına ve eğilimlerine derin saygı
3.insanın salt insan olmakla, önce kendisine, sonra karşısındakine duyması
gereken sorumluluk, kibarlık, nezaket; insanseverlik, yardımseverlik, şefkat
4. İnsana yakışan düşünsel terbiye, kültür, davranışlarda ve dilde zarafet,
sadelik
5. (genel anlamda) incelik, zariflik, saflık, içtenlik ve samimiyet
İşte Cicero’nun zihnindeki insan, bütün bu özelliklere sahip olmalıdır.
Kısaca insan önce insan olmalıdır; insan olduğu için hem kendisine hem de diğer insanlara
saygı duymalıdır. Oturup kalkmasını bilmelidir; nerede ne konuşacağını bilmelidir; samimi ve
içten olmalı, yapaylıktan kaçınmalıdır. Mürekkep yalamış olmalıdır, kültürlü olmalıdır;
terbiyeli, nazik, ince olmalıdır; ne düşünüyorsa öyle davranmalıdır, sahtelik ve yalancılıktan
uzak durmalıdır. İnsansever ve yardımsever olmalıdır; her şeyden önemlisi de insanoğlunun
dünyasıyla ilgili hiçbir şeye yabancı olmamalıdır. Yani insanca olan hiçbir şeye yabancı
olmamalıdır; tıpkı Terentius’un ölümsüzleşen şu sözünde olduğu gibi: “İnsanım, bu yüzden
insanca olan hiçbir şeyi kendime yabancı saymam.” 3
Cicero’nun insanı merkeze alarak sadece insan için insana eğitim verme anlayışının
temel mozaikleri, Yunan’ın paideia adını verdiği eğitim anlayışıyla döşenmiş ve Romalının
1
2
3

Diogenes Laertios, 2.115.
Diogenes Laertios, 2.70.
Terentius, Heautontimoroumenos, 77.
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geleneksel değerleriyle örülmüştür. Bu değerler, Cicero’nun eğitim anlayışına paideia’nın
kelime anlamından öte bir anlam katmıştır. En önemlisi de insanseverlik kavramıdır. Paideia
kelimesinin anlamında insanseverlik yoktur. İnsanseverlik kelimesi Yunancada
philanthropia (insanseverlik, yardımseverlik, diğer insanlara saygı gösterme) kelimesiyle,
yani ayrı bir kelimeyle karşılanır. Oysa humanitas kavramında bu anlam içeriklerinin hepsi
mevcuttur.

11.2. Humanitas Eğitiminin İçeriği
Cicero’nun tasarladığı bu eğitim anlayışının en temel mozaiğiyse, Roma’nın ideali
olan “konuşmada usta, iyi bir adam” (vir bonus dicendi peritus) yaratma fikridir. Yani Roma
için ideal insan, konuşmasını bilen ve aynı zamanda ahlaki erdemlere sahip, dürüst bir
insandır. Böyle bir insan da ancak retorik ve felsefe ağırlıklı bir eğitim alındığında ve bu iki
disiplini destekleyici türde diğer bilim dallarında da bilgi sahibi olunduğunda ortaya
çıkacaktır. Çünkü humanitas eğitim anlayışında, bütün insani bilimlerin arasında doğal bir
bağ olduğuna inanılır. Bunu Vitruvius şöyle açıklar: “... evrensel bilgi (enkyklios disciplina),
tıpkı insan bedeninin değişik azalardan oluşması gibi, özel bilgi dallarının bir araya
gelmesinden oluşur; ilk gençlik yıllarından başlayarak farklı bilgi dallarıyla eğitilen kişi,
bunların hepsinde aynı temel taşların olduğunu ve bilgi dallarının karşılıklı olarak birbirini
tamamladığını anlar ve bu yüzden her şeyi daha rahat kavrar.” 1

Resim 48: Yedi Özgür Sanat
Öyleyse humanitas eğitim anlayışının içeriği bellidir. Başta retorik ve felsefe ve bunu
destekleyici tarih, hukuk.
Neden retorik? Çünkü insan olmanın şartı, önce insanın konuşma yetisiyle donanımlı
olmasıdır. Stoalıların insanın diğer canlılardan bir akıl varlığı olarak ayrılması düşüncesine
1

Vitruvius, De Architectura, 1.1.12.
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alternatif bir düşünce olarak geliştirilen bu fikrin açılımı, “insanın diğer canlılardan konuşma
yetisine sahip bir varlık olarak ayrılmasıdır.” Bu öz, Isokrates'in, “konuşma yetisinin insanı
diğer canlılardan ayırıp uygar ve sosyo-kültürel bir varlık durumuna getirdiğine ilişkin
inancıyla” da tamamen örtüşür.
Neden felsefe? Yanıt basittir; çünkü konuşma yetisine sahip bir adamın her şeyden
önce doğru konuşması ve bunun için de doğru bilgiyle, yani bilgelikle donanması gerekir. Bu
bağlamda buradaki felsefenin ağırlıklı olarak ahlak felsefesi ve mantık olduğu da
unutulmamalıdır. Daha ileri bir yanıt vermek gerekirse, şöyle denebilir: Konuşma sanatı
toplumların uygarlaşması için yönlendirici bir etken olduğuna göre, bu sanatı devletin iyiliği
için kullanması gereken kişinin aynı zamanda bilge bir kişi de olması gerekir. Bu nedenle
retorik eğitimi felsefe, özellikle ahlak felsefesi ve mantık eğitiminden ayrı düşünülemez.
Cicero için logos kavramında hem ratio (düşünce gücü) hem de oratoria (konuşma gücü)
vardır. Yani logos kavramında düşünce eylemle birleşir. Bu yüzden ne bir hatip felsefeciden
ne de bir felsefeci hatipten ayrı düşünülebilir. Hatta bir felsefeci, felsefeci adını ancak
düşüncelerini ifade edecek bir konuşma yetisine sahip oluşuyla hak eder. Şöyle der Cicero: 1
“Bize bolca konu ve dilsel malzeme sağlayan filozofa hatip demek
isteyenlere seve seve izin veriyorum; konuşma yetisiyle birleşmiş bir felsefe bilgisine sahip
olduğunu söylediğim hatibe felsefeci denmesine de karşı çıkmıyorum. Tabii bu adların,
konusuna hâkim olduğu hâlde bildiğini dile getirip açıklayamayan ya da konuşma gücünden
yoksun olmadığı hâlde, yani sözcüklerle hiçbir sorunu olmadığı hâlde bunları kullanacak
bilgisi bulunmayan kişilere verilmemesi koşuluyla. Ben ikisinden birini seçmek zorunda
kalsaydım, hiç şüphesiz geveze bir aptal olmaktansa, bilge olup konuşmamayı yeğlerdim.
Ancak bana bunların hangisinin en yetkin olduğu sorulacak olsa, yanıt olarak ideal bir hatip
derim. Böyle bir adam aynı zamanda bir de felsefeci olursa, o zaman söylenecek söz kalmaz.
Ama iki disiplini ayrı kefelere koymak gerekirse, diyeceğim o ki, felsefe bilgisi her zaman
konuşma yetisini içermez, oysa ideal bir hatip tüm felsefe bilgisine sahiptir. (…) Felsefeciler
hitabet eğitimini küçümseseler bile, bana göre hitabetin onların sanatına (felsefeye) katkı
sağlamadaki üstünlüğü tartışılmaz.”
İşte “konuşmasında zihinsel arılık ve davranışında nezaket ile olgunluğu dengede tutan
insan modeli” bu iki disiplinin birbiriyle kaynaşmasıyla ortaya çıkacaktır. Bu insan,
Cicero’nun ideal devlet adamı dediği insandan başkası değildir. Demek ki ideal devlet adamı
aslında ideal bir hatiptir (doctus orator). Demek ki Cicero’nun düşünce sisteminde ideal
Romalı devlet adamı, orator (hatip) ve philosophus (felsefeci) birbirine eş tanımlamalardır.
Demek ki Cicero için bu üçlemeye karşılık gelecek tek bir sözcük vardır: İnsan.
Neden tarih? Çünkü tarih, Cicero’ya göre bir hatibe konuşma konusu olarak bolca
malzeme sağlayabilecek önemli bir disiplindir. Tarih, insanın geçmişiyle bağlantı kurmasını,
köklerine inmesini ve oradan kendisine örnek alacağı sayısız kişi ve olay çıkarmasını sağlar. 2

1
2

Cicero, De Oratore, 3.142-143.
Cicero, De Oratore, 1.18.201.
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Genel Roma eğitiminde tarih edebiyatın bir dalıdır ve Romalıların tarihe yaklaşımı,
tarihsel olaylardan ve tarihteki ünlü kişilerden ders alınmasını öngören bir yaklaşımdır. Tarihi,
“çağlara tanıklık eden, gerçeği aydınlatan, anılara yaşam veren, insan yaşamına rehberlik
eden, insanları eski günlere bağlayan” bir unsur olarak tanımlayan Cicero, 1bir Romalı olarak,
özellikle ulusal tarih alanında çalışma yapmanın kişiye vatan bilinci aşılayacağına inandığı
gibi, tarihten seçilen ahlaksal bakımdan güçlü kişilik örneklerinin (exampla) kişinin karakter
eğitimine de yarar sağlayacağına da gönülden inanır ve bu konuda düşüncelerini şöyle dile
getirir: 2
“Hatip, geçmiş çağlara ilişkin olayların tarihini de bilmelidir; elbette
öncelikle kendi devletimizin, sonra dünyaya hâkim olmuş ulusların ve ünlü kralların… Çünkü
insanın doğumundan önce neler olup bittiğinden habersiz kalması, daima bir çocuk olarak
kalmasıdır. Tarihi belgeler sayesinde atalarımızın yaşamına kenetlenmedikçe, insan
yaşamının ne değeri kalır? Dahası eskinin anılması ve örneklerin aktarımı dinleyiciye büyük
bir zevk vereceği gibi, hatibin konuşmasına da bir yetkinlik ve inanılırlık kazandırır.”

Resim 49: Roma Senatosu
Bunun yanı sıra Cicero'ya göre, bir tarihçi de bir hatibi mutlaka kendine örnek
almalıdır. Çünkü tarihsel yazımın temel ilkeleri olan “incelik, ikna edicilik ve toplumun
iyiliğini gözetme” gibi değerler ancak retorik sanatının alanı içinde bulunur.
Neden hukuk? Çünkü Cicero'nun ulusal tarihe verdiği önem, hukuk alanına duyduğu
ilgiyle de yakın ilişkilidir. Roma’ya özgü yasalardan duyduğu gurur, hukuk disiplinini
humanitas eğitiminin ayrılmaz bir parçası kılmıştır. Cicero adeta Eski Yunan felsefesinin
gücünü kendi yasalarının mükemmelliği ve eşsizliğiyle kıyaslıyor gibidir. Bu konuda
düşüncelerini şöyle dile getirir: 3

1
2
3

Cicero, De Oratore, 2.36.
Cicero, De Oratore, 120.
Cicero, De Oratore, 195-197.
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“...Bana öyle geliyor ki gerçekten yasalarımızın kökenlerine ve
kaynaklarına gereken özen gösterilse, XII Levha Kanunları’nın tek bir kitapçığı bile yetkinlik
ve yararlılık açısından, dünyadaki tüm felsefecilerin kütüphanelerini geride bırakır.(...) Tüm
dünyada tek başına erdem, yetke ve saygınlık yuvası olan böyle bir vatanı ne kadar sevsek
azdır!”

Resim 50: Cicero
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, Cicero’nun yarattığı humanitas
kavramının anlam içerikleriyle örülü eğitim anlayışı ya da dünya görüşü, bir insanın
doğumundan ölümüne kadar alacağı bir eğitimdir. Başat konular, hitabet, felsefe (ahlak
felsefesi ve mantık), tarih ve hukuktur. Amaç, insanı diğer canlılardan ayıran konuşma
yetisini beslemek, geliştirmek ve olgunlaştırmaktır. Bu olgunlaşma, insanın bilgi seviyesinin
artışıyla da doğru orantılıdır. Bilgi seviyesinin artışı ise felsefe eğitimiyle sağlanacak, tarihsel
ve hukuksal bilgiler de buna destek olacaktır.
Cicero’nun humanitas eğitimi kuramsal bir eğitimdir. Okul sıralarındaki çocuklara
konuşma eğitimi vermenin çok ötesinde, insanlığın daha yüce amaçlarıyla uğraşacak kişiyi
yetiştirmeye yöneliktir. Bu yüzden bu eğitimi alan insanın söz düellolarının gerçekleştiği
Roma forumlarında, retoriğin oyuncak gibi kullanıldığı mahkeme salonlarında ya da söz
sanatlarıyla savaşlara karar verilen senatoda işi yoktur. Çünkü bu karakterde ve böyle bir bilgi
donanımına sahip kişi ulusal kültürlerin dar kalıplarıyla değil, insanlığın her dönemiyle
ilgilidir.
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Uygulamalar
Cicero’nun insanı merkeze alan humanitas düşüncesini, gönlünüzdeki ideal insan
modelini göz önünde bulundurarak, arkadaşlarınızla etraflıca tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
nelerdir?
3)
4)

Cicero kimdir?
Cicero’nun humanitas

kavramının

anlam

içerikleri

Humanitas eğitim tarzı ya da dünya görüşü nedir?
Bir felsefeci, felsefeci adını nasıl hak eder?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Roma’nın ünlü hatip ve düşünürü Cicero’nun Yunan idealleriyle
Roma’nın kendine has kültürel değerlerini birlikte dokuyarak oluşturduğu eğitim anlayışı ve
bu anlayışın sembolü olan humanitas kavramı ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Roma’nın Yunan felsefesi karşısında takındığı tutum konusunda ileri
sürülen aşağıdaki görüşlerden hangisi doğruya en yakın görüştür?
a)
Başta Yunan felsefesi karşısında son derece dirençli davranmış, ancak
felsefenin gücüne çok fazla direnememiştir.
b)
Pragmatist bir bakış açısına sahip olduğundan, Yunan felsefesinin
kendisine uygun yanlarını almış, diğer yanlarını ise dışarıda bırakmıştır.
c)
Yunan felsefesini kolaylıkla kabul etmiş ve onu kaldığı yerden sürdürmeye
çalışmıştır.
d)
Yunan felsefesini kabul eder görünse de, sırf devlet çıkarları uğruna bu
duruma katlanmıştır.
2)
Yunan felsefesini Roma düşüncesiyle harmanlayan, Yunanca felsefe
terimlerini Latinceye kazandırarak günümüz Batı felsefesinin tartıştığı temel kavramları icat
eden ünlü Romalı düşünür kimdir?
a)
Lucretius
b)
Seneca
c)
Plinius
d)
Cicero
3)
“Hepimize insan deniyor, ancak yalnızca insani bilimler aracılığıyla
uygarlaşmış olanlarımız insandır,” sözünden çıkarılabilecek en doğru anlam aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
İnsan olmanın tek yolu insani bilimler konusunda eğitim almaktır.
b)
Sıradan insanlar, insan gibi görünseler de aslında onlara insan denemez.
c)
Gerçek anlamda insan olmak istiyorsak, insani bilimler konusunda eğitim
almalıyız.
d)
İnsan olmak karakter meselesidir, eğitim insanı insan yapmaz.
4)
“Özgür sanatlar” konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)
İnsanı hem maddi hem de manevi anlamda kalkındırır.
b)
Hem bedensel hem de ruhsal anlamda dengeli bireyler yetiştirme amacı
güder.
c)
Salt zihinsel bir eğitimdir.
d)
İnsanın doğumundan ölümüne kadar kesintisizce sürer.
5)
Aşağıdakilerden hangisi “humanitas” kelimesinin anlamları arasında yer
almaz?
a)
Özgür sanatlarda eğitim-öğretim.
b)
İnsanın hem kendisine hem de başkalarına duyması gereken sorumluluk.
c)
Haksızlıklar karşısında tahammülsüzlük ve son derece gelişmiş bir hak
duygusu.
d)
İnsana yakışan düşünsel terbiye, kültür.
6)
Hangisi Cicero’nun öngördüğü humanitas eğitim anlayışı içerisinde yer
alan konulardan biri değildir?
a)
Felsefe
b)
Hitabet
c)
Tarih
d)
Siyaset

222

7)
“Bize bolca konu ve dilsel malzeme sağlayan filozofa hatip demek
isteyenlere seve seve izin veriyorum; konuşma yetisiyle birleşmiş bir felsefe bilgisine sahip
olduğunu söylediğim hatibe felsefeci denmesine de karşı çıkmıyorum.”
Bu parçada ileri sürülen görüşe en yakın ifade hangi şıkta dile getirilmiştir?
a)
Aslında her hatip bir filozoftur, her filozof da bir hatiptir.
b)
Ancak felsefe bilgisini hitabet yeteneğiyle pekiştirebilen kişi gerçek
anlamda filozoftur.
c)
Felsefe hitabete dilsel konu ve malzeme sağlayan bir araçtır, bu nedenle
filozoflar aynı zamanda hatip olmalıdır.
d)
Felsefe bilgisine sahip olmayan bir hatibin sözlerinde derinlik bulunmaz,
bu nedenle hatipler felsefe öğrenmelidir.
8)
Cicero’ya göre bir tarihçi neden kendisine bir hatibi örnek almalıdır?
a)
Tarihsel yazımın temel ilkeleri olan incelik, ikna edicilik vb değerler ancak
hitabet sanatıyla edinilebileceği için.
b)
Ancak bir hatip tarihi doğru şekilde yorumlayabileceği için.
c)
Tarihle uğraşmanın başka bir yolu olmadığı için.
d)
İnsanlar tarihçilerden çok hatiplerin sözlerine güvendikleri için.
9)
Yaşadığı kent savaşta düşmanın eline geçip de sahip olduğu bütün mal
varlığı talan edilen Stoik felsefeci Stilpo, kendisine ait olan hiçbir şeyi yitirmediğini, çünkü
eğitimini aldığı özgür sanatları hiç kimsenin kendisinden çalamayacağını belirtirken aslında
neyi ima etmektedir?
a)
Özgür sanatların maddi bir kıymetinin olmadığını.
b)
İnsanın gerçek sermayesinin eğitimini aldığı özgür sanatlar olduğunu.
c)
Özgürlüğünden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını.
d)
İnsanın başına gelenlere sabırla katlanması gerektiğini.
10)
Roma’nın ideali olan insan tipini en iyi yansıtan ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Erdemli bir devlet adamı.
b)
Konuşmada usta, iyi bir adam.
c)
İnsani bilimlerle donanımlı bir hatip.
d)
Vatanına bağlı bir yurttaş.
Cevaplar
1)b,2)d, 3)c, 4)a, 5)c, 6) d, 7) b, 8) a, 9) b, 10) b
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12. PLOTINOS VE “BİR” OLAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.

Plotinos: Yaşamı ve Eserleri
Plotinos’un Üç İlkesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Plotinos’un felsefesi ile Platon felsefesi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
2.Plotinos Yunan felsefesine nasıl bir boyut kazandırmış ve felsefe tarihinin seyrini ne
yönde etkilemiştir?
3.Plotinos’un felsefe sisteminin temel dayanağı nedir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Plotinos: Yaşamı ve eserleri

Plotinos’un yaşamı ve
eserleri hakkında bilgi
edinmek.

Plotinos üzerine yazılmış
yorum kitaplarını okuyup
tartışarak

Plotinos’un üç ilkesi

Bir, nous ve ruh gibi
Plotinos felsefesinin temel
kavramları hakkında bilgi
sahibi olmak.

Plotinos’un eserini okuyup
fikir yürüterek ve bir felsefe
terim sözlüğü yardımıyla
özgün terminolojisine hâkim
olarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypostases:Temelde olan şeyler, ilkeler;
Nous: Tanrısal zihin, akıl, zeka;
Theoria: Temaşa, zihinsel bakış;
Dynamis: İmkân, kuvve, olabilirlik;
Emanatio (perilampsis): Işıma, südur, türüm;
Metempsykhosis: Ruhgöçü;
Psykhe: Ruh;
Hen: Bir;
Psykhe tou pantos: Evren ruhu;
Hyle: Madde;
Kosmon psykhe: Evren ruhu
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Giriş
Bu bölümde Platon’un görüşlerinin Hellenistik dönemdeki yeni yüzü olan YeniPlatonculuğun kurucusu Plotinos’un dönemin ruhuna uygun, dinsel öğelerle örülü felsefesi ve
özellikle “bir” anlayışı ana hatlarıyla ele alınacaktır. Bu bağlamda bir’in Plotinos’a göre
özelliklerine, ardından akıl (Nous) ve ruh’la ilgili görüşlerine yer verilecektir.
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12.1. Plotinos: Yaşamı ve Eserleri
Platoncu gelenek İS 3. yüzyılda yepyeni bir çehreyle yeniden karşımıza çıkar ve adına
19. yüzyılda Yeni-Platonculuk denir. Bu yeni çehre, Platoncu geleneğin özellikle ruh ve
evrenle ilgili görüşlerine Mısır ve Yahudi din biliminden öğelerin katılmasıyla şekillenir. Bu
şekillenmeye en büyük katkısı olan filozof da Plotinos (Πλωτίνος; Ar.: Şeyh-i Yunani) olur.
İS 204/205 yılında Mısır’da, muhtemelen Lycopolis’te (Asyut) doğan Plotinos 28
yaşından itibaren İskenderiye’deki çeşitli düşünürlerin felsefe derslerine katılır, ama hiçbir
ders onu bir arkadaşının tavsiyesiyle katıldığı Ammonius Saccas’ın dersleri kadar etkilemez.
Hayatının önemli dönemeçleriyle ilgili bilgi edindiğimiz ve sonradan öğrencisi olacak
Porphyrios’un (İS 243-yak. 305) aktarımlarına göre Plotinos hocasını ilk dinlediği anda “İşte
aradığım adam,” demiş 1 ve 11 yıl hocası Ammonius’un yanından hiç ayrılmamıştır. Yunan’ın
iki büyük filozofu Platon ve Aristoteles’in görüşleriyle beslenen ve Plotinos’un özellikle İran
ve Hint felsefesine merak sarmasına neden olan Ammonius’un Plotinos’a verdiği derslerin
içeriği hakkında tam olarak bilgimiz olmasa da, Plotinos’un geliştirdiği öğretiden yola çıkarak
en azından bu içeriğin ne olabileceğini tahmin edebiliriz.

Resim 51: Ammonius Saccas
Plotinos 40 yaşlarında Roma’ya yerleşir ve bir okul kurar. Bütün hayatı boyunca
Roma İmparatoru Gallienus (İS 218-268) ve eşi de dâhil olmak üzere özellikle yüksek sınıftan
birçok destekçisi ve taraftarı olur. Öğrencisi Porphyrios Roma’ya geldiğinde, Plotinos 59
yaşındadır ve en çok 21 tane çalışma kaleme almıştır. Ama Porphyrios onu daha da fazla
çalışmaya imza atmaya teşvik etmiş ve ömrünün sonuna kadar da (İS270) ona bu konuda
destek vermiştir.
Porphyrios, Enneades (Ἐννεάδες: Dokuzluklar) adlı ünlü eserde, Plotinos’un kendi
okulunda verdiği seminerlerde tutulan notları bir araya getirir. Enneades her biri dokuz
1

Reale 1990: 298.
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bölümden oluşan altı kitaplık bir eserdir. 1 İlk bölüm, ahlak konularıyla ilgilidir; ikinci ve
üçüncü bölümler doğa, evren, kader ve benzeri konular üzerinedir. Dördüncüsü, ruhla ilgili;
beşincisi genelde üç temel hakikatle (hypostases: temelde olan şeyler, ilkeler), yani “bir, nous
(akıl, zekâ) ve ruh” ile ilgilidir; altıncı bölümse, varlık ve bir’le ilgilidir.

12.2. Plotinos’un Üç İlkesi
Plotinos’un felsefe sisteminde iki dünya söz konusudur: Zamana bağlı olan duyulur
dünya (bu dünya) ve zamandan bağımsız olan üst dünya (düşünsel ya da zihinsel evren). Bu
iki dünyanın birbirinden ne kadar ayrı olduğunu görmek için insanın idrak yeteneğinin
gelişmiş olması gerekir. Bu gelişim de ancak üç temel ilkenin(hypostases) özelliklerini
anlamakla mümkündür. Bu üç temel ilke şunlardır: 2
1. Bir (İyi, salt iyi, en iyi olan, iyi’nin kendisi; tanrılık; salt varlık; yaratıcı ilke; en
yüksek olan) (to on; to en; to agathon).
2. Nous (Tanrısal zihin; akıl; zekâ)
3. Ruh (Tanrısal ruh)
Bir, her şeyin ilk ilkesidir. Hem kendi kendisinin nedenidir hem de evrendeki her şeyin
varlık nedenidir. İlk ve son nedendir. Bütün varolanlardan öncedir. Kendi kendine yeter.
Kendisinin ardından gelenlerden başkadır. Kendisinden türeyenlerle karışmamış olduğu hâlde
her şeyin özünde bulunandır. Kendi kendisine özdeştir. Kendisinin üstünde bir şey yoktur.
Bir, iyi’dir. İnsan zihninin algılayabileceğinden çok öte olan, tarif edilemez yalınlığı veya
mutlak yalınlığı, onun dolaysız olarak algılanmasını imkânsız kılar; 3 bu yüzden “ne olduğuna
dair” değil de, ancak “ne olmadığına dair” bir şey söylenebilir. Bu bağlamda insanoğlunun
ona “Bir” demesi bile uygun değildir, çünkü onu insan dili tanımlayamaz, kelimelere
dökemez. 4Onun kudreti, ne fiziksel anlamda ne de düşünce düzeyinde idrak edilebilir. Onu
anlamanın tek yolu, temaşadır (theoria); başka deyişle her şeyin kaynağına salt zihinsel
anlamda bakmaktır. Ama böyle bir temaşa bile onu bize tam olarak bildiremez. Çünkü Bir,
mevcut değildir; yani Bir yalnızca bir kaynak, bir neden değildir; ezeli ve ebedi olabilirliktir;
imkândır, kuvvedir (dynamis). Bu yüzden bütün varlıkları aşkındır. Bu anlamda kendisi bir
varlık değildir; bütün her şeyin varoluşunu borçlu olduğu şeydir. Bir’e neden bir kaynak ya da
neden denemez? Çünkü bu terimlerin anlamında bir hareket, bir edim, bir etkinlik ya da etkin
olma söz konusudur. Oysa Bir, kendi kendine yeten olduğundan, böyle bir harekete
gereksinimi yoktur. 5 Yine de Plotinos bu noktada Bir’in bir şekilde tesir edişini anlatmak için
“ışıdığını ya da yansıdığını veya zahmetsizce dışına taşıp aktığını” söyler. 6 Tıpkı güneşin
ısısını ve ışınlarını saçması gibi bir şeydir bu. İşte Bir, ancak taşarak kendinden başka bir şeyi
1

2
3
4
5
6

Bkz. P. Henry, H.R., Schwyzer, Plotini Opera, 3 Vols., Clarendon Press, Oxford, 1964-1982; Émile Bréhier,
Ennéades, 7 Vols., Collection Budé, Paris, 1960-1963.
Plotinos, Enneades, 5.1; 5.9.
Plotinos, Enneades, 5.3.14; 6.8.
Plotinos, Enneades, 6.9.4.
Plotinos, Enneades, 6.9.8.
Plotinos, Enneades, 5.2.1.
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yaratır ya da türetir. Bütün varlıklar, Bir’in böyle ışımasından türer; yani Bir’den bir anda
birçok varlık taşar (emanatio; perilampsis). Bu, bütün varolanların Bir’den hiçbir şey
eksiltmeksizin akmasıdır (türüm). 1

Resim 52: emanatio: ışıma, südur
Ondan ilk türeyen ya da ilk taşan Nous’tur (evrensel zihin, akıl, zekâ; Tanrısal zihin;
kosmos noetos).Bu da karmaşıktır. Çünkü Bir’in ilk suretidir ve onu ilk defa temaşa edendir.
Daha açık bir deyişle Bir’den hayat bulmuştur ve Bir’i ilk görendir. Hayat bulma, varlık
bulmadır. O yüzden karakter bakımından, Bir’le kıyaslandığında, belirlenmiş, daha sınırlı bir
şeydir. Nous ilk fiiliyata dökülendir, ilk gerçektir. Yani Nous duyularla algılanabilen her
şeyin (bütün görüngülerin) arkasındaki hakikattir. Nous, kelimenin tam anlamıyla ilk ilkedir;
arkhe’dir. Kendisinden sonra gelecek her şeyin temelidir. Bütün varlıkların kaynağıdır veya
tüm özlerin özüdür. Sonsuz ve sınırsız yaşamın bütünüdür veya tüm özetidir. 2
Bir söz konusu olduğunda, onu bir kaynak ya da bir neden olarak tanımlamanın yanlış
olacağından bahsetmiştik. Ama Nous’un hayat bulmasıyla birlikte bu terimleri
kullanabileceğimiz bir tabakaya inmiş durumdayız. Bu terimleri artık kullanabiliyoruz, çünkü
Nous, Mutlak Birlik’ten ayrılmıştır, dolayısıyla Bir gibi kendi kendine yeten değildir. Ama
hem Bir’i ya da Bir’in kudretini temaşa edebilecek hem de ezeli olarak kendisine ait fikirleri
(ideaları) tefekkür edebilecek (bu fikirler üzerine düşünebilecek) yetiye sahiptir. Nous’ta
idealar âlemi içkindir. Bu idealar ya da fikirler, Plotinos’a göre Platoncu idealar ya da
formlarla (eide) eş manadadır. Nous, kuvve hâlindeki varlıkların (yani olması muhtemel
varlıkların) ambarıdır adeta. Nous, Tanrısal zihindir ve kendindeki idealar da zamandan
bağımsızdır ya da zamanın üstündedir, ezeli-ebedidir, değişmez. Nous’un Tanrısal zihin
olduğunu, insan zihni olmadığını düşündüğümüzde, onun idealarının da insan zihninin
ürünleri olmadığı anlaşılacaktır. Bunlar sadece Nous’a ait fikirlerdir. Bu fikirler âlemi, maddi
âleme göre, manevi âlemdir. Bu âlemin bir özelliği de tesir edici kuvvetinin olmasıdır. Ama
1
2

Plotinos, Enneades, 6.8.19.
Mead 1895: 24.
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bu kuvvet, her türlü kuvvetin, etkinin ya da tesirin ezeli ve ebedi örneğidir. Nous, bu
anlamıyla hep düşünendir. Bir yandan hep düşünür, bir yandan hep yaratır. Nous, “düşünme
ve olmanın bir ve aynı olduğu yer”dir.

Resim 53: Plotinos
Nous’tan ilk türeyen ise Ruh’tur. Ruh, Nous’un, yani Evrensel Zihnin düşüncesinden
(logos) hayat bulmuştur. Bu, Ruh, Evren Ruhu’dur (psykhe tou pantos). Bir, Nous’u nasıl
zahmetsizce, yani hiç hareket etmeden yaratmıştır, Nous da aynı şekilde Ruh’u hiç zahmet
çekmeden yaratmıştır. Ruh, hareketsiz Nous’un imgesi ve ürünüdür ve onun gibi maddi
değildir. Bir yanıyla hep Nous’a bağlıdır; tıpkı Nous’un Bir’e bağlı oluşu gibi. Ruh, Nous ile
görüngüler (fenomenler) dünyası (bu dünya) arasındadır ve Nous’la aydınlanır. Ruh,
bölünemez bir doğadadır; bütün birliğini Nous’ta korur. Ama Ruh’un bir özelliği daha vardır,
o da cisimsel ya da maddi dünyayla da bağlantılı olmasıdır; bu yüzden de parçalarına
ayrılabilir, yani çözülebilir. Evren Ruhu olarak, yani tek bir ruh olarak, öz bakımından
zihinsel (düşünsel) dünyaya bağlıdır. Ama aynı zamanda tek tek bütün ruhları (ferdi ruhları)
kucaklar. Bu yüzden Plotinos’un Ruh anlayışı iki başlıkta incelenmelidir: Evren Ruhu
(kosmon psykhe) ve ondan çıkan tek tek ruhlar (psykhe). Tek tek ruhların bütün olarak
bulunduğu yer, demek ki Evren Ruhu’dur.
Evren Ruhu, hareketsiz Nous’tan türemiştir, ama kendisi hareketli, üretici ve
yaratıcıdır. Ruh’tan aşağıya doğru türeyecek ya da taşacak olanlar onun kendisine özgü
hareketiyle taşacaktır. Nous ile Ruh’un farkı da burada ortaya çıkacaktır. 1 Yalnız burada şu
nokta da unutulmamalıdır: Ruh, Nous’a bağlı olduğu noktada hareketsiz, aşağı doğru
taştığında hareketlidir. Buna doğurgan da diyebiliriz. Ama her taşan şey, taştığı şeyden daha
noksan hâle gelir; yani mükemmellikten gitgide uzaklaşır. Ruh insan, hayvan ve bitkiden
sonra, daha aşağılara inmez.

1

Bkz. Enneades, V.9.3.
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Bir’in tam karşıtı ise madde’dir (hyle). En altta bulunur. Bir’in ışığının hiç
yansımadığı, tam anlamıyla karanlıkta kalandır. Başka deyişle Bir’den aşağıya doğru
yansıyan ışık, varlık aşamalarını azalarak aydınlatır, ama madde’yi hiç aydınlatmaz. Madde,
karanlık olandır. Madde, tam olarak yokluktur. Öyleyse Plotinos bizden gözümüzde bir varlık
aşamaları dizisi (varlık düzeni) canlandırmamızı istemektedir. Yukarıdan aşağıya doğru olan
bu dizide, demek ki en üstte Bir (Hen); en altta madde (hyle) yer almaktadır.

Resim 54:Enneades (Dokuzluklar)
Plotinos’a göre, ruhun bir cisimle, yani bedenle birleşmesi, bir zindana
hapsolmasıdır; sınırlanması, kapanması, örtülmesidir. Ama bu bir zorunluluktur. Çünkü ruh,
bedenle birleşince duyu dünyasına düşer. Duyu dünyası, iyi olandan uzaklaşma, kötü olana
batmadır. Ama bu batış, ona üst dünyanın güzelliğinin değerini de gösterecektir. Bu açıdan
önemlidir. Ama burada şu noktaya da dikkat etmek gerekir ki, ruh bir yanıyla türediği ilk
basamağa hep bağlı kalır; bu yüzden hiçbir zaman maddeye büsbütün batmaz ya da
gömülmez. Yani manevi âlem ile maddi âlem arasında ölümsüz olarak kalır. Burada önemli
olan, ruhu maddeye kaptırmamaktır. Yoksa duyular üstün gelip de ruh üst dünyayı unutacak
derecede maddeye gömülürse, o zaman Bir’e ve Nous’a o derece yabancılaşır.
Plotinos da ruh göçüne inanır. Ama onun ruh göçü (metempsykhosis)
anlayışıyla diğer Yunan düşünürlerinin anlayışı arasında fark vardır. Plotinos’a göre ruhun
geçeceği bir sonraki beden, bir önceki bedendeki tavrına bağlıdır. Başka deyişle bir önceki
yaşayış tarzı, bir sonrakini belirler. Ruh duyular dünyasına kendini kaptırdıkça bir hayvan
bedenine girebilme ihtimali de vardır, duyulara yüz çevirdikçe zihinsel âleme yükselme
ihtimali de vardır. Ruhun madde âleminde yükselebileceği en üst nokta, vecd hâlinde kendi
bedeninin dışına çıkması ve Bir’e bir anlığına da olsa kavuşmasıdır. İşte o an, bütün varlık
aşamalarının tek tek eridiği ve ruhun bir anlığına en üst noktaya ulaşabildiği andır.
Plotinus’un saf sezgiye dayanan felsefe sistemi üç ilke etrafında dönüp dolaşmaktadır.
En dikkat çekici olan nokta, onun Bir anlayışının yalnızca bir kuvve (olabilirlik) olarak
sunulması ve ondan Nous’un türüm (ışıma) yoluyla çıkması, daha önemlisi Nous’un ondan
ilk ayrılan olmasıdır. Bu durum Nous’tan (Tanrısal Akıl) pay aldığı düşünüldüğünde, insan
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aklının her şeyin ilk kaynağını görebilme ya da seyredebilme yetisiyle donanımlı olduğunu ve
dolayısıyla doğru kullanılırsa ne kadar yaratıcı olabileceğini bize gösterir.
Plotinos’un düşünceleri sonradan Hıristiyan, Yahudi ve Arap düşüncesindeki YeniPlatonculuk geleneğinde büyük rol oynamış ve Rönesans Çağı’nın ünlü hümanist filozofu
Ficino’yu derinden etkilediği gibi, daha sonraları Coleridge, Emerson, Yeats gibi ünlüleri de
adeta büyülemiştir. Hatta bu yüzden Plotinos, Platon ve Aristoteles’ten sonra, Augustinus’a
kadar en önemli filozof olarak görülmüştür.
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Uygulamalar
Plotinos’un yaşamı ve felsefesi hakkında araştırmalar yaparak Enneades adlı eserinin
ilgili bölümlerini güvenilir kaynaklardan okuyunuz ve Platon felsefesiyle karşılaştırarak
arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Plotinos kimdir?
Plotinos’un düşünceleri üzerinde en büyük etkiyi yaratan hocası kimdir?
Plotinos’un metafiziğinin temeli olan üç ilke hangileridir?
Plotinos’un ışıma (emanatio) kuramını açıklayınız.
Plotinos ile Pythagoras’ın sayı kuramını ve Platon felsefesini

karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Platon’un görüşlerinin Hellenistik dönemdeki yeni yüzü olan YeniPlatonculuğun kurucusu Plotinos’un dönemin ruhuna uygun, dinsel öğelerle örülü felsefesi ve
özellikle “Bir” anlayışı ana hatlarıyla ele alınmış ve bu bağlamda Bir’in Plotinos’a göre
özelliklerine, ardından Akıl (Nous) ve Ruh’la ilgili görüşlerine değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Platinos’un en önemli öğrencilerinden biri olan ve ders notlarını bir araya
getirerek Enneades (Dokuzluklar) adlı eserinin ortaya çıkmasını sağlayan öğrencisinin adı
nedir?
a)
Maimonides
b)
Porphyrios
c)
Iamblikhos
d)
İskenderiyeli Klemens
2)
Plotinos’un felsefe sisteminde zamana bağımlı olan duyulur dünya (bu
dünya) ve zamandan bağımsız olan üst dünya (düşünsel evren) şeklinde bir ayrım söz
konusudur. Plotinos böyle bir ayrım yaparken hangi Antik Çağ filozofundan esinlenmiş
olabilir?
a)
Parmenides
b)
Pythagoras
c)
Aristoteles
d)
Platon
3)
Plotinos felsefesinde Bir’in taşarak bütün varlıkları kendinden türetmesi
anlamına gelen terim hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Contemplatio
b)
Clinamen
c)
Emanatio
d)
Aisthesis
4)
Plotinos’un “Bir” olarak bahsettiği varlıktan ilk türeyen veya taşan şey
nedir?
a)
Akıl
b)
Ruh
c)
Madde
d)
Söz
5)
Plotinos’a göre madde nedir?
a)
Varlık sıralamasında en altta yer aldığından Bir’in ışığı üzerine hiç
yansımaz, bu nedenle tam bir karanlık ve yokluktur.
b)
Yalın ve basit olmayıp çeşitli unsurların bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
c)
Zihnin sınırları dışında yer aldığından tam olarak kavranabilir değildir.
d)
Ruhla birleştiği ölçüde iyi, ruhtan uzaklaştığı ölçüde kötüdür.
6)
Plotinos’un Bir’i hakkında ileri sürülen aşağıdaki yargılarından hangisi
veya hangileri kesinlikle doğrudur?
I. Hem kendi kendisinin hem de evrendeki her şeyin varlık nedenidir.
II. Kendisinden türeyenlere karışmamış olduğu hâlde her şeyin özünde yer alır.
III. Bütün varlıkları aşkın bir güç olduğundan ancak düşünce yoluyla kavranabilir.
a)
b)
c)
d)

Yalnızca III
II ve III
I ve III
I ve II
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7)
Plotinos’un Ruh anlayışı hakkında ileri sürülen aşağıdaki yargılarından
hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?
I. Bir’in kendinden türettiği ilk varlıklardandır.
II. Nous ile Fenomenler dünyası arasında yer alır.
III. Bedenle birleşince duyu dünyasına düşer.
IV. Maddeye yakınlaştığı ölçüde Bir’e yabancılaşır.
a)
b)
c)
d)
8)
a)
b)
c)
d)
9)
değildir?
a)
b)
c)
d)
10)
olabilir?
a)
b)
c)
d)

Yalnızca I
Yalnızca II
II, III ve IV
II ve III
Plotinos felsefesinde Evren Ruhu ne anlama gelmektedir?
Tek tek ruhların bütün olarak bulunduğu yer.
Evreni bir arada tutan kuvvet.
Varlıkları meydana getiren tanrısal ruh.
Evreni yöneten manevi güç, kader.
Aşağıdakilerden hangisi Plotinos’un Bir için kullandığı kavramlardan biri
Salt İyi
Salt Varlık
Yaratıcı İlke
d)Tümel olan
Plotinos’un ileri sürdüğü üç ilkesinin dayanağı aşağıdakilerden hangisi
Düşünce
Muhakeme
Sezgi
Gözlem

Cevaplar
1)b,2)d, 3)c,4)a, 5)a, 6) d, 7) c, 8) a, 9) d, 10) c
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13. BOETHIUS VE TANRIÇA FELSEFE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.

Boethius ve Tanrıça Felsefe
Kader ve Tanrısal Öngörü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İyi insanların başına neden hep kötü şeyler gelir?
2. Kader ve Tanrısal öngörü kavramları neyi ifade etmektedir?
3. Felsefe insanın varoluş sancısına bir teselli olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Boethius ve Tanrıça felsefe

Boethius’un yaşamı ve
felsefesi hakkında genel bigi
edinmek.

Boethius’un Felsefenin
Tesellisi adlı kitabını okuyup
araştırarak

Kader ve Tanrısal öngörü

Antik Çağ felsefesinde
önemli bir yer tutan kader,
özgür irade, Tanrısal öngörü
gibi temel kavramları
özümsemek.

Boethius’un Felsefenin
Tesellisi adlı kitabını okuyup
araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scholasticus: Skolastik filozof;
Ens perfectissimum: En yetkin varlık;
Rationale animal atque mortale: akıl sahibi ve ölümlü varlık;
Fortuna: Şans, talih, baht, kısmet;
Casus: Başa gelen olay, talih, şans;
Fatum: Kader, yazgı;
Providentia: Tanrısal öngörü, kayra;
Divina praedestinatio: Tanrısal yazgı;
Praenoscere: Tanrı’nın her şeyi önceden bilmesi;
Libertatis arbitrium: İnsanın iradesini kullanarak seçim yapma özgürlüğü;
Sensus: Duyu;
İmaginatio: Hayal gücü;
Ratio: Akıl;
İntelligentia: Zekâ;
Aeternitas: Sonsuzluk;
Consolatio: Teselli
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Giriş
Bu bölümde Roma İmparatorluğu’nun son yıllarında ve Hristiyanlığın erken
dönemlerinde sahneye çıkan ve zihninde Yunan felsefesi ile Hristiyanlık düşüncesinin iç içe
dokunduğu bir felsefi düşünüş hayal eden Boethius’un felsefeyi kişileştirmesi ve kişileştirdiği
Felsefe’yle giriştiği sohbet konu edilecektir.
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13.1. Boethius ve Tanrıça Felsefe1
Yıl yaklaşık 525, yer Pavia’da ayaza kesmiş bir zindan ve bir köşesine sinmiş,
uğradığı haksızlık karşısında teselliyi şiirlerde, Homeros’un “kanatlı sözlerinde” arayan bir
Romalı scholasticus(skolastik filozof). Soylu bir yaşamı olmuş oysa; barbar istilaları
sonucunda kurulan o yeni dünyada, devrin Ostrogot imparatoru Theodoricus Magnus’la arası
çok iyi olduğundan, stratejik konularda her zaman kendisinin fikrine başvurulmuş. Halkın
yararına yaptığı çalışmalarla toplumda saygın bir yer edinmiş. Bir Romalının alabileceği en
iyi eğitimi almış; Yunan felsefesinin pınarlarından içmiş kana kana, düşüncelerini retorik
sanatının zarif oyunlarıyla süslemiş. Elealıların ve Akademiacıların öğretileriyle 2 beslenmiş,
Aristoteles’in mantığı üzerinde zihin yormuş, Latinceye çeviriler yapmış, Plotinos’un
görüşlerine yakınlaşmış. Ama günün birinde dost bildiği insanların oyununa gelip kendisine
atılan bir iftira sonucunda bu zindana düşmüş ve bir scholasticus’un geçirebileceği en zorlu
sınavla karşılaşmış, yani yaşamın gerçeğiyle birebir yüzleşmekle!

Resim 55: Boethius
Boethius kaderindeki düzgün gidişatın birdenbire allak bullak olmasının şaşkınlığını
ve üzüntüsünü yaşarken o kara zindanda, aniden sanki bir Yunan tanrıçasıymış gibi heybetle
bir kadın dikiliverir tepesinde; kor gibi yakıcı bakışlarından sıradan bir insan zekâsından çok
1

2

Bu metnin özeti, Türkiye Felsefe Kurumu’nun 11 Kasım 2005 tarihinde düzenlediği, “Ortaçağda Felsefe”
başlıklı İstanbul Seminerleri’nde, “Zindana Düşen Işık: Boethius ve Felsefesi” başlığıyla bir bildiri olarak
sunulmuştur. Ayrıca Teoman Duralı’ya Armağan: Bir Felsefe-Bilim Çağrısı, Dergâh Yayınları, İstanbul
2008 adlı eserde aynı başlıkla yayımlanmıştır. Metnin içeriği, Boethius’un Philosophiae Consolatio adlı
yapıtında sorgulanan temel konuların bir özeti niteliğindedir. Bu çalışmada kaynak metin olarak, R. Peiper,
Teubner, 1871 künyeli eleştirel edisyona dayanan, Boethius, The Theological Tractates and The Consolation
of Philosophiae, Anicii Manlii Severini Boethii, Philosophiae Consolationis (Trans. H. F. Steward, E. K.
Rand, S.J. Tester, Loeb Classical Library, Harvard University Press, London, 2003) temel alınmıştır. Bu
kitabın Türkçe çevirisi için bkz. Boethius, Felsefe’nin Tesellisi, çev. Çiğdem Dürüşken, Humanitas: Latin ve
Yunan Klasikleri, Kabalcı Yayınevi, 2006.
Boethius’un Elealı Parmenides’in ve Akademia’nın kurucusu Platon ve öğrencilerinin öğretileriyle yetişmiş
olduğu vurgulanır.
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öte bir zekâya sahip olduğu anlaşılan bu kadın, bir ışık seli gibi iner karanlığa. Başını kaldırır
filozof, şaşkın bakışlarla sonradan Felsefe olduğunu anlayacağı o muhteşem varlığa şöyle bir
bakar. Sağ elinde bazı kitaplar vardır tanrıçanın, sol elinde de bir hükümranlık asası. Dipdiri,
ışıl ışıl teniyle gençliği, Boethius’un çağından olmadığını hissettirecek kadar deneyimli ve
bilge hâliyle de yaşlılığı birbirine uyumla bulayarak bedenlenmiş sanki. Başının tepesi göğe
ağmakta, hatta boynunu şöyle bir uzatınca, göğün içine süzülmekte. Usta ellerden çıkmış
olduğu her hâlinden belli, kaliteli kumaştan, ince ipliklerle dikilmiş bir elbise var üzerinde,
sonradan kendisinin dokuduğunu öğrenecektir Boethius bu elbiseyi; tıpkı Yunan tanrıçası
Athena gibi. Ama uzun zamandır bakımsız kaldığından, hiç temizlenmediğinden is tutmuş
masklar gibi, 1 rengi yer yer kararmış bu elbisenin. Alt kenarına Yunanca Pi(Π) harfi işlenmiş,
yakasına da Theta(Θ) harfi. En alttaki harften en üstteki harfe doğru yükselen bir merdiven
işlenmiş sanki aralarına. Pratik düşünceden kuramsal düşünceye, başka deyişle en alt
düzeydeki bilgiden en yüksek düzeydeki bilgiye, derin düşünüşe ve kavrayışa yükselmeyi
betimleyen merdivenler. Bazı hainler 2 bu görkemli elbiseyi hiç acımadan paralamış, her biri
koparabildiği kadar koparmış bu muhteşem giysiden, yırtmış bırakmış.

Resim 56: Boethius ve Felsefe
Boethius’un yaşamını tekrar anlamlandırmak, kararan zihnini yeniden ışığa
kavuşturmak, özellikle kader inancında yaşadığı bunalımı dindirmek adına Felsefe’yi, yani
sütüyle beslendiği, koynunda büyüdüğü dadısını kendisine kılavuz seçmesi ve en yetkin
varlığa (ens perfectissimum) felsefe yardımıyla ulaşmaya çalışması, büyüleyici bir Antik
Çağ dekoru çizer o karanlık zindana.
Felsefe gözlerinin derinlerine bakar eski öğrencisinin ve “Gerçeğin tohumu içimizde
tutunmuş ne de olsa,” der Platonvari, “...sorulduğunda, kendiliğimizden nasıl doğru yanıt
veririz sanıyorsun,/ kalbimizin derinine gömülmemiş olsa o kıvılcımlar?/ Platon’un Esin

1

2

Roma evlerinde atrium’a (iç avlu) asılan, ölmüş ataların balmumundan yapılmış ve evin ocağında yanan
ateşten islenen masklarına işaret edilmektedir.
Boethius’a göre, felsefenin özünü kavrayamadığı hâlde, felsefe tarihi boyunca filozof geçinmiş insanlar.
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perisi doğru konuşuyorsa, / öğrenilen ne varsa, / unutulanın anımsanması değil de ne zaten?”1
Böyle söyledikten sonra da üç can alıcı soruyla öğrencisinin zihninin derinlerine dağılmış eski
düşüncelerini bulup yeniden ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu sorular ve Boethius’un bu sorulara
verdiği yanıtlar, düşünürün felsefesini döşediği temel taşları, başka deyişle önkabullerini
göstermesi açısından son derece önemlidir: 2
“Felsefe: Dünyanın gelişigüzel ve rastlantısal nedenlere göre mi yönetildiğini
düşünüyorsun, yoksa aklın dümende olduğuna mı inanıyorsun?
Boethius: Bu kadar düzgün bir işleyişin kör bir rastlantının eseri olduğuna hiç
inanmamışımdır. Tanrı’nın yaratıcı olarak eserinin başında olduğunu biliyorum ve bu
düşüncemin doğruluğundan hiçbir gün kuşku duymayacağım.”
Boethius’un zihninin derinlerinden fırlayıp çıkmıştır Felsefe’nin istediği düşünce.
Ama durum böyleyse, başka deyişle ancak olgun bir zihnin ulaşabileceği bu düşünce biçimi
Boethius’ta sarsılmaz bir biçimde yer alıyorsa, niçin kendini bu kadar kötü hissetmekte ve
kaderiyle ilgili sorun yaşamaktadır? Böyle düzgün düşünen birinin nasıl olur da zihni bu
kadar karışabilir, kararabilir? Felsefe’ye göre bilinmedik bir yerlerden Boethius’un zihnine
sızan karanlık hislerin temel nedenini keşfetmedikçe, onun zihinsel hastalığını tedavi etmek
imkânsızdır. Bu yüzden sorgulamasını sürdürür: 3
“Felsefe: Söyle bakalım, dünyayı Tanrı’nın yönettiğinden kuşku duymadığına göre,
dizginleri nasıl elinde tuttuğunu da biliyor musun?
Boethius: Bu sorunun yanıtını tam olarak bilmiyorum, bu yüzden henüz sana tatmin
edici bir yanıt veremem.
Felsefe: Bir şeylerin kopuk olduğunu
aralıktan, karmaşık düşüncelerin yarattığı illet,
sızar gibi, zihnine sızmakta! Ama yine de sen
olduğunu, doğanın bütün düzeninin kendisine
musun?

söylerken hiç yanılmamışım bak! İşte bu
adeta kalenin duvarında açılan bir yarıktan
şu soruma yanıt ver: Şeylerin amacının ne
aktığı son amacın ne olduğunu anımsıyor

Boethius: Duymuştum, ama çektiğim üzüntü zihnimi dumura uğrattı.
Felsefe: Yine de her şeyin başlangıcının nereden kaynaklandığını biliyorsundur.
Boethius: Biliyorum, Tanrı’dan.
Felsefe: Başlangıcı bildiğin hâlde nasıl olur da sonu bilemezsin? Ama düşünce
dalgalanmalarının doğal sonucudur bu... Şu soruyu da yanıtlamanı isterim: İnsan olduğunu
anımsıyor musun?
1
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Boethius: Niçin anımsamayayım ki? Elbette anımsıyorum.
Felsefe: O hâlde insan nedir? Tanımlayabilir misin?
Boethius: Yoksa benim akıl varlığı, ölümlü bir canlı olduğumu (rationale animal
atque mortale) bilip bilmediğimi mi öğrenmek istiyorsun? Bunu biliyorum ve böyle
olduğumu açıkça söylüyorum.
Bunun üzerine Felsefe şöyle sorar: Senin ne olduğuna ilişkin başka hiç mi bir şey
bilmiyorsun?
Boethius: Hayır, başka hiçbir şey bilmiyorum.
Felsefe: Şimdi hastalığının en önemli nedenini anlamış bulunuyorum. Sen kim
olduğunu tanımaktan vazgeçmişsin.(...) Kendini unutman zihnini allak bullak etmiş. Bu
yüzden sürgünde olmaktan ve bütün sahip olduklarını yitirmiş olmaktan acı çekiyorsun.”

Resim 57: Boethius ve Felsefe
Karşılıklı konuşmaları sonucunda Boethius’un kendini unutuşuna 1 tanık olan
Felsefe, hastalığa teşhisini koyar ve uygun dozda ilaçları öğrencisinin zihnine azar azar zerk
etmeye başlar. Ama ilaçlarının dozunu artırıp da zihnin yeniden bulandığını görünce, bu kez
kendi esin perilerinden destek alır ve ruhun derin yaralarına kendi şiiriyle pansuman yapar.
Yunan mitolojisinin en büyüleyici tanrılarını, tanrıçalarını ve onların en çarpıcı öykülerini
yardımına çağırır dizelerinde. İlkin bu kara zindanda bir sürgün gibi yaşadığına inanan ve
yeise kapılan Boethius’a sürgünde olmadığını, tek bir kralı, tek bir efendisi olan bu
yeryüzünün herhangi bir mekânının asla sürgün olarak adlandırılamayacağını vurgular. Çünkü
bu kralın amacı yurttaşlarını yurdundan uzaklaştırmak değil, çevresine toplamaktır ve bu kral

1

Boethius, Philosophiae Consolatio, 1.6.40.
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tarafından yönetilmek, onun adaletine boyun eğmek, aslında en büyük özgürlüktür. 1 Onun
kalesine sığınan ve surlarıyla korunan kişinin sürgünde olduğunu düşünmemesi ve bundan
korkmaması gerekir. Ama her kim onun hâkimiyeti altında yaşamaktan vazgeçerse,
özgürlüğünden de aynı şekilde vazgeçmelidir. Şöyle söyler Felsefe: 2 “Şu yaşadığın yerin
görüntüsü, cidden şu senin görüntün kadar rahatsız etmedi beni. Ben senin fildişi süslerle
donatılmış, billur duvarlarla kaplı kütüphaneni değil, zihninin evini arıyorum; çünkü ben
oraya kitaplar değil, o kitapları değerli kılan şeyi, eski kitaplarımdaki düşünceleri
yerleştirmiştim.”

13.2. Kader ve Tanrısal Öngörü
Bu şekilde Boethius’un bir sürgün olmadığı kanıtlandıktan sonra sıra kaderin ne
olduğunu açıklamaya gelir. Felsefe, Romalı bir bakış açısıyla, kaderi “bir tanrıça olarak”
betimler önce, “türlü oyunlarını çok iyi bildiği tuhaf bir tanrıça;” 3 sonra Yunan-Roma
mitolojisinde eskizleri çizilen Kader tanrıçası figürünü, Cicero’nun ve Seneca’nın fırça
darbeleriyle ve Latin şiirinin güçlü alegori sanatından esintilerle örerek adeta kültürel bir
mozaik yarattıktan sonra çözümlemeye girişir.

Resim 58: Kader tanrıçası Fortuna
Boethius’ta kişileştirilen fortuna(şans, talih, baht, kısmet) ferre (taşımak, getirmek)
fiilinden türeyen fors(şans) sözcüğünden gelir. Klasik Latincede fortuna, iyiyi ve kötüyü
içinde barındıran bir sözcüktür (secunda fortuna, adversa fortuna); klasik metinlerde zaman
zaman casus (başa gelen olay, talih, şans), fatum (yazgı, kader) ve providentia (tanrısal
öngörü, kayra) ile eş anlamlı kullanılır, aynı zamanda durum, şart ya da koşul anlamına da
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gelir. 1 Mecaz olarak kullanıldığında sözcüğün çoğul şekli olan fortunae, mal, mülk, servet
anlamına bürünür. 2
“Ey ölümlü insan!” diye başlar Felsefe konuşmasına ve Boethius’un şahsında bütün
ölümlü insanlara kaderin nasıl bir tanrıça olduğunu anlatmaya koyulur: 3 “Daha önce hiç
karşılaşmadığın bir olayla karşılaşınca, kaderin sana karşı değiştiğini düşündün ve kedere
boğuldun. Oysa o kadın hep böyle yapar. Doğası böyle onun, dönektir her zaman. Aslında
başından beri aynıydı, yani sana mutluluklar dağıtırken de, seni aldatırken de. Sen bu kör
tanrıçanın her iki yüzünü de gördün, yaşadın. Sana kendisini şu an aslında olduğu gibi
gösterdi; gerçek kimliğiyle. Onu beğeniyorsan, davranışlarına uymaya çalış, şikâyet etme;
ama hainliğinden korku duyuyorsan, dizginlerini verme eline, at başından kurtul. Aslında şu
an seni terk etmiş olmasına sevin. Çünkü seni şimdi üzüntüye boğan talihsizlik, kesinlikle
huzura ermenin de kaynağı olacak; çünkü hiçbir insan kaderi tarafından terk edilmedikçe
huzur bulamaz. O senin hizmetçin, ama boyunduruğuna boynunu geçirirsen, hizmetçinin
huyuna razı olursun. Yoksa onun dönen tekerleğini durdurmayı mı düşünüyorsun. Ey
ölümlülerin en budalası, o dönmeyi durdurursa, kaderin olmayı da durdurur. (...) Suçladığında
kendisini, ‘Ey ölümlü!’ diyecektir sana, ‘Ne diye sürekli yakınıp beni rahatsız ediyorsun?
Sana ne zarar verdim? Sana ait olan neyi senden çaldım? Sahip olduğun servet ve mevkiler
için istediğin bir hâkim önüne çık, tartış benimle. Bütün bunların bir ölümlünün mülkünde
olduğunu kanıtlayabilirsen, o zaman senin olup da geri vermemi istediğin ne varsa, sana seve
seve bahşedeceğim. Servet, unvanlar ve bunun gibi ne varsa benim yetkimde. Hizmetçi
kızlarım 4 hanımefendilerini tanır; benimle gelirler ve ben gidince, onlar da gider. Şunu
kesinlikle iddia ediyorum: Kaybettim diye hayıflandığın şeyler, sahiden senin olmuş olsaydı,
onları asla kaybetmezdin. Döndürdüğünde tekerini, bir zamanlar yetkeleriyle vahşet saçan en
güçlü kralları bile alaşağı eder. Doğa seni annenin rahmine koyduğunda, seni çıplak ve hiçbir
şeyin yokken aldım ve benim kaynaklarımla besledim. Seni şımartacak şekilde üstüne düştüm
–senin bana böylesine kızmanın nedeni işte bu!- ve pohpohlayarak yetiştirdim. Benim
yetkimdeki her şeyin en bereketlisi ve en görkemlisiyle donattım seni. Şimdi canım senden el
çekmek istiyor. (...) Bu benim hakkım, hakkım olan bir şeyi neden kendi kendime yasak
edeyim? Bu benim güç kaynağım, sürekli olarak bu oyunu oynuyorum ben. (...) Her şeye
rağmen cesaretini yitirme ve bütün insanlar için ortak bir krallıkta yaşarken, sadece kendi
yasana göre yaşamayı isteme!”
Felsefe, kaderin değişebilir özünü ve insan için hiçbir iyiliğin ya da mutluluğun kalıcı
olmadığını kesinliğe kavuşturduktan sonra, evrenin değişmez yasasını, “Tek şey kesin, sonsuz

1
2

3

4

Cicero’da ise sözcüğün kısmet, hisse, pay, kur’a anlamı sıkça kullanılır.
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Servet, unvan, şeref payeleri vb dünyevi şeyler.

252

yasayla belirlenmiş: Doğan her şey bir gün ölür!” 1 şeklinde dizelere döküp bütün şiddetiyle
vurgular.
Felsefeye göre insanın yanıldığı nokta, olayların gidişatını değerlendirmede derin
düşünememesinden kaynaklanır. İnsan sıradan mutluluk anlayışına ya da şansın sıradan
anlamına saplanınca, derinlerdeki gizi keşfedemez; rastgele bir mutluluk anlayışının içinde
debelenir durur ve iyi insanlar eziyet çekerken kötülerin ödüllendirilmesine veryansın edip
hüzne kapılır. Oysa yüzeysellikten kurtulup kuşatıcı bir bakış açısıyla bütüne (universalis)
bakabilse, o anda içinde bulunduğu ve kendisine göre olumsuz olarak değerlendirip
hayıflandığı durumu yaşarken, tanrısallık sayesinde etrafında bir bütün olarak hiç bozulmadan
korunan iyilikleri fark etmede hiç gecikmeyecektir. Çünkü insanın içinde bulunduğu durum,
kendi düşüncesine göre anlam kazanır. İnsan, yaşamının sefil ve zavallı olduğunu
düşünüyorsa, o yaşam sahiden sefil ve zavallıdır.

Resim 59: Boethius zindanda
Felsefenin bütün açıklamalarına sinmiş şu gerçekliğin altını çizmek gerekir: İnsan aklı
tanrısal olmasına karşın Tanrı’nınki gibi işleyemez; bu yüzden bazı sorgulamalar ve çelişkiler
her zaman söz konusu olacaktır. Ama bu durum insanın kendisinin diğer yaratıklardan üstün
olduğunu bilmesiyle, iyiyi dışsal, gelip geçici iyilerde değil, kendi özünde aramasıyla aşılır.
“Ey ölümlüler, kendi içinizde yerleşmiş olan mutluluğu neden dışınızda arıyorsunuz?” 2 diye
sorar Felsefe, “En yüce mutluluğun kaynağı kişinin kendisindedir; sana senden daha değerli
gelecek bir şey olabilir mi? Öyleyse, kendine sahipsen, asla yitirmeyi göze alamayacağın ve
kaderin de senden kapıp götüremeyeceği bir şeye sahipsin demektir. Anlık mutluluk, insanı
gerçek anlamda nasıl mutlu edebilir?” 3

1
2
3

Boethius, Philosophiae Consolatio, 2.3.15.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 2.4.70.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 2.4.75-100.

253

Boethius’un başına gelen talihsizlik, onun iyi insanların ceza çektiğine, kötülerin
ödüllendirildiğine ilişkin yanlış bir yargıya saplanıp kalmasına, zihinsel anlamda
körleşmesine ve bütünü görememesine neden olmuştur. Boethius evrenin iyi bir yöneticisi
olduğundan ve her şeyin belirli bir düzen içinde işlediğinden şüphe etmediği hâlde, zihnini
kemiren bu kurttan bir türlü kurtulamamaktadır. 1Teselli sürecinin içine sinen bu sorgulama
Felsefe’nin şöyle bir açıklama getirmesine neden olur ve bu yanıt bütün yapıtın özünü
oluşturur: “Sıradan insanların anlayacağı anlamdaki talihte mutlaka iyi ya da kötü bir şey
olduğunu düşünüyorum,” 2 der Boethius, “Çünkü hiçbir bilge sürgünde, yoksulluk ve sefalet
içinde yaşamak istemez; kendi ülkesinde kalıp saygın bir konumda ve güçlü bir nüfuza sahip
olarak keyifli bir yaşam sürmeyi yeğler. Bu yüzden olayların böylesine altüst olmasına,
günahkârların çekeceği cezaların iyilere uygulanmasına, erdemlerin ödülünü kötülerin
kapmasına şaşırıp kalıyorum ve bu haksız karmaşanın olası bir nedeni varsa, bunu senden
öğrenmek istiyorum. Çünkü her şeyin rastlantısal olaylarla karman çorman olduğuna
inanırsam, en azından şaşkınlığım azalır. Tanrı’nın yönetici olması şu an kafamı iyice
karıştırıyor. Çünkü çoğu zaman iyiler hep zorluk yaşarken kötülere de arzu ettikleri her şey
bağışlanıyor. 3 Üzüntümün asıl kaynağı şu: Evrenin iyi bir yöneticisi varsa, hiç kötülük olabilir
mi ya da cezasız bırakılabilir mi? Düşünsene sadece bu bile ne kadar şaşırtıcı! Ama buna daha
şaşırtıcı bir başka konu da eklenebilir: Kötülük hâkimiyeti ele geçirip at koşturduğu hâlde,
erdem sadece ödüllendirilmemekle kalmıyor, aynı zamanda günahkârların ayakları altında
ezilip tekmeleniyor ve suçluların yerine kendisi ceza ödüyor. Her şeyi bilen, her şeye gücü
yeten ve sadece iyiyi isteyen Tanrı’nın krallığında olanlara ne kimse yeterince şaşırıyor ne de
bundan şikâyet ediyor.” 4 Boethius’un bu yakınmasına Felsefe tanrısal öngörünün gerçek
özünü açıklayacak nitelikte bir yanıt veriyor: “Senin düşündüğün gibi olsaydı, yani bu kadar
yüce bir babanın 5 muhteşem döşenmiş evinde en değersiz vazolara bile itina gösterilirken
paha biçilmez olanları savsaklansaydı, bu son derece korkunç bir durum olurdu. Ama
sandığın gibi değil. Krallığından söz ettiğimiz o yönetici sayesinde iyilerin her zaman güçlü,
kötülerinse her zaman sefil ve zayıf olduğunu anlayacaksın.” 6 Felsefe doğanın özünde
kötülük olmadığını, dolayısıyla kötü insanın da varolamayacağını vurgular: “Çünkü nasıl ki
bir kadavraya ölü insan diyoruz ve onu yalın anlamda insan olarak adlandırmıyoruz, işte aynı
şekilde ahlaksız insanların da kötü insanlar olduğunu söyleyebilirim, ama onların mutlak
anlamda varolduklarını kabul edemem. Düzenini yitirmeyen ve doğasını koruyan şey vardır;
doğasını terk eden şey varolmayı da terk eder. Kötülüğe yönelen insan doğasını kaybeder.
Doğasını kaybetmiş, başkalaşmış insanı, insan sayamazsın. 7Açgözlülükle başkalarının malını
mülkünü eline geçirmek için yanıp tutuşan azgın bir gaspçıya ne dersin? Kurda benziyor
dersin. Ağız dalaşlarıyla ömür tüketen saldırgan, huzursuz bir insanı neye benzetirsin?
Köpeğe benzetebilirsin. Ya hileyle çalıp çırpmaktan hoşlanan sinsi bir entrikacıyı? Tilkilere
benzetebilirsin. Öfkesini dizginleyemeyerek esip gürleyen bir adamı? Aslan ruhuna sahip biri
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olarak görebilirsin. Korkulacak bir şey yokken korkup tir tir titreyen bir ürkeğe ne dersin?
Geyiğe benziyor dersin. hâli mecali kalmamış tembel ve duygusuz birine? Eşek gibi yaşıyor
dersin. İlgileri sürekli değişen, dönek ve tutarsız bir adama? Kuşlardan hiç farkı yok dersin.
İğrenç ve tiksindirici şehvetlerinin kurbanı olmuş adama? Pis bir dişi domuz gibi zevklere
batmış dersin. Demek ki dürüstlüğünden soyunan ve insan olmaktan çıkan kimse Tanrı katına
yükselemez, bir hayvana dönüşür. İnsanların iyi ve kötü olarak olayları değerlendirmelerinde
akıllarının bulanması, ruhlarında fırtınaların esmesi çok doğal; çünkü bu kadar büyük düzenin
ilkesi anlaşılmadıkça, olayların gelişigüzel ve karmaşık olarak algılanmasına hiç şaşmamak
gerekir.” 1 Bunun üzerine Boethius hemen atılır: “Ama gizli olayların nedenlerini çözmek ve
karanlığa sarınmış ilkeleri açığa çıkarmak senin işin.” Felsefe hafifçe tebessüm eder ve şöyle
der: “Beni araştırılacak konuların en zorlusuna, neredeyse tam anlamıyla bitmez tükenmez bir
konuya davet ediyorsun. Çünkü bu öyle bir konu ki, bir kuşkuyu kesip attığında Hydra’nın
başları 2 gibi binlercesi bitiverir. Birisi onları zihninin gürül gürül yanan ateşiyle
sınırlamadıkça da bu işin hiç sonu gelmez. Çünkü bu konuda, tanrısal öngörünün yalınlığı
(providentiae simplicitas), kader ağı (fati serie), beklenmedik olayların aniden ortaya çıkışı
(repentinis casibus), tanrısal bilgi (cognitione divina), tanrısal yazgı (divina
praedestinatio) 3 ve özgür irade (de arbitrii libertate) gibi konular her zaman araştırılmayı
bekleyen sorunlar olarak karşımıza dikilir. Bu sorunların ne kadar ağır olduğunu da ancak bir
felsefeci bilir.” Bütün bu düzenin ilkesini şöyle açımlar felsefe, böylece Tanrısal öngörü ve
kader arasındaki ilişkiyi de şu şekilde gözler önüne sermiş olur: 4“Her şeyin doğuşu, doğası
değişebilir varlıkların bütün gelişimi ve herhangi bir şekilde hareket ettirilen ne varsa varlık
sebebini, düzenini ve biçimini Tanrısal aklın değişmezliğinden almıştır. Tanrısal akıl kendi
basitlik kalesinde sabit dururken, olayların yönetimine ilişkin bin bir tasarıyı devreye sokar.
Bu tasarı saf Tanrı anlayışında değerlendirildiğinde, Tanrısal öngörü (providentia) adını alır.
Tanrısal öngörü harekete geçirdiği ve düzenlediği şeylerle ilişkilendirildiğinde, eskilerin
dediği gibi kader (fatum) olarak adlandırılır. Zihnimizde bu ikisinin gücünü ölçüp
biçtiğimizde, aralarındaki fark olanca çıplaklığıyla ortaya çıkar. Çünkü Tanrısal öngörü her
şeyi düzenleyen bütün varlıkların en yüce yaratıcısındaki Tanrısal aklın ta kendisidir; kader
ise devinen her şeyde içkin olan olanaktır (dispositio); bu olanak sayesinde Tanrısal öngörü
her tek tek varlığı kendi yerine koyar. Tanrısal öngörü her şeyi, aralarındaki farklılığa ya da
sonsuz olup olmadıklarına bakmaksızın, aynı güçle sarar. Kader ise kendi biçimine, yerine ve
zamanına göre ayarlanmış olan her tek tek varlığı harekete geçirir. Zamana bağlı olan düzenin
bu ince ayarı Tanrısal zihnin önsezisiyle bağdaşınca Tanrısal öngörü olur. Bu bağdaşmanın
ayrışıp zamana yayılmasına kader denir. Tanrısal öngörü ve kader farklı olsa da, biri diğerine
bağlıdır. Çünkü kaderin düzeni Tanrısal öngörünün yalınlığından doğar. Bu anlatılanlar şuna
benzer: Nasıl ki bir sanatçı yapacağı eserin biçimini önceden zihninde tasarlar, sonra işini
yapmaya koyulur ve adım adım zihninde önceden, basitçe ve bir an için hayal etmiş olduğu
şeyi ortaya çıkarırsa, Tanrı da kendi öngörüsüyle yapılması gereken her şeyi yalın ve
değiştirilemez şekilde düzenler. Bir tek şey çok açıktır: Tanrısal öngörü gerçekleştirilecek
1
2

3
4

Boethius, Philosophiae Consolatio, 4.3.50-65
Hydra: Yunan mitolojisinde çok başlı su yılanı. Bir başı kesildiğinde aynı yerden iki yeni baş çıkar. Hercules
tarafından bütün başları kesilip yakılarak öldürülür.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 5.2.11.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 4.25.
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olan her şeyin hareketsiz ve en yalın biçimidir. Kader ise Tanrı’nın yalın doğasının
gerçekleştirmeyi tasarladıklarının hareketli ağı ve zamana bağlı düzenidir. Dolayısıyla kaderin
hükmü altındaki her şey Tanrısal öngörünün de hükmü altındadır; kaderin kendisi de Tanrısal
öngörünün hükmü altındadır. Bu yüzden bu düzeni tam anlamıyla algılamaktan yoksun olan
siz ölümlülere her şey karışık ve düzensizmiş gibi gelse de, bilin ki her şeyin kendine özgü bir
sınırı vardır ve buna göre her şey iyiye yönelir.” 1Boethius’un kaygılandığı konuların gizli
örtüsünü açan ve kendi doğrusunu olduğu gibi ortaya döken Felsefe, her şeye rağmen
öğrencisinin zihnini tam anlamıyla rahatlatamaz. Boethius bu kez “Tanrı’nın her şeyi önceden
bilmesi”(praenoscere) ve “insanın iradesini kullanarak seçim yapma özgürlüğü”nden
(libertatis arbitrium) söz edilmesi arasında bir çelişki olduğunu vurgular. 2 Boethius’a göre
Tanrı her şeyi önceden görüyorsa ve hiçbir şekilde yanılmıyorsa, olacağını sezdiği ne varsa
olmak zorundadır. Bu yüzden Tanrı ezelden beri insanların yaptıklarını, hatta düşüncelerini ve
isteklerini önceden biliyorsa, seçme özgürlüğü ya da irade özgürlüğü diye bir şey söz konusu
olamaz. Dahası bütün her şeyin düzeni Tanrısal öngörüye bağlıysa ve hiçbir şey insanın
kararları doğrultusunda meydana gelmiyorsa, o zaman insanın işlediği suçtan bile Tanrı’nın
sorumlu tutulması gerekecektir. Hatta insanla ilgili her şey kopmaz bir zincirin halkası
olduğuna göre, bir şeyi ümit etmek ya da bir şey için yakarmak bile anlamsızlaşacaktır. Bu
durumda insan ile Tanrı arasındaki biricik iletişim ağı da yok olacaktır. Boethius’un bu
açıklamaları felsefe tarihinin çok eski bir tartışma konusudur ve o döneme değin hiçbir filozof
bu konuya sağlam bir açıklama getirememiştir. Bunun nedeni insanın akıl yürütme
biçiminin tanrısal bilginin yalınlığını algılayamamasından kaynaklanır. 3Çünkü bilinen her
şey kendisindeki güce göre değil, onu bilenin bilme yetisine göre değerlendirilir. Örneğin bir
cismin yuvarlaklığı görerek başka, dokunarak başka algılanır. Gözler belirli bir mesafeden,
yansıttıkları ışıkla bütünü bir kerede algılar, ama dokunarak bir cisimle daha yakından temas
kurulur; bu yüzden elimizi bir kürenin çevresinde dolaştırırsak onun yuvarlak olduğunu daha
rahat anlarız. Aynı şekilde insan da duyularla (sensus) başka, hayal gücüyle (imaginatio)
başka, akılla (ratio) başka, zekâyla (intelligentia) başka türlü kavranır. Çünkü duyular
insanın maddeden oluşan biçimini algılarken, imgeleme maddeye bağlı olmaksızın sadece
biçimi tahayyül eder. Akıl, bunun da ötesine geçer ve tek tek bireylerin hepsinin ait olduğu
tümelin ışığında insan türünü görür. Anlama gücü ise gözünü daha yükseğe çevirir ve
yaratılan dünyanın sınırlarını aşarak zihnin berrak görüşüyle o en saf biçime bakar. İdrak
etmenin yüksek gücü daha aşağıdakini kapsar, ama aşağıdaki daha yukarıdakine asla
ulaşamaz. Tanrısal bilginin saflığını algılayabilmek için Tanrısal tözün doğasını incelemek
gerekir. Bu aşamada sonsuzluk (aeternitas) anlayışının ne olduğunu irdelemek gerekir.
Sonsuzluğu kavramak insana hem Tanrısal doğayı hem de Tanrısal bilgiyi açık kılar.
Felsefe’ye göre akıl sahibi her varlık Tanrı’nın sonsuz olduğunu düşünür. “Sonsuzluk, sınırsız
bir yaşama tam ve mükemmel hâkimiyettir.” 4 Sonsuzluk geçici olanla, yani zamana bağlı
olanla kıyaslandığında daha iyi anlaşılır; 5 çünkü zamana bağlı olarak yaşayan her şey şimdi
yaşar ve geçmişten geleceğe doğru ilerler. Zaman içine yerleşmiş hiçbir şey kendi yaşamının
1
2
3
4
5

Boethius, Philosophiae Consolatio, 4.6.20 vd.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 5.3 vd.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 5.4 vd.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 5.6.10
Boethius, Philosophiae Consolatio, 5.6.10 vd.
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bütün süresini aynı anda kavrayamaz. O henüz yarına ermemiştir, dünü ise artık yitirmiştir;
bugünkü yaşamda bile ancak geçici bir anı yaşayabilir. Bu yüzden zamana bağlı yaşayan,
yaşamın sonsuzluğuna karşın bu sonsuz yaşam süresini bütünüyle aynı anda kavrayamaz. O
hâlde sonsuz bir yaşamı aynı anda, bütünüyle dolu dolu kapsayan ve ona hâkim olana,
geleceğin hiçbir kısmından yoksun olmadığı gibi, geçmişin de hiçbir kısmını kaçırmayana
sonsuz demek doğru olur. O her zaman şimdi olduğu gibi kendisini sunmalı ve kendisine
hâkim olmalıdır; geçip giden zamanın sonsuzluğuna şimdi ve buradaymış gibi hâkim
olmalıdır. Bu yüzden Tanrı’nın sonsuz, dünyanın sürekli olduğunu söylemek daha doğru
olur. 1 Tanrı’nın bilgisini değerlendirmek gerektiğinde, bu bilgiyi geleceği önceden bilmek
olarak değil de, hiç azalmayan şu anın bilgisi olarak değerlendirmek daha doğru olur. Bu
yüzden Tanrı’nın bilgisine providentia (uzamsal ya da mekânsal olarak ileriye bakma) demek
daha doğru olur, praevidentia (zamana bağlı olarak ileriye bakma) değil; çünkü o en
aşağıdaki nesnelerden çok uzakta olduğundan, bütün her şeye evrenin en üst zirvesinden
bakıyormuş gibi bakmaktadır. Tanrı’nın şimdisini insanınkiyle kıyaslayacak olursak, nasıl biz
bazı şeyleri geçici şimdimizde görüyorsak, o da her şeyi kendi sonsuzluğunda seyretmektedir.
Gelecekte olacak olan bir olay, tanrısal gözle bakıldığında zorunludur, ama kendi doğasına
göre değerlendirildiğinde tamamen özgür ve bağımsızdır. Çünkü iki tür zorunluluk vardır:
Biri bütün insanların ölümlü olması gibi doğal zorunluluktur; diğeri ise koşullu zorunluluktur.
Örneğin birinin yürüdüğünü biliyorsanız, o kişi zorunlu olarak yürüyor demektir. Ama
koşullu zorunluluk nesnenin kendisine özgü doğasından kaynaklanmaz, ona eklenen koşuldan
kaynaklanır. Bir insan kendi istenciyle yürüyorsa, hiçbir zorunluluk onu ilerlemeye
zorlayamaz; zaten onun yürürken ilerlemesi zorunludur. O hâlde aynı şekilde tanrısal öngörü
bir şeyi şimdide görürse, o şey doğasında hiçbir zorunluluk olmasa da, zorunlu olarak olur.
Tanrı gelecekte olacak olanları şimdide görür. O hâlde şeyler Tanrısal sezgiyle bağlantılı
olarak düşünüldüğünde, Tanrısal bilgi koşuluna bağlı olarak zorunlu olarak olurlar, ama kendi
başlarına düşünüldüklerinde kendi doğalarının mutlak özgürlüğünü yitirmezler. 2Burada şöyle
bir soru sorulabilir: İnsanın niyetini değiştirme gücü kendi iradesine bağlıysa, insan Tanrı’nın
önceden bildiklerini değiştirme şansını yakaladığı anda o yüce varlığın öngörüsünü boşa
çıkarmış olmayacak mı? Bu soruya şöyle yanıt verilebilir: İnsanlar niyetlerini değiştirebilir,
ama tanrısal öngörü niyetini değiştirebilme iradesine sahip insanın niyetini değiştirip
değiştiremeyeceğini ve yeni niyetinin ne olacağını görür. İnsanın tavır alışına göre tanrısal
bilgi değişmez. Tanrısal öngörü, gelecekteki her olaydan önce gelir ve onu kendine özgü
bilgisinin şimdisine döndürür. Kendisi hiç değişmeden, tek bir bakışla insanın yapacağı
değişiklikleri önceden sezer ve kavrar. Bu her şeyi şimdi kavrama ve görme yetisi, Tanrı’nın
kendisine özgü yalınlığından kaynaklanır. Tanrı öngörüsüyle her şeyi sürekli olarak yukarıdan
seyreder ve onun hep şimdide varolan sonsuz görüsü iyilere hak ettikleri ödülü, kötülere ise
hak ettikleri cezayı dağıtır. İnsan her şeyi seyreden bir yargıcın gözleri önünde yaşadığını
unutmadan erdemlerinde derinleşirse, ruhunu yüce umutlara yükseltip âcizane yakarılarını

1
2

Boethius, Philosophiae Consolatio, 5.6.55. Ayrıca bkz. Platon, Timaios,37d vd.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 5.6.85 vd.
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göğe sunarsa ve ikiyüzlü davranmaktan vazgeçerse o yüce düzenin işleyişini anlamakta
gecikmez. 1
Görüldüğü gibi Philosophiae Consolatio’da zindana bir ışık seli gibi inen Felsefe,
sadece Boethius’un yarasına merhem olmak ve ona önceki bilgilerini anımsatmak için
gelmiştir. Doğaüstü bir gücü yoktur ve bu özelliğini Tanrısal öngörü ve kader düşüncelerini
açıklarken olanca çıplaklığıyla ortaya sermiştir. Hatta Homeros’tan bir dize seçmiş ve “Sanki
bir tanrıymışım gibi bu şeyler üzerine konuşmak bana zül geliyor,” 2 demiştir ya da Platon’un
Timaios’undan yararlanıp “Tanrının eserinin bütün gizlerini sözlere döküp açıklaması ya da
zihinle kavraması insan için olacak şey değil,” 3 diye yakınmıştır. Üstelik konuşmasının
arasına serpiştirdiği şiirleriyle Tanrısal gizleri açıklarken, aynı zamanda şiirsel bir ezgiyle
Tanrı’ya yakarıyor gibidir. Filozofun yaşamı boyunca edindiği felsefi bilgi kişileşmiş ve
zindandaki son günlerinde onu Tanrı’ya götüren bir kılavuz hâlini almıştır. Zindanda belirdiği
anda Boethius’u büyüleyen elbisesinin alt kenarına işlenen Pi(Π)harfinden yakasına işlenen
Theta(Θ) harfine yükselen sıra sıra merdivenle en yüksek düzeydeki bilgiye, derin düşünüşe
ve kavrayışa, başka deyişle filozofun doğarken donandığı aklı Tanrısal akla, yani sınırı
olmayan o en yüce bilginin yalınlığına teslim etmeye götüren bir kılavuz. Anlaşılan, bir
filozofun son tesellisi (consolatio), yine felsefenin kendisidir.

1
2
3

Boethius, Philosophiae Consolatio, 5.6.145-175.
Homeros, Ilias, 22.176.
Boethius, Philosophiae Consolatio, 3.9. Bkz. Platon, Timaios.
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Uygulamalar
Seneca’nın Tanrısal Öngörü ve Boethius’un Felsefenin Tesellisi adlı eserlerini özgün
dilinden yapılmış güvenilir çevirilerinden okuyunuz ve söz konusu eserlerde işlenen konuları
Tanrı, insan özgür irade, kader, talih, zaman, sonsuzluk gibi kavramlar çerçevesinde
arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Boethius’un felsefeyle sohbetinin nedeni nedir?
2. Felsefe’ye göre Kader Tanrıçası’nın özellikleri nelerdir?
3. Tanrısal öngörü nedir?
4. Felsefe’ye göre ruhu sıkıntılarından kurtarmak için hangi çarelere başvurmak
gerekir?
5. Boethius’un felsefe anlayışını özetleyiniz.

260

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Roma İmparatorluğu’nun son yıllarında ve Hıristiyanlığın erken
dönemlerinde sahneye çıkan ve zihninde Yunan felsefesi ile Hıristiyanlık düşüncesinin iç içe
dokunduğu bir felsefi düşünüş hayal eden Boethius’un felsefeyi kişileştirmesi ve kişileştirdiği
Felsefe’yle giriştiği sohbet konu edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Boethius’un zindanını aydınlatan Tanrıça Felsefe’nin giysisine işlenmiş olan ve
kuramsal ve pratik felsefeyi simgeleyen Yunanca harfler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Gamma ve Delta
b)
Pi ve Theta
c)
Alpha ve Beta
d)
Alpha ve Omega
2)
Boethius’un felsefesinde önemli bir yeri olan “ens perfectissimum” teriminin
anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)
Mutlak varlık
b)
Mutlak iyi
c)
En üstün iyi
d)
En yetkin varlık
3)
Aşağıdakilerden hangisi Boethius’un felsefesi üzerinde etkisi olan
filozoflardan biri olamaz?
a)
Platon
b)
Aristoteles
c)
Empedokles
d)
Plotinos
4)
Aşağıdakilerden hangisi Boethius’ta kişileştirilmiş bir kavram olan “fortuna”
kelimesinin anlamları arasında yer almaz?
a)
Talih
b)
Şans
c)
Kısmet
d)
Uğur
5)
Boethius’un hapsedildiği zindanda kendisini avutmak amacıyla kaleme aldığı
eserinin adı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Kendime Teselli
b)
Felsefenin Tesellisi
c)
Kader Üzerine
d)
Yeraltından Notlar
6)
Tanrıça Felsefe’ye göre mutluluk hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi ileri
sürülemez?
a)
Gerçek mutluluk insanın içindedir.
b)
Mutluluk dışsal, gelip geçici şeylerde aranmamalıdır.
c)
Anlık mutluluklar insanı gerçek anlamda mutlu edemez.
d)
Mutluluk insanın bu dünyadaki iyi davranışlarının ödülüdür.
7)
Boethius’a göre insan nedir?
a)
Acı çeken bir varlıktır.
b)
Kaderin ellerinde oyuncaktır.
c)
Aşılması gereken bir varlıktır.
d)
Akıl varlığı, ölümlü bir canlıdır.
8)
Boethius’un Tanrı ve kader anlayışında önemli bir yeri olan ve ona göre
“Tanrı’nın her şeyi önceden bilmesi, yarattığı her şeyi kendi sonsuzluğunda izlemesi”
anlamına gelen Latince terim aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Pronoia
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b)
Providentia
c)
Protreptika
d)
Nous
9)
Tanrıça Felsefe’ye göre insanların olayların gidişatını değerlendirmede
yanılgıya düşmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)
Aceleci davranmaları
b)
Derin düşünememeleri
c)
Günübirlik yaşamaları
d)
Tanrı inançlarının olmaması
10)
Boethius’un zihnini bulandıran en temel sorun hangi şıkta doğru olarak ifade
edilmiştir?
a)
Tanrı gerçekten var mıdır, varsa insan yaşamı üzerindeki etkisi nedir?
b)
Dünyada bunca kötülük olmasının nedeni nedir?
c)
İyi insanların başına neden hep kötü şeyler gelir?
d)
İnsan yaşamı tamamen rastlantı üzerine mi kuruludur?
Cevaplar
1) b, 2)d,3) c, 4) d, 5)b, 6)d, 7) d, 8) b, 9) b, 10) c
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14.AUGUSTINUS VE İTİRAFLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.

Augustinus ve İtiraflar
Hatırlananı Hatırlamak

265

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Augustinus’un ileri sürdüğü görüşlerle Platon’un görüşleri arasında nasıl bir bağ
vardır?
2. Paganlıkla Hıristiyanlık arası bir dönemde yaşaması Augustinus’u nasıl bir zihinsel
sürecin içine çekmiştir?
3. Augustinus Tanrı’sını nasıl bulmuş, hangi yolla kavramaya çalışmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Augustinus ve İtiraflar

Bir özyaşam öyküsü
niteliğindeki İtiraflar adlı
eserinden hareketle
Augustinus’un yaşamı
hakkında bilgi edinmek.

Augustinus’un İtiraflar adlı
eserini okuyup tartışarak

Hatırlananı Hatırlamak

Tanrı’yı arayışında
Augustinus’un tutunduğu yer
olan hafıza konusundaki
fikirlerini özümsemek.

Augustinus’un İtiraflar adlı
eserinin özellikle 10. kitabını
okuyup tartışarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Confessio: İtiraf, tövbe;
Memoria: Hafıza, hatırlama;
Deus: Tanrı;
Discere: Öğrenme;
Recognoscere: Hatırlama, anımsama
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Giriş
Bu bölümde Hıristiyanlık düşüncesinin duayenlerinden Aziz Augustinus’un (İS
354/430) Confessiones (İtiraflar) adlı ünlü yapıtından alıntılarla onu bu eseri yazmaya götüren
nedenler açıklanacak ve özellikle hafızayla (memoria) ilgili görüşlerinden yola çıkılarak
Tanrı’ya yükselişine tanıklık edilecektir.
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14.1. Augustinus veİtiraflar1
Augustinus’un 13 kitaplık Confessiones (İtiraflar) adlı eseri yazarın kendi dilinden
özyaşam hikâyesidir. Dolayısıyla bu eser baştan sona okunmadıkça ve anlaşılmadıkça
Hıristiyanlığın ve Batı felsefesinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Augustinus üzerine
yapılan her okuma ya da her çalışma yarım kalır. Bu eser pagan bir babanın ve koyu Katolik
bir ananın ocağında yetişen ve kendisini bildiği yaştan itibaren Tanrı’yı arayan, nihayet
Milano’daki bahçesinde duyduğu bir sesle irkilip O’nu gönlünde keşfeden bir düşünürün
tövbesidir. Tanrı’yı bulmadan önceki yaşantısında kendisini günahkâr olarak nitelendiren,
Tanrı’yı bulduktan sonraki yaşamında hafızasına üşüşen bütün günahlarını itiraf ederek
arınan, ölüme yazgılı bir insanın ölümsüzlük karşısında bütün acizliğiyle boyun eğişi ve
ruhani kata yükselerek yeniden dirilmesidir. Bu eser hakikati ararken düştüğü dünyanın
kaynar kazanında debelenip duran, kimi zaman Manicilerin, kimi zaman Cicero’nun, kimi
zaman Platon’un, kimi zaman Şüphecilerin öğretilerine dalan, ama hiçbirinde kaygılarına şifa
bulamayan kıpır kıpır bir ruhun sessiz çığlığıdır.
Augustinus’un bu eserde kullandığı dile hayran olmamak elde değil. Çünkü eğitimini
aldığı klasik hitabetin tadına doyulmayan incelikleri, mükemmel bir Latinceyle ancak bu
kadar örülebilir, ancak bu kadar baştan sona mecazlarla dolu derin bir eser yaratılabilirdi. Bu
yüzden Augustinus için İtiraflar bir tövbekârın Tanrı’ya günah çıkarması olabilir, ama salt
üslup zenginliği açısından değerlendirildiğinde, bu eser bütün edebiyatseverlerin yüreğine
evrensel bir sesleniştir.

Resim 60: Augustinus
“Kim sende huzur bulmamı sağlayacak? Seni benim kalbime kim getirecek, kim bu
kalbi mest edip yaptığım kötülükleri bana unutturabilecek ve seni biricik iyiliğim olarak
kucaklamama neden olacak? Benim için anlamın ne? Merhamet et ki, konuşabileyim. Ben
1

Bu kitabın Türkçe çevirisi için bkz. Dürüşken (çev.) 2010.
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senin için neyim ki, bana seni sevmemi buyuruyorsun, ben kimim ki, seni sevmezsem bana
kızıyorsun ve beni büyük acılara salacağını söyleyip tehdit ediyorsun? Zaten seni
sevmiyorsam bu az bir acı mı? Vah bana!” der Augustinus ve bu haykırışıyla inanç
yolculuğunu başlatır. Edebiyat ve hitabet aşkı, mevki hırsları, dünyevi başarılar kazanma
kaygısı, kadına duyduğu ve tedavisi mümkün olmayan müthiş tutku onu Ezeli ve Ebedi
Olan’dan olabildiğince uzaklara savurmuş; rüzgârın önünde çaresizce oradan oraya
sürüklenen yaprak misali şu koskoca dünyada yana yakıla Tanrı’sını arayan bir mecnun
kılmıştır. Sürekli sorar kendisine, Tanrı’yı nerede bulacağım diye; soruları arasında boğulur,
acılara, karmaşaya, yanılgılara saplanır. Birliği ararken çokluğun içinde kaybolur, derin
uçurumlara sürüklenir, varlığı yarılır, günahın girdabına batar. “Evet, sen o sıra susuyordun ve
ben kendi yolumda yürürken senden uzaklaştıkça uzaklaşıyordum, acınası kibrimle ve huzura
erdiremediğim bu bitkin hâlimle sadece mutsuzluk üreten kısır tohumlar eke eke,” der
Tanrı’sına, ondan kendisini yaralarına merhem olacağı güne eriştirmesini diler. Ama o zayıf,
o çelimsiz, o aciz insan hâliyle o mutlu günden o kadar uzaktadır ki. Dostlarında arar huzuru,
ama gençliğinin baharında o dostlarla bahçelerden armut çalıp bir günah budalası olur. Kibir,
hırs, onur, şöhret bir türlü yakasını bırakmaz, nereye baksa, nereye gitse bu zayıflıklar onu
adım adım takip eder. “İçimdeki adam” dediği iç benliği ile “dışımdaki adam” dediği dış
benliği sürekli savaş hâlindedir; iç benliği doyumsuz hazzı ararken, dış benliği bu hazzı
bolluk ve taşkınlıkta, şehvette bulmaya çalışır; yasak olanı sırf yasak olduğu için yapmış
olmayı haz sanır. Bu yarım hâliyle Kartaca’ya geldiğinde, kendi deyimiyle tam anlamıyla
yasak aşklarla kaynayan kazanın içinde bulur kendisini. Etrafına bakınıp âşık olacağı bir
nesne arar adeta ve batağa saplanır. Aşka âşık olacağına bir kadına âşık olur. Tragedyaya
dadanır sonra, bu tür oyunları seyretmekten doyulmaz bir haz alır. Bu sahneleri seyrederken,
içinde hissettiği o tuhaf acı ruhunu eritirken bir yandan da müthiş bir sevinç verir ona. Ama
istediği sevinç, asla böyle hemen başlayan, hemen biten bir sevinç değildir, çünkü Augustinus
hiç bitmeyecek bir sevincin peşindedir. Kartaca’da hitabet eğitimine devam ettiği yıllarda
Cicero’nun Hortensius adlı eseriyle tanışır. Bir solukta okur ve bu kitabın hitabet diline
hayran olur. Bakış açısı değişir birden, bilgelik aşkıyla dolar. “Cicero’nun kitabında beni asıl
cezbeden, şu ya da bu felsefe okuluna bağlanmamamızı, ne olursa olsun sadece bilgeliği
sevmemizi, onu aramamızı, onun peşine düşmemizi, onu yakalamamızı ve ona sıkı sıkı
sarılmamızı öğütleyen ifadelerdi. İşte beni heyecanlandıran, alev alev yakan bu ifadelerdi,”
der. Sonra Kutsal Kitab’ı okumaya başlar, ama bu Kitab’ın üslubunu Cicero’nun üslubuyla
karşılaştırınca çok yavan bulur, üstelik sırlarla örülü, mecaz dilini hiç anlamaz. Çünkü yazık
ki o sırlara erişebilecek bir adam değildir henüz. İşte tam o dönemde Manicilerin tuzağına
düşer ve onların sadık bir dinleyicisi olur. Ama somut görüntüleri, sahte cisimleri, yani bir
dolu zırvalığı hakikat diye yutturmaya çalışan bu insanların hiçbir öğretisinde hakikati
bulamaz.
Augustinus dünya hâliyle hemhal olurken Tanrı’ya bütün gönlüyle inanan ve Tanrı
Yasası’ndan hiç sapmadan yaşamını sürdüren annesi Monica, gece gündüz oğlu için gözyaşı
dökerek yakarmakta ve Tanrı’dan kendisine o mutlu günü, yani oğlunun doğru yola girdiği
günü göstermesini dilemektedir. Bir gece rüyasında İsa’yı görür ve O’ndan oğlunun hak
yoluna gireceğine dair muştulu bir haber alır. Hatta daha sonraları bir rahip kendisine
cennetten çıkma bir laf eder ve “Huzurla git; sen sağ oldukça bu döktüğün gözyaşların yüzü
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suyu hürmetine oğlun asla mahvolmayacaktır,” der. Augustinus’a göre rahibin bu sözü
annesinin ruhuna su serper.

Resim 61: Augustinus ve annesi Monica
Ne yazık ki o beklenen gün çok çok uzaklardadır. Çünkü Augustinus on dokuz
yaşından yirmi sekiz yaşına kadar tam anlamıyla yoldan çıkar, türlü türlü hayaller peşinden
koşturmaya başlar, aldanır ve aldatır. Hitabet öğretmenliğine başlar aynı yıllarda; para
kazanma hırsının kölesi olur, yetmiyormuş gibi kendisini astrolojiye, yani astrologların
düzenbazlıklarına kaptırır. Bunların telkinleri sonucunda günahlarının sebebini göklerde
aramaya başlar, Venus yıldızında ya da Saturnus’ta veya Mars’ta.
Thagaste’de hitabet öğretmenliğine başlar sonraki yıllarda. Orada kendisine çok yakın
bir dost edinir; aynı yaşlarda, aynı ilgileri paylaştığı bir dost. Ama onu da yoldan çıkarır ve
kendi uçurumuna sürükler. Sonra hastalanır bu dost, ateşler içinde yanar ve öleceği
anlaşıldığından vaftiz edilir. Augustinus dostunun vaftiz edilişine hiç önem vermez, onun
ruhuna ektiği zırva hayalleri koruyacağını sanır. Dostu iyileşir, Augustinus da vaftiziyle ilgili
şakalar yapmaya kalkışır hemen, ama hiç de umduğu manzarayla karşılaşmaz. Çünkü
dostunun gözünde düşmanca bakışlar görür ve “Benimle dost olmaya devam etmek istiyorsan,
sakın bir daha benim vaftizimle ilgili şaka yapma,” diye azarlanır bir de. Donakalır
Augustinus, ne diyeceğini bilemez. Eski sorular yeniden üşüşür zihnine. Ne olmuştur vaftizle?
Ne yazık ki sorularına yanıt bulamadan canından çok sevdiği dostunu kaybeder. Bu olay onda
büyük bir üzüntü yaratır, gözyaşları sel olur akar, hiçbir şeyle teselli olmaz, doğduğu şehir
onun için işkence odasından farksız bir görünüm alır. İnsanların ölümlü olduğunu unutup
onları insandan başka bir şeymiş gibi sevmek ne delilik! Ama Augustinus bunun bir delilik
olduğunun çok sonradan farkına varacaktır. Kalkar gider hemen o şehirden, Kartaca’ya döner.
Zaman acısına merhem olur, yeni edindiği dostlar sayesinde yarasını yavaş yavaş iyileştirir.
Bu yeni dostlar, daha önce tatmadığı birtakım duyguları tattırır ona. “Oturup sohbet etmek
mesela, birlikte gülmek, karşılıklı yardımlaşmak, birlikte kitap okumaktan zevk almak,
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birlikte gülüp eğlenmek, birlikte ciddileşmek, nefret uyandırmamaya dikkat ederek sanki
kendi kendinizle konuşuyormuşçasına ara sıra tartışmak, nadir de olsa yaşanan fikir
ayrılıklarında orta yolu bulabilmek, birbirimize yeni bir şeyler öğretmek, birbirimizden yeni
bir şeyler öğrenmek, birisi bir yere gitti mi sabırsızlıkla yolunu gözlemek, geldiğinde de onu
sevinçle karşılamak,” diye tanımlar içten hissettiği bu duyguları. Ama o daha derin duyguları
yaşamak ve dostlarıyla paylaşmak peşindedir. “Güzel nedir?” diye sorar dostlarına bir ara.
Sevdiği nesnelerde onu cezbeden, büyüleyen nedir? Nesnelerin biçimlerindeki bütünlüğü
keşfeder o anda, bir nesnenin başka bir şeye gayet güzel uyduğunu keşfeder, yani güzelliği ve
oranı keşfeder; bedenin bir parçasının bütünüyle uyumuna hayran olur. Bu duygu
yoğunluğuyla Güzellik ve Oran adında, sonradan kaybolacak ve elimize ulaşamayacak olan
bir kitap kaleme alır. Güzellik ve oranı keşfetmiştir, ama maddi şekillerin güzelliğini ve
oranını keşfetmiştir. Tanrı’nın yarattığı o muhteşem eserinin güzelliğini ve oranını idrak
edecek zihin aşamasına ermesi için daha çok yol kat etmesi gerekmektedir; o sıralarda yirmi
dokuz yaşındadır ve hâlâ Tanrı’yı aramaktadır.

Resim 62: Augustinus
Manici piskopos Faustus’un Kartaca’ya geleceği duyurulur; Maniciler’in dediklerine
göre Faustus bilgisine, belagatine hayran olunası bir adamdır. Augustinus o andan itibaren
yolunu bekler Faustus’un; bir an önce onunla konuşmak, sorulardan yumak olan zihnini onun
ışığıyla ilmek ilmek açmak ister. Üstelik yaşamının o döneminde iyiden iyiye varlık
problemine dalıp gitmiştir. İşte nihayet Faustus gelir; ilk bakışta samimi bir insan izlenimi
bırakır Augustinus’ta, konuşma tarzı da sahiden çok hoştur. Ama ya konuşmasının içeriği!
Dikkat edildiğinde Manicilerin her günkü masallarından pek farkı yoktur anlattıklarının, tek
fark bu masalları incelikli bir üsluba sararak anlatmasıdır. “Bilgelik ve budalalık besin değeri
yüksek ya da besin değeri hiç olmayan yiyecekler gibidir; parlak ifadelerle de dile gelebilirler,
parlak olmayan ifadelerle de, yani bunları işlemeli tabaklarla da sunarsınız, basit çanak
çömleklerle de; kısacası her iki yiyeceği her iki tabakta da sunabilirsiniz,” der Augustinus.
Faustus’un yaptığı tam da budur, yani o budalalığı işlemeli bir tabakta sunmaktadır.
Augustinus’un içinden doğru yükselip zihnini bulutlara saran inanç arayışına Faustus
da yanıt veremez. Annesinin rızası olmadığı hâlde kalkar Roma’ya gider. Amacı, orada
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hitabet dersleri vermektir. Etraftan duyduklarına bakılırsa, Kartaca’daki gibi öyle başına
buyruk öğrenciler yoktur orada, hiçbiri öyle kafasına estiği an paldır küldür sınıflara
dalmamaktadır. Bu huzursuzlukları yaşamayacak olması, Augustinus’un Roma’da
öğretmenlik yapma fikrini benimsemesinde büyük rol oynar. Ama düşündüğü gibi olmaz,
çünkü Roma’daki öğrenciler öğretmenlerinin parasını ödememek için anında işbirliği yapıp
başka bir öğretmene geçiveren, verdikleri sözlerden kolayca cayabilen, para aşkı için adaleti
bile hiçe sayabilen kişilerdir. Roma’da neredeyse ölümle burun buruna geldiği şiddetli bir
hastalığa yakalanır Augustinus, ama sonunda, olasılıkla annesinin duaları sonucunda kurtulur.
Hastalıktan kurtulur, ama Roma’da da Manicilerin tuzağına yakalanır; üstelik o sahte
öğretiyle bir adım daha öteye gidemeyeceğini bile bile; her şeyden kuşkulanmak gerektiğini,
bir insanın hiçbir şey hakkında kesin bir bilgisinin olamayacağını söyleyen Akademiacı
filozofların bile daha iyi olduğunu düşünecek kadar onlardan nefret ettiği hâlde onların
tuzağına düşer.
O dönemde Roma valiliğine, Milano’da hitabet öğretmeni açığı olduğu ve acilen bu
konuda yetkin birinin arandığı haberi ulaşır. Romalı vefasız öğrenciler ve Manici
budalalıklardan sarhoş olmuş olan Augustinus hiç düşünmeden göreve talip olur ve vali
tarafından Milano’ya gönderilir. Dünyalar iyisi bir insanla karşılaşır orada, Tanrı’nın aziz
kullarından piskopos Ambrosius’la. Kilise’den tam anlamıyla umut kestiği bir anda Ambrosius’la karşılaşması ve ondan ruhun kurtuluşuyla ilgili dinlediği vaazlar onun için yaşamının
en büyük sürprizlerinden biri olur. Bir de zihnini bu vaazların belagatinden öte içeriklerine
daha çok vermeyi denese; nasıl söylendiğinden öte neler söylendiğine daha dikkat etse! Yine
de hiç farkında olmadan Ambrosius sayesinde adım adım kurtuluşa yaklaşmaktadır. Annesi o
dönemde yanına, Milano’ya gelir. Augustinus dertlidir, onca yıldır Manicilere bağlanmış
olmanın hayal kırıklığı içindedir, ama ruhunun Katolik inancına hâlâ direnç göstermesini de
anlayamamaktadır; zihni bütün bu huzursuzluklarla perişandır. Annesi yanına geldiğinde tam
anlamıyla dinsel bir bunalım yaşamaktadır. Annesine ilk defa artık bir Manici olmadığını,
ama henüz bir Hıristiyan Katolik de olmadığını söyler. Ambrosius’un Kutsal Kitab’a getirdiği
yorumları dinlemekten de bir an olsun geri durmaz. Kutsal Kitapta yazılanları kelimesi
kelimesine alıp değerlendirmemek, tersine her bir kelimenin arkasındaki derin anlamı
yakalamak gerektiğini öğrenmiştir artık, bu yüzden onu artık başka bir gözle yeniden ve hak
ettiği şekilde okumaya başlamıştır. Katolik öğretisinin insanlardan kanıtlanmayacak şeylere
bile inanmalarını öğütlemesi ve belki de bazı şeylerin asla kanıtlanamadan kalacağını açık ve
seçik olarak dile getirmesi Augustinus’u çok etkilemiştir; Manicilerin sahtekârlıklarından,
yalanlarından eser yoktur bu öğretide. Augustinus zihinsel bir devrim yaşar adeta, başlangıçta
olduğu gibi insan biçimli bir tanrı hayal etmiyordur artık, ama ne var ki hâlâ gözlerinin
görmediği bir varlığı da hayal etmekten acizdir. “Yüreğim öyle yağlanmıştı ki, kendimden
bile öyle bihaberdim ki, belirli bir mekânla sınırlı olmayan, yani bir mekâna yayılmamış,
toplaşmamış ya da genişlememiş veya bu tür özellikleri olmayan ya da olamayan herhangi bir
şey bana göre tam bir hiçlikti. Çünkü gözlerim bu tür şekiller görmeye alışkındı, yüreğim
böyle imgeleri seçebiliyordu ve ben bütün bu görüntüleri oluşturmamı sağlayan zihinsel
gücümün bunlardan çok farklı bir şey olduğunu ve bu gücün çok daha büyük bir şey olmamış
olsa bütün bu şekilleri ve imgeleri oluşturamayacağını idrak edemiyordum.” diye yakınarak
bu acizliğini dile getirmeye çalışıyordu. Bu arada kötülük problemi de zihnini fazlasıyla
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meşgul eder olmuştu; çünkü üstün iyi olan bir varlıktan, yani Tanrı’dan kötülüğün nasıl
çıktığını, kötülüğe neyin neden olduğunu bir türlü çözemiyordu. “İşte Tanrı, işte Tanrı’nın
yarattığı âlem. Tanrı iyidir ve mutlak anlamda, tamamıyla yarattıklarından üstündür. Tanrı iyi
olduğundan yarattıkları da iyidir. İşte bak, nasıl da yarattıklarını çepeçevre sarıyor ve onları
dolduruyor. Öyleyse kötü nerede, nereden kaynaklanıyor, yarattıklarına nereden giriyor?”
diye sorup duruyordu. Platon’un kitaplarıyla Kutsal Kitap’ta yazılanları karşılaştırarak
okumaya başladı sonra. Tanrı Sözü’nün bedenlenip insanlar arasında insanlar gibi yaşamaya
başladığını keşfetti; İsa’yı anladı sonra, onun sıra dışı ahlakını, uysal ve mazlum kalbini
anladı. Platon’un öğretilerini içeren kitaplar sayesinde Tanrı’yı ararken kendi benliğinin
derinlerine dönmesi gerektiğinin farkına vardı. Döndü de ve orada henüz tam olarak
anlamlandıramadığı bir ışık gördü. Gönül gözüyle gördü bu ışığı. Bildiği türde büyük bir ışık
değildi bu, hani pırıltısı gitgide artan ve her yeri olanca parlaklığıyla kaplayan türde idi. Öyle
bir ışık değildi bu, onun görüp bildiği bütün ışıklardan çok ama çok farklıydı. Çünkü bu ışık
ezeli ve ebedi Hakikatin Nur’uydu. Sonra gönül gözünü varlığın en alt kademesine çevirdi,
temaşa etmeye başladı âlemi ve yaratılan hiçbir şeye kusur bulunulamayacağını gördü; sadece
İsa’nın yolunun ruhu kurtuluşa erdireceğini de gördü.
Zincirlerinden kurtulma aşamasındayken, bir akıl hocasına ihtiyaç duydu. Milano
piskoposu Simplicianus derdine çare olabilirdi, bu yüzden hemen onun yanına koştu.
Ambrosius’un vaftiz babasıydı Simplicianus. Simplicianus ona, Romalı ünlü hatip
Victorinus’un, laf cambazlarının işi olan hitabeti nasıl terk edip bebeklerin diline bile belagat
katan Tanrı Sözü’ne girdiğini anlattı. Sonra bir hikâye daha anlattı böyle ve Augustinus bu
hikâyede bir anda gönlün derinlerine dolan bir hisle bütün malı mülkü dünyevi yaşamda
bırakıp çırılçıplak Tanrı’nın huzuruna çıkan insanlar olduğunu öğrendi. Onlar gibi olmak için
yanıp tutuşmaya başladı, çünkü ancak öyle bir ruh hâline kavuşursa, dünyanın
sıradanlıklarından, avareliklerinden ve zihnini kaygılara sevk eden ayrıntılı sorulardan
kurtulacağını, ezeli ve ebedi hakikati açık ve seçik olarak görebileceğini anladı. Ama
alışkanlıkları kamçı gibi vuruyorlardı ruhuna, bizi bırakma diye veryansın ediyorlardı. Karar
verdi, tek başına çekildi kaldığı evin bahçesine. “Deliriyordum, ama aklımı başıma getirecek
şekilde; ölüyordum, ama yeniden doğacak şekilde,” dedi o bahçede yaşadığı ruhsal bunalımı
tanımlamak için. Derin bir tefekküre daldı sonra, daldığı anda da ruhundaki bütün bedbahtlığı
söküp attı. Bir incir ağacının altına çekildi sonra, imanın doğum sancısı hıçkırıklara boğdu
gönlünü, gözyaşları sel gibi boşandı yanaklarından. Ardından bir sesle irkildi aniden, yandaki
evden gelen, bir çocuğun şarkı söylemesini andıran bir sesle. “Al oku, al oku,”diyen bir sesti
bu ve sürekli aynı şeyi tekrarlamaktaydı. Hıçkırıklarını susturdu, ayağa kalktı. O sesi dinleyip
Kutsal Kitab’ı açtı ve tesadüfen gördüğü bir satırı okumaya başladı. “Git, varını yoğunu sat,
yoksullara ver, göklerdeki hazine senin olacaktır; haydi gel, beni izle,” yazılıydı o satırda.
Evet, Tanrısal bir seslenişti bu, bir uyarıydı; bir vahiydi ve o an Augustinus hiç tereddütsüz
hak yoluna girdi. Annesine de bu müjdeyi vermekte gecikmedi.
Eski Ahit’teki Mezmurlar, Yeni Ahit’teki Paulus’un Mektupları onun adeta başucu
kitapları oldu. Bu kitaplarla Tanrı’nın iyiliğine, iyi olarak yarattığı âleme şükretti, bu
kitaplarla ruhani dünyasını zenginleştirdi ve ebedi istirahata çekileceği ana kadar olan yaşam
yolculuğunu bu kitapların kılavuzluğunda sürdürdü. Hitabet öğretmenliğinden ayrıldı, hemen
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ardından annesini, oğlunu ve yakın arkadaşlarını da yanına alarak Verecundus adlı bir
dostunun Cassiacum’daki çiftlik evinde inzivaya çekildi. Tanrı’nın hasretinden iç çekerek,
Kutsal Kitab’ı okuyarak geçirdiği bu evre, ruhunun olgunlaşmasına yardımcı oldu. Ardından
yine dostlarıyla birlikte Afrika’ya dönüp aynı evi paylaşma kararı aldı ve yola çıktı. Ostia’ya
geldiklerinde annesi hastalandı ve öldü. Tarifsiz bir acı sardı dalga dalga Augustinus’u;
teselliyi annesinin “Hiçbir yer Tanrı’dan uzak değildir, korkmama hiç gerek yok; dünyanın bir
ucunda da olsam O beni bulacak ve diriltecektir,” şeklindeki son sözlerinde aradı. Zamanla
iyileşti yarası, en büyük dayanağı artık sadece imanıydı. Çünkü gönlündeki bütün niyetleri
bildiğine inandığı Tanrı’sına duyduğu aşkla yaşam yoluna devam etmek, sonsuz mutluluğu
kendisine bahşedene yükselinceye ve O’nda dinleninceye kadar insanın ölümlü doğasını ve bu
doğanın vereceği acıları sineye çekmek zorundaydı.
Ama Tanrı’sına duyduğu aşk nasıl bir şeydir böyle? Gökyüzü, yeryüzü, her yer, her
şey ona Tanrı’ya âşık olmasını söylemektedir. Ama bu aşk nasıl bir şeydir? Bu aşk, tensel bir
cazibeye, geçici bir güzelliğe, göz kamaştıran parlak bir ışığa, çiçeklere, esansların,
baharatların baygın kokusuna ya da bunların benzeri hiçbir şeye benzememektedir. Tanrı’ya
aşk, ruhun mekânla sınırlı olmayan iç benliğindeki hiç sönmeyen ışığa, zamanın dağıtamadığı
sese, rüzgârın dağıtamadığı bir rayihaya, yendikçe tükenmeyen ekmeğe, doydukça kenetlenen
kucaklaşmaya âşık olmadır. Âşık olduğu Tanrı’nın diğer canlılarda olmayan bir yetide
bulunması gerektiğini düşünür sonra ve hafızasının geniş ovalarına dalar. Evet, her şey
oradadır işte; düşünceye konu olan ne varsa orada saklıdır. Her biri sanki gizli odalarına
saklanmış, çağrılmayı beklemektedir, çağrıldıkları anda da hemen kapısına üşüşüvermektedir.

14.2. Hatırlananı Hatırlamak1

Augustinus’un İtiraflar adlı eserinin 10. kitabı, öncesinde yazılanlar ile sonrasında
yazılacaklar arasında adeta bir köprü görevi görür. Çünkü bu kitap hafızaya ayrılmıştır ve
hafıza Augustinus için kimliğinden bihaber olduğu ve dolayısıyla Tanrı’dan uzakta geçen
yılları ile kendinin bilincine vardığı ve dolayısıyla Tanrı’ya yakınlaştığı yılları arasında ara
yoldur; kısaca onun için hafıza insan zihniyle Tanrı arasındaki bağın en önemli düğümüdür.
Augustinus’un, kendisine hakikatin tüm giriş kapılarını açacak olan hafızanın rolünü
keşfettiği an, geçmiş zamandan şimdiki zamana bir atom sıçraması yaptığı andır ve bu
sıçramayla birlikte beliren ışık onun tüm dikkatini hafızasının doğasına ve işlevine
yöneltmesine neden olur. 2 Augustinus, Hafızanın öneminin bilincine varmadan önce, hedefine
adım adım ulaşmaya çabalarken, ilkin ruhun gücünü, sonra da duyu organlarının gücünü
keşfetmiştir. Ama hakikati idrak edebilmek için her iki güçten de öte bir güç olduğunu
hissettiğinden, bunlarla yetinmemiş ve yoluna devam ederek sonunda “hafızanın o geniş
ovalarına, saraylarına” ulaşmıştır. 3

1

2
3

Buradaki bilgiler, Prof. Dr. Şafak Ural’a Armağan adlı eserde yayımlanan aynı adlı makaleden alınmıştır.
Bkz. Çiğdem Dürüşken, “Hatırlananı Hatırlamak ya da Augustinus ve Hafıza,”Prof. Dr. Şafak Ural’a
Armağan, İstanbul, Alfa Yayınları, 2012.
Vaught 2005: 27.
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Augustinus’un hafızanın özellikleriyle ilgili ilk bilgileri, “hafızanın duyularla çekip
getirilen türlü türlü nesnenin sayısız imgesiyle dolu bir hazine olduğu”dur. Düşünceye konu
olan ve duyularla değişik şekillerde algılanan ne varsa bu hazinede saklıdır. Hatta unutma
yetisinin henüz yutup da gömmediği farklı farklı anılar da oraya teslim edilmiştir. Başka
deyişle Augustinus’un “geçmişi şimdide bulduğu bir yerdir bu hazine.” Çünkü Augustinus
hafızasında, yani şimdide olduğu anda, geçmişle ilgili ne istese talebinin karşılandığını görür.
Hele bu isteklerden bazıları çağrıldığı anda hemen saklandıkları yerden ortaya çıkıverir;
bazıları ise hazinenin en altlarına depolandıklarından ortaya çıkmaları biraz vakit alır. 1 Buna
karşın hepsi kendi türüne ve özelliklerine göre hafızada korunur ve hepsi kendine özgü yoldan
buraya akar. Gözlerden ışıklar, renkler ve cisimler girer mesela, kulaklardan sesler, burundan
kokular, ağızdan da tatlar. Neyin sert, neyin yumuşak, neyin sıcak, neyin soğuk, neyin düz,
neyin pürüzlü, neyin ağır, neyin hafif olduğunu ya da bir şeyin bedenin içinde mi yoksa
dışında mı bulunduğunu bize hatırlatacak algılarsa tüm bedene yaygın olan dokunma
duyusundan gelir. Bu duyuların hepsi bedenin birer kapısıdır ve bu kapılar sadece kendi
algısını içeri alıp depolar. Ama sadece algıları depolar, algının konusu olan nesneleri değil.
Yine de bu nesnelerin imgeleri kullanıma hazır olarak tutulur ki, onları hatırladığımız anda
kendilerini düşüncemizin hizmetine sunsunlar. Bu imgelerin hepsi aynı anda hafızadadır
üstelik, ama hiçbiri birbirinin işine karışıp ortalığı velveleye vermez, sesler renklere, renkler
kokulara karışmaz. Hepsi çağrılmaya hazır hâlde kendi odalarında sessizce sıralarını bekler.
Bizler bu imgeleri hangi duyumuzla algıladığımızı ve hafızanın kelimelerle tarifi mümkün
olmayacak kadar büyük ve gizemli koyaklarına yerleştiğini bir şekilde anlarız belki, ama bu
imgelerin nasıl oluştuğunu anlamamız mümkün değildir. Çünkü tamamen karanlıkta ve
sessizlik içinde otururken istediğimiz takdirde hafızamızda bin bir çeşit rengi aynı anda nasıl
canlandırabildiğimizi, hatta canlandırmayla da kalmayıp bütün bu renklerin arasındaki farkı
nasıl ayırt edebildiğimizi bilemeyiz. Aynı şekilde dilimiz sussa da, gırtlağımızdan en ufak bir
ses çıkmasa da istediğimiz anda nasıl şarkı söyleyebildiğimizi, o an koklamadığımız hâlde
leylakların, menekşelerin kokusunu nasıl hissedebildiğimizi, yine o an dokunmadığımız ya da
tatmadığımız hâlde balın o yumuşak, şarabınsa o buruk tadını nasıl hatırlayabildiğimizi
bilemeyiz. 2 Augustinus bu durumun hafızanın şimdide olan ile geçmişte olmuş, ama şimdi
yok olan arasındaki karşılıklı etkileşiminden kaynaklandığını anlar, ama bu etkileşimin nasıl
oluştuğunu henüz açıklayamaz.
Augustinus hafızasının derinlerine indikçe, bilgilerini de derinleştirir ve hafızanın
kendisini hayretten hayrete düşüren nice özellikleriyle karşılaşır. Artık sadece duyuları
aracılığıyla edindiği imgelerin sahibi dış nesneleri hatırlamakla kalmaz, orada aynı zamanda
kendisiyle de karşılaşır. Henüz tam olarak bilincinde olmasa da kendisinin kim olduğunu
görür, sonra ne yaptığını, bunları ne zaman, nerede ve nasıl yaptığını da görür, hatta bunları
yaparken nasıl bir ruh hâlinde olduğunu da görür. Gerek kendi deneyimlerinden gerekse
duyup inandıklarından ne varsa hepsi orada, karşısındadır. Daha da önemlisi hafıza sayesinde
bütün bunların izlenimlerinden, yani geçmişin izlenimlerinden hareketle gelecekteki
eylemlerini, yaşayabileceği olayları ve beklentilerini de tahmin edebilir. Hatta, gelecekte
1
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yaşayacakları o anda gerçekleşiyormuşçasına “Ah keşke bu ya da şu olsa!” veya “Tanrı vere
de bu ya da şu olmasa!” diyebilir. Oysa gelecekte yaşayabileceklerinin henüz içerikleri
yoktur. Yine de geçmişteki yaşantısından edindiği deneyimlerle geleceğe dair, yani henüz
olmamış, ama olma olasılığı olan olaylara dair fikir yürütebilir. Çünkü söz konusu olan her
şeyin imgesi hafızasında hazır tutulmaktadır, zaten hazırda tutulmasalar kendisinin bu tür
dileklerde bulunması da imkânsızdır. 1 Bu durum ona bu kez hafızada şimdide olan ile
gelecekte olma olasılığı olan, ama henüz olmamış olan arasındaki karşılıklı etkileşimi
gösterir.

Resim 63: Augustinus
Augustinus böylece geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanın hafızada eşitlendiğinin
farkına vararak geçmiş tecrübelerinin ve gelecek beklentilerinin şimdiyle bağlantısını
ayrıntılarıyla yakalamaya çalışır. Ama hafıza o kadar uçsuz bucaksız, o kadar derin bir
uçurumdur ki, onun diplerine nüfuz edebilmek imkânsızdır. 2 Hafızanın sonsuz boyutu,
Tanrı’ya ulaşmak için çıktığı yolun da sonsuzluğunu bir kez daha hatırlatır kendisine. 3
Böylece hafızanın gücünün ve doğasının aslında ruhunun gücü ve doğası olduğunu anlar. Bu
doğanın tam dibine dalamıyorsa, bunun nedeni kendisini tam olarak idrak edememesi ve
ruhunun kendisini içine sığdıramayacak kadar dar olmasıdır. 4 Çünkü ruhunun sonsuz gücü
Augustinus’un kendi içinde olmuş olsaydı, ona tam anlamıyla da vakıf olabilirdi. Buna
rağmen hafızasını yokladığında şimdiyi hem geçmişle hem de bir şekilde gelecekle, yani artık
varolmayan ya da henüz varolmayanla bağlantıya geçirebilmektedir. Bu durumda anlaşılan o
ki Augustinus’un ruhu aynı zamanda hem sonlu hem sonsuzdur, ayrıca aynı zamanda hem
vardır hem de yoktur. 5 Augustinus yüreğinde fırtınalara neden olan bu sorunu ancak kendi
sonluluğunun dışına çıkıp ruhunun sonsuz yanını keşfetmekle aşacağını fark edince, bir kez
1
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daha hayret içinde kalır ve şöyle der: “İnsanlar yüksek dağlara hayret ediyorlar, denizin
devasa dalgalarına, nehirleri bir baştan bir başa kaplayan şelalelere, dünyamızı çepeçevre
saran okyanusa ve gök cisimlerinin devinimlerine. Oysa onlarda hayret edilecek bir yan yok.
Benim bu söylediklerim, bu gözlerimle görmediğim şeyler ise kimseyi şaşkına çevirmiyor.
Zaten dağları, dalgaları, nehirleri, şu gördüğüm yıldızları, başkalarından öğrenip inandığım
okyanusu sanki dışarıdan seyrediyormuşum gibi bütün boyutlarıyla hafızamda içsel olarak
canlandırmamış olsaydım, hiçbiri hakkında hiçbir şey söyleyemezdim. Gerçi onları
gözlerimle gördüğüm gibi içime alıp aynı şekilde görmem mümkün değil. Nesnelerin kendisi
yok bende, onların imgeleri mevcut. Tek bildiğim, zihnimde izlenimi olan bir nesnenin hangi
tensel duyu aracılığıyla bana geldiği.” 1
Oysa artık kendini idrak etmek için ruhunun sonsuz yanını keşif yolculuğuna, başka
deyişle kendini aşma deneyimine hazırlanan Augustinus’a tensel duyularıyla edindiği bu
bilgiler yeterli gelmemektedir. Kendinin bilincinde olmanın, kendi dışında daha yüksek bir
bilince işaret ettiğini fark ettiğinden, daha alt bilgi seviyesinden daha üst bilgi seviyesine
geçmek zorunda olduğunu anlar ve çareyi yeniden hafızasına yönelmekte bulur. Bu kez
kendisine daha da ilginç gelen bir şey keşfeder: O güne değin bilim dallarında ne öğrendiyse
hepsi hafızada durmaktadır ve bunların hiçbiri duyular aracılığıyla elde edilen nesnelerin
imgelerine benzememektedir. Şöyle der: “Özgür sanatlardan öğrendiğim ne varsa, onlar da
burada, unuttuklarım hariç elbette; sanki mekânı olmayan ücra bir köşeye itilmişler gibi
duruyorlar. Üstelik onların imgelerini değil, bizzat kendilerini taşıyorum. Çünkü edebiyat ne,
diyalektik tartışma yeteneği ne, kaç tür soru sorma yöntemi var, hepsini biliyorum, hafızama
kaydedildiği şekilde hepsini biliyorum. İmgelerini tutup nesneleri dışımda bıraktığım gibi bir
şey değil bu ya da ses verip sonra kaybolan bir şey de değil. Hani kulağınızda bir ses çınlar,
sonra geçip gider, ama bu arada hatırlanmak üzere arkasında bir iz bırakır, hatta artık
çınlamadığı hâlde siz hâlâ çınlıyormuş zannedersiniz ya, işte öyle bir şey de değil. Bir kokuya
da benzemiyor bu, hani şöyle bir geçerken ve havaya karışırken koku alma duyunuzu harekete
geçiren ve hafızanızda bir izlenim bırakıp hatırladığınız anda yeniden canlanan bir koku da
değil. Bedenin dokunup hissettiği bir şeye de benzemiyor, hani bizimle temas kurduktan sonra
hemen yok olan ve hatırladığımızda yeniden resimlenen bir şeye. 2 (...) Dahası hafıza sayıların
ve boyutların sayısız ilkesini ve kuralını içeriyor ve bunların hiçbiri herhangi bir duyu
algısıyla alınıp da hafızamıza yerleşmiyor. Bunların rengi de yok; ne bir ses çıkarıyorlar ne de
kokuyorlar; tatları da yok, dokunulmuyorlar da. Konuşma konusu olduklarında, bunlara işaret
eden kelimelerin seslerini duyuyorum sadece. Ama sesler ayrı şeydir sayısal ilkeler ayrı şey.
Çünkü Yunanca kelime farklı bir ses verir, Latince kelime farklı bir ses, ama sayısal ilkeler ne
Yunancadır, ne Latince ne de herhangi başka bir dil. Mimarların çizdiği çizgileri gördüm. Son
derece ince çizgiler bunlar, örümcek ağı gibi. Ama saf matematiksel çizgiler onlardan çok
farklı. Gözlerimin somut olarak bana gösterdiği çizgilerin imgeleri değil bunlar. Çünkü insan
matematiksel çizgileri herhangi bir nesneye bakmaksızın içsel olarak bilir. Hatta nesneleri
sayarken kullandığım sayıları bütün tensel duyularımla algılarım. Ama sayı saymama
yardımcı olan sayısal ilkeler farklı şeyler. Bunlar saydığımız nesnelerin imgeleri değil, bu
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yüzden kendi kendilerine bir gerçeklikleri var. Bunları görmeyen insan bu sözlerimi alaya
alabilir ve ben beni alaya alanlara acıyorum.” 1
Augustinus’un bilim dallarından edindiği bilgiler önce duyulup sonra kaybolan bir
sese ya da bir kokuya benzemezler, çünkü bunların hiçbiri hafızaya duyular aracılığıyla
girmezler. Öyleyse nereden girerler? Augustinus bu soruyu yanıtlamak için telaşla bedeninin
kapılarına koşturur ve onların hangi kapıdan girebileceğini sorgular. 2Ama bedenin kapılarının
yanıtı şudur: “Gözlerim şöyle diyor, ‘Bunlar renkliyse, renklerini biz sana bildirmişizdir.’
Kulaklarım söyle diyor: ‘Ses çıkarıyorlarsa, bu seslerin sorumlusu biziz.’ Burun deliklerim
şöyle diyor: ‘Kokuyorlarsa, bizden geçmişlerdir.’ Tat alma duyum bile şöyle diyor: ‘Tadı
yoksa, hiç bize sorma.’ Dokunma duyum şöyle diyor: ‘Bir nesneleri yoksa ona
dokunmamışımdır, ben dokunmamışsam da sana bir şey dememişimdir.’ Öyleyse bu bilgiler
nereden geldi benim hafızama? Nasıl geldiklerini bilmiyorum. Çünkü bu bilgileri
öğrendiğimde, o sırada bana bunları anlatana inanmadım, bunları ben kendimde tanıdım ve
doğru olduklarını kabul ettim. Saklaması için de zihnime teslim ettim ki, gerek duyduğumda
oradan getirtebileyim. Demek ki ben daha onları öğrenmeden önce zihnimdeydiler, ama
hafızamda değildiler. Peki ama bu bilgiler dile getirildiklerinde ben onları nereden ve nasıl
tanıdım ve ‘Evet, doğru,’ dedim, hafızamda olmadıkları hâlde? Demek ki hafızamdaydılar,
ama mağaraların en karanlık köşesine itilmiş gibi ücralara, arkalara itilmiş olmalılar, çünkü
başka birinin dikkatini çekip de ortaya çıkarılmamış olsalardı, belki de ben onları hiç
düşünmeyecektim.” 3
Augustinus’un son cümlesinde “başka biri” olarak belirttiği uyarıcısı, Platon’un ta
kendisidir ve Platon’un “Öğrenmek, hatırlamaktır” görüşü, Augustinus için öğrenmenin en
güzel tarifidir. 4 Dolayısıyla Augustinus bu konuda Platon’dan hareketle kendi fikirlerini
besliyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu bilgileri, yani duyularımızla imgelerini
almadığımız, ama zihnimizde imgesi olmadan kendi hâliyle tanıdığımız bilgileri öğrenmek,
hafızada daha önceden dağınık ve düzensiz bir şekilde bulunan fikirleri bir araya toplarcasına
düşünmekten başka bir şey değil. Dikkatimizi verince, daha önceden dağınık ve ihmal edilmiş
hâlde köşesinde gizlenen bu bilgilerin kullanıma hazır hâlde orada beklediğini anlıyoruz,
çünkü kendilerine aşina olan zihin onları çağırdığı anda hemen ortaya çıkıveriyorlar. Demek
ki benim hafızam bu türden ne çok bilgi içeriyor, yani çok daha önceden keşfedilmiş ve
demin de dediğim gibi, kullanıma hazır hâlde bekletilen ne çok bilgi. ‘Bunu öğrendim’ ya da
‘Biliyordum’ dediğimde kastettiğim bu demek ki. Ama bunları toparlamaya biraz ara versem,
hemen dibe iniveriyorlar ve yine o ücra köşelerine çekiliveriyorlar. Bu durumda yeni bir
şeymiş gibi yeniden keşfedilmeleri, bulundukları kaynaktan yeniden çağrılmaları (bu
kaynaktan başka gidebilecekleri bir yer yok sahiden), bilinebilmeleri için yeniden bir araya
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getirilmeleri [cogenda], yani dağınık hâlde bulunduklarından, yeniden uğraş verip
toparlanmaları [colligenda] gerekiyor.” 1
Görülüyor ki Augustinus için öğrenme (discere), hafızasının en ücra köşelerine
çekilmiş bilgilerin yeri geldikçe hatırlanmasından (recognoscere) başka bir şey değildir;
başka deyişle öğrenme bir uyaran ya da bir hatırlatıcı vasıtasıyla insanın kendisinde olan
bilgiyi keşfetmesinden başka bir şey değildir. Biz düşünmeye başladığımızda, hafızanın
orasına burasına dağılmış bilgileri doğal olarak bir araya getirmeye, toparlamaya başlıyoruz
ve zihin aşina olduğu bu bilgileri unutmasın, gerektiğinde bunlara rahatça ulaşsın diye de
onları el altında hazır tutmaya çalışıyoruz. Ama bu bilgilerin canlanmaları için sık sık
uyarılmaları gerekiyor, yoksa çok kısa sürede yeniden geldikleri o derin dehlizlere geri
dönüveriyorlar.

Resim 64: Augustinus
Augustinus için hafızanın hem bütün bilgileri hem de bu bilgileri nasıl öğrendiğini
kendi içinde hazır tutması onun büyük gücünü gösterir, ama aynı zamanda hafızanın
hatırlamış olduklarımızı da hatırlamamızı sağlaması bu büyük gücün ne denli sınırsız
olduğunu da gösterir. Böylece hafızanın özelliklerini daha derinden keşfeden ve hafızayı artık
kendi üzerine katlayarak açıklamaya başlayan Augustinus şöyle der: “İşte bütün bu bilgileri
ben hafızamda tutuyorum ve bu bilgileri nasıl öğrendiğimi de hafızamda tutuyorum. Ayrıca
bu bilgilere karşıt olarak ileri sürülen ve baştan sona yanlış olan pek çok düşünce de işittim ve
hafızamda tuttum. Bunlar yanlış olabilir, ama benim bunları hatırlamamda bir yanlışlık yok.
1

Augustinus, Confessiones, 10.11.18: Latince cogere fiili, “bir araya getirmek, toplamak, bir araya getirmek
için uğraşmak;” colligere fiili ise “toplamak, bir bütün haline getirmek, bütünleştirmek, bir araya getirmek,
vb” anlamlara gelir. Bu fiillerin mecaz anlamlarından birisiyse zihinsel olarak toparlamak, bir araya
getirmektir.
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Doğru düşünceler ile bunlara karşıt olarak ileri sürülen yanlış düşünceler arasındaki farkı ayırt
ettim ve ben bunu da hatırlıyorum. Dahası bu farkı ayırt ettiğimi şimdi anlamam başka bir
şey, bu konu üzerinde yoğunlaştığımda sürekli bu ayrımı yaptığımı hatırlamam başka bir şey.
Demek ki ben hem sürekli bu sorunlar üzerine yoğunlaştığımı hatırlıyorum hem de şimdi
farkına vardığım ve anladığım şeyi hafızamda tutuyorum, öyle ki daha sonraları şu an bu
sorunları anladığımı hatırlayabileyim. Öyleyse ben aynı zamanda hatırlamış olduğumu da
hatırlıyorum, yani daha sonraları bu olguları hatırlayabildiğimi tekrar hatırlarsam, hafızamın
gücü sayesinde tekrar hatırlamış olacağım.” 1
Hafızanın birbirinden farklı özelliklerini keşfettikçe kendini aşma deneyimini de daha
içten içe yaşamaya başlayan Augustinus, hafızası sayesinde o an yaşamadığı hâlde geçmişte
yaşamış olduğu duygu durumlarını da hatırladığını fark eder. Örneğin o an sevinç duymadığı
hâlde geçmişteki sevinçlerini ya da o an keder duymadığı hâlde geçmişteki kederlerini de
hatırlayabilmektedir, ama o sevinci veya kederi birebir yaşadığı gibi değil de, hatırladığı gibi
hatırlamaktadır. Hatta bazen sevinçli olduğunda, geçmişteki kederini ya da kederli olduğunda
geçmişteki sevincini de aynı anda hatırlamaktadır. Bu son durum hatırladığını hatırlamaktan
farklı bir durumdur, çünkü hatırladığı şeyin içeriği o an yaşadığının içeriğiyle
uyuşmamaktadır. Augustinus bu konudaki görüşlerini ifade ederken daha da ileri gider ve
zihnin ve bedenin duygu durumlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çektiği gibi, zihin ve
hafızanın özdeş olup olmadığını da sorgulamaya başlar. Hatta olmayan şeylerin ve unutmanın
bile hatırlandığına dikkat çeker: “Duygu durumlarım da hafızamda tutuluyor, ama bu
duyguları yaşadığım sırada zihnime yansıdıkları şekilde değil de hafızama yansıdıkları
şekilde, yani çok daha değişik bir yöntemle tutuluyor. Çünkü ben geçmişte mutlu olduğumu
hatırladığımda, aynı şekilde mutlu olmuyorum, geçmişteki üzüntümü hatırlarken aynı şekilde
üzüntülü olmuyorum ya da bir zamanlar çok korktuğum anları şimdi hiç korkmadan
hatırlıyorum, çok önceleri duyduğum arzuları şimdi hiç arzu duymadan hatırlıyorum. Hatta
bazen tam tersine geçmişteki üzüntümü şimdi sevinçle hatırlıyorum ya da kaybettiğim bir
sevinci üzüntüyle hatırlıyorum. Tensel duygulanımlarımız söz konusu olduğunda, bunları
hatırlamamıza şaşırmamız gerekir, çünkü ruh başka bir şey, beden başka bir şey. Geçip gitmiş
bir acıyı şimdi mutlu mesut hatırlıyorsam bunda şaşılacak bir şey yok. Ama zihin ve hafıza bir
ve aynı şeydir, bu yüzden biz birine bir şeyi hatırlaması gerektiğini söylediğimizde, ‘Bak,
bunu zihninden hiç çıkarma!’ deriz. Bir şeyi unuttuğumuzda da, ‘Zihnimden silinmiş’ veya
‘Zihnimden kayıp gitmiş,’ deriz. Burada zihin derken aslında hafızayı kastediyoruz. Peki o
zaman geçmişteki üzüntümü hatırladığımda mutlu olmama ne diyeceğiz; yani zihnim mutlu,
hafızam üzüntülü olduğunda, kısacası zihnim mutluluk içerdiğinden mutlu, ama hafızam
üzüntü içerdiğinden üzüntülü olduğunda? Yoksa hafızanın zihinle bir ilgisi yok mu? Hiç
böyle bir şey söylenebilir mi? Söylense söylense şöyle söylenebilir: Hafıza zihnin midesi
gibidir, mutluluk ve üzüntü de tatlı ve acı birer yiyecek. Bu duygular hafızaya girdiğinde, yani
yiyecekler mideye indirildiğinde, orada kalabilirler, ama artık tat vermeyebilirler. Hafızanın
mideye benzetilmesi gülünç karşılanabilir, ama aralarında hiçbir benzerlik yok da denemez.”
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“Zihnimizi karıştıran arzu, sevinç, korku ve üzüntü gibi dört temel duygu var
derken, 1bu duyguları hafızam sayesinde dile getirdiğime de ayrıca dikkat edin. Bu duygularla
ilgili konuşmaya başladığımda da, örneğin her birini türlerine ve cinslerine göre belirli
sınıflara ayırdığımda ve tanımladığımda söyleyeceğim şeyleri yine de hafızamda buluyor ve
oradan çıkarıyorum. Ama bu karışık duygu durumlarını bir araya getirip de hatırladığımda
asla karmaşa yaşamıyorum. Bunları ben bir araya getirmeden ve bunlar üzerine düşünmeden
önce de orada olmalılar. Zaten bu yüzden ben onları hatırlayarak hafızamdan çıkarabiliyorum.
Belki de geviş getirirken yiyeceğin mideden ağza getirilmesi gibi bu duygular da yeniden
hatırlanarak hafızadan getiriliyorlar. Peki o zaman niçin bir insan geçmişteki mutluluğuyla ya
da üzüntüsüyle ilgili konuşurken, yani bu duyguları hatırlarken zihninin ağzında mutluluğun o
tatlı lezzetini, kederin o acı tadını alamıyor? Bu ikisi artık hiçbir şekilde birbirine
benzemediğine göre, acaba bu aşamada bizim yaptığımız benzetme mi yanlış? Çünkü bu
duygulardan bahsettiğimiz her an acı ya da korku duyacak olsak, bu duyguları bir daha
ağzımıza almak ister miyiz? Öte yandan biz bu duygulardan söz ederken, hafızamızda sadece
bu duygu adlarını oluşturan sesleri –bu sesleri biz tensel duyular yoluyla elde ettiğimiz
imgelerine göre hafızamızda tutuyoruz– bulmakla kalmıyor, bu duyguların kavramlarını da
buluyoruz. Bu duyguların kavramlarını buluyoruz, ama bunları olduğu gibi bedenimizin
herhangi bir kapısından içeri almıyoruz. Bunları ya zihin bizzat yaşadıktan sonra hafızaya
emanet ediyor ya da bunlar zihin tarafından emanet edilmeden hafızada tutuluyor.” 2
“Ama bu süreç imgelerle mi yoksa imgeler olmadan mı işliyor, kim rahatça
yanıtlayabilir ki bunu? Duyularımla o an için algılamamış olsam bile, örneğin taş diyorum,
güneş diyorum, çünkü bunların imgesi benim hafızamda mevcut. Örneğin bedenimde
hissettiğim bir acıdan söz ediyorum, ama o sırada acı falan yok ve benim canımı yakmıyor.
Ama o acının imgesi benim hafızamda olmamış olsaydı neden söz ettiğimi bilemeyecektim ve
ondan söz ederken bu acıyı zevkten ayırt edemeyecektim. Örneğin bedenimin sağlığından söz
ediyorum ve o an için sağlıklıyım diyelim, yani sözünü ettiğim beden durumu o an için bende
mevcut. Ama sağlıklı olsam bile sağlıklı olmanın imgesi benim hafızamda olmamış olsaydı,
bu kelimenin sesinin ne anlam ifade ettiğini hiçbir şekilde hatırlayamazdım ya da bedenleri
sağlıklı olmasa bile hafıza yetileri sayesinde sağlığın imgesine sahip olmamış olsalardı,
hastalar kendilerine sağlıktan söz edildiğinde bunun ne anlama geldiğini bilemeyeceklerdi.
Bundan başka örneğin nesneleri saydığımız sayılardan söz ediyorum. Ama işte bakın
hafızamda sayıların imgeleri yok, kendileri var. Güneşin imgesini ele alalım, bu da benim
hafızamda mevcut. Onun imgesinin imgesini değil, imgenin kendisini hatırlıyorum.
Hatırladığım sırada bende bu imge canlanıyor. Hafıza diyorum ve dediğim şeyi tanıyorum.
Bunu hafızamdan başka nerede tanıyabilirim? Acaba hafıza kendi imgesi sayesinde mi
mevcut, yoksa kendiliğinden mi mevcut?”3
“Peki buna ne diyeceksiniz? Ben unutmadan da söz edince neden söz ettiğimi
biliyorum. Bunu hatırlamamış olsaydım nereden bilecektim? Bu kelimenin sesinden söz
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etmiyorum, bu kelimenin anlamından söz ediyorum. Bu anlamı unutmuş olsam, o sesin ima
ettiği şeyi kesinlikle bilemeyecektim. Öyleyse hafızayı hatırladığımda hafıza kendisini
kendiliğinden devreye sokuyor. Ama unutmayı hatırladığımda hem hafıza hem de unutma
devreye giriyor, yani hatırlamamı sağlayan hafıza ile hatırlamama konu olan unutma. Ama
unutma hafızanın yokluğundan başka nedir ki? O hâlde onu hatırladığımda nasıl orada oluyor,
çünkü unutma devreye girdiğinde benim hatırlama yetim kalmıyor ki? Hatırladığımız şeyi
hafızada tutuyoruz; ama unutmayı hatırlamadıkça, unutma kelimesini işitsek bile bu
kelimenin ifade ettiği anlamı bilemeyecektik, öyleyse hafıza unutmayı da içeriyor. O hâlde
unutmamamız için orada bulunuyor, o orada olunca da unutuyoruz. Buradan şöyle bir sonuç
mu çıkıyor yoksa? Biz unutmayı hatırlayınca, onu hafızada olduğu için değil de, imgesi orada
olduğu için hatırlıyoruz, çünkü unutmanın kendisi orada olsaydı, bizim hatırlamamıza değil
de, tersine unutmamıza sebep olurdu. Bu sorunu kim çözecek? Neler olup bittiğini kim
kavrayacak?” 1
Augustinus hafıza hakkında bilgi edinmede epeyce bir yol kat ettiği hâlde, özellikle
unutma söz konusu olduğunda içinden çıkılmaz nice soruyla karşı karşıya kalır ve hafızanın
gücünün ne olduğunu tam olarak idrak edememenin hayal kırıklığını yaşar. Bu durumu,
araştırmaya çalıştığı konunun “hatırlayan bir varlık olarak insan; zihin sahibi bir varlık olarak
insan” olduğuna dikkat çekerek aşmaya çabalar. Ona göre bu araştırma konusu ne göğün
kuşaklarını araştırmaya benzer, ne yıldızlar arasındaki mesafeleri ölçmeye ne de dünyanın
uzayda nasıl dengede durduğunu. 2 Evet, ele aldığı sorun hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar
çetrefilli bir sorundur, ama Augustinus’a göre insanın kendisini de ancak insanın kendisi
çözebilir. Bu yüzden karşılaştığı her sorunu çözme yetisinin kendisinde mevcut olduğunun
bilincinde olarak yola devam etmeli ve kendisinin hâlâ kendisine çok uzak olduğunu
kavramalı ve kendisine yaklaşmanın yolunu aramalıdır. Dolayısıyla unutmanın
hatırlanmasıyla ilgili yaşadığı soruna, hatta daha önceye geri dönmeli ve hafızanın özellikle
işleyişi hakkında birçok başka sorunla karşılaşma pahasına hiçbir ayrıntıyı gözden
kaçırmamaya dikkat etmelidir. Çünkü asıl amacı olan Tanrı’ya ancak hafızasını tanıyarak ve
sonunda hafızasını da aşarak ulaşacaktır: “Aslında ben olmayan bir şeyin benden uzak
olmasına şaşırmamam gerekir. Ama bana benden daha yakın bir şey olabilir mi?” diye
sorarak adeta başladığı yere geri döner Augustinus. Ardından hızla hafızasının şimdiye dek
fark ettiği tüm özelliklerini bir kez daha hatırlamaya çalışarak düşünme sürecini sürdürür:
“Gerçekten de bendeki hafızanın gücünü anlamıyorum, bu güç olmaksızın kendimle ilgili
hiçbir şey söyleyemeyeceğim hâlde. Çünkü ne söyleyebilirim ki, unutmayı
hatırlayabildiğimden bu kadar eminsem? Hatırladığım şey hafızamda değil mi diyeceğim
yani? Ya da unutma, unutkan olmamam için hafızamdadır mı diyeceğim? Her ikisi de çok
saçma. Üçüncü bir çıkar yol var mı? Ben unutmayı hatırladığımda, hafızam unutmanın
imgesini bulunduruyor, unutmanın kendisini değil desem nasıl olacak? Böyle bir şey nasıl
söyleyebilirim? Eğer bir şeyin imgesi hafızada kalıyorsa, o şeyin ilkin kendisi varolmalı ki
hafızam onun imgesini alabilsin, öyle değil mi? Kartaca’yı hatırlıyorsam bu şekilde
hatırlıyorum zaten, yaşadığım her yerini, karşılaştığım insanların yüzlerini ve tensel
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duyularımla algıladığım her şeyi; bedenimin sağlıklı olduğunu da bu şekilde hatırlıyorum, acı
çektiğini de. Bütün bu anılar şu an karşımda olmasalar da hafızam onların imgelerini kapmış,
bu yüzden şu an karşımdalarmış gibi onlara bakabiliyorum ve benden uzakta da olsalar onları
hatırlayarak zihnimi onlara yoğunlaştırabiliyorum. O hâlde hafızada unutmanın kendisi değil
de imgesi kalıyorsa, unutmanın kendisi varolmuş olmalı ki, hafıza onun imgesini kapabilsin.
Ama varolmuşsa imgesini hafızaya nasıl yazdırmış olabilir? Çünkü bir anlık varoluşu
hafızaya önceden kaydedilmiş ne bulursa silip atar, öyle değil mi? Ama nasıl işlerse işlesin bu
süreç, ister kelimelerle tarif edilemez olsun, isterse akla mantığa sığmaz olsun, ben unutmayı
hatırladığımdan eminim, unutma benim bütün hatırladıklarımı silip atsa bile.” 1
“Hafızanın gücü çok büyük Tanrım, insanı ürküten bir şey var derinlerinde ve sonsuz
karmaşasında. İşte zihnin kendisi bu, işte bu benim. O hâlde ben kimim Tanrım? Nasıl bir
doğaya sahibim? Sürekli değişen, pek çok biçime giren, ölçülere sığmayan bir yaşam.
Baksanıza şu hafızamdaki geniş ovalara, dehlizlere, mağaralara, her türden şey var içinde,
saymaya kalksanız sayamazsınız. Nesneleri arıyorsanız imgeleri orada, sanatları arıyorsanız
kendileri orada. Zihnimizi etkileyen duyguları arıyorsanız, tanımlanması zor kavramlar ya da
kayıtlı izlenimler olarak orada. Zihinsel olarak yaşanmamış olan duygular bile hafızada
tutulmakta, gerçi hafızada ne varsa zihinde de olmalı. Hızla koşuyorum aralarından, bir oraya
bir buraya uçuşuyorum ve aklım erdiğince içlerine nüfuz etmeye çalışıyorum, ama bir türlü
yolun sonunu göremiyorum. Hafıza bu kadar güçlü işte, yaşayan insanın yaşamı bu kadar
zorlu işte, ölüme yazgılı olsa bile! Peki ben ne yapmalıyım ey Hakiki Yaşamım, Tanrım?
Hafıza denen bu yetimi de aşacağım, sana gelmek için onun da ötesine geçeceğim ey parlak
Işığım. Bana ne söylemek istiyorsun? İşte zihnimden geçerek sana çıkıyorum, hep benim
üzerimde duran sana. Hafıza denen o yetimi de aşıyorum işte, sana ulaşılabilecek tek yolla
ulaşmak için, sana tutunabileceğim tek yolla tutunmak için can atıyorum. Dört bacaklı
hayvanların, kuşların da hafızası var. Yoksa barınaklarını, yuvalarını bulamazlardı, yapmaya
alıştıkları pek çok şeyi de yapamazlardı, çünkü hafıza olmadan hiçbir konuda alışkanlık
edinemezlerdi. Bu yüzden beni karada dolaşan hayvanlardan farklı kılan, havada uçuşan
canlılardan akıllı kılan O’na ulaşmak için hafızamı da aşacağım. Peki hafızamı aşarken seni
nerede bulacağım ey hakiki İyi, ey Güvencenin Tatlı Pınarı, seni nerede bulacağım? Seni
hafızamın dışında bulursam seni hatırlamıyor olurum. Seni hatırlamıyorsam peki seni nasıl
bulurum?” 2
“Ben birçok şeyi kaybettiğimi ve bulduğumu hatırlıyorum. Bu yüzden biliyorum ki,
ben kaybettiğim bir şeyi ararken biri bana ‘Acaba bu mu?’ ya da ‘Acaba şu mu?’ dediğinde,
aradığım şey bana kendisini gösterene kadar hep ‘Hayır, değil’ derim. Hafızamda olmayan bir
şey, ne olursa olsun, bana kendisini gösterse bile onu bulmuş sayılmam, çünkü onu
tanıyamam. Kaybettiğimiz bir şeyi aradığımızda ve bulduğumuzda hep böyle olur. Herhangi
bir şey, gözle görülür somut bir nesne mesela, gözümüzün önünde yok olduğu hâlde
hafızamızdan yok olmamışsa onun imgesi mutlaka hafızamıza kazınmıştır, gözümüzün önüne
yeniden çıkana kadar da aranır. Bulunduğunda da, hafızadaki imgesi olduğu için tanınır. Biz
kaybettiğimiz bir şeyi o şeyi tanıyana dek bulduğumuzu söyleyemeyiz ve biz bu şeyi
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hatırlamıyorsak asla tanıyamayız. Çünkü kaybolan şey sadece gözlerimizin önünden
kaybolmuştur, ama hafızamıza kayıtlıdır.” 1
“Peki, hafızanın kendisi bir şey kaybettiğinde, yani bir şeyi unuttuğumuzda ve
hatırlamaya çalıştığımızda ne yaparız? Tek bakacağımız yer yine hafıza değil mi? Hafızamız
bize bulmak istediğimizden başka bir şey sunsa, aradığımız şeyle karşılaşıncaya kadar bu
teklifini geri çeviririz. Aradığımız şeyle karşılaşınca da, ‘İşte bu’ deriz. Onu tanımamış
olsaydık bu lafı etmezdik, zaten onu hatırlamamış olsaydık tanımazdık. O zaman da onu
unutmuş olmamız kesinlik kazanırdı. Yoksa tamamen çıkıp gitmemiş midir hafızamızdan, bir
parçası kalmış da diğer parçasını aramamızda bize yardımcı mı olacaktır? Hafıza her zaman
kendisiyle hemhal olan bir şeyin artık olmadığını hissettiğinden, alıştığı dayanağını
kaybedince sanki sakat kalmış gibi ısrarla kayıp parçasının kendisine verilmesini talep etmez
mi? Bu bazen tanıdığımız bir şahsı gördüğümüzde ya da düşündüğümüzde başımıza gelir, o
şahsın adını unutmuşsuzdur ve ısrarla hatırlamaya çalışıyoruzdur. Başka adlar geliyordur o
sıra aklımıza, ama hiç çağrışım yapmıyordur, çünkü biz o şahsı o adlarla tanımamışızdır, bu
yüzden ‘Yok, o değil,’ der dururuz, ta ki zihnimizde tanıdık bir sima canlandıran ve
doğruluğundan kesinlikle emin olduğumuz adı buluncaya kadar. O hâlde bu adın kaynağı
hafızada değil de nerede? Bu ad bize başkası tarafından hatırlatılsa bile adın kaynağı
hafızamızda olduğundan yine tanırız. Çünkü bu ad söylenince ilk kez duymuş gibi olmayız,
hemen hatırlar ve doğru olduğunu söyleriz. Zihnimizden tamamen silinmiş olsaydı bize
söylendiğinde bile hatırlamazdık. En azından unutmuş olduğumuzu hatırladığımızda tamamen
unutmuş olmuyoruz. Demek ki kaybettiğimiz ve bütünüyle zihnimizden çıkmış olan bir şeyi
arayamayız.” 2
Böylece Augustinus yavaş yavaş ilerleyerek hatırlamanın anlamını çözer. Ona göre,
insan hatırlamak istediği şeye aşina olmak zorundadır, çünkü hiç aşina olmadığı bir şeyi
hatırlamaya çalışmak insanın doğasına aykırıdır. Öyleyse Tanrı’yı ya da Tanrı’yla özdeş olan
mutlu yaşamı arayan bir insanın “Tanrı’yı buldum,” diyebilmesi için, onu tanıyor olması
gerekir: “Peki o zaman seni nasıl arayacağım, ya Rab? Çünkü seni ararken Tanrım, aslında
mutlu bir yaşam arıyorum. Ruhum yaşasın diye seni arıyorum. Çünkü bedenim ruhumda can
buluyor, ruhum da sende can buluyor. Öyleyse mutlu yaşamı nasıl arayacağım? Çünkü
‘Tamam, işte orada!’ diyene dek o yaşama sahip olamayacağım. Ama o zaman onu nasıl
arayacağımı söylemem gerekir, hatırlayarak mı arayacağım, sanki unutmuşum da unutmuş
olduğumu hâlâ hatırlamaya çalışıyormuşum gibi mi, yoksa hiç bilinmeyen bir şeyi, yani
benim daha önce hiç bilmediğim bir şeyi ya da unuttuğum ve unuttuğumu bile hatırlamadığım
bir şeyi öğrenmek ister gibi mi arayacağım? Bu yaşam herkesin isteyeceği, yani hiç kimsenin
asla istememezlik edemeyeceği mutlu yaşam değil mi? Ama bu yaşamın istedikleri yaşam
olduğunu nasıl biliyorlar? Nerede gördüler de bu yaşamı sevebiliyorlar? Kesinlikle mutlu
yaşama sahibiz, ama nasıl sahibiz orası meçhul. Başka bir duygu daha var, bazıları bu
duyguyu tadınca geçici bir süre mutlu oluyor, bazıları da bu duyguyu tadacağı umuduyla
mutlu oluyor. Sahip oldukları bu mutluluk biçimi, hakikisini yaşayanların mutluluğuna göre
daha alt seviyede. Yine de iyi durumdalar, çünkü bir de mutluluğu hiç tatmamış olanlar var,
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ne gerçek anlamda ne de umut besleyerek. Ama onlarda bile mutlulukla ilgili bir düşünce
olmalı, yoksa mutlu olmak istemezlerdi; kısacası sadece istedikleri şey kesin. İşte bir şekilde
mutluluğa aşinalar ki, mutluluk hakkında belli belirsiz bir düşünceleri var. Benim dikkatimi
çeken bu düşüncenin hafızada olup olmadığı. Çünkü hafızadaysa o zaman biz geçmişte mutlu
olmuştuk. Ama hepimiz tek tek mi mutlu olduk, yoksa ilk günahı işleyen insanda mı mutlu
olduk, 1 yani biz insanların onunla birlikte öldüğü ve hepimizin zavallılık mirasını üstlenip
onun soyundan geldiği insanda mı mutlu olduk gibi bir soruna şimdi girmek istemiyorum.
Benim sorunum, mutlu yaşamın hafızada olup olmadığı. Çünkü onun ne olduğunu
bilmeseydik onu sevemezdik. Bu kelimeyi işittik ve hepimizin özleminin bu yaşamı aramak
olduğunu kabullendik; çünkü bize haz veren bu kelimenin sesi değildi. Bir Yunan Latince bir
kelime işittiğinde, ne söylendiğini anlamadığından haz almaz. Bizse haz alırız, Yunan da bu
kelimeyi Yunanca duysaydı aynı şekilde haz alırdı. Ama söz ettiğim kelime ne Yunanca ne
Latince. Böyle olmasına rağmen Yunanlar, Latinler ya da başka dil konuşan insanlar, hepsi
ama hepsi bu kelimenin peşindeler. Demek ki bu kelimeyi herkes biliyor ve keşke mümkün
olsaydı da bütün insanlara mutlu olmak isteyip istemediklerini sorabilseydik, kuşkusuz hep
bir ağızdan istediklerini söylerlerdi. Bu kelimenin içerdiği anlam, hafızalarında olmasaydı,
böyle bir şey isteyemezlerdi.
“Ama bu nasıl oluyor? Kartaca’yı gören birinin bu kenti hatırlaması gibi bir şey mi
bu? Hayır. Mutlu yaşam gözle görülmez, çünkü bir cismi yok. Acaba sayıları hatırladığımız
gibi bir şey mi? Hayır. Çünkü sayılar hakkında bir kavrayışı olan insan, onları elde etmek için
artık peşlerine düşmez. Ama mutlu yaşam hakkında bizim bir düşüncemiz var ve bu yüzden
onu seviyoruz; ama mutlu olabilmek için onu hâlâ elde etmek istiyoruz. Belagati
hatırladığımız gibi bir şey olmasın? Hayır. Çünkü insanlar bu kelimeyi işittiklerinde, henüz
belahat sahibi olmasalar da bu kelimenin anlamını hatırlıyor ve çoğu belagatli olmayı
arzuluyor. Bu da onların belagat hakkında bir düşüncelerinin olduğunu gösterir. Ama onların
belagatten haz almaları ve belagatli olmayı arzulamalarının nedeni, tensel duyuları aracılığıyla
belagat sahibi başka insanları görmüş olmalarından kaynaklanıyor. Yine de içsel anlamda bu
konuda bir düşünceleri olmasa, bundan haz almazlardı, haz almadıkları için de belagatli
olmayı arzulamazlardı. Mutlu yaşama gelince, onu başkalarında görmemizi sağlayacak
herhangi bir tensel duyumuz yok. Sevinci hatırladığımız gibi bir şey mi acaba? Belki de öyle.
Çünkü ben üzgün olduğumda bile sevincimi hatırlıyorum, 2 mutlu bir yaşamı hatırlayan bir
biçare gibi. Ama sevincimi herhangi bir tensel duyuyla ne görmüşümdür ne işitmişimdir ne
koklamışımdır ne tatmışımdır ne de ona dokunmuşumdur. Sevinçli olduğumda onu sadece
zihnimde yaşadım, bu yüzden sevinçle ilgili bir düşünce hafızama işlendi, sevindiğimi
hatırladığım anıların değişik özelliklerine göre bu hâlimi bazen lanetle bazen özlemle
hatırlayabileyim diye. Çünkü şimdi nefretle ve iğrenerek hatırladığım utanç dolu
davranışlarım beni bir dönem sevince boğmuştu; zaman zaman da şimdi özlemle hatırladığım
iyi ve onurlu davranışlarımdan sevinç duymuştum, gerçi artık bunlar çok gerilerde kaldılar.
Ama şu bir gerçek ki, geçmişteki sevincimi hatırlamak beni hep üzer.
1

2

Âdem’de. Augustinus için Âdem insan soyunun atası olmaktan öte, insanın ölümlü bir varlık olmasının
simgesidir.
Sevinçli olduğum zamanı.
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O hâlde benim nerede, ne zaman böyle hatırlayabileceğim, sevebileceğim ve özlemini
duyabileceğim mutlu bir yaşamım oldu ki? Üstelik bu duygu durumu sadece bende yok,
birkaç arkadaşımla da sınırlı değil, istisnasız hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Mutlu yaşam
düşüncesine sahip olmasaydık, bu kadar ısrarla onu istemezdik. Ama bunun anlamı ne? İki
kişi bulup sorun bakalım, askerlik yapmak isteyip istemediklerini; muhtemelen biri istediğini
söyleyecektir, diğeri istemediğini. Ama mutlu olmak isteyip istemediklerini sorun yine aynı
kişilere, ikisi birden anında, hiç tereddütsüz mutlu olmak istediklerini söyleyeceklerdir. Zaten
birinin askerlik yapmak istemesinin, diğerinin de istememesinin nedeni mutlu olmaktan başka
bir şey değil. Acaba bunun sebebi kiminin şundan, kiminin bundan sevinç duyması mı?
Sonuçta herkes mutlu olmak istiyor ve bu konuda hemfikir, hatta sorsanız hep bir ağızdan
sevinçli olmak istediklerini de söyleyeceklerdir. İşte bu sevincin adına mutlu yaşam deniyor.
Kimi şuradan, kimi buradan yola çıksa da hepsinin ulaşmak için can attığı hedef, sevinç
duymak. Hiç kimse ben hiç sevinç yaşamadım diyemez, çünkü bu duygu hafızasına kayıtlı ve
mutlu yaşam dendiğinde bunu anlıyor.” 1
Ama Augustinus’un sevinç dendiğinde anladığı sevinç herkesin anladığı türden bir
sevinç değildir. Çünkü sıradan sevinç duygusu Augustinus’un “İşte Tanrı ya da işte mutlu
yaşam bu!” diyebileceği bir duygu olmaktan çok uzaktır. Öyleyse ona göre herkesin hissettiği
sevinçten çok farklı bir sevinç daha olmak zorundadır ve bu sevinç sadece Tanrı’yı Tanrı
olduğu için sevenlerin tadabileceği üstün bir sevinçtir. 2 Hatta bu sevinç Mutlu Yaşamın ve
Hakiki Mutluluğun ta kendisidir. Çünkü Mutlu Yaşam sevinci Tanrı’da aramak, Tanrı’da
temellendirmek ve Tanrı’dan dolayı sevinmektir ki, hakiki mutluluğun asıl anlamı da budur.
Herkesin hissettiği türden sevinç ise Tanrı’nın dışında, herhangi bir yerde bulunabilecek
sevinçtir; bu sevinç sahtedir ve hakiki sevincin sadece gölgesidir. 3 Hakiki sevinçse insanın
kendi hafızasından başka bir yerde değildir. Augustinus bu konudaki düşüncelerini şöyle dile
getirir: “Öyleyse herkesin mutlu olmak istediğinden emin olamayız, çünkü sevinçlerinin
kaynağını sende aramayanlar da var. Oysa hakiki mutlu yaşam bu ve onlar bu hakiki mutlu
yaşamı istemiyorlar. Yoksa herkes bunu istiyor da, henüz beden ruha, ruh da bedene aykırı
olanı arzuladığından, istediklerini yapamıyorlar mı? 4 Bu durumda ancak güçlerinin yettiği
şeyi yapmak zorunda kalıyorlar ve bununla yetiniyorlar, çünkü iradeleri yapamayacakları şeyi
yapacak kadar güçlü olmadığından onlara istediklerini yapacak gücü hissettiremiyor.
İnsanlara sorsam ve desem ki, sevincinizi hakikatte mi yoksa sahtelikte mi bulmak istersiniz,
hiç tereddüt etmeden hakikatte bulmak istediklerini söyleyeceklerdir, tıpkı mutlu olmak
istediklerini söyledikleri gibi. Mutlu yaşam, hakikate dayalı sevinçtir. Bu sevinç sende
temellenir Tanrım, çünkü sen Hakikatsin, Ruhumun Işığısın, yüzümün Esenliğisin, 5
Tanrımsın. Herkes mutlu bir yaşam istiyor, biricik mutluluk olan bu yaşamı herkes istiyor,
hakikate dayalı sevinci herkes istiyor. Aldatmak isteyen çok insan tanıdım, ama aldatılmak
isteyenini görmedim. Peki bunlar mutlu yaşamı nereden biliyor, hakikati de aynı şekilde
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bilmeleri gerekmiyor mu? Çünkü hakikati sevdikleri, aldatılmak istemediklerinden belli.
Öyleyse mutlu yaşamı sevince, bu yaşam da hakikate dayalı sevinçten başka bir şey değilse,
hiç tartışmasız hakikati de seviyorlar demektir, çünkü hafızalarında hakikatle ilgili bir
düşünceleri olmasa hakikati sevemezler. O hâlde niçin sevinçlerini hakikate
dayandırmıyorlar? Niçin mutlu değiller? Çünkü hayal meyal hatırladıkları ve kendilerini
mutlu edecek hakikatten çok, kendilerini gitgide zavallı kılacak başka şeylerle meşguller.
Çünkü insanlık hâlâ loş bir ışıkta; haydi yürüyün, yürüyün ki karanlıklar sizi yutmasın.
“Peki öyleyse hakikat neden nefret doğuruyor, niçin senin kulun hakikati bildirene
düşman oldu, mutlu yaşamı sevdiği hâlde ve bu yaşam hakikate dayalı bir sevinç olduğu
hâlde? Bunun tek nedeni şu: İnsanlarda hakikat sevgisi öyle bir hal alıyor ki, bambaşka bir
şey seviyorlar ve sevdikleri bu şeyin hakikat olmasını istiyorlar, çünkü aldatılmak
istemediklerinden, yanıldıklarını da kabullenmek istemiyorlar. İşte bu yüzden hakikat yerine
sevdikleri şeyin uğruna hakikatten nefret ediyorlar. Hakikatten yayılan ışığı seviyorlar, ama o
ışık kendi yanılgılarını ortaya çıkardı mı ondan nefret ediyorlar. Çünkü aldatılmak
istemiyorlar, aldatmak istiyorlar, hakikat kendisini onlara gösterdi mi seviyorlar, ama onları
kendilerine gösterdi mi nefret ediyorlar. Ektiklerini biçecekler, çünkü hakikatin kendilerini
açığa çıkarmasını istemeyenler, isteseler de istemeseler de açığa çıkacaklar, ama o sıra
hakikat onlara kendisini göstermeyecek. 1 Evet, doğru, insan ruhu böyle körlemesine, böyle
miskince, böyle aşağılık bir şekilde, böyle onursuzca saklanmayı yeğliyor, ama kendisinden
hiçbir şey saklansın istemiyor. Ama istese de istemese de cezasını çekecek, çünkü hakikatten
saklanamaz, tersine hakikat ondan saklanır. Her şeye rağmen insan o zavallı hâline bakmadan,
hâlâ sevincini sahteliklerde değil, hakiki olanlarda aramaya kalkıyor. Ama ne zaman ki
dikkatini dağıtan ne var ne yoksa aradan çekip sevincini her şeyin gerçeğe dönüştüğü
Hakikatte bulacak, işte ancak o zaman mutlu olacak.” 2
Böylece en başından itibaren gelip geçici olanların değil de, hakiki olanların peşinde
koşturduğu için hiçbir şekilde mutlu olamadığını anlayan ve sıradan sevinçlerin, sıradan
mutlulukların ve sıradan hazların hakiki sevincin, hakiki mutluluğun ve hakiki hazzın birer
gölgesi ya da kopyası olduğunu idrak eden Augustinus, en sonunda yolculuğuna başladığı
yere, yani hafızaya geri dönüp bakar ve görür ki, yaşamının hakiki soluğu olan Tanrı ve hep
tatmak istediği mutlu yaşam olanca haşmetiyle yine hafızasında bulunmaktadır. Şöyle
haykırır: “Bak, seni ararken, hafızamda ne geniş yollar kat ettim ya Rab ve seni onun dışında
bulamadım. Çünkü seni ilk öğrendiğim andan itibaren hatırıma gelenler dışında seninle ilgili
hiçbir şey bulamadım. Çünkü seni ilk öğrendiğim andan itibaren seni hiç unutmadım.
Hakikati bulduğum yerde Tanrı’mı da buldum; Hakikati ilk öğrendiğim andan itibaren onu
hiç unutmadım. Demek ki seni ilk öğrendiğim andan itibaren hafızamdasın ve ben seni
hatırlayınca ve senin hazzına varınca seni orada buluyorum. İşte bunlar benim kutsal
hazlarım, bunlar yoksulluğuma merhamet gösterip senin bana bahşettiğin hazlar.” 3
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Ama bir sorun daha söz konusudur Augustinus için; Tanrı hafızadaysa, hafızanın
hangi kademesindedir ya da neresinde bulunmaktadır? Şöyle sorar ve sorduğu soruyu yine
kendi yanıtlar: “Ama hafızamın neresinde bulunuyorsun ya Rab, neresini mesken tuttun?
Nasıl bir yuva yaptın kendine? Ne tür bir tapınak inşa ettin kendine? Orada bulunmakla
hafızama onur bahşettin, ama hafızamın hangi kısmındasın, bunu düşünmeden edemiyorum.
Çünkü seni hatırlarken hafızamın hayvanlarda da olan bölümlerinin üstüne yükseliyorum,
çünkü seni maddi şeylerin arasında bulamadım, sonra hafızamda duygularımı depoladığım
bölümlere ulaştım, ama seni orada da bulamadım. Buradan yine hafızamda bulunan zihnimin
kendi meskenine girdim, çünkü zihin de kendisini anımsayabilir; ama sen orada da yoktun.
Çünkü sen somut bir nesneye benzemiyorsun, insanın yaşarken hissettiği bir duyguya da
benzemiyorsun, yani sevindiğimizde, üzüldüğümüzde, arzuladığımızda, korktuğumuzda,
hatırladığımızda, unuttuğumuzda ya da bunlar gibi bir şey yaşadığımızda hissettiğimiz bir
duyguya; sen zihnin kendisi de değilsin, çünkü sen zihnin Rab Tanrı’sısın. Bütün bunlar
değişebilir, ama sen hepsinin üstünde değişmeden kalırsın ve seni ilk öğrendiğimden beri
lütfedip hafızamı mesken eyledin. Niçin senin hafızamın neresinde oturduğunu soruyorum ki,
sanki orada gerçekten böyle yerler varmış gibi? Senin orada oturduğun kesin, çünkü seni ilk
öğrendiğim andan beri hatırlıyorum ve seni düşününce seni orada buluyorum.” 1
“O hâlde ben seni öğrenmek için seni nerede buldum? Çünkü seni öğrenmeden önce,
henüz hafızamda değildin. Seni öğrenmek için tanıdığımda, sen benim üstümde, kendi içinde
olduğuna göre, ben seni nerede buldum öyleyse? Senin bir mekânın yok ki, geriye
gidebileceğimiz, ileri gidebileceğimiz bir mekânın yok ki. Ey Hakikat, sana danışan herkese,
her yerde nezaret ediyorsun, ne kadar farklı konularda danışırlarsa danışsınlar, herkese aynı
anda yanıt veriyorsun. Herkese açıkça yanıt veriyorsun, ama herkes seni açıkça işitmiyor.
Herkes sana arzu ettikleri hakkında danışıyor, ama hep arzu ettikleri yanıtları duyamıyor.
Senin en iyi hizmetkârın, senden arzu ettiği yanıtı duymaya değil de senin verdiğin yanıtı
dinlemeye niyetlenen insandır.” 2
Augustinus’un hafızanın doğasını inceleme gayreti nihayet semeresini vermiş ve hem
hatırladıklarını hem unuttuklarını ona hatırlatarak kendi benliğiyle Tanrı arasındaki mesafenin
hafızanın kendi içinde kapatılabileceğini ve Tanrı’ya ancak hafızadan erişilebileceğini
göstermiştir. Bu hummalı gayret içinde Augustinus Tanrı’dan çok uzak olduğunda bile,
hafızasının doğasında Tanrı’ya çok yakın olduğunu keşfetmiştir. Çünkü insan Tanrı’nın
suretinde yaratıldığından ve Tanrı ile ruh arasındaki güçlü bağlantı insanın düşüşüyle bile yok
olmadığından, hafızada Tanrı’ya dair silik bir hatıra hep mevcuttur. Bu yüzdendir ki
Augustinus bütün yaşamı boyunca O’nu aramaktadır, çünkü bu hatıra olmasa başından beri
böyle yana yakıla arayacağı bir şey de olmayacaktır. Tanrı’yı ilk öğrendiği andan itibaren
hafızası bu bilgiyi kendi içinde tutmuştur ve O’nu öğrendiği için hiç unutmadığı gibi zihnine
çağırdığı anda da Tanrı hep hafızasında, yani içinde olduğu için ve Augustinus Tanrı’nın
yarattığı bir varlık olduğu için O’nu hemen hafızasındaki meskeninde buluvermiştir. 3Ama bu
da Augustinus için yeterli değildir. Çünkü Tanrı’yı gerçek anlamda bilme, önceden öğrenilen
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ve hafızanın orasına burasına dağılan başka tür bilgilerin toplanıp bir araya getirilmesine
benzememektedir. Çünkü Tanrı’yı bilme, tanrısal bir aydınlanmayı gerektirmektedir ve bu tür
bir aydınlanma, yani hakikatin ışığıyla aydınlanma hafızanın da üstündedir. Kısacası
hafızanın doğası Tanrı’nın içkin yanına, aydınlanma ise Tanrı’nın aşkın yanına erişmeyi
sağlamaktadır. 1
Buna uygun olarak Augustinus bu içsel yolculuğunda önce hafızanın doğasından
Tanrı’nın ya da mutlu yaşamın silik hatırasına doğru hareket ederek mutlu yaşamın
hatırasından Tanrı’nın içkin yanına geçip Tanrı’nın içkin yanının hatırasından da zihnin
ötesindeki Tanrı’yla karşılaşınca, geç de olsa Tanrı’yı sevmiş olduğunu idrak etmiştir. 2 Çünkü
Tanrı onun hep içinde olmuştur, ama kendisi hep Tanrı’nın dışında kalmıştır; dolayısıyla O’nu
yarattıklarının arasında aramıştır. Tanrı’nın yarattığı her şey sonlu ve gelip geçici olduğundan,
bir batak gibi Augustinus’u içlerine çekmiş ve onu çamurlarına bulamıştır. Burası
Augustinus’un Tanrı’yı unuttuğu yerdir ve Augustinus bu çamurun içinde debelenip dururken
Tanrı’dan da iyice uzaklaşmış ve hafızasının doğasına kazınmış olan Tanrı’yı ve başlangıçtan
itibaren varolan aşkını hatırlamaz olmuştur. Ama bu debelenme, yani bulunduğu yerden hiçbir
zaman memnun olmama hâli veya hafızasındakini unutuş anı, onun için adeta bir pencere
olmuş 3 ve o pencereden Tanrı’nın aşkın yanının ışığı ruhunun ta derinlerine kadar
süzülmüştür. Bu hakikatin ışığıdır ve hafıza bu ışığın görüldüğü anda olagelen durumu bir
pencere gibi Augustinus’a yansıtmış, parça parça olan varlığını yerden toplamasını
sağlamıştır. Gözlerini yansıttığı ışığa çevirtmiş, sağırlığının buzdan duvarlarını kırmış ve
doğrudan doğruya Tanrı’nın onu çağıran sesine yükselterek hakikat karşısında şöyle
haykırmasına neden olmuştur: 4“Seni çok geç sevdim, ey en eski, en yeni güzellik, seni çok
geç sevdim! İşte artık içimdesin ve ben dünyanın dışındayım. Ben seni orada aradım ve
çirkinleşip senin yarattığın âlemin güzelliğine kapıldım. Sen benimleydin, bense seninle
değildim. Bu güzellikler beni senden uzak tutuyordu; sen onlarda olmasan zaten
varolamayacak olan güzellikler. Sen seslendin, haykırdın ve sağırlığımı kırıp parçaladın,
ışıdın, pırıl pırıl parladın ve körlüğümü kaçırttın; rayihanı yaydın ve ben esintisinin peşine
düştüm, o andan beri seni soluyorum, seni tattım, o andan beri sana açım, sana susuyorum,
bana dokundun, o andan beri sende huzur bulmak için yanıp tutuşuyorum.” 5
Evet, Augustinus Hakikati hafızasında bulur ve O’nu bulduğu anda da yaşamının
dümenini artık bambaşka bir yola çevirir. Dünya hâlinin ayartıcı etkilerinden tek tek arınmaya
başlar, bedenine karşı müthiş bir savaş başlatır. Oburluğa karşı mücadele eder, hoş kokuların
albenisine karşı mücadele eder, kulağına gelen hoş seslere karşı mücadele eder, gözlerini
kamaştıran hazlara karşı mücadele eder ve meraka, kibre ya da kendini beğenmişliğe karşı
mücadele eder. Nasıl mücadele ettiğini de her ayrıntısına kadar Tanrı’ya itiraf eder.
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Ama Tanrı zaten bu itiraflarını bilmiyor mudur? Ezeli ve ebedi zaman Tanrı’nın
olduğuna göre, Tanrı zaman içinde olup bitenleri zaten görmüyor mudur? Aslında
İtiraflar’ının en önemli konusu belki de işte bu zaman problemidir. İtiraflar’ın 11. kitabının
içeriğini oluşturan zaman sorununu, Augustinus yine zihnini ince ince işleyerek çözmeye
çalışır. Bu kitap zamanı incelerken bir yandan da Eski Ahit’in Yaratılış Kitabı’nda yazılanlar
hakkında yorumlamalara girişir ve Augustinus eserinin son iki kitabında (12 ve 13) bu
yorumlamalarını daha da derinleştirir. Bu yorumlamaları yaparken de zaman zaman Tanrı’nın
göğü ve yeri yaratmadan önce, yani yaratılışın başlangıcından önce ne yaptığını soranlara açık
ve kesin yanıtlar vermeye çalışır. Tanrı’nın zamanı aşkın bir varlık olduğunu, varlığın kendisi
olduğunu ve O’nun için ne gelecek ne de geçmiş zaman olduğunu, her şeyin şimdide
gerçekleştiğini tumturaklı bir dille, bir dolu mecazla öre öre anlatmaya çalışır. Bu yüzden
hafıza konusunun anlatıldığı 10. kitap da dâhil olmak üzere, son dört kitap hem edebi, hem
felsefi hem de ilahiyat açısından son derece önemli bilgiler veren bir hazinedir.
Augustinus, zamana yazgılı bir varlık olan insanın idrak yetisi ile Tanrı’nın zamana
aşkın doğası, görüşü ve anlayışı arasındaki farkı eserinde güçlü bir belagatle sunar ve
mükemmelleşme çabasındaki insan ruhunun her şeyden önce bu farkı idrak etmesi gerektiğini
defalarca altını çizerek vurgular. Mükemmelleşme yolculuğu Tanrı’nın insandan tek
beklentisidir. Çünkü O sadece insanoğlunu kendi suretinde ve kendine benzer yaratmıştır ve
onu yarattığı andan itibaren de kendine dönmesini beklemektedir. Mükemmelleşme büyük bir
sırdır ve bu sırrın anlamını bir insan bir başka insana anlatmaktan acizdir. Bu sır sadece
Tanrı’nın kapısı çalınarak dilenecek ve anlamına vakıf olunacak bir sırdır ve Augustinus’a
göre Tanrı’nın kapısını çalan insana o kapı mutlaka açılacaktır.
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Uygulamalar
Augustinus’un İtiraflar adlı eserini özgün dilinden yapılmış güvenilir bir çevirisinden
okuyarak Platon’un anımsama kuramı çerçevesinde arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Augustinus’un Tanrı’yı aramadan önceki yaşantısının özellikleri nelerdir?
2. Augustinus için Tanrı aşkı nedir?
3. Augustinus Tanrı’yı nerede bulur?
4. Augustinus’un hafıza anlayışını açıklayınız.
5. Augustinus için zaman nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hristiyanlık düşüncesinin duayenlerinden Aziz Augustinus’un (İS
354/430) Confessiones (İtiraflar) adlı ünlü yapıtından alıntılarla onu bu eseri yazmaya götüren
nedenler açıklanmış ve özellikle hafızayla (memoria) ilgili görüşlerinden yola çıkılarak
Tanrı’ya yükselişine tanıklık edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Augustinus eserinde sıklıkla dile getirdiği “içimdeki adam” sözüyle neyi
kastediyor olabilir?
a)
İç sesini
b)
İç benliğini
c)
Ruhunu
d)
İçindeki ifriti
2)
Augustinus, ömrünce aradığı Tanrı’sını nasıl bulmuştur?
a)
Bir piskoposun yardımıyla.
b)
Annesinin duaları sayesinde.
c)
Felsefi sorgulamalar sonucu.
d)
Gönül gözüyle.
3)
Augustinus’un Hıristiyan olmadan önce bağlandığı dinsel inanış hangi şıkta
doğru olarak verilmiştir?
a)
Kabbalacılık
b)
Yeni-Platonculuk
c)
Zerdüştlük
d)
Manicilik
4)
Augustinus’un üzerinde derin etkiler bırakan, kendi deyimiyle “onu
heyecanlandırıp alev alev yakan” filozof ve eseri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Aristoteles: Protreptikos
b)
Cicero: Hortensius
c)
Aristoteles: Metaphysica
d)
Platon: Devlet
5)
Augustinus’un Hristiyan teolojisinin temelini oluşturan adeta bir özyaşam
hikâyesi niteliğindeki eserinin Latince adı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Philosophiae Consolatio
b)
De Providentia
c)
Confessiones
d)
Ta eis heauton
6)
Augustinus’un hafıza konusundaki görüşlerini en doğru şekilde yansıtan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Duyularla edinilen nesnenin imgesiyle dolu bir hazinedir.
b)
Yalnızca öğrendiklerimizi unutmamamızı sağlayan bir yetidir.
c)
Canlı varlıkların hayatta kalmasını sağlayan bilişsel bir durumdur.
d)
Şimdiyle geçmiş arasında kurulan köprüdür.
7)
Augustinus’a göre öğrenmek nedir?
a)
İçsel bir yolculuktur.
b)
Hatırlamaktır.
c)
Sorgulamaktır
d)
Zihni yanılgılarından arındırmaktır..
8)
Aşağıdakilerden hangisi Augustinus’a göre insan zihnini karıştıran temel
duygu durumlarından biri değildir?
a)
Arzu
b)
Sevinç
c)
Korku
d)
Utanç
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9)
I. Hatırladığını hatırlama özelliği.
II. Ahlaklı bir varlık olma özelliği.
III. Öğrenme özelliği.
IV. Geçmişte yaşanmış duygu durumları hatırlama özelliği.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hafızanın insana kattığı özellikler arasına yer
alır?
a)
b)
c)
d)
10)
değildir?
a)
b)
c)
d)

I ve II
III ve IV
I, II ve IV
I, III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi Augustinus’un Tanrı’sına yakıştırdığı isimlerden biri
En Üstün İyi
Hakikat
Sevinç
Ruhun Işığı

Cevaplar
1) b, 2)d, 3)d, 4)b, 5)c, 6) a, 7) b, 8) d, 9) d, 10) a
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