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ÖNSÖZ
Yaşama felsefeleri kitabı ağırlıklı olarak Batı felsefesinin yaşama karşı geliştirdiği görüş ve
tavırları açıklamaya çalışır. Kitabımızda tarihi bir gelişim içerisinde sunulmaya çalışılan bu tavırlar
böylece birbirleriyle de bağlantılı halde gösterilmeye çalışılmışlardır.
Kitabın “Bu Bölümde Ne Öğrendik” kısmı kimi zaman metnin ifade etmeye çalıştığı
noktayla uygun olsa da doğrudan metinde yer almayan bazı hususları da içermektedir. Önemli bir
diğer husus da açık uçlu soruların tercih edilmesinin nedeni kitapta zaten yeterince soru bulunması
ve felsefenin yapısına bu türden açık uçlu soruların daha müsait olmasıyla ilgilidir.
Bir diğer önemli husus Batı düşüncesi içinde önemli ölçüde yer alsa da İslam yaşama
felsefesinden bahsetmeyişimizle ilgilidir. Bunun bir eksiklik olsa da ayrı olarak ele alınmasının daha
uygun olduğunu düşündük.
Elimizden geleni yapsak da çalışmanın eksiklikleri yine de olacaktır. İnsan yaşamı da böyle
değil midir zaten?
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YAZAR NOTU
Bazı sorular cevap istemez. Soru sanki bir uyarıdır. “Yaşamı bir derse sığdırmak ne
derece doğrudur?” sorusu da böyledir. Yaşam, sığmayan şeydir. Ama yine de bu soruya bir cevap
arayacağımızdan yapılacak en doğru hamle bu dersi sadece bir ders olarak görmemek olabilir.
Eğer bir ders olarak görülecekse de Batı’nın felsefeyi bir ders olarak görmekle yani felsefe gibi
pratik bilgelik etkinliğini teorik bir bilgi etkinliğine çevirerek nerelere düştüğünü analiz
edebiliriz. Sanıyorum ki bu bizim çıkaracağımız bir derstir.
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1.ANTİK DÖNEM ÖNCESİ YAŞAM İLKELLİK MİDİR?

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.

Hayata İlişkin İki Ayrı Bakış Açısı
İnsanın Diğer Canlılardan Farkı

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?
3)

İlkellik, içinde belirli bir bakış açısının olduğu bir kavram mıdır?
İnsanı sadece cansız varlıklardan değil canlı varlıklardan da ayıran hususlar
Eski çağlarda kutsallık insanın hayatında nasıl bir yer işgal ederdi?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern anlayışın geçmişe
Modern dönemde yaşayan
ilişkin yargılarını eleştirel bir insanların şartlarına
şekilde gözden geçirmek
kendimizi koyarak bir
değerlendirme yapabiliriz.

4

Anahtar Kavramlar




İlkellik
Kutsal
Teknik.

5

Giriş
Aşağıdaki iki bölüm temelde modern dönemin ilkellik olarak kavramsallaştırdığı ama
negatif bir anlam vermeye çalıştığı önyargıya eleştirel bir şekilde yaklaşmayı
hedeflemektedir. İnsanın teknik kavramı çerçevesinde kendisini geliştirmesi bu anlamda
ilkelliği kabul etmez.
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1.1.Hayata İlişkin İki Ayrı Bakış Açısı
Günümüz dünyası bilimsel ve rasyonel bakış açısının doğrultusunda geçmişi
irrasyonel ve bilimdışı olarak tasnif etmeyi oldukça iyi becermiştir! Bu bakış açısı
bilimselliğin sorgulanmasını engellediği gibi geçmiş olanı da bugüne doğru bir evrimmiş gibi
yani bilimsel, rasyonel olan bir kafaya, düşünmeye ilerleme şeklinde okunmasına neden
olmuştur. Bu okuma geçmişin tarihe dönüşmesidir. Ama geçmişte yaşayan insanların bizim
tarihimizin değil kendi yaşam(a)larının içinde olduklarını unutmamalıyız. Nasıl ki bugünkü
bilim anlayışımız doğayı tahrip edecek teknolojiye dönüştüyse tarih anlayışımızın da
geçmişin insanlarını tahrip etmesine izin vermemeliyiz.
Şu halde tarih aslında geçmişin belirli bir şekilde okunmasıdır. Geçmişte yaşamadık.
Buna karşın sanki geçmişi okurken kendi geçmişimizi okuyormuşuz gibi bir düşünceye
kapılırız. Hislerle karışık olan bu düşünce insanlık tarihi denilen bir tanımlamayı da oluşturur.
Geçmişi bilmemiz birtakım yazılı belgelerin aktarılması ve kalıntıların ışığında yaptığımız
analizlerin sonucundadır. Ama bu analizlerin ardında geçmişte yaşayan insanların irrasyonel
oldukları ve dolayısıyla da ilkel oldukları önyargısının olduğunu unutmamak gerekir. Onların
düşüncelerinin, hisleri ve duyguları olduklarını düşünürüz, aynı hayvanlarda olduğunu
düşündüğümüz gibi. Böylece onların ilkelliklerini maymuna benzer insan resimleriyle de
destekleriz.
Bilimden önce dinin insan hayatında yer tuttuğunu biliyoruz. Bilim eğer teorik
düşünme olarak kabul edilecekse insanın bu türden soyut düşünmeye geçmeden önce hayatta
kalmak için veya hayatı anlamlandırmak için -mesela ölümlülüğü anlamak gibi- dine çok
daha fazla ihtiyacı vardır. Hayat rasyonel yoldan anlaşılmaya çalışıldığında bize kendi resmini
bütünüyle ne kadar verir? Bu soru özellikle ilk insanları ya da ilk çağlarda yaşayan insanları
anlamak istiyorsak önemlidir. Aslında felsefeyi eğer hayatı anlama çabası olarak görüyorsak
da bu önemlidir. Bu derste daha ileride göstereceğimiz gibi felsefe de belirli filozofların
düşüncesine uygun bir şekil almıştır. Dolayısıyla felsefenin zorunlu olarak böyle yapılması
gerektiğini söyleyemeyiz. Bir diğer deyişle felsefe kendine özgü olan bir yaşama anlayışı
ortaya koyar. Bu anlayış dışında olan ve kendine özgü felsefeleri olan yaşamların da olduğunu
göz ardı etmemek gereklidir.
Tekrar din konusuna dönerek bu hususu daha iyi anlatmak için mana ile logos arasında
önemli bir kitapta yapılan ayrımın faydalı olduğunu söylemeliyiz: “Dinin, kendini oluşturan
öğelerin kalıntılarından farklı bir sistem düşüncesine ulaşıldı ya da başka bir ifadeyle geri
dönüldü; din, eklemli bir düşünce, bir dünya görüşüdür. Kısacası, bugün araştırmaların izleği
mana değil logostur.”1 Mana kendisini sözle ifade etmeyebilir. Onun bitki olsun hayvan olsun
diğer canlılarla kendisini göstermesine inanılması söz konusuydu. Hâlbuki günümüzde doğayı
eşya olarak görüyoruz. Böylece doğanın kendisi için bir düzeni olduğu değil de bizim için
düzenlenmiş ve bizim düzenlememizi bekleyen bir alan olarak görüldüğünü söyleyebiliriz.

Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Kabalcı, 2003, s.15. Önemli bir ayrıntıya da dikkat etmek gerekir. Mana
ile anlam olarak kullanılan mânâ’yı birbirinden ayırmalıyız. Burada mana bir çeşit gizli kuvvet, güçtür.
1
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Elbette burada vurgulamak istenilen husus hayvanlara ya da bitkilere inanılmasının
doğru olduğu değildir. Daha çok bunların bir manasının olduğuna ilk insanların inanmış
olduğunun anlaşılmasıdır. Onların ilkellikleri zekâ eksikliğinden değil hayatla ilişkilerini
farklı bir boyutta gerçekleştirmiş olmalarıyla ilgilidir. O halde onlara ne ölçüde ilkel
denilebilir?

1.2. İnsanın Diğer Canlılardan Farkı
İnsanların birbirlerini nitelendirmelerinin sıkıntılı yönlerini en azından ilkellikleri
açısından göstermeye çalıştık. İnsanın kendi türü için sınıflandırmalarındaki bu belirsizlik
insanı diğer canlılardan ayırmada söz konusu değildir. Bu bağlamda teknik kavramı üzerinde
durmak gerekir.
Aslında teknik yaşamın bir taktiğinden ibarettir. Bunun için sadece insanlar değil
hayvanlar da tekniği uygular. Onlar da yaşam denilen mücadelenin içinde hayatta kalmak için
taktikler ve dolayısıyla teknik geliştirirler. Teknik sadece bir aletin kullanılması değildir.
Yaşamın taktiği yani biçimidir. Mesela silah bir teknik değildir daha çok savaşta bir mücadele
taktiği olarak tekniğin içine giren bir şeydir. Bir hayat mücadelesi olarak her canlı teknik
üzerinden savaşını sürdürür. Bunun için siyaset insanın bir taktiksel mücadelesi olarak
tekniktir. Şu halde tekniğin bir aletten ziyade bir etkinlik olduğunu görmek gereklidir.2
İnsanın tekniği kullanması ile hayvanın tekniği kullanması arasındaki farklılık
hayvanın tekniği değişmezken, mesela arıların bal yapmak tekniği hep aynıdır, insanınki
devamlı olarak gelişir. İnsan kendi tekniğinin farkında olan ve onu geliştiren bir varlıktır. O
icat eder. Bu yaratıcılığı onun kültürüdür. Bu bağlamda insan ürettiği araçlarla bedenine bağlı
olmaktan, daha doğrusu bedeniyle sınırlanmaktan kurtulmuştur. Bu kurtuluş yani özgürleşme
tam olarak insanın varlığa gelişidir. İnsan, eliyle kendisini oluşturmaya; geliştirmeye başlar.
Bu geliştirme fiziksel anlamda değil de zihinsel anlamda bir gelişmedir. Çünkü insanın eli
onun yaratıcılığının olmasına imkân tanımıştır. Eğer el olmasaydı insan meydana getiremezdi.
Meydana getirdiği ise daha çok kendisi olmaktadır.3
Bütün bunlara ek olarak ve belki de bunlardan daha önemlisi insanın dua eden bir
yaratık olmasıdır. Dua etme, insan aklının teknik olmasının dışında değerlendirilmesinin
gerekli olduğunu bize gösterir. Teknik hayatta kalmamızı ve hayatımızı belirli bir yönde
geliştirmemizi ifade ederken dua hayatın anlamlı olması için ve çoğunlukla da hayatın
aşılması için bir yol ve kapı olarak görülebilir. İnsanın, bir aletin başaramayacağı sorunları
inandığı varlıktan çözmesini duayla istediğini göz önünde tuttuğumuzda belki de tekniğin en
etkili olanı duadır. Teknik ve dua insanın aciz bir varlık olduğunu mu göstermektedir?
Prometheus efsanesinde tanrılar insanı herhangi bir yetiyle donatmayı unuttuklarından
onun çıplak kalmasına neden olurlar. Çıplaklık bir acziyettir. Teknik imdadımıza yetişir: Bizi
giydirir, silah yapmamızı, ev yapmamızı sağlar. Dua ise ölümü aşamayan insanın kurtuluş
ümidi olur. Burada insanın hayvanlardan ya da doğadan üstün olmasa da onu aşmaya çalışan
Oswald Spengler, Man and Technics, , çev.: Charles Francis Atkinson ,GreenwoodPress, 1976, s.9.
Oswald Spengler, Man and Technics, , çev.: Charles Francis Atkinson, GreenwoodPress, 1976, s.17-22.
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tarafını görebiliriz. Öleceğiz ama bu sefer tekrar doğmak için… Doğanın düzeni bozulmadan
doğa aşılmaktadır. Dinsel etkinlikler, ayinler eğer duanın farklı versiyonları olarak
görülecekse, bunlar aşkın olana geçme, onunla irtibat halinde olma çabalarıdır. Geçmişin
insanları ile bugünün insanları arasında değişmeyecek olan ortak nokta budur.
Tekniğin kullanımı insanın hayatı belirli bir biçimde kullanmasıdır. Hayat, insanın
tekniği yöntem olarak kullanmasına paralel olarak sadece anlaşılmıyor aynı zamanda da
değiştiriliyor. Bu yüzden insan kendi oluşturduğu pencereden hayatı anlamak durumunda
kalan bir varlıktır. Mesela ağacı tahta olarak görmek, onun bir ev yapımında kullanılması;
odun olarak görmek de onun bir ısınma aracı haline gelmesi demektir. Felsefe bu bakış
açısının dışına çıkılma çabasıdır. Bu çabanın başlangıcını iyi anlamak insanın kendisini iyi bir
biçimde anlamaktır.
Doğayı değiştirme gücü bazı efsanelerde ateşle temsil edilmiştir. Ateşi kullanma
sadece insan denilen yaratığa mahsustur. Burada ince bir düşünce söz konusudur. Ateş sanki
kutsal bir şeymiş gibi insan denilen yaratığa verilmişse bu insanın iki yönlü bir varlık
olduğunu gösterir. Bu iki yönden üstün olması yani ateşi kullanan tarafı insanın kibirli
olmasına da neden olmuştur. İlginç bir biçimde bütün dinlerde cezalandırmalar ateşledir.
Burada belki de insanın sorumluluğuna ve sınırlarını bilmesine yönelik bir eleştiri vardır.
Nitekim ünlü filozof Herakleitos da ateşin bu sınırlayıcı özelliğine vurgu yapmış, onu
Logos’un düzenlemedeki aracı olarak görmüştür.

1.3. Mitler ve Tragedya
İlkel yaşama formu denildiğinde belki aklımıza mitler gelebilir. Mit kelimesi Yunanca olup
hikâye anlamına gelmektedir. Kökene ilişkin olarak mitler çeşitli hikâyeler uydururlar.
Aslında bunlar insanlığın ortak mirası oldukları için tam olarak uydurma olarak da kabul
edilmemelidirler.. Mesela Nuh Tufanı olarak bilinen tufan bütün mitlerde bir biçimde
geçmektedir. Temelde verilmek istenen husus insanın yeryüzü kirletmesi sonucunda
temizlenme anlamında bir nevi yeniden yaratmanın meydana gelmesidir.
İşte bu yeniden yaratma kendisini ilkin yani ilk yaratmanın nasıl gerçekleştiğine kadar
götüren bir merakla ilgilidir. Bir diğer deyişle yaşama ilişkin hakikat yaşamın başlangıcında
görülmektedir. Mitlerin bir biçimde mitlerin buna ilişkin olarak hikâyelerle insan düşüncesini
tatmin ettiğini söyleyebiliriz.
Mitler bunu yaparken o halde insanlardan geçmişi daha eski olan ve ölümsüz olması gereken
tanrılara ihtiyaç duyar. Yaşamın temel elementleri olarak hava, su, toprak gibi maddelerin
aynı zamanda tanrılar olduğuna dikkat etmek gereklidir. Mesela Homeros evrenin
başlangıcına ilişkin olarak kendi mitinde Okeanos’tur herşeyin babası demiştir.
Tragedya daha farklı bir yapıyı deyim yerindeyse Yunan düşüncesinin özgünlüğünü ifade
eden bir şiir sistemidir. Aslında mitler de bir nevi şiir türüdür. Buna karşın tragedyalar
9

mitlerin ahlaki yorum katılmış halidir. Bu anlamda Aiskhylos tragedinin babası sayılmaktadır.
Burada önemli olan nokta insanların kendi yaptıklarından dolayı cezayı hak ettiklerinin
giderek bu düşünce yapısı tarafından iddia edilmesidir. İşte bu iki düşünce biçimi yani mitler
ve tragedya felsefenin oluşumunda önemli olacaktır. Çünkü felsefe bu ikisinde yer alan
unsurları düzene sokarak yaşam kavrayışını mükemmelleştirmeye çalışacaktır. Tanrıların
mitlerdeki gibi olmaması insanları tragedyedaki gibi ahlaksız olmaması için felsefe bir çok
yönteme başvuracak karşımızı yaşamın logos ve harmonia gibi kavramlarla nitelendirmesini
sağlayan yeni bir düşünme biçimi çıkacaktır.
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Bölüm soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilim neden dinden sonra ortaya çıkmıştır?
Felsefenin oluşumunda etkili olan düşünce biçimleri nelerdir?
Tragedyanın babası kim olarak kabul edilir?
Mit kelimesini etimolojisiyle açıklayınız.
Herakleitos ateş’i nasıl bir araç olarak görmüştür?
İnsan ile hayvanın tekniği kullanma arasındaki farkı açıklayınız.
Aşağıdakilerden hangisi felsefenin oluşumunda etkili değildir?
a)Din
b)Tragedya c)Matematik d)Mit

8. Kelime anlamı hikaye olan Yunanca ifade hangisidir?
a)Trajedi
b)Mit
c)Felsefe
d)Din
9. Bilimden önce ne vardı?
a)Felsefe
b)Matematik c)Din d)Tragedya
10. Teknik yaşamın bir ……………….. ibarettir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
a)Biliminden b)Taktiğinden
c)Aracından d)Anlaşılmasından

CEVAP ANAHTARI
7)C

8)B

9)C

10)B
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Uygulamalar
Mircea Eliade’nin Dinler Tarihine Giriş adlı eseri okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanın tekniği her ne olursa olsun onun hayatta kalma mücadelesini ifade etmektedir.
Ama onun hayatta kalma mücadelesi diğer canlılarda olduğu gibi aynı olarak kalmaz. Doğayı
değiştirmenin ötesinde kendisini değiştirir ve geliştirir. Bunun için teknik; kültüre,
medeniyete giden süreci ifade etmektedir.
Bir diğer önemli husus da modern bakış açısıyla insanların geçmişi ilkellik olarak
nitelendirmeleridir. İlkellik eksik yaşayış şartlarından ziyade zekâ geriliğine sahip olan insana
çağrışım yapmaktadır. Bu zekâ geriliği, modern bakış açısına göre, kutsalın bu insanların
hayatlarında tuttuğu yerle ölçülmektedir. Hâlbuki böyle bir bakış açısı önyargılıdır. Modern
insanın hayatında yer tutmayan din ve kutsal ilk insanların hayatların yer tutmaktaydı. Bu,
dünyaya ilişkin olarak farklı bir değerlendirmenin tercih edildiğini gösterir herhangi bir zekâ
geriliğini değil.
Dua etmek tekniğin bir çeşidi olabilir mi? Bunu anlamak için duanın neyi
amaçladığını düşünmek gerekir. Tekniğin yaşamda kalmak, onu aşmak, onun düzenini
bozmadan değiştirmek olduğunu düşünürsek bu husus iyice açığa çıkar. Bugünkü insanın
tekniği ile geçmiş insanın tekniği farklıdır. Ama bu farklılık bir üstünlük müdür?
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
5)
6)
7)

İnsanın geçmişi değerlendirmesi hangi disiplini ortaya çıkarır?
Sosyoloji
Edebiyat
Tarih
Felsefe
Psikoloji
Geçmişin değerlendirilmesinde düşülen temel yanlış nedir?
Geçmişi ırklara bölmek.
Geçmişi ilkellik olarak nitelendirmek.
Geçmişi yok kabul etmek.
Geçmişin değerlerini sorgulamadan kabul etmek.
Doğanın geçmişi ile insanın geçmişini aynı görmek.
Yaşama felsefelerine ilişkin olarak aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?
Tek bir yüce yaşama felsefesi vardır.
Felsefenin ortaya koyduğu yaşama anlayışı en doğrusudur.
Doğu’nun yaşama felsefesi Batı’nınkinden üstündür.
Yaşama felsefeleri kendisine özgü olan anlayışlar üretir.
Yaşama felsefesi tarih olmadan anlamlı olmaz.
Günümüz dünyasının bakış açısını hangi kavramlarla ifade edersiniz?
Bilimden önce insan hayatında olan nedir?
Geçmişin belirli bir biçimde okunmasıyla ne meydana gelir?
Geçmişe yönelik bakış açımızda ilk insanlara karşı bulunduğumuz önyargı

8)
9)
10)

Tekniğin ne olduğunu açıklayınız.
İnsan ile hayvanın tekniği kullanması arasındaki farklar nelerdir?
İnsanın alet kullanması gelişimini nasıl etkilemiştir?

nedir?

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d
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2. ANTİK DÖNEM SOKRATES ÖNCESİ YAŞAM FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.

Yunan Felsefesinden Çıkan Yaşam
Trajedi ve Yaşam
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Trajedinin anlamı nedir?
Gerçekten de her kültür, her insan akıl ve tutku bağlamında bir gerilimi yaşar mı?
Şairlerin düşüncenin gelişimindeki rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Batı felsefesinin en önemli
kaynağı olarak Yunan
düşüncesinin kökenlerine
vakıf olmak.

Özellikle mitolojideki temel
kaygıların ne olduğu
üzerinde durulmasında fayda
vardır.
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Anahtar Kavramlar



Logos,
Tragedya.
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Giriş
Yunan düşüncesinde mitolojinin önemi büyüktür. Aslında her düşüncenin kendisine
has bir mitolojisi vardır. Buna karşın bizim kültürümüzün de şekillendiği bu coğrafyadan
çıkan inanışların felsefeyi, yaşamı, nasıl etkilediğini anlamak daha önemlidir.
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2.1. Yunan Felsefesinden Çıkan Yaşam
Doğaya baktığımızda hareketin, değişimin, gelişimin olduğunu görmekteyiz. İnsan
olarak canlıyız ve diğer canlılardan bütünüyle ayrı olmadığımızı söylememiz mümkün
değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi teknik, canlıların mücadele taktiğinde ortaya
koydukları bir savunma aracıdır. Yalnız insanda bu, sadece savunma ya da saldırma değil
geliştirme ve üretme aracına dönüşmektedir. Bu üretim kültürü medeniyetin yanında
şeytanlığı, alçaklığın yanında yüceliği barındırmaktadır.
Felsefe, bu mücadelenin anlaşılmasına; daha anlamlı kılınmasına yönelik ortak işleyişe
ulaşmaya çalışmıştır. Bir diğer deyişle yaşama bu mücadele içindeki haliyle sunulduğunda
anlamlı kılınabilir. Logos, diyalektik kavramları buna yöneliktir. Sadece insanın olmadığı ama
bütün yaşamı kapsayan bir işleyiş olmalıydı. Bunun için logos bir düzen iken daha sonra
Herakleitos’un felsefesinde yasa haline geldi. Bu yasa itaat edilmesi gereken bir adalet
anlayışını ifade ediyordu. Uyum yani harmoni kavramının da bu filozofun eserinde yetkin bir
anlama kavuştuğunu hatırlatmak gerekir.
Yukarıda belirtildiği üzere ortak olan, logos kavramıyla anlaşılırdı. Logos birçok
anlama sahip iken en çok öne çıkanlar hesap, oran gibi ifadelerdir. İnsanın rasyonelliğinin
onun bakışını, anlayışını nasıl belirlediğini bu kavramdan hareketle bile anlayabiliriz. Günlük
hayatın içinde rasyonel olan, filozofların elinde insana has bir değerlendirme aracı olmaktan
çıkarak yaşamın kendisi haline gelecektir. Bunun için filozoflar, insanların tutarsızlıklarını,
logosun doğada da olduğunu göstererek yani rasyonellğin insanın da uyması geeken aşkın bir
yasa olduğunu göstererek eleştirmişlerdir. Doğada tanrıları görmek mümkün değildi. O zaman
onların insana benzediklerini söylemenin doğru olmadığını söylemek gerekir. Bu durumdaysa
geriye kalan şey, tanrıların rasyonellikle aynı şey olduğunu söylemek zorunluluğundan
ibarettir. Bu, Antik Yunan’da felsefecilerin elinde işlenen bir yol olmuştur. Akıl, doğa Tanrı
ve insan, adına yaşam denilen senaryonun rollerini filozoflar tarafından paylaşmışlardır.
Genellikle felsefeciler, kendilerinin rasyonel davrandığını ve felsefenin eleştirel bir
bakış açısı yaklaşımın ürünü olduğunu belirtirler. Bu bir bakıma doğrudur ama bir bakıma da
oldukça yanıltıcı olabilir. Akıl insanın da içinde bulunduğu düzende mutlaka olmalıdır aksi
takdirde kendi gelişimimizi bile anlamlandırmak mümkün olamazdı. O halde akıllsalık yani
rasyonellik ile varlığın anlamı arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Ama bu bağlantının
tümüyle insanın rasyonelliğiyle resmedilmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Aklımızın
gelişimi bile bize ait değilken kendi aklımıza nasıl bu kadar güvenebiliriz? Aklımızı belli bir
yaşa kadar kullanamamamız ama bedenimizin kendi aklı varmışçasına büyümesi bunun en
önemli delili olarak kabul edilebilir. Bugün akla duyduğumuz güven aslında yanıltıcıdır. Bu
yanılgı hem kendimizi eleştirmemize engel olmakta hem de geçmişi yanlış görmemize neden
olmaktadır. İlkel olarak tasnif ettiğimiz insanlar inanışlarında bugün kabul edeceğimiz
irrasyonellikler taşıyorlarsa bunun nedeni kendi anlam dünyalarında bu türden bir
rasyonelleştirmenin kullanılması gerektiğidir. Yoksa onları atom bombasını icat etmedikleri
için aptal buluyor değilizdir.
Bunun için filozofların karşısına yerleştirilen Homeros ve Hesiodos’u da hemen
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küçümsemek doğru değildir. Filozoflar bu şairleri eleştirmek durumundaydılar çünkü dertleri
akıllı olduklarını göstermek değil, şairlerin anlattığı düzenin yanlış olduğunu ortaya koymaktı.
Bunun için bir filozof Homeros’un bütün Yunan’ın babası olduğunu söylerken aslında bu
şairlerce yapılan bir öğretimin olduğunu ama onu düzenlemek gerektiğini göstermiş oluyordu.
Daha da ileri giderek, aslında filozofların eserlerinde bu denli sert eleştirilerin olmasının
nedeni tam da bu şairlerin söylediklerinde, işlenecek hususların olmasıyla ilgilidir diyebiliriz.
İşte bu kavramlar sadece bu şairlere bırakılmayacak kadar hayata ait olan kavramlardır.
Adalet yani dike kavramı, Tanrı yani teos kavramı, gerçeklik yani alethia, sophia yani hikmet
kavramı bunlardan önemli olanlardır ve bunların Sokrates öncesi filozoflarda nasıl işlendiğini
anlamamız önemlidir.
Antik dönemde insanların doğaya bakış açıları varlığa bakış açılarıyla ilgiliydi.
Aslında bizim doğa olarak kullandığımız kelime Latince nature kelimesinden yapılan bir
çevirmedir. Bu ise Antik Yunan’ın doğayı görüş açısını bize vermekten uzaktır. Physike
Yunanca meydana gelme, gelişme gibi anlamları içermekteydi ki, bu, hayatın yukarıda ifade
edilen mücadelesini bir düzen içinde görmek demekti. Antik dönemin ister Yunan anlayışında
ister herhangi bir insan topluluğunun bakış açısında olsun, hayatın, insanın kendi günlük
yaşamını ifade eden bir anlamda düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Hayatın bütünlüğü insanın
toplumsal ya da günlük yaşamından devşirilen unsurlarla doldurulmaktaydı. Bunun için
şimşeğin çakmasının hayatın konuşması olarak değerlendirilmesi, şimşeğin kimi zaman
Zeus’un kızması olarak görülmesi doğaldır yani irrasyonel değildir. Bu doğallık içinde
kutsallığın da aranması gerekiyordu. Animistik bir inanışın olması, insanların doğadaki çeşitli
canlılarda bu dilin sembollerini bulduklarını düşünmesiyle ilgiliydi.
Burada belirtmek istediğimiz nokta bu bakış açılarınının doğru değil ama doğal
olduğudur. Bir diğer husus devamlı olarak vurguladığımız üzere bu bakış açılarının ilkel
olarak nitelendirilmesinden ziyade kendilerine göre bir akılsallık içerdiklerinin anlaşılmasıdır.
Bugün bizim toprak olarak gördüğümüz ve ağırlıklı olarak kirli siyah bir cisim olarak
nitelendirdiğimiz şey Yunanlıların kafasında ayrı bir yere sahipti:
“Toprak (Gaia) bir varlık yarattı kendine eşit: Dört bir yanını saran Uranos, yıldızlı
Gök’ü- mutlu tanrıların sürekli, sağlam yurdunu…”(Hesiodos, teogoni)
“Şimdi bütün ölümsüzlerin temelini, evrenin anasını anacağım, bağrında yetişen her
şeyi besleyen saygıdeğer dulu… Ölülere yaşamı sunan da onlardan yaşamı alan da sensin…
Senin takdirine layık olan biri ne mutludur! Onun için yer bol hasat verir; tarlalarda sürüleri
çoğalır ve evi zenginlikle dolar.”(Homeros)
Felsefenin kendisini inanma üzerine bir düşünme etkinliği olarak başlatabildiğini
söylemek uygun olur. Bu türden bir düşünme etkinliğini bilinç olarak adlandırmak sanıyoruz
ki yanlış olmaz. Bilinç, genel olarak, yapılan her ne ise onun farkında olmaktır. Yemek
yediğimizi, yürüdüğümüzü, konuştuğumuzu fark etmek bir bilinç işidir. Bu nedenle hiçbir
zaman sadece yemek yemeyiz. Aynı zamanda yemek yediğimizi de biliriz. Hayvanlarda bilinç
yerine içgüdü olduğu genel olarak kabul edilen bir husus olmuştur. Ama hayvanların bir
bilinç sahibi oldukları burada bizim giremeyeceğimiz kadar tartışmalı bir konudur. Yalnız
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bilincin bir tür insani içgüdü olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakış açısından içgüdünün de
hayvani bir bilinç olduğunu söyleyebileceğimiz gibi.
İnsan, bilinci merkeze alarak düşünmesini oluşturmaktadır. Bunun anlamı onun sadece
düşünmesi değil düşündüğünü de düşünmesidir. Buna eleştiri denildiğini, özellikle şairlere
karşı oluşturulan karşı koyuştan çıkardığımızı yukarıda söylemiştik. Peki filozoflara göre
şairlerin düşünmesinde yanlış olan husus neydi?
Şairlerin genel olarak eksik görüldüğü nokta nedenselliği kullanma biçimleriyle
ilgiliydi. Nedenin olması değildir nedensellik. İngilizcede determinism olarak adlandırılan ve
Türkçemize de belirlenimcilik olarak çevrilen bir kavramın burada bize yardımcı
olabileceğini düşünüyoruz. Şimşeğin çakmasının nedeni Zeus’un kızması olabilir. Ama
filozoflara göre bu asıl neden değildir. İnsanların yaşamı anlamlandırmakta kullandıkları
mitlerle yani hikâyelerle yaşamı açıklamakta kullanmaları gereken teoriler arasında fark
olmalıydı. Bunun için bu şairler filozoflar tarafından bertaraf edilmesi gereken bir
yerdeydiler. Doğal neden ile doğaüstü neden ayrıdırlar. Filozoflar doğanın içinde kalarak
açıklamaya çalışırlarken şairler doğanın üstünde kalarak anlamlandırmaya çalışırlar. Önemli
olan nokta açıklamak ile anlamanın ayrı alanlar olduğu ve birbirleriyle çatışmamalarıdır.
Bu aşma denemesi İyonya filozoflarında açık olarak görülmez. Gerçi elimizde
neredeyse onlardan kalan hiçbir fragman olmadığı için şairleri gerçekten eleştirmediklerini de
söyleyemeyiz. Ama yine de onların şairleri düşman edinmediklerini, onların görüşlerini
aktaranlardan bildiğimiz kadarıyla iddia edebiliriz.

2.2. Trajedi ve Yaşam
Friedrich Nietzsche Tragedya’nın Doğuşu adlı eserinde Yunan düşüncesinin iki ayrı
damarından bahseder. Bunlar Dionysos ve Apollon’dur. Her ikisi de Antik dönem Yunan
tanrılarılarındandır. Bizim için önemli olan husus Nietzsche tarafından ilkinin sanatın,
ikincisinin ise felsefenin çıkışı olarak kabul edilmesidir.
Sanat ve hayat arasındaki ilişkiyi anlamak için ilk önce Dionysos’un Yunan
yaşamında nasıl kullanıldığını görmemiz gereklidir. Bu tanrı -diğer adları da Bakhos ve
Ditrambos’tur-4 bağ bozumunda özelikle ihtiyaç duyulan bir tanrı olmuştur. Bağ bozumunun
insanın doğayla birleştiği bir sosyal etkinlik olarak görülmesiyle ortaya çıkan bu tanrı şarap
tanrısı olarak da görülmüştür. Buradaki şarap insanın kendisinden geçerek doğayla
bütünleşmesi anlamına gelir. Bu hali onun duygu varlığı ile akıl varlığı olması arasındaki
gerilimin coşku lehine aşılmasıdır.
Söz konusu coşku insanın delilik halini değil de yaratıcılık halini ifade eder. Bu
yaratıcılıktan özellikle Yunan şairlerinin çıktığını görmekteyiz. Zaten bu dönemde şiir
kendisini tragedya olarak göstermiştir. Burada tragedyadan şiirin ve şairin çıkmasını iyi
anlamalıyız. Şair şiirinde insan olarak seçtiği herhangi birisinin başına gelenleri aktarır.
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İki kere doğan anlamına gelmektedir.

23

Temelde vurgulanmak istenen husus, insanın başına gelen olaylarla mücadelesinin
başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. Bunun için olaylar bir trajediye dönüşür.
Bir diğer önemli husus da trajikliğin sadece bireye özgü olmasıdır. Her an bir ölüm
söz konusudur. Buna karşın bu ölümler birisinin başına geldiği için yaşanılır olur.
Sanatların da bu iki Tanrı’ya bağlandığını görmekteyiz. Dionysos coşku halini ifade
ettiği için hareketli sanatları -müzik, tiyatro gibi- doğurmuştur. Buna karşın Apollon bir
bakıma aklı sembolize ettiği için durağan sanatları -resim, heykel gibi- temsil eder. Her ikisi
de hayatın en azından insan için trajikliğini ifade eder. Bu trajiklik sanat formunda insan için
kabul edilebilir bir hale gelir. Bunun için hem Dionysos hem Apollon Nietzsche tarafından
insandaki yaratıcılığın sembolü olarak kabul edilmiştir:
“Biz, buraya değin, Apollon’cayı bir de onun karşıtı olan Dionysos’cayı sanatın
yaratıcı gücü olarak gözden geçirdik. Bunlar, doğadan sanatçının eli değmeden, yardımı
dokunmadan, kendiliğinden çıkar ortaya. Onun sanat eğilimi bunların içinde kendini bulur,
araçsız olarak kendince sevince ulaşır. Düşün evren görünümü, olgunluğu, yüksekliği
aydınlara yaraşır bir yüceliğe bağlı değildir, o, kendinden geçişle dolu bir gerçek olarak,
bireyin gerçekliğini göz önünde bulundurmadan individuum’u ortadan kaldırmaya uğraşır.
Her sanatçı doğanın özünde dolaysız olarak bulunan sanat nicelikleri karşısında bir
öykünücüdür. O ya Apollonca bir düş sanatçısı ya da Grek tragedyasında olduğu gibi hem
coşkunluk hem de düş sanatçısıdır.”5
Nietzsche’nin vurgulamak istediği husus hayatın doğum-ölüm döngüsünde birey
tarafından kabul edilmesi gerektiğidir. Antik bakış açısının Sokrates öncesi bu duruşu,
varoluşçuluk tarafından daha sonra kullanılacağı için de önemlidir. Nietzsche’nin ağırlıklı
olarak ön plana çıkardığı Dionysos’tur. Bunun önemli bir nedeni bu filozofun yaşadığı
dönemde akıl ya da bilimle kuvvetlenmiş rasyonalite anlayışına duyulan tepkiyle ilgilidir. Bu
filozofun kendisine kadar gelen dönemin başlangıcını Sokrates’le başlayan felsefeye
dayandırdığını belirtmemiz gereklidir.

2.3. İlk Fizikçiler
İlk fizikçiler İyonya Okulunun temsilcilerini ifade eder. Bilindiği üzere bunlar
Thales, Anaksimenes ve Anaksimendros’tur. Bunlara ilk fizikçiler adını veren
Aristoteles’tir. Doğayı sadece doğdaki nedenlerle açıklamalarından dolayı Aristoteles
bu tanımı yapmıştır. Bu nedenle sadece bu üç filozof değil daha sonra gelen
Empedokles, Anaksagoras da bu grubun içine dahil edilmesi gereken önemli
filozoflardır.
Peki, neden bir anda yaşama felsefesi dersi ilk çağ felsefesi tarihi dersine
döndü? Aslında burada doğayı bilgi açısından açıklamak isteyen yaklaşımın izlerini
bulabiliriz. Yukarıda Nietzsche’nin eleştirilerinde görülen yaşamı canlı kılan yaklaşım
Friedrich Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, Say Yayınları, Çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, 2001, s.23.
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Sokrates öncesinde felsefenin bu yeni doğa kavrayışıyla beraber gündeme gelmeye
başlamıştır.
Aristoteles’e göre ilk fizikçiler nedenleri ve daha çok da maddi nedenleri
araştırmaktaydı. Nedenlerin akılsal olması doğanın her hareketinin ilkönce
açıklanabilir daha sonra da kontrol edilebilir bir yola girmesini ifade etmekteydi.
Doğanın bu yapısı bir bakıma insanın yaşam alanını nedenlerle kuru hale getirmesi
anlamına gelmekteydi, Bir diğer deyişle doğa, bilimin açıklamalarına
indirgenemeyecek kadar canlı ve dolu bir alanı ifade ettiği için yaşanılacak değil
sadece bilinecek hem de bilimsel bilgiyle bilinecek bir konu alanı haline getirilmeye
başlanır. O halde mesele önemli ölçüde doğanın ve bu bağlamda yaşamın biçimsel
bilgiye dönüştürülmesidir.
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BÖLÜM SORULARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Herakleitos felsefesinde logos nasıl tanımlanır?
Logos’un hangi anlamları vardır?
Aristoteles’e göre ilk fizikçiler neyi araştırmaktaydı?
İlk fizikçiler hangi okulu temsil ederler?
Antik dönemde insanların doğaya bakış açısı nasıldır?
Dionysos’un diğer adları nelerdir?
Aşağıdakilerden hangisi ilk fizikçilerden değildir?
a)Thales
b)Sokrates
c)Anaksimandros
d)Anaksimenes

8. Nietzsche’nin Yunan düşüncesinden etkilendiği tanrılardan biri aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Homeros b)Logos
c)Dionysos d)Arkhe
9. Latince nature kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Arkhe
b)Doğa
c)Bilim
d)Sanat
10. Physike Yunanca olan bu kavram ne anlama gelmektedir?
a)Meydana gelme
b)Doğa
c)Uyum
d)Adalet

CEVAP ANAHTARI
7)B

8)C)

9)B

10)A
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Uygulamalar
Homeros ve Hesiodos’un eserlerine bakılması ve yine bazı Antik trajedi örneklerinin
okunması.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her insanın ölüm korkusu karşısında birtakım hisleri ve düşüncelerinin olması gerekir.
Şairler daha çok duygu yönüne vurgu yaparken filozoflar da akıl yönüne vurgu yapmışlardır.
Nitekim felsefe giderek doğum ve ölüm konusunu şairlerden alan filozofların işi olmuştur. Bir
diğer deyişle başta felsefi düşünüş olarak yaşamın karşısında duruş şairlerin; trajedi
yazarlarının işiydi. Nitekim daha sonra gelen Herakletios, Platon gibi filozoflar kendilerine
rakip olarak gördükleri Homeros’u eleştirmişlerdir.
Nietzsche’nin akıl-tutku geriliminden sanatın doğduğu yönündeki düşüncesi, doğruluk
payının oldukça yüksek olduğu bir iddiadır. Yaşamın karşısında ancak birey olan, ağırlığı
kaldırır ya da kaldırmaya çalışır. Nietzsche’nin eleştirisi, sanatın, yaşamın olağanca ağırlığına
rağmen üretkenliğini bu yaşamı olduğu gibi kabul ederek devam ettirmesine karşın felsefenin
bunu yaşamı ters yüz ederek yapmasıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Yaşamın mücadele içinde anlamlı kılınmasında felsefenin kullandığı kavram
hangisidir
a)
Arke
b)
Kutsal
c)
Kaos
d)
Logos
e)
Tragedya
2)
Felsefenin yaşamdaki uyumu ifade eden terimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Harmonia
b)
Logos
c)
Yasa
d)
Energia
e)
Kozmos
3)
Antik dönem filozoflarının rasyonelliği doğaya yaymada kullandıkları terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Arke
b)
Atom
c)
Logos
d)
Dynamis
e)
Kozmos
4)
Doğadaki hareketliliği kendinize göre tarif ediniz.
5)
Doğadaki hareketliliği doğaya göre tarif ediniz.
6)
Logos ve yaşamın rasyonel yoldan anlaşılmasını açıklayınız.
7)
Antik dönem filozofları doğayı nasıl anlamışlardır?
8)
Akıl eleştirisi yapınız.
9)
Akıl eleştirisi size göre bir akıl işi midir?
10)
Physike kelimesini açıklayınız.

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)c
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3. ANTİK DÖNEMDE SOKRATES SONRASI YAŞAM FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.

Sokrates ve Yaşam
Yaşamın Rasyonelleşmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Sokrates yaşamın yönünü nereye çevirmiştir?
Rasyonel olmak size göre ne demektir?
Felsefeyi rasyonel hale getirmek nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Felsefenin rasyonelliğe
geçişini anlamak.

Eflatun ve Aristoteles’in
eserlerine ilişkin genel bir
okuma yaparak.
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Anahtar Kavramlar




Rasyonalizm,
Mantık,
Kendini bilmek.
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Giriş
Sokrates felsefeyi belirli bir yöne çevirmekle farklı bir yaşam kurgusu ortaya koyar.
Daha sonra gelen öğrencisi Eflatun ve onun öğrencisi Aristoteles bu farklı yolu daha ince bir
biçimde işlerler. Bugün bu inceltilmiş yaşamın izlerini üzerimizde de görebiliriz.
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3.1. Sokrates ve Yaşam
Sokrates’in felsefesi bugün bizim kabul ettiğimiz bir mirası ifade etmektedir.
Felsefenin belirli bir çizgi içinde gelişiminden bahsedebiliyorsak, bunun ancak felsefeyi
belirli tanımlar ve bir yöntem içinde yapan bu filozof sayesinde olduğunu söyleyebiliriz.
Elbette böyle bir başlangıcın ne kadarının gerçekten Sokrates’e ait olduğunu bilmiyoruz.
Çünkü yazılı bir eser bırakmamıştır. Ama bu anlatmak istediğimiz konular için önemli
değildir.
Sokrates’in yaşamı destansıdır. Ama bunun yanında oldukça da sıradandır.
Destansılığı onun felsefesinin bilgiye yönelik tutkusunda gizlidir. Bu tutku, karşısındaki bütün
bilginleri alt etmesine neden olmuştur. Buna karşın bu bilgi haricinde Sokrates’in en azından
Yunanlı için hiçbir önemi yoktur. Alt tabakadan gelmesi, çirkin olması, Yunanlılar için üstün
olmaya engel olan hususlardı. Kendilerini tanrılarla kıyaslayan bir bakış açısında bunlar
önemli özelliklerdir.
Yukarıda bahsettiğimiz Nietzsche’nin de hoşlanmadığı, sanıyoruz ki, hayatın
Sokrates’in bakış açısında da aynı şekilde tasnif edilmesidir. Sokrates hayatın fiziksel
görünüşü olarak doğayı önemsemeyerek bilgiyi ön plana çıkarmıştır. Bu bilgi özünde haddini
bilmeye dayalıdır. Kendini bil sözü Yunanlı için oldukça önemli bir yerdeydi. Buna karşın
Yunanlının kahramanları kendini bil sözüne rağmen sınırları zorlayan ve bunun için de
trajediyi kendileri yaratan insanlardı.
Sokrates felsefede tanımayı ya da bilmeyi mantıksal çıkarımlara dayalı olarak
açıklamak istemiştir. Tümevarım ve diyalektik denilen metot onun felsefesiyle beraber
hayatın kendisinden alınıp iki kişinin karşılıklı tartışmasında kullanılan yöntemler
olmuşlardır. Örnek vermek gerekirse Menon diyalogundan bir alıntı yapalım:
“Güzel. Erdemler için de aynısını söyleyebiliriz. Ne kadar çok, birbirinden ne kadar
ayrı olurlarsa olsunlar hepsinde bir olup bunların erdem olmalarını sağlayan genel bir öz
vardır. Erdem nedir sorusuna verilecek cevabın doğru olabilmesi, erdemin ne olduğunun
anlaşılması için bu öz, göz önünde tutulmalıdır. Ne demek istediğimi iyice anladın mı?”
Sokrates’in bu öz arayışı felsefenin vazgeçilmezlerinden olacaktır. Buna karşın öz,
yaşamın kendisini görmekten alıkoyan, en azından yaşamı olduğu gibi kabul etmeyip onu bir
öz arayışı altında inkâr eden bir felsefe anlayışının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bunu
daha iyi anlayabilmek için ölümün trajik olmaktan çıkıp da bir nevi insanın ölümsüz olmasına
dönüştürülen Sokrates’in son anlarına bakmamızda fayda vardır. Sokrates ölümle
karşılaşmaktan ziyade ölümü mantıkla yenmeye çalışan birisidir. Onun için ölümden
korkmanın bir anlamı yoktur. Hâlbuki ölüm karşısında duyulan korku yaşamın trajikliğini
ifade ettiği gibi yukarıda bahsettiğimiz üzere sanatın da bu ölüm karşısında mücadele sonucu
ortaya çıktığını söylememiz gereklidir.

3.2. Yaşamın Rasyonelleşmesi
İnsanın kendi bakış açısına göre hayatı yorumladığına şüphe yok. Hayatın kendisinin
de öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Bu bir sorundur. Bunun sorun olduğu şüphecilerin
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çıkmasından da anlaşılabilir. Kısmen yukarıda belirttiğimiz gibi yaşamı olduğu gibi kabul
etmek ilk planda doğum ve ölümün olmasını kabul etmek demektir. Felsefecilerin elinde bu
döngü rasyonel ya da bilimsel bir anlayışa tabi tutuldukça doğum ve ölüm, oluş ve yokoluş
şeklinde yeni bir tanımlamayla anlaşılmaya çalışılmıştır. İlk filozofların yaptığı değişimin,
oluşun ardında aynı kalan maddenin, aynı arkenin olmasıyla açıklanmıştı. Böylece aslında
hem oluş olarak doğum hem de yokoluş olarak ölüm görünüşe indirgenen bir şekilde
açıklanmış oluyordu. İşte bu görünüş denilen tanımlama felsefede dualizm, öz, cevher gibi
diğer birçok kavramın meydana çıkmasına da neden olacaktır.
Yaşamın görünüş olarak düzenlenmesi, ayrı bir yaşamın, tanrıların olduğu bir
yaşamdan ziyade insanın olduğu bir öte dünya inancının olmasına da imkan tanıyacaktır.
Özellikle Eflatun’un bu öte dünyaya ulaşmak için felsefeyi ama belirli türde bir felsefeyi
kullandığını söylemeliyiz. Dionysos’ta kullanılan duyguların etkisine insanın kendisini
doğrudan bırakmasıdır. Bir nevi, olayı anlamak için akışı durdurmak isteyen akla karşı bir
duruşu ifade etmekteydi bu. Platon kendi ahlak anlayışında ve devlet düzenindeyse ölçülülüğü
en temel erdemlerden bir tanesi olarak kabul etmiştir. Böylece doğadaki çeşitlilik, çelişki
çoğul olma, değişim gibi kavramların hepsi akılsal bir çerçeveden değerlendirilerek bir
bakıma sahte olarak görülmüştür. İnsana bu sahtelikleri yaşatan beden ve dünya da birer hapis
olarak görülmüştür. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus Dionysos gibi bir bakış
açısından tamamen Apolloncu bir bakış açısına geçilmesidir.
Rasyonelleşmenin birtakım temel kavramları olduğunu unutmamak gereklidir.
Harmoni, gaye, kozmos gibi kavramların olmasına dikkat etmeliyiz. Bu kavramlar bir şekilde
rasyonelleşme içinde açıklanmışlardır. Bir diğer ifadeyle bu kavramların olması rasyonellikle
ilgili olduğu gibi rasyonelliğin de varolması bu kavramlarda kendisini göstermek biçiminde
olmuştur. Eflatun felsefesinde harmoni, gaye, kozmos gibi kavramlar matematiksel bir düzen
içinde ifade edilmesi gereken kavramlar haline gelmişlerdir.
Sorularımızın başında gelmesi gereken husus, yaşamın öte bir yaşamı yani sonsuzluğu
ve değişmezliği ifade eden bir kapı olup olmadığıdır? Felsefecilerin rasyonellik dedikleri
husus aslında böyle bir sonsuz dünyanın bize sunulmuş olması mıdır?
Bu önemli sorun Eflatun’un öğrencisi büyük filozof Aristoteles’te göz ardı edilir.
Aristoteles realisttir. O, varlığı akılla kavramanın -eğer akıl sahibi olmamızdan şüphe
duymuyorsak- doğal olduğunu söylemektedir. Bunun için hocası gibi öte dünyanın anahtarını
sunan aklın içine kapanmaz. Onun yaptığı şey, doğayı olduğu biçimde izleyerek ama aklın
belirttiği biçimde yani olması gerektiği biçimde düşünüp daha sonra gözlemleyerek felsefebilim yapmaktır. Aristoteles, mantığı konuşmaya ya da retoriğe indirgemez. Aristoteles bunu
aşar. Mantık, bu filozofun elinde varlığın tasnif edilmesinde ilkelere dayalı bilim haline gelir.
İlkeler akılca bulunan ama varolanların anlaşılmasında şüphe duyulmaması gereken
ölçülerdir.
Aristoteles’in varolanları tasnif edişi gaye kavramıyla beraber renkli bir hal alır.
Hocasının kozmosundaki matematik düzen onda gayesel düzen olarak düzenlenir. Aslına
bakılırsa kozmos varlığın neden hareket ettiğini, hareketin nasıl devam edip aynı kaldığını
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açıklayan bir kavramdır. Aristoteles’in gayesi, doğa olaylarını ileriye doğru giden bir işleyiş
içinde ele almaktır. Bu durum, bir insanın yola çıkmasının temel sebebi bir yere varmak
içindir demek gibidir. Öyleyse varılacak yer gaye haline gelecek kadar önemli
olmalıdır.Yaşam bir şey olmak için hareket eden canlıların toplamıdır. Burada Aristoteles’in
bireyci yaklaşımına dikkat etmek gerekir. Aristoteles her varolanın bir gelişim süreci içinde
olmasını, o varlığın kendisi olmak için gösterilen bir çabaya bağlar. Bebek olgun bir insan
olmak için hareket eder yani gelişir, yaşamını sürdürür. Bunun için evlenmek, sitede olmak,
felsefe yapmak varolan olarak insanın en yetkin haline ulaşması için aşılması gereken
aşamalardır. Bir tohumun fidana daha sonra da ağaca dönüşmesi de benzer aşamaları ifade
eder. Bu türden bir gelişimi doğadaki her canlıya yayabiliriz.Ama elbette felsefe yapmayı
insana özgü olan olarak tutarız.
Sokrates’ten sonra gelen filozofların kendilerinden öncekilere nazaran
rasyonelliklerini ön plana çıkardık. İki tür rasyonelleğin olmasından bahsedebiliriz: Organik
ve mekanik. Bu türden bir tasnif genelde doğa için kullanılmıştır. Buna karşın bu tasnifin
kendisi doğaya ilişkin bakış açısını ifade eder, yoksa bizzat doğanın kendisini değil. Burada
kendimizi biraz geriye çekerek şunu sorabiliriz: Acaba doğayı mekanik bir işleyiş içinde
hareket eden, daha doğrusu hareket etmek zorunda kalan bir yer olarak mı yoksa bir şey
olmak isteyen bir varolanlar topluluğu ve toplamı olarak mı görmeliyiz? Acaba hangi bakış
açısı bizim için daha uygun?
Antik dönemde bu filozofların rasyonelikllerinde dahi şu husus değişmez: Doğa
kendisinde bir anlama sahiptir. Yani ona müdahele edilmesine gerek yoktur. Bunun için
doğayı anlamak, insanın doğayla olan ilişkisini hatta kendi varlığını anlamak için bile oldukça
önemlidir. Burada belki de şu düşünceyi ,insanın düşünme biçimini açığa vurarak itiraf etmiş
oluyoruz: İnsanın rasyonelliği aslında kendisini merkeze almaya meyillidir. İleride
göreceğimiz gibi mekanik doğa anlayışı insanın kendisini merkeze alan bir düşünceyle başlar.
Organik doğa anlayışı insana açıktır. Sanki doğa kendi işleyişinin düzenini ve güzelliğini
insanla paylaşmak lütfunda bulunmuştur.
Bütün Orta Çağ felsefesi bu lütfu anlamak için çaba sarfedecektir. Çünkü artık
felsefenin yanına ve hatta önüne iki büyük din, Hristiyanlık ve İslamiyet geçmiştir. Felsefenin
düzenleyeceği bir din ile felsefenin düzenleneceği din arasındaki gerilim bütün Orta Çağ
yaşamını belirleyen önemli hususların başında gelecektir.
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BÖLÜM SORULARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sokrates felsefesinde bilmeyi nasıl açıklar?
Sokrates felsefesine hangi metodları kullanır?
Sokrates ölümü nasıl değerlendirir?
Platon ahlak anlayışında temele aldığı erdem nedir? Açıklayınız
Rasyonelleşme içinde yer alan kavramlar nelerdir?
Aristoteles gaye kavramını nasıl açıklar?
Eflatun öte dünyaya ulaşmak için neyi kullanır?
a)Bilimi
b)Felsefeyi c)Dini
d)Doğayı

8. Mantığı bir bilim haline gelmesinde öncü olan filozof kimdir?
a)Aristoteles b)Thales
c)Sokrates
d)Herakleitos
9. Sokrates felsefesinde hangi metodu kullanır?
a)Menon
b)Diyalektik c)Retorik
d)Mantık
10. Platon devlet düzeninde hangi erdemi temele almıştır?
a)Ölçülülük b)Adalet
c)İyi d)Cesaret

CEVAP ANAHTARI
7)b

8)a

9)b

10)a
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Uygulamalar
Bir şiir ile felsefe eserini karşılaştırarak okuyalım. Aradaki farka ilişkin olarak ortaya
çıkanları belirtelim.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sokrates sorularla, ama bilgiyi arayan sorularla yaşamı gizlemiş midir? Acaba
yaşamın soruları olsa da cevaplar bu sorular kadar açık değil midir? Sokrates’in ardından
gelen filozofların doğru mu yanlış mı yaptıklarını bilemeyiz. Buna karşın felsefemizin
rasyonelleştiğini ve bu rasyonelleşmenin de yaşamı belirli bir biçimde algılamaya
dönüştüğünü söyleyebiliriz.
Eflatun daha şiirsel yaklaşarak yaşamın ötesine geçmeye kalkmıştır. Aristoteles
yaşamı anlamaya çalışmış ama -mantık bilimin kurucusu olmasından da anlaşılacağı üzereyaşamı kuru bir hale getirmiştir. Şimdi soru devamlı surette şudur: Yaşam çelişkilerle dolu
mudur? Felsefe bu çelişkileri ortadan kaldırmaya mı çalışmaktadır yoksa çelişkileri
rasyonellik altında sadece gizlemekte midir? Belki bu, neyi, nasıl düşünmeliyiz sorununa bizi
yaklaştırması açısından da önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Sokrates’le beraber yaşama karşı öne sürülen neydi?
Bilgi
Savaş
Diyalog
Felsefe
Retorik
Sokrates’te bilgi özünde neye ilişkindir?
Doğayı bilmeye
Haddini bilmeye
Zengin olmaya
Korkusuz olmaya
Yönetici olmaya
Sokrates’in felsefeye soktuğu yöntemlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
Diyalektik
Saçmaya indirgeme
Tümdengelim
Kıyas
Tümevarım
Sokrates felsefenin yönünü nasıl değiştirmiştir?
Sokrates’in felsefe yapma tekniğine ilişkin açıklamalarda bulununuz.
Sokrates’in felsefeye getirdiği öz kavramını eleştiriniz.
Yaşamın rasyonelleşmesinde kullanılan felsefe kavramlarını açıklayınız.
Aristoteles’te akıl-varlık ilişkisi nasıldır?
Aristoteles gelişim sürecini nasıl açıklar?
Antik dönem filozofları doğayı neden değiştirmek istememişlerdir?

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)e,
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4.ORTA ÇAĞ’DA DİNLERİN ÇERÇEVESİNDE YAŞAMA
FELSEFESİNİN YENİ YÖNÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.

Antik Yunan Felsefesinin Hristiyanlığa Geçişi: Neoplatonism
Hristiyanlığın Yaşama Felsefesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Plotinus felsefe ile din arasında nasıl bir köprü oluşturmuştur?
Orta Çağ’da felsefenin ağırlıklı yönü neresidir?
Din nasıl bir yaşama felsefesi öngörür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hristiyanlık diniyle beraber
felsefenin ve Batı’nın nasıl
bir yeni yaşam anlayışına
geçtiğini anlamak.

Plotinus’un metinlerini
okumak biraz zor olabilir.
Bunun için Orta Çağ
felsefesi üzerine mesela
Copleston’un eserleri
okunabilir.
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Anahtar Kavramlar





Hristiyanlık,
Plotinus,
Tanrı,
Südur teorisi.
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Giriş
Plotinus Antik Çağ ile Orta Çağ arasında olan en önemli filozoftr. Bu filozofu anlamak
aynı zamanda onun ortaya koyduğu ve insanların kabul ettiği yeni bir yaşam-Tanrı ve yaratma
sorununu anlamak demektir.
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4.1. Antik Yunan Felsefesinin Hristiyanlığa Geçişi: Neoplatonism
Antik Yunan’ın yaşama bakışı felsefeyi ifade etmekteydi. Yani onların ne din olarak
ne de siyaset olarak ayrı bir felsefesi yoktu. Ama bu işleyiş Aristoteles’ten sonra etkisini
giderek kaybetti. Roma İmparatorluğu ise felsefeyi kendi sistemi içinde kullanmayı tercih
ettiğinden özgün bir felsefe oluşturmayı becerememiş daha doğrusu bunu becermeyi
istememiştir. Bunun için en önemli Romalı Stoacı düşünür olarak Cicero, felsefeyi
kendisinden önceki antik Yunan’ın bir devamı olacak şekilde ilahi nedenlerin bilinmesi olarak
tarif etmiştir.
Hristiyanlık herhangi bir dinden çok daha fazla -mesela Yahudilik ve İslamiyet’tenYunan felsefesiyle hesaplaşmak zorunda kalmıştır. Bunun yanında Romalı olmaktan ziyade
Grek düşüncesinin son temsilcisi olarak Plotinus bu dönemde yaşamıştır.(204-270) Plotinus
aslında felsefe ile din arasındaki çatışmanın, daha doğrusu sorunun bir ifadesi olarak
görülebilir. Ama tam tersi olmuş ve bu felsefeci dinin kendisini ifade etmesinde temel teorik
bir zemin haline gelmiştir. Plotinus, felsefesini Yunan akıl anlayışı çerçevesinde
oluşturmuştu. Ondan etkilenen Hristiyan teologların temel meselesi Yunan akıl anlayışını
kullanarak yaratmayı nasıl açıklayacakları olmuştur. Bu anlamda Hristiyan teologlar, bütün
Yunan felsefesini aklın temsilcisi olarak kabul ettiklerinde yaratmanın da bir şekilde akılsal
olarak anlaşılabileceğine inanmaktaydı. Ama Hristiyanlığın kurucu teologlarından olan
Tertullianus’un, credoquiaabsurdum6 sözü Yunan felsefesiyle hesaplaşmada çıkış yolunun
ne olduğunu göstermektedir. Bu durum Augustinus’la başlayan ve daha sonra Orta Çağ’ın son
aşamasında Aquinolu Thomas tarafından nihayete erdirilecek olan rasyonelleştirmeyle
aşılacaktır. İlginç bir biçimde Grek felsefesinden etkilenme ilk önce Platon’la başlamış,
rasyonelleşme arttıkça bu Aristoteles’e kaymıştır.
Tekrar Plotinus’a dönecek olursak bu filozofun panteist olduğunu söyleyebiliriz.
Panteizm Yunan düşüncesinde doğal olan bir durumu ifade edebilir. Her şeyin bir varlığın
çeşitleri olduğunu söylemek arkenin mesela havanın ya da suyun her şeyin ana maddesi
olduğunu söylemekten çok farklı değildir. Ne var ki Plotinus’un tanrısı iyi ve tek ideasıyla
özdeştir ki bu onu Platon’a yaklaştırır. Arada olan önemli bir fark ise şudur: Yunan felsefesi
doğayı bir hareket içinde algılıyordu. Hareket değişim demekti. Bunun için de bütün felsefe
değişimi açıklamak ve anlamlandırmak üzerine kurulmuştu. Plotinus ise sudur teorisini öne
sürerek takipçisi olduğu Grek felsefesini Hristiyanlığa daha doğrusu Hristiyan düşünürlere
uygun hale getirmişti. Elbette arada önemli farklar olacaktır. Hristiyanlık mutlak bir Tanrı
inancından hareketle yaratma fikrini ortaya koymuştur. Bunun anlamı Yunan düşüncesinin
kavramayacağı bir biçimde varlığın hiçlikten gelmesidir. Hiçlik ya da yokluk Tanrı’nın
olmasını daha mutlak hale getirir. Çünkü böylece Tanrı her şeyi düzenleyen olmaktan çıkarak
her şeyin kendisinin yarattığı bir özellik kazanır. Burada önemli bir fark Plotinus’un, her
şeyin Tanrı’dan meydan geldiğini söyleyerek Tanrı’yı ne düzenleyici ne de yoktan yaratan bir
varlık haline getirmesidir. Plotinus’un Tanrı anlayışı daha çok ikisi arasındadır. Her şey

6

Saçma olduğu için inanıyorum.
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Tanrı’dan meydana gelir ve oluş da Tanrı’nın kendi kendisinin olmasından başka bir şey
değildir.7
Daha sonra gelen Hristiyan teologlar tarafından Yunan düşüncesinde önemli bir bilgi
türü olan Gnosis, Tanrısal bilgi olarak nitelendirilir. Kilise daha sonra bunu Tanrı’nın bilgisi
olarak nitelendirecektir. Hristiyanlık bu türden bilgiyi kurtuluş olarak nitelendirmekle dini
kılacaktır. Aslında bu felsefi bilgi ile dinî bilgi arasında kurulan bir köprüdür.8

4.2. Hristiyanlığın Yaşama Felsefesi
Yukarıda kısmen Hristiyanlık ile Yunan felsefesi arasındaki bağlantının zaman zaman
gerilimler yaşansa da ne kadar derin olduğunu göstermeye çalıştık. Bunun bir diğer örneği
İskenderiyeli Clement’tir. Clement aslında Yunan kafasıyla yetişmiş bir Hristiyan’dır. O
bilgiyi felsefenin etkisiyle yüceltmiştir. Bu bilgi verilen, yani kutsal vahiy bilgisi değildir. Bu,
insanın kendi çabasını gerektiren ve Tanrısal olduğu düşünülen bilgidir. Böylece yine Yunan
formatında bir bilgiyle karşı karşıyayız. Tanrı’nın bilgisi ile ebedi kurtuluş birbirinin yerine
geçen iki anlayışı temsil etmiştir. Yunan felsefesinin bilgiyi ve aklı öne çıkaran anlayışında,
bu bilgi Tanrı’nın bilgisine ilişkin olursa kabul edilebilirdi. Hristiyanlık bunu yapmayı kendi
teorik yapısında önemsemek zorunda kalmıştır. Sonuçta Yunan’daki her türlü bilgiyi kabul
etmemiş ama onda özellikle Eflatun’da ortaya çıkan teoloji kabul edilmiştir.
Aslında Hristiyanlık birisi Helenistik diğeri de Yahudi olmak üzere iki kaynaktan
gelir. Yahudilerin tanrısı felsefi bir tanrı değildir. O özellikle Yahudi halkından kendisine
tapmasını isteyen, Yahudileri koruyan, onlarla konuşan canlı olan bir tanrıydı. Daha sonra
gelen Roma İmparatorluğu ise buna sosyal bir ağ sağlayarak pratiklik kazandırır,
yaygınlaştırır. Hristiyanlar için öte dünya fikri ilk dönemlerde yoktu. Daha çok Hz. İsa’nın
dünyaya geleceği ve bir dünya krallığı kuracağı inancı vardı. Hristiyanlık’ta yer alan baba
tanrı kişisel hale getirilmiş bir tanrıdır. Bu Hristiyanlık’tan önce Ferisilerin9 tanrısıdır.10
Hristiyanlık’ta ruhun kurtuluşu oldukça önemliydi. Nitekim ruhun ölümsüzlüğü
düşüncesi Helenlere ait olmamıştır. Onlarda daha çok orfik kökenli olan tekrar hayata gelme
inancı vardır. Hristiyanlık ise dinde vurgulanan günah olgusundan çok ölümden korunmak
içindir. Bunun için bu dine adını veren 11 başlangıçta Yahudi olan Paul’un yaptığı şey Hz.
İsa’nın dini ve pratik öğretilerini yaymak ve anlamak değildir. Daha çok yeniden diriliş
bağlamında ölümsüzlüğünün gösterilmesidir.12
Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda Hristiyanlığın yaşam anlayışının bir din olarak bir
de öğreti olarak iki tarafından bahsedebiliriz. Din olarak bakıldığında Hz. İsa’nın tekrar
dirileceğine ve insanların, ruhlarını bu gelişe uygun olarak kendilerini hazırlamasına
inanıldığını söyleyebiliriz. Öğreti olarak Hristiyanlık ise Yunan felsefesinden etkilenerek
7

Julian Marinas, History of Philosophy, Dover Publications, 1967, s.98-101.
Unamuno, Tragic Sense of Life, s.28
9
Radikal bir Yahudi cemaati.
10
Miguel de Unamuno, Tragic Sense of Life, Dover Publications, 1954, s.39-40.
11
Christ adı Jesus’u bilmeyen Paul tarafından koyulmuştur. a.e., s.41.
12
Unamuno, a.e. s.41
8
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ebedi kurtuluşun felsefi bilgiyi terk etmek değil, niteliğini değiştirmekle geleceğine yöneliktir.
Bunun için bilgi ya da gnosis Tanrısal bilgi olduğunda Yunanlının felsefesi Hristiyanlaşmış,
Hristiyanlık da felsefileşmiştir.
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Uygulamalar
Tanrı’nın yoktan yaratma ile teslis inancı arasındaki bağlantı analiz edilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Plotinus’un ortaya koyduğu meseleler akıl ile kalp arasındaki çatışmanın anlaşılması
açısından önemlidir. Plotinus daha çok aklı temsil eden taraftadır. Daha sonra gelen Hristiyan
düşüncesi aradaki açığı kapatmak için teslis inancını ortaya atmışlardır. Plotinus’un yanında
bu dinin oluşmasında yer alan bazı diğer filozoflara da dikkati çekmek gerekir. Bunların hepsi
aslında bu dinin, başlangıcında farklı kaygılarla dolu olduğunu göstermektedir. Bu kaygılar
ağırlıklı olarak bu dinin yaşamı pratik öğretilerle doldurmayı seçmemiş olmasıyla ilgilidir.
Bunun için Hz İsa’nın da tanrılaştırılması daha anlaşılırdır. Çnükü ahlaki olarak nasıl
davranılması gerektiğini söyleyen bir insandan ziyade insanları kurtuluşa erdirecek bir
şefaatçiye ihtiyaç vardır.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Aşağıdaki filozoflardan hangisi Antik Çağ Romalı düşünürlerden biridir?
Plotinus.
Cicero
Perikles
Aristippos
Diyojen.
Credoquiaabsurdum olarak ifade edilen meşhur söz kime aittir?
Seneca
Cicero
Plotinus
Tertullianus
Proclus
Plotinus’u aşağıdaki akımlardan hangisi içinde görebiliriz?
İdealizm
Panteizm
Realizm
Oryantalizm
Ampirizm
Hristiyanlığın oluşum sürecini ifade ediniz.
Hristiyanlık felsefecilerden nasıl etkilenmiştir?
Felsefe ile Hristiyanlık arasında herhangi bir gerilim olmuş mudur?
Hristiyanlık’taki bilgi ile Yunan’daki bilgi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Hristiyanlığın kaynakları nelerdir?
Hristiyanlığın Helenizm’den farkı nedir?
Hristiyanlığın öğreti olması ne demektir?

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)b
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5. MODERN DÖNEM, MAKİNE, TEKNOLOJİ VE YAŞAM FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.

Modern Dönemin Yaşamı Dönüştürmesi
Makine ve İnsan

56

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Makine kavramı ile modern düşünce arasındaki bağlantı nedir?
Modern dönemde yaşamın merkezinde yer alan Ben’i tanımlayınız.
İnsanın makine ile irtibatı onu nasıl bir dönüşüme tabi tutmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern insanın günümüzde
de kullandığımız makineyi
ortaya çıkarması.

Modern felsefenin temel
kavramları ile makine
arasında bağlantının analizi
yapılabilir.
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Anahtar Kavramlar




Makine,
Ben,
Cogito.

59

Giriş
Modern dönemin mekanik doğa anlayışı makinanın inşa edilişine doğru gider.
Ben’liğin merkezde olmasına paralel olarak ortaya çıkan doğa görüşü mekaniktir. Doğayı
makinaya dönüştürmek ve daha sonra da doğadan bağımsız bir makine yapmak modernliğin
yaşamı dönüştürmesidir.
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5.1. Modern Dönemin Yaşamı Dönüştürmesi
Gerek Antik gerekse Orta Çağ dönemleri, yaşamı belirli bir anlayış çerçevesinde
görmüşlerdir. Modern dönem doğayı belirli bir biçimde görmekle yetinmez. Bunun ötesine
geçerek doğayı değiştirmeyi kendisine görev olarak belirler.
Descartes’ın “Düşünüyorum o halde varım” sözü bunun temelini oluşturan motto
olarak kabul edilir. Bu söz insanın öte dünya inancını bir kenara bırakarak yoluna devam
etmesidir. Öte dünya ve bu anlamda en önemli varlık olarak Tanrı’nın olmadığı bir dünya
inşası modern insanın amacı olmuştur. Laik devlet anlayışı, seküler dünya anlayışı, Tanrı
yerine insanın kendisini merkeze aldığı ve merkezde olmaya paralel olarak kurduğu bir
dünyayı ifade etmektedir. Artık, Tanrı yarattığı için varolan bir insan ya da Tanrı düzenlediği
için kozmosun olduğu anlayışlar geride bırakılır.
Modern felsefenin yaşamı Tanrı’ya inandığını söyleyecektir. Ama bu inanışın insanın
belirlediği sınırlar ve biçimde olması şartıyla. Bunun için laiklik dinin devlete müdahalesini,
sekülerlik de dinin insana müdahalesini sınırlandıran kavramlardır.
Yunan’da site çerçevesinde insanın gelişmişliği değerlendiriliyordu. Bunun haricinde
gelişmişlik ise erdem ya da kahramanlık olarak belirleniyordu. Orta Çağ’da önemli olan,
insanın kurtuluşu inancıyla beraber bu dünyanın ötesinde bir dünyanın ve varoluş biçiminin
belirleyici olmasıydı. Düşünüyorum o halde varım düşünen ben’e yani cogito’ya dayandığı
için insanlığın evrensel bir biçimde ilerleyeceğine ilişkin olarak bir umuda kapılmıştır.
Düşünen ben her insanda olan, bunun için de insanlığı bu düşünen ortak ben çerçevesinde
kabul eden bir anlayışı ifade eder.
İnsanın arayışında olacağı varlık ne doğa ne de Tanrı’dır. İnsanın aradığı varlık
kendisi ve bu anlamda kendisi gibi olan ötekidir. İnsanın insanla olan birlikteliği hiçbir
dönemde bu kadar belirleyici olmamıştır. Bu beraberliğin bir neticesi olarak hümanizm yani
insancılık ortaya çıkmıştır. Hümanizm insanın temel değer ve gaye olduğu inancını taşır.
Bunun için doğanın da insanın istekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini tavsiye eder.
Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu beraberliğin bir çıkara dayalı olarak kurulmasıdır.
İnsana değer verme ben’in başkasına değer vermesi değil ben’in kendisine değer vermesidir.
(Ben) Düşünüyorum o halde (Ben) varım sözü ben’in bu sınırlarını oldukça açık ve seçik bir
biçimde belirlemiştir.
İnsanın diğer insana bağlı olması devlet anlayışına da yansımıştır. Thomas Hobbes’un
toplum sözleşmesi aslında insanların kendi aralarında yaptıkları bir anlaşmanın sonucu olarak
devletin yeniden tanımlanmasını bize verir. Bir diğer modern siyaset kuramcısı Machiavelli
de insanın amacını iktidarda kalmak olarak belirlediğinde eski düzenlerden tamamıyla
kendisini ayırmak isteyen modern bakış açısını bütün çıplaklığıyla ortaya koymuş olur. Bu
anlayış, insanın yaşamını anlamlı kılan değerlerin, gayelerin artık olmadığını göstermektedir.
O halde soru şu olabilir: İnsan ne için yaşamaktadır?
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5.2. Makine ve İnsan
Mekanik doğa görüşünden makineye geçmek aslında oldukça normal olan süreçtir.
Makine bir bakıma kontrol edilebilir bir doğadır. Francis Bacon için doğaya hükmetmenin
yolu onun yasalarına boyun eğmekten ibaretti. Eğer doğanın nasıl işlediği anlaşılırsa o zaman
onun nasıl kontrol edileceği de çözülmüş olunurdu. Makine bu anlamda insanın Tanrı
olmadan kendi kuvvetini Tanrısal kılması demektir. Bilim, doğayı anlamanın ötesine geçerek
doğayı değiştirmeye çalışır derken makinenin merkezde olduğunu belirtmemiz gereklidir.
Makine kavramı aslında bilimin nedensellik kavramının ama özellikle mekanik
nedensellik kavramının ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Aristoteles’in nihai ya da gayesel nedeni
bütün Antik ve Orta Çağ boyunca önemliydi. Buna karşın mekanik nedensellik Tanrı’nın
olmadığı bir dünyada insanın arzuladığı kontrol için ihtiyaç duyduğu nedensellik biçimiydi.
Mekanik nedensellik her etkinin aynı biçimde tepki doğuracağını öngörmekteydi. Bunun için
nedenleri öte dünyadan gelen bir varlığa değil de tamamıyla aynı mekân ve zaman çemberi
içine alıyordu. Sonucun nedeni onun bir önceki anında aranmalıdır. Masaya vurulduğunda
sesin çıkmasının nedeni masaya biraz an önce vurmuş olmamdır. Bu durumda masaya niçin
vurduğum sorusunun herhangi bir değeri kalmaz. İşte mekanik nedensellik hayata ilişkin
olarak açıklayıcı olmasının yanında oldukça sınırlandırıcıdır.
İnsanın makine ile olan ilişkisi onun diğer varlık alanlarını da aynı biçimde kategorize
etmesine neden olmuştur. Devletin bir aygıt olması ve bunun bir neticesi olarak da
bürokrasinin meydana gelmesi dikkat çekici bir husustur. İnsanın toplumsal yaşayışı da bir
makinenin randımanını arttırmak için yapacağı katkıyla ilişkilendirilmiştir. Pragmatizm ya da
yararcılık insanın makine mantığıyla hayata bakmasıyla ilgili modern bir akımdır. Bunun için
çalışmanın kutsandığı bir diğer akım olan Kalvinizm de bu dönemde revaçta olacaktır. Özü
itibariyle bakıldığında bu akım haklıdır. Buna karşın çalışmanın kutsanması insanın ihtiyaç
duyulan biçime sokulmasına yardımcı olmuştur. Evet din tembelliği sevmez ama çalışmanın
bizzat kendisini de kutsamaz.
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Uygulamalar
Descartes’ın Yöntem Üzerine adlı eseri okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Makine, hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız bir araçtır. Bu aracın temelinde
belirli bir düşünce gizlidir. Sadece hayatımızı kolaylaştırmak olarak düşünülmesi aslında
makinenin ortaya çıkmasında yer alan sonuçlardan bir tanesidir.
Yaşam, doğa adı altında, değiştirilmeye hazır bir malzemedir. Bunun için makine bu
değişimi sağlamada kullanılan bir araçtır. Bunun yanında makineyi kullanan insan sadece
doğayı değiştirmez aynı zamanda kendisini de değiştirir. Bunun için Kalvinizm, protestanlık
gibi dinî mezhepler dahi bu makine kavramı çerçevesinde bir çalışma ahlakı ortaya
çıkarmışlar, yani çalışmanının kendisini kutsallaştırmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)
Modern dönemin doğadaki yaşamla olan ilişkisi için aşağıdakilerden hangisini
söylemek doğru olur?
a)
Modern dönem yaşamın organik yönüne ağırlık vermiştir.
b)
Modern dönem yaşamı dönüştürmeye çalışmıştır.
c)
Modern dönem yaşamı anlamaya çalışmıştır.
d)
Modern dönem teknolojiyi sınırlı bir biçimde kullanmayı hedeflemiştir.
e)
Modern dönemde Ben anlayışı merkezde olmamıştır.
2)
Modern dönemde insanın kendisini merkeze almasına paralel olarak ortaya
çıkan dünya görüşünde siyasi yönetim biçimi nedir?
a)
Sekülerizm
b)
İdealizm
c)
Mutlakiyetçilik
d)
Laiklik
e)
Demokrasi
3)
Modern dönemde insanın kutsaldan soyutlandığı dünya görüşünün bütününe ne
ad verilir?
a)
Laiklik
b)
Materyalizm
c)
Sekülerlik
d)
Mülkiyetçilik
e)
Pragmatizm
4)
Doğayı dönüştürme ile Descartes’in mottosu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
5)
Modern insanın amacını tartışınız.
6)
Seküler dünya görüşünü eleştiriniz.
7)
Modern dönemde dinin hangi alanlardan çekildiğini tartışınız.
8)
İnsanın makineyle olan ilişkisi düşünceyi nasıl etkilemiştir?
9)
Çalışmanın kendisinin sizin için ne ölçüde önemli olduğunu açıklayınız.
10)
Mekanik nedensellik ne demektir?

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c.
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6. AYDINLANMA DÖNEMİNİN HÜMANİSTİK YAŞAM FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.

İlerleyen Bilime Göre İnsanın Yaşamı
Dine Yeniden Biçim Vermek

67

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Hümanizm ve Ben kavramı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Reformasyon hangi dinde ne türden ayrımlara neden olmuştur?
Bilim ve insan ilişkisi hümanizm açısından nasıldır?

68

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hümanizmin nasıl şartlarda
meydana geldiğini anlamak.

Bu akımın anlamı özellikle
reformasyon ile ilişkisinde
anlaşılabilir

69

Anahtar Kavramlar




Yararcılık,
Hümanizm,
Reformasyon.
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Giriş
İnsanın fayda anlayışı makine kavramı çerçevesinde değişir. Hümanizm bu fayda
anlayışı sonucunda din dahil olmak üzere her şeye yeniden biçim vermek isteyen bir anlayışın
ürünüdür. Hümanizmin bir diğer yönü de insandaki en önemli yön olarak akla önem
vermesidir. Öyle ki doğalcılık denilen akım bütün modernite üzerinde etkide bulunurken aklın
evrenselliğini araç olarak kullanıyordu.
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6.1. İlerleyen Bilime Göre İnsanın Yaşamı
Bir önceki bölümde insanın makine ile ilişkisinin çeşitli boyutlarından bahsetmiştik.
Makine nihayetinde cansız olan bir maddeydi. Cansız olan maddeye bir anlam vermek için
onun bir değerinden bahsetmek gerekirdi ki bu da metalaş(tır)manın insan hayatına girmesi
demekti. Dolayısıyla maddeciliğin doğal bir sonucu olarak yararcılık ya da utilitarizm
çıkmıştır. Maddeye göre değerlendirme, insanlık için iyinin, en fazla kişinin mutluluğu olarak
değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu mutluluğu sağlamak için de insanın makine gibi
çalışması amaçlanmıştır.
İnsanın ilerlemesi ahlaki gelişimi üzerinden değil de yetkinliği üzerinden olacaktır.
Doğayı anlamayı isteyen insan anladıklarından kendisine ilişkin dersler de çıkarıyordu.
Kendini bil sözünün bu anlayışın bir ürünü olduğunu unutmamak gerekir. Hâlbuki
modernizmde insanın ilerleyişi daha fazla kendisi olmak imkânını geliştirmek içindir. Tipik
bir örnek vermek gerekirse mimari, Yunan’da olduğu gibi artık trajedinin içindeki Apollonca
statik bir yaklaşımı içermez. Çünkü insan trajik bir varlık olmaktan çıkmıştır. Kaderi bilim
anlayışının doğrultusunda insanın kendi eline düşmüş gibidir. Bilimsel akıl, nedenlerin sadece
gözlemlenebilmesini değil onların kontrol edilebilmesini de öngörmekteydi. Bunun için
kadercilik ya da bilimsel nedenler dışında olan bir tanrısal neden anlayışına ihtiyaç
duyulmamaktaydı. Din giderek batıl inanç durumuna düşmekteydi.
Hümanizm, aslında Rönesans’ı düşünürsek, Yunan’ın tekrar canlandırılmasıdır. Ama
bu Yunan’ın Hristiyanlaşmamış aklını kullanarak bir dünya yaratma çabalarına duyulan bir
hayranlığı ifade ediyordu. Söz konusu olan, Yunan’ın aklını devam ettirmekten ziyade
kilisenin zincirlerinden kurtulmaktı. Bunun için Rönesans’ta felsefeden ziyade sanatın ön
plana çıktığını görürüz. Yalnız trajedinin en önemli ayağı olan ölüm yoktur. Sadece doğum
vardır. Doğa üretkenliği, canlılığı ve çeşitliliği bu doğum olgusunu göstermektedir. Bundan
dolayı hümanizm kendisini modernlik ve ilerlemecilik olarak belirlemekten, yani bu iki
kavrama da olumlu anlamlar yüklemekten geri durmadı.

6.2. Dine Yeniden Biçim Vermek
Hümanizmin diğer önemli ayağı reformasyondur. Yeniden biçim verme anlamına
gelen bu kelime dinin özüne kavuşmasıdır. Din, Protestanlara göre kilisenin yorumlarıyla
bozulmuştur. Aslına bakılırsa dinin özüne kavuşması dine duyulan güvenin azalmasıyla
ilgilidir. Dine karşı duyulan bu güven eksikliği daha sonra Kant’ın “Sanki Tanrı varmış gibi
davranmalıyım” sözü hem teorik aklın doğayı incelemesinde hem de pratik aklın
eylemlerinde açığa çıkacaktır. Tanrı, insanın pratik aklındaki yasasını onaylayan bir varlıktır.
Ama bu daha çok bir düşüncedir, inanç değildir. Pascal’ın düşüncesi de böyledir. Ama Pascal
da dahi görülen şey, inanılması zor olan, artık güvenilirliğini yitirmiş bir Tanrı’dır sanki.
Aslına bakılırsa, Hristiyanlığın Tanrısına Hz. İsa çarmıha gerildiğinde “Neden baba?” diye
sitemde bulunduğunda trajikliği Batıya yerleştirmiş olmamış mıydı? Bu, üzerinde
düşünmemiz gereken ama muhtemelen bizi konumuzdan uzaklaştıracak önemli bir husustur.
Çünkü bu trajiklik yani Tanrı’nın insanı terk etmesi modern dönemde insanın kilisenin
anlayışı doğrultusunda oluşturulan Tanrı’yı terk etmesiyle karşılık bulacaktır. Nietzsche’nin
“Tanrı’yı öldürdük” sözü sanki bu terk edişin bir ifadesidir.
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Dinin özüne kavuşması kutsal metinlere yani vahye dönmek değildir. Böyle bir
imkâna Hristiyanlık sahip olmamıştır. Bunun için yani vahye dönme imkânına sahip
olamayan Batı düşüncesi özü akılsal bir biçimde dini anlamak şekline dönüştürmüştür. Akıl
dini ile doğal din arasında bir fark kalmayacağı modernizmin ilerleyen zamanlarında
görülecektir. Bunun yanında akıl dini Hristiyanlığın dini olmaktan çıkmak zorunda kalacaktır.
Din denilen olgunun toplumsal bir olgu olmaktan çıkıp bireysel hale gelmesi de Batı’nın
Hristiyanlık’la yaşadığı bu tecrübenin bir sonucudur. Örnek vermek gerekirse, dinin vicdan
ile Tanrı arasında olması olarak tarif edilmesi modern insanın ortaya koyduğu bir husustur.
Din vicdanı ortadan kaldırmaz daha çok onu terbiye eder.
Reformasyon, Protestanlığı da beraberinde getirmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz
Kalvinizm ve Almanya’daki pietizm de söz konusu mezhebin içinde değerlendirilmesi
gereken inançlardır. Aslına bakılırsa bunlar İslam’da olduğu gibi dört mezhep anlayışı gibi
değildirler. Dinin özünü değiştirmeden belirli bir biçimde yorumlanmasını değil tam da özünü
değiştirmeyi ve bu anlamda yeni bir form vermeyi amaçlamaktaydılar. Ruhban sınıfına karşı
getirilen eleştiri, aslında, dinin kurumsallaşmış yapısına getirilen bir eleştiriydi. Yukarıda
bahsettiğimiz çerçevede ifade edecek olursak, vicdanın terbiye edilmesini belirli bir sınıf yani
ruhbanlar kendi kurumsallığı üzerinden yaparsa sıkıntıların olması gayet doğal hale gelir.
Bunun yanında mesele aslında akıl dini ya da doğal din denilen bir yaklaşıma da kapı
açıyordu. Katoliklik ile Protestanlık arasındaki fark, özellikle Kant’tan sonra dinin ahlak
üzerine inşa edilmesidir. Hâlbuki Katoliklik’te ahlak din üzerine inşa edilir. Kant’ın akıl dini
dediği husus yukarıda hümanizme girişte bahsettiğimiz gibi ahlaki bir amaçtan ziyade
yetkinliği öngörmekteydi. Daha doğru bir biçimde ifade etmek gerekirse ahlakilik kendisini
akli yetkinliğe ve etkinliğe kavuşma olarak sunmaktaydı. Gerek ilerlemecilik gerekse
aydınlanmacılık dinin içinde yer alan Tanrı’nın rehberliğini terk ettiğinde aklın rehberliği çok
daha önemli bir hale gelmiştir. Bunun için Tanrı’nın ve O’nun temsil ettiği kurumun dışında
varolabilmek için aklı ön plana çıkarmak oldukça hayati olan bir durum arz ediyordu.
Aklın ön plana çıkarılması hümanizmin içinde kısmen yer alan eleştirinin de yavaş
yavaş canlanmasına neden olmaya başlamıştır. Montaigne’in Denemeler’i, Locke’un İnsan
Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı eserleri rasyonel bir şüpheciliğin izlerini taşır. Rasyonel
şüphecilik tam anlamıyla şüphecilik değildir. Makul sebeplerle bir önermenin süzgeçten
geçirilerek rafine hale getirilmesidir. Bunun için eleştirmeyi şüpheden ayırmak gereklidir.
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Uygulamalar
Montaigne’in Denemeler adlı eseri okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern dönem başarısını akla borçludur. Tabi burada başarıdan neyi anladığımız
tartışmalıdır. Ama her ne olursa olsun makine denilen aletin üretildiği ve dönüşümün
başladığı muhakkaktır. Bunun yanında hümanizm bu değişimin bir ilerleme olduğuna insanı
inandırmaya çalışır. Dine yeniden biçim vermek onu ortadan kaldırmaktan çok, aklın ışığında
doğal haline sokmaktır. Fakat akıl kendi inşasını tamamladığından kendi hedeflerine uygun
olanı dinin kabul etmesini sağlamaya çalışmıştır.
Bu ihtiyaca paralel olarak Katolik’lik yerini Protestanlığa bırakmıştır. Aslında bu,
kiliseden insanlara geçen bir anlayışı yansıtır. Kilise bir kurum olarak Hristiyanlığı temsil
ettiğini iddia etmekteydi. Buna karşın Protestanlık herhangi bir kurumun böyle bir temsil
yetkisinin olmadığını ileri sürerek hümanizmle işbirliğine girmiş olur.
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Bölüm Soruları
1)
Bilim anlayışına göre şekillenen insanın kendisine gaye olarak belirlediği akım
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Pragmatizm
b)
Realizm
c)
İdealizm
d)
Sensualizm
e)
Hümanizm
2)
Yeniden doğuş anlamına da gelen ve kilisenin etkisinin kırılmasını sağlayan
akım aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Reform
b)
Rönesans
c)
Hümanizm
d)
Kritisizm
e)
Merkantilizm
3)
Modern bilim anlayışı doğrultusunda ortaya çıkan görüşlerden hangisi
doğrudur?
a)
İnsan kendisini doğanın içinde görmeye başlar.
b)
İnsan doğayı anlamaya çalışır.
c)
İnsanın doğaya hükmetme isteği azalır.
d)
İnsanın nedenlere hâkim olmasıyla kadercilik inancı ortadan kalkar.
e)
İnsana yarar sağlayan şeyler değerli hale gelir.
4)
Metalaşmanın insanın hayatına girmesi nasıl olmuştur?
5)
Maddecilik ile yararcılık arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
6)
Hümanizm ile Rönesans arasındaki ilişki nasıldır?
7)
Dinin batıl bir inanç seviyesine düşmesi nasıl söz konusu olmuştur?
8)
Protestanlığın getirdiği eleştiriyi ana hatlarıyla açıklayınız.
9)
Ahlak-din ilişkisi Katoliklik’te nasıldır?
10)
Ahlak-din ilişkisi Protestanlık’ta nasıldır?

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)d
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7. KANT VE İDEALİZMDE ORTAYA ÇIKAN BEN’İN YAŞAM
FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Felsefenin Yaşam Felsefesi
7.1.1.Antik Dönemde İdealizm Altında Yaşam Felsefesi
7.2. Kant ve İdealizm
7.1.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Felsefe ile idealizm arasındaki ilişki nedir?
İdealizmin Ben anlayışında Kant’ın etkisi nedir?
Kant’ın ahlak anlayışı ve Ben arasındaki bağlantı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Felsefenin en önemli akımı
olarak değerlendirilebilecek
idealizmin yaşama anlayışı
öğrenilir.

Felsefenin idealizm anlayışı
aslında Ben anlayışı mı
sorusu sorulmalıdır.
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Anahtar Kavramlar




Bilinç,
Ben,
İdealizm
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Giriş
Felsefe her ne olursa olsun bir farkındalığı içermek durumundadır. Bu farkındalık
felsefenin bilinç olarak adlandırdığı bir kavramı ifade etmektedir. Aşağıda iki ayrı idealizm ve
iki ayrı farkındalığı ortaya koymaya çalıştık.
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7.1. Felsefenin Yaşam Felsefesi
7.1.1. Antik Dönemde İdealizm Altında Yaşama Felsefesi
Yukarıdaki başlık biraz zorlama olsa da sadece belirli bir konuyu ifade etmez. Daha
çok amaçlanan, felsefenin temelinde yer alan düşünmenin nasıl bir yol aldığının
anlaşılmasıdır. Felsefe bir düşünme işidir. Bu düşünme ise düşünene aittir. Ama daha
düşünmenin ilk adımında dahi karşımıza düşünmek ile bilmek arasında bir ayrım çıkar. Eğer
yanlış biçimde düşünüyorsam bu en fazla bir algı olur. Ama düşünme yine de devam eder.
İnsan böylece yanlış düşündüğünü de fark ettiğinde doğru düşünmeye en azından biraz daha
yaklaşmış olur. Düşünmek o halde vazgeçemeyeceğimiz bir durumumuzdur. Nitekim
yukarıdaki farkındalık durumu bilinç adını alır. Düşündüğünü ama aynı zamanda neyi
düşündüğünü ve ötesinde neyi düşünmesi gerektiğini hesaplamak bilincin işlevleri olarak
karşımıza çıkar.
Bu detayları anlatmamızın nedeni düşünmenin merkezi rolünün bilinçle beraber ele
alındığında Ben denilen varlığı ortaya çıkardığıdır. Yani düşündüğümüzde bilincimiz bunu
kendimizin yaptığını söyler. Her yapılanın böyle bir kontrolden geçmesi de bilinç aracılığıyla
düşünmeye kendisinin Ben olduğunu telkin eder. Felsefe tarihi işte bu düşünen Ben’e bir yer
bulmak ve bulunan bu yeri her defasında yerinden etmek için gösterilen karşılıklı
mücadeleden ibarettir.
Delfi tapınağına yazılan “kendini bil” sözü felsefenin bilgelik öğretisi olarak temeli
olmuştur. Bu deyiş aslına bakılırsa “haddini bil” anlamında yerini bulur Yunan’da. Hybris ya
da kibir insanın kendisini merkeze almasını ifade eder. Gerek Ksenophanes’in gerekse
Herakleitos’un devamlı olarak vurguladığı husus, insanın, bu kibrini aşması halinde hakikate
yakın duracağıdır. Bu durum ilginçtir. Çünkü kendisini düşünmek üzere tanımlayan insan bu
düşünmesinde derinleşip filozof olmaya doğru yaklaşınca kendisindeki düşünmenin kendisine
aşkın olduğunu fark etmeye başlar. Örnek vermek gerekirse, Logos ve Nous kavramları insanı
aşan bir aklın ve dolayısıyla düşünmenin doğayı çevirdiğini iddia eder. Buradan da varlığın
kozmos denilen düzenli işleyişi meydana gelir.
Platon düşünmenin bir çağrışım (anemnesis) işi olduğunu söylediğinde bunun nedeni
kendi Ben’ine uygun bir yer bulmak istemesiydi. Platon için ölüm, değişim karşısında
kavramların değişmezliği ve bunların insanın aklında meydana çıkması, fark edilmesi, bir
çıkış noktası olmuştur. İdealar dünyası Platon için ulaşılmaya çalışılan bir dünya olduğu için
hak edilmesi gereken bir yerdi. Hak etmek ahlaki bir duruşu gerektirir ki felsefenin görevi,
her şeyde ölçülülük sayesinde meydana gelen işleyişi insan üzerinde de tatbik etmektir. Bu
anlamda İyi ideası sayesinde varlık varolmayı hak etmektedir. Platon, düşünme işlevi olarak
diyalektiği, aslında daha üst bir âleme geçiş için kullanılması gereken temel yöntem olarak
kabul etmekteydi. Yukarıda bahsettiğimiz anemnesis de bu diyalektiğin bir parçası olarak
görülebilir.
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7.2. Kant ve İdealizm
Antik dönemde yaşamın insanın karşısında üstün bir konumu olduğunu çeşitli
vesilelerle vurgulamaya çalıştık. Modern dönemde “Düşünüyorum o halde varım” sözü
Ben’in yaşam karşısında üstünlüğünü vurgular. Resextensa ve rescogitans ayrımı yaşama
karşı kendisini belirleyici konuma sokmak isteyen insanın bir tasnifidir. Resextensa, yer
kaplama özelliğini maddeye yükleyerek onu ölçmeye ve bu ölçmeden de kontrol etmeye
doğru giden düşünmeyi ifade eder. Düşünmeye böyle başlandığında sonucun Antik dönemde
olduğu gibi haddini ya da kendini bil şeklinde olmayacağını tahmin etmek zor değildir. Bunun
için Descartes ile idealizmin doruk noktası olan Alman idealizmi arasında oldukça önemli bir
filozof olarak Kant’a bakmak gereklidir.
Immanuel Kant tamalgı denilen kavramı ortaya attığında Ben’in bilincinin algılamaya,
yani deneyime yönelik bir aktiflik içerdiğini ifade ediyordu. Düşünme, deneyime yönelik
olarak işlerdi. Bunun için Ben bilinci aslında deneyimin yani duyu algılarımızın
düzenlenmesine yarayan bir işlevden öteye geçemezdi. Buraya kadar haklı olabilirdi. Ama
Kant Ben’e teorik anlamda çektiği sınırı ahlaki anlamda çekmek istemedi. İnsanın kendisini
bilmesi, insanın kendisinin amaç olduğunun farkına varmasıyla sonuçlanacak ahlak yasasına
götürmekteydi. İşte bu durum Kant’tan sonra gelen Alman idealizminin de temellerini atması
için yeterliydi.
Aslında idealizmin felsefeye tarih içinde bir yer vermeye çalıştığını söyleyebiliriz.
Bunun anlamı idealizm, Geist denilen kavramı kullanırken hem aklı hem düşünmeyi hem
ruhu hem Tanrı’yı hem doğayı kısacası felsefenin kullandığı bütün kavramları anlamlı hale
getirecek bir havuz oluşturmaktaydı. Geist’in altında kullanılan diğer kavramlar yine Geist’in
kendisini tanımasındaki aşamalardan ibaret olacaktır. Bunun için bu idealizmin en önemli
temsilcisi Hegel “Akılsal olan her şey gerçektir ve gerçek olan her şey de akılsaldır.”
diyebilmiştir. Yani akıl gerçekliği kendisini tanımak için kullanmakta ve bunun için de
gerçeklik tekrar eden bir şekilde değil de ilerleyen bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Şu halde
idealizm gerçekliği tarihten çıkarmakta da bir sakınca görmemiştir. Tarih birtakım olayların,
doğa da birtakım olguların olduğu alan değildir. Daha çok bunlar Geist denilen varlığın koşu
pistidir.
Bu aşırı iddia aslına bakılırsa modern insanın kendi ilerleyişini ne kadar
abartabileceğini gösterir. Önemli olan Hegel’in ne derecede diyalektik yöntemi kullanarak
çarpıcı yorumlar yaptığı değildir. İlerleme bir biçimde kabul edildiğinde ona uygun olarak
açıklanan her şey bir senaryo haline gelir. Özellikle yaşanan iki dünya savaşı ilerleme amacı
altında yapılan bu idealist senaryonun sadece bir senaryo değil kötü bir senaryo olduğunu da
göstermiştir. Ama trajik olan, Batı’nın daha sonra bu kötü senaryonun çok daha ötesinde bir
acıyla karşılaşmasıdır.
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Uygulamalar
Hegel’in Tinin Fenomonolojisi adlı eserini okumak faydalı olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Felsefe bir bilinç(lenme) işidir. Bu bilinçlenme düşünmeye, düşünene ve nihayetinde
de Ben’e giden yolu ifade eder. İlginç olan nokta Antik dönemde bilinçlenme ile modern
dönemdeki bilinçlenme arasında bariz bir farkın olmasıdır. Antik dönemde bilinçlenme
haddini bilme olarak tarif edilmekteydi. Bunun için Ben kendi sınırlarını doğa ile uyum
içerisinde çizmek zorundaydı. Buna karşın modern dönemde bilinçlenme Ben’in ve öznenin
artan etkisine paralel olarak böyle bir sınırlandırmayı tanımaz oldu.
Alman idealizminin içinde Ben’in bilinçlenmesi Geist’in kendisini fark etmesi olarak
sunuldu. Öncesinde Kant bildiğini bilen anlamında bilincin işlevini arttırmıştı zaten. Buna ek
olarak ondan sonra gelen Alman idealizmi bilince neredeyse hiçbir sınır tanımadı. Daha çok
bu izm, her olayı ve hatta olgunun, bilincin yani Geist’in kendisini değişik alanlarda tanıma
süreci olarak anlamaya çalıştı: Bunun için sanat, din, felsefe Geist’in kendisini tanımasında
çeşitli aşamalardana ibaret oldu.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi felsefede düşünmenin farkındalık olarak
tanımlanmasıdır?
a)
Tartışma
b)
Diyalektik
c)
Bilinç
d)
Sorgulama
e)
Eleştirme
2)
Antik dönemde bilinçli olmayı anlamlı kılan söz hangisidir?
a)
İnsan insanın kurdudur.
b)
Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir.
c)
Erdem bilgidir.
d)
Kendini bil
e)
Logos birdir.
3)
Antik Yunan’da kibre karşılık olarak kullanılan terim hangisidir?
a)
Eudaimonia
b)
Telos
c)
Agathon
d)
Polis
e)
Hybris
4)
Bilinç denildiğinde aklınıza gelen kavramları açıklayınız.
5)
Bilincin bir tanıma işlevi olarak size göre işlevi nedir?
6)
Kendini bil sözünde size göre nasıl bir bilinç yatmaktadır?
7)
Platon’un felsefe anlayışını analiz ediniz.
8)
Descartes’in idealizme katkısı nasıl olmuştur?
9)
Kant’ın bilinç anlayışını değerlendiriniz.
10)
Hegel ve Batı düşüncesini eleştiriniz.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e
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8. MODERNLİK ELEŞTİRİLERİ BAĞLAMINDA HERDER VE
DILTHEY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.

İlerleyen Bir Yaşam Olabilir mi?
Bilimler Yaşam İçin Güvenilir mi?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

İlerleme kavramı bugünün penceresinden bakıldığında nasıl ele alınabilir?
Modernizm aklın hangi yönünü geliştirme projesidir?
Bilimin bu derece gelişimi yaşamı kısıtlayan bir durum mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilim eleştirisi yapabilmek.

Bilimselliğin aslında bir
amaç değil araç olduğunu
anlamakla
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Anahtar Kavramlar




Bilim,
Yaşam,
Yöntem
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Giriş
Bilimin bazı disiplinlerinin üretkenliği, her türlü teorik etkinliğin aynı biçimde
yapılırsa benzer sonuçlar vereceği gibi bir sanı oluşturmuştur. Modernizme getirilen eleştiriler
ilk planda bu yönde olmuştur. Bunun yanında, gelişen bu bilim anlayışına yaşamı ön plana
çıkararak farklı eleştiriler gelmeye başlamıştır. Aşağıda bu farklı eleştirileri göstermeye
çalışacağız.
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8.1. İlerleyen Bir Yaşam Olabilir mi?
Aydınlanma, Almanya’da felsefeyle sınırlı değildir. Daha doğrusu felsefe etkisini
sadece kendi sorunlarına ilişkin klasik yöntemlerle çözmeye çalışmıyordu. Bunun için tarihin
ve estetiğin bir bakıma felsefileştiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Alexander Gottlieb
Baumgarten (1714–1762) estetiğin önemine işaret ederek Alman aydınlanmasına renklilik
katan bir diğer önemli düşünürdür. Baumgarten’a göre duyusallık rasyonel kavrayışın
önündeki bir engel değil daha çok onun önşartıdır. Özellikle güzel yargısı nesneyle rasyonel
açıdan kurulan ilişkiden daha farklı bir seçenek vermektedir. Kant Baumgarten’ın güzeli bilgi
açısından değil form açısından ele almasından etkilenmiş olabilir. Çünkü Kant, son
eleştirisinde formun güzelliğini gaye açısından ele alarak, insanın doğada bir gaye olduğuna
ilişkin arayışının güzel yargısıyla karşılanmasını araştırır.
Alman aydınlanmasının önemli bir filozofu ve aynı zamanda idealizmi de etkilemiş
olan romantik düşünür Johann Christoph Friedrichvon Schiller (1759-1805) Kant’tan oldukça
etkilenmiştir. Onun güzele ilişkin yorumlarını geliştiren Schiller, güzelin doğadan ahlaka
geçişte temel bir kavram olduğunu düşünmüştür. Güzel aslında duygular ile akıl arasında
oynanan bir oyun sonucu ortaya çıkmaktaydı. İnsan ona göre oyunu oynadığı müddetçe kendi
potansiyelini tam anlamıyla açığa çıkarıyordu. Bu bağlamda Schiller, aydınlanmanın önemli
sorunu ve hedefi olan insanın gelişimini ve özgürlüğünü estetik açıdan ele almıştır. Ona göre
insanın özgürlük için olan eğitimi ancak sanat aracılığıyla olabilir. Çünkü sanat, özgürlüğün
kullanımını insanın gelişimini sağlayan bir yola dönüştürüyordu. Tarih alanında ise Herder’i
görmekteyiz. Herder -tarih alanını kullanma idealizmin ustalığı olsa da- aydınlanmanın
evrensel akıl anlayışına karşı çıkacak bir biçimde tarihi ve insanı ele alan kişidir. Herder’e
göre tarih insanların gelişimlerinden ziyade dönüşümlerini ifade ediyordu. Dolayısıyla bu
durum ne Kant’ın ne de idealistlerin iddia edeceği gibi belirli bir yöne işaret etmiyordu. Ne
aklın ne de insan yaşamının olumlu anlamda ilerlediği söylenemezdi. Aklın etkin olması onun
yargılarında ya da yaşamı belirlemesinde doğru yolu bulduğunu gösteremezdi.
Bunun için Kant’a getirilen eleştiriler genel olarak bütün aydınlanmaya yapılan, akla
duyulan aşırı güven paralelindedir. Saf Aklın Eleştirisi aklın bütün yönlerini, sınırlarını ve
kapasitesini ortaya koyduğu için Kant’ın diğer bütün eserlerine sirayet eden bir güvenin
merkezidir. İlk eleştiri nesnellik sağlamak içinmiş gibi gözükebilir. Ama Kant’a gelen bir
eleştiride olduğu gibi aklın kendisini eleştirmesi ile yargılaması yani hem hâkim hem de sanık
olması doğru mudur sorusunun sorulması gereklidir. Saf Aklın Eleştirisi’nin ağırlıklı olarak
teorik bilgiye yönelik olan anatomisinin çıkarılması yargılamanın nesnelliğini sağlayabilir.
Ama pratik akla geçme hakkı dâhil olmak üzere diğer konularda aynı nesnelliğin yardımcı
olacağını düşünmek sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla Romalı bir şairin sepereaude sözü, yani
aklın yüreklice ve daha etkili kullanılmasının seçilmesi aklın anatomisini çıkarmaktan ziyade
aydınlanmış bir akıl resminin çizildiğini düşündürtmektedir.
Aslında bu eleştiri Kant hayattayken yapılmıştır. Berlinische Monatsschrift aralık
sayısında çıkan yazısında Hamann, Kant’ın insanın yetişkin olmamasını aklını
kullanmamasına bağlamasını eleştirir. Hamann’ın çelişkili bulduğu nokta Kant’ın bu yazıda
insanlara kendi aklına güvenmesini söylerken akıl vermeye kalkışmasıdır. Hamann’ın bu
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eleştirisi özellikle onun öğrencisi Herder’de karşılık buldu. Herder, 1798-1789 yılları arasında
yazdığı Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’nin 300 sayfalık meta kritiğinde, Kant’ın a priori bilgiye
örnek olarak verdiği matematiğin dahi deneyime dayalı olduğunu iddia etmiştir. Herder’e
göre Kant aklın eleştirisini yaparken yine aklı kullanarak ya döngüselliğe düşmekte ya da
aklın sınırlarını aşmak durumunda kalmaktadır. Herder’in getirdiği bir diğer eleştiriyse,
Kant’ın aklı ön plana çıkararak insan ruhundaki birçok yetiyi göz ardı etmiş olmasıdır.
Herder’in ifadesiyle, “isimlerle ruhun bölümleri inşa edilmiş olunmaz”. Ona göre gerek
kavramların gerekse düşüncelerin ve dolayısıyla aklın anlaşılmasında dilin önemli bir yeri
vardır. Herder’in sadece Kant’a değil bütün aydınlanmaya getirdiği eleştiri aydınlanmanın
insan varoluşunu ve gerçek hayatı ıskalayan akademik bir çalışma olmaktan öteye
gidememesidir. Bu açıdan bakıldığında aydınlanma belli bir bölgede belli bir düşünceyi içerse
de kendisini bütün zamanlara ve bölgelere yayacak şekilde kabul ettirmeye çalışmaktadır.
Şu halde Herder’in getirdiği eleştiri daha sonra bütün Avrupa’ya getirilen sıkıntılı bir
durumu yani ırkçılığı işaret etmektedir. Akıl aslında Avrupa’nın ırkçılığıdır. Aklı kullanmak
Avrupa’ya has bir durum olduğundan diğer milletleri de bunun üzerinde kategorize etme
hakkına da sahip olunmaktaydı. Bu sadece Avrupa dışına yapılmış bir kategorize etme
değildir. Avrupa içinde de aynı sıkıntı yaşanacak ve bu dünya savaşı altında yaşamımıza
sirayet edecektir.
Yukarıda anlatılanlar, modern felsefenin şüpheye düştüğünü göstermektedir. Felsefe
son kozunu sanki idealizm bağlamında oynamış ama hayal kırıklığına da uğramıştır. Bu hayal
kırıklığı daha sonra Husserl’de tekrar kurtarma çabasına dönüşecektir. Bu filozofa daha sonra
geleceğiz. Şimdi Husserl’i de önceleyen bir filozof olan Wilhelm Dilthey’a bakmak
gereklidir.
İlerlemenin modern dönem içinde ve aydınlanmada lokomotifi bilim anlayışıydı.
Bilimsel başarılar arttıkça ve teknoloji bu başarıyı insanın maddi rahatlığını sağlamaya
dönüştürdükçe bilim anlayışının manevi alanda yarattığı sıkıntılar da umursanmayabiliyordu.
Nitekim Nietzsche buradan başlayan bir eleştiri getirecek ve varoluşçuluğun yolunu açacaktır.
Dilthey ise daha teknik bir eleştiri getirir. Bu, bilimin kullanılmasına getirilen bir
sınırlamaydı. Bilim olma iddiası yaşamda o derece ilerler hale gelmişti ki herhangi bir disiplin
kendisini bilim olma iddiası altında var edebileceğini düşünüyordu. Bunun için Dilthey
manevi bilimler adı altında ayrı bir bilim anlayışı ortaya koymaya çalışmıştır. Kimya, biyoloji
gibi bilimler açıklamaya yönelik iken tarih, sosyoloji, psikoloji gibi bilimler anlamaya yönelik
olmalıdır. Çünkü önceki bilimlerin konusu nesne iken sonrakilerin konusu nesne değil
insandır. Doğaya yaklaşır gibi insana yaklaşılamazdı. Çünkü doğa tekrar edilen olgulardan,
insan durumları ise bir diğerinin aynısı olmayan olaylardan oluşmaktaydı. İşte getirilen bu
eleştiri insan yaşamını sadece akılsal yoldan değil de duygusal yoldan anlamaya ve aklı
duygularla beraber hareket etmeye çağırması açısından önemlidir.
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8.2. Modernlik, Aydınlanma ve İnsanlık
Aydınlanma modernliğin devamı olarak görülmesi gereken bir kavramdır. Çünkü
özellikle aydınlanma anlyışını belirleyen insanlık ya da humanite kavramıdır. Bu kavram
Descartes’ın insanı merkeze almasının teorik boyutunu değil de etik boyutunu ifade eder.
Doğru yöntemi Descartes ile keşfeden insan aklı eyleme geçtiğinde aydınlanmış olan
bireyin yaptığını da uygun bir biçimde belirlediğini iddia eder. Bundan dolayı Avrupa’da
çıkan birey anlayışı bütün dünyaya insanın en son ve nihai olarak ne olması gerektiğini teklif
etmiş olur. Burada insanın kendisi dışındaki bir yaşamın içinde olması değildir söz konusu
olan. Antik Yunan’da özellikle harmonia ve logos gibi kavramlar insanın içinde olması
gereken bir doğa ve varlık anlayışı bize sunmaktaydılar. Modern dönemde insanlık anlayışı
bu çevreyi uyum sağlanması gereken değil de düzenlenmesi gereken bir formda telakki
edecektir.
Bunun için düzenlenmesi gereken doğaya karşı yapılan her eylem aydınlatıcıdır. Bir
diğer önemli olan husus bu eyleme dayalı yaşam formunun kendisini bağımsız ve otonom
olarak
aklı
kullanmak
şeklinde
sunmasıdır.
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Uygulamalar
Nietzsche’nin Şen Bilim adlı eseri ve yine Karl Popper’ın Tarihselciliğin Sefaleti adlı
eserleri okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilim belirli türden bir bakış açısını ifade eder. Bakış açıları da yaşamın belirli bir
şekilde anlaşılmasıdır. Bu bakış açısının yegane doğru olduğu kanaati bilimin teknolojiye
dönüşmesi yani bu alanda üretkenlik sağlamasıyla ilgilidir. Yoksa bilim adamlarının yasa
olarak kabul ettiği birçok husus her gün değişmektedir.
Buna karşın psikoloji, sosyoloji ve özellikle tarih gibi disiplinler de kendilerini saf bir
bilimmiş gibi ele almak yanılgısına düşmektedirler. Bunun yaşamımız açısından zararlı
sonuçları vardır. Öncelikle insan, bilimin ele alabileceği, şekil verebileceği bir madde ya da
nesne değildir. Bunun için insanı ve onun yaşamını ele alırken farklı yöntemlere başvurulması
gereklidir. Bilimsel yöntemin diğer disiplinlerden ayrılması işini en iyi biçimde felsefeciler
yapabilir. Felsefeciler, yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, bu eleştiriyi
getirmeleri açısından yaşam felsefesinde önemli bir yer tutmuşlardır.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Baumgarten’a göre, rasyonelliğin ön şartı nedir?
Hayal gücü
Algı
Eleştirellik
Sezgi
Duyusallık
Schiller’e göre doğadan ahlaka geçişte temek kavram nedir?
İyi
Gaye
İman
Güzel
Ahenk
Herder’in tarih yorumu için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğrudur?
Tarihi, en iyi idealizmin yorumladığını düşünür.
Tarihin aydınlanmacılık doğrultusunda tekrar düzenlenmesini önermekteydi.
Tarih, insanların gelişimlerinden ziyade dönüşümlerini ifade ediyordu.
Tarihin dönemlere ayrılmasını öneriyordu.
Tarihte bir amacın olduğunu düşünüyordu.
Alman aydınlanmasını açıklayınız.
Aydınlanmanın amaçlarını değerlendiriniz.
Kant’ın aydınlanma anlayışını eleştiriniz.
Dilthey’in modernizm eleştirisini değerlendiriniz.
Herder’in eleştirilerini değerlendiriniz.
Saf Aklın Eleştirisi size göre nasıl bir kitaptır?
Kant’ın felsefe tarihinde modernizm ve aydınlanma bağlamında önemi nedir?

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)c,
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9. VAROLUŞÇULUĞUN BAŞLANGICI: NIETZSCHE VE
SCHOPENHAUER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.

Yaşamın Yaşanılmazlığı
Nietzsche ve Yaşam Eleştirisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Schopenhauer’ı kendi döneminden ayıran yaklaşımı neydi?
Schopenhauer yaşama felsefesini geliştirirken özellikle nereden faydalanmıştır?
Nietzsche’nin bilim ve din eleştirisi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern dönemin yaşam ve
insan eleştirisini iyice
kavramak

Her iki filozofun da getirdiği
eleştirilerin ve teklif ettikleri
değerlerin Batı felsefesinden
çıkış olduğunu görerek.
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Anahtar Kavramlar




Decadence,
Bengidönüş,
İrade.
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Giriş
Schopenhauer ve Neitzsche Batı değerlerine ve bu değerlerin çerçevesinde
değerlendirilmesi gereken yaşama anlayışına karşı duruşları olan filozoflardır. Onların
eleştirelliği önceki filozofların teorik tarzda yapılan eleştirilerinden farklılık da arz etmektedir.
Aşağıda bu farklılıklara ve Batı’nın rasyonel akıl anlayışına tepkinin nasıl doğduğunu
göstermeye çalışacağız.
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9.1. Yaşamın Yaşanılmazlığı
Alman filozof Schopenhauer’ın, derslerini aynı üniversitede ders veren Hegel’e inat
aynı saate koyduğu pek bilinen bir olaydır. Bunun anlatılması Schopenhauer’ın sadece
Hegel’e karşı olmasıyla ilgili değildir. Hegel bütün Batı felsefesini diyalektik bir biçimde inşa
ettiğini söylerken ona karşı koyan Schopenhauer de aslında bütün Batı felsefesine karşı
koymaktaydı. Bu bir biçimde akla ve daha özelde de aklın ilerlemecilik düşüncesine karşı
duruştu. Aydınlanmacılık aklın ilerlemeyi sağlayacağına duyulan güveni o kadar abartmıştı ki
insanlığın bütün tarihi aklın kendisini fark etmesi, sonra da özgürleşmesi olarak Hegel’in
felsefesi karşımıza çıkmıştı.
Buna karşın Hegel’in felsefesinde aklı bir irade olarak okumak da mümkündü.
Hegel’in Geist olarak yani bir nevi ruh olarak tanımladığı şeyi Schopenhauer akılsal değil
akılüstü bir şey olarak görmeyi denedi. Bu bir nevi aydınlanmanın kendi için çizdiği
senaryoyu ve aktörü kısmen değiştirmek gibiydi. Evet ilerleme vardı ama bu ilerleme aklın
planladığı bir şey değildi. Hatta ilerleme dahi aslında doğanın içindeki doğa olan güce
yönelikti. Güç kavramının burada iyi anlaşılması gereklidir. Yaşam Hegel’de olduğu üzere,
bir akıl tarafından planlı bir ilerlemenin olduğu güç alanı değildir. Yaşam kör bir gücün
olduğu bir mücadele alanıdır. Bunun için Schopenhauer akıl yerine irade ve tasarım
kelimelerini tercih etmiştir. Akıl bir makine gibi düşünmekten ziyade bir amaç, bir istek
doğrultusunda kendisini harekete geçiren bir yetiydi. Bunun için insanın düşünmesini irade
olarak belirlemek aklı da kapsayan bir eyleme işaret etmekteydi.
Schopenhauer yaşamı insan merkezci olmaktan çıkarmaya da çalışmıştır. İnsan
merkezci yaşam anlayışları ilerlemecilik ve idealizmde olduğu üzere iyimserdi. Hâlbuki
Schopenhauer bir nevi ilerleme arzusunun, yaşamı anlamanın önündeki engel olduğunu
düşünür. Burada herhangi bir şey olmayı istemenin aslında insanın mutsuzluğuna neden olan
temel sebep olduğu düşüncesi vardır. Daha önce Stoalılarda ve Spinoza’da vurgulanan husus
Schopenhauer tarafından da vurgulanır. Huzur, istediğimizi elde edince gelen bir şey değildir.
Huzur istemekten vazgeçilince zaten elde olduğu anlaşılan bir şeydir.
Buradan hareketle yaşamın, son verilmesi gereken bir hal olduğu sonucu
çıkarılmamalıdır. Yaşamdan kaçış değildir tercih edilmesi gereken. Bunun için Schopenhauer
sanatı ve daha sonraki aşamayı ifade eden çileciliği teklif eder. Sanatın içinde özellikle müzik,
yorulan aklın ve ruhun dinginleşmesi için bir araçtı. Çilecilik ise istemeyle dolu olan
mücadeleye sevk eden yaşama, istemeyi ortadan kaldıracak bir karşıt halle yani istememe
haliyle cevap vermektir.

9.2. Nietzsche ve Yaşam Eleştirisi
Nietzsche’nin bir yaşam eleştirmeni olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bilinen
filozoflar yaşama ilişkin eleştirilerini yöntem üzerine yaparken Nietzsche yöntem de dâhil
olmak üzere eleştirilerini psikoloji üzerinden yapar. Onun eleştirisinden sadece filozoflar
değil bütün Batı düşüncesi nasibini alır. Örnek vermek gerekirse Hristiyanlığa getirdiği
eleştirileri ele alabiliriz.
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Bu din, ona göre zayıf insanların bir savunma mekanizmasından ibarettir. Nietzsche
bu türden bir psikolojik eleştiriyi filozoflara da yapar. Sokrates’i eleştirmesi de onun fiziksel
anlamda eksiklikleri dolayısıyladır. Yaşam hayatta kalma mücadelesi olarak güçlü olanı ön
planda tutmayı gerektirir. Doğanın, canlılığını koruması ancak güçlünün, yani sağlıklı olanın
devamıyla mümkün olabilir. Hâlbuki din, felsefe (burada din denildiğinde özelikle
Hristiyanlığın, bilim denildiğinde modern bilimin, felsefe denildiğinde de özellikle Sokrates
sonrası felsefenin kastedildiğini belirtmek gerekir.) zayıf olanların yaşayamadıkları dünyada
kendilerini savunmak için öte dünyanın oluşmasıdır. Modern bilim de doğayı değiştirip insanı
tekdüze hale getirerek dinin eksik insan tipini devam ettirmektedir. Örnek vermek gerekirse,
felsefedeki düalizmler, dindeki öte dünya ve bilimin de teknoloji altında yaptıkları ayrı bir
dünya arzusundan başka bir şey değildir.
Bunun için Nietzsche bütün Batı düşüncesinin bir decadence yani çürüme içinde
olduğunu söylemekte ve yine bu düşüncenin özünde bu dünyayı reddettiği için de nihilist
olduğunu iddia etmektedir. Bilim teknolojiyle yani doğayı dönüştürme denemesiyle yaşamın
kendisini kabul edemeyeceğini de itiraf etmiş olur. Bilime duyulan aşırı güven ise yaşamın
içinde Tanrı’yı öldürmüş olan insanın tekrar bir güven merkezi inşa etmek istemesiyle
ilgilidir.
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Uygulamalar
Nietzsche’nin Güç İstenci adlı kitabı okunabilir. Aynı şekilde Irwin Yalom’un
Nietzsche Ağladığında adlı romanı da okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gerek Nietzsche gerekse Schopenhauer Batı felsefesinin en yüksek noktasında
kendilerini bu felsefi anlayıştan ayırmak istemişlerdir. Temel olarak Nietzsche’nin eleştirisi,
yaşamda yalnız kalamayan zayıf insanın felsefedeki rasyonelliğe sığınmasıdır. Doğum ve hele
ölümün herhangi bir rasyonelliği yoktur. Yani rasyonel olma ölümü bertaraf etmez; insanı
ölümsüz kılmaz. Orta Çağ’daki din anlayışı modern dönemde de bilim anlayışı, zayıf insanın
rasyonelliği kullanarak yaşamın gücünü, sağlığını tehdit etmeye başlamasına işaret eder.
Schopenhauer ise yaşamın acılarla dolu olduğunu ve bir mücadele alanı olduğunu
belirtir. Bu mücadele yaşamın bir istençten ama kör olan bir istençten ibaret olduğunu
gösterir. Bunun için yaşamın planlı bir Geist’ın ileleyişi olarak görülmesine de karşı çıkar.
Her iki filozof da eleştirel yaklaşımlarının yanında kendi çözümlerini Hint felsefesinden,
onların yaşam anlayışlarından alırlar.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Schopenhauer’in özellikle karşı olduğu filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Kant
Hegel
Nietzsche
Descartes
Aristoteles
Schopenhauer’e göre yaşamın merkezinde olan nedir?
İman
Adalet
Tanrı
Kör güç
Geist
Schopenhauer’e göre huzur nasıl elde edilir?
Felsefe yoluyla
Arzuların tatmin edilmesiyle
Huzur istemekten vazgeçilince zaten elde olduğu anlaşılan bir şeydir.
Rasyonel aklı terk ederek.
Ölümü isteyerek.
Schopenhauer’in yaşam felsefesi sizce kötümser midir?
Schopenhauer’in modernizmi eleştirmesini açıklayınız.
Schopenhauer’in Hint felsefesine kaymasını nasıl değerlendirebiliriz?
Nietzsche’nin din eleştirisi nasıldır?
Nietzsche modernizmi nasıl eleştirmiştir?
Decadence kavramını açıklayınız.
Nietzsche’nin felsefesi takip edilebilecek bir felsefe midir?

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c,
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10. VAROLUŞÇULUĞUN BAŞLANGICI: KIERKEGAARD
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kierkegaard ve Yaşamın Sorunu
10.2. Kierkegaard ve Yaşamın Yeni Kavramları
10.3. Kierkegaard’ın Filozofların Yaşam Anlayışlarını Eleştirmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Kierkegaard’ın kullandığı temel kavramlar nelerdir?
Kierkegaard’ın akıl ile iman geriliminde tercihi nedir?
Kierkegaard’ın absürd kavramını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Varoluşçuluğun
görmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

temelini Absürd kavramını anlamak
önemli derecede yardımcı
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar




Absürd,
Seçim,
İman.
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Giriş
Kiekegaard varoluşçuluğun temelini atan filzofların başında gelir. Onun rasyonaliteye
karşı çıkması din temellidir. Gerek Schopenhauer’de gerekse Nietzsche’de görülen din
karşıtlığının aksine, Kierkegaard dinin temel kavramlarını kullanarak bir yaşama felsefesi
oluşturur.
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10.1. Kierkegaard ve Yaşamın Sorunu
Meseleyi Kierkegaard bağlamında ele aldığımız zaman Hegel’e değinmek gereklidir.
Aslında meseleyi bütün felsefecilere yaymak mümkündür. Ama modernizmin içinde tarihsel
olarak ilerlediğimizde Hegel öncesinde Kant’a da özel bir atıfta bulunmak gerekir. Kant’ın
özerk akıl anlayışı ve özgürlük kavramına verdiği öneme rağmen daha sonra gerek onu takip
edenlerce gerekse onu eleştirenlerce reddedilmiş gibi durur. Bir bakıma bundan Kant
sorumludur. Çünkü Kant özgürlük kavramını öne çıkarırken bireyi öne sürmüş gözükse de
aslında aklın özgürlüğünü, özgünlüğünü ve kuvvetini belirlemiş oldu. Bunun için daha sonra
gelen idealizm özgürlük kavramını da içine katacak biçimde aklı yorumladığında bireyi dahi
ezen bir felsefe anlayışı ortaya çıkarmıştır.
Önemli olan bireyi de kapsayan bir aklın kabulüdür. Akıl adeta varlığın kaderidir.
Kierkegaard’ın aklı özgürleştiren bu yaklaşımına karşı koyması dinî olarak
değerlendirilebilirdi. ama bireyi gözetmesi ve aklı dışarıda tutması için dinin kurumsallaşmış
kısmı olan kilisenin anlayışından ve aklın kurumsallaşmış tarafı olan felsefeden uzakta olması
gerekiyordu. Bunun için Kierkegaard’ın Hz. İbrahim’i seçmesi ve bunu akılsal yoldan
yorumlamak yanında duygusal akıl diyebileceğimiz imandan başlatması normal
karşılanmalıdır.
Ağırlıklı olarak Yunan filozofları aklın önemine vurgu yapmakla kalmamıştır. Onlar
aklı tek varlık olma hakkına sahip bir varlık olarak görmüşlerdir. Öyle ki varlık bile varlık
olma hakkına akılsal olduğu için sahiptir. İnsanın düşünen bir varlık olarak tanımlanması
aslına bakılırsa aklın önemine yapılan bir göstergedir. Buna karşın Kierkegaard insanı ayıran
özelliğin akıl değil irade olduğunu söyler. İrade ise ne Schopenhauer’de ne de Nietzsche’de
olduğu gibi güç kavramıyla ilgilidir. Daha çok dinsel anlamda ele alınabilecek iman
kavramıyla ilgilidir.
İman kavramı birçok sorunu içinde barındırır. Tanrı’ya iman etmek insanın sınırlarını
aşmasını talep eden bir inanma biçimidir. Çünkü görmediği bir varlığa inanması gerektiği gibi
bu varlık kendisine inanılmasını sınamaya tabi tutar. Akıl ise Tanrı ile olan ilişkisinde imana
alternatif olacak bir biçimde kendine has bir yol(lar) çizer. Şu halde Tanrı’ya ulaşmada insan
aklını ana yol olarak kullanmayı tercih ettiğinde farklı, imanı seçtiğindeyse farklı bir yol
karşımıza çıkmaktadır. Denilebilir ki ilkinde insanın belirlediği ikincisindeyse Tanrı’nın
belirlediği bir yol söz konusudur. Aklını ana yol olarak kullanmayı filozofların yolu olarak
görmek doğaldır. Özellikle modern dönemde aklın artan kullanımı bazı tepkilere yol açmıştır.
Kierkegaard, doğrudan belirtmese de, iman anlayışıyla Batı felsefesinde rasyonelliğin hâkim
konumuna karşı çıkmıştır.

10.2. Kierkegaard ve Yaşamın Yeni Kavramları
Kierkegaard’ın imanının, dinî ve tarihî olmasının ötesinde bir felsefe metni içinde
değerlendirilmesi gerekir. Çünkü Kierkegaard ele aldığı sorunlar çerçevesinde felsefi bir
metin meydana getirmiş ve özellikle döneminin büyük filozofu olan Hegel ile hesaplaşmak
istemiştir. Nitekim iman kavramı Kierkegaard tarafından dinsel biçimiyle ortaya koyulmaktan
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ziyade Hegel’in felsefesine karşı koyacak biçimde düzenlenmiştir. 13 Kierkegaard’ın
felsefesinde, aşağıda detaylı bir biçimde açıklayacağımız gibi, absürd(saçma),
paradoks(çatışkı) gibi kavramlar göze çarpmaktadır. Yalnız söz konusu filozofa geçmeden
önce Hegel’in birey anlayışına ilişkin çok kısa bir açıklama yapmak gereklidir.
Hegel, ahlakın bireyde ortaya çıkmasını Geist’in 14 kendisini ifade etmesi olarak
görmüştür. Böylece birey biricik bir varlık olmaktan ziyade Geist’in kendisini açmasında bir
araçtır. Geist, bireyin evrenselliğe geçişini, onun tekil olması durumunu kullanarak sağlar.
Geist’in kendisini açmasında bir ulusun yurttaşı haline gelmek zorunda olan birey bu anlamda
kendisini diğerinde tanımlamak durumundadır.15 Böylece Geist’in bilmesinde birey, toplum
ve devlete giden yolda bilincin bir aşamasından ibaret hale gelir.16
İşte Kierkegaard için, Hegel’in felsefesinde sorun olan nokta, evrensel ve zorunlu olan
bu yapıda bireyin ezilmesidir. Aslında felsefe tarihinde önemli bir yer etmiş filozoflarda
evrensellik arayışı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse, özellikle Kant gibi sisteme önem
veren filozoflar evrensel olanı zorunlu olan, zorunlu olanı da evrensel olan olarak
tanımlamışlardır. Kant, ahlak yasasını evrensel olarak tanımlarken, bunun kategorik imperatif
adı altında zorunluluğuna vurgu yapmaktaydı.17 Ama evrensellik ve zorunluluğu idealize eden
bakış açısı, insanı sadece rasyonel bir varlık olarak kabul etmesi sebebiyle eksiktir. En
azından böyle bir değerlendirmede insanın, Hz. İbrahim’in yüceliğinde olduğu gibi bireysel
olarak öne çıkmasına imkân tanıyacak bir alternatifi yoktur. Filozoflar açısından önemli olan
nokta, ahlaki seçimin bizzat bireyle ilgili olması değil, evrensellik ve zorunluluk bağlamında
rasyonel olmasıdır. Bu anlamda etik olanın evrenselliği, bireyin rasyonelliğini öne sürerken,
rasyonellik dışındaki varlığının ortadan kalkmasını şart koşar.
Hegel için dini olan, estetik olanın üstünde ve felsefi olanın altındadır. Bu nedenle
iman felsefi akla nazaran daha alt seviyede olan bir durumu ifade eder. Aslında bu, merkeze
rasyonelliği koyan bir filozof için gayet normaldir. Buna karşılık Kierkegaard, imanın
düşünme sistemi içinde yerinin olmadığı, tersine tam olarak düşünmenin bittiği noktada
başladığını ileri sürer. Böylece imanı merkeze alarak oluşturulan metinde karşımıza çıkan
kavramların anlaşılamama, absürd ve paradoks olması doğal hale gelir. Önemli olan
rasyonel olma değil, irrasyonel olmadır ve etik bağlamında Hz. İbrahim’in oğlunu kurban
etmesinden daha irrasyonel ve daha yerinde bir örnek ne olabilir ki?
Burada irrasyonel olmayla ne kastedildiğinin açıklığa kavuşturulması ve bunun için de
absürd kavramına bakmamız gereklidir. Kierkegaard absürd olanın mantıksal imkânsızlıktan
ziyade, insani sınırına vurgu yaparken, bu sınırlara rağmen istemenin absürd bir tutum
olduğunu belirtmiştir.18 Bir diğer deyişle absürd, insani sınırın, evrensel ve zorunlu olan akıl
AlasdairMcIntyre, Varoluşçuluk, Çev. Hakkı Hünler, Paradigma, İstanbul 2001, s. 18.
Geist teriminin karşılığını bulmada yaşanılan sıkıntı malumdur. Türkçemizde tin olarak gittikçe artan kullanımı
tercih etmediğimizden orijinal haliyle bıraktık.
15
Hegel,Tinin Görüngübilimi, 447, çev. Aziz Yardımlı, İdea, 2011, s. 279,
16
A.e., 441, s. 277.
17
I. Kant, Seçilmiş Yazılar, Çev: Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi, 1984, s.163.
18
Kierkegaard’ınabsürdü ünlü Hristiyan teolog Tertullian’ın “Credequiaabsurdum” deyişinde ifade ettiği absürd
anlayışına benzerdir. Aklın kabul etmediği durumda insan inanmayı daha doğrusu imanı devreye sokar. Buna
13
14
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üzerinden tanımlanmasına karşı olan bir anlam taşır. Böylece Kierkegaard, evrensel ve
zorunlu olanın içinde silikleşen bireyi tekrar canlandırmaya çalışır. 19Absürd olanı mantıksız
ya da akılsızlık olarak tanımlamak yeterli değildir. Çünkü buradaki absürdlük, akılsızlıktan
ziyade akıllılığın aşılması ve üstüne çıkılmasıdır. Bu nedenle absürdü tanımlayan bir diğer
kavram olarak “beklenti”den bahsetmeliyiz. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan bir
insanın iyileşmesini beklemek ya da ümit etmek irrasyonel olsa da, insanidir. Bu beklentinin
rasyonel bir tarafı yoktur ve zaten beklenti olduğunun söylenmesi de bunun içindir. Absürd
olan akla sığmadığından anlaşılamayacak bir durumu ifade eder. Şu halde iman absürd bir
durum içinde olan insanın, beklentisini Tanrı’ya yöneltmesidir.
Bu kavramların Hz. İbrahim’in olayında nasıl somutlaştığını belirtelim. Tanrı, Hz.
İbrahim’den oğlunu kurban etmesini ister. Bu, evrensel ahlak anlayışına karşıt bir durumdur.
Hatta bu durum Kant’ın işaret ettiği üzere Tanrı’nın Tanrı olmasına aykırıdır.20 Hâlbuki Hz.
İbrahim’in meseline bakıldığında Kant’ın merkeze Tanrı’yı alması yanlıştır. Çünkü olayın
merkezinde Tanrı değil, Hz. İbrahim vardır. Nitekim akıl Tanrı’yı tanımlamaya, bilmeye
çalışırken, iman Tanrı’yı tanımlamaktan ziyade İbrahim’e ve Tanrı’nın onunla olan ilişkisine
işaret eder. O halde sadece Tanrı’nın Hz. İbrahim’den oğlunu kurban etmeyi istemesine değil,
Hz. İbrahim’in Tanrı’dan ne beklediğine bakmak daha uygun olacaktır. Öncelikle Hz. İbrahim
oğlunu vererek Tanrı’dan kendi soyunun merkezde olduğu insanlığın devam edeceğine
inanmakta; beklemekte ve imanını oluşturmaktadır. Ama ömrünün sonlarına doğru verilen
oğlunun kurban edilmesine rağmen soyunun bütün yeryüzünü kaplayacağına inanması imanın
paradoks yönünü oluşturmaktadır. 21 Çünkü Hz. İbrahim Tanrı’dan, rasyonel anlamda çok
fazla şeyi değil, olmayacak şeyi beklemektedir. Kierkegaard için buradaki iman aynı zamanda
dünyevi olanın tekrar geri verileceğine dair güvenle karışık bir beklentiyi içinde taşır.22
Dünyevi olandan vazgeçmek örnek bir davranış olarak sunulabilecekken oğlunu
kurban etme, en azından Kierkegaard’a göre, tam da herkes tarafından yanlış kabul edileceği
için, Tanrı tarafından emredilmektedir. Şu halde Kierkegaard için mesele, Hz. İbrahim’in
evrensellik bağlamında sınanmasıdır. Onun sınanması, onun imanını gösterir, ama buradaki
iman ne örnek alınacak ne de anlaşılacak bir durumu içerir.23Yine de Hz. İbrahim’in yaşadığı
biriciktir ve Hz. İbrahim de yücedir.24 Çünkü Tanrı ile Hz. İbrahim arasındaki akdin gereği
olarak Tanrı’nın İbrahim’in imanıyla sadece oğlunu değil, bütün insanlığı kutsadığına
inanılmaktadır.25

karşın Tertullian’ın “Atinalı’nın Kudüs’te ne işi var? Akademinin kilisede ne işi var” şeklindeki ifadelerinde,
onun felsefenin rasyonelliğinin dinde bir yeri olmaması şeklinde okumaktan ziyade felsefeyi ya da rasyonelliği
imana veya dine bağlamak gerektiği şeklinde anlamak daha uygun bir değerlendirme olur. Bkz.GeoffreyD.Dunn,
Tertullian, Routledge, 2004, ss.21-24.
19 Korku ve Titreme, s.21. Bundan sonra KT olarak geçecektir.
20
Kant, ReligionWithinTheLimits of ReasonAlone, Harper&RowPublishers, tr. Theodere M. GreeneandHoyt H.
Hudson, 1960, s.82.
21
KT, s.91
22
KT, s. 78–79 ve s.91.
23
KT, s. 80.
24
KT, s.106.
25
Edward F. Mooney, Ethics, Love, andFaith in Kierkegaard: PhilosophicalEngagements, Indiana
UniversityPress, 2008, s. 200. İçinde İslam’ın da dâhil olduğu Batı anlayışında Kurban, kutsal olan Tanrı ya da
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Kierkegaard’ın imanı ele alışı insanları daha imanlı kılmak için değildir. Kanımızca,
Kierkegaard için önemli olan nokta, modern anlayışta artan ama kökleri daha eskiye dayanan,
felsefenin yukarıda bahsi geçen rasyonelliği ifade eden kavramlarıyla ezilen bireyin
kendisidir. Bu anlamda Kierkegaard, felsefenin bu yaklaşımına karşı çıkmak için, Tanrı’nın
Hz. İbrahim’in imanıyla evrenselin aşılmasını istediği şeklinde bir okuma yapar. Kierkegaard
için ancak Hz. İbrahim’in imanındaki yücelik evrensel aklın karşısına dikilebilir. 26 Ama
buradaki yüceliğin kullanılması evrenselin karşısında bireysel olanı, daha doğrusu biricik
olanı verdiği için önemsenir. Onun için “İbrahim evrenselin bir parçası olma yoluyla değil,
özel olma yoluyla bir paradokstur.”27
Aslına bakılırsa Kierkegaard’ın Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştığını
düşünebiliriz. Çünkü bu ilişki, aşağıda belirteceğimiz gibi, Kierkegaard’a gelene kadar
düzeltilmeye çalışılırken daha da tahrif edilmiştir. Bu aşamada, Kierkegaard ile Hegel
arasındaki meselenin özünü kaybetmeden felsefe tarihine bakmanın faydası vardır. Felsefenin
söz konusu rasyonelliğine felsefe tarihinden örnek vermek gerekirse, Descartes’in Tanrı
anlayışına bakabiliriz. Descartes mükemmellik kavramının insan aklının bir sonucu
olmadığını, yine akıl aracılığıyla, çıkarımda bulunarak belirtir. Aslında bu malumun
ilamından başka bir şey değildir. Daha önce Anselmus’un ontolojik Tanrı kanıtlaması da
mükemmelliğin varlığı içermesi gerektiğini belirterek, Tanrı’nın varolduğuna değil, varolması
gerektiğine inandırmak istemişti. Descartes, bir teolog olmamasına rağmen teolojiden daha
çok felsefenin, Tanrı’nın kanıtlanmasıyla ilgilenmesi gerektiğini, çünkü akıl ilmi olarak
felsefenin bu göreve daha layık olduğunu belirtmiştir. 28 Tanrı aklımıza mükemmellik
kavramını yerleştirmiştir. Ama bu mükemmellik resextensa’nın garantörü olmak anlamına
geliyordu. Nitekim daha sonra gelen Spinoza’da Tanrı, mükemmelliğinin doğal bir sonucu
olarak bizzat geometrik resextensa’nın kendisi olacaktır.
Felsefe tarihinde bir diğer örnek ise Kant’tır. Kant aslında, Hegel’in ilham aldığı
filozof olması nedeniyle oldukça önemlidir. O, Tanrı kanıtlamalarını çürütmesi ve felsefesinin
Tanrı’nın bilinmesine karşı duruşuyla Kierkegaard’ın yanında durur gibidir. Ama aslında
Kant, rasyonellik, evrensellik ve zorunluluk gibi nitelendirmelerin sadece yerini değiştirmiş
ve bunu Tanrı’ya değil doğrudan aklın kendisine bağlamıştır. Evrensellik ve zorunlulukla
ortaya çıkan rasyonel özerk birey, Tanrı’nın yerine ahlak yasasını ikame etmiştir. Mükemmel
olansa, ahlak yasasına uygun olan değil ahlak yasasından dolayı olan eylem biçimidir.29Ahlak
yasası bir nevi akıl yasasıdır. Akıl sahibi olan özerk insan da bu yasa koyma gücünü kullanır.
Tanrılarla iletişime geçmek için bir araçtır. Bu iletişimden kasıt ise hayatı, hayatın en önemli simgesi olarak
görülen kanla devam ettirmek için canlıyı, hayatı düzenleyen veya yaratan varlık veya varlıklara feda etmektir.
Bkz. Ahmet Güç, Çeşitli Dinlerde ve İslam’da Kurban, Düşünce Yayınları, İstanbul 2003, s. 5. Bu nedenle
Yahudilikte Hz. İbrahim’in oğluyla Hristiyanlıkta da Hz. İsa’nın bizzat kendisini insanlığın kutsanması için
kurban olduğu ve edildiği inancı vardır. Bkz. Prof. Dr. Şinasi Gündüz, “Dinlerde Tanrı’ya Yakınlaşma Aracı
Olarak Kurban”, s. 65–74. Yine bkz. Doç Dr. Ali Murat Yel, “Kurbanın Antropoljik Bir Değerlendirmesi”,
Uluslararası Kurban Sempozyumu, Nar İletişim, 2008, s. 75–80.
26
KT, s. 101.
27
KT, s. 109.
28
Descartes, PhilosophicalEssaysandCorrospondence, ed. Roger Ariew, Indiana HacklettCompany, 2000, AT
VII, 2, s. 97.
29
Kant, a.g.e. s. 141.
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Bu durumda ortaya çıkan tanrısal olanın sekülerleşmesi ve insani olanın da akıl aracılığıyla
tanrısallaşmasıdır.

10.3. Kierkegaard’ın Filozofların Yaşam Anlayışlarını Eleştirmesi
Kierkegaard’ın özellikle karşı çıktığını vurguladığımız Hegel, özelde Kant’ın, ama
genelde bütün felsefecilerin, evrensellik ve zorunluluk kavramları bağlamında mutlak bilgiye
doğru ilerlemeye çalıştığını iddia etmiştir. Nitekim onun fenomenolojik yaklaşımı, bir şeyi
rasyonel bir biçimde açıklamaktan ziyade oluşun rasyonelleşmesini göstermekten ibarettir.30
Bu anlamda arke’den logos’a geçiş, rasyonelliğin diyalektik bir biçimde ilerlemesi ve varlığın
kendisini rasyonel olarak en iyi biçimde açmasıdır. Böylece Hegel için rasyonellik insanın
değil, insan rasyonelliğin bir ürünü haline gelmiş olur.
Kierkegaard’ın iman yaklaşımıyla kendisini felsefecilerden ayıran bir tavır
geliştirdiğini söyleyebiliriz. Felsefeciler evrensel olan, zorunlu olan gibi kavramlardan
hareketle varlığı tanımlamaya kalkışmazlar. Rasyonelliği amaç edinip evrenselliği ve
zorunluluğu en temel varlık ölçütü olarak belirleyerek başlarlar. Ama daha sonra
rasyonelliklerini, varolanları araçsallaştıran ya da silikleştiren bir hale indirgerler. Çünkü
felsefeciler evrensel, zorunlu olan gibi varlığa ilişkin ölçütleri yegâne varlık haline getirirler.
Örnek vermek gerekirse, Aristoteles için Tanrı ilk varlıktır ama aynı zamanda evrensel,
zorunlu olan bir İlk(e)dir. Bunun arka planındaysa ortaya çıkan, “Tanrı rasyonel bir varlıktır”
demekten ziyade, “Rasyonel olan Tanrı’dır” şeklinde bir sonuçtur. Böyle bir durumdaysa
Tanrı’nın ne olduğunu ifade etmekten ziyade, Tanrı’nın zorunlu olarak bu nitelendirmelere
sahip olması gerektiği kabul edilir. Aradaki fark, Tanrı’nın niteliklerini söylemekten öteye,
Tanrı’ya sadece belirli nitelendirmelerin içinde anlam ve varlık kazandırmaktır. Bu nedenle
Tanrı’ya inanıp “Tanrı’nın mükemmel olduğuna inanıyorum.” yerine “Mükemmel olan
Tanrı’dır, Tanrı zorunlu olandır”, ya da “Zorunlu olan Tanrı’dır” gibi yargılamalarda
bulunulur.31
Filozofların Tanrı’yı tanımlamakta ve ispatlamakta düştükleri kargaşa da kendi
yaptıkları işin sorunlu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla insanın Tanrı ile olan ilişkisinde
filozofların kullandığı aklın anayolu en azından yeterli değildir. Aklın yasa koyan bir yeti
olması Tanrı’ya gelince yeterli gelmediğinden çatışmalar çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
absürd kavramı insanın bütünüyle irrasyonel olmasını talep etmez. Daha ziyade aklın Tanrı
konusunda belirleyici olamayacağını fark eden insana bu ilişkiyi başka bir şekilde inşa
etmesinin yolunu çizer. Yalnız burada yolu çizen Tanrı’nın kendisi olmalıdır. Bunun için
absürd’e örnek olarak verilen kurban hadisesi Tanrı’nın Hz. İbrahim’i sınamasıdır. Yani
Tanrı, insan ile ilişkisinde belirleyici olandır.
Peki özellikle böyle bir hadiseyi göz önünde bulundurursak birey yine ezilmiş
olmamakta mıdır? Mesele bireyin ezilmesiyse bunun felsefe yerine dinden gelmiş olması
sorunun devam ettiğini göstermez mi? Nitekim aydınlanma özellikle otorite olarak gördüğü
dine bu kaygıyla karşı çıkmamış mıydı? Bu sorulara verilecek cevapların her biri bizleri ayrı
AlexandreKojeve, Hegel Felsefesine Giriş, Çev. Salahattin Hilav, YKY, 2012, s.173.
Aristoteles, Metafizik, Çev. Prof Dr. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, 1996, 1072a/1073a.
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ve uzun bir tartışmaya sokar. Buna karşın Kierkegaard açısından meseleye baktığımızda
Tanrı’nın imanı talep etmesi durumunda hem Tanrı hem de birey ön plana çıkmaktadır.
Çünkü yukarıdaki meselde evrensel olana karşı çıkış etik anlamda da olsa bireyi tek
kılmaktadır. Herkese ve bu arada akla da karşı çıkmadır. Bu nedenle bireyin silikleştiğini öne
sürmek doğru olmaz.
Buna karşın Kierkegaard’ın söz konusu hadiseye yaklaşımı da eleştirilebilir. Bir
yönüyle Kierkegaard’ın hadiseyi okuması ve bunun içine imanı yerleştirmesi yerindedir.
Buna karşın gerek o dönemin öncesine, gerek sonrasına bakıldığında oğlun kurban
edilmesinin bilinen ve uygulanan bir ritüel olduğunu belirtmeliyiz.32 Nitekim oğlun kurban
edilerek hayatın devamının sağlanacağına ilişkin inanç ile Hz. İbrahim’in oğlunu kurban
ederek kendi soyunun devamını sağlayacağına inanması arasında açık bir paralellik söz
konusudur. Ama Tanrı’nın Hz. İbrahim olayında farklı kılmak istediği noktayı Hz. İbrahim’in
imanıyla sınırlamamak gerekebilir. Çünkü burada, birçok inancın Hz. İbrahim’in Tanrı’sına
inanılarak düzeltilmesi söz konusu olabilir. Kurban etme değil, ama oğlu kurban etme, o
inançların bir yanlışlığıdır. Bu nedenle oğlun kurban edilmesi değil, bir koçun kurban
edilmesi gereklidir. Ayrıca koçun Tanrı’ya adanması, ama bu adamanın da ihtiyaç sahipleriyle
paylaşılarak kullanılması söz konusudur. Tanrı oğlunu kurban etmesini istemiştir, ama aslında
burada oğlun kanı değil, İbrahim’in imanı istenmektedir. Dolayısıyla akıtılan kan, yani
hayatın devamı için hayatın verilmesi gerekli değildir. Çünkü kanaatimizce, Tanrı sadece
doğru varlığa inanılmasını değil, doğru bir biçimde inanılmasını da istemiştir.

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, ‘Hz. İbrahim ve Kurban,’Hz. İbrahim’in İzinde, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı
Yayınları, İstanbul 2001, s.99.
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Uygulamalar
Filozofun Korku ve Titreme adlı eseri okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kierkegaard dinin artık iyice etkisini kaybettiği bir dönemde tekrar dinî kavramları
kullanmayı tercih ederek felsefe yapmıştır. Bu durum dindar filozof olmasıyla ilgili değildir.
Dinin bireyselliğe imkân tanıyan kavramlarını, mesela iman gibi, kullanmayı istemesi onu
dine yakın tutmuştur. Bunun yanında filozofların tutarlı olma çabalarıyla ilk önce evrensellik
sonra da zorunluluk gibi kavramlarının nasıl araç halinden amaç haline geldiğini göstermeye
çalışmıştır.
Absürd kavramı insanın aklında olmasa bile yaşamında, içinde; kalbinde yer alan bir
kavramdır. İnsanın seçimleri saçma olabilir. Ama bu saçma olan din açısından bakıldığında
inanca ilişkin bir tavır olabilir. O halde saçma olan insanı imana götürür ve iman da insanın
varoluşunu Tanrı’ya götürür. Bu bireyselliğe anlam veren ve onu yalnız olmaktan çıkaran bir
yoldur.
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Bölüm Soruları
1)

Kant’ın özgürlük kavramı birey yerine neyin özgürlüğünü öne sürer?

a)

Tanrı’nın

b)

Toplumun

c)

Aklın

d)

Düşünmenin

e)

Eleştirme hakkının

2)

Kierkegaard’ın akıl yerine öne sürdüğü nedir?

a)

Duygu

b)

İman

c)

Diyalektik

d)

Diyaolog

e)

Kritik

3)

Kierkegaard insanı ayıran özelliğin ne olduğunu iddia eder?

a)

İrade

b)

Düşünme

c)

Felsefe

d)

Sanat

e)

Müzik

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Kant’ın felsefesinde birey ile özgürlük ilişkisini açıklayınız.
Felsefeyi Kierkegaard’dan hareket ederek akıl bağlamında eleştiriniz.
İman ile akıl arasındaki gerilim sizin için de geçerli midir?
Kierkegaard’ın temel kavramları nelerdir?
İman ve beklenti arasındaki ilişkiyi analiz ediniz.
Filozofların evrensellik anlayışını eleştiriniz.
Paradoks ne demektir?
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Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a,
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11.MODERN BEN’İN BİLİNÇTE YENİDEN İNŞASI: HUSSERL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Husserl ve Yaşamın Bilinçte Yeniden İnşası
11.2. Husserl ve Bilincin Yaşamını Farkeden Birey
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Bilincin yeniden inşası nasıl mümkün olabilir?
Bilincin kullanımında yöntemler nelerdir?
Husserl bilinçten bireye nasıl geçiş yapmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilincin genel eleştirisini
anlamak

Epoke, yönelmişlik gibi
kavramların analiz
edilmesiyle.
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Anahtar Kavramlar




Yönelmişlik,
Bilinç,
Epoke.
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Giriş
Edmund Husserl modern felsefenin en önemli temsilcilerinden birisi sayılır. Mantık ve
matematik gibi teorik bilimlerle uğraşan Husserl, felsefenin yeniden kesin bir bilim olarak
inşasını amaçlar. Yukarıda felsefeye getirilen eleştiriler çerçevesinde son dönemde tekrar
bilim anlayışına dönülerek felsefeye hayat verilmeye çalışılması ilginç gelebilir. Bu eleştiri
bir bakıma doğrudur. Buna karşın Husserl’in açmaya çalıştığı yol bilincin başından beri yanlış
kullanıldığı şeklinde olduğundan felsefeyi yeniden bir denemeye tabi tutması kabul edilebilir
olur. Aşağıda kısmen bu bilincin nasıl oluşturulmaya çalışıldığını göstermeye çalışacağız.
Kısmen teknik olan kısımdan sonra da bunun yaşam felsefesi açısından nelere yol açtığını
ortaya koyacağız.
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11.1. Husserl ve Yaşamın Bilinçte Yeniden İnşası
Burada teknik bir konudan bahsediyor gibiyiz. Buna karşın Husserl’in yapmaya
çalıştığı husus artık ölmekte olan felsefeye can verilmesidir. Felsefenin nesneden özneye
kayması modern felsefeyi yaşamın anlaşılmasına yönelik çabayı bilinçle beraber kurmaya
yönlendirmiştir. Öyle ki varoluşçuluk bile bu bilinç durumlarının içinde yaşamı yakalamaya
çalışacaktır.
Kant’ın felsefesinde ding an sich kavramı yani kendinde şey olarak adlandırılan husus
önemlidir. Bu bir kavram olduğu kadar aynı zamanda bakış açısıdır. Varlığın aslında nasıl
olduğunu bilmeye imkânımız yoktur. Bilgi o halde varlığın değil aklımızın bir ürünüdür. Bu
durumda felsefenin iddiası olan hakikat bir daha geri gelmeyecek biçimde bırakılmak
zorundadır. Bilinebilecek olan fenomenlerden başkası değildir. İşte Husserl fenomenlerden
hareketle bir öz tarifi yapmak istemiştir. Bunun için belirleyici olan fenomenlerdir. Tabi
burada dikkat etmemiz gereken nokta fenomenlerin de nihayetinde bilinç çözümlemesi içinde
olmasıdır. Bir diğer önemli husus ise bilincin fenomenlerinin Kant’ın deneyimde yer alan
fenomenlerinden farklı olmasıdır.
Husserl hakikatin kendinde şey olarak görülmesinden sonra bilgiyi; kesin olanı
fenomenlerden hareketle kurmak durumunda kalmıştır. Bunun için öz, bilincin bir
fenomenidir. Eflatun’un numenali karşısında ve altında gördüğü fenomenal alanı temel varlık
haline getirmek zorunda kalan, daha doğrusu bilgiyi bu alanda kurmanın yollarını arayan
Husserl araştırmasını bilince yönelik kılar. Bilinç bir şeye yönelik olmasıyla fenomenal alana
ilişkin bir fotoğraf çekmek için olduğunu göstermez. Daha çok Kant’tan tevarüs eden bir
biçimde aklın kendi kavramlarını dış dünyaya yani fenomenal dünyaya yansıtmasını
derinleştirmek ister. Aradaki fark, Kant yönelmenin imkânlarını nesneyle açıklamaya
çalışırken Husserl’in nesneye yönelen bilincin aslında nesneye yönelmeden de anlaşılması
gerektiğini iddia etmiş olmasıdır.
Burada Descartes’in kabul etmesine rağmen Husserl’in onu eleştirmesine dikkat
etmeliyiz. Husserl bilincin bir şeyin bilinci olmasıyla tanımlarken Descartes’te olduğu üzere
saf bir bilinç halinin olmadığını iddia etmiştir. Hâlbuki Descartes bilincin içerikten
soyutlanacağını değil içeriklere şüpheyle bakılması durumunu ifade etmeye çalışıyordu.
Bunun için bilinç bu saf haliyle bile bir şeyin bilinci olmaya devam ediyordu. Zaten Descartes
burada kendini değil farkına varmayı hedefliyordu.
Husserl’in öz kavramı nasıldır? Az önce de belirttiğimiz gibi Husserl için öz bir sezgi
konusudur. Ama buradaki sezgi fenomenlerin kendisine yöneliktir, yoksa Platon’da olduğu
üzere saf kavramlara yönelik değil. Bunun için bilincin analiz edilmesine girişilir. Bilincin
analiz edilmesi onun bir şeyle karşılaştığında olduğu durumu bir öz ve bu özü de bir fenomen
olarak belirlemesidir. Mesela ağacın kırmızı olması değil ağacın kırmızı olarak görülmesi söz
konusuysa o halde bilgi ya da öz kırmızılığın kendisine ilişkindir. Bunun içinde bu
kırmızılığın bilinçte nesnesinden yani ağaçtan bağımsız olarak belirlenmesi gereklidir.
Kant’ın da ortaya koyduğu bir biçimde ve hatta bütün felsefecilerin ortaya koyduğu
biçimde bilgi saf bir halde karşılaşılan bir şey değildir. Bilgi bir deneyimdir. Bu deneyim hali
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içinde bilgi denilen şey oluşmaktadır. Bunun birçok şeklinin olmasından bahsedilebilir.
Mesela bilgi denilen etkinliğin de tam anlamıyla bir deneyim ortamında açığa çıkan bir şey
olmasından bahsedebiliriz. Bunun için bilgi, bilincin kendi deneyimini analiz etmesinden
hareketle anlaşılabilecek bir hale gelebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta Husserl’in dıştaki
varlığın yani kendinde şeyin bilinebileceğini iddia etmemesidir. Daha çok onun yaptığı,
bilginin kendisinin, dolayısıyla nesnenin değil, bilinçte inşa aşamasını belirlemekle kendisini
sınırlandırdığıdır.
Burada önemli bir ayrıntıyı belirtmek gerekir. Husserl her ne kadar bilincin bir şeye
yönelmişlik olarak tanımlanması gerektiğini söylemişse de bilincin bir bilgi konusu verecek
hale gelerek özlerden bahsedebilmesi için epoke denilen bir tavır içinde olması gerekir. Bilinç
bir şeye yönelmesini sonuçlandırarak yargıda bulunduğunda artık bilincin veya nesnenin
özünden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü burada belirli bir ilgi bilinci zorunluluk altına
sokmaktadır. Buna karşın bilinç bir yönelmişlik halinde ama yargı halinde değilken
yakalanırsa onun ve nesnenin bir özünden bahsedilebilir. Bu bir bakıma yargıda bulunduğunu
bilen bilincin kendisini yargıda bulunan bilinçten ayırmasıdır. Ama tam da yargıda bulunan
bilincin yargıda bulunma halinde olmayan bilinç tarafından analiz edilmesi söz konusudur.
Bilincin içinde ele alınan varlık dışarıdaki varlığı bilmeye yönelmediğinden kendi
bilincini temel olarak alabilir. Böylece de kendi ontolojisini yani fenomenolojisini
oluşturabilir.
Önemli ölçüde Kant’ın eleştirileriyle yıkılan Descartes’in ben anlayışı Husserl ile
beraber yerle bir edilir. Kant için ‘Ben’, düşünmeye eşlik eden düşünmeyi sağlayan bir
bilinçtir. Bu bilinç Descartes’te ‘Ben’ olarak adlandırılmıştır. Kant ise buna ‘tamalgı’ adını
vermiştir. Bunun yanında bu Ben düşünmeye imkân sağlarken kendi varlığını iddia edemez.
Çünkü o bir şeyin düşünülmesini sağlar. Yoksa kendisi bir şey değildir. Nasıl bir bilgisayar
hesap işlemi yaptığı için kendisine ben diyemezse düşünen varlık da ben diyemez. Ama
demek zorundadır. O halde ben anlam veren anlamsızlık, belirleyen belirsizliktir. Husserl
bilinci bilmeye yönelik olarak kurmaya giderken acaba ben’liğin yaşadığı bu sorunu nasıl
aşamayı düşünmüştür? Çünkü Ben sorununu halletmeden ortaya konulacak bilgi her zaman
kaygan bir zeminde olmak durumundadır.
Husserl’in zaman kavramını bilincin işleyişi içinde şimdiye dönüştürmesini bir bakıma
birlik sağlayan bir şekilde görür. Şimdi, geçmiş ve geleceğin bütünleşmesidir. Böylece Ben
biraz an önce yani geçmiş olmuş bir anda duyduğum bir şeyi geleceğe yani şimdiye taşırım ve
bir an sonrasını da şimdide bekleyerek geleceği de yine şimdiye eklerim. Şimdi denilen an
aslında benim için üç boyutlu olur.

11.2. Husserl ve Bilincin Yaşamını Fark Eden Birey
Husserl’in felsefesi bir mantık ve matematikçinin diliyle teknik bir hale gelse de onun
etkileri farklı olacaktır. Öğrencisi Heiddegger ve varoluşçuluk, Husserl’den oldukça
etkilenmişlerdir. Ama bu etkiyi farklı bir biçimde ele almak gereklidir. Husserl’in felsefesinde
amaçlanan husus felsefenin bir bilim olarak yeniden canlandırılmasıdır. Bu deneme başarısız
olsa da bilincin kendisine yönelmesi olgusu önemli hale gelmiştir. Husserl bilincin içinde olan
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bir dünya yaratmış ve o dünyanın arayışına girmiştir. Bunun için bilinç kendi içinde birtakım
kavramları tekrar canlandırmaya çalışacaktır. Bunun yanında bilincin bizzat günlük yaşamın
içine geçerek kendi varoluşunu anlamaya çalışması da söz konusu olacaktır. Kavramlarla
canlandırmaya çalışmak Heidegger’in, günlük yaşamın içinde canlandırmaya çalışmak da
Sartre’ın kendilerine biçtikleri görev olacaktır.
Bilincin yaşamından çıkan birey, yalnız olmakla ilgili sorunlar yaşayacaktır. Bu
sorunlar ise aşağıda göreceğimiz gibi kişisel varoluşun temel hakikat olduğu noktasında
bundan sonra gelen felsefeyi etkileyecektir.
Husserl’in felsefeyi bilim haline getirme çabası bilimsel bakış açısına duyulan
itimadın bir göstergesi olarak görülebilir. Gerçi Husserl fenomenolojiyi farklı bir bilim
anlayışı, daha doğrusu yöntemle ele almaya çalışmıştır. Ama bilimsel hale getirme çabasının
kendisi yanlış olduktan sonra herhangi bir yöntem ihdas etmeye çalışmak da yanlış olacaktır.
Felsefe yaşamı anlamlandırmakla yola çıkmış iken şimdi anlamlandırmasının nasıl doğru
olacağı gibi bir sorunla karşı karşıyadır. Eflatun’un başlangıçta belirlediği derin sorun tekrar
kendisini göstermiştir: “Eğer hakikati biliyorsam neden araştırayım? Yok eğer bilmiyorsam
bulduğumda onun aradığım olduğunu nasıl bileceğim?”

11.3. Husserl ve Fenomenolojik Yaklaşıma Dair
Husserl’in fenomenolojik yöntemi bir bakıma idealizmden bir bakıma da
fenomenlerden etkilenir. Burada bilincin alanı içindeki fenomenlere yani özlere ulaşılmaya
çalışılmasına dikkat etmek gereklidir. Bu nedenle Husserl’in felsefesine bir bakıma bilinç
idealizmi demek mümkündür. 33 “Öte yandan fenomenolojiyi pozitivizme ve realizme
yaklaştıran, olgulara, hergünkü deneyimize yönelik tutumu da dikkate almak gereklidir.
Böylece fenomenoloji açısından fenomenler yani görünümler hergünkü deneyimizin
görünümleridir. Ama onların logosu kendisine yöntemsel işlemlerle varılan mutlak bilincin
kendisidir.34
Önemli olan hususlardan bir tanesi fenomenolojinin kendisinden sonra özellikle
Heidegger ve varoluşçuluğu etkilemesidir. Heidegger Husserl’in transendental bilincini almış
ama uğraştığı ama uğraştığı varoluşsal kaygı ölüm gibi sorunlar açısından tam da Husserl’in
teorik yönden karşı olduğu dünyanın ortasına koyuvermiştir. Bütün bunlar Husserl’in bir çok
kez eleştirdiği bu kez de kaynağının Heidegger olduğunu belirterek eleştireceği
psikolojizmden başka bir şey değildir.35

33

Bkz. Önay Sözer, Edmund Husserl’in Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varlığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları, 1976, S.2
34
Sözer, a.e., s.2
35
Sözer, a.e., s.3.
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Uygulamalar
Husserl’in Türkçe’ye de çevrilmiş olan Fenomenoloji Üzerine Beş Ders adlı kitabı
giriş mahiyetinde okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Husserl’in bilinç kavramı hem Batı felsefesinin genel bir özeti hem de bu felsefi
anlayışın tıkanmışlığına ilişkin bir çözüm denemesidir. Bu edenme Batı felsefesini ve onun
rasyonalite gibi temel kavramlarını reddetmez. Husserl. daha çok bunların yanlış ve eksik bir
biçimde kullanıldığını iddia eder
Bilincin bir şeye yönelmişlik içinde olmasına dikkati çeken Husserl, bunun Kant’ın
ortaya koyduğu biçimde deneyime yönelik olmasını kabul etmez. Husserl için bilincin
deneyimden bağımsız olarak kendi fenemonleri vardır. Bilinç bu yönelmişlik içinde
kavramlarını fark ederek bilginin ve bilmenin özüne ulaşabilir.
Dikkat edilirse epistemolojik olarak değerlendirilebilecek bu felsefe anlayışı
bireyselliğe yol açabilir. Çünkü bilinç bireyselliğin aslında Batı’nın vazgeçemeyeceği
değerlerden bir tanesi olduğunu gösterir. Ama bu bireysellik giderek kendisini yalnızlık
olarak gösterecektir. Varoluçuluk hem bireye vurgu yapması ama hem de bu bireyin
yalnızlığından çıkamaması anlamında Husserl’den etkilenecektir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Aşağıdakilerden hangisi Husserl’in bilinçte bulmayı amaçladığı husustur?
Kavram
Değer
Öz
İdea
İzlenim
Husserl özlerin durumlarına ne ad verir?
Fenomen
Bilinç
Epoke
Aşkınsallık
İdea
Husserl’in felsefesindeki temel sorun nedir?
Bilimsel bilgiyi belirleyememesi
Ben’liği belirleyememesi
Bilim anlayışının yetersiz olması
Kullandığı kavramların çelişkili olması.
Bilim ile felsefeyi ayırmak istemesi
Size göre bilinç ile yaşam arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?
Ding an sich ifadesinin etkisini analiz ediniz.
Husserl’in öz kavramını kurmasını bilinç işlevi açısından açıklayınız.
Descartes ile Husserl’in bilinç anlayışlarını mukayese ediniz.
Bilincin bir şeye yönelmesi size göre neyi ifade eder?
Bilinç ile Ben’lik arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bilincin zamanı boyutlara ayırması nasıl olmaktadır?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b
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12.HEIDEGGER VE YAŞAMIN METAFİZİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yaşamı Yanlış Anlayan Felsefe
12.2. Heidegger ve Dasein

140

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Heidegger’in Batı metafiziğine ilişkin temel eleştirisi nedir?
Heidegger’in ontik ile ontolojik arasındaki ayrımı nasıldır?
Heidegger’in ölüm ve zaman kavramları arasındaki ilişkisini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ölüm kavramının analiz
edilmesi.

İnsanın bu kavramı gerek
dinlerde gerekse modern
yaşamda nasıl bir yerde
tuttuğunu fark etmesi

Zamansallığın varoluşçuluk
açısında incelenmesi

Zamanın geçicilik
kavramıyla ele alınması
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Anahtar Kavramlar




Zaman,
Dasein,
Ölüm
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Giriş
Batı metafiziğinin önemli eleştirisini sunan Heidegger için felsefe başından beri
yaşamı yanlış yorumlamıştır. Bunun için ölüm ve dünyada olmak gibi bazı kavramları
yeniden ele almak gerektiğini söyleyen Heidegger kendi ürettiği bir kavram olan dasein’den
hareket etmektedir.
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12.1. Yaşamı Yanlış Anlayan Felsefe
Heidegger’in kendisinden önce gelen filozoflardan farkı özelikle zaman kavramından
hareketle varlığı yorumlamak olmuştur. Zaman Kant’tan beri insana indirgenen yani öznel
olarak kabul edilen bir yapıda olmuştur. Hâlbuki Antik dönemde zaman varlığın, nesnel
olanın hareketinin anlamlandırılması için kullanılırdı. Mesela değişimin bir ölçüsü
olduğundan herhangi bir varolanın gelişimiyle ilgili olarak ele alınabiliyor ve buna da süreç
adı verilebiliyordu.
Olmak bir zamana işaret eder. Varlık, olmayla başlar. Başlamak dahi aslında zamansal
bir ifadedir. Eğer zaman bir şeyin değişiminin süreç olarak anlamlandırılmasıysa ve öznel
olarak bana ait bir duruşsa, zamanın, kendi yaşayışımıza dair anlamlandırmalara ilişkin
kullanılması gerekir. Heidegger’in bu anlamda sorduğu şey “bahsettiği şey somutluk dünyası
içinde varlık nasıl zamanlaşmaktadır?”36 O halde varlığın anlamı benim için ancak zamanla
anlaşılır.
Felsefe Eflatun ve Aristoteles’ten beri varlık sorusunu sorulmaz hale getirmiştir.
Bunun nedenlerinin birincisi şudur: Varlık cins bakımından en tümel kavramdır. İkincisi en
tümel olduğuna göre varlığın tanımlanması mümkün değildir. Üçüncüsü ise Varlık
kendiliğinden anlaşılır kavramdır, aşikâr bir şeydir. Oysa Heidegger, bu yargıların neden
böyle olduğunun hiç de aşikâr bir şey olmadığını söyleyecektir.37Heidegger’e göre, filozoflar
varlık kavramını en açık olması gereken şeklinde belirlerken aslında varlığın ne olması
gerektiğini düşünerek varlığı belirlemişlerdir. Bu nedenle aslında onlar, kafalarında idealize
ettikleri bir şeyi mantıksal halde ifade etmekten daha öteye gitmemektedirler.
Nasıl yaşam cinslere ve türlere ayrılmazsa varlığı da cinslere ve türlere ayıramayız.
Burada Heidegger’in yapmaya çalıştığı şey varlığın aslında içine koyulabilecek yegâne
hususun yaşamdan başka bir şey olmadığıdır. Felsefeciler aynı bir bilim adamı gibi varlığı
sınıflara ayırmak amacıyla onu nesneleştirerek işe başlamaya çalışmışladır. Hâlbuki her şeyi
kapsayan varlık kavramı neye göre belirlenmiştir? Öyle bir kavramın olması mümkün müdür?
O en üstte yer almakta ve onun içindekiler sınıflara yani tür ve cinslere ayrılmaktadır. Ama
kendisinin ne olduğu belirlenemeden bu yapılmaktadır.

12.2. Heidegger ve Dasein
Varlık kavramı en temel ve en çok sorulması gereken kavram olsa da en az bilinen
kavramdır. Bunun için varlık sorusu Heidegger’de dasein üzerinden anlamlandırılır. Dikkat
edilmesi gereken husus sorunun ilk önce doğru bir biçimde sorulmasıdır. Bunun için dasein
insanın kendi varoluşu üzerinden varlık sorusunun soru ve cevap olarak açımlanmasıdır.
Dasein ben’i klasik olarak bir şeyin tanımlanmasından yani nesnenin tanımlamasından uzakta
tutar. Dasein bir nevi ufuk açıcı bir kavramdır. Bu kavramın daha iyi anlaşılması ve
Heidegger’in felsefe eleştirisini daha iyi anlamak için ontik ile ontolojik arasında yaptığı
ayrıma dikkati çekebiliriz. Ontik olan, birey olarak insanın kendisinden varlığın anlamına
geçmesidir. Dikkat edilirse varlığın bir tanımı değil anlamının ne olduğunun belirlenmesi
Kaan ökten, Kant sonrası metafizik üzerine konuşmalar, s. 182.
A.e.,s.183

36
37
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gereklidir. Tanım genel ya da evrensel iken anlam bireyseldir ama aynı zaman da herkese de
açıktır. Mesela bir şiirde olduğu gibi. Varlık sorusu her zaman bir varoluş sorusudur. Devam
edecek olursak ontik olan üzerinden ontolojik olana geçiş yapılmalıdır. Ontik olan dasein
kavramı üzerinde anlaşılırsa burada olmanın çeşitli aşamaları olduğunu görürüz. Öncelikle
burada olmak yani buradalık denilen şeyin bir kavrayış ürünü olduğunu fark etmemiz gerekir.
Ben buradayım demek kendisini zaman ve mekân düzleminde bir yere bağlamak demektir.
O halde bir bilinç ve kavrayış insan olmanın temel gerçekliği daha doğrusu başlangıç
gerçekliğidir. İkinci aşama ise buradalıkla ilgili olarak dünyada olmamdır. Dünyaya fırlatılmış
olma Heidegger’in kullandığı bir tabirdir. Bunun nedeni insanın bir tercihte bulunmadan
dünyada olması ve bu olmanın ölümle sonuçlanacak zorunda olması. Bunun yanında dünyada
olmam bir takım varlıklarla beraber olmam anlamına da gelmektedir. Bu sadece insanın
sosyal bir varlık olması anlamına gelmez. Yani insan diğeriyle birlikte olduğu ölçüde insan
olur demekle yetinilmez. İnsan belirli bir ailede, toplumda ülkede ve en önemlisi dilde doğar.
Bunun için dil düşüncenin yuvasıdır.
Heidegger geleneksel felsefeyle özellikle iki büyük filozofla, Eflatun ve Aristoteles’le
hesaplaşır. Aslında Eflatun’la hesaplaşması onun felsefeyi doğru bir biçimde yaptığı kanaatini
de taşır. Çünkü varlığı iyi, güzel gibi kavramlarla açıklarken aslında Eflatun bir bakıma kendi
varoluşu üzerinden anlamlandırmaya çalışmıştır. Bir diğer önemli husus ise Eflatun’un da
anemnesis kavramıyla olduğu üzere sorularla hatırlama işini yaparak kavramların anlamını
açığa çıkartmaya çalışmasıdır. Bunun için Lethe’den 38 alethia’ya geçişin olması gereklidir.
Alethia gerçeklik ya da hakikattir. Bu hakikat sophia’dan farklıdır. Çünkü sophia ulaşılamaz
olan bir hakikat iken alethia ulaşılabilir, açılabilir bir hakikattir. Gerçeklik benim varoluşum
üzerine ilk önce doğru soruları sormakla başlayabilecek bir durumu ifade eder. Bir kez daha
vurgulamak gerekirse yaşam sorunu soru sormayla başlamaz soru sormayla fark edilir. Ölüm
biz soralım ya da sormayalım vardır. O halde bunun farkına varılması yani üzerinde
düşünülmesi ve buradan hareketle anlamlandırmanın yani yaşama felsefesinin yapılması
gereklidir.

Lethe Yunan mitolojisinde suyundan içildiğinde herşeyi unutturan bir ırmaktır.

38
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Uygulamalar
Heidegger’in Varlık ve Zaman adlı eseri okunabilir.

147

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Heidegger’in eleştirisi öncelikle felsefenin, özelde ontoloji ve metafiğin neden yanlış
olduğuna ilişkindir. Varlık kavramı başından bilinir olarak kabul edildiğinde aslında varlığın
ne olduğu sorusu düzgün bir biçimde sorulmaz. Halbuki felsefe ya da yaşamı anlamak tam da
uygun olan sorunun sorulmasından sonra başlayabilir. Bunun öyle olmasının yani yaşamın
sorun olmasının nedeni insanın geçiciliğin ve ölümün olduğu bir dünyaya fırlatılmış
olmasıyla yakından ilgisi vardır.
Heidegger bunun için felsefenin ölüm kavramını zamansallık ve bunu da kendi
dasein’imiz üzerinden yapılmasını teklif eder. İnsan sadece var olmaz ama varolduğunu
bildiği ve yok olacağını bildiği için aynı zaman da yaşar. Bu onun yaşamını anlamlı kılması
en azından soru sorebilmesi için olması gereken bir durumdur.
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Bölüm Soruları
1)
Antik dönemde zamanın bir diğer tanımlanması neydi?
a)
İlerleme
b)
Sabitlik
c)
Süreç
d)
Son
e)
Amaç
2)
Modern dönemde zamanın neye indirgendiğini söyleyebiliriz?
a)
Doğaya
b)
Makineye
c)
Topluma
d)
Özneye
e)
Toplumsal kurumlara
3)
Zaman neyin oluşudur?
a)
İnsanın
b)
Tanrı’nın
c)
Evrenin
d)
Doğanın
e)
Varolanların
4.
Zamanı kendi varoluşunuz açısından açıklayınız.
5.
Dünyayı kendi somutluğunuz haline nasıl getirebilirsiniz?
6.
Heidegger’in varlığı açıklamak yerine anlamlandırması hakkında
değerlendirme yapınız.
7.
Varlığın bütünüyle bilinip bilinemeyeceğini değerlendiriniz.
8.
Dasein kavramını açıklayınız.
9.
Buradalık kavramını kendi etrafınızdan hareketle doldurunuz.
10.
Kendinize, dünyaya fırlatılıp fırlatılmadığını sorunuz.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e
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13. SARTRE VE VAROLUŞÇULUK

150

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Klasik Felsefeye Karşı Felsefe
13.2. Sartre’ın Çıkış Yolu

151

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Sartre’da özgürlük kavramını açıklayınız.
Sartre’ın kendinde şey ile kendisi için şey arasındaki ayrımını açıklayınız.
Sartre’ın felsefe eleştirisindeki temel nokta nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Son dönemin en önemli
yaşama felsefesi
akımlarından olan
varoluşçuluğun en önemli
temsilcisinin görüşlerini
öğrenmek.

Özellikle özgürlük, hiçlik
gibi kavramlar üzerinden
Sartre’ın varoluşçuluğunun
öğrenilmesi mümkündür.
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Anahtar Kavramlar





Kendinde Varlık,
Kendisi için şey,
Özgürlük,
Hiçlik
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Giriş
Varoluşçuluğun en önemli filozoflarından birisi olan Sartre’ın felsefe anlayışı
Heidegger’in devamı olarak felsefeye cephe alır. Bu cephe alma özellikle felsefenin
rasyonalist tutumuna karşıdır. Aşağıda bunun nasıl gerçekleştiğini ifade etmeye çalıştık.
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13.1. Klasik Felsefeye Karşı Felsefe
Burada Descartes ile başlayan sürece atıfta bulunmak zorundayız. Descartes düşünen
benin merkezde kalmasını sağlamıştır. Bunu yaparken bilinci merkeze almış ama bilinci
ortaya koyan Augustinus’tan farklı olarak Tanrı’yı bu bilincin içine koymamıştır. Nesnel bir
bilinç zaten bunu yapmamalıdır. Farkında olunsun ya da olunmasın Kant’tan anladığımız
kadarıyla öznel olan akıl kendi nesnelliğini; özerkliğini Tanrı’yı dışarıda tutarak
sağlamaktadır. Bu nesnelliğin özerklik olarak anlamlandırıldığını biliyoruz. Özerklik, Tanrı
olmadan insanın ahlaklı olma becerisi ve yetkinliğine sahip olmasıdır.
Descartes’ın bilinçte inşa edilen Ben anlayışına Kant özerklik ekleyecektir. Husserl’in
bilinci bir şeye yönelik bilinç olarak kendi nesnelliğini sağlamaya devam edecektir ama
Sartre’ın belirttiği gibi aynı zamanda kendisinin bunlardan hiçbiri olamayacağını da idrak
edecektir. O bir şeyleri anlamak üzere olan ama kendisini anlayamayan bir görevlidir.
Devamlı bir şeyleri bilen ama bir türlü sona gelemeyen kendisine dönmeye çalışan bir
bilinçtir söz konusu olan. Hangi kapıda olduğunu bilmediği ama devamlı surette kapıdan
birilerini içeriye almak zorunda kaldığı bir kapı görevlisidir bilinç. Kendi izniyle birilerini
içeriye aldığını sanmaktadır. Bunun için olsa gerek bu bilinç kendisi de içeriye girme cüretini
gösterdiğinde bir türlü bir şey bulamayan bir haldedir.
Onun için bilinç kendi tasarımına sarılır. Tasarım veya istenç olarak başlar denemeye.
Öyle yapmak zorundadır Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi Descartes ve Kant buna
zorlamışlardır. Kant’ın pratik aklı, kurulabilecek yeni bir dünyayı sunmaktaydı. Bu dünya
benin kendisinin kurduğu bir dünyaydı, yoksa ayrı bir doğanın yeniden canlandırılması yani
başka bir gayenin kurulması değildi. Hegel idealizmle Ben’i mutlaklaştırdı. Ama sonuç
alamayınca geriye kalan, Ben’in yorgunluğu ve bıkkınlığı oldu. Absürd gibi bir kavrama
varoluşçuluğun sarılmasının nedeni biraz da kendisini rasyonel olarak çok yoran bir akıl
ben’inin tam tersi bir yola girerek tepki vermesiyle ilgilidir. Yani bu ben olağanca kuvvetiyle
yapacağını yaptı.
Bunun yanında Sartre eylem için Marks’ın felsefesini seçti. Eylemin anlamı yoktu.
Ama anlamı olmayan bir dünyada en doğru olan maddenin diyalektiğine kendini bırakmak, en
azından bu doğal doğruluğun gereklerini yerine getirmekti. Bir bakıma “insan hiçliğin verdiği
umutsuzluktan, yaşama sıkıntısından ancak kendisini bir şeye ya da bir kimseye adadığı
zaman kurtulabilir; bu da bir anlamda onun kendini gerçekleştirmesi demektir.”39
“Sartre varlıkta iki tür varolma biçimi ortaya koyar. Bunlar, Kendi için varlık (l’etrepour-soi) ile kendinde varlık (l’etre-en-soi)tırlar. Bu varlık türlerinden ilki bilince, ikincisi de
şeylerin varlığına karşılıktırlar.”40
Sartre varoluş özden önce gelir derken Aristo’nun dynamis ve energia ayrımını
kaldırır. Burada diyalektik bir işleyiş söz konusudur. Varoluş bir özden yoksundur. İnsanın
varoluşunu tanımlayan bir gayeden bahsetmek de mümkün değildir. Öncelikle kendinde
Nejat bozkurt, Felsefe Arkivi, 25.sayı, 1985, edebiyat fakültesi yayınları, s.136
A.e., s.138.
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varlık ile kendisi için varlık birbirini tamamlayan biçimdedirler. İnsanın varoluşu kendisi için
varlıktır; buna karşın kendinde varlık onun taşıdığı bir durumdur. Yani insan bilincinde kendi
için olan varlıkta kendinde varlık vardır. İnsan bunun bilincinde olarak bu iki hali bir
totaliteye kavuşturur. Bunun yanında insan varlığa hiçliği getiren varlıktır. Yani kendisi
olmayan üzerinden temellenen bilinçten varlığa hiçlik gelir. Bilinç kendisi olmayanı tanımak
zorundadır. Bunun için yokluk ve hiçlik insandan gelir. Bu anlamda varlık hiçlikten önce gelir
ve hiçliği kapsar. O halde yokluktan varlık gelmezken varlıktan yokluk gelir. Bu en azından
insan bilinci için söz konusudur. İnsan varolan olarak belirli bir şey olamayan bir şeydir. O
halde o aslında hiçliktedir.
Sartre’da özgürlük kavramının ele alınışı farklıdır. Özgürlük ontolojik açıdan yani
insan için olan, daha doğrusu içine düşülen, karşılaşılan veya çağrışılan bir durumdur. İnsanın
özgürlüğü onun kendisi için varlık olan insanın kendinde varlık olan dünyaya gelmesiyle
ilgilidir. Bu dünyaya gelişinde insan farklı oluşunu yani kendisi için oluşunu özgürlük olarak
kurar. O kendisi için olmakla özgür olmuş olur. Bu özgürlüğün farkına varmasını sağlayan
önemli bir husus ise insanın canının sıkılmasıdır. Bu durum, Kant’ın özgürlüğün bilincine
ahlak yasası üzerinden farkına varmasından farklıdır.
Kant’ın numenal alanını kabul etmeyen Sartre gerçekliğin asıl gerçeklik ya da farklı
gerçeklik şeklinde numenal alana taşınmasını da reddeder. Fenomen gerçekliktir. Heidegger’i
eleştiren Sartre onun beden üzerinde durmamasını, her ne kadar varlığa ilişkin fenomenolojik
çözümlemede bulunsa dahi bedenin yani insanın kendi varoluşunu oluşturan şeyin bir
analizini yapmaktan geri kalmasını eleştirir.
Sartre’ın hiçlik kavramını ele almasına da dikkat etmeliyiz. Sartre için insan hiçliği
beraberinde getirir. İnsan neden varlığı değil de hiçliği getirir? Çünkü varlık olmadan insanın
varolması gerekecektir. Bu çelişik bir durum olacağı gibi( çünkü insan varsa o zaman bir
varlık zaten olmuş olacak) insanın dünyaya gelmesinin gerçekliği düşünüldüğünde başka bir
şeyden bahsetmek de gereksiz olacaktır. Bu bağlamda yukarıda bahsettiğimiz özgürlük
kavramını tekrar düşünmeliyiz. Özgürlük kendinde varlığın kendisi için olan varlık tarafından
değillenmesiyle ortaya çıkar. Bu değilleme kendinde varlığın inkârı değil kendisinin kendinde
varlık değil de kendisi için varlık olduğunu fark etmesiyle ilgilidir.
Bir diğer kavram ise özellikle günümüz dünyasında özgürlük anlayışının metafizik
açıdan ne durumda olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Başkasıyla ilgili olan
özgürlük Sartre için önemlidir. Sartre özgürlüğün başkasıyla birlikte kendisi için varlığı
kendinde varlığa yani nesneye dönüştürdüğünü söyler. İki insan yani iki kendisi için varlık
karşılaştığı zaman her ikisi de kendi bakış açısından diğerini kendinde varlığa çevirir. Bunun
için başkasını ben kendim için kullanırken başkası da beni kendisi için kullanmış olur.
Bu bağlamda Sartre’ın özgürlük kavramını Kant’tan biraz daha ayırmasına
bakmalıyız. Kant’ta özgürlük irade özgürlüğü olarak belirlenir ve hatta dünyada iyi iradeden
daha üstün hiç bir şeyin olmayacağı vurgulanır. Sartre için ise özgürlük iradeye ait değil
insana aittir. Yani özgür olan irade değil insandır. İrade bu anlamda insandaki özgürlüğün
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halinden başka bir şey değildir. “İrade yalnızca insanın ilk özgürlüğünün bir görünüşe
çıkışıdır.”41
Sartre’ın Tanrı fikri de önemlidir. Tanrı Sartre için kendinden kendisi için olan
varlıktır. Bu aslında varlığın totalitesini isteyen insanın arzusunu ifade eder. Bundan dolayı
Sartre için Tanrı inancı bu totalite arzusuna karşılık gelir. Bunun yanında Tanrı fikrine
sarılmak isteyen insan, kendisi için olduğunu unutarak bunu yapmış olur. Böylece kendi
kendiyle çelişkiye düşmüş olur. Çünkü kendisi için olmaktan çıkarak başka bir varlığa geçiş
söz konusudur. Kendisi için varlık kendisi için olmaktan çıkmaktadır.
Sartre’ın mutlak herhangi bir değerin olmayacağını, Tanrı’nın olmadığı ama insanın
olduğu bir dünyadan çıkardığını söylemek mümkündür. Tanrı’nın olmaması değerlerin
bağlayıcı olmamasını sağlar. Gerçi Sartre bu bağlayıcılığı ontolojik bir anlamda ele almıştır
çünkü her değer olmaklığını Tanrı’ya dayandırmak durumundadır. İnsan bu anlamda
özgürlüğünü Tanrı’nın olmadığı bir dünyada olmakla taşır. O bir şey olmaktadır. Eğer Tanrı
olsaydı zaten özü olacağı için bir şey olacaktı. Ama insan olmak bir şey olmak için yapmak
demektir. Yaptıkları ise onun asıl haline ya da doğasına uygun olanı yapmakla
sınırlandırılamaz. İnsanın yapmaları onun tercihleriyle ilgilidir yoksa tercih etmesi
gerekenlerle ilgili değil. İnsan bunun için bir ahlak varlığı olmaktan ziyade trajik bir varlıktır.
Sartre, insanın Tanrı olmayı istemesini devamlı surette karşımıza çıkarır. O kadar ki
aslında onun felsefesinin ateist olmasından ziyade farklı bir biçimde ele almak gerektiğini
düşünür. Çünkü Tanrı olmayı istemek ancak Tanrı’nın olmasını kıskanmakla ilgilidir yoksa
sadece Tanrı olmayı istemekle değil. İnsanın Tanrı’sız olmasına rağmen olması onun
sorumluluklarını anlamlı kılmaz. Sorumluluk bulantı, boğuntu verir.
Nasıl insan ne yapacağını seçmesinden sorumluysa yapmayı istediği şeyi
tasarlamasından da sorumludur. O bir şeyi seçmesinin bir tasarı bir hedef içerdiğini bilir.
Bunun için zaten istemesi üzerinden iradesini tanımlar. Bunun için insanın yaptığıdır derken
onun belirli bir tercihte bulunmayı tercih etmesine işaret edilmektedir. Bunun için insan
tasarlarken tasarlayabilen bir varlık olma imkânını sorumluluğa dönüştürür. Tasarının imkânı
kendi varlığımı inşa etme bilinciyle ahlaki bir kimlik kazanır.
Sartre’ın felsefesi farklı bir hümanizm anlayışı geliştirir. İnsanı merkeze alması onun
amaç olması ile değil bir bakıma kendi kendisine olması yani kendisi için olması ile ilgilidir.
Bunun için insanın amaç olması değil kendisi için olması denilir.
Sartre için varoluşun özgürlükle alakasına yukarıda değindik. Bunun yanında özgürlük
ontolojik bir anlam içinde anlaşılarak sınırlandırılmamalıdır. Bu varoluşun sınırlandırılması
demek olur. İnsanın varoluşu diğer varlıklardan ayrıdır. İnsanın varoluşu bir şey olmaya
yönelik değil bir şey yapmaya yöneliktir. İnsanın olması gereken değil yapması gerekenler
vardır. Ama bu Kantçı anlamda bir ahlak yasasına da işaret etmez. Yani şunu yapmalıyım
diyerek neyi yapmam gerektiği de baştan belirlenmez. İnsan bir şey yapmayı seçer. Bu seçimi
41
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irrasyonel de olabilir. Çünkü Tanrı’nın olmadığı bir dünyada insanın rehberi yoktur ama
seçimleri vardır. Bu seçim, seçenin kişi olmasına işaret eder. O halde insan eylemde
bulundukça kendisini var eder; değişir, oluşur. Sonuçta Sartre “nesnel varlığı insanın
varlığına, insanın varlığını kişisel varlığa, kişisel varlığı da kişisel tasarıya indirgemektedir.”42
“Varoluşçuluk, düşünce tarihi açısından fenomenolojinin belli başlı motiflerini,
özellikle de onun yaşam felsefesini derinleştirerek sürdürmüş, bir ara da geniş çevrelerin bir
tür moda dünya görüşü ve yaşantısı durumuna gelmiştir.”43
Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus varoluşçuluğun epistemolojik ya da
rasyonel bağlamda varlığı anlamları sınıflandırması değildir. Onlar varlığı anlamsız
bulmalarından ötürü kendilerini anlamaya çalışmışlardır. Ama bu anlamsızlığın terk edilmesi
şeklinde değil anlamsızlık içinde kendisini anlamaya, anlamlandırmaya çalışan bir felsefenin
ortaya çıkması demek olmuştur. İnsan kendi varoluşu üzerinden metafiziğin temel
kavramlarını incelemeye başladığında nesnelerin bozuluşu yerine kendi yok oluşu yani ölümü
olur. Ölüm her an karşılaşılmasa da taşınan bir korkudur ve bunun için de varlığı değil
varoluşumuzu idrak ederiz. Tanrı üzerinden varlık düşünülür ama Tanrı olmadığında insan
kendi varlığını ölüm karşısında çıplak bir varoluşa dönüştürür.
Yaşam felsefesi denilince akla birden fazla söz gelebilir. Buna karşın bireyin yaşadığı
krizin sadece ontolojik anlamda değerlendirilmediğini görüyoruz. Birey-toplum ilişkisini
düzenlemeye çalışan liberalizm ve onun karşısına koyacağımız Marksizm ve sosyalizm bu
bağlamda değerlendirilmesi gereken akımlardır. Burada özellikle akıl kavramına ve
dolayısıyla modernizme karşı olan bir tepkinin olmasından bahsedilebilir. İnsanın kendisini
merkeze alırken kullandığı akıl, beğenilmemeye başlanmıştır.
Bu bağlamda akıldan kaçış ne derece olacaktır? Akıldan kaçılması sağlandığı zaman
nereye varılacaktır? Varoluşçuluk olarak nitelendirilen akımın marksizme kayması söz
konusu olduğu gibi dine de kayması aslında bu akımın kendi kaçışını pek de hesaplayarak
yapmadığını bize göstermektedir.

13.2. Sartre’ın Çıkış Yolu
Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre gibi varoluşçu filozofların genel olarak
felsefi görüşlerinde belirli bir tavrın olduğunu söyleyebiliriz. Bu felsefe anlayışı, ortaya
koyulan bütün görüşlerden ister dinî, iste felsefi olsun bıkmışlığı ve aynı görüşlerin yetersiz
geleceğini öne sürmektedir. Antik dönemdeki sofistlerin göreceliğinden farklı bir durumdur
bu. Çünkü sofistler en azından retoriğe dayanarak kendilerine bir çıkış yolu sahte de olsa
sunabilmişlerdi. Buna karşın varoluşçuların hali herhangi bir şekilde felsefeden tatmin
olunamayacağını ifade eder. Onlar insanın göreceli olsa da merkezde olmasını savunan
sofistler gibi değildi. Varoluşçuların hümanizmi insandan başka bir şey kalmamasından
dolayı hümanist olan bir yapıdadır. Ama bu insan hiç de merkezde olmasından mutlu olan bir
insan değildir. Bunun için Sartre’a göre özgürlük bir ağırlıktır ve varoluş da bu ağırlığın
42
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hissedilişidir. Önemli bir diğer husus da kendilerinin kullandığı felsefe dilidir. Felsefeden
nefret eden bir felsefedir varoluşçuluk. Çünkü felsefe görüşleri eleştirirken giderek hiçbir
görüşün anlamlı olamayacağı yargısının geçerli olması durumunda kendi görüşlerinin yanlış
olacağı değil herhangi bir teklifin önerilemeyeceği sonucu çıkıyordu.
Burada Nietzsche’ye ayrı bir yer açmak gerekir. Bu filozof Batı’nın hastalığının
kangren haline geldiğini yani vücudun kurtarılamayacağını söylerken belki de kendisinden
sonra gelen varoluşçuluğu tarif ediyordu. Sorun insanların iki dünya savaşını yaşamış
olmaları değildi. Belki de böylesine iki büyük savaş insanlığın kangren olmuş taraflarını
ortadan kaldırmaya yarayabilirdi. Ama insanlar, yerine yenisini koyacak arzudan veya yeniyi
düşündürtecek gayeden mahrumdular ve hatta böyle bir gaye olabilecek bir hakikat hadi
diyelim ki übermensch 44 hedefinden bile uzaktılar. Bu acayip bir durumdu: İnsan olmak
haricinde bir şeyi istemeyen ama en çok da insan olmaktan şikâyet eden, yorulan, bıkmış bir
insan…
Onun için Sartre cafee de ya da sokaklardadır. Sokak ya da cafee soğuk birlikteliktir.
İnsanlar bir yerdedir ama beraber değildirler. Sartre’ın cafee’yi seçmesini küçümseyenler bu
duruma dikkat etmemişlerdir. Çünkü Antik dönemde olduğu üzere şehrin insana katacağı bir
şey kalmamıştır.

44
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Uygulamalar
Sartre’ın Varlık ve Hiçlik adlı felsefi eseri ve Bulantı adlı romanı okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sartre, varoluşçuluğu felsefenin tamamaıyla farklı bir tutum içerisinde olması olarak
değelendirmiştir. Varoluş özden önce gelir sözü felsefenin klasikleşmiş tanımına karşı
getirilen bir eleştiridir. Bunun yanında Aristoteles felsefesinin modern dönemde bittiği göz
önüne alındığında yapılan bu eleştiri aslında modern felsefenin de bu klasik tanımlama
anlayışını tümüyle aşamadığını göstermektedir.
Sartre için özgürlük kavramı da Kant’ın irade üzerinden yapılan tanımlamasına karşı
çıkar. Özgürlük insanın ontolojik bir durumudur. Özgür olmak insanın bir sorumluluğu
ölçüsünde yüküdür de. Buradan hareketle Sartre’ın, hayatı anlamsız bir şekilde kabul ettiğini
söyleyebiliriz. Tanrı’nın olmadığına inanan Sartre’a göre insan Tanrı olmayı ister ve bu insan
için bir çelişki oluşturur.
Sartre’ın bir diğer önemli kavramı da hiçliktir. Sartre, insanın bu kavramı varlığın
bilincinde olmasıyla var ettiğini düşünür. Bunun için hiçlik insan tarafından getirilen bir
şeydir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)

Descartes’ın bilinci kendisinden önceki hangi filozoftan farklılık arzeder?
Kant
Hume
Locke
Augustinus
Berkeley
Kant’ın Descartes’ın bilinç anlayışına eklediği kavram nedir?
Anlık
Özerklik
Anschaung
Akıl
İdea
Sartre’ın bilinç için duyduğu sıkıntı neydi?
Bilinç bir şeyleri anlamak üzere olan ama kendisini anlayamayan bir görevli

b)
c)
d)
e)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Bilinç diyalektik bir biçimde işlemektedir.
Bilinç Tanrı’yı bulamamaktadır.
Bilinç duygulara yer vermemektedir.
Bilinç fazlasıyla tarihsel kılınmıştır.
Aklın nesnelliğini hangi kavramlarla açımlarsınız?
Sartre anlamı olmayan bir dünyaya nasıl düşmüştür?
Sartre’ın Marks’ın praxisini kabul etmesi nasıl olmuştur?
Sartre’ın varlık biçimlerini açıklayınız.
İnsan olmak ile kendiniz olmayı mukayese ediniz.
Sartre’ın çıkış yolunu analiz ediniz.
Sartre’ın düşüncesinde bireyin şehirle ilişkisini açıklayınız.

gibidir.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a
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14.BAŞKA YAŞAMA FELSEFELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Hint Felsefesi
14.2. Çin Felsefesi

165

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Hint felsefesine göre yaşam olumlu mudur olumsuz mu?
Çin felsefesine göre yaşamda teorik konular önemli midir?
Çin felsefesinin önemli temsilcisi kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Batı yaşam felsefesinin
yanında Doğu yaşam
felsefelerine bakmak.

Doğu’da bilgelik kavramına
yapılan vurguyu kavrayarak.

167

Anahtar Kavramlar




Bilgelik,
Reenkarnasyon,
Konfiçyus
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Giriş
Şu ana kadar Batı yaşam anlayışlarını gözden geçirdik. Bunun haricinde birçok yaşam
anlayışı olsa da ağırlıklı olarak Hint ve Çin yaşam anlayışlarının ön planda olduğunu
görüyoruz. Bunun için bu bölümde kısaca bunlara değinmek istiyoruz.
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14.1. Hint Felsefesi
Hint felsefesi Himalayalar’ın arkasına saklanmış olan bir nerdeyse ayrı bir dünyanın
izlerini taşır. Aslında m.ö. 4000 yılına kadar uzanan bir medeniyetten bahsetmek gerekir.
Muhtemelen Hint medeniyeti daha esiklere de dayanmaktadır. Bunda kısmen Hint bakış
açsının etkisi vardır. Çünkü Hint eski kaynakları geçmişi tarihsel dönemlere ayırma gibi bir
düşünceye sahip olmamışlardır.
Hint kutsal kaynakları Veda metinlerinden günümüze aktarılmıştır. Bunlar Mantras,
Brahmanas, Aranyakas Upanishads’lardır. Dindar bir Hündu bunları Tanrı’nın yasaları olarak
kabul eder ve inanır.
Schopenhauer’ın çileciliği öneren felsefesinin ilham kaynağı Hint felsefesidir. Aslına
bakılırsa Hint dünyasında felsefe denilince bizim anladığımız biçimiyle teorik bir soyutluğa
sahip olan konuların anlaşılmaması lazım. Bu anlayışta filozoflardan ziyade din adamları yani
Brahmanların oluşturduğu bir sınıf söz konusudur. Bunun yanında yaşayışın kendine özgü
tavırları her sınıf için söz konusudur. Kast sistemi sınıflar arası farklılığa işaret ettiği gibi
ontolojik bir farklılığa da karşılık gelir. Bu, kısmen ruh göçünün Hint yaşama felsefesinde
oldukça etkili olmasını da açıklayan bir durumdur.
Çilecilik aslında Hint anlayışı için doğal olan bir durumdur. İnsanın bedensel yaşamı
ve dünya doğal olarak çile içinde olmasına neden olur. Biraz uzun olsa da aşağıdaki metin
çilenin ne demek olduğunu bize gösterir:
“Ey saygıdeğer kişi! Bu kemikten, deriden, kastan, ilikten, etten, ersuyundan, kandan,
gözyaşından, çapaktan, sümükten, tükürükten, terden, dışkıdan, ödden ve salyadan oluşan,
kokuşmuş vücutla nasıl mutlu olunur! İsteklerin, öfkenin, kızgınlığın, tutkunun, korkunun,
kuşkunun, ürkekliğin, kıskançlığın, özlemin, tiksinmenin, açlığın, susuzluğun, yaşlılığın,
ölümün, hastalığın ve daha başkalarının uğrağı olan bu vücutla nasıl mutlu olunur! Hem, bu
dünyada her şey gelip geçici, bu sinekler ve böcekler ve benzerleri gibi, şu otlar ağaçlar gibi
önce oluyor sonra yok oluyor. Dahası da var-denizlerin kuruması, dağların devrilmesi,
demirkazığın titremesi, fırtınaların kopması, yerin çatlayıp göçmesi… Bütün bunların
olabildiği bir yerde nasıl mutlu olunur! Sonra, bir gün her şeyden bıkılır; sonra yine her şeye
yeni baştan başlanır!”45
Dikkat edilirse yaşama karşı duyulan bu tepki aslında ortaktır. Yaşamın acı ve ölümle
yoğrulmuş halinden duyulan sıkıntı sadece Doğu anlayışına özgü değildir. Buna karşın
yukarıda Dionysos anlayışında gördüğümüz üzere Batı felsefesinde yaşamı kabul eden
yaklaşımlar da vardır. Önemli bir fark, Hint felsefesinde yaşamın bu çileci tarafına verilen
karşılıktır. Kısmen Schopenhauer’ın felsefesinde de görüldüğü üzere yaşamın bu acı veren
haline karşı verilecek en iyi cevap çileciliğin üstüne gitmektir. Acıyı aşmak için ilk önce acıya
alışmak ve böylece giderek acının acı vermekten uzak hale getirilmesi gerekmektedir.
Böylece acıya insanın verdiği cevap çiledir. Çileyle acıdan çıkılır. İşte bu çıkış hali de Hint
45
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düşüncesinin metafizik boyutunu oluşturur. Reenkarnasyon ya da ruh göçü bu çileci yolda
ilerlemeyi bilen insanın bir sonraki hayattaki aşamaları olur, nihai aşama ise Nirvana’dır.
Hint yaşama anlayışında önemli olan bir diğer nokta da insanın kendi varlığını
anlamlandırmasıdır. Brahman ve atman diyalektiğinde birlik aranır. Aslında sadece Brahman
vardır ama brahman atmanda mevcut olur. Brahman evrenin temel ilkesidir. Ama insanda bu,
atman olarak bulunur. İnsanın atmanı ise onun özüdür. Bunun için çile yolu bu öze ulaşmak
ve brahmana açılmak için oldukça önemli bir yol haline gelir. Burada kendi coğrafyamızda
yer alan dinlerin bakış açısından farklı olan bir yaklaşım da göze çarpmaktadır. “Sami dinler,
Tanrı’yı her şeyin üstünde, buyurucu, efendi olarak ve insanı da Tanrı’nın kulu olarak
görürlerken, Hintli, her ikisinin de gerçekte bir olduğunu öne sürer.”46

14.2. Çin Felsefesi
Çin felsefesinin en önemli temsilcisi hiç kuşkusuz Konfiçyus’tur. Konfiçyus bir devlet
adamıdır ve zamanında görev yaptığı adalet bakanlığıyla ülkesine huzur getirmiştir. Burada
önemli olan nokta Konfiçyus’un din değil terbiyeyi öğretecek şekilde yaklaşmasıdır hayata.
Bunun anlamı vahiy kaynaklı bir kutsallığın söz konusu olmadığıdır. Her ne kadar ömrünün
sonuna doğru aktif siyaseti terk etmişse de Konfiçyus insanların erdemli olmasının münzevi
bir hayatla mümkün olmadığını düşünüyordu. Çünkü ahlak insanlar arasındaki ilişkide bir
insan topluluğu için canlı tutulması gereken bir yapıdır. Bunu anlatan bir fıkrayı burada
aktarmanın faydası vardır: “Bir ırmak kabarmış ve zengin bir adam ırmak sularına kapılarak
boğulmuş. Bir balıkçı bu adamın cesedini bulmuş. Zengin adamın ailesi cesedi para karşılığı
balıkçıdan almaya gelmiş. Ancak balıkçı çok para istemiş. Sonunda zengin adamın ailesi
Teng Şi’ye başvurmuş. Teng Şi onlara demiş ki: Hiç tasalanmayın. Bir başkası çıkıp da bu
cesedi ondan satın almaz. Balıkçı da bir süre bekledikten sonra kimsenin gelmediğini görünce
atık dayanamamış ve Teng Şi’ye koşmuş. Teng Şİ ona da demiş ki: Hiç tasalanma. Onlar
başka hiçbir yerden o cesedi satın alamazlar.” Hikayede anlatıldığı üzere insanların
açgözlülüğü birbirlerine zarar verir. Toplumsal hayat bunun için insanların birbirlerine değer
vermeleri üzerine kuruludur. Nitekim Teng Şi hikayenin sonunda kellesiyle ödemiştir yanlış
yönlendirmesiyle.
Hint bakış açısının olağanca farklılığına rağmen Batı düşüncesi ile kendisi arasında
aynı dil grubuna dâhil olmak gibi bir benzerlik vardı. Buna karşın Çin dili Batı düşüncesi ile
farklılığın temel nedenidir. Bu dilde kelimeler aslında tek hecelerden oluşur. Bunlara anlam
katan ve birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan husus ise hecelere yapılan sesli vurgudur. Yazı
ise resimseldir. Yani kavramlar resimlerle ifade edilir. Bu durumda da ortaya inanılmaz bir
resim haznesi çıkar. Bu durumda Batı dillerinde olan özne ile nesne arasındaki ayrım Çin
düşüncesi için çok anlamlı olan bir şey değildir. Bu durumda Batı düşüncesinde ve
felsefesinde oldukça önemli olan mantık Çin için geçerli olmayacaktır. Tabi herhangi bir
düşüncenin mantıksız olması mümkün değildir. Daha çok ifade edilmek istediğimiz husus
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mantık ile bilim arasında ya da felsefe arasındaki organik bağın Çin düşüncesi için geçerli
olamayacağıdır.
Çin düşüncesinin belki de bununla ilgili olarak soyut düşünceleri bilgelik olarak
görmediğini belirtmek gereklidir. Theoria denilen salt düşünsel etkinlik yerine insanın
toplumsal bir yaşayış içinde nasıl davranması gerektiğine ilişkin erdem ön plana çıkar. Bunun
için Konfüçyüs’ün kendisine metafizik sorular sormaya gelen birisine verdiği şu yanıt ilgi
çekicidir: “Daha insanlara karşı görevlerimizi bilmezken ruhlara karşı görevlerimizi ne
bilelim! Daha yaşamın ne olduğunu bilmezken, ölümün ne olduğunu ne bilelim!”47
Bu aslında Batı düşüncesine karşı getirilen bir eleştiri olarak da görülebilir. Felsefe
hiçbir zaman cevap veremeyeceği sorulara cevap bulmaya çalışmayı ahlaki bir yetkinlik
olarak gördüğü zaman bilgelik öğretisi olmaktan da uzaklaşmaya başlamıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da Hint düşüncesinde
fazlasıyla bulunan ve Batı düşüncesinde kısmen yer alan yaşamın acı dolu tasviri ve çilecilik
Çin yaşama anlayışında yer tutmamıştır. Çin bunun yerine denge unsurunu kullanır. Erkek ve
etkin olan yang’ın karşıtı dişi ve edilgen olan yin’dir Ama bu karşıtlık birbirini tamamlayacak
şekilde var olur ve var eder. Bunun için Çin yaşama anlayışı hayatı tamamıyla acılarla dolu
olarak görmek yerine karşıt durumların birlikteliği olarak görmek yolunu seçmiştir. Dikkat
edilmesi gereken nokta bu karşıtlığın düalist bir biçimde anlaşılmaması gerektiğidir. Örnek
vermek gerekirse “Her şeyin yin ve yang’la tamamlandığı görülür… Efendi ve uşak, baba
oğul, koca ve karı, bütün bunların ardında yinyang vardır. Efendi yang’tır uşak yin, baba
yang’tır, oğul yin. Koca yang’tır, karı yin…”48
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Uygulamalar
H.J. Störig’inİlk Çağ Felsefesi adlı kitabı okunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her iki felsefe anlayışı da bilgeliği ön plana çıkarır. Hint anlayışı yaşamı bir acı
durumu, tahammül edilmesi gereken bir yer olarak görür. Çin anlayışı ise yaşama karşı bu
derece kötümser değildir. Hint felsefesinde bireysel kurtuluş önemlidir. Bunun için kişinin
kendi çabası gereklidir. Çin felsefesindeyse önder bilgeler göze çarpmaktadır. Burada Çin’in
bilgelik anlayışının toplumsal olmasına karşın Hint felsefesinde bireyselliğin ön plana
çıktığını görmekteyiz.
Hint yaşamında toplumsallık bir kast sistemi içindedir. Kurtuluş bunun için tekrar
hayata gelmeyle sağlanabilir. Çin felsefesindeyse öte dünya inancı bu derece yaygın değildir.
Doğumun karşıtı olarak ölüm yaşamın da bir gereğidir. Bunun için bütün yaşamı dengede
tutan yang ve yin’in bir arada olan karşıtlığının oldukça önemi vardır.
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Bölüm Soruları
1)

Hint felsefesinden ilham alan Batı filozofu kimdir?

a)

Kant

b)

Marx

c)

Schopenhauer

d)

Heidegger

e)

Sartre

2)

Hint dünyasında din adamlarının oluşturduğu sınıfa ne ad verilir?

a)

Parya

b)

Brahman

c)

Asker

d)

Aristokrat

e)

Ruhban

3)

Hint inanışında sınıflar arasındaki ayrıma ne ad verilir?

a)

Irkçılık

b)

Kader

c)

Kast

d)

Brahman

e)

Parya

4)
Hint felsefesinde çilenin yerini açıklayınız.
5)
Nirvana’nın yaşama amacı olup olmadığını analiz ediniz.
6)
İnsan bedeninin Hint felsefesindeki yerini tartışınız.
7)
Dünya hangi yönleriyle olumsuzdur?
8)
Çin felsefesinde dilin resimsel olması ne gibi sonuçlara yol açabilir?
9)
Konfüçyüs öğretisi Batı’ya neyi göstermiştir?
10)
Yang ve yin hayata mı yoksa hayat ötesine mi ilişkindir? Tartışınız.
Cevaplar
1)c, 2)b, 3)c,
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