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ÖNSÖZ
Felsefe Tarihi Sorunları I dersinde öncelikle “İlk Filozoflarda Varlık Sorunu” konusu
işlenecektir. Bunu, “Çokçular ve Atomcularda Varlık Sorunu” konusu takip edecektir. Daha
sonra ele alınacak konu başlıkları sırasıyla şunlardır: “Sofistler”, “Sokrates”, “Platon”,
“Aristoteles”, “Ortaçağ Felsefesi”, “Descartes”, “John Locke”, “Leibniz”, “Berkeley” ve
“Hume.
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YAZAR NOTU
Felsefe Tarihi Sorunları I dersinde incelenecek bazı başlıklar şunlardır:
a.

İLK FİLOZOFLARDA VARLIK SORUNU

b.

ÇOKÇULAR VE ATOMCULARDA VARLIK SORUNU

c.

SOFİSTLER: İNSAN SORUNU

d.

SOKRATES: İNSANIN İŞLEVİ SORUNU

e.

PLATON: İDEALAR SORUNU

f.

ARİSTOTELES: DEĞİŞİM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

g.

ORTAÇAĞ FELSEFESİNDE TÜMELLER SORUNU

h.

DESCARTES: BEN NEYİM YA DA DÜŞÜNEN TÖZ SORUNU

i. JOHN LOCKE: DÜŞÜNEN BEN’DEN DENEYİMLEYEN BEN’E GEÇİŞ
SORUNU
j.

LEİBNİZ: BİLİMİN METAFİZİK KÖKENİ SORUNU

k.

BERKELEY: AŞIRI DENEYCİLİKTEN İDEALİZME GEÇİŞ

l.

HUME: NEDENSELLİK SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Varlık sorunun Sokrates öncesi dönemde kapsamı
1.2. Felsefi düşüncenin ortaya çıkış koşulları
1.3. Mitolojik düşünme
1.4. İlk filozofların varlık anlayışları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Varlık sorunundan ne anlıyoruz?
2) Felsefi düşünce hangi koşullarda ortaya çıktı?
3) Mitojik düşünme ile felsefi düşünce arasında ne tür ayrımlar var
4) İlk filozofların varlık anlayışları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İlk Filozoflarda Varlık
Sorunu

Felsefenin başlangıç
sorunlarını anlayabilmek.

İlk Filozoflarda Varlık
Sorunu

Felsefi düşünüşün yapısını
anlayabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuma

Okuma

Homeros, Hesiodos, Thales
Anaksimandros, Pythagoras
İlk Filozoflarda Varlık
Sorunu

Anaksimenes, Parmenides

Okuma

Herakleitos’un varlık
anlayışlarını kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Varlık



Varolan



Arkhe



Kök-öğe
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Giriş
Sokrates öncesi dönemde felsefedeki temel sorunun var olanların yapısı ve kökeni
hakkında araştırma olduğu görülür. Anılan dönemde mitolojiden süregelen köken ve var
olanları anlamlandırma arayışı mitolojiye göre daha yüksek bir soyutlama aşamasında ele
alınır. Bu bağlamda, bu bölümde ilkin felsefi düşüncenin ortaya çıkış koşullarına ardından
mitolojik varlık anlayışını ortaya koymak üzere önce Homeros ve Hesiodos’un köken
sorununa nasıl yaklaştıklarını inceleyeceğiz. Daha sonra Thales, Anaksimandros,
Anaksimenes, Pythagoras, Herakleitos ve Parmenides’in bu soruna verdikleri yanıtlar
konumuz olacak.
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1.1. Varlık Sorununun Kapsamı
Bilindiği gibi Batı Felsefesi, Ege Havzasında yaklaşık olarak MÖ. 7. yüzyılda
Thales’le (MÖ. 640-550) başlar.1 Thales’ten Sokrates’e (MÖ. 470/469-399) kadar felsefede
önemli sorunlardan birinin ‘varlık’ olduğu görülür. ‘Varlık’ tüm var olanları kapsayan en
geniş felsefi kavram olarak ele alınır. Tüm var olanlar ise düşünülebilen her şeyin toplamıdır.
Ne türden olursa olsun düşünceye konu olan her şey bir var olandır. Tepegöz gibi imgesel bir
şeyden 3 sayısına, Ağrı Dağı’ndan diş ağrısına kadar her türden nesne bir var olandır. Bu
bağlamda felsefe tarihinin ilk sorusu tüm var olanların kökeninin ne olduğu sorusudur. Ne var
ki, varlığın kökenine ve yapısına ilişkin açıklamalar yalnızca felsefeden gelmez. Başka
açıklama denemeleri mitlerde görülür. Deyim yerindeyse varlığın kökeni sorunu felsefi
düşüncenin, mitolojik düşünceden edindiği mirastır. Bu tutumun gerisinde ise insanın akıllı
bir varlık olarak yeryüzünde bulunduğu her dönemde çevresinde olup bitenleri anlamak,
yorumlamak ve bir kökene bağlamak isteği yer alır. Mitolojilerin kaynağı insanın bu
arayışıdır.
Hiç kuşkusuz, ilk filozofların konu ettiği tek sorun ‘varlık’ değildir. Ancak, bu
dönemde filozoflar arasında varlığın yapısı ve neliği üzerine belirgin bir tartışmanın olduğu
görülür. Varlıkla ilgili anılan tartışmanın kapsamı, canlı ve cansız, tüm var olanları içine
alacak kadar geniştir. Filozoflar varlığı şu tür sorulara yanıt arayarak tartışır:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Nereden geldim?
Nerede yaşıyorum?
Başlangıçta ne vardı?
Beni çevreleyen çeşitliliğin kaynağı ne?
Çeşitlilik nasıl oluştu?
Görünenlerin arkasında görünmeyen bir düzen var mı?
Bu karmaşık ve dağınık görünen evren yalın daha öğelere indirgenebilir mi?

Bu ve benzer sorulara felsefede ne türden yanıtlar verildiğini dile getirmeden önce,
bunlara kaynaklık eden coğrafyaya ve burada felsefe dışında başka hangi görüşlerin olduğuna
değinelim.

1.2. Sosyal Koşullar
Sokrates’ten önceki filozofların ilk üçü; Thales, Anaksimandros (MÖ. 610-545) ve
Anaksimenes (MÖ. 585-528) bugün Aydın ili sınırları içinde kalan Milet kent devletindendir.
Milet, Anadolu'nun batısında, Büyük Menderes Nehrinin hemen ağzına yakın deniz kıyısında
kurulmuş bir liman kentidir. Milet’in liman kenti oluşu buranın felsefeye kaynaklık etmesiyle
yakından ilgilidir; çünkü limanlar, farklı kültürlerin, inanışların, insanların ve dillerin bir
araya geldiği yerler olmaları bakımından önemlidir. Bu açıdan limanlar çeşitli kültürlerin,
bilgeliklerin, inanışların iç içe geçip yeni biçimlere gebe olmalarına zemin hazırlar. Özellikle
de, Mezopotamya ve Mısır gibi iki büyük uygarlığa yakın konumu Milet’te önemli bir
1

Ege Havzasının dışında Hint ve Çin’de de felsefi etkinlikler olduğu bilinmektedir .
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kültürel birikimin oluşmasını sağlar. Bu kültürel birikim, Milet’te felsefi etkinliğin ortaya
çıkmasına katkı sağlamıştır ancak bu durumun felsefenin ortaya çıkışı için yeterli koşul
olduğunu ileri sürmek olası değildir. Kültürel birikimin yanı sıra toplumsal yaşamın
birbirleriyle çatışmalı kesimlerden oluşmasının düşünsel canlılığa yaptığı katkı da dikkate
değerdir. Tanrıların armağanı olarak doğuştan yönetme hakkını aldıklarını öne süren soylular
ile ticaret yoluyla zenginleşen ve yönetme hakkı isteyen tüccarlar arasındaki gerilim, düşünsel
alanda da açığa çıkar. Soylular belli bir evren tasarımında kendi egemenlik haklarını dile
getirdikleri için, soylulara karşı hak arayışında olan ticaret yoluyla zenginleşen kesimler
kendilerini kısıtlayan bu evren tasarımına karşı çıkmak durumundadırlar. İşte bu canlılık da
felsefenin hazırlayıcı koşullarından bir başkasıdır. Milet’in bulunduğu İyonya bölgesinde pek
çok kütüphane bulunur. Öyle ki bunlardan biri olan Bergama Kütüphanesi çağında dünyanın
en zengin kütüphanelerinin başında gelir. Öyleyse bilgiye ulaşma kolaylığı da felsefenin
ortaya çıkışını belirleyen diğer bir etmendir. Bir başka etmen, kent devletlerinin zenginliğidir.
Gündelik yaşamın gereği olan üretimi kölelere ve kendisine bağlı çalışanlara yaptıran bir
sınıfın olması felsefeye giden yolu hazırlar; çünkü böylesi üretim koşulları kimilerine serbest
zaman olanağı sağlar. Serbest zaman, gündelik sorunlar dışındaki konular hakkında
düşünebilmenin olmazsa olmaz koşuludur.

1.3. Mitolojik Düşünme
Sokrates öncesi dönemde benimsenen yaygın inanışlara bakıldığında en başta gelenin
mitoloji olduğu görülür. Hemen her kent devletinin kuruluşu genellikle bir kahramana
götürülen mite dayandırılır ve kentlerde tanrılara adanmış tapınaklar inşa edilir.
İlk filozofların yukarıda andığımız soruları aynı zamanda mitolojik dönemin de
sorularıdır. Mitolojik dönemde de insan bilmek, anlamak ya da değerlendirmek için kimi
kurgular yapar. Bu bakımdan mitolojik öyküler,
i.
ii.
iii.
iv.

Ben kimim?
Nerede yaşıyorum?
Dünya nasıl oldu?
Ne yapmalıyım?

türünde sorulara verdiği yanıtlarla insanın anlam arayışının felsefeden farklı türüne
karşılık gelir.
Ancak mitolojik kurgulardaki düşünme tarzı ile felsefi kurgulardaki düşünme tarzı
aynı değildir. Mitolojik düşünmede, içinde bulunduğumuz şeylerin nedeni genellikle insansı
özellikler taşıyan tanrılardır. Bizi çevreleyen her şey bu kişileşmiş tanrılarla bağıntılıdır.
Sözgelimi Yunan Mitolojisinin baş karakterlerinden biri olan Zeus gökyüzünde olup
bitenlerin nedenidir. Bir yerde şimşek çakarsa Zeus’un öfkelendiği düşünülür. Görüldüğü
üzere olup bitenlerin nedeni ile tanrılar arasında kurulan bağlar keyfi ve gevşektir. Bir başka
deyişle mitolojik düşünmede düşünceler arasındaki nedensellik ilişkileri sağlam değildir.
Öyleyse mitolojik düşünmede şeylerin kökenine ilişkin açıklamalarda tanrılara başvurulurken,
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felsefi düşünmede dünya içinde kalınır. Eş deyişle ilk dönem felsefesinde, çeşitliliğin kökeni
duyulanabilir ve algılanabilir dünyadır.
Sokrates öncesi filozoflara geçmeden vurgulanmamız gereken önemli bir nokta Yunan
dünyasının benimsediği en temel düşüncelerden biri, hiçbir şeyin yoktan var olmadığı, her
şeyin başlangıçta var olduğudur. Daha sonra Latin dünyasında “Ex nihilo nihil fit” olarak dile
getirilecek bu anlayış uyarınca yokluktan hiçbir şeyin var olamaz. Bu bakımdan bir Yunan,
evrenin kökeninde her zaman bir öğe olduğuna inanır. Bu öğe, dönüşerek ya da başkalaşarak
diğer şeyleri oluşturur.
Yunan mitlerinin en önemli isimlerden biri Homeros’tur (~MÖ. 850). Homeros
anlattığı destanlar Yunan toplumun anlam ve köken arayışının dile getirilişidir. Bu destanlar
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Bu gördüklerim nasıl ortaya çıktı?
Her şeyin kendisinden doğduğu şey ne?
Nasıl bir evrende yaşıyorum?
Bütün bunlar nasıl meydana geldi?
Bu hayatın anlamı ne?
Bu dünyadaki yerim ne?
Tanrılar nasıl meydana geldi?
Tanrıların insan üzerine etkisi ne?
Toplumun kaynağı ne?
İnsanlar arası eşitsizliğin nedeni ne?

sorularına yanıtlar vererek insana kendi varoluşunu kurabileceği bir zemin sunar.
Sözgelimi Homeros’a göre gökyüzünü tunçtan bir fanusla kaplıdır. Fanusun altı aithêr (eter),
aithêrin altında ise bulutlar bulunur. Fanus’u ayakta tutan ise Herakles sütunlarıdır. Yukarıda
dikkat çektiğimiz gibi Yunan dünyasının onadığı temel düşünce: hep var olmuş olan ve
bundan sonra da var olacak olan bir tür kök-öğenin (arkhe) varlığıdır. Bu kök-öğe zaman
içinde düzenliliğe dönüşür. Homeros’ta bu kök-öğeler Okeanos ve Tethys adlı tanrılardır.
Yunan mitolojisinin bir başka önemli karakteri Hesiodos’ta (~MÖ. 700) ise temel
madde Khaostur ve hareket etme görevi erosa yüklenir. Bunlara bir de toprağı simgeleyen
Gaia katılır. Heseidos şöyle söyler: “Khaos’tu en önce var olan/ Sonra geniş göğüslü Gaia,
Ana Toprak, sürekli sağlam tabanı bütün ölümsüzlerin”. (Heseiodos, 1977, s .108)
Günümüz değerler dizgesinin etkisi altında bir insan için geçmişin mitleri çocuksu,
zaman zaman inandırıcılıktan uzak görünse de, dönemin insanlarının yaşamları üzerinde
mitlerin dönüştürücü etkisi bulunur. Örneğin çağında eski kabile bağları ve kültürleri
değişime uğrayan öyküleri dönemin insanının kuramsal ve pratik yol göstericisidir.
Hesiodos’ta geleneksel yapıların çözülmekte olduğu bir zamanda çiftçi birinin nasıl düşünüp
ne yaptığı ortaya konulur. Bu bakımdan Hesiodos’un yazdıklarının bir evren doğum
(kozmogoni) olmasının yanı sıra pratik bir amacı da bulunur. Hesiodos’tan önceki zamanlarda
toprak, mevsim döngüsünü iyi bilen birinin gözetiminde ortaklaşa işlenirdi; fakat ortaklaşa
toprak işlemenin ortadan kalkmasından sonra çiftçinin toprağı ne zaman işleyeceğini
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yıldızlarının hareketinden kendisinin çıkarsaması gerekir. Hesiodos daha önce rahip krallarca
kullanılmış olan astronomi bilgilerini bir araya toplar ve eserlerinde herkesçe kolay
anlaşılacak ve anımsanacak bir biçime sokar. Dolayısıyla mitolojik düşüncenin köken
belirleme işlevinin gündelik yaşantının pratik sorunlarıyla iç içe geçmiştir.

1.4. İlk Filozofların Varlık Anlayışları
Bu panorama içinde Sokrates öncesi dönemde varlık sorunu açımlamaya hazırız. İlk
filozoflar olarak kabul edilen Miletos Okulu düşünürleri, Thales, Anaksimandros ve
Anaksimenes’i nitelemek için ‘doğa araştırmacısı’ tanımlaması kullanılır. Gerçekten onlar da
kendilerine bu anlama gelen physikoi demiştir. Evreni bilmeye ve anlamaya yönelik tutkulu
bir merak duyan bu filozofların evrenin doğası ve kökenlerine dönük çabası mitolojik
düşünceye koşuttur. Ne var ki onlar, mitolojik düşüncede olmadığı biçimiyle doğayı, doğa
içinde kalarak anlamak ister. Bu bakımdan gerçekliğin yapısı ve kökenini gerçek üstü öğelerle
açıklamak yerine yalnızca gerçekliğin içinden kalarak açıklamayı benimserler. Onlara göre,
görünenin ardında bir düzenlilik bulunur. Peki bu düzenlilik nasıl meydana gelir?
İşte ilk filozof olarak görülen Thales duyusal olduğu varsayılan khaos’un gerisinde
gözle görülür, akılla kavranabilir olan bir kök-öğe (arkhe) olduğu inancındadır. Thales’ten
geriye az sayıda fragman kalmış olmasına karşın elimizde olanlar onun ilk filozof olarak
anılması için yeterli olmuştur. Thales’e göre evrendeki tüm şeyleri oluşturan arkhe, hydro’dur
(su, sıvı). Şöyle demektedir: “Su tüm şeylerin kök-öğesidir” (Aristoteles, Metafizik, 983b18).
Bir başka fragmanda ise “Dünya, suyun üzerinde yüzmektedir” demektedir (Gökyüzü Üstüne
294a28). Depremlerin nedeni Poseidon’un kızgınlığı yerine dünyanın üzerinde yüzdüğü
suyun dalgalanmasıdır. Bugün baktığımızda son derece çocuksu görülen bu düşüncelerin
felsefi önemi nedir? İlkin Thales’in genel geçer bir açıklama çabasında olduğu görülür. Tek
tek olayları değil, kuşatıcı bir kapsam gözeterek kuram oluşturmaya çalışır. ‘Tüm şeyler’in
kökenin su olduğunu söylemesi bu genellik arayışının dile getirilişidir. İkincisi Thales
gözlemlerden yola çıkar. Üçüncüsü Thales doğa-üstü nedene başvurmaksızın yalnızca kököğeyle oluşu açıklar. Sözgelimi ölümün nedeni Artemis’in attığı oklar değil doğal nedenlerdir.
Böylece felsefeye düzenlilik sokularak evren doğa merkezli yasallıklar yoluyla düzenlenmeye
çalışılır.
Thales’ten sonra gelen Anaksimandros felsefi düşünceyi bir adım daha ileri götürerek,
arkhe sorununa Thales’ten daha soyut bir yanıt verir. Anaksimandros arkheyi, her şeyin
birbirine karıştığı, içi içe bulunduğu, tüm olanakların kapsandığı aperion olarak görür:
“Varolan şeylerin ilkesi, apeiron'dur. Şeyler ondan meydana gelir ve yine zorunlu olarak onda
ortadan kalkarlar; çünkü onlar zamanın sırasına uygun olarak birbirlerine karşı işlemiş
oldukları haksızlıkların cezasını (kefaretini) öderler”. Aperion Yunancada sınırları olmayan
anlamına gelir. Anaksimandros açısından aperion uzamsal olarak sınırsız, niteliksel olarak
belirsiz ve zamansal olarak sonsuz bir varlıktır. Böylece Anaksimandros varlığın kökenini
gözlemin ötesinde duran bir öğe olarak belirler. İlk kez Anaksimandros aperion anlayışıyla
soyut, gözlem dışı kuramsal bir öğeyle varlığın kökenini açıklar. Aperion için barındığı karşıt
nitelikler aracılığıyla evrendeki çeşitliliği ve düzenliliği sağlar. Üstelik bu oluş rastlantısal
değil zorunludur. Anaksimandros, kozmosu dört niteliğin çatıştığı bir alan olarak görür. Bu
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dört nitelik: sıcak ve soğuk, kuru ve nemdir. Fakat Anaksimandros sağlam biçimde aperion ve
içinde taşıdığı karşıtlıkların oluşu nasıl sağladığını açıklayamaz.
Miletos okulun son temsilcisi Anaksimenes’e göre arkhe havadır. Anaksimenes
niceliksel dönüşüm yoluyla belirsizden çokluğun ortaya çıkması sorununu çözer. Böylece
Anaksimandros’ta açıklanmamış olan karşıtların dönüşümünden evrenin nasıl oluştuğu sorusu
Anaksimenes’te havanın süreğen olarak yoğunlaşması ve seyrelmesi olarak saptanır. Evren
niceliksel dönüşümler aracılığıyla açıklanır. Niceliksel dönüşümler, niteliksel dönüşümlere
yol açar. Anaksimenes açısından insan ruhu ile evren ortak öğeden yapılmıştır bu açıdan insan
evreni tanıyabilir. Evrenle insan arasında bir tür dostluk bulunur.
Görüldüğü Miletos okulu filozofları dünyaya heyecan dolu yeni bir gözle bakma
arayışındadır. Şu sorulara yanıt aradılar: Bu karmaşık ve düzensiz dünya basit ilkelere
indirgenebilir mi? Kozmos nasıl meydana gelmiştir? nasıl gerçekleşir? Böylelikle aklımız ne
olduğunu ve nasıl çalıştığını daha iyi anlar. Mitsel açıklamalar yerine ussal açıklamalar
yapmayı seçtiler. Fırtınaların kaynağı Poseidon demeyi bıraktılar. Ölümün Apollon’un ya da
Artemis’in attığı oklarla gerçekleştiğini söylemeyi bıraktılar. Doğaya ilişkin açıklamalar yine
doğa içinde arandı.
İlk filozoflardan bir başkası olan Pythagoras’tan (MÖ 570-495) elimizde hiçbir
fragman bulunmamaktadır. Pythagoras aynı zamanda gizemli ve gizli çalışan ve
Pythagorasçılar olarak anılan topluluğun da başı olduğundan görüşleri Pythagorasçılarla
karışmıştır. Pythagorasçılar için felsefe salt meraka dayalı bir etkinlik değil aynı zamanda bir
tür dinsel inanıştır. Onlara göre insan ruhu ölümsüzdür. Ruh, bir dizi göç sonrası bedensel
aşamaları tamamlar. Evren içindekileri bütünüyle kaplayacak biçimde canlıdır. İnsan ruhu bu
bakımdan ölümlü değildir. Ruh kendisini tümüyle saflaştırana kadar bir dizi ruh göçüne
katlanmalıdır. Bu fikirler bizi Pythagoras’un arkhesine yaklaştırır. Pythagoras ölçülülük, oran
ve orantı fikrini felsefeye sokar. Ölçülülükle birlikte felsefeye biçim (form) girer. Form ise
sayıyla ilgilidir. İşte bu bakımdan Pythagoras’un kök-öğesi sayıdır.
Miletoslu bir filozof olan Herakleitos (MÖ 540-475) görüşlerini eğretilemelerle ve
dolayımlı bir biçem kullanarak yazar. Bu bakımdan ‘karanlık’ olarak nitelenir. Herakleitos da
Anaksimandros gibi çatışmaya büyük önem verir. Ona göre her şey çatışma ve savaşımdan
doğar. Evren ateşten oluşmuştur ve yine ona dönecektir. Bu bakımdan evrende hiçbir öğe
durağan ve değişmez değildir. Her şey sürekli bir devinim içindedir. Herakleios’a göre
hareket ve değişim içinde olan evrende, değişimi yöneten logostur. Logos, söz, yasa, oran akıl
anlamlarına gelir. İnsanlar logosun sesini ‘duyar’ ve onu anlayanlar doğadaki oluş bozuluşun
ardındaki düzenliliği kavrayabilir. Evrende birbirlerinden farklı pek çok şey arasında birlik
logos aracılığıyla kurulur.
Herakleitos değişmeyen bir şeydense değişimin kendisinin kalıcı olduğunu söylemişti.
Parmenides (MÖ 529-440) buna karşı çıkar. Değişim imkansızdır ve tutarsızdır.
Parmenides’ten sonra Yunan felsefesi yeni bir aşamaya geçer. Parmenides’e göre evren kököğenin dönüşümleriyle oluşuyorsa bu var olmayanlardan var olanların çıkması anlamına gelir.
Şöyle düşünür: bir şey, başka bir şeye dönüşür ve bu başka şeyden de üçüncü bir şey oluşursa
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bu yokluktan varlığın çıkmasıdır. Bu ise saçmadır. Sözgelimi ateş toprağa dönüşüyorsa,
toprak ateşten önce yoktur. O halde olmayan bir şeyden var olan bir şey nasıl meydana
gelebilir? Bu bir varsayım ya da gözlem değildir. Gidimli bir akıl yürütmedir. Var olan her
şey kalıcıdır, değiştirilemez, yok edilemezdir. Bu gerekçeyle Parmenides harekete karşıdır ve
tüm gerçekliği hareketsiz ve değişmez olan bir’le açıklar: “Var olan, vardır; var olmayan var
değildir”. Varlık varlığa nereden gelmiştir? Burada iki seçenek bulunur. Varlık varlığa ya
varlıktan (yani, var olan bir şeyden) ya da yokluktan (yani, var olmayan bir şeyden) gelmiş
olabilir. Hiçten hiçbir şey çıkmaz. Bize değişiyormuş gibi görünen şeylere bu mantıksal
kanıtlama yoluyla bakıldığında gerçekte değişmedikleri görülür.
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Varlık sorunun felsefenin mitolojiden devraldığı bir sorundur. Bu sorun insanın
yaşamını ve onu çevreleyen dünyayı anlama çabasının bir sonucudur. Filozoflar kendilerini
çevreleyen dünyanın bir kök-öğeden geldiğini öne sürmüşlerdir. Bu kök-öğe Thales için su,
Anaksimandros için aperion, Anaksimenes için hava, Pythagoras için sayı, Herakleitos için
ateş, Parmenides için bir’dir

22

Bölüm Soruları
1) ......... açısından arkhe sudur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Thales
b) Anaksimenes
c) Anaksimandros
d) Pythagoras
2) ......... açısından arkhe havadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Thales
b) Anaksimenes
c) Anaksimandros
d) Pythagoras
3) ......... açısından arkhe sayıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Thales
b) Anaksimenes
c) Anaksimandros
d) Pythagoras
4) ........... açısından arkhe aperion’dur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Thales
b) Anaksimenes
c) Anaksimandros
d) Pythagoras
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5) ......... açısından arkhe ateştir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Herakleitos
b) Thales
c) Anaksimenes
d) Parmenides
6) 21. yüzyılda yaşayan biri olarak sizin düşünüşünüzde mitolojik öğeler var mı?
7) Siz ilk filozoflardan biri olsaydınız kök-öğeyi ne seçerdiniz? Neden?
8) Sizce felsefe Avusturalya’da niye başlamadı?
9) İlk filozoflardan hangisi oluşu hem bir kök-öğe hem de ilkeyle açıklar.
10) Parmenides ne tür bir kanıtlamayla harekete karşı çıkar?

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)c, 5)a
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2. ÇOKÇULAR VE ATOMCULARDA VARLIK SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Giriş
2.2. Empedokles’in çokçuluğu
2.3. Anaksagoras’un çokçuluğu
2.4. Demokritos’un atomculuğu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Var olanların kökeni tek bir kök-öğe yerine çok sayıda kök-öğe olamaz mı?
2) Çok çeşitli türde var olan olduğuna bunlara kaynaklık eden kök-öğelerin türü ve
sayısı da aynı mı?

27

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çokçular ve Atomcularda
Varlık Sorunu

Çokçular ve Atomcularda
Varlık Sorunu

Kazanım
Tekçi filzoflar ile çokçu
filozoflar arasında
varlığın yapısına ilişkin
ayrımlar.
Varlığın değişiminin
açıklanması.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuma

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Empedokles



Anaksagoras



Leukippos



Demokritos
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Giriş
Parmenides’in varlığın değişmez ve bir olduğuna ilişkin görüşü filozofların aşması
gereken önemli bir sorundur. Bu sorun varlığı oluşturan kök-öğeyi (arkhe) çoğaltarak
aşılmaya çalışılır. Madem tek bir kök-öğeden tüm var olanların türetilmesi bir sorundur, o
zaman var-olanlar tek bir öğeden değil çok sayıda öğeden türetilmelidir. İşte bu anlayışı
çokçular ve atomcular savunur. Bu bağlamda bu hafta Empedokles, Anaksagoras ve
Demoritos’un çokçu felsefelerini konu edeceğiz.
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Giriş
Parmenides’ten sonra önemli bir felsefe sorunu durumuna gelen değişim sorunu nasıl
çözülecekti? Daha önce belirttiğimiz gibi Parmenides değişimi varlığın yok olması, yokluğun
var olması olarak anlamıştı, bu ise çelişkiye karşılık gelmekteydi. İşte felsefedeki bu
darboğazı çözmeye çokçular ile atomcular olarak nitelenen filozoflar aday olur. Bu
filozoflardan Empedokles (MÖ. 495 - 435), Anaksagoras (MÖ. 510 – 428) çokçu, Leukippos
ve Demokritos (MÖ. 460 – 370) ise atomcu olarak anılır. Gerek çokçular, gerek atomcular,
değişimi var olan şeylerin birleşmesi ya da ayrılması olarak anlar. Kendilerinden önceki
filozofların varlığı tek bir kök-öğeden türetme anlayışına karşıt olarak bu filozoflar kököğeleri çoğaltır.
Çokçular ve atomcular açısından evrende sayıları değişmeden sabit kalan pek çok öğe
bulunur. Bu öğeler sürekli hareketlidir ve hareketleri sırasında ya birbirlerinden ayrılırlar ya
da birbirleriyle birleşirler. Bizi çevreleyen dünyadaki çeşitliliğin kaynağı işte bu birleşme ve
ayrışma hareketleridir. Yok olma yoktur, yalnızca öğelere ayrılma vardır.
Şimdi çokçuların ilki olan Empedokles’i daha yakından tanıyalım.
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2.1. Empedokles
Empedokles, güney İtalya'daki Yunan kolonilerinden birinde, Sicilya’nın güney
kıyılarında Akragas'ta yaşamıştır. Çok yönlülüğü dikkat çekicidir. Siyasetçi, şair, filozof ve
hekimdir. Hakkındaki anlatılara bakılırsa kendisine krallık önerildiği halde kabul etmemiştir.
Sicilya'daki bir tıp okulunun kurucusu olduğu da söylenir. Yaşamında son vermek için Etna
Yanardağına atladığı bildirilir. Peri physeōs (Doğa Üstüne) ve Katharmoi (Arınmalar) adlı iki
eseri bulunur.
Daha önce belirttiğimiz gibi Empedokles’ten önce filozoflar su, hava ve ateşi her şeyin
kökenindeki öğeler olarak görmüşler ve bu öğelerin toprakla bağıntısını açıklamışlardır.
Empedokles bu üç kök-öğeye bir yenisi ekler: toprak. Doğa Üstüne adlı eserinde şöyle
seslenir:
“Söyleyeceğim şimdi sana en bastaki öğeleri
Şimdi gördüğümüz bütün şeylerin meydana çıktıkları:
Toprak ile bol dalgalı deniz, nemli hava,
Titan aither, çepçevre saran bütün çemberi. (B 38)
Dört kökünü dinle sen önce bütün şeylerin :
Parlayan Zeus, hayat veren Hera, Hades,
Nestis, göz yaşlarıyla besleyen dünya kaynakların”
Bu dört kök-öğeyi Empedokles rizomata (kök) olarak adlandırır. Rizomatalar şu
özellikleri taşır:
i.

yok olmazlar

ii.

değişmezler

iii.

ezelidirler

iv.

ebedidirler

v.

nitelikleri değişmez

vi.

bölünemezler

vii.

sayıları değişmeden kalır

viii.

sayısız farklı biçimde birbirleriyle birleşebilirler

ix.

birbirlerine dönüşmezler
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x.

birbirleriyle eşittirler

Empedokles, gerçek anlamda bir var oluş ve yok oluşun olmadığını savunur:
“Varolmayandan meydana gelme olamaz asla,
Yapılmamış ve işitilmemiş varolanın yok olması” ;
Bu bakımdan Empedokles’e göre evrende mutlak bir değişme yoktur. Her şeyin
kaynağı olan kök-öğeler belli oranlarda birbirleriyle birleşir ve daha sonra ayrışır. Değişimler
herhangi bir ereğe yönelik değildir. Evrendeki her nesnenin varoluşu, bu dört kök-öğenin
birleşmesi ya da ayrılması hareketidir. Empedokles’e göre bu dört kök-öğe uzayı tamamen
doldurur, boş yer bırakmaz. Yani boşluk yoktur.
Empedokles kendisinden önce felsefede hiç ele alınmamış bir sorunu inceler: nesneler
arasında görülen varoluş ve bozuluşun nedeni nedir ve hangi güçler bu sürece aracılık eder?
Bu soruya Empedokles sevgi ve nefret olarak adlandırdığı iki etkin güç öne sürerek cevap
verir. Empedokles’e göre sevginin etkisiyle kök-öğeler birleşir, nefretin etsiyle ayrışır. Sevgi,
insanların iyi düşünceler üretmelerini ve iyi işler yapmalarını sağlayan güçtür. Öte yandan,
nefret ise dünyaya acı ve günah getiren güçtür. Bu iki güç sırayla birbirine üstünlük sağlar.
Evren sevginin egemen olduğu bir dönemde başlamıştır. Daha sonra, her şeyin birlik içinde
ve uyumlu olduğu bir zamanda, nefret işe girerek şeyleri birbirinden ayırmaya başlar.
Sonuçta sürekli olarak evrende bu iki etkin güç birbirlerini izleyerek etki eder. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta sevgi ve nefretin maddi güçleri olmasıdır çünkü bu dönem felsefi
tasarımda henüz soyut güçlerin bulunmadığı bir dönemdir. Bu bağlamda önemli olan
Empedokles’in varlığı farklı yanlarıyla inceleyip hareket edenleri, hareket ettiricilerden
ayırmasıdır.
Egemenlik sevgide olduğu zaman, kök-öğeler eriyip birbirlerine karışır. Egemen olan
nefret olduğu zaman ise, kök-öğeler, merkezde toprak ve çevrede ateş̧ olmak üzere, ortak
merkezli ayrı katlarda var olurlar. Canlı yaratıklar da, tıpkı diğer doğal cisimler gibi, kököğelerin rastlantısal olan karışımlarının sonucudur.
Yukarıda belirttiğimiz gibi Empedokles aynı zamanda bir hekimdir. Empedokles’in tıp
varsayımı da rizomata düşüncesine dayanır. Hastalık, bu dört kök-öğeden birinin bedende
azalması ya da çoğalmasıdır.
Öte yandan Empedokles’in dizgesindeki en büyük sorun boş yerin bulunmadığı bir
evrende hareketin nasıl mümkün olduğudur.

2.2. Anaksagoras
Anaksagoras İzmir yakınlarındaki Klazomenai'dan olmasına karşın Perikles’in
davetiyle Atina’ya yerleşir. Atina’ya yerleşen ilk filozof odur. Dönemin siyasi çekişmeleri
sonucu, dine aykırı hareket etmekle suçlanan Anaksagoras, felsefe tarihinde hakkında dava
açılan ilk filozof olur. Siyasal yaşam aynı zamanda felsefi tartışmaların dolaylı olarak
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yansıdığı bir alan olduğundan, Perikles’in hasımları Ankasogoras’ın geleneksel Yunan
mitoslarıyla çelişen görüşlerini bahane ederek onu dinsizlikle suçlar. Bilindiği gibi Yunan
mitoslarında Güneş bir tanrıdır. Anaksagoras içinse Güneş yalnızca bir taştır. Geleneksel
mitsel inanışlar aristokrat kökenli egemenlerin iktidarını pekiştirdiğinden , bu mitoslara karşı
çıkmak hem dinsizlik, hem de devlete karşı suç olarak görülürdü. Bir başka deyişle dini suçlar
aynı zamanda siyasi suç̧ sayılırdı. İşte bu yüzden Anaksagoras Atina’dan sürülür.
Anaksagoras çokçu bir yaklaşımı benimseyerek varlığın kök-öğelerinin sonsuz
sayıdaki spermata olduğunu varsayar. Bu bakımdan Anaksagoras, Empedokles’e oranla daha
ileri bir adım atmıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi Empedokles, dört kök-öğeden söz eder.
Oysa Anaksagoras, kök-öğe sayısının dört olduğu görüşüne karşıdır. Ona göre, ne kadar var
olan varsa, o kadar da kök-öğe bulunmalıdır. Çünkü bir şeyin, o şey olmayan başka bir şeyden
oluşması açıklanamazdır.
Anaksagoras’tan geriye kalan framların kimileri şöyledir:
“Her şey, hem sayı ve hem de küçüklük bakımından sonsuz ve bir aradadır. Çünkü
küçük de sonsuzdur. Her şey bir arada olduğu zaman onlardan hiç biri, diğerlerinden daha
seçik olamaz.”
“Küçük olanlar arasında, küçüklüğün asla son bir derecesi yoktur. Fakat her zaman
daha küçük vardır. Çünkü bölünme yoluyla var olmaya son verilmez. Fakat, aynı zamanda
büyük olandan her zaman daha büyük olan ve nicelik yoluyla küçüğe eşit bulunan bir şeyler
vardır. Ve kendisiyle karşılaştırılırsa, her şey hem büyük, hem de küçüktür.”
“Büyük ve küçük parçalar, toplamlan bakımından eşit olduklarından, her şey, her şe
yin içindedir. Ve bunlar ayrı olarak varolmazlar. Fakat her şey, her şeyin bir parçasındadır.
Bunlar, küçüklüğün en son derecesinde olamayacakları için, ne ayrılmış olabilirler, ne de
kendi kendilerine varolabilirler. Fakat, şimdi de tam tamına başlangıçta hepsi bir aradayken
oldukları gibi, bulunmak zorunlulu undadırlar. Ve her şeyin içinde birçok şeyler vardır. En
büyük şeylerle en küçük şeylerden ayrılmış olan şeyler eşit sayıdadırIar.”
Anaksagoras’a göre spermatalar şu özellikleri taşır:
i.

yok olmazlar

ii.

değişmezler

iii.

ezelidirler

iv.

ebedidirler

v.

nitelikleri değişmez

vi.

bölünemezler

vii.

sayıları sonsuzdur
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viii.
ix.

sayısız farklı biçimde birbirleriyle birleşebilirler
birbirlerine dönüşmezler

Görüldüğü üzere spermataların özellikleri pek çok bakımdan Empedokles’in
rizmotalarıyla aynıdır. Ne var ki aralarında en önemli farklılık spermataların sonsuz sayıda
olmasıdır. Çünkü evrende nitelik bakımından ne kadar çeşitlilik varsa, nitelikçe birbirinden
ayrılan o kadar spermata olmalıdır. Her nesne kendi spermatası aracılığıyla var olur. Bu
bakımdan sözgelimi bakır her zaman bakırdan, elma elma spermatasından oluşur. Fakat
bunun anlamı bakırda yalnızca bakır spermatası bulunması değildir. Anaksagoras’ın yukarıda
dile getirdiğimiz “her şey, her şeyin bir parçasındadır” düşüncesi bu durumu onaylar. Ona
göre her şey, her şeyin bir parçasındadır. Bu yaklaşımın gerisinde ise Anaksagoras’ın
canlıların beslenme sürecini gözlemlemiş olduğu düşünülür. Bir çocuk pek çok besin
tüketerek büyüyebilmektedir. Demek ki çocuğun aldığı besinlerde kendisine katılan
spermatalar bulunmaktadır.
Anaksagoras’a göre nesnelerin nitelikçe değişmesi bileşimlerine yeni spermataların
girmesi ya da birtakım spermataların bu bileşimden ayrılarak belli bir spermatanın üstünlük
kazanması demektir. Bir şeyin yok olması demek, kendisini oluşturan sonsuz küçük
parçacıkların dağılması demektir. Nesnenin oluşması ise görünmeyen parçacıkların yeniden,
bir kurallığa göre birleşmesi demektir.
Evrendeki tüm değişim de bu kök-öğelerin yani spermataların bir araya gelip
ayrılmasından oluşmaktadır. Anaksagoras’a göre başlangıçta evren her şeyin karmaşık halde
bulunduğu bir kaos durumundadır. Zamanla kaostan düzen ortaya çıkar. Öyleyse
başlangıçtaki bu karmaşa nasıl oldu da düzenli bir evrene dönüşebildi? Bir başka deyişle: Bir
kaostan nasıl oldu da bir kozmos oluştu?
Anaksagoras için spermata çeşitliliğinden düzenli evrene geçilmesi için bir gücün var
olması gerekir. Bu güce nous adını verir. O, bütün nesnelerin en incesidir, en arınmışıdır,
yalnız başına olduğunda yalın ve hiç bir şeyle karışmamış bir durumdadır; çeşitli niteliklerde
görünmesine karşın, hep kendi kendisine eşittir, kendi kendine hareket eden bilen biricik
maddedir, bütün öteki varlıkların hareket ilkesidir. Anaksagoras nous için şunları söyler:
“Nous’tan başka her şeyde, her şeyin bir parçası vardır ve bazı şeyler vardır ki, onların
içinde Nous vardır”
“Nous, şeyleri harekete geçirmeye başladığı zaman, bütün hareket eden şeylerde bir
ayrılma oluşur ve Nous, onu harekete getirdikçe hepsi ayrılmış olur”
“Bütün diğer şeyler az çok diğer şeylere katılırlar. Oysa Nous, sonsuzdur ve özerktir
ve hiç bir şeyle karışık değildir. O, kendi kendisiyle yalnızdır. Çünkü, kendi kendisiyle
olmayıp da başka herhangi bir şeyle karışmış olsaydı, her şeye katılmış olacaktı. Çünkü, daha
önce de söylendiği gibi, her şeyde her şeyin bir parçası vardır.”
“Nous her şeyden ince ve her şeyden saftır. Ve o, her şey hakkında tam bilgiye
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sahiptir; ve en büyük güçtür; ve Nous, yaşamakta olan en büyük şeyler üzerinde güçlüdür.”
Demek ki nous evrendeki tüm bu spermataların değişimlerini, birleşme ve
ayrışmalarını düzenler. nous evrenin mimarı olup, yaratıcısı değildir. Çünkü evreni oluşturan
öğeler, bu yapıcı güç olan nous kadar eskidir. Evrenin ilk düzenlenişi sırasında nous harekete
geçip sonrasında geri çekilmiştir. Bir kez nousla birbirlerine benzeyen spermatalar birleşip,
birbirlerine zıt olanlar ise uzaklaşmaya başladıktan sonra bu hareketler kendiliğinden sürer.
Anaksagoras’ın nousa hareket ettirici ve düzenleyici bir işlev yüklemiş olması onu ilk
teleolojik (erekselci/gayeci) düşünürlerden biri yapmıştır. Çünkü, evren nousun planına göre
bilinçli biçimde düzenlenmiştir. Bu bağlamda insana düşen pay, nousun ereklerini
anlamaktır.

2.3. Leukippos ve Demokritos
Çokçuların ardından varlığın kökeni sorununa farklı bir yaklaşım Atomculardan gelir.
Leukippos ve öğrencisi Demokritos (MÖ 460-360) ilkçağ atomculuğunun iki temsilcisidir.
Her ikisi de Trakya'da bulunan Abdera kentindendir. Felsefe ve bilime “a-tom” yani
parçalanamaz, bölünemez kavramını Demokritos katmıştır.
Leukippos’tan elimize kalan az sayıda fragmandan, onun ‘boş’ ve ‘dolu’ iki türlü
sonsuz kök-öğeden evrenin kurulmuş olduğuna inandığını biliyoruz. Bunun yanı sıra
Parmenides’in her şey birdir, boşluk ve hareket yoktur görüşüne karşı hareketin olduğunu,
hareketin olması için boşluğun olması gerektiğini savunur.
Demokritos’un uzun yaşamı boyunca çok gezdiği Mısır, İran ve Hindistan’a kadar
gittiği bildirilir. Kendisi buralarda pek çok bilgili insanla karşılaşıp görüş alış verişinde
bulunduğu dile getirir. Çok sayıda ve kendi döneminin tüm araştırma alanları hakkında eserler
verrmiş olmasına karşın pek azı günümüze ulaşmıştır.
Demokritos açısından çokluk sonsuza kadar bölünebilir değildir. Fiziksel olarak
bölünebilmenin sınırları bulunur. Bölünmenin sonlandığı öğeler atomlardır.
Yukarıda ele aldığımız gibi Parmenides’e karşı Empedokles ve Anaksagoras niteliksel
bir çokçuluktan yanadır. Başka türlü söyleyecek olursak onlar açısından ancak benzer
nitelikteki kök-öğeler bir araya gelerek nesneleri oluşturur. Empedokles ve Anaksagoras’tan
farklı olarak Atomcular niceliksel bir çokçuluğu savunur. Bu bakımdan atomculara göre bir
nesnenin özelliklerini nesneyi oluşturmak için bir araya gelen atomların sayısı ve bir araya
geliş biçimleri belirler. Örneğin, katı olarak duyumsadığımızı bir şeyde atomlar sıkı, yumuşak
olarak duyumsadığımız şeyde ise atomlar gevşektir. Benzer biçimde, belli koşullarda bir
araya gelen atomlar odunu, başka türlü koşullarda bir araya gelenler ise örneğin demiri
oluşturur.
Demokritos atomları boşlukta devinen birbirleriyle çarpışıp bileşik oluşturan yapılar
olarak ele alır. Boşluk atomlar kadar gerçektir. Ona göre atomlar aşağıdaki özellikleri taşır:
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i.

Her bir atom bölünemez bir birimdir.

ii.

Atomlar türdeştir.

iii.

Atomun içinde boşluk yoktur.

iv.

Atom içinde bir yerin başka bir yerden ayrımı yoktur.

v.
Atomların belli büyüklüğü, biçimi ve ağırlığı bulunur Buna karşın renksiz, tatsız
ve kokusuzdurlar.
vi.

Hareket edebilirler.

vii.

Duyularımızla algılanamayacak kadar küçüktürler.

viii.

Sınırsız boşlukta devinirler.

ix.

Atomlar ortadan kaldırılamazdır.

x.

Atomlar yaratılmamıştır.

xi.

Tüm görünüşler atomlar hareketi aracılığıyla ortaya çıkar.

xii.
Atomlar değişmez olduğundan, değişim yalnızca görünüştedir. Bu bakımdan
Aristoteles, atomcuları değişimi yalnızca yer değişimine indirgemiş olmakla suçlar.
Atomların hareketler için nous, sevgi, nefret vb. herhangi kaynak gerekli değildir.
Çarpışma sonrasında meydana gelen bileşiklerin özelliklerini belirleyen bir araya gelen
atomların özellikleridir. Atomlar belli bir büyüklük ve biçim taşırlar. Atomların türdeş
olmalarına karşın yaşama dünyamızdaki birbirinden farklı öğeleri nasıl oluşturduklarının
yanıtı biçimleriyle ilgilidir. Çeşitli biçimlerdeki atomlar bir araya gelerek biçimleri, biçimler
de nitelikleri oluşturur. Atomların hareketleri ise kendilerinden kaynaklanır. Bu nedenler
Empedokles ve Anaksagoras’ta gördüğümüz türde sevgi-nefret ya da nous türünde bir kuvvet
Demokritos’ta bulunmaz. Demokritos açısından atomların hareketi mekanik bir süreçtir. Bir
atom kendi hareketi konusunda bir seçim yapmaksızın, belli nedensellik dizgesi içindedir.
Atomların birlikte hareketi bir erek uyarınca değil karşılık etkileşime dayalı nedensellik
çerçevesinde gerçekleşir.
kalır.

Demokritos’un atomcu görüşü on dokuzuncu yüzyıla kadar değişikliğe uğramadan
Demokritos’tan Okuma Parçası

“Bir-şey kadar hiç-birşey de vardır (Kosmosun kuruluşunda) bütünden her çeşit atom
şekillerinden kurulmuş bir kasırga ayrıldı. - Bu sırada atomlar çepeçevre serpildiler. - (Bu
olurken 'Benzerler benzerlere' kanunu etkisini gösteriyor) zira güvercinlerle güvercinler,
turnalarla turnalar arasında ve öteki hayvanlarda da olduğu üzere canlı varlıklar da aynı
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soydan canlı varlıklara yoldaş oluyorlar. Cansızlarda da bu böyledir: bunu kalburlanan
tohumlarda, dalgaların sürüklediği taşlarda da görmek mümkündür. Orada kalburun
kasırgasıyla ayrı ayrı olarak mercimekler mercimeklerin, arpa taneleri arpaların, buğday
taneleri buğday tanelerinin yanına sıralanırlar, burada ise dalgaların hareketiyle uzunca taşlar
uzuncaların bulunduğu yere, yuvarlaklar yuvarlakların yanına itilir, sanki nesnelerdeki
benzerlikte birleştirici bir şey varmış gibi . – (Atomlardan kurulmuş) bir takım hayaller insana
sokulurlarmış”
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde varlığın kökeni sorununa çokçular ve atomcuların verdiği yanıtları
öğrendik. Buna göre Anaksagoras’un evrenin spermatlardan, Empedokles’in rizomatalardan,
Demoritos’un ise atomlardan meydana geldiğini savunduğunu gördük.
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Bölüm Soruları
1) Empedokles açısından ......... arkhelerden biri değildir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Su
b) Ateş
c) Toprak
d) Sevgi
2) Empedokles açısından ......... şeylerin değişmesinin nedenleridir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Ateş-Su
b) Sevgi-Nefret
c) Sevgi-Toprak
d) Nefret-Ateş
3) Anaksagoras açısından arkhe ......dır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Nous
b) Ateş
c) Toprak
d) Spermata
4) Demokritos açısından atomlar ........
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlamayan seçeneği bulunuz?
a) Yaratılmamıştır.
b) Bölünebilir.
c) Değişmezdir.
d) Renksizdir.
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5) Anaksagoras açısından spermata ......sayıdadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) sonsuz
b) dört
c) çok
d) az
6) Spermata nedir?
7) Anaksagoras’a göre kaç kök-öğe bulunur?
8) Rizomata nedir?
9) Nous nedir?
10) Atom ne anlama gelir?

Cevaplar
1)d 2)b 3)d 4)b 5)a
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3. SOFİSTLER: İNSAN SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sofistleri Hazırlayan Koşullar
3.2. Ele Aldıkları Konular
3.3. Bilgi Anlayışları
3.4. Dil Anlayışları
3.5. Sofistlerin Kendilerinden Önceki Filozoflardan Farkları
3.6. Protagoras
3.7. Gorgias
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Adalet anlayışınızın kökeni nedir?
2) Ahlak anlayışınızın kökeni nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sofistler: İnsan Sorunu

Kazanım
Felsefede varlık sorunu
dışında başka sorunların
nasıl ortaya çıktığını
anlamak.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuma

Sofistler: İnsan Sorunu

Kavramların kökeni
hakkında düşünmek.

Okuma

Sofistler: İnsan Sorunu

Göreceli bilgi anlayışının
gerekçelerini kavramak.

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Sofist



İnsan



Görecelik



Pratogoras



Gorgias
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Giriş
Bu bölümde, felsefe tarihi sorunları açısından yeni bir aşamaya karşılık gelen sofistleri
konu edeceğiz. Sofistlerle birlikte felsefeye belirgin olarak ‘insan sorunu’ girer. ‘İnsan’,
çeşitli yönleriyle sofist felsefe anlayışının konusu yapılır. Böylelikle, toplumsal yaşamda,
sokakta, yanı başımızda, hayatımızda içinde olan kavramlar tartışma konusu yapılır. Bu
kavramlardan bazıları adalet, erdem, ahlaklılık, yasalar, doğru ve yanlıştır. Sofistler bu
kavramlar çerçevesinde sarsıcı tartışmalar yürütüp geleneksel düşünceleri yerle bir eder.
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3.1. Sofistleri Hazırlayan Koşullar
MÖ. V. yüzyıl Yunan dünyasında bir tür dirilişin yaşandığı dönemdir. Bu dönemde
atalardan miras kalan görüşlere ve göreneklere karşı şiddetli eleştiriler getirilir. Böylelikle
Antik Çağ felsefesinin ana seyrinde değişme başlar. Felsefede artık insan, toplum, tarih ve
kültür konularına yönelinir. Bu yönelimin başlıca sorumlusu sofistlerdir. Sofist, Yunanca
‘sophos’ sözcüğünden gelir. Sophos, bilge anlamındadır. Homeros, ‘sophos’u bir zanaatta
usta olma, kurnaz olma, zeki olma anlamlarında kullanmıştır. Ksenephon’a göre ise bilgilerini
para karşılığı satan kimselere verilen addır. Yerleşik tanım uyarınca sofist, bilge ve kültürlü
olup bildiklerini belli bir ücret karşılığı başkalarına öğreten kimseye denir.
Önceki haftalarda gördüğümüz gibi, Sokrates öncesi dönemde felsefede tartışılan
başlıca konu varlığın kökeni sorunudur. Belli bir dönem sonra, evreni ve varlığı tartışan
filozofların bir noktayı gözden kaçırdıkları ya da üstüne basa basa vurgulamadıkları
düşünülür. Bu nokta insandır. Filozoflar varlığı enine boyuna konu ederken, insanı ve onu
çevreleyen toplumsal, tarihi ve kültürel alan dikkatlerden kaçar. İşte felsefeye insan sorununu
katan filozoflar sofistler olmuştur. Sofistlerden önce felsefi spekülasyonlar varlık hakkında
yapılırken, sofistlerle birlikte tema insani sorunlara döner. Konumuza sofistlerin hangi
toplumsal koşulların ürünü olduğuna bakarak devam edelim.
Sofistlerin ortaya çıktığı dönem Atina ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan gelişme
gösterdiği bir dönemdir. Kaynaklar Atina nüfusunun 400 000’lere dayandığını belirtir.
Toplam nüfusun 40 000 - 50 000’i özgür yurttaştır. Bu dönemde Atina’da ve ona bağlı
kentlerde demokratların iktidarda oluşundan ötürü çok sayıda özgür yurttaşın siyasete girmesi
sağlanmıştır. Siyasete girebilme yollarından biri Agora’da (kent meydanında) ya da Mecliste
etkili söylevler çekmektir. Devlet ile ilgili kararlar mecliste alınır, kulisler ise agorada yapılır.
Başta hitabet sanatı olmak üzere sofistlerin verdikleri dersleri alan bir özgür yurttaş daha etkili
siyasey yapabilirdi. Benzer biçimde mahkemede hakim karşısında çıkan yurttaş, o dönemde
henüz avukatlık mesleği olmadığından, haklılığını kanıtlamak için sofistlerden yardım alırdı.
Bu bakımdan davacı ile davalının yargı önünde söyledikleri nutuklar, yargıçların kararları
üzerinde zaman zaman çok etkili olmuştur. İşte bu gibi durumlar özgür yurttaşların
sofistlerden ücret karşılığı özel dersler almasının önünü açar. Öte yandan kent devletlerindeki
demokratik gelişmeler karşısında eski aristokratik siyasal anlayışlar yetersiz kalmış, hem
aristokratlar hem de demokratlar yeni tür siyasal yaklaşımlar gereksinimini duymaya
başlamışlardır. Özellikle de demokratlar, siyasal iktidarı ellerinde tuttukları sırada,
aristokratik evren, insan tasarımına karşı şiddetle yeni yaklaşımlara gereksinimini
duymuşlardır. İşte Yunan toplumunda duyulan bu gereksinimleri karşılamaya sofistler aday
olur.

3.2 Sofistlerin Genel Özellikleri
Sofistler, sözgelimi Phytgorasçılar gibi belli görüşleri olan bir felsefe okulu değildir,
birbirinden farklı görüşleri, farklı siyasal düşünceleri savunur. Belki tek ortak yanları insanı
konu etmeleri ve bir okula bağlı olmamalarıdırlar. Felsefe tarihinde felsefeden önemli paralar
kazanan ilk ve belki de son kimselerdir. Öte yandan toplumun her kesimi sofistleri
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desteklemez. Sözgelimi Platon sofistlere o denli karşıdır ki, Yasalar diyalogunda, onların
ömür boyu hapsedilmelerini, öldükten sonra da cesetlerinin gömülmeyip ülke sınırları dışına
atılmasını ister. Bazı trajedi yazarları de sofistleri eleştirmiştir. Aristophanes, Kuşlar adlı
eserinde, sofistleri, meydanlarda herkesin dilini keserek susturmak isteyen ama kendileri
dilbazlık yapan, avare kişiler olarak betimlemiştir.

3.3. Ele aldıkları konular
Sofistler, bir toplumsal varlık olarak insanın ilgili olduğu her konu hakkında görüşler
ileri sürmüşlerdir. Gelenekler, görenekler, yasalar, ahlak, dil, din, bilginin olanağı vb. hemen
her konuyla ilgilenmişlerdir.
Sofistlerin çoğu Atina’ya başka bölgelerden gelmiş yabancılardı, bunun yanı sıra
etnolojik ve coğrafi gezilere katılıp bilgi ve deneyimlerini arttırmışlardır. Bu nedenle
yenilikçi yaklaşımlara yabancılık çekmemişlerdir. Sözgelimi, kentin yasaları tartışma konusu
yapılıp “Acaba yasalar değişmez ilahi bir güç aracılığıyla mı yoksa insanlar tarafından mı
oluşturulmuştur?” türünde sorular ortaya konulduğunda sofistler geleneksel düşünceleri
kolaylıkla terk edebilmişlerdir. Hatta bu tür bir tartışmanın Yunan felsefe geleneği içinde ilkin
sofistler eliyle başlatıldığını söylemek de olanaklıdır. Üstelik sofistler, göksel açıklamalar
dışında insan merkezli açıklamalar yaparak geleneksel eğilimlere ters düşmeyi göze alır.
Örneğin sofistler öncesinde bir Yunan kent devletinin kolaylıkla yarı-tanrı bir kahraman eliyle
kurulduğuna inanılırken, sofistleri bu tür kabulleri sarsar. Onlara göre yasaları insanlar yapar.
Bu görüş bizim gibi modern zamanlarda yaşayan bireyler açısından son derece sıradan
görünebilir. Oysa yasaların kökeninin çeşitli tanrılarla ilişkilendirildiği bir çağda, tanrıların
yerine insanın konulması oldukça köktenci bir yaklaşımdır. Sofistlerin ilgilendiği başlıca
sorunları şöyle sıralayabiliriz:
i.

Erdem öğretilebilir mi, öğretilemez mi?

ii.

Hangi tür erdemler öğretilebilir, hangi tür erdemler öğretilemez?

iii.

Toplumsal değerler nasıl ortaya çıktı?

iv.

Genel geçer bir adalet mümkün mü? Güçlünün adaletiyle güçsüzün adaleti bir mi?

v.

İyi nedir? Güzel nedir? Doğru nedir?

vi.
Değerler benim bir davranış biçimim mi, yoksa toplumsal olarak bana dayatılan
bir şey mi?
vii.

Devlet insanlar açısından zorunlu bir yapı mı?

viii.

Dil insana tanrıların bir armağanı mı?

ix.

Diller nasıl meydana gelmiştir?
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3.4. Bilgi Anlayışları
Sofistler, bilgi anlayışları bakımından felsefe tarihinin ilk kuşkucularındandırlar.
Kuşkuculuk kesin ve değişmez türde bilgilerinin olanağına şüpheyle bakan felsefi
yaklaşımdır. Bu bakımdan bir sofist açısından genel geçer bir bilgiden söz edilemez. Bilgi,
bilen özneye göre değişir, bundan ötürü bilgide görecelik bulunur. Dolayısıyla önceki
filozoflarda gördüğümüz gibi görünenlerin arkasında olduğu varsayılan bir hakikate sofistler
kuşkuyla bakar. Onlara göre akılla kavranan hakikat değil, duyu bilgisindeki gerçeklik
önemlidir. Duyu bilgi görecelidir, bu nedenle kişiden kişiye göre değişir. Doğruluk da kişiden
kişiye değişir. Sofistler, matematik ve geometri dışından diğer doğruluk olarak görünen
şeylerde de anlaşmanın olmayacağını düşünürler. Bundan ötürü bilgide doğruluk ve hakikat
yerine geçerliliğin gelmesi gerektiğini savunurlar.

3.5. Dil Anlayışları
Dil, Sofistlerin büyük önem verdiği konudur, çünkü eğitici yanlarıyla doğrudan
ilgilidir. Dili güzel kullanabilme ve etkileyici konuşma üzerine çalışmaları, onları dilin
kökenlerine yönelik araştırmalara yönelmiştir. Sofistler dil hakkında şu soruları sorarlar:
i.

Diller nasıl ortaya çıkmıştır?

ii.

Dildeki anlamlar başından beri aynı mıdır?

iii.

Kavram nedir?

iv.

Kavramlar nasıl ortaya çıkmıştır?

Sofistlere göre diller toplumsal uzlaşımlar sonucu ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere,
herhangi bir dildeki herhangi bir sözcüğün iki yönü bulunur: sözcüğün seslenimi, sözcüğün
anlamı. Sofistlere göre sözcüğün seslendirilmesi ile sözcükten anlaşılan bütünüyle
uzlaşımsaldır. Sözgelimi ‘elma’ dendiğinde ağaç dalındaki meyvenin anlaşılması bütünüyle
uzlaşımsaldır. ‘Elma’ yerine ‘melma’ da denilebilirdi. Dolayısıyla adlandırma kültüreldir.
Sofistlerin söz konusu görüşü de son derece köktenci bir yaklaşımdır. Bu bakış açısına göre
tanrılar sözgelimi Zeus, yalnızca belli bir seslenim hakkında uzlaşmadan ibarettir.
Sofistler dille ilgili bir başka temel noktaya daha işaret eder. Buna göre kavramlar
bizim zihnimizin soyutlamalarıdır. Algı kişiden kişiye değiştiği için kavram da kişiden kişiye
değişir. Sofistler bu noktada şu soruları ortaya atar:
i.

Gerçekliğin bilgisi ile onun dile getirilişi arasındaki ilişki nedir?

ii.

Dil gerçekliğin bilgisini başkalarına nasıl iletebilir?

Sofistler çevremizi kuşatan nesneleri ve kurucu öğelerin doğasını araştırmak yerine
gerçekliği zihnimizde kurulduğu, algımızda ortaya çıktığı ölçüde araştırmışlardır. Onlar
varlığın sınırı ile bilgisini duyu algısının sınırı ve bilgisiyle özdeş kılmışlardır. Onlara göre

53

algıyla kavradığımız görünenlerin ötesinde bir şey yoktur. Varlığı algılanan gerçeklik ile
sınırlayan sofistler, bu tutumlarının sonucunda algılanan gerçekliği de öznel ve bireysel
gerçekliğe indirgemişlerdir. Algılayan bireyin dışında herkesçe keşfedilecek nesnel gerçeklik
yoktur. Gerçeklik her bireyin kendi algı kavrayışıyla sınırlıdır, bu bakımdan herkes için
geçerli olacak doğrular ve doğruluk ölçütü yoktur. Madem herkesin üzerinde anlaşabileceği
nesnel gerçeklik ve gerçekliğe ilişkin kesin bilgiler yok, o halde sofistlere düşen görev kesin
bilgiler yerine işe yarar olanı koymaktır.

3.6. Sofistlerin Kendilerinden Önceki Filozoflardan Farkları
Sofistlerden önceki doğa filozoflar neredeyse yalnızca doğa ve varlık üzerinde
durmuşlardı. Bunun için toplumsal yaşamın sorunları felsefenin konusu yapılmamıştı.
Sofistlerle birlikte felsefeye insan, toplum, inanç, tarih, kültür konuları girer. Başka türlü
söyleyecek olursak, felsefe göklerden kentlere, sokaklara inmiştir.
Sofizmden önceki Yunan düşünürler varlığın aslını, hakikatini ortaya koymak isterken
sofistler toplumsal varlık olarak insanı ve eğitimi konu eder. Eğitim aynı zamanda insanın
manevi yönden olgunlaşmasına böylelikle dünyayı göğüsleyebilme gücüne kavuşma
yeterliğini kazanmadır. Bilinçli eğitim, Yunancasıyla ‘Padeia’, insanın dilbilgisi, retorik,
diyalektik, aritmetik, geometri, astronomi ve müzik konularında eğitilmesini sağlar. Bu açıdan
Sofistler pedagojinin kurucularıdır.
Sofistler, felsefede dönemlerinin tüm kabullerini sarsıntıya uğratan bir canlılık
sağlarlar. Sözgelimi, Yunan Dünyasının önemli ayrımları olan ‘Helenlik-barbarlık’,
‘özgürlük-kölelik’ hep tartışma konusu yapılır. Bu ayrımlar ilk kez birer sorun olarak ele
alınmıştır.
Öznelciliği ve göreceliği, bunlara bağlı olarak ilkesel kuşkuculuğu ortaya çıkarırlar.
Bu görecelik özelikle din ve etik alanlarına geçerek yerleşik inanç ve davranış kurallarını
temelden sarsmıştır. “Haklı-haksız”, “doğru-yanlış”, “adeletli-adeletsiz” gibi kavramların
mutlak anlamları ortadan kalmıştır.
Sofistler hakkında bu genel değerlendirmelerden sonra iki önemli sofisti, Protagoras
ve Gorgias’ı konu edelim.

3.7. Protagoras
Protagoras (MÖ. 490-420), Batı Trakya’da İskeçe sınırları içinde kalan Abdera
kentindendir. Hakkında anlatılanlara bakılırsa bir zamanlar hamallık yapar. Odunları çok
düzgün destelediğini gören Demokritos zekasından çok etkilenir ve kendisiyle ilgilenir.
Protagoras’ı eğiterek ona edebiyat ve felsefe öğretir.
Aldığı eğitim sonrasında Protagoras genç yaşlarında öğretmenliğe başlar. Sicilya,
güney İtalya, Yunanistan’da ‘bilgelik öğretmeni’ olarak 40 yıldan fazla etkinlikte bulunur.
Öğretmenlikte o derece başarılı olur ki uğradığı şehirlerden peşine takılan dinleyiciler olur.
yapar. Verdiği derslerden zamanla muazzam birikim edinir. Platon, Menon diyalogunda
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serveti hakkında şu bilgiyi verir: “Bildiğim bir şey varsa o da Protagoras'ın tek başına bunca
güzel eserin yaratıcısı meşhur Phidias’la birlikte daha on heykeltıraşın kazanabileceğinden
daha fazla zenginlik elde etmiş olduğudur.” Platon yine aynı diyalogunda da, Protagoras’ın
ağzından şunları söyler:
“Bir sofist olduğumu ve insanları eğittiğimi açıkça itiraf ederim Doğrusu sanatımı
yıllardır icra ediyorum. Bir hayli de yaşlandım aranızda yaş bakımından babası
olamayacağım kimse yok. Genç dostum, benden ders alırsan, yanımda geçirdiğin her gün
akşamları eve daha iyi duruma gelmiş olmanın bilinciyle dönmek kısmet olur. Ertesi gün de
aynı şeyi hissedersin. Böylece her geçen gün durmadan daha iyiye gidersin ... Öğrettiklerim
şunlardır: ev işlerinde ve devlet işlerinde ne yapacağını bilmek, yani insanın evini en iyi bir
şekilde nasıl yöneteceği ve politikada eylemek ve söylemek için nasıl en güçlü olunacağı.
Vereceğimi bildirdiğim asıl şey şudur: erkekleri becerikli yurttaşlar haline getireceğime söz
veriyorum... Başkalarının erdemli yetişmelerine herkesten çok yardımım dokunacağını, onun
için de istediğim ücreti hak ettiğimi sanıyorum, hatta öğrencilerime bakılırsa, daha çoğuna
da layıkmışım. Zaten ücretimi şöyle alırım; dersler bitti mi öğrenci, kendisinden istediğim
ücreti kabul ederse hemen verir, kabul etmezse bir tapınakta tanrıyı şahit göstererek dersime
ne biçerse onu verir”.
Protagoras, Atina'da bir yabancı için eşi görülmemiş, şaşkınlık verici bir saygınlık
kazanmış, hatta Perikles'le tanışmış, onun nüfuzu sayesinde, yeni kurulan Thuriori kenti için
yasa taslağı hazırlamıştır. Perikles’l Protagoras arasında geçtiği düşünülen şöyle bir söylence
anlatılır. Bir beşli-yarışta biri cirit atarken istemeyerek Pharsaloslu Epitimos'u vurup
öldürdüğü zaman Perikles bütün gün Protagoras ile en doğru düşünüşe göre ciridin mi yoksa
atıcının mı yoksa yarışı hazırlayanların mı bu felaketin suçluları olarak kabul edilmesi
gerektiğini tartıştığı söylenir. Ömrünün sonuna doğru Tanrılar Üstüne adlı eserinin
başlangıcındaki tanrı tanımaz ifadeler yüzünden, eski inançlara bağlı Atinalılardan bir kişi
Protagoras'ı mahkemeye vermiştir; idama mahkum edilmiş eserleri devlet eliyle toplatılmış ve
pazar meydanında yakılmıştır. Her ne kadar kendisi karar infaz edilmeden kaçmış ama
gemiyle Sicilya'ya giderken yolda ölmüştür.
Protagoras’ın eserlerinden elimize kalan parçalar şöyledir:
Gerçek adlı eserinden: “Her şeyin ölçüsü insandır, var olan şeylerin varlıkların, var
olmayan şeylerin yoklukların ölçüsüdür.”
Büyük Tez adlı eserinden: “Öğretim, yetenek ve çalışmaya muhtaçtır. Öğrenmeye
gençken başlamak gerekir.”
Tanrılar Hakkında adlı eserinden:
“Tanrılar hakkında bir belirlemede bulanamıyorum, ne var oldukları ne olmadıkları
ne de nasıl bir biçime sahip oldukları hakkında; çünkü bu konuda bilgi edinmeyi çok şey
engelliyor: Sorunun belirsizliği ve insan ömrünün kısalığı.”
“Her şey hakkında birbiri ile çelişen iki fikir söylemek mümkün.”
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“Herhangi bir şey bana nasıl görünürse benim için böyledir, sana nasıl görünürse
yine senin için de öyledir. Üşüyen için rüzgâr soğuk, üşümeyen için soğuk değildir”
Hakkında anlatılanlar uyarınca Protagoras’ın yenilikçi yanlarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Matematik dışında her konuda birbirine karşıt iki görüş açısının bulunduğunu
ilkin Protagoras öne sürer.
2. Bir konuşmada dinleyicilere sorular yönelterek, dinleyicilerin sonuçlar çıkarması
yöntemini ilk o kullanır.
3. Zaman bölümlerini ilk ayırt eden o olmuştur. ‘Tam zamanında’ ifadesinin anlamı
üzerinde düşündüğü ve konuda tartışma açtığı söylenir.
4. Ortaya atılan bir konu hakkında çok düşünmeden, doğaçlama konuşarak hemen
cevap vermeyi de ilkin onun yaptığı bildirilir.
5. Duyum ve algıların öznel ve göreli olduğunu da savunur. Sözgelimi elimizde biri
sıcak, öteki soğuk, üçüncüsü de ılık su ile dolu üç kap olsun. Önce, bir elimi sıcak su dolu
kaba, öteki elimi de soğuk su dolu kaba sokayım. Ardından her iki elimi birlikte ılık su dolu
kaba sokayım. Sonuçta aynı ılık su, bir elime soğuk öteki elime sıcak gelecektir. Acaba doğru
olan hangi elimdir? Acaba duyusal izlenimler de insanın yaşına ve bedensel durumuna göre
dönüşüp değişir mi Görüldüğü üzere Protogoras, öznelci yaklaşımı felsefesinin temeline
koyar. Ona göre her tasarım ve düşünce kendi bakımından doğrudur çünkü doğruluk görelidir.
Bu görüşlerini şöyle açalım

3.8. Gorgias
Gorgias (MÖ. 485-380), Sicilya’daki Leontino şehrindendir. Çok güçlü bir söylevci
olarak anılır. Söylevlerinden elde ettiği kazanç o kadar büyüktür ki Delphoi tapınağına
altından bir heykelini adak olarak koydurduğu bildirilir. Platon, Gorgias’ı kendi ağzından
şöyle anlatır:
“Ben, en büyük nimet, aynı zamanda insanlar için özgürlük nedeni, aynı zamanda da
her bir kimsenin kendi devletinde ötekilere hükmetmesinin nedeni olan şeyin ustasıyım. Bu da
mahkeme yargıçlarını, divan üyelerini, halk toplantısında veya genel olarak çağrılan
herhangi başka bir toplantıda üyeleri sözleriyle inandırmak yeteneğidir. Bundan sonra bu
yeteneğe dayanarak hekimi de, idman öğretmenini de kendine bağlı kılabilirsin ve esnaf
kendisi için değil konuşmasını ve yığını kandırmasını bilen senin için kazanır.”
Gorgias bilgi felsefesinin önemli sorunlarına değinip, gerçekliğe karşılık gelen bir
düşünce ile hiçbir gerçeklikle bağdaşmayan düşünce arasında ayrım yapmanın belli güçlükleri
olduğuna işaret eder. Var Olan veya Doğa Üzerine adlı eserinde şu tezleri öne sürer:
I. Hiçbir şey var olamaz.
a. Var olmayan, var olamaz.
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b. Var olan, var olamaz
i. ebedi olarak
ii. yaratılmış olarak
iii. ebedi ve yaratılmış olarak
iv. bir olarak
v. çok olarak
c. Var olanın ve var olmayanın karışımı olarak, var olamaz.
II. Bir şey var olsa bile, kavranamaz
III. Kavransa bile, ifade edilemez.
Gorgias bu görüşlerini şöyle açalım:
I. Hiçbir şey var olamaz.
Eğer bir şey var olursa, var olan veya var olmayan, ya da hem var olan hem de var
olmayan olmalıdır.
a. Var olmayan var olamaz çünkü var olmayan var olamaz. Var olmayan var olursa,
hem var olan hem de var olmayan olurdu bu ise olanaksızdır.
b. Var olan olamaz çünkü var olan, var olamaz. Eğer var olan var olursa, ya ebedi,
ya yaratılmış ya da hem ebedi hem yaratılmış olacaktır.
i. Ebedi olamaz. Olsaydı başlangıçsız olacaktı ve bu yüzden sınırsız olurdu. Sınırsız
olsaydı o zaman mekanı olmayacaktı. Mekanı olsaydı, birşeyce kapsanacaktı böylece artık
sınırsız olamayacaktı çünkü kapsayan kapsanandan büyüktür ve hiçbir şey sınırsızdan daha
büyük değildir. Kendi kendince kapsanamaz o zaman kapsayan ve kapsanan aynı olurdu ve
var olan iki şey olurdu; yani hem kapsayan hem de kapsanan olurdu ki bu da saçmadır.
Bundan dolayı varolan ebedi ise sınırsızdır; sınırsızsa, mekansızdır (hiçbir yerdir);
mekansızsa, var olamaz.
ii. Benzer olarak, var olan yaratılamaz. Yaratılsaydı, hem var olan hem de var olmayan
olacaktı ki ikisi birden imkansızdır.
iii. Benzer olarak, var olan ebedi ve yaratılmış olamaz çünkü bunlarda çelişitir. Bunun
için var olan, var olamaz.
iv. Var olan bir olamaz çünkü var olanın büyüklüğü bulunur bu yüzden sonsuzca
bölünebilir ve en az üç boyutludur, uzunluklu, genişlikli, derinliklidir.
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v. Çok olamaz çünkü çok birlerin toplamıdır. Bir var olmadığına göre çok da var
olamaz.
c.
Var olanın ve var olmayanın karışımı mümkün değildir. Bu yüzden var olan,
var olmadığından hiçbir şey var olamaz.
II. Bir şey var olsa bile, kavranamaz.
Elea felsefesinin (Parmenides felsefesi) görüş açısından bakıldığında varlık, duyu
algısıyla kavranan görünüşün tersine, düşünceyle kavranır. Düşünce ile varlık bir ve aynı
şeydir. Hatırlanacağı gibi Parmenides’e göre düşünülen herşey bir varlıktır ve gerçektir.
Gorgias hiçbir şeyin var olmadığını söylerken, duyularımızla algıladığımız nesnelerin, fizik
gerçekliğini değil, Parmenides’in varlık görüşüne karşı çıkmıştır. Gorgias açısından var olan
bir şey işitilebilir ve görülebilir şeydir, kısaca o algılanabilir olandır. Gorgias’ın düşüncesinde
duyularımıza konu olmayan varlığın, ne bilgisi ne de düşüncesi var olabilir.
Düşünce nesnelerinin varlığını kabul etmesine karşın, düşünülen herşeyin varoluşu
olmadığını olmadığını görmüştür. Bu bakımdan Gorgias felsefe tarihinde ‘varlık’ ve ‘varoluş’
kavramlarını farklılığını örtük de olsa anlayan ilk filozoftur. Görünüşe çıkmadığı sürece varlık
bilinemez, varlık kazanmadıkça görünüş ortaya çıkamaz. Ona göre dışımızda bulunan her
nesneyi kendilerine uygun düşen bir duyu organıyla algılarız. Gözle görülen şeyleri
görünebilir şeyler, kulakla işitilenleri işitilebilir şeyler olarak adlandırırız. Çünkü onlar
görünen ve işitilebilen şeylerdir.
Gorgias’ın bilgi öğretisinde duyu organları arasında bir bütünlük ve etkileşim
görülmez. Her duyu organı bir diğerinden bağımsızdır ve elde ettiği bilgiyi bir diğerine
aktaramaz. Görme aracılığıyla elde edilen bilgi işitmeye konu olabilecek bir şekle
dönüştürülemez. Bu bakımdan, nesnelerin görsel tasarımları ses yoluyla başkalarına
bildirilemez. Her nesne kendisine uygun düşen duyuyla değerlendirilmelidir, bir başkası ile
değil. Bir şey görünür ise görmeyle, işitilebilir ise işitmeyle kavranır. Aralarında karşılıklı bir
değişme yoktur. İki kişi aynı anda, aynı nesneyi algılayamaz. Aynı masayı duyumlayan iki
ayrı kişinin tasarımları aynı değildir. Bu bakımdan tek fizik gerçeklik olsa da her insan
dünyayı farklı algıladığından oluşturdukları gerçeklik birbirinden farklı olacaktır.
III. Gorgias varolan kavranılsaydı bile başkalarına bildirilemezdi derken, bildirişim
olayının kendisine değil, duyularımız aracılığıyla kavradığımız fizik gerçekliği başkasına dil
yoluyla iletilebilineceğine karşı çıkmıştır. İki nedenden dolayı:
1. Değişik duyu organları ile elde ettiğimiz bilgiyi, işitmeye konu ettiğimiz dille
başkalarına bildiremeyiz.
2. Her zihin, gerçekliği keni öznel duyumları aracılığıyla tasarladığından,
sözcüklerin gönderim yaptığı nesnelerin tasarımları ya da anlamları herkesçe farklıdır.
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sofistlerin felseye getirdikleri yeni konuları gördük. Sofistler eliyle
felsefi araştırmanın konusu insan sorunları olur. Doğa araştırmacısı filozofların tersine
sofistler varlığı değil insan odaklı temalarla ilgilenir. Ele aldıkları konuları mutlak, genel
geçer bilgi öğretisi çerçevesi yerine göreceli olarak ortaya koyarlar.
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Bölüm Soruları
1) Sofistlerle birlikte felsefi soruşturmanın başlıca konusu ......... olmuştur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) varlık
b) ateş
c) insan
d) su
2) Protogoras, bilgiye ......... yaklaşımı felsefesinin temeline koyar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) nesnel
b) göreli
c) etkin
d) edilgin
3) Protogoras, ......... göreli olduğunu ileri sürer.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) sayıların
b) geometrinin
c) duyu verilerinin
d) aritmetiğin
4) Gorgias'a göre ............ konu olmayan varlığın, ne bilgisi ne de düşüncesi var
olabilir
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) duyularımıza
b) aklımıza
c) hayal gücümüze
d) zihnimize
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5) Gorgias ‘var olmayan, var olamaz’ düşüncesini ....... karşı ileri sürmüştür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Herakleitos’a
b) Thales’e
c) Anaksimenes’e
d) Parmenides’e
6) Sofistlerin yenilikçi yanları nelerdir?
7) Sofistlerin verdiği felsefe eğitimi kendi çağlarında ne işe yaramıştır?
8) Sofistlerin dille ilgili görüşleri nelerdir?
9) Sofistler açısından mutlak bilgi olduğu söylenebilir mi?
10) Sofistlere göre yasaları kim yapmıştır?

Cevaplar
1)c, 2)b 3)c, 4)a, 5)d
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4. SOKRATES: İNSANIN İŞLEVİ SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sokrates’i Kısaca Tanıyalım
4.2. Yaşamı
4.3. Görüşleri
4.4. Ahlak Anlayışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Düşünmek ve düşündüğünü yapabilmek olanaklı mı?
2) Herkes için geçerli olabilecek bir doğruluk tanımı verebilir misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sokrates: İnsanın İşlevi
Sorunu

Felsefi bir tanım ne
demektir anlamak.

Sokrates: İnsanın İşlevi
Sorunu

Tam bir tanım
verebilmenin
güçlüklerini görmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuma

Okuma

67

Anahtar Kavramlar


Sokrates



Tanım



Kavram
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Giriş
Bu bölümde Sokrates’in felsefe tarihine yaptığı katkıları ele alacağız. Sokrates tanım
vermeyi felsefi bir sorun olarak gören ilk filozoftur. Bunun yanı sıra Sokrates insanın kendi
bireysel varoluşunu sorgulamasını da felsefenin önemli bir sorunu olarak görür. Bu bağlamda,
ilkin yaşamından dikkat kesici kesitleri konu edip ardından Sokrates’in felsefi düşünceleri ve
ahlak anlayışını ele alacağız.
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4.1. Kısaca Sokrates’i Tanıyalım
Sokrates (MÖ. 469-399) felsefe tarihinin en dikkat çekici filozoflarında biridir. Öyle
ki, kendinden önceki felsefeyi tanımlamak için Sokrates Öncesi felsefe [Pre-Socratic
Philosophy] nitelemesi kullanılır. Bu etkisine karşın Sokrates’ten geriye yazılı tek bir eser bile
kalmamıştır. Onun hakkında bildiklerimizin çoğu öğrencileri Ksenophon ve Platon’ın
aktardıklarıdır. Özellikle Platon, eserlerini Sokrates ana karakter olduğu diyaloglar biçiminde
yazmıştır.
Sokrates ayrıntılarını aşağıda göreceğimiz nedenlerden ötürü ölüme mahkum
edilmiştir. İstese kendisini kurtarabilecekken ölmeyi yeğlemiştir. Düşünceleri ve yaşama
biçimi uğruna ölmeyi göze almıştır. Bu bakımdan Sokrates’in kişiliği felsefi ideal olarak
asırlar boyu örnek gösterilmiştir. Soktrates dünya tarihinde düşünüş ve yaşayış birliğini
sağlayan az sayıdaki kimselerden biri olmuştur. Şimdi Sokrates’in yaşamına ve görüşlerine
daha yakından bakalım.

4.2. Yaşamı
Sokrates bir heykeltıraş ile ebenin oğlu olarak Atina’da dünyaya gelir. Askerliğini
yapmak üzere çıktığı seferler dışında ömrünü Atina’da geçirir. Kaynaklar, Sokrates’in
askerlik görevini yerine getirirken katıldığı savaşlarda kahramanlıklarla dikkat çektiğini
aktarır. Sokrates ilk önceleri baba mesleğiyle ilgilense de bir süre sonra öğretmenlik yapmaya
karar verir. Ne var ki Sokrates’in seçtiği öğretmenlik alışıldık türde bir öğretmenlik değildir.
Sokrates herhangi bir felsefi okula bağlı olmaksızın gün boyu çarşı pazar dolaşır, insanların
arasına karışır, görüşlerini doğrudan başkalarıyla paylaşır. Bir süre sonra Sokrates’in
çevresinde çeşitli sosyo-ekonomik kesimlerden insanlar toplanır olur. Sokrates bu kimselere
uzun söylevler çekmek yerine söyleşmeyi/diyalog kurmayı benimser. Bu diyaloglarda
Sokrates dinleyicilerine yönelttiği çeşitli sorular aracılığıyla, öğrencilerinin bildiklerini
düşündüğü konularda nasıl da bilgisiz olduklarını gösterir. Hemen fark edilebileceği gibi
Sokrates’in tarzı Sofisteri çağrıştırır. Ancak Sokrates çeşitli bakımlardan sofistlerden farklıdır.
İlkin Sofistler belli bir ücret karşılığında ders verir. Sokrates ise düzenli bir geliri olmamasına
rağmen derslerini izleyenlerden hiçbir ücret talep istemez.2 Sokrates’in Sofistlerden önemli
bir başka farklılığı ise Sofistlerin tümel geçerliliği olan hiçbir doğruya inanmamalarıdır.
Sokrates ise nesnel ve tümel bilgiyi savunur.
Sokrates uzun yıllar boyu Atina sokaklarında, insanların arasında felsefe yaptıktan
sonra 70 yaşında gençliği görüşleriyle baştan çıkarmak ve Atina’ya yeni Tanrılar getirmeye
kalkmaktan suçlanır. Platon, Sokrates’in bu suçlamaya karşı yılmadan, korkmadan kendisini
nasıl savunduğunu aktarır. Yeni Tanrılar suçlamasının öne sürülmesine neden olan Sokrates
kendi içinde bulduğunu söylediği ve onu iyiye, doğruya ve güzele yönelten bir iç sesten;
daimonion’dan söz eder. Sokrates ölüme mahkûm edilir ve o zamanki uygulamaya göre
kendisine sunulan bir çanaktan baldıran zehri içmesi gerekir. Buna rağmen Sokrates aman

2

Sokrates arkadaşlarının yardımlarıyla geçinir.
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dilemez. Atina'yı bırakıp sürgünde yasamak da istemez ve bu yüzden kendisine gösterilen
kaçış yolundan yararlanmaz. Düşüncelerini ve yaşam biçimini savunarak ölmeyi yeğler.

4.3. Temel Görüşleri
Yukarıda belirttiğimiz gibi Sokrates’in felsefe yapma tarzı diyaloglara dayanır.
Sokrates bu diyaloglar sırasında kendisinin hiçbir şey bilmediğini öne sürerek felsefe tarihine
geçen şu ünlü cümlesinden yola çıkar: “Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim.” Hiç kuşkusuz
Sokrates bir şey bilmeyen, cahil biri değildir. Bu sözler belli bir amaca dönük dile
getirilmiştir. Sokrates, diyalog içinde olduğu kişinin derme çatma bilgilerini açığa çıkarmak
için bu yolu seçer. Onun biricik amacı pek çok şeyi bildiklerini sananların gerçekte bilgisiz
olduklarını ortaya koymaktır. Sokrates, kişinin kendi bilgisizliğini görmesiyle sonuçlanan bu
süreci ‘doğurtma sanatı’(maieutike) olarak görür. Kendisi bu tutumunu “gençlerin içindeki
ışığı çıkarmak” olarak nitelendirir.
Dönemde etkin olan Sofistlerin amansız bir düşmanı olan Sokrates, onların bildiklerini
birer sanı olarak görür. Sokrates açısından Sofistler pek çok şeyi bildiklerini ve öğrettiklerini
varsayar oysa onların bildikleri yarım yamalak bilgiler olmaktan öteye geçmez.
Sokrates değer sarsıntılarının yaşandığı bir dönemde yaşamını sürdürür. Özellikle
Sofistlerin yararcı yaklaşımlarının egemenliği felsefede oldukça etkilidir. Sokrates böylesi bir
ortamda çarşı, pazar dolaşarak bilgiyi arar. Onun aradığı türde bilgi şeylerin doğasına yönelik
tanımlar veren türde bir bilgidir. Buna episteme adını verir. Öte yandan Sokrates böylesi türde
bilgileri bir çırpıda insanlara sayıp dökmektense, insanları bu tür bilgiler üzerine düşünemeye
yönlendirir. Bu düşünüş başlangıcı ise daha önce gelişi güzel kazanılmış sanıların farkına
varılması ve onlardan kurtulmaktır. İşte bu yüzden Sokrates sorular sorar. Sokrates’in
felsefeye bıraktığı büyük miras söz konusu soruların başında gelen ‘... nedir?’ sorusudur.
‘Nedir’ sorusu ilgili olduğu şeyin doğasını tanımlar vererek açıklığa kavuşturmayı amaçlar.
Sözgelimi Sokrates, ‘güzel nedir?’, ‘iyi nedir?, ‘doğru nedir?’. Burada üzerinde durulması
gereken nokta Sokrates’in ‘nedir?’ sorularıyla bir kavramın ne anlama geldiğini değil doğasını
açığa çıkaran bir tanıma ulaşma çabasıdır. Sokratik tanım olarak niteleyebileceğimiz böylesi
bir tanım şu özellikleri taşır:
i.

Sofistlerin her kavramın öznel olduğunu öne sürmelerine karşı kavramların
herkes için geçerli nesnel bir tanımı olmalıdır.

ii.

Bu nesnel tanımlar keşfedilebilir.

iii.

Bu tanımlar bilginin temeli olmalıdır.

Bu bağlamda bir şeyin ne olduğu bilinmeden onun hakkında sorulabilecek sorulara
yanıt verilemez. Sözgelimi “erdem öğrenilebilir mi?” sorusu, “erdem nedir?” bilmeden yanıt
verilmez.
Sokrates’in tanımlarla ilgili üzerinde durduğu diğer noktalar ise şunlardır:
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i.

Sokrates’e göre tanımlanan şeyin tek bir özelliği, o şeyin bütün özelliği olarak
görmek hatalıdır. Örneğin sayıyı yalnızca bir sayısı olarak görmek ya da
geometrik şekli yalnızca üçgen olarak görmek hatalıdır.

ii.

Tanım, tanımlanan şeyin tüm örneklerine uymak zorundadır.

iii.

Tanım, tanıma uyan şey değildir. Sözgelimi ‘masa nedir?’in karşılığında
beklenen tanım, örneğin karşımda durduğunu varsaydığım şu masayı
göstererek verilemez.

Sokrates’in sanıları alt üst eden bütün bu tanım çabası dinleyicilerini bir başka yönü
evriltmeye yarar. Bu yan başka türlü bir ifadesini, Sokrates’in hemen her felsefe tarihi
kitabında alıntılanan şu cümlesinde bulur: “Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez”.
Sokrates, sokaklarda, Agora’da, kaldırımlarda yaptığı felsefe ile insanları ahlaki bir
yüzleşmeyle baş başa bırakır. Bu yüzleşme insanın kendisini araştırmasına, yeterliliklerini,
açmazlarını fark etmesine dönüktür. İnsan kendisiyle yüzleşerek, ne yaptığının, niye
yaşadığının, ne bildiğinin farkına varmalıdır. Sokrates kendisini bir at sineği olarak
betimleyerek insanların kendileriyle yüzleşmelerini sağlayacak bir aracı gibi davranır.
Sofistler toplumsal varlık olarak insanın yapıp etmelerini konu etmiştir. Sokrates ise insanı,
bireysel varoluşunun dayanaklarını sorgulamaya götürür. İnsan ahlaki bir ustalığa ulaşabilir.
Bunun için yapması gereken ise epistemeye ulaşmaktır.

4.4. Sokrates’in Ahlak Anlayışı
Sokrates bir insanın bile bile yanlış/haksızlık yapmayacağını savunarak, herkesi
bilgilenmeye çağırır. Bilerek haksızlık yaptığını düşünenler ise gerçekte bilmeyenlerdir.
Dolayısıyla Sokrates’te ahlakın olanağı bilgiye dayanır.
Sokrates, erdem bilgidir diyerek çağında Sofistlere karşı bir mücadeleye girişir.
‘Erdem’ sözcüğünün Yunancası aretedir. Arete bir şeyde, bir işte usta olmak anlamına gelir.
Areteden söz ederken mutlaka başka bir şey ve kimseyi de anmak gerekir çünkü arete, hep bir
şeyin aretesidir. Önceki haftalarda gördüğümüz gibi Sofistler belli areteleri para karşılığı
öğretir. Sözgelimi hatibin aretesini öğreterek bir kimsenin etkili ve güzel konuşmasını
sağlarlar. Sokrates areteyi belli ölçüde dönüştürerek, insanın aretesinin ne olduğu sorgular.
Dolayısıyla Sokrates, insanın aretesinin bilgi olduğu sonucuna bizi götürür. Ne var ki
Sokrates, hiçbir zaman bu bilginin tam olarak ne olduğunu bizlere bildirmemiştir. O daha çok
böylesi bir bilgiyi kazandığını varsayan insanlara bilgisizliklerini göstermek istemiştir.
Böylelikle Sokrates bizlere dünyayı yeni baştan yeni gözlerle bakmayı öğretir. Belli şeyleri
öğretmekten çok bağımsız düşünmeyi sağlar.
Sokrates “kendini bil!” çağrısı ile insanın kendine özen göstermesini, neyin doğru
neyin yanlış olduğunun bilincine varmasını ister. Anlaşılacağı üzere Sokrates açısından ahlaki
değerle göreceli değil, tüm insanlar için birdir. Bu birliğe ulaşmak insanın kendini tanıması,
yeterlik kazanması ve bilgilenmesi sonucu olanaklıdır. Bütün bu aşamalar tamamlanabildiği
ölçüde insandaki iç ses onu, doğruya, iyiye ve güzele yöneltir.
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Uygulamalar
Platon’un ‘Phaidon’ Diyalogu Sokrates’in son anlarını anlatır.3
"Geriye bizler kaldık ve kendi aramızda, durumumuzu ve söylenmiş olan sözleri bir
kez daha gözden geçirdik, sonra başımıza gelmiş olan bu uğursuzluğa verdik veriştirdik.
Bundan böyle, babasını yitirmiş bir öksüz gibi yaşamımızı sürdürmek zorunda kaldığımız
kanısında birleştik.
O yıkandıktan ve yanına getirilen çocuklarıyla görüştükten, - iki küçük oğlu, bir de
büyük oğlu vardı - ve yakını olan kadınlarla Kriton'un yanında konuştuktan, ve onlara
söyleyeceklerini söyledikten sonra kadınları ve çocuklarını yolladı, ve bizim yanımıza geldi.
Güneş batmak üzereydi. Çünkü o içerde uzunca bir süre kalmıştı. Yanımıza gelir
gelmez yıkandı ve oturdu, şimdiye dek pek bir şey söylememişti. Bu sırada içeriye On
Birlerin adamı girdi. Bu kişi ona yaklaştı ve dedi ki:
“Sokrates, Yukarıdan gelen buyruğa göre kendilerine zehri içmeleri gerektiğini
bildirdiğimde bana kızıp söven kimselere içimde duymuş olduğum öfkeyi sana karşı asla
duyamam. Senin ise burada karşılaştığım kimselerin en soylusu, en yücesi ve en iyisi
olduğunu görüyorum ve şimdi bana kızmayacağını da pek iyi biliyorum - çünkü sen de seni
buraya yollayanların kimler olduğunu pek iyi bilirsin. Kızacaksan onlara kız. Şimdi sana ne
demek için geldiğimi anlamışsındır: Elveda! Artık değiştirilemeyecek olan yazgıya sıkıntı
çekmeden katlanmanı dilerim.”
Bu sırada ağlamaya başladı, döndü ve gitti. Sokrates ise onun arkasından bakakaldı, ve
dedi ki:
“Sana da elveda! Biz de üzerimize düşeni yapacağız.” Sonra bizlere dönüp dedi ki:
- “Bu ne kadar ince bir adam. Bana hep iyi davrandı. Benimle hoş konuştu. Çok iyi bir
insan. Şimdi de ardımdan nasıl da içtenlikle ağlıyor. Haydi Kriton! Biz de ona uyalım, içecek
hazırlanmış ve sıkılmışsa getirsinler, değilse hazırlansın.”
Bu sırada Kriton dedi ki: “Ama Sokrates, dışarıda dağlar görünüyor, demek ki güneş
daha batmamış, hem, başkalarının bu içeceği artık içmeleri gerektiği kendilerine bildirildikten
çok sonra, çok geç içtiklerini; üstelik çok iyi yemek yediklerini ve içki içtiklerini, yanlarına
istek duydukları bir güzeli getirttiklerini biliyorum; onun için acele etme, daha erken.”
Bunun üzerine Sokrates dedi ki:
- “Senin sözünü ettiğin o başkaları tabii böyle yaparlar Kriton, çünkü onlar son ana
dek bir şeyler kazanacaklarını sanırlar. Ben ise onlar gibi yapmayacağım, çünkü ben artık bir
az daha geç kalmakla bir şey kazanmayı ummuyorum; yaşama yapışır ve artık elde olmayanı
Hans J. Störig İlkçağ Felsefesi - Hint, Çin, Yunan, çev. Ömer Cemal Güngören, Yol Yayınları,
1994, s. 232-236.
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elde tutmaya çalışırsam kendi gözümde kendimi gülünç bulurum. Haydi bakalım, beni dinle
ve dediğimi yap.”
Bunun üzerine Kriton yakınında duran oğlana eliyle bir işaret verdi ve bu oğlan dışarı
çıktı ve dışarıda biraz kaldıktan sonra daha önce hazırlamış olduğu içeceği bir çanakta
sunacak olan adamı içeri getirdi. Sokrates bu adamı görünce, iyi, dedi, bunu alınca ne
yapılacağını pekâlâ bilirsin. “Bir şey yapmak gerekme” dedi adam, “yalnız, bunu içtikten
sonra burada bacakların ağırlaşıncaya kadar biraz dolaşırsın, sonra uzanırsın ve bu etkisini
gösterir.”
Bunu söyledikten sonra Sokrates'w çanağı uzattı ve o da bunu aldı. Ve önemli bir şey
değilmiş gibi, hiç eli titremeden, yüzünü ekşitmeden, renk vermeden, her zaman yaptığı gibi
karşısındaki adama gözlerini dikerek sordu:
- “Bu ne kadar ? Karşılığında ne verelim?”
- “Biz, yalnızca etkili olduğunu bildiğimiz kadarını hazırlıyoruz Sokrates” diye adam
cevap verdi.
- “Anlıyorum”, dedi Sokrates. “Öyleyse, şimdi bir sakıncası yoksa Tanrılara
yalvarabilirim. Şimdi, şunu diliyorum: Buradan oraya yolculuk rahat olsun ve olacak olan
olsun!”
Bunu der demez zehri içmeye başladı ve dipdiri ve korkusuz kalarak içip bi tirdi.
Çoğumuz bu ana dek ağlamamak için kendimizi tutmayı başarmıştık; ama onun o şeyi
içmeye başladığını ve içip bitirdiğini görünce artık dayanamadık. Benim bile gözlerimden,
damla damla değil, sel gibi yaşlar boşandı, öyle ki, yüzümü saklamak zorunda kaldım. En çok
da, böyle iyi bir dostu kaybetmenin verdiği acıyla kendime acıyarak ağlıyordum. Kriton da
göz yaşlarını tutamadığı için benden biraz daha önce bir köşeye çekilmişti. Daha önceden
ağlamaya başlamış ve ağlaması kesilmemiş olan Apollodoros ise şimdi hıçkırıklarıyla
yüreklerimizi parçalıyor, Sokrates dışında hepimizi acılara boğuyordu.O ise dedi ki:
- “Burada ne yapıyorsunuz bakayım, ne biçim adamlarsınız! Kadınları bu hataya
düşmesinler diye yolladım. Birisi ölürken sessiz kalmak gerektiğini hep işitirdim. Onun için
şimdi susun ve metin olun.”
Bu sözleri duyunca çok utandık ve hemen ağlamayı kesip kendimizi toparladık. O ise
oda içinde dolaşıyordu ve bacaklarının ağırlaştığını anlayınca sırtüstü uzandı; çünkü ona zehri
veren adam böyle söylemişti. Bundan sonra o adam ara sıra onun ayaklarını ve bacaklarını
yoklamaya başladı. Biraz sonra ayağına sıkıca bastırıp bir şey hissedip hissetmediğini sordu.
O, hayır, dedi. Biraz sonra dizine bastırdı ve yavaş yavaş yukarı doğru çıkarak bize onun nasıl
soğuduğunu göstermiş oldu. Sonra bir kez daha yokladı ve bize dönüp dedi ki:
- “Bu iş kalbine gelince bu iş bitecek.”
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Bedeninin alt bölümü iyice soğumuşken o birdenbire üzerindeki örtüyü açtı, çünkü
örtünmüştü. Dedi ki -ve bunlar da onun son sözleriydi-:
- “Ey Kriton! Bizim Asklepios'a bir horoz borcumuz vardı. Bunu ona verin. Sakın
unut mayın!
- “Bu yapılacak”, dedi Kriton, “başka bir şey söylemeyecek misin?”
Kriton'un bu sorusuna bir karşılık vermedi. Biraz sonra titredi ve katılıp kaldı ve adam
onun üstündeki örtüyü kaldırdı. Gözleri donmuştu. Kriton bunu görünce onun gözlerini ve
ağzını kapadı.
İşte, bu bizim dostumuzun sonuydu, ve bizim kanımıza göre çağdaşlarımız arasında
gördüklerimizin, tanıdıklarımızın ve sınadıklarımızın en soylusu, en anlayışlısı ve en doğrusu
O'ydu.”
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Sokrates’in Sofistlere karşı nesnel bilgiyi savunuşunu gördük. Ayrıca
Sokrates’in ‘nedir?’li sorulara yönelterek bilindiği düşünülen kavram tanımlarının gerçekte ne
kadar zorlu olduğunu gösterdiğini öğrendik. Bunun yanı sıra Sokrates açısından bilgisiz bir
yaşantının erdemli olamayacağını da inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Sokrates ......... felsefi bir sorun durumuna getirmiştir..
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) varlığı
b) tanımlamayı
c) kök-öğeyi
d) yasaları
2) Sokrates’e göre, “......... hayat yaşanmaya değmez” .
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) gezilmemiş
b) çile çekilmemiş
c) sorgulanmamış
d) eğlenilmemiş
3) Sokrates kendisini iyiye yönelten sesi, ......... olarak nitelendirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) arkhe
b) Gaia
c) Eros
d) daimonion
4) Sokrates, insanın …...... ne olduğunu araştırır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) thymosunun
b) ousiasının
c) aretesinin
d) ethosunun
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5) Sokrates epistemenin …… olduğunu düşünür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) genel geçer
b) göreli
c) apaçık
d) örtük
6) Bir kavramı tanımlamaya çalışınız. Verdiğiniz tanım tüm insanlar açısından
geçerli olabilecek bir tanım mı?
7)

Sokrates niçin epistemeyi savunmuştur?

8) Yaşamı sorgulamanın ne türden güçlükleri olabilir.
9) Sokrates’e göre erdem öğretilebilir mi?
10) Sokrates kendini niçin bir ‘at sineği’ olarak görmüştür?

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)c, 5)a
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5. PLATON: İDEALAR SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kısaca Platon’u Tanıyalım
5.2. İdealar Kuramı
5.3. İdealar Dünyası-Şeyler Dünyası Bağıntısı
5.4. İdealar İlişkin Bir Sorun
5.5. Anımsama Kuramı
5.6. Bölünmüş Çizgi Benzetmesi
5.7. Ruh Öğretisi
5.8. Devlet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Var olan bütün kareleri yok ettikten sonra bir ‘kare’den söz edebilmek münkün mü?
2) Bilmediğimiz bir şeyi öğrendiğimizi nasıl anlarız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Platon: İdealar Sorunu

Platon felsefeye kattığı yeni
tartışmaları anlamak.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuma

İdealar kuramını öğrenmek.

Okuma

Platon: İdealar Sorunu

Menon Paradoksunu
tanımak.

Okuma

Platon: İdealar Sorunu

Platon’un devlet anlayışını
kavramak.

Okuma

Platon: İdealar Sorunu
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Anahtar Kavramlar


Platon



İdealar Kuramı



Anımsama Kuramı



Bölünmüş Çizgi
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Giriş
Bu bölümde Platon’un idealar kuramını ele alacağız. Platon Sokrates’in tanım
sorununa çözüm olacak idealara kuramını geliştirir. İdealar, duyulabilir ve düşünülebilir her
şeyin özünü oluşturan aşkın varlıklardır. Bu varlıkların bilgisi ancak anımsamayla kazanılır.
Anımsamanın gerçekleşmesi felsefi bir çabaya bağlıdır.
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5.1. Kısaca Platon’u Tanıyalım
Felsefe tarihinin en etkili düşünülerinden biri Platon’dur (MÖ. 429-347). 20. yüzyıl
filozoflarından Alfred Whitehead, Platon’un önemini ünlü sözleriyle şöyle anlatır: “Tüm
felsefe Platon’a düşülmüş bir dizi dipnottur.” Gerçekten de Platon, öylesine verimli bir felsefi
etkinlik gerçekleştirmiştir ki, neredeyse değinmediği felsefi sorun kalmamıştır. Bilgi kuramı,
ontoloji, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, etik, estetik gibi çok sayıda felsefi alanı ele alıp
değerlendirmiş olması, kendisinden sonra gelenleri, onun öncüsü olduğu konuları incelemek
zorunda bırakmıştır. Bu bakımdan Platon, felsefe tarih sorunlarını bütünlük içinde ele alan ilk
dizgeci (sistematik) filozoftur. Ne var ki, bu ders kapsamında Platon’un tüm felsefe sorunları
hakkındaki görüşlerini işlemek mümkün olmadığından esas olarak onun idealar kuramını
konu edeceğiz. İdealar kuramı, Platon’un bilgi kuramı ve varlık anlayışının temel yapı taşı
olmasının yanı sıra kendisinden sonra felsefede en çok tartışılan konuların başında gelir.
Bununla birlikte Platon’un siyaset anlayışı da idealar kuramından bağımsız değildir. Bu
nedenlerden ötürü idealar kuramının anlamak, Platoncu felsefe hakkında genel bir fikir
edinmek açısından önemlidir.
Platon Atina’nın en köklü ailelerinden gelen Ariston ile Preiktiane’nin oğludur.
Sokrates Atina sokaklarında dolaşarak ders verdiği sırada onu dinleyenlerden biri de
Platon’dur. Platon, Sokrates’le tanışmadan önce olimpiyatlarda birincilikler kazanan bir
atlettir. Platon’un düşünsel gelişiminden iki büyük etkiden söz etmek gerekir. Bunlardan biri
Atina’nın girdiği yıkım ve çöküş dönemi, ikincisi hocası Sokrates’in öldürülmesidir. Atina
siyasal ve ekonomik olarak çekişme yaşadığı Sparta Kent Devleti ile MÖ. 431’de savaşa
tutuşur. Peleponnes Savaşları olarak bilinen bu savaşlar MÖ. 404’te Atina’nın ağır bir yenilgi
almasıyla sona erer. Peleponnes Savaşları sonrası Atina kıtlığa, iktidar savaşlarına ve çöküşe
sürüklenir. Soylular ile demokratlar arasında amansız çekişme artarak sürer. İdamların,
sürgünlerin, yıkımların ardı arkası kesilmez. Siyasal çekişmelerden ötürü toplumda ciddi
boyutlarda ahlaki yozlaşma, değersizlik baş gösterir. Siyasal çekişmelerin yanı sıra düşünsel
açından bu dönemde Atina Kent Devleti’nin birliğine ve geleneksel köklerine tehdit olarak şu
üç etmen gösterilebilir: doğa felsefesiyle ilgilenen filozoflar, sofistler ve gizemciler. Önceki
haftalarda ele aldığımız üzere doğa filozofları geleneksel Yunan inanç dizgelerini karşılarına
alarak, yeni varlık anlayışları ortaya koyar. Böylelikle Yunan Tanrıları ve dolayısıyla toplum
düzeninin, Homeros ve Heseidos’ta olduğu biçimde, var olmalarının olanaklı olmadığı
görülür. Gizemciler (mistikler) kişiyi devlet ve kuramlarına duyulacak sorumluluktan
kopartıp, kendi iç dünyasına yönelttiği için kent devleti açısından zararlı ve yıkıcı görülür.
Sofistler ise tüm yerleşik değerleri ve yasaları sorguladıkları için tehdit sayılır. Bu panorama
içinde Platon, Atina’yı yeniden esenliğe çıkarmak istemektedir fakat ne yapmalıdır?
Siyaset yapmaya özendiği ilk gençlik çağlarında Platon, Sokrates’le tanışır. Bundan
sonra öldürülmesine kadar Sokrates’in yanından ayrılmaz. Platon’un tüm eserlerini Sokrates
ağzından yazması Hocasına duyduğu derin bağlılığın en büyük göstergelerden biridir. Platon
siyaset yapmaya hazırlandığı sırada Sokrates ölüm cezasına mahkum edilir. Siyasetin iki
kutbu soylular ile demokratlar kendi aralarında çatışmalarına karşın, Sokrates’e düşmanlık
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etme bakımından ortaktırlar ve onu el birliğiyle ölüme gönderirler. Bu aşamadan sonra
Platon’u yeni arayışlara yönelir.
Platon, Sokrates’in öldürülmesine duyduğu derin öfkeden ötürü Atina’yı terk ederek
uzun yolculuklara çıkar. Bu yolculukları sırasında Mısır, hatta Hint bilgelikleriyle tanışır.
Daha sonra İtalya’ya giderek Atina’da tanışık olduğu Pythagorasçıları anavatanlarında görme
fırsatı yakalar. Tüm bu yolculuklar sırasında görüp öğrendikleri, Platon’un kent devletinin
kurtuluşu için görüşlerinin olgunlaşmasını sağlar. Platon çıkış yolunu şöyle anlatır:
“Bu durumda, gerçek felsefeye sığınıyorum, çünkü yalnız o, kişilerin ve toplumların
yaşamındaki doğruluğun ne olduğunu bize gösterebilir, ve şunu bildirmeyi gerekli
görüyorum: doğru ve gerçek felsefeye dayananlar devletlerin başına geçmedikçe ya da
devletlerin başındakiler gerçek filozoflar olmadıkça insanlığın çektiği sıkıntılar bitmez.”
Görüldüğü gibi Platon, devletin esenliğe çıkması için filozofların devlet yönetimine
girmesi düşüncesine ulaşır. Platon, İtalya’da bulunduğu sırada Syrakuza Kralının akrabası
Dion’la tanışır. Platon, Dion aracılığıyla hayalini kurduğu filozof kralın devleti yönetmesi
isteğini gerçekleştirmek ister. Ne var ki, bu çabası iki kez başarısızlığa uğrar ve
girişimlerinden biri köle olarak satılmasıyla sonuçlanır. Öğrencilerinden birinin onu tanıyıp
özgürlüğünü satın alması sonucu kölelikten kurtulur.
Görüldüğü gibi felsefede Sokrates’ten sonra kuram-eylem bütünlüğünü sağlayan bir
başka isim Platon’dur. Platon yalnızca kuramsal çalışmalar yapmakla kalmaz, aynı zamanda
fikirlerini hayata geçirmek için yoğun çaba gösterir. Hatta diyebiliriz ki, Platon’un tüm
kuramsal çalışmaları, kent devletini kurtarmaya ve yeni bir toplum oluşturmaya dönüktür.
Platon, siyasal düşüncelerin temellerine ilişkin düşüncelerin, gerçekliğin temellerine
ilişkin düşüncelerden bağımsız olmayacağının farkındadır. İşte onun idealar kuramı da bu
anlayışın bir sonucudur. Şimdi idealar kuramını inceleyelim.

5.2. İdealar Kuramı
Hatırlanacağı gibi Sokrates’in ‘... nedir?’ sorusunu sorarak, tanımlama sorununu
felsefeye kazandırmıştır. Platon, tanımlamana sorununda değişen şeyleri tanımlamanın
zorluğuna dikkat çeker. Bu zorluğun temelleri Platon’dan önce gelen Herakleitos ve
Parmenides felsefelerinde ortaya çıkar. Önceki haftalarda belirttiğimiz üzere Herakleitos,
uzay ve zaman içinde yer alan her şeyin, değişim içinde olduğuna dikkat çeker. Değişimin
olmadığı tek bir şey bile yoktur. Bu öğretinin mantıksal sonucu, değişenin bir önceki andan
farklı bir şey olduğundan bilgisinin edinilemeyeceğidir. Öte yandan Parmenides, duyulur,
deneyimlenebilir gerçeklikten tümüyle bağımsız, yalnızca akıl yoluyla erişilebilir bir
gerçeklik bulunduğunu varsayar. Bilgi işte bu durağan gerçekliğin bilgisi olmalıdır. Platon
açısından da değişenin bilgisi kesin olamaz. Bilgi kalıcı, kesin, yanılmaz olacaksa değişmeyen
şeylere ilişkin olmalıdır.
Platon, Sokrates, Herakleitos ve Parmenides’in felsefi mirasını harmanlayıp idealar
öğretisine ulaşır. Tanımlama sorunu çözmek için tanımlanabilir değişmeyen nesnelerin var
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oldukları, bunların zamanın ve mekanın dışında bulundukları ve ancak akıl yoluyla
kavranabildikleri sonucuna varır. Platon işte bu nesnelere idealar adını verir. İdealar değişen
şeylerin değişmez asıllarıdır. Platon bu tür nesneleri adlandırmak için, ideanın yanı sıra,
biçim/form (morphe) ya da öz (eidos, ousia) kavramlarını da kullanır. Aristoteles, ideayı çok
içerisindeki bir olarak tanımlar.
İdeaların özellikleri şöyle belirtebiliriz:
i.

Ezeli ve ebedidirler.

ii.

Değişmez ya da bozulmazlar.

iii.

Değişmediklerine göre bu dünyada bulunamazlar.

iv.

Bu dünyada bulunmadıklarına göre başka bir dünyada bulunmalıdırlar.

v.

Bu başka dünya idealar dünyasıdır.

vi.

Değişmediklerine göre zaman dışıdırlar.

vii.

Parçalardan meydana gelmezler.

viii.

Duyular yoluyla değil akıl aracılığıyla bilinebilirler.

ix.

Tüm var olanların nedenidirler.

x.

İdea, ideanın örneği olan şeyden farklıdır.

xi.

İdeayla kendi adını taşıyan şey arasındaki ilişki, kopyanın asılla ilişkisi gibidir.

Platon ideaları başlıca beş türde toplar:
1. Doğal varlıkların ideaları. Sözgelimi, insan, at, köpek vb.
2. İnsan elinden çıkma ürünlerin ideaları. Sözgelimi, masa, sandalye, vb.
3. Matematiksel nesnelerin ideaları. Sözgelimi, bir sayısı, iki sayısı, üçgen, dörtgen
vb.
4. Genel nitelikte idealar. Sözgelimi, fark, benzerlik ideaları vb.
5. Değer ideaları. Sözgelimi, iyi, güzel, adil vb.
İyi ideasının diğer idealar arasında ayrıcalıklı bir konumu bulunur. En üstün idea iyi
ideasıdır. Nesnelere gerçekliğini insan kavrayışına bilme gücünü veren iyi ideasıdır. Platon iyi
ideasını şöyle niteler: “Görünen dünyada, göz ve görünen nesneler için güneş neyse,
kavranan dünyada iyi de düşünülen şeyler için odur.”
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İdeaların varoluşunun taşıdığı metafizik ve ontolojik sorunlar bir yana Platon idealar
kuramıyla hepimizin gündelik yaşamında karşılığı olan bir soruna çözüm getirmeye
çalışmıştır. Nasıl oluyor da birbirinden farklı şeyleri aynı kavramla anabiliyoruz? Sözgelimi,
biz insanların hiçbiri birbiriyle aynı değilken ortak bir addan nasıl söz edebiliyoruz? Ortak
özelliklerden ötürü mü? Tüm insanlar için geçerli olan ortak özellik ne? Kromozom sayısı
mı? Moli balıkları da insanla aynı sayıda kromozom içeriyor. Gen yapısı mı? Genetik açıdan
birbiriyle bütünüyle aynı olan iki insan bulabilmek olanaklı mı? İşte Platon, idealar kuramı
aracılığıyla birbirlerinden farklı bireyleri bir araya getirilmesini kendi bakımından açıklar.
Bireyler bir ideadan pay aldıkları ölçüde o idea altında toplanır.

5.3. İdealar Dünyası-Şeyler Dünyası Bağıntısı
Yukarıda belirttiğimiz gibi idealar, idealar dünyası adı verilen ideal bir dünyada bir
arada durur. Bu durumda şeyler ile idealar arasında bağ nasıl kurulur? Platon bu bağı iki
biçimde açıklar. İlkine göre, bu ilişki bir pay alma ilişkisidir. Bir şey herhangi bir A’lık
ideasından pay aldığı ölçüde A olur. Diğer bir açıklama ise “ideanın ilişkili olduğu o şeydeki
varoluşu”dur.

5.4. İdealara İlişkin Bir Sorun
Platon Phaidon diyalogunda pay almayı şöyle anlatır:
“Güzel [güzel ideası] aracılığıyla, güzel şeylerin güzel oldukları düşüncesine, tüm
kalbimle çok yalın ve açık bir biçimde ve belki de aptalcasına, hep sadık kaldım.”
Öte yandan yukarıda ideaların özelliklerinden biri olarak, bir ideanın, kendinden pay
alan bir şeyden farklı olduğunu belirtmiştik. Bu durumda Platon bir yanda, güzellik ideasının
kendisinin güzel, adalet ideasının kendisinin adil olduğunu belirtirken, öte yanda güzellik
ideasının kendisinin güzel olamayacağına ilişkin görüşü durur. Bu ise bir çelişkidir.

5.5. Anımsama Kuramı
Platon, Menon Diyalogunda bir paradoks öne sürer. Bu paradoks birbiriyle ilişkili iki
sorudan oluşur: Bilinmeyeni aramak nasıl olanaklıdır? Bilinmeyeni bulduğumuzda, onun
aradığımız şey olduğundan nasıl emin olabiliriz? Platon bu sorunları çözmek için anımsama
kuramını geliştirir. Buna göre bilgi öğrenilmekten çok anımsamadan gelir. İnsan ruhu bir
zamanlar, idealar dünyasında bulunup ideaları seyretmiş olmalıdır. İnsan ruhu idealar
dünyasından bu dünyaya geçtiğinde bildiklerini unutur. Ancak şeylerle karşılaşma ona
unuttuğu bilgileri yeniden anımsatır.

5.6. Bölünmüş Çizgi Benzetmesi
Platon, bölünmüş çizgi benzetmesi aracılığıyla bilgi sıralamasını ortaya koyar. Önce
dünyayı görünüşler dünyası ve kavranır dünya olarak ikiye ayırır. Görünüşler dünyası iki
türlü bilgiye olanak sağlar. Bunlardan ilki Platon açısından en aşağı bilgi düşlerle, imgelerle
ilgili olanlardır. Aşağıdan yukarı ikinci bilgi türü, duyusal nesnelerin bilgisidir. İnanç ve düş
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bilgisi birlikte sanı (doxa) olarak değerlendirilir. Kavranır dünya ise matematiksel nesnelerin
bilgisi ve onun üzerinde ideaların bilgisi ve en üstte iyi ideasının bilgisinden oluşur. Bu
benzetmeyi şöyle gösterebiliriz:

Kavranır Dünya

Görünüşler Dünyası

Nesnesi

Zihinsel Karşılığı

İyi İdeası

Akıl (noesis)

İdealar

Episteme (nous)

Matematiksel Nesneler

Düşünme (dianoia)

Duyulanabilir Şeyler

İnanç (pistis)

İmgeler

İmgeleme (eikasia)

5.7. Ruh Öğretisi
Platon’un idealar öğretisi onu ruhun ölümsüzlüğü düşüncesine götürür. Kuşkusuz bu
tutumunda Sokrates’in ruhun özü bakımından geçici dünyaya değil de, ebedi dünyaya bağlı
olduğu düşüncesinin büyük payı bulunur. Öte yandan İtalya’da yakından tanıştığı
Phytagorasçı dinsel öğretinin de Platon üzerinde etkisi olur. Phytagorasçılar ruhun
ölümsüzlüğüne inanır. Bu iki etkiyle Platon bedeni, yeryüzündeki yaşamından önce tanışıklık
içinde olduğu İdealar dünyasına ulaşabilmek için, kurtulmak istediği, bir tutukevi ve bir
mezar olarak betimler. Platon’un bu görüşleri Yunan yerleşik inancına aykırı düştüğünü
belirtmek gerekir. Geleneksel Yunan ruh (pshyche) anlayışı, ruhun bedeni canlandıran, ancak
kendisi de bedene bağımlı olan bir nefes ya da buhar olduğudur. Yunanlar ölüm sırasında,
beden yok olunca ve evsiz barksız kalan ruhun solgun ve silik bir varoluşa geçtiğine inanır.
Bu bakımdan geleneksel Yunan düşüncesi bu dünyada yaşamaya vurgu yapar. Platon ise
ruhun, bedenin ölmesinden sonra yaşadığını savunur. Hatta ruh, bedeni yaşarken yaptıkları
uyarınca cezalandırılır ya da ödüllendirilir. Platon’a göre ruh üç parçalı yapıdadır: arzular,
cesaret ve akıl. Erdem, ruhun bu üç yanının birlikte iş görmesidir.

5.8. Devlet
Platon ideal devlet tasarımını, ruh anlayışından yola çıkarak oluşturur. Nasıl ruh
parçalı bir yapıda ise devlet de böyle olmalıdır. Devlet her yurttaşın niteliği ve yeterliğine
göre saptanan işlevi yerine getirmesine dayanan bir birlik üzerine kuruludur. Devlette üç sınıf
bulunur: zanaatçılar, koruyucular ve yasa koyucular. Bu sınıflar sırasıyla insan ruhunun arzu,
cesaret ve akıl yönüne karşılık gelir.
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İyi kurulmuş bir devlet bilge, yiğit, ölçülü ve doğrudur. Devlet akıllıdır çünkü
kendisini küçük bir azınlık yönetir. Yiğittir çünkü devlet uğrana savaşanlar, yasalara uygun
davranırlar. Ölçülüdür çünkü iyi yan, kötü yanı buyruğu altına almış, yasa koyucular ve
koruyucular devlete egemendir. Platon bu devletin ereğini şöyle anlatır: “Kent-devletini
kurarken ereğimiz, bir sınıfa özel bir mutluluk vermek değil de, bir bütün olarak kenti,
olanaklı olduğu ölçüde, mutlu etmektir.”
Böylece başından beri aranan ideal devletin yordamı bulunmuş olur: her yurttaş
doğasına uygun işi görerek kendini devlete adayacaktır. Devleti doğru ve adil biçimde
yönetmek için, yasa koyucular bilgeliğe ulaşmak zorundadır, bu ise çok uzun yıllar süren
eğitim verilerek sağlanır.
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
YEDİNCİ MEKTUP4
Platon'dan Dion'un akraba ve dostlarına.
İyilikler,
Sizin de Dion gibi düşündüğünüze inanmam gerektiğini; eylem ve sözlerimle size,
elimden geldiğince yardım etmemi istediğinizi yazıyorsunuz. Şu yanıtı veririm: görüş ve
istekleriniz gerçekten Dion'unkiler gibiyse, çabalarımı sizinkilerle birleştirmeye hazırım;
değilse, uzun uzun düşünmem gerek. Dion'un görüş ve isteklerini size anlatabilirim
sanıyorum; hem de tahmin ederek değil; çünkü bunlar üzerinde tam bir bilgim vardır. İlk kez
Syrakusa'ya geldiğimde, kırk yaşlarımdaydım; Dion, Hipparinos'un şimdiki yaşındaydı ve o
zamanki düşüncesini bugüne dek hiç değiştirmemiştir. Dion, Syrakusalıların özgür olmaları
ve kendilerini en iyi yasalara göre yönetmeleri gerektiğini düşünüyordu. Onun için, bir
Tanrı'nın Hipparinos'a, Dion'un devlet yönetimi konusundaki düşüncelerine uygun düşünceler
esinlemiş olmasına şaşılmamalıdır. Bu düşüncelerin nasıl oluştuğunu; genç ya da yaşlı,
herkesin bilmesi uğraşmaya değeceğinden, her şeyi, ta baştan alarak anlatmaya çalışacağım.
Şimdi bunun tam zamanıdır.
Gençlikte, ben de birçok genç gibiydim. Kendi kendime davranabileceğim gün
gelince, hemen devlet işlerine atılmaya karar vermiştim. Ama o zaman, bu alanda birçok
değişme olmuştu; kendimi şu durum karşısında buldum: Birçok kimse, o zamanki yönetime
saldırmış, ayaklanma çıkmış ve yeni yönetimin başına elli bir kişi konmuştu. Bunlardan on
biri kentte, onu da Peiraieus'da görev almıştı; görevleri agorayla kentin yönetimini
ilgilendiren işlerle uğraşmaktı. Öteki otuzuna, tam yetkiyle en yüksek erk verilmişti. Bunlar
arasında tanıdıklarım, akrabalarım vardı; uygun bir iş vermek üzere beni hemen çağırdılar.
Genç yaşım düşünülecek olursa, hiç de aşırı olmayan birtakım düşlemler kuruyordum:
Bunların devleti, eğrilik yolundan doğruluk yoluna getirerek yöneteceklerini sanıyor, ne
yapacaklarını merakla bekliyordum. Oysa çok geçmeden, eski düzeni sanki altın çağmış gibi
arattıklarını açıkça gördüm. Birçok zorbalıktan başka, o zamanın en doğru adamı olduğunu
çekinmeden söyleyebileceğim yaşlı dostum Sokrates'e de saldırdılar. Onu başka kimselerle
birlikte, bir yurttaşı yakalamaya göndermek; bu yurttaşı ölümle cezalandırıp, Sokrates'i,
istesin istemesin, siyasetlerine karıştırmak istiyorlardı. Sokrates onları dinlemedi; onların
büyük suçlarına ortak olmaktansa, bütün tehlikelere göğüs germeyi yeğledi. Ben de, bu türlü
şiddet olayları ve buna benzer, bunlar gibi önemli daha başka zorbalıklar karşısında tiksinti
duydum; olup biten iğrençliklerden uzaklaştım. Az zaman sonra, Otuzlar düştü; kurmuş
oldukları yönetim biçimi de onlarla birlikte ortadan kalktı.
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Devlet işlerinde ve kentin yönetiminde pay almak isteğini, biraz daha zayıf olmakla
birlikte gene duydum. Birçok karışıklığın olageldiği o zamanlarda da insanları başkaldırmaya
sürükleyen birçok şey oluyordu: kimilerinin, bu başkaldırmalarda, düşmanlarından
gereğinden çok öc aldıklarını görmek de şaşılacak bir şey değildi. Bununla birlikte, ülkelerine
dönen sürgünler çok yumuşak davrandılar. Ama, nasıl oldu bilmem, güçlü kimseler yine o
Sokrates'i, dostumuzu, hiç hak etmediği halde, iğrenç bir biçimde suçlayarak mahkemeye
sürüklediler; davayı açanlar dinsiz olduğunu ileri sürdüler; onu mahkûm edenler de buna
inandılar. Ve işte bu adamı, kendileri sürgünde ve yıkıma uğramış oldukları bir zamanda,
kendileri gibi sürgün dostlarından birini yakalamayı, dine aykırı olacağını söyleyerek geri
çevirmiş olan bu adamı, öldürdüler. Bu düzensizlikleri, devleti yöneten kimseleri gördükçe,
yaşımın ilerlediğini de düşündükçe, devlet işlerini iyi yönetmenin çok güç olacağını
anlıyordum. Aslında dost ve yandaşlar olmadıkça böyle bir şey yapılamazdı; kentimiz de,
atalarımızın yöntem ve göreneklerine göre yönetilmediğinden, elde hiç dost ve yandaş yoktu;
yenilerini bulmaya gelince, bunun ne denli güç olacağını biliyordum. Bundan başka, yazılı
yasalar, yöntemler ve görenekler bozulmuş; kötülük de öyle hızla ilerlemeye başlamıştı ki,
önceleri halk çıkarını ele almayı can ve gönülden isteyen ben, bu durum karşısında her şeyin
akıntıya kapıldığını gördüğümdem sanki sersemlemiştim. Bununla birlikte, bu durumu
iyileştirmek ve tüm yönetim biçimini değiştirmek için yollar aramaktan geri kalmıyor, eyleme
geçebileceğim anı bekliyordum. Ama sonunda, o zamanki bütün devletlerin kötü yönetildiğini
anladım; çünkü yönetim, uygun koşullar altında yetkin olarak yeniden düzenlenemezse,
yasalarının iyileşmesine hemen hemen olanak yoktur. İşte bunun için, felsefeyi överken,
ancak felsefenin yardımıyla devletlerin ve kişilerin yönetiminde doğruluk gösterilebileceğini
söylemiş; bundan ötürü de, insan soyunun, başına çöken belalardan ancak tam ve gerçek
filozofların yönetimi ele almasıyla ya da devletin başında olanların, Tanrı'nın iyicilliğiyle
gerçekten filozof olmaları durumunda kurtulabileceğini belirtmiştim.
İşte İtalya ve Sicilya'ya, ilk olarak bu düşüncelerle geldim ve bu ülkelerde "mutlu"
denen yaşamı (İtalya ve Syrakusa yöntemlerine göre ardı arası kesilmeyen şölenlerle dolu o
yaşamı) hiç beğenmedim. Herkes karnını günde iki kez tıka basa dolduruyor; gece kimse
yalnız yatmıyor; herkes böyle bir yaşayışın açmış olduğu yolda yürüyüp gidiyordu.
Yaradılıştan ne denli üstün yetileri olursa olsun, yeryüzünde hiç kimse, gençliğinden beri
böyle yetişmiş olursa bilgeliğe erişemez; ölçülü de olamaz. Öteki erdemler için de aynını
söyleyebilirim. Yurttaşlar, her şeylerini çılgınca harcamak gerektiğini düşünür; bütün
çabalarını aşk cümbüşlerine vererek yiyip içmekten başka bir şeyle uğraşmamak gerektiğini
sanırlarsa, hiçbir yasa, ne denli iyi olursa olsun, bir devleti rahata kavuşturamaz. Böyle
devletler, tyrannosluk, oligarşi, demokrasi gibi birçok yönetim biçiminden geçmek zorunda
kalırlar; Siyasal erkin başında olanlar da, doğruluk ve eşitlik üzerine kurulmuş bir yönetim
biçiminin adını bile işitmeye katlanamazlar.
İşte yukarda sözünü ettiklerimden başka, Syrakusa'ya geçerken bunları düşünüyordum.
Ama bana öyle geliyor ki, uğursuz bir güç, daha o zaman Dion'la Syrakusalıların başına çöken
yıkımların tohumunu atmaya çalışıyordu. Size, şimdi ikinci kez olarak vermekte olduğum
öğütleri de tutmak istemezseniz, daha başka yıkımların olagelmesinden de korkulur. Dion'la
olan ilişkilerimizde (Dion o zaman gençti) ona insanlık için en iyi şeyin ne olduğunu
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söylemek ve bunu gerçekleştirmesini istemekle tyrannosluğun yıkılması yolunda çalıştığımı
bilmiyordum. Çünkü, keskin zekasıyla her şeyi, hele o zamanki sözlerimi çok iyi kavrayan
Dion, beni rasladığım gençlerin hiçbirinde görmediğim bir anlayış ve coşkuyla dinledi; ve
erdemi, zevk ve şehvetten kat kat üstün tutarak birçok İtalyan ve Sicilyalıdan büsbütün başka
türlü yaşamaya karar verdi. Onun bu tutumu karşısında, tyrannosluk yandaşlarının duyduğu
nefret de, Dionysios ölünceye kadar gitgide arttı.
Dionysios ölünce, Dion, gerçek felsefeyle edinmiş olduğu düşüncelerin başkalarında
da bulunabileceğini düşündü ve böyle düşüncelerin başkalarının kafalarında da yer etmiş
olduğunu gördü; bunlar, sayıları az olmakla birlikte, yine ufak bir topluluktu. Dion, Tanrı'nın
yardımıyla, Dionysios'u da bunların arasına katabileceğini sanıyordu; böylece Dionysios da,
öteki Syrakusalılar da sözle anlatılamaz bir mutluluk içinde yaşayacaklardı. Bundan başka
Dion, benimle olan ilişkisinin, kendisinde nasıl en iyi, en güzel bir ömür sürme isteğini
kolayca uyandırdığını anımsayarak, işbirliği etmem için, her ne olursa olsun, hemen
Syrakusa'ya gelmem gerektiğini düşündü. Böyle yaşama isteğini Dionysios'da uyandırabilirse
(ki bunun için girişimde bulunuyordu) bütün ülkede, şimdi olduğu gibi kan akıtmalara,
idamlara, yıkımlara yol açmadan, gerçek ve mutlu bir yaşam sağlayabileceğini umuyordu.
Böyle doğru bir düşünceyle, Dionysios'u beni yanına çağırması gerektiğine inandırdı; kendisi
de bana adamlar gönderdi ve her ne olursa olsun, başka kimseler Dionysios'u etkileyerek onu
en iyi yaşam yolundan çevirip başka bir yaşayışa sürüklemeden önce, Syrakusa'ya gelmemi
istedi. Biraz uzatmış olacağım ama, bunu benden şu sözlerle diliyordu: "Tanrı iyiliğiyle elde
ettiğimiz bu fırsattan daha uygun bir fırsat bekleyebilir miyiz?" Sonra sırasıyla, İtalya ve
Sicilya devletinin büyüklüğünü; elindeki yönetim erkini; Dionysios'un gençliğini ve felsefeyle
eğitime gösterdiği ateşli hevesi ileri sürüyor; Dionysios'un yeğen ve arkadaşlarının benim her
zaman öne sürdüğüm öğretiyi ve yaşayışı kabul edeceklerini; Dionysios'u etkilememize
yardım edebileceklerini ekliyordu. Sözün kısası, büyük devletleri yönetenlerin felsefeyle
uğraşan kimseler olmasını istiyorsak, bunu ancak şimdi gerçekleştirebilirdik; böyle bir fırsat
bir daha elimize geçmezdi. İşte Dion beni bu ve buna benzer başka sözlerle kışkırtıyordu.
Bana gelince, bir yandan gençler beni kaygılandırıyor, nasıl bir yol tutacaklarını
düşünüyordum; çünkü, gençlik çağında istekler çabuk değişir, sık sık birbirine karşıt yollar
tutar; bir yandan da, Dion'u tanıyor, olgun yaşına, huyunun yaradılıştan olan sağlamlığına
güveniyordum. İşte böylece bu düşüncelerimi karşılaştırıyor, yola çıkayım mı, Dion'un
sözlerini dinleyeyim mi, dinlemeyeyim mi diye bocalıyordum. Sonunda, yasalar ve devlet
yönetimi konusundaki düşüncelerimin gerçekleşmesi yolunda bir adım atılacaksa, bunun
şimdi denenebileceğini düşünerek gitmeye karar verdim; yeterince inandırmam gereken
yalnızca bir kişi vardı; bunu başarabilirsem, her şey yoluna girecekti.
İşte yurdumu bu gibi düşüncelerle bıraktım; başkalarının ileri sürdüğü nedenlerle
değil. Her şeyden önce kendime, yalnızca konuşup işe girişmekten çekinen bir adam gibi
görünmekten ve gerçekten ciddi tehlikeler geçirmekte olan Dion'un konukseverlik ve
dostluğuna sırt çevirmiş olacağımdan utanıyordum. Dion'un başına bir yıkım gelseydi.
Dionysios ya da başka karşıtlarınca kovulsaydı da sürgün olarak yurdumuza gelip bize şunları
söyleseydi: "Ey Platon! İşte sürgün olarak yanına geldim; düşmanlarıma karşı kendimi
korumak için eksik olan ne yaya askerlerdi, ne de biniciler; bana gereken senin o inandırıcı
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sözlerindi; Platon, gençleri erdem ve doğruluk yoluna götüren, onları dostluk ve arkadaşlık
bağlarıyla birleştiren sözlerin. Bilirim, sen bunda herkesten ustasın. Böyle bir yardımı benden
esirgedin; ben de işte Syrakusa'yı bıraktım, buraya geldim. Ama sen asıl benden değil, o hep
göklere çıkardığın, başkalarının değer vermediğini söylediğin felsefeden utan. Çünkü bana
sırt çevirmiş oldun. Megara'da olsaydım da, yapmak istediğim şeylerde seni yardıma
çağırsaydım; eminim, gelirdin; çünkü gelmezsen, kendini insanların en değersizi sayardın.
Ama şimdi yolculuğun uzunluğunu, yolun güçlüklerini, yorgunluğu ileri sürerek, herkesin
seni "korkak" diye ayıplamasından kurtulacağını mı sanıyorsun? Hayır Platon, hayır; bundan
kurtulamayacaksın." Evet, Dion bu sözleri söyleseydi, bu yakınmalarını karşılayacak uygun
bir yanıt bulabilir miydim? Hayır. İşte, insanca nedenlerin olabileceği denli akılcı ve doğru
nedenlerle yola çıktım ve yine bu nedenlerle ne ilkelerime, ne de huyuma uygun bulduğum
tyrannosluk altında yaşamak üzere, bana onur vermekten hiç de geri kalmayan kendi asıl
işlerimi bıraktım. Yola çıkmakla konuksever Zeus'a vicdan borcumu ödemiş, felsefenin
ayıplanmasını da önlemiş oluyordum. Çünkü gevşeklik ve çekingenlik göstererek korkaklıkla
suçlanmayı göze alsaydım, felsefe gerçekten alçalacaktı.
Uzatmayayım; Syrakusa'ya gelince, Dionysios'un sarayının baştan başa karışıklıklar
içinde olduğunu gördüm; Dion'a da tyrannosluğu ele almak istiyor diye kara çalıyorlardı.
Onu, gücüm yettiğince savundum; ama gücüm de pek öyle büyük değildi. Aşağı yukarı üç ay
sonra Dionysios, Dion'u tyrannosluğa karşı birtakım hırsları olmakla suçlayarak küçük bir
gemiye bindirtti; utanç verici bir biçimde kovdu. Dion'un dostları, bizler korkmaya başladık:
Dionysios, Dion'la işbirliği ettiğimizi ileri sürerek herhangi birimizden öc alabilirdi. Bana
gelince, bütün olup bitenlere neden olduğumdan, Dionysios'un beni öldürttüğü sözleri
Syrakusa'da dolaşıp duruyordu. Ama Dionysios, hepimizin böyle ürktüğünü görünce, bunun
daha kötü sonuçlar doğurmasından korktu; hepimize, hele bana, gene iyilikseverlikle
davranmaya başladı. Beni yüreklendirmeye uğraşıyor, kendisine güvenmem gerektiğini
söylüyor, kalmam için üsteliyordu. Kaçarsam, kendisi için iyi olmayacağını; kalırsam, bunun
tersi olacağını söylüyordu. İşte, görünürde yalnızca bunun için bana böyle üsteleyerek rica
ediyordu. Fakat tyrannosların ricalarında zorun da yeri olduğunu hepimiz biliriz. Kaçmamı
önlemek için bir yol buldu: beni akropolise gönderdi, orada oturmamı istedi. Ben burada
oldukça, hiçbir gemi kaptanı, Dionysios gitmeme engel olmasa bile, ondan bu yolda bir
buyruk almadan beni gemisine bindirip götürmezdi; tüccarlar da, sınırları bekleyen memurlar
da, yalnız başıma ülkeden çıkmama izin vermez; beni yakalar, Dionysios'un yanına
götürürlerdi. Hem o zaman ortalarda gene birtakım sözler, o öncekilere tümüyle karşıt
birtakım sözler dolaşıyor; Dionysios'un bana şaşırtıcı bir saygı beslediği söyleniyordu. Bunun
aslı nedir? Doğrusunu söylemeliyim, Dionysios huyuma ve davranışıma alıştıkça, bana daha
çok bağlanıyordu; ama kendisine, Dion'a olduğundan daha çok saygı gsötermemi; bana
Dion'dan daha çok bağlı olduğuna inanmamı istiyordu; ve şaşılacak şeydir, bunu onur ve
namusunu ilgilendiren bir konu sayıyordu. İstediğini elde etmek için en iyi yol, böyle bir
şeyin olabileceğini varsayarsak, benimle çok yakından ilişkide olması, öğrencim olarak
felsefe üzerine vereceğim dersleri dinlemesiydi. Ama bir türlü karara varamıyor; böyle
yaparsa özgürlüğünün sınırlanacağını, Dion'un tasarılarının gerçekleşeceğini söyleyen kara
çalmacıları dinliyor, korkuyordu. Ben, belki bir gün felsefeye uygun bir yaşamı sever
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umuduyla buraya ne için geldiğimi unutmuyor, her şeye katlanıyordum. Ama Dionysios
dayandı, bütün çabalarımı alt etti.
İşte Sicilya'ya ilk kez geldiğimde, orada geçirdiğim ilk zamanlarda olup bitenler.
Sonra Dionysios ivedi olarak beni gene çağırdı; yurdumu bırakarak Sicilya'ya vardım. Niçin
geldim, nasıl davrandım? Böyle yapmam ne derece doğru ve akılcıydı? Bunu, Sicilya'ya
ikinci kez niçin geldiğimi öğrenmek isteyenlere yanıt olmak üzere sonra söyleyeceğim. Önce,
bu gibi durumlarda nasıl davranılmalıdır, onu göstereceğim. Çünkü mektubumda, ikincil
konular yüzünden asıl olan konuyu unutmamalıyım. İşte söyleyeceklerim:
Sağlığına zararlı bir yaşam sürdüren bir hasta, bir hekime danışacak olursa, hekim ona
önce yaşayışını değiştirmesini söylemeli; hasta bunu dinlerse, ona bakmayı ve öğüt vermeyi
sürdürmelidir, değil mi? Ama dinlemezse, böyle bir kimseye artık düşündüklerini söylemeyen
adam, bence doğru ve gerçek bir hekimdir; böyle yapmayansa korkak ve bilgisizin biridir.
Yöneten bir ya da iki kişi olsun, her devlet için de böyledir. Devlet gerektiği gibi doğru yolda
yürür de kendisini ilgilendiren bir nokta üzerinde öğüt isterse, aklı başında bir adam ona bu
öğüdü verir; ama doğru yoldan tümüyle uzaklaşan, bunun izinden bile gitmek istemeyen,
kendisine öğüt verenleri ölümle korkutarak yönetim düzenini olduğu gibi bırakmalarını,
hiçbir şeye dokunmamalarını söyleyen devletlere gelince; bu devletler, kendilerine öğüt
verenlerin, hırs ve isteklerine boyun eğmelerini, bunları her zaman en kolay, en çabuk yolla
doyurmak için yollar bulmalarını isterlerse, onlara bu yolda öğüt veren kimseler bence birer
alçaktan başka bir şey değildirler; bu isteklerine boyun eğmeyen kimseleri de gözüpek
sayarım.
İşte düşündüklerimi söyledim. Şimdi bana biri gelse de, zenginlik elde etmek ya da
ruh ve vücudunun bakımını sağlamak gibi yaşamını ilgilendiren bir konuda danışsa; gündelik
yaşamını gerektiği gibi geçirdiğini ve bana sorduğu konularda öğütlerimi dinleyeceğini
anlarsam, ona seve seve öğüt veririm; onu başımdan savmak için gelişigüzel bir yanıtla da
kalmam. Ama bana danışmazsa, sözlerimi de tutmayacağını anlarsam, böyle bir adama
(oğlum bile olsa) kendiliğimden öğüt vermem; onu zorlamam da. Bir köleye öğüt verebilir,
bunu dinlemezse, zorla dinletirim. Ama (akıllarını yitirmiş değillerse) anamı babamı
zorlayacak olursam, dine aykırı davranmış olurum. Onlar, kendilerinin hoşlandıkları, benim
hoşlanmadığım bir yaşam kurmuşlarsa, onları ne ayıplayarak rahatsız ederim, ne de okşayarak
ve hırslarını (ki ben bunlara kapılmaktansa ölümü göze alırım) doyuracak yollar göstererek
onlara hizmet ederim. Aklı başında bir kimse de, ülkesine böyle davranmalıdır. Ülkesi iyi
yönetilmiyor mu; sözlerinin boşa gitmeyeceğini, kendisinin de ölüm cezasına
çarpılmayacağını sanıyorsa, konuşsun; ama en iyi yönetim biçimini kurmak, ancak birtakım
yurttaşları sürmek ve öldürmekle olacaksa, yönetimi değiştirmek yolunda ülkesini zorlamasın,
sussun; kendisinin ve yurdunun esenliği için Tanrılara yalvarsın.
İşte size vereceğim öğütler: (Genç) Dionysios'a da babasının başına gelenlerden
kurtulması için gündelik yaşamını kendinin efendisi olabilecek bir yolda düzenlemesini; dost
ve yandaş edinmesini, Dion'la birlikte söylemiştim. Babası, barbarların yakıp yıktıkları birçok
Sicilya kentini geri alarak yeniden kurmuş, ama bunların yönetimini, yabancılardan ya da
kardeşleri arasından (kendisinden genç oldukları için kendisinin yetiştirdiği, sıradan kimseler
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oldukları halde her birini birer baş yaptığı, yoksul oldukları halde büyük zenginlikler elde
etmelerine yardım ettiği kardeşleri arasından) seçeceği dostlara emanet etmemiş ve bu yüzden
kendisine bağlı devletler oluşturmayı başaramamıştı. Bu devletleri kendi erkiyle işbirliği
etmeye ne inandırabilmiş, bunu ne öğretebilmiş, ne de iyilikler ya da aile bağlarıyla böyle bir
şeyi sağlayabilmişti. Böylece Dareios'tan yedi kat aşağı olduğunu göstermişti. Dareios,
kardeşlerine ya da kendisinin yetiştirdiği kimselere değil, yalnızca o Medli iğdişi ortadan
kaldırmasına yardım etmiş olanlara güvendi; ülkesini, her biri bütün Sicilya'dan daha büyük
olan yedi bölüme ayırdı. O güvendiği kimseler, kendisiyle de, birbirleriyle de kavga
etmediler; ona bağlı iş ortakları oldular. Dareios, iyi bir yasa koyucunun, iyi bir kralın nasıl
olması gerektiğinin bir örneğini verdi; çünkü, yapmış olduğu yasalar Pers devletini bugün de
korumaktadır. Atinalılara bakın; barbarların ele geçirmiş olduğu birçok Helen kentini geri
aldılar; bu kentleri dolu bulup kendileri yerleşmedikleri halde, altmış yıl egemenlikleri altında
tuttular; çünkü her birinde kendilerine bağlı birçok dost edinmişlerdi. Oysa Dionysios, bütün
Sicilya'yı tek bir devlet halinde bir araya getirdiyse de, yalnızca kendisine güvendi, güçlükle
tutunabildi; çünkü çok dostu ve bağlı yandaşı yoktu. Bir insanın yanında böyle adamların
bulunup bulunmaması da erdeminin ya da düşkünlüğünün en kesin belirtileridir.
İşte Dion'la ben, (genç) Dionysios'a bu öğütleri veriyorduk. Çünkü, babasının vasiliği
altında bulunmuş olduğundan, ne konumuna uygun bir eğitim görmüş, ne de bu yolda bir ders
almıştı. Dionysios'u, akrabaları ve kendi yaşındaki gençler arasında erdem bakımından
birbirleriyle anlaşmış dostlar edinmesi ve hele, çok gereksinmesi olduğundan, kendi
kendisiyle anlaşması yolunda çabalamaya yüreklendiriyorduk. Doğal olarak bunu açıkça
söylemiyorduk; böyle bir şey tehlikeli olabilirdi. Ama, kapalı sözcüklerle, ona bir insanın
ancak bu ilkeleri göz önünde tutmakla kendisini ve yönettiği kimseleri koruyabileceğini;
başka bir yoldan giderse, büsbütün ters sonuçlara varacağını göstermek için elimizden geleni
yapıyorduk. Kendisine gösterdiğimiz yolda yürür; düşünceyle, akılla davranırsa ve o zaman
Sicilya'nın yıkılmış kentlerini yeniden kurmak; bunları, barbarların saldırılarına karşı,
kendisine ve birbirlerine bağlayacak olan bir devletler birliği durumuna getirmek isterse,
babasından kalan devleti iki katına değil, on katına çıkarırdı; çünkü, böyle bir şey başarılırsa,
Dionysios Kartacalıları, Gelon'un yaptığından daha kolaylıkla alt ederdi. Oysa babası,
barbarlara vergi vermek zorunda kalmıştı.
İşte yer yerde dolaşan sözlere, Dionysios'un inandığı ve bu yüzden Dion'u sürüp, bizi
de korku içine düşürdüğü sözlere göre, Dionysios'a karşı kötü niyetleri olan bizlerin ona
söylediklerimiz, ona verdiğimiz öğütler... Her neyse, birbiri ardından gelen olaylarla dolu
öykümü bitireyim: Dion, Peloponnessos ve Atina'dan geldi ve böyle yapmakla Dionysios'a bir
ders vermiş oldu. Kenti kurtarıp, ikinci kez Syrakusalılara teslim ettiği halde, Syrakusalılar
Dion'a; Dion, Dionysios'u dersleriyle yönetmeye uygun bir kral yapmaya çalıştığı ve bütün
eylemlerinde kendisine uymasını istediği zaman Dionysios nasıl davrandıysa, öyle
davrandılar. Dionysios daha çok kara çalmacılara güveniyor; bunlar da, Dion'un bütün
çabalarının hedefinin tyrannosluğu devirmek olduğunu söylüyorlardı. Sözde Dion,
Dionysios'un felsefe araştırmalarına duyacağı sevgi dolayısıyla, işleriyle artık
ilgilenmeyeceğini, yönetimi kendi eline bırakacağını umuyormuş; böylece yönetimi tümüyle
eline alacak, Dionysios'u da bütün işlerden kurnazlıkla uzaklaştıracakmış. O zaman hedefe
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ulaşan bu kara çalmalar, Syrakusa'da ikinci kez gene hedeflerine ulaştı; bunları yayan
kimseler de saçma, çirkin bir başarı kazanmış oldular.
Bundan sonra olup bitenleri, şimdiki işlerde yardımımı isteyen sizlere söylemeliyim.
Dion'un dost ve iş ortağı olan Atinalı ben, kavga ve anlaşmazlıklar yerine bir dostluk kurarım
umuduyla tyrannosun yanına geldim; ama kara çalmacılar beni alt ettiler. Dionysios, bana
onurlu konumlar vererek, paralar armağan ederek, beni kendi yanına çekmeye çalıştı; Dion'u
sürmesini haklı gösterecek bir dost ve tanık kazanmak istiyordu. Bütün çabaları boşa gitti.
Daha sonra, Dion yanında iki kardeşiyle yurduna döndü. Aralarındaki dostluk felsefeden
değil, büyük küçük değişik gizlere ermiş kimseler ve konuklar arasında olagelen ve birçok
dostluğun kaynağı olan o olağan arkadaşlıktan ileri geliyordu. İşte Dion'la birlikte gelenler
böyle dostlardandı; bundan dolayı ve Dion'a yurduna dönmek için yaptıkları yardımdan ötürü
arkadaşları olmuşlardı. Ama Sicilya'ya geldikleri zaman, Dion'un, kurtarmış olduğu
Sicilyalıların kara çalmalarına uğradığını, tyrannosluğa geçmek istemekle suçlandığını
görünce, arkadaş ve konuklarına sırt çevirmekle kalmadılar; ellerinde silahlarla Dion'u
öldürenlere yardım ettikleri için, onun öldürmenleri (katilleri) de oldular. Bu çirkin ve dine
aykırı öldürüyü [cinayeti] ne saklamak, ne de anlatmak isterim: bunu, şimdi olduğu gibi,
gelecekte de birçok kimse övüp duracaktır. Yalnızca Atinalılar için söylenenlerle, bu iki
adamın kentimizi lekeledikleriyle ilgili olarak söylenenlere yanıt vereceğim. Şunu ileri
sürebilirim ki, Dion'a sırt çevirmekle birçok zenginlik, onurlu konum elde edebileceği halde
bunu yapmayan da bir Atinalıydı. Çünkü bu ikisini bağlayan, sıradan bir arkadaşlık değil, eş
bir eğitimden gelen bir dostluktu. Akıllı bir adam, ruh ve beden yakınlıklarına değil, yalnızca
bu türden dostluğa güvenmelidir. Onun için, Dion'un öldürmenleri yüzünden (bunlar değerli
kimselermiş gibi) kentimizi kötülemek hiç de doğru olmaz.
Bütün bunları, Dion'un dost ve akrabalarına bir ders olsun diye söylüyorum. Bana
üçüncü kez danıştığınız için, üçüncü kez aynı öğütleri veriyor, aynı şeyleri yineliyorum:
Sicilya ya da herhangi bir devlet, dediği dedik hükümdarlara değil, yasalara boyun eğmelidir;
ben böyle düşünüyorum. Böyle olmazsa, bu, ne isteklerine herkesin boyun eğmesini
isteyenler, ne de boyun eğenler ya da çocukları ya da çocuklarının çocukları için iyi olur.
Böyle bir işe girişmek zararlı sonuçlar doğurur; böyle kazançlar elde etmek isteyenler,
sıradan, bayağı ruhlardır; Tanrılık ve insanlık şeyler arasında, bugün de, gelecekte de iyi ve
doğru olan şeyleri ayırdedemeyen kimselerdir.
İşte önce Dion'u, sonra Dionysios'u, üçüncü olarak da bugün sizi inandırmak istediğim
şey... Zeus hakkı için, bu üçüncü kurtarıcımızın hakkı için beni dinleyin; sonra Dionysios'la
Dion'a bakın: birincisi bana inanmadı; bugün onursuzluk içinde yaşıyor; ikincisi bana inandı,
onuruyla öldü. Çünkü, kendisi ve ülkesi için en güzel olacak şeyi araştıran kimse, bu yüzden
acılara bile uğrasa, doğru ve güzel bir sona erer. Hiçbirimiz ölümsüz değiliz; bir kimse
ölümsüz olursa, bilgisizlerin sandığı gibi hiç de mutlu olmaz; çünkü ruhu olmayan bir şey için
sözü edilmeye değer iyi ya da kötü yoktur; yalnız ruh, gerek bedenle birleştiği, gerekse ondan
ayrı olduğu zaman, kötü ya da iyi olabilir. Ruhun ölümsüz olduğunu, bedenden kurtulunca
sorguya çekileceğini; büyük cezalara çarpılacağını bildiren o eski kutsal geleneklere
gerçekten inanmalıyız. Onun için, büyük öldürüler, büyük eğrilikler işlemektense, bunlara
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uğramak daha az kötü sayılmalıdır. Zenginlik peşinde koşan, ruhtan yana yoksul olan bir
kimse böyle sözleri dinlemez; dinlese, aklı sıra alay etmek içindir; kendisine yiyecek, içecek
bulmak ve insanı köle eden, adını, yanlış olarak Aphrodite'den alan o onursuz zevklerini
doyurmak için, hiç utanmadan, tıpkı yırtıcı bir hayvan gibi oraya buraya saldırır. O,
eylemlerinin dinsizliğini, öldürülerinin getireceği kötülüğü göremeyen bir kördür. Bu
dinsizliğini, yeryüzünde de yer altında da, o binbir düşkünlükle dolu, yüz kızartıcı
yolculuğunda hep yanında sürükler.
Bu ve buna benzer başka sözlerle Dion'u inandırdım. Onu öldürenlere kızıyorsam, bu,
en doğru nedenlerden ileri gelmektedir. Dionysios'a kızgınlığım da bir dereceye dek gene
bundan dolayıdır; Dion'u öldürenler, doğruluğu gerçekleştirmek isteyen bir adamı
öldürmekle, Dionysios da saltanatı boyunca doğruluktan uzak kalmakla, bana ve diyebilirim
ki bütün insanlığa en büyük kötülüğü etmişlerdir. Oysa Dionysios'un erki vardı ve felsefeyle
erki aynı kişide gerçekten birleştirerek, şu doğru kanıyı Helen olsun, barbar olsun herkese
parlak bir biçimde gösterebilir; herkesin kafasına iyice yerleştirebilirdi. Devletler ve kişiler,
yaşamlarını doğruluk yasalarına göre bilgelikle geçirmezlerse, ister bu erdemleri yaradılıştan
elde etmiş olsunlar, ister dinli öğretmenlerin yöntemleriyle doğru olarak yetişmiş olsunlar,
hiçbir zaman mutluluğa erişemezler. İşte Dionysios'un ettiği kötülük. Öteki ettikleri bununla
karşılaştırılacak olursa, bence önemsizdir. Dion'u öldürene gelince, o da bilmeden aynı
kötülüğü etti. Çünkü, bir insanın başka bir insandan olabileceği kadar eminim ki, Dion eline
siyasal erki geçirseydi, devleti bundan başka türlü yönetmezdi: önce, Syrakusa'yı kölelikten
kurtarır, temizler, özgür bir kadın gibi giydirir; kenti en iyi, en uygun yasalarla süslemek için
elinden geleni yapardı. Sonra bunun ardından yapılması gereken şeye geçer, birçok kimseyi
Hieron'dan daha kolayca kovarak, başkalarını egemenliği altına alarak Sicilya'yı yeniden
kurmak ve barbarlardan kurtarmak yolunda hiçbir çabayı esirgemezdi. Bütün bunları doğru,
gözüpek, ölçülü ve erdemsever bir adamın başardığını gören birçok kimse, erdemin değerini
anlardı. Diyebilirim ki, Dionysios beni dinleseydi, bu değer gene de herkesçe kabul edilir,
herkes de böylece kurtulmuş olurdu. Ama gerçekte, bir daimon ya da öç alıcı bir Tanrı, sizi
yasaları ve Tanrıları aşağı görmeye, hiçbir şeyden korkmayan bir bilgisizlik içinde yaşamaya
sürükledi ve bilgisizlik, insanlığın başına çöken bütün belaların kök salmasını sağlayan,
onların bitmesine yardım ederek tohumlarını atanlara en acı meyveleri yetiştiren o bilgisizlik,
her şeyi yıktı, yok etti.
Ama şimdi, gelecekteki olayların hiç olmazsa bu üçüncü kez uygun gitmeleri için iyi
sözler söyleyebilirim. Bununla birlikte, Dion'un dostları olan sizlere gene şu öğütü veririm:
Dion'un yurt sevgisine, sade yaşayışına öykünmekten geri kalmayın; onun yapmak
istediklerini de, daha uygun koşullar altında siz gerçekleştirmeye çalışın; bunların ne
olduğunu söyledim. Aranızda, babalarınız gibi Dorlarınkine uygun yaşayamayıp kendisini
Dion'u öldürenlerin ve Sicilyalıların yaşayışına kaptırmış olan biri varsa, onu yardımınıza
çağırmayın; doğru ve sağlam davranabileceğini sanmayın. Böyle olmayanları, ister Sicilya'da
olsunlar, ister Peloponessos'un herhangi bir bölgesinde olsunlar, hemen Sicilya'ya
yerleşmeye, herkes için eşit yasalar altında yaşamaya çağırın. Bu yolda Atina'dan da
korkmayın; orada da, erdem bakımından herkesten üstün olan dostlarını öldürmeye cüret
edenleri tiksintiyle karşılayan kimseler vardır.

99

Ama bu önerilerim ancak daha sonra gerçekleşebilecekse, siz de şimdi, her gün
birtakım ayrılıklardan doğan pek çok kavgayla uğraşıyorsanız; Tanrı'nın iyiliğiyle doğru
düşünüşten azıcık olsun pay almış bir kimse şunu anlamalıdır ki, devrimlerin yol açtığı
belaları önlemek, ancak kazananların, savaşlarla, sürgün ve öldürülerle kötüyü kötüyle
karşılamamaları; düşmanlarından öc alma yoluna gitmemeleriyle olur; bunlar, kendilerini
tutmalı; kendilerini de, yenilenleri de doyuracak eş yasalar koymalı; yenilenlerin, bu yasaları
saymaları için iki zorlama yoluna başvurmalıdırlar: saygı ve korku. Yenilenleri, onlardan
üstün oldukları için, yasaları zorla saydırabileceklerini göstererek korkutmalı ve istediklerinin
ölçülü olduğunu, yasalara kendilerinin de boyun eğme istek ve yetisinde bulunduklarını
göstererek, kendilerini onlara saydırmalıdırlar. Yoksa, ikiye ayrılmış bir devletin uğrayacağı
belaların sonu gelmez; böyle karışıklıklar içinde bulunan devletlerde de ayrılıklar, düşmanlık,
nefret ve güvensizlikler sürer gider.
Öyleyse, kazananlar güvenliklerini sağlamak istiyorlarsa, aralarındaki en ünlü
Helenleri (her şeyden önce yaşlılarını) karıları, çocukları olan en değerli, en ünlü, sayısız
ataları bulunan, hepsinin de yetesiye zenginlikleri olan Helenleri seçmelidirler. Böyle
adamlardan ellisi de on bin kişilik bir kente yeter. Bunları, yalvararak, onurlu konumlar
vererek ülkelerinden getirtmeli; Sicilya'ya geldiler mi, ne yenenlerin, ne yenilenlerin yararına
olacak, ama bütün yurttaşlara eşit haklar verecek yasalar yapmalarını sağlamalı; onları bu
yolda zorlamalı, ant içirmelidir. Yasalar yapıldı mı, her şey şu aşağıdaki koşula bağlı kalır:
yenenler, yasalara yenilenlerden çok saygı gösterirlerse, devletin esenliği ve mutluluğu
sağlanmış olur; bütün belalar ortadan kalkar. Böyle yapmazlarsa, öğütlerimizi dinlemeyen
kimselerle işbirliği etmek için ne beni çağırın, ne de başka birini. Bu size verdiğim öğütler,
Dion'la benim, Syrakusa'ya beslediğimiz sevgiden doğan ve ikinci kez gerçekleştirmeye
çalıştığımız tasarıların kardeşidir. İlk tasarılarımız, herkesin iyiliğini sağlamak için, gene
Dion'la benim, Dionysios'la birlikte gerçekleştirmeye uğraşmış olduklarımızdır. Ama
insanlardan üstün bir yazgı, her şeyi altüst etti. Tanrı'nın iyiliği ve yazgının yardımıyla daha
başarılı olmak için siz de çabalayın.
İşte Dionysios'un sarayına o ilk yolculuğumun öyküsüyle size vereceğim öğütler...
Bundan sonra yaptığım yolculuğu, Sicilya'ya geçişimi, beni bu yola götüren akla uygun
nedenleri, bunlarla ilgilenenlere hemen şimdi anlatacağım. Sicilya'da geçirdiğim ilk
zamanları, Dion'un dost ve akrabalarına verdiğim öğütlere geçmeden önce anlatmıştım. İşte
ondan sonra olup bitenler: Dionysios'un gitmeme izin vermesi için elimden geleni yaptım ve
barış olduktan sonra (o sırada Sicilya'da savaş vardı) yerine getirmek üzere ikimiz de
karşılıklı sözler verdik. Dionysios, erkini güçlendirir güçlendirmez Dion'u da, beni de
çağıracağını söyledi ve Dion'dan ülkeden uzaklaşmasını, bunu bir sürgün değil de bir yer
değiştirme saymasını istedi. Ben de ancak bu koşullarla geri gelebileceğimi söyledim. Barış
olunca, Dionysios beni çağırdı; Dion'un bir yıl daha beklemesini istedi. Bana gelince, ne
olursa olsun, kesinlikle gelmemi istiyordu. Sicilya'dan gelen haberlere göre, Dionysios
felsefeye büyük bir sevgiyle bağlanmıştı; onun için Dion beni, Dionysios'un bu çağrısını geri
çevirmemem için sıkıştırıp duruyordu. Bense, birçok gencin felsefeye böyle sıkı sıkı
bağlandığını biliyordum ve hiç olmazsa o zaman, Dion'la Dionysios'u dinlemememin daha iyi
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olacağını düşündüm; çok yaşlı olduğumu, verilen sözün tutulmadığını ileri sürerek yanıt
verdim; Dion'u da, Dionysios'u da kırdım.
Bu sıra, anlaşılan, Arkhytas Dionysios'un yanına gitmiş (Sicilya'dan ayrılmadan önce,
Arkhytas ve Tarantolularla Dionysios arasında konukluk ve dostluk bağları kurmuş, ondan
sonra ayrılmıştım): o zaman Syrakusa'da Dion'un konuşmalarını dinlemiş kimselerle o
konuşmaları bunlardan duymuş başka kimseler, kafaları iyi kavrayamadıkları bir sürü felsefe
düzgüsüyle dolu birtakım adamlar vardı. Bunlar, Dionysios'un benim bütün öğretimi dinlemiş
olduğuna inanarak, bu düzgüleri onunla tartışmak istiyorlardı sanıyorum. Kendisine öğretilen
şeyleri kolayca kavrayan ve son derece kuruntulu olan Dionysios da, bu tartışmalardan
sanırım zevk alıyor ve yanında ilk kez bulunduğum zaman, benden hiçbir ders almadığı
ortaya çıkacağı için çok utanıyordu. O zaman derslerimi niçin dinlemediğini de yukarda
anlattım. Yurduma sağ salim dönüp, yukarda söylediğim gibi, Dionysios'un ikinci çağrısını
geri çevirince, sanıyorum ki Dionysios bunu onuruna yediremedi; yaradılışı, huyu ve
yaşayışını denediğimden artık kendisini aşağı gördüğümü ve darıldığım için sarayına
gelmediğimi sanacaklar diye korktu.
Ama her şeyi olduğu gibi söylemem doğru olacaktır: bütün olup bitenleri işittikten
sonra, felsefemi aşağı görecek ya da Tyrannos'un zeka gösterdiği sonucuna varacak kimseler
olacakmış, benim için hiç önemi yok. Gerçek şu ki, Dionysios dileğini üçüncü kez
yineleyerek, yolculuğumu kolaylaştırmak için bir üç çifte kürekli yolladı. Arkhytas'ın
öğrencilerinden olan ve Sicilyalılar arasında en çok değer verdiğimi sandığı Arkhedemos'u ve
tanıdığım başka Sicilyalıları da birlikte gönderdi. Hepsi de bana aynı haberi getirdi:
Dionysios, felsefede şaşılacak derecede ilerlemişti. Dion'a beslediğim duyguları, Dion'un da
hemen gemiye binip Syrakusa'ya gitmemi istediğini bildiğinden, uzun da bir mektup
göndermişti. Bunları göz önünde tutarak yazmış olduğu mektup aşağı yukarı şöyle başlıyordu:
"Dionysios'tan Platon'a" ve o geleneksel hatır sormalarından sonra doğrudan doğruya şöyle
yazıyordu: "Dileklerimi karşılar, hemen şimdi Syrakusa'ya gelirsen, Dion'un işleri istediğin
gibi düzenlenecektir, çünkü akla uygun şeyler isteyeceğinden eminim. Ben de hiçbir şey
esirgemeyeceğim; gelmezsen, ne Dion'un kendisi, ne de çıkarlarını ilgilendiren işler istediğin
gibi düzenlenecektir." İşte bu konuda böyle diyordu; mektubun geri kalan bölümünden söz
etmek yersiz ve uzun olur. Bundan başka, Arkhytas'dan da, Tarantolulardan da birçok mektup
alıyordum; Dionysios'un felsefeye gösterdiği sevgiyi övüyorlar, gelmezsem onunla aralarında
kurmuş olduğum dostluğun bir daha yenilenemeyecek biçimde bozulacağını ve bu dostluğun
siyaset bakımından hiç de önemsiz olmadığını söylüyorlardı. Her yandan dilekler karşısında
kalmıştım. Sicilya ve İtalya'dan beni kendi ülkelerine çekmek istiyorlar; Atina'dansa, beni
sanki yurt dışına çıkarmak için yalvarıp yakarıyorlar; hep aynı görüşü ileri sürüyorlardı:
Dion'a, konuklarıma, Tarantolu dostlarıma sırt çevirmemeliydim. Bana gelince, önemli
konuların konuşulduğunu duyan yetenekli bir gencin, en iyi yaşayışa sevgi bağlamasında
şaşılacak bir şey olmadığını düşünmeye başlamıştım. Asıl gerçeğin ne olduğunu anlamak, bu
görevden kaçmamak; söylenenler doğruysa gerçekten ağır bir sorumluluk altında kalmamak
gerekiyordu.
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Böyle düşünerek her şeye gözümü kapadım ve kaygıyla, hiç de uygun olmayan
önsezilerle yola çıktım; Sicilya'ya geldim. Üçüncü kadehimi, kurtarıcı Zeus'un onuruna
dökmem gerek; çünkü, çok şükür kurtuldum. Bu kurtuluşu, Tanrı'dan sonra Dionysios'a
borçluyum. Birçok kimse beni öldürtmek istediği halde, o saygılı davrandı, buna engel oldu.
Sicilya'ya geldiğim zaman, önce yapmam gereken şeyin, Dionysios felsefe için
gerçekten yanıp tutuşuyor mu, yoksa Atina'da söylenenlerin aslı yok mu, bunu araştırmak
olacağını düşündüm. Böyle bir şeyi anlamak için, hiç de değersiz olmayan bir yol vardır ki,
bir tyrannosa karşı kullanıldığında çok iyi sonuçlar verir; hele o tyrannos, Dionysios gibi gelir
gelmez anladığıma göre, kafası iyi anlaşılmamış öğretilerle dolu bir kimse olursa. Böyle
adamlara, felsefenin ne denli engin olduğunu; özünü, güçlüklerini ve beklediği çabayı
göstermek gerekir. Felsefeye gerçekten yeteneği olan, ona yakınlık duyan ve uygun olan
kimse, tanrılık olduğu için, kendisine gösterilen yolu hayranlıkla karşılar ve var gücüyle bu
yola atılmak gerektiğine, başka türlü davranırsa yaşayamayacağına inanır. Böylece yola atılır,
kılavuzunu sürükler ve amaçlarına ulaşmadan ya da artık bu yolda öğretmeninin yardımına
gereksinmesi olmadan, kendi kendisine yürüyebilecek kadar güç elde etmeden durmaz. Böyle
bir adam, hep böyle bir ruh durumu içinde yaşar; gündelik işleriyle uğraşsa da, her zaman ve
her şeyde felsefeye ve kendisine ölçülü davrandığı için, öğrenmek, bellemek ve düşünmek
yetilerini en iyi sağlayacak olan yaşayışa bağlı kalır. Bunun tersi olan bir yaşayış, onda
tiksintiden başka bir duygu uyandırmaz. Ama gerçekten filozof olmayan, tenlerini güneşin
yaktığı kimseler gibi yalnızca yüzeyde kalan düşünceleri olan kimseler, öğrenecek epey şey
olduğunu, çok çalışmak gerektiğini ve ancak böyle bir yaşayışla amaca erişileceğini görünce,
böyle bir çalışmayı güç, dahası, olanaksız bulurlar; bu yolda çalışma yetisini de yitirirler.
Kimileriyse, öğrendikleri şeyleri yetesiye bildiklerine, yeni güçlüklere katlanmaya
gereksinmeleri olmadığına inanırlar. Kendini gevşekliğe bırakan, hiçbir çaba göstermeyen
kimseleri denemek için bundan daha açık, bundan daha güvenilir bir yol olamaz. Bu gibi
kimseler, felsefenin istediği şeyleri yapamazlarsa, suçu kendilerinde bulmalıdırlar,
öğretmenlerinde değil.
İşte Dionysios'un yanına gittiğim zaman bu anlattığım yönteme başvurdum; ama
konumu ayrıntılı olarak anlatmadım; aslında bunu Dionysios da istemiyordu. Başka
öğretmenlerden aldığı derslerle, birçok şey, birçok önemli şey bildiğini; bunları tümüyle
kendi malı kıldığını sanıyordu. Daha sonra, benden öğrendiklerini toplayarak bir yapıt
yazdığını, bunları büsbütün ayrı bir öğreti (kendi öğretisi) olarak gösterdiğini bile işittim.
Bunun üzerinde kesin olarak bir şey söyleyemezsem de, başkalarının aynı konularda yazıları
olduğunu gerçekten biliyorum. Ama kendilerinin ne olduğunu bilmeyen kimselere nasıl değer
verebiliriz? Benim uğraştığım şeyler üzerinde, bunları benden ya da başkalarından öğrenmiş
ya da kendileri bulmuş olsunlar, yazı yazan ya da yazacak olan kimselerin, bunları
anlamalarının olanaksız olduğunu söyleyebilirim. Benim bu konuda yazılmış bir yapıtım
yoktur, olmayacaktır da; çünkü bunlar, öteki bilimler gibi söz kalıbına sokulamaz. Bu
konularla ancak uzun uzun uğraştıktan, ömrünü bunları düşünmekle geçirdikten sonradır ki,
gerçek, ruhta sıçrayan bir kıvılcım gibi parlar ve sonra kendiliğinden gelişir. Öğretimi yazı ya
da sözle yapmak gerekseydi, bunu en iyi olarak benden başka kimse yapamayacağı gibi, kötü
anlatırsam, kimse benden pek etkilenmeyecektir. Onu yazmam gerektiğini, çoğunluğun
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anlayacağı gibi anlatabileceğimi düşünseydim, ömrümde insanlara o denli yararlı olacak
öğretilerimi yazmaktan, herkesi nesnelerin özü konusunda aydınlatmaktan daha iyi bir iş
görebilir miydim? Ama bunları "kanıtlama" adı verilen yolla anlatmak insanlar için iyi olmaz
sanıyorum; gerçeği, küçük bir işaretle kendiliğinden bulabilecek azınlığı, elbette bir yana
bırakmak gerek. Ötekilere gelince, felsefeyi yersiz ve haksız olarak aşağı görürler ya da en
yüksek bilgilere erdiklerini sanarak büyük ve boş umutlara kapılırlar. Bu konu üzerinde uzun
uzun durmak istiyorum; ne demek istediğimi anlatınca, belki bu sözlerimi daha iyi anlarsınız.
Bu konuda bir şey yazmayı göze alanları durduracak sağlam bir neden vardır. Buna birçok
kez işaret ettim; ama anlaşılan yinelemek gerekiyor.
Bir varlığın bilgisini elde etmek isteyenler için bilinmesi gereken üç şey vardır. Bilim
dördüncü şeydir. Beşinci olarak da, tanınanı, gerçekte var olanı saymamız gerekir. Birincisi
ad, ikincisi kavram, üçüncüsü imge, dördüncüsü de bilimdir. Bu söylediğimi anlamak için bir
örnek verelim, her şeyi bu örnekle karşılaştıralım. Daire denen bir şey vardır; adı da şimdi
söylediğim sözcüktür. Sonra, dairenin, ad ve eylemlerden kurulmuş bir kavramı vardır; bütün
uçlarının odağa eşit uzaklıkta olduğu şey; işte yuvarlak, çember, daire denen şeyin kavramı.
Bundan sonra resmi çizilen, sonra silinen; tornayla yapılan, sonra bozulan nesne gelir; oysa
bütün bunlarla ilgili olan dairenin kendisi bu değişmelerin dışındadır; çünkü o, ayrı bir şeydir.
Dördüncü şey, bu nesnelerin bilimi, akılla kavranması ve onlar konusundaki doğru kanıdır.
Bunlar aynı türdendir ve sözde ya da madde biçimlerinde değil, ruhta bulunurlar. Onun için
bunların daireden ve demin sözünü ettiğim o üç şeyden başka bir özde oldukları açıkça
görünür. Bunların yakınlık ve benzerlik bakımından beşinciye en çok yaklaşanı, akılla
kavramadır; ötekiler daha uzaktır.
Aynı ayrımlar, düz ve yuvarlak biçimlerde, renklerde, iyide, güzelde, doğruda; insanın
yaptığı ya da doğanın oluşturduğu cisimlerde, ateş, su ve bunlara benzer her öğede; bütün
hayvanlarda, ruh durumlarında, eylemlerde, edimlerde vardır. Nasıl olursa olsun, bu dört öğe
kavranamazsa beşinci de tam olarak bilinemez. Şunu da ekleyin ki, bu dört öğe, dilin
kendisindeki yetersizlik yüzünden, her nesnenin özünü olduğu gibi niteliğini de
anlatmaktadır. Onun için akıllı bir kimse düşüncelerini dile emanet etme tehlikesini göze
almaz; hele dil, yazıyla olacağı gibi, donmuş bir biçim alırsa.
Ama biz gene, demin söylediğimize dönelim: Bunu iyi anlamak gerektir. Geometride
çizilen ya da tornayla yapılan dairelerin her biri, beşinciye karşıt olan şeylerle doludur;
gerçekten, bütün bölümlerinde düz çizgiye yaklaşmaktadır. Oysa asıl dairede, küçük olsun,
büyük olsun, özüne karşıt hiçbir öğe yoktur, diyoruz. Gene diyoruz ki, bu biçimlerin adında
da hiçbir değişmezlik yoktur; bugün yuvarlak dediğimiz biçimlere düz, düz dediğimiz
biçimlere yuvarlak dersek, kim ne diyebilir? Bu adları böylece değiştirip karşıt anlamlarda
kullanırsak değişmezlikleri de azalmaz. Kavram (yani tanımlama) için de böyledir; ad ve
eylemlerde olduğuna göre, onda da kesin olarak değişmez bir şey yoktur. Dört öğenin her
birinin belirsiz olduğunu göstermek için binlerce kanıt vardır; ama bunların başlıcası biraz
önce söylediğimizdir; öz ve nitelik olarak iki ilke bulunduğuna, ruhun da tanımak istediği
nitelik değil öz olduğuna göre, dört öğenin her biri düşünce ya da olaylarla, ruhun
istemediğini önüne koyuyor; çizilen ya da gösterilen her nesneyi de duyular kolayca
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çürütebileceğinden, herkes kuşku ve kararsızlık içinde kalıyor. Onun için, kötü bir eğitim
yüzünden gerçeği aramadığımız, önümüze çıkan ilk imgeyle yetindiğimiz şeylerde, bize
sorulana yanıt verirken birbirimizle alay etmiyoruz; çünkü bu dört öğeyi parça parça etmek ve
çürütmek elimizdedir. Ama bize beşinci öğeyle yanıt verilmesini ve bunun anlatılmasını
istersek, çürütme yetisi olan herhangi bir kimse bu yetisini kolaylıkla gösterebilir;
dinleyenlerin çoğunu, öğretisini, söz, yazı ya da yanıtlarla anlatan kimsenin, yazdıklarını ya
da söylediklerini hiç anlamadığına inandırabilir; çünkü asıl çürütülen şeyin, konuşanın ya da
yazanın ruhu değil, o dört öğeden her birinin özde kusurlu olan yapısı olduğu her zaman
bilinmez. Bilim, ancak bu dördünü inceleye inceleye, birinden ötekine çıkarak ya da inerek,
binbir güçlükle elde edilebilir; o da tanınması istenen nesneyle tanıyan aklın iyi olmaları
koşuluyla. Tersine, birçok ruhun bilim ve töre denen şey karşısında olduğu gibi, yaradılıştan
yetisiz olunursa ya da yeti bozulmuşsa, Lynkeus'un gözleriyle de olsa, hiçbir şey görmeye
olanak yoktur. Sözün kısası, bir kimsede nesneyle yakınlık olmazsa, ne öğrenme, ne belleme
kolaylığı ona bir şey gösterebilir; çünkü görebilmek için nesneyle yakınlık ilk koşuldur. Onun
için, herhangi bir şeyi kolaylıkla öğrenip belleyen, ama doğru ve güzel olan her şeye doğal bir
bağlantısı ve yakınlığı olmayan kimseler ya da kendilerinde bu yakınlık olup da her şeyi
güçlükle öğrenen, belleyen kimseler, erdem ya da düşkünlük üzerinde, öğrenilebilecek bütün
gerçeği elde edemezler. Bütün özün, aynı zamanda doğru ve yanlış yönlerini öğrenmekten
başka yol yoktur; bu da, başta söylediğim gibi çok dikkat ve türlü türlü çalışma ister. Ancak
adları tanımlamaları, duyumları, algıları birbiriyle karşılaştırdıktan ve hırçınlığın soru ve
yanıtları etkilemediği dostça tartışmalarda evirip çevirdikten sonradır ki, anlayışın ve aklın
ışığı, insanlık güçlerinin ancak dayanabileceği bir aydınlıkla parlar.
İşte bunun için, gerçekten ciddi konularla uğraşan ciddi bir adam, düşüncesini
yazmaktan ve çoğunluğun anlayışsızlık ve hırçınlığına yemlik olarak atmaktan çekinecektir.
Bundan şu kısa sonucu çıkarabiliriz: Birinin, örneğin yasa yapanın yasalar üzerine ya da
herhangi bir kimsenin herhangi bir konu üzerine yazılarını görünce kendisi ciddi de olsa,
yapıtını ciddiye almadığını ve düşüncesinin, kendisinin en iyi yerinde gizli kaldığını kabul
etmeliyiz. Yok, düşüncesini çok ciddi birşey olarak yazıyla anlatmışsa, o zaman bu adamın
aklını, Tanrılar değil ama ölümlüler almıştır, diyebiliriz.
Asıl konudan ayrılarak söylediğim bu sözleri, bu açıklamaları dikkatle okumuş
olanlar, Dionysios ya da ondan daha büyük ya da daha küçük bir kimse, doğanın en eski, en
yüksek ilkeleri üzerine bir şey yazmışsa, bu yazıların sağlam ders ve araştırmalara
dayanamayacağını kolayca anlarlar; sözlerim de ilkten bunu gösterdi. Çünkü böyle olmasaydı,
Dionysios da bu gerçeklere benim beslediğim saygıyı gösterir; bunları yersiz ve yakışık
almayan bir yolla ortaya koymaktan çekinirdi. Bunları unutmaması için yazmış olamaz; bu
gerçekler öyle kısadır ki, ruh bir kez kavradı mı, unutma dokuncası kalmaz. Dionysios
gerçekten böyle bir şey yapmışsa, bu, ya benim öğretimi kendi malı gibi göstermek ya da bu
öğretimden pay almış olmakla kazanacağı ünü düşünerek, ondan pay almış gibi görünmek
içindir. Verdiğim biricik ders bütün gerçekleri öğretmeye yetmişse, söylediklerini kabul
edebiliriz. Ama, bunu nasıl başardı? Thebaililerin dedikleri gibi: Zeus bilir. Ben, yukarıda da
söylediğim gibi, öğretimi ona yalnızca bir kez anlattım ve sonra, sözünü bile etmedim.
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Olayları olduğu gibi öğrenmek isteyenler, öğretimi, Dionysios'a niçin ikinci, üçüncü
ya da daha çok yinelemedim; bunu anlamalıdırlar. Acaba Dionysios, beni bir kez dinledikten
sonra, bunun yettiğini mi sandı? Benden önce başkalarından öğrendikleri ya da kendi
kendisine bulduklarıyla gerçekten yeter bilgisi var mı; derslerimi değersiz mi buluyor; yoksa
(üçüncü olarak şunu da düşünebiliriz) bunlar kavrama yeteneğinin dışında mı? Kendisini
bilgelik ve erdeme vererek yaşamıyor mu? Öğretimi anlamsız buluyorsa, bunun tersini
gösterecek ve bu konularda Dionysios'tan çok daha yetkili birçok tanığım var. Bu gerçekleri
kendi buldu ya da öğrendiyse, bunları özgür bir ruhun eğitimine yardım edecek değerde
buluyorsa, nasıl oluyor da (olağanüstü bir adam değilse), bu konularda kendisine kılavuzluk
eden birini aşağı görüyor? Onu ne için aşağı gördüğünü, şimdi söyleyeceğim.
Biraz sonra, o zamana dek Dion'un mallarına dokunmamış, gelirinden yararlanmasına
izin vermiş olan Dionysios, mektubunda yazdıklarını tümüyle unutmuş gibi davrandı; Dion'un
işlerine bakanlara, Peloponessos'a hiçbir şey göndermemelerini buyurdu. Bu malların Dion'un
değil, oğlunun olduğunu; oğlu da kendi yeğeni olduğundan, yasa gereği onun vasisi
sayılacağını söylüyordu. İşte bu ana dek Dionysios böyle davranmıştı. Bense felsefeye nasıl
bir sevgi beslediğini anlamaya başlıyordum, kızmamak elimden gelmiyordu. Mevsim yazdı,
gemiler de limandan çıkıyordu. Ben, yalnızca Dionysios'a değil, kendime de, beni üçüncü kez
olarak Skylla boğazını geçip "uğursuz Kharybdis ile karşılaşmaya" zorlayan kimselere de
kızmam gerektiğini düşünüyordum.
Dionysios'a, Dion'a karşı böyle aşağılamayla davranıldıkça, yanında kalamayacağımı
söyledim. Beni yatıştırmaya çalıştı; böyle çabucak gitmem, bu haberleri yaymam, onuruna
dokunacağından kalmamı diledi. Üstelediğimi görünce, gezim için gereken hazırlıkları
kendisinin yapamayacağını söyledi. Bense ilk kalkan gemiye binmek istiyordum: Çok
kızmıştım; yolumda durulacak olursa her şeyi göze almaya hazırdım; çünkü hiçbir suçum
olmadığı gibi, asıl yakınan da bendim. Dionysios kalmak istemediğimi görünce, beni yolculuk
mevsimi geçinceye kadar alıkoymak için şu hileyi düşündü: Konuşmamızın ertesi günü
yanıma geldi ve şu kurnazca sözleri söyledi: "Aramızda Dion ve onun çıkarları var;
ayrılığımızın nedeni de bu. Gel, bu engeli ortadan kaldıralım. Sana olan saygımdan, bak
Dion'a nasıl davranacağım: Malını mülkünü kendisine vermek doğru olacaktır:
Peloponessos'da otursun, ama sürgün olarak değil; kendisi, ben ve siz, dostları bir anlaşmaya
varınca buraya gelebilecektir; ama doğallıkla, bana karşı koymamak koşuluyla. Bundan sen
ve dostlarınla Dion'un akrabaları sorumlu olacaktır: Dion da böyle bir şey yapmayacağına size
söz verecektir. Payına düşen malı mülkü, Atina ya da Peloponessos'ta sizin seçeceğiniz
kimselere emanet edilecektir. Dion, bunlardan yararlanacak, ama izniniz olmadan bunları
alamayacaktır. Çünkü Dion'a, böyle büyük zenginlikleri eline geçirdikten sonra, bana bağlı
kalacağına inanacak denli güvenemiyorum.Daha çok sana ve senin dostlarına güveniyorum.
İşte, istersen bu koşullar altında bir yıl daha kal; gelecek mevsimde, Dion'un malını mülkünü
alarak gidersin. Dion da eminim, böyle bir hizmet gördüğün için sana minnet duyacaktır."
Bu sözleri epey canımı sıktı; bununla birlikte düşüneceğimi ve vereceğim kararı ertesi
gün kendisine bildireceğimi söyledim; anlaştık. Yalnız başıma kalınca, düşündüm, taşındım,
ne yapacağımı bilmiyordum. Aklıma ilk gelen şey şu oldu: Ya Dionysios verdiği sözü tutmak
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niyetinde değilse ve ben gittikten sonra Dion'a hem kendisi bir mektup gönderir, hem
adamlarından birçoğuna yazdırır da, bugün bana yaptığı önerileri bildirir ve kendisinin bunları
yerine getirmeye hazır olduğu halde benim hiç aldırmadığımı, Dion'un çıkarlarını hiç
gözetmediğimi söylerse; ya Dionysios gitmemi istemiyorsa ve bu yolda hiçbir gemi kaptanına
söylemeden, herkese, kendi isteğine karşı yola çıktığımı duyurursa, sarayından kaçınca beni
gemisine alacak kimse bulunur mu? Büyük bir talihsizlik olarak sarayına bitişik olan bahçede
oturuyordum; kapıcı da, Dionysios'dan buyruk almazsa, beni dışarı bırakmazdı. Öte yandan
burada bir yıl daha kalırsam, Dion'a durumumu ve ne yaptığımı anlatırdım: Dionysios da
verdiği sözü azıcık olsun tutarsa, davranışım pek gülünç olmazdı. Çünkü tam olarak
hesaplanırsa, Dion'un serveti yüz talanttan aşağı değildi. Ama olaylar düşündüğüm gibi
durum alırsa, o zaman ben ne olurdum? Her neyse, bir yıl daha sabretmek, Dionysios'un
hilelerini olayların ışığıyla ortaya koymak gerektiğini düşündüm.
Bu karara vardıktan sonra, ertesi gün Dionysios'a şunu dedim: "Kalıyorum, ama rica
ederim beni Dion'un bütün işlerinin sorumlusu sayma. Ona ikimiz de mektup yazalım,
kararımızı bildirelim; bir diyeceği var mı, yok mu, soralım. İşlerinin başka türlü ele alınmasını
istiyorsa, hemen yazsın. Şimdilik bir şey değiştirmeyelim; her şey olduğu gibi kalsın." İşte
aşağı yukarı bunları söyledim; ikimiz de böyle davranmaya karar verdik.
Biraz sonra, gemiler yola koyuldu; ben de artık gidemezdim. O zaman Dionysios,
Dion'un mülkünün yalnızca yarısının onun olduğunu, öteki yarısının oğluna kalması
gerektiğini söylemeyi uygun buldu. Bütün malını satacak, sattıktan sonra da paranın yarısını
götürmem için bana verecek, öteki yarısını da çocuk için alıkoyacaktı. Bundan daha haklı bir
düzen olamazdı. Bu sözleri beni şaşkınlık içinde bıraktı; bir sözcük bile eklemeyi gülünç
buldum. Yalnız Dion'un mektubunu beklememiz, bu değişikliği ona bildirmemiz gerektiğini
söyledim. Ama Dionysios, bu konuşmamızdan sonra, Dion'un bütün mülkünü, hiç
aldırmadan, istediği kimselere, orada, burada, gelişigüzel sattı; bana bir şey söylemeye bile
gönül indirmedi. Ben de onun gibi davrandım; Dion'un işlerinin sözünü bile etmedim. Ne
dersem diyeyim, bir işe yaramayacağını biliyordum.
İşte o zamana dek felsefeye ve dostlarıma böyle yardım ettim. Ondan sonra da
Dionysios'la ben şöyle yaşadık: Ben, kafesten uçmaya can atan bir kuş gibi hep dışarlara
bakıyordum, o beni yatıştırmak için elinden geleni yapıyor, ama Dion'un mülkünden bir şey
vermiyordu. Bununla birlikte, bütün Sicilya'ya birbirimizin dostuymuşuz gibi görünüyorduk.
Bu sıra, Dionysios, babasının yaptığının tersine, askerlerinin ücretini kısmak istedi. Askerler
de kızdı; hep bir araya gelerek böyle bir şeye katlanamayacaklarını, karşı koyacaklarını
bildirdiler. Dionysios zora başvurdu, Akropolis'in kapılarını kapattı; ama askerler, barbarların
savaş şarkılarını söyleyerek, duvarlara saldırdılar; Dionysios öyle korktu ki, istedikleri her
şeyi kabul etti; o sıra toplanmış olan peltastların (6) bile ücretini artırdı.
Bütün bu karışıklıkları Herakleides'in çıkardığı sözü her yana çabucak yayıldı.
Herakleides de bunu haber alınca, kaçtı, gizlendi. Dionysios onu yakalamak istiyordu, ama
bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. Theodotes'i bahçesine çağırttı; ben de o sıra oralarda
geziniyordum. Önce birbirlerine ne dediler, konuşmalarını işitmediğimden bilmiyorum; ama
Theodotes'in Dionysios'a yanımda söylediklerini biliyor ve anımsıyorum: "Platon," dedi,
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"Herakleides'i kendisine yüklenen suçlara yanıt vermek üzere buraya getirebilirsem,
Dionysios da artık Sicilya'da kalmasına izin vermemek gerektiğini düşünürse, hiç olmazsa,
karısı ve çocuklarıyla Peloponessos'a gidip Dionysios'a hiçbir zararı dokunmadan yaşamasına
ve gelirinden yararlanmasına izin versin diye Dionysios'u kandırmaya çalışıyorum. Ona haber
yolladım; şimdi gene birini yollayacağım. Belki ya ilk çağrımı ya da şimdikini dinler de gelir.
Dionysios'tan şunu istiyorum, şunu rica ediyorum: Herakleides'i kırlarda ya da burada
bulurlarsa, Dionysios başka bir karar verinceye dek, başına ülkeden uzaklaştırılmaktan başka
bir kötülük gelmesin." Sonra Dionysios'a dönerek, "Razı oluyor musun?" dedi. Dionysios,
"Peki", dedi, "Onu senin evinin yakınında bulsalar bile, başına, bu karar verdiğimizden başka
hiçbir kötülük gelmeyecektir."
Ertesi akşam Eurybios'la Theodotes, büyük bir telaş ve heyecan içinde evime geldiler.
Theodotes söze başlayarak, "Platon!", dedi "Dionysios, Herakleides için sana da, bana da ne
söz vermişti, biliyorsun.". "Elbette!" dedim, "Ama şimdi onu yakalamak için peltastlar her
yanı araştırıyor; olasılıkla, bulunduğu yer de buradan uzak değil. Onun için, kesinlikle bizimle
birlikte Dionysios'a gelmelisin." Yola çıktık; Dionysios'un sarayına geldik. İki arkadaşım
ayakta durdu ve hiçbir şey söylemeden ağlamaya koyuldular. Ben söze başladım:
"Arkadaşlarım, Herakleides'e karşı dünkü anlaşmamıza aykırı olarak davranacağından
korkuyorlar; çünkü, sanırım buralarda saklandığı anlaşılmış." Bu sözlerin üzerine Dionysios
ateşlendi ve büyük öfkeye kapılmış kimseler gibi renkten renge girdi. Theodotes ayaklarına
kapandı; elini eline aldı; böyle bir şey yapmaması için yalvardı, yakardı. Araya girerek,
Theodotes'u yüreklendirmek için, "Emin ol, Theodotes!" dedim, "Dionysios dünkü sözüne
aykırı bir şey yapmayı göze alamayacaktır." Bunun üzerine Dionysios, tam bir tyrannos
bakışıyla, "Sana," dedi, "hiç, ama hiç söz vermedim". "Tanrılar hakkı için," diye yanıt verdim,
"Theodotes'in yapmamanı rica ettiği şeyi yapmamaya söz vermemiş miydin?" Bunu
söyledikten sonra döndüm, yanından çıktım. Dionysios, Herakleides'i arattı durdu; ama
Theodotes, dostuna haberciler göndererek hemen gitmesini bildirdi. Dionysios, Teisias'ı
peltastlarla birlikte ardından saldıysa da, söylediğine göre Herakleides bunlardan biraz önce
davranarak, Kartaca egemenliği altındaki topraklara sığınmış.
Bundan sonra, Dion'un mülkünü geri vermemeyi öteden beri kuran Dionysios,
düşmanım olmak için bunu da bir neden saydı. Evimin bulunduğu bahçede, kadınların
Tanrılar için on günlük bir tören yapacaklarını ileri sürerek beni Akropolis'ten çıkardı; bu on
günü dışarda, Arkhedemos'un evinde geçirmemi buyurdu. Ben oradayken, Theodotes beni
çağırttı ve bütün olup bitenleri nefretle karşıladığını söyleyerek, Dionysios'tan uzun uzun
yakındı. Dionysios da, Theodotes'in evine gittiğimi öğrenince, aramızın büsbütün açılması
için, o ilkine benzeyen yeni bir neden bulmuş oldu. Theodotes çağırınca, gidip gitmediğimi
sormak için birini yolladı. Ben de, "Elbette gittim!" dedim; bunun üzerine, gönderdiği adam:
"Öyleyse, Dionysios, Dion'u ve dostlarını kendisine yeğlemekle çok kötü davrandığını sana
söylememi buyurdu," dedi. İşte birini göndererek sanki Theodotes'le Herakleides'in dostu,
kendisinin de düşmanıymışım gibi, bana bunları söyletti ve beni bir daha sarayına çağırmadı.
Bundan başka da, Dion'un malını mülkünü saçıp savurmuş bir adama artık iyilik etmek
istemeyeceğimi düşünüyordu.
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Ben artık Akropolis'in dışında, askerlerin arasında yaşıyordum. Kimi dostlarım ve
yurttaşlarım Atinalı uşaklar, gelip beni buldular; düşmanlarımın kara çalıp beni peltastlara
kötülediklerini haber verdiler. Bunlardan kimileri de, beni yakalarlarsa öldüreceklerini
söylemişler. Bunun üzerine kurtulmak için bir yol düşündüm. Arkhytas'a, Taranto'daki başka
dostlarıma haber yollayarak durumumu anlattım. Onlar da, Sicilya'da görülecek resmi işleri
olduğunu ileri sürerek, dostlarından Lamiskos'la birlikte otuz kürekli bir gemi gönderdiler.
Lamiskos gelir gelmez araya girdi; Dionysios'a, gitmek istediğimi söyleyerek, buna engel
olmamasını rica etti. Dionysios razı oldu ve yol paramı vererek beni başından savdı. Dion'un
mülküne gelince; ben bir şey istemedim, o da bir şey vermedi.
Peloponessos'a varınca, Olympia'daki oyunlar için gelmiş olan Dion'a rasladım;
başımdan geçenleri anlattım. O, Zeus'u tanık tutarak, hepimizin (benim, akrabalarımın,
dostlarımın) Dionysios'tan öc almak için hemen işe girişmemizi istedi. Bizim öç almamız
gerekiyordu; çünkü Dionysios bize karşı, konukluk yasalarına aykırı davranmıştı
(Dionysios'un davranışını böyle adlandırıyor, böyle görüyordu); kendisinin öç alması
gerekiyordu; çünkü, haksız olarak kovulmuş, sürülmüştü. Bu sözleri üzerine, dostlarımı, razı
olurlarsa, bu yola götürebileceğini söyledim ve "Bana gelince, sen de başkaları da, beni
Dionysios'un sofrasını, evini, Tanrılara sunduğu şeyleri paylaşmaya zorladınız; o da, belki
birçok karaçalmacıya inanarak seninle birlikte kendisine ve tahtına karşı birçok
düşünceleriniz olduğunu sandığı halde, beni öldürtmedi, konuğa saygı gösterdi. Sizinle
birlikte savaşa girişemem; çünkü yaşlıyım. Bundan başka da, bir gün yararlı bir iş başarmak
için Dionysios'la dostluğunuzu yeniden kurmak isterseniz, aranızda bir bağ olabilirim; ama siz
birbirinize kötülük etmek istedikçe, başka kimselere başvurmalısınız," dedim. İşte, hiçbir
başarı elde etmeden Sicilya'ya yapmış olduğum yolculukların verdiği üzüntüyle böyle
konuştum. Ama onlar beni dinlemediler; aralarını bulmak için girişimlerime kulak asmadılar;
onun için, o zamandan beri olagelen yıkımların sorumluluğunu kendi üzerlerine almalıdırlar.
Dionysios, Dion'un mülkünü geri verseydi ya da onunla barışsaydı, insanca işlerin karşısında
duyabileceğimiz güvenle söyleyebilirim ki, uğradığınız yıkımların hiçbiri olmayacaktı; çünkü,
Dion'u bu yoldan kolaylıkla çevirebilecek isteğim ve gücüm vardı. Ama onlar birbirlerine
saldırdılar, her yere yıkım getirdiler.
Şunu da söyleyebilirim ki; Dion'un istediği şey, benim ve her ölçülü insanın da
isteyeceği şeydi: erkini, dostlarını ve kendi kentini göz önünde tutacak olursak, yönetim erkini
ve yüksek konumlar elde etmeyi, büyük hizmetler görmek için olmasaydı, düşünmezdi bile.
Devlete karşı tasarılar kurup, arabozucular toplayarak, kendisine ve arkadaşlarına zenginlikler
sağlayan, ama kendini tutamayan, zevklerinin alçakça kölesi olan bir kimse; zengin olanları
düşman diye öldürüp, mallarını mülklerini çalan, yardımcı ve suç ortaklarını da, bir gün
yoksulluğunu yüzüne vurmasınlar diye, bu yolda kışkırtan bir insan, sanırım böyle
davranmaz. Azınlığın malını mülkünü birtakım kararlarla çoğunluğa dağıttığı ya da daha
küçük kentleri egemenliğine almış büyük bir kentin başında bulunduğundan, bu küçük
kentlerin bütün mülkünü kendi kentine mal ettiği için, bir kentin velinimet saydığı bir kimse
de böyle davranmaz. Hayır, ne Dion, ne de başka biri, kendisine ve bütün soyuna sonsuz bir
ilenç getirecek bir erkin peşinde koşmamıştır. Dion, elinden geldiğince az kimse öldürerek ya
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da sürerek, en iyi, en doğru yasaları yapmak, en iyi, en doğru bir yönetim biçimini kurmak
istiyordu.
İşte Dion böyle davranarak haksızlık etmektense haksızlığa uğramayı yeğledi; ama
kendisini koruma yollarını da aradı. Düşmanlarını tam altedeceği sırada sendeledi; bunda da
şaşılacak bir şey yoktur. Tanrıdan korkan, sakıngan ve akıllı bir kimse, hainlerin huyunu
anlamakta hiçbir zaman tümüyle aldanamaz; ama fırtınaları gerektiği gibi sezdiği halde
bunların hiç beklemediği büyük yeğinliğini ölçmediği için sulara gömülen usta bir
dümencinin sonu onun da başına gelebilir. Dion'un yıkılışı da aynı nedenledir. Düşmanlarının
kötü niyetlerini biliyordu; ama çılgınlık, kötülük ve açgözlülüklerinin enginliğini ölçmemişti.
İşte onu ölüme götüren, bütün Sicilya'yı sonsuz bir yasa bürüyen hata.
Bu anlattıklarımdan sonra, size verebileceğim öğütleri aşağı yukarı vermiş
bulunuyorum; bu kadarının da yeteceğini sanıyorum. Sicilya'ya ikinci gezimi anlatma
gereğini duydum, çünkü bu konuda çok şaşırtıcı ve inanılmayacak şeyler söyleniyor.
Anlattıklarım akla uygun görünür, olup bitenlerin gösterdiğim nedenleri de yeterli bulunursa,
ben de öykümü akla uygun ve yeterli sayarım.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Platon’un idelar kuramını gördük. İdeaların bu dünayadaki şeylerden ayrı
bir varlık alanında bulunmalarına karşın bu dünyadaki şeylere kaynaklık eder. İdeaların
bilgisini anımsamayla kazanılır ve bu bilgi dereceli bir kavrayışla elde edilir. Anımsamanın
gerçekleşmesi felsefi bir çabaya bağlıdır. Bunun dışında Platon ruhu ve ona uygun düşecek
biçimde devleti bölümler.
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Bölüm Soruları
1) Platon açısından en yüksek idea ......... ideasıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) güzel
b) iyi
c) doğru
d) adalet
2) Platon’a göre en aşağı seviyede bilgi .....
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) idealar
b) matematiksel bilgi
c) duyu
d) düş
3) Aşağıdakilerden hangisi Platon’un idea için kullandığı sözcüklerden biridir?
a) ousia
b) genesis
c) pathos
d) noesis
4) Platon’a göre aşağıdakilerden hangisinin bir ideası olamaz?
a) güzel
b) iyi
c) kötülük
d) adalet

112

5) İdealar ….. yoluyla değil, …. yoluyla bilinir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) duyular-akıl
b) akıl-duyular
c) sanı-imge
d) akıl-imge
6) Platon’un yaşamı size ne ifade etmektedir?
7) Platon’un idealar kuramı geliştirmekteki hedefleri neler olabilir?
8) Sokrates’in tanımları ile Platon’un ideaları arasında ne türden bir ilgi olabilir?
9) Platon’a göre kötü şeylerin ideası niçin bulunmamasına ilişkin ne söylenebilir?
10) Platon’un devletinde yaşamak ister misiniz? Neden?

Cevaplar
1)b 2)d, 3)a, 4)c, 5)a
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6. ARİSTOTELES: DEĞİŞİM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

114

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kısaca Aristoteles’i Tanıyalım
6.2. Mantık
6.3. Değişim
6.4. Amaç Çeşitleri
6.5. En Yüksek Amaç
6.6. Eudaimonia Nedir?
6.7. İnsanın İşlevi Nedir?
6.8. İnsan Aklını En İyi Nasıl Kullanır?
6.9. Erdemler
6.10. Nasıl Mutlu Olunur?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mantık ilkelerinin kaynağı ne olabilir ?
2) Tüm insanlar için varlığı dile getirmeni yapısı aynı mıdır?
3) İnsanın yaşamının en üstün amacı ne olabilir?
4)

Kaç tür erdem sıralayabilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Aristoteles: Değişim
Sorununun Çözümü

Aristoteles’in kategoriler
öğretisini anlamak.

Okuma

Aristoteles: Değişim
Sorununun Çözümü

Aristoteles’in mantık
anlayışını kavramak.

Okuma

Aristoteles: Değişim
Sorununun Çözümü

Aristoteles’in değişim
sorununu nasıl çözdüğünü
öğrenmek.

Okuma

Aristoteles: İnsanın En
Yüksek Amacı Sorunu

Aristoteles’e göre insanın
amacını anlamak.

Aristoteles: İnsanın En
Yüksek Amacı Sorunu

Nedeni kendinde
etkinliklerin farkına varmak. Okuma

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Aristoteles



Birincil Töz



İkincil Töz



Kategoriler



Eudaimonia



Erdem



Mutluluk
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Giriş
Aristoteles, Antik Yunan’ın temel sorunlarından biri olan değişimi kapsamlı bir
açıklama getirerek çözme çabasında olur. Bunun için dayanağı mantık anlayışı içerisinde
açıklamasını verdiği töz kavramıdır. Töz, varlığın değişmez yanıdır. Varlığın değişen yanları
ise ilinekleridir. Değişim varlığın ilineklerinin değişmesinden kaynaklanır.
Aristoteles’e ilişkin konu edeceğimiz bir başka yan onun mutluluk anlayışı olacak.
Aristoteles her eylemin iyiye ulaşmayı amaçladığını belirterek mutluluk araştırmasına girişir.
Ardından amaç çeşitlerini inceler. Eudaimonia en yüksek amaçtır. İnsan akıl erdemlerini
kullanarak bu amacı gerçekleştirilebilir.
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6.1. Kısaca Aristoteles’i Tanıyalım
Aristoteles (MÖ. 384 -322) iki bin yıl boyunca düşünce tarihine egemen olmuş çok
büyük bir filozoftur. Gerek Hristiyan gerek İslam dünyasında etkisi yüzyıllar boyu sürmüş,
ancak 16. yüzyıla doğru etkisi kimi bakımlardan azalmıştır.
Aristoteles Platon’un Academia’sındaki en parlak öğrencisidir. 18 yaşında
Academia’ya girdikten sonra Platon’un ölümüne kadar burada kalır. Uzun yıllar boyunca
Platon’un etkisinde kaldıktan sonra kendi görüşlerini geliştirir. Hocasına duyduğu derin
saygıdan ötürü ancak Hocası öldükten sonra görüşlerini açıklar. Platon’un tersine Aristoteles
bu dünya içinde kalarak gerçekçi bir zeminde felsefe yapar.
Aristoteles, kuşaktan kuşağa hekimlik mesleği sürdüren bir ailenin bireyi olarak
Kuzey Yunanistan'da, bugünkü Selanik yakınlarındaki Stageira'da dünyaya gelir. Babası
Madedonyalı II. Philip’in özel hekimidir. Platon’un ölümünden sonra Anadolu’ya gelir. Bir
kaç yıl sonra Makedonya Kralı II. Philipp'in on altı yaşındaki oğlu İskender’i eğitmek için
Makedonya'ya davet edilir. Aristoteles, İskender’i yıllar boyu eğitir. İşte o İskender, Büyük
İskender olarak bilinen büyük bir imparatorluk kurarak ülkesinin sınırlarını Hindistan’a kadar
genişleten imparatordur. İskender çıktığı seferlere yanında bir bilginler kuruluyla çıkar. Bu
kurul, ele geçirilen coğrafyalardan bilgiler, nesneler, bitkiler, hayvanlar derleyerek
Aristoteles’e ulaştırır. Aristoteles’in derin birikimde bu malzemenin payı büyüktür.
İskender’in ölümünden sonra Atina’ya döner ve kendi felsefe okulunu kurar. Bu
okula ‘Lykeion’ adını verir. Bugün kullandığımız ‘lise’ adı buradan gelir. Aristoteles’in
okulunu kurduğu bölge ağaçlıklı yürüyüş yolu (peripatos) bulunur daha sonra derslerini
Aristoteles derslerini gezinerek verdiğinden bu okula gezinenler (peripatetikler) okulu denir.
İskender öldükten sonra, türlü sıkıntılar yaşar. Makdeonya karşıtı Atinalıların hedefi
durumuna gelir. Aristoteles de dinsizlikle suçlanan filozoflardan biri olur. Bu yüzden Atina’yı
terk etmek zorunda kalır. Chalkis’te MÖ. 322 yılında ölür.
Ne yazık ki Aristoteles’in tüm eserleri elimizde bulunmamaktadır. Elimizde olanların
bir kısmı ise öğrencilerinin tuttuğu notlardır. Kendisine kadarki felsefi görüşleri sistemli bir
şekilde toplamaya başlayan ilk düşünürdür. Bir konuyu ele aldığında mutlaka kendinden
öncekilerin konu hakkındaki görüşlerini sıralar.
Aristoteles’in elimizde olan eserleri bile onun dizgeci dehasını ortaya koymaya
yeterlidir.
Sağduyu ve deneyim felsefesinin temelleridir. Aristoteles doğayı duyulara göründüğü
gibi ele almak ister. Bu bakımdan gözlemi çok önemser. Bu bakımdan hocası Platon’dan
ayrılır. Platon idealara yönelirken Aristoteles tek tek şeyleri inceleme konusu yapar. Tek tek
şeyler bir kavram altına getirildiğinde ancak bilgi durumuna gelir. Kavram altına getirme ve
sınıflandırma Aristoteles felsefesinin en önemli yanıdır. O belki de felsefe tarihinin en
sistematik filozofudur. Aristoteles’in çalışmalarının büyük çoğunluğunun canlılar hakkında
olmasın da onun sistemci yanıyla kuşkusuz ilgisi vardır.
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Aristoteles adıyla en çok anılan kavramlardan biri metafiziktir. Aristoteles ‘varlık
nedir?’ sorusuna yanıt vermek açısından Metafizik adlı eserini yazar.
Aristoteles dönemin neredeyse tüm bilgi alanlarını kategorilere ayırıp incelikle
felsefisine konu etmiştir. Doğa, gökyüzü, fizik, mantık, sanat, metafizik, şiir, siyaset, etik,
retorik vb. tüm alanlarda görüşler ileri sürmüştür. Bu görüşleri uzun yüzyıllar boyu filozofları
etki altına bırakmıştır. Bu ders kapsamında tüm bu konulara girmek olanaksız olduğundan
Aristoteles’in değişim sorunu hakkında görüşlerini konu edeceğiz. Değişimi ele almak içinse
onun kimi kavramlarını anlamaya gereksinimimiz var. Bu yüzden mantıkla başlıyoruz.

6.2. Mantık
Aristoteles’in eserleri içerisinde ilk sırayı mantık alır ve genellikle mantığın kurucusu
olarak görülür. Organon (alet) adıyla bilinen eserinde mantık çalışmaları bir araya
getirilmiştir. Aristoteles açısından mantık, herhangi bir bilimle uğraşmadan önce kazanılması
gereken bilgidir. Bu bakımdan mantık, konusu ne olursa olsun her bilim için bir alet olarak iş
görür. Organon, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler, Sofistik Delillerin
Çürütülmesi, Kategoriler ve Önerme Üzerine adlı bölümlerden oluşur. Bu eserler yoluyla
Aristoteles akıl yürütmenin yapısı olarak gördüğü tasımları/kıyasları, terimleri, önermeleri
konu eder.
Bir nesneyi hangi bakımlardan bilebiliriz? Aristoteles bu sorunun yanıtı ararken, dil ile
düşünce arasındaki ilgiyi göz önünde tutar ve dil içindeki öğeleri sınıflandırmaya çalışır.
Varlıkların bilgisi düşünceler yoluyla, düşünceler de önermeler yoluyla açığa çıktığına göre
dilsel öğelerin sınıflandırması aynı zamanda varlıklara ilişkin bir sınıflandırma olarak da
görülebilir. İşte Aristoteles var olanlar hakkında söyleyebileceklerimizin biçimleri olarak
kategorileri ortaya koyar. Yunanca, anlatmak, söylemek, dile getirmek anlamına gelir.
Kategoriler, varlıklara yüklemlenebilir olan yüklemlerin listesidir. Kategoriler listesi bir
önerme kurulduğunda, birleştirilen sözcükler ya da sözcük kümelerinin farklı türlerini
belirlenerek oluşturulur. Tüm kategorileri görebilmek için şu cümleyi kuralım:
“Murat, bu sabah, eskisinden daha büyük yeni arabasında iki arkadaşıyla gezerken,
şemsiyeli annesince gülerken görüldü.”
Bu cümle aracılığıyla kategorileri şöyle sıralayabiliriz:
1.

‘Murat’, töz kategorisi,

2.

‘bu sabah’, zaman kategorisi,

3.

‘eskisinden daha büyük’, bağıntı kategorisi,

4.

‘yeni’, nitelik kategorisi,

5.

‘arabasında’, yer kategorisi

6.

‘iki arkadaşıyla’, nicelik kategorisi,
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7.

‘gezerken’, etkinlik kategorisi,

8.

‘şemsiyeli annesince’, iyelik kategorisi,

9.

‘gülerken’, durum kategorisi,

10. ‘görüldü’ edilginlik kategorisidir.
Anlaşılacağı üzere, Aristoteles açısından kategoriler, töz, zaman, bağıntı, nitelik, yer,
nicelik, etkinlik, iyelik, durum, edilginliktir. Her önermede bu kategorilerin tamamının
bulunması gerekmez. Bununla birlikte kategoriler, birbirlerine indirgenemez.
Başlarken sorduğumuz ‘Bir nesneyi hangi bakımlardan bilebiliriz?’ sorusunu şimdi
kategoriler aracılığıyla daha belirgin olarak şöyle yanıtlayabiliriz:
1. İlk önce nesnenin kendisi bakımından bilebiliriz. Aristoteles buna töz demektedir.
Töz, diğer tüm kategorilerin varlığa yüklemlenebilmesini sağlar. Töz aynı zamanda
Aristoteles’in en çok üzerinde durduğu kategoridir. Aristoteles’in değişim sorununa katkısını
anlamak açısından tözü aşağıda daha ayrıntılı ele alacağız.
2. Nesneyi belli bir zaman nicelik bakımından biliriz. Örneğin, dün, yarın, öğlen,
geçen yıl vb.
3. Nesneyi öteki nesneler ile bağıntısı bakımından biliriz. Örneğin daha büyük, daha
küçük, vb.
4.

Nesneyi belli bir nitelik bakımından biliriz. Örneğin, sıcak, soğuk, sarı, tatlı vb.

5.

Nesneyi belli bir yer bakımından biliriz. Örneğin, evde, çarşıda, Laleli’de vb.

6.

Nesneyi belli bir nicelik bakımından biliriz. Örneğin bir, iki, çok vb.

7.

Nesneyi belli bir etkinlik bakımından biliriz. Örneğin gezer, geziyor, gezmiştir vb.

8.

Nesneyi belli bir iyelik bakımından biliriz. Örneğin bıçaklı, arabalı, telefonlu vb.

9.

Nesneyi belli bir durum bakımından biliriz. Örneğin oturuyor, gülüyor, duruyor

vb.
10. Nesneyi belli bir edilginlik bakımından biliriz. Örneğin kovalanıyor, dinleniyor,
gözleniyor vb.
Yukarıda belirttiğimiz gibi töz kategorisi tüm diğer kategorilerin taşıyıcısıdır.
Aristoteles, Metafizik’te kavramların genel tanımlarını verdiği V. Kitap’ta töz için şu
açıklamaları yapar:
“ ‘Töz’ (a) basit cisimlerdir, örneğin, toprak, ateş, su ve benzerleri; genel olarak
cisimler ve cisimlerden oluşan parçalarını da içerecek biçimde tanrısal veya canlı olan
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şeyler. Bütün bunların töz diye adlandırılmalarının nedeni, onların herhangi bir taşıyıcıya
yüklenmiyor oluşları aksine diğer şeylerin onlara yüklemleniyor olmalarıdır. (...) (c) Şeylerde
içkin olan ve onların bireyselliklerini belirten ve tanımlayan, yok olmaları durumunda
bütününde yok olmasına yol açacak olanlar; örneğin, yüzey cisme özseldir (bazılarının dediği
gibi), doğru da yüzeye özseldir. (...) (d) benzer şekilde öz ki ifade edilmesi tanımı verir, her
tekil şeyin tözü olarak adlandırılır.”
Tözlerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
1.

Diğer kategorilerin dayanağı (substratum) tözdür.

2.

Bu bakımdan başta gelendir.

3.

Töz başka bir şeye yüklemlenemez.

4.

Bir önermede töz her zaman öznedir.

5.

Diğer kategorilerin tersine tözün karşıtı olmaz.

6.

Tüm değişiklere rağmen değişmeden kalır.

Aristoteles bir tözün taşıdığı değişen yanlara ilinek (araz) adını verir. Örneğin bir
kimsenin tözselliği onun insan olmasıdır ve bu onun genel yanıdır. İlineksel yanları ise özel
yanlardır. Boyunun şu şu uzunlukta, saç renginin şu şu olması ise onun özel yanıdır. Bu
yanların eksik ya da fazla olması nesnenin genel yapısını değiştirmez. Sözgelimi bir ağacın
dut ağacı olması onun genel yanıdır. Oysa dalların sayısı, meyvesinin bolluğu vb. onun özel
yanlarıdır. Dallarının sayısının eksik olması onun genel yanını etkilemez. Hiçbir dut ağacına,
dal sayısı azaldı diye dut ağacı dememezlik edilmez.
Aristoteles tözü, birincil ve ikincil olmak üzere ikiye bölümler. Birincil töz, tek tek
bireysellere karşılık gelir. Sözgelimi Fernandes, Slaven Biliç, komşunun köpeği Zalim vb.
İkincil töz ise tek tek bireysellerin içinde bulundukları cins ve türlerdir. İkincil tözün dayanağı
her zaman birincil tözdür. Öyleyse her zaman birincil tözün önceliği bulunur.
Bir nesneyi bilmek için onu sınıflandırmak gerekir. Nesneyi sınıflandırmak, o
nesnenin cinsini belirlemektir. Böylelikle nesnenin yapısı da belirlenir. Aristoteles’in tözlerle
ilgili bir başka ayrımı, cins ve türe ilişkindir. Aristoteles cinsi, bireyin kendisinde bulunan bir
şey olarak değerlendirir. Bireysel insan bir türdür ama insanın cinsi hayvandır. Tür, cinsin
dayanağıdır.
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Tözlerle ilgili bu anlattıklarımızı şöyle özetleyebiliriz:
Birincil
Töz
İkincil

Birey

Tek İnsan

Cins

Hayvan

Tür

İnsan

Tözü ele aldıktan sonra değişimin açıklanması için iki kavramı daha ele almamız
gerekiyor. Bu kavramlar madde ve biçimdir/formdur. Değişimden söz edebileceğimiz her
varlık madde ve formdan meydana gelir. Sözgelimi bir villa, betondan, tuğladan vb.
yapılmıştır. Ama onu bir apartmandan ayıran biçimidir. Öyleyse, tözle ilişkisi bakımından
form madden farklıdır çünkü aynı maddeler farklı tözlere karşılık gelebilir. Bu durumda
formu töz olarak kabul edebiliriz. Bir şeyin niçin başka türlü değil de öyle olduğu formuyla
ilgilidir. Fiziksel şeylerde madde ile form gerçekte ayrılamaz çünkü madde asla yalın
durumda bulunamaz. Her zaman belli bir formdadır.

6.3. Değişim
Aristoteles’e göre her tür var olan, bir nedenden dolayı değişim ya da değişmeme
durumu içerisindedir.
Nedenler
Aristoteles, değişimi daha ayrıntılı açıklamak için dört neden sıralar:
1.

Değişme uğrayan bir özne olmalıdır

2.

Değişimin kendisine göre gerçekleştiği bir form olmalıdır.

3.

Değişimi sağlayan bir etkinlik olmalıdır.

4.

Değişim belli bir ereğe göre gerçekleşir.

Bir örnekle değişimi açıklamaya çalışalım. Diyelim ki, elimde tunçtan bir heykel
olsun. Bu heykelin malzemesi, sözgelimi tunç onun maddi nedenidir. Bu heykelin ne heykeli
olduğu sözgelimi bir kurbağa heykeli olması onun formel nedenidir. Bu heykeli yapan bir
kişinin olması onun etkin nedenidir. Bu heykelin niçin yapıldığı ise onun ereksel nedenidir.
Aristoteles’in değişimi nasıl açıkladığına gelince, hatırlanacağı üzerine Parmenides,
değişimi mantıksal bir çelişkiye götürerek yadsımıştır. Aristoteles ise Parmenides’in yanlış
çıkarım yaptığını düşünür. Yanlışlık şu iki yargının birbirine karıştırılmasından kaynaklanır:
(1) “Bu nesne sıcakken soğuk duruma gelmiştir.”
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(2) “Sıcaklık, soğukluk durumuna gelmiştir”
(2).si açısından Parmenides’in işaret ettiği çelişkiden söz edilebilirken birincisi
açısından çelişki bulunmaz. Çelişkiyi ortadan kaldıracak olan, Aristoteles’in töz, gizil
güç/potansiyellik ve edimsellik kavrayışlarıdır.
Aristoteles’in görüşlerini daha iyi anlamak için A’nın B’ye dönüştüğünü varsayalım.
Yokluktan hiçbir şey meydana gelmediğine göre mutlak anlamda B olmayan bir A’dan söz
edilemez. Gerçekte A, B’liğin bazı koşullarını kendinde taşır. Bu böyle olmasaydı A asla
B’ye dönüşemezdi. İşte A’da B’nin örtük olarak bulunması durumuna Aristoteles gizi güç ya
da potansiyellik adını verir. Ancak, gizil güç kendi başına değişmeyi sağlamaz. Edimsel bir
eylem gerçekleşmeden hiçbir şey potansiyellikten edimselliğe geçemez. Bu durumda
edimselliğin, potansiyelliğe önceliği bulunur. Sözgelimi, herkeste şarkı mırıldanma
potansiyelliği bulunsa da, edimsellik olmaksızın yani şarkı mırıldanma eylemi olmaksızın
mırıltı ortaya çıkmaz.
Aristoteles, evrendeki değişimi ya da oluş ve bozuluşu açıklarken biçimlendirici bir
güce başvurur. Bu bakımdan gerek canlılar gerekse, cansızlar değişim geçirdiklerinde mutlaka
bir gücün etkisi altında kalırlar. Bu bağlamda Aristoteles doğal nesneleri “kendileri bir
hareket ve durgunluk ilkesi içeren” şeyler olarak tanımlar. Canlılar için bu güç gizil güçtür.
Sözgelimi bir domates tohumu ektiğimde onun marul değil de domates olmasını sağlayan
gizil güçtür. Gizil güç tohumun gereksinim duyduğu, su, hava gibi besinler olmadan etkili
olamaz. Dolayısıyla ancak uygun koşullar sağlandığında gizil güç etkili olur. Gizil güç belirli
bir amaç/erek (telos) uyarınca davranır. Eylem gerçekleştiği durumda ise gizil güç aktüel güç
durumuna gelir.
Cansızların değişimi için ise dışsal bir hareket ettirici gerekir. Cisimlerin birbirleri
üzerindeki etkiyi geri götürdüğümüzde en başta bir hareket ettirici bulunmalıdır. Aristoteles
bu gücü hareket etmeyen hareket ettirici güç olarak tanımlar. Bir başka deyişle bu güç
hareketi sağlar. Daha önce belirttiğimiz gibi Yunan düşüncesinde yaratma fikri bulunmaz. Bu
bakımdan Aristoteles’in hareket ettirici gücü yalnızca durağan durumdaki maddeyi harekete
geçirmiştir. Bu madde ilk başta biçimsizdir.
Aristoteles, toprak, ateş, su, toprak olarak dört öğe belirler. Bu niteliklerin her biri
ötekine dönüşebilir. Ateş, kuru, sıcak ve hafif olan öğedir. Buna karşı toprak, kuru, soğuk ve
ağır bir öğedir. Hava, yaş, sıcak ve göreceli olarak da hafiftir. Çünkü ateşe göre daha ağır, su
ile toprağa göre ise daha hafiftir. Su ise, yaş, soğuk ve biraz da hafif olan bir öğedir. Su,
hafiflik yönünden hava ile toprak arasında yer alır. Aristoteles’in fiziği niteliklere dayalı bir
fiziktir. Cisimlerin nitelikleri hareket biçimlerini belirler. Örneğin ağır cisimler düşerken,
hafif cisimler yukarı doğru yönelir.
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6.4. Aristoteles ve İnsanın Amacı Sorunu
Önceki haftalarda incelediğimiz Sokrates, insanın işlevinin ne olduğunu
soruşturuyordu. Şimdi Aristoteles benzer bir soruyla karşımızda ‘İnsan hayatının ereği ne?’,
‘İnsan niçin yaşıyor?’ ya da ‘İnsanın en yüksek amacı nedir?’
Aristoteles’in bu soruyla ilgilendiği üç eser bulunur. Bunlar, genellikle kullanıldığı
Latince adlarıyla Magna Moralia, Ethica Eudemia ve Ethica Nicomachea’dır. Magna
Moralia (Büyük Ahlâk) adlı iki kitaptan oluşan eserin Aristoteles’e ait olup olmadığı
konusunda uzmanlar arasında ihtilaf bulunmaktadır. Ethica Eudemia (Eudemos Ahlâkı) ve
Ethica Nicomachea (Nikomakhos’a Etik) adlı eserlerin Aristoteles’e ait olduğu kabul edilir.
Uzmanlara göre Aristoteles’in ahlâkla ilgili görüşlerinin son noktası Nikomakhos’a Etik’tir.

6.5. Amaç Çeşitleri
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik kitabının girişinde, her sanat ve her araştırmanın, aynı
biçimde her eylem ve seçimin bir iyiye ulaşmaya amaçladığını belirtir: “İyi, herşeyin
amaçladığı şeydir”.
Aristoteles, iki tür amaç olduğunu belirtir:
i.

Etkinliklerinin kendileri olan amaçlar

ii.

Etkinliklerinin kendileri olmayan amaçlar

Etkinliklerinin kendileri olan amaçlar, kendileri için yapılan amaçlardır. Sözgelimi saz
çalmak böyle bir etlinliktir. Etkinliklerinin kendileri olmayan amaçlarla yapılan etkinliklerde,
etkinliğin kendisi dışında başka bir ürün sonuç olarak çıkar. Örneğin hekimlik yapıldığı
zaman sağlık ürün olarak ortaya konur. Dolayısıyla amaçlar, amacı kendinde olan eylem ve
kendinden başka ürün meydana getirme olarak sınıflandırılabilir.
Başka bir bakımdan amaçlar, şu iki türe ayrılabilir:
i.

Amacı kendinde olan, bir sonuç meydana getirmeyen ve kendi başına değerli

olan,
ii.
Amacı kendi dışında olan, bir sonuç meydana getiren ve meydana getirdiği
sonuçla ilişkilendirildiğinde değerli olan.
Bir şeyin diğeri uğruna arzulanması düşüncesi, bir başka değişle uğruna olma ilişkisi,
Aristoteles’in etkinlikler, amaçlar ve iyileri ilişkilendirmesi ve onların değer sırasını
belirlemesi açısından temel önemdedir.
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6.6. En Yüksek Amaç
Amaçlar ve iyiler arasında, daha az iyi ve amaç olanlardan, daha iyi ve amaç olanlara
doğru giden bir hiyerarşisi vardır. Kendisi uğruna arzulanan, daha fazla amaçlanan ve daha
iyidir.
Dolayısıyla bu hiyerarşinin en yukarısında, sadece kendisi uğruna arzulanan en yüksek
amaç ve en yüksek iyi olmalıdır.
Bu durumda en yüksek iyinin özelliklerinin şunlar olduğu söylenebilir:
i.

Kendi uğruna istenir.

ii.

Başka hiçbir şey uğruna istenmez.

iii.

Başka her şey onun uğruna istenir.

6.7. Eudaimonia
Aristoteles bu en yüksek iyiye ya da en yüksek amaca herkesin eudaimonia dediğini
söyler. Eudaimonia, kökeni açısından ‘iyi bir cin tarafından korunan’ anlamına gelirken,
‘şansın yerinde olması anlamında da kullanılır. Sözcük geleneksel olarak, ‘mutluluk’ olarak
çevrilir. ‘İyi olmak’ anlamında çevirenler de görülür.
Ne tür bir yaşamın eudaimonia olduğuna farklı yanıtlar verilmiştir. Bu sorunun
yanıtını araştıran Aristoteles kendi toplumunda dört tür yaşam olduğunu belirtir:

girişir.

1.

Hazzı amaçlayan yaşam. Köleler ve hayvanlar böyle bir yaşam sürer.

2.

Politik şöhret ve onuru hedefleyen yaşam.

3.

Mal, mülk peşinde yaşam.

4.

Felsefi yaşam.

Aristoteles bu dört tarz yaşamın hangisinin eudaimonia olabileceği araştırmasına

6.8. İnsanın İşlevi Nedir?
Eudaimonia insanın en yüksek amacıdır ve en yüksek iyidir. Peki insan varlığı için en
yüksek iyi nasıl bulunabilir?
Aristoteles’e göre her varlığın kendine göre işlevi/işi bulunur. Bir varlığın kendine
özgü işlevi bilinirse, en yüksek amacı da kavranır. Çünkü o varlığın en yüksek amacı kendine
özgü işlevini gerçekleştirmesidir.
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Sözgelimi, bir gitaristi işlevi gitar çalmak, bıçağın işlevi kesmek, gözün işlevi
görmektir. Bu bakımdan en yüksek amaç bir gitarist için gitar çalma, bıçak için kesme, göz
için görme işlevini en iyi biçimde gerçekleştirmektir.
O halde insanın en yüksek amacı da, işlevini en iyi biçimde gerçekleştirmesidir. Peki
insanın işlevi nedir?
Bir şeyin işlevi onu diğer varlıklardan ayıran, ona özgü olan şeydir. Bu açıdan insanın
işlevini bulmak için onu diğer varlıklardan ayıran, ona özgü olan yanı bulmalıyız. İnsanın
hareket etmesi, beslenmesi, durması, nefes alması vb. özellikler hiçbir bakımdan ona özgü
değildir; çünkü bu yanlar hayvanlar ya da bitkilerle ortaktır.Diğer varlıklarda olmayan sadece
insan özgü olan yan Aristoteles’e göre insanın akıl yetisidir. O zaman sorumuza geri dönecek
olursak, insana özgü olan, dolayısıyla insanın işlevi, akıl sahibi unsurun eyleminden meydana
gelen bir yaşamdır.
Bu bakımdan, insanın en yüksek amacı, yani eudaimoniası, aklını en iyi biçimde
kullanmasıdır.

6.9. İnsan Aklını En İyi Nasıl Kullanır?
Şimdi araştırılması gereken insanın aklını en iyi biçimde nasıl kullanabileceğidir.
Soruyu daha genel bir çerçevede değerlendirirsek bir varlık işlevini en iyi biçimde nasıl
gerçekleştirebilir? Örneğin bir gitarist, göz, bıçak işlevini en iyi biçimde nasıl gerçekleştirir?
Aristoteles’e göre bu varlıklar eğer kendilerine özgü erdeme göre davranırlarsa
işlevlerini en iyi biçimde gerçekleştirebilirler. Sözgelimi gitarist ona özgü olan gitar çalma
erdemini taşıyorsa ve onu en üst düzeyde yerine getiriyorsa gitar çalma işlevini en iyi biçimde
gerçekleştirmiş olur.
O halde eudaimonia, insanın akli etkinliğini, kendine özgü erdeme göre, eğer birden
fazla erdem varsa, bunlardan en mükemmel olanına göre gerçekleştirmesidir. Öyleyse
sorulması gereken soru insanın akıl yanına özgü erdemlerin ne olduğu ve bunlardan
hangisinin en mükemmel olduğudur.

6.10. Erdemler
Aristoteles insanın akli yönünü ikiye ayırır.
i.
Karakter erdemleri ya da ahlaki erdemler. Bunlar cesaret, ölçülülük vb. gibi
erdemlerdir.
ii.

Akıl erdemleri. Bunlarsa pratik bilgelik, teorik bilgelik vb. gibi erdemlerdir.

Aristoteles incelemesinin sonucunda insanın akıl yanıyla en mükemmel erdeminin
teorik bilgelik olduğu sonucuna varır.
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6.11. Nasıl Mutlu Olunur?
Mükemmel mutluluk en yüksek erdeme göre etkinlik, felsefî düşünme etkinliğidir.
Çünkü, felsefî düşünme; en yüksek, en sürekli, en hoş, kendine has bir hazza sahip, kendine
yeter, kendi için istenen, dingince etkinliktir.
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Uygulamalar
Metafizik VII. Kitap’tan (Z)
l. Bölüm Töz Varlığın ilk Kategorisi - Varlığın İncelenmesi, Önce Tözün
İncelenmesidir.
Daha önce kelimelerin çeşitli anlamlarıyla ilgili kitabımızda işaret ettiğimiz gibi
Varlık, çeşitli anlamlara gelir: Bir anlamda o, bir şeyin olduğu şeyi veya tözü, bir başka
anlamda bir niteliği veya bir niceliği veya bu tür diğer yüklemlerden birini ifade eder. Varlık
bütün bu anlamlara gelmekle birlikte, asıl anlamında var olan bir şeyin, “bir şeyi o şey yapan
şey”, yani onun tözünü ifade eden şey olduğu açıktır. Çünkü herhangi bir şeyin hangi nitelikte
olduğunu söylediğimizde, onun iyi veya kötü olduğunu söyleriz; üç dirsek uzunluğunda veya
bir insan olduğunu söylemeyiz. Buna karşılık onun ne olduğunu belirttiğimizde onun beyaz,
sıcak, üç dirsek uzunluğunda olduğunu söylemeyiz; bir insan veya Tanrı olduğunu söyleriz.
Başka bütün şeylerin varlıklar olarak adlandırılmalarının nedeni ise, bu asıl anlamında var
olan şeyin ya nicelikleri veya nitelikleri veya duygulanımları veya bu türden başka bir
belirlenimi olmalarıdır. Hatta bundan dolayı “gezmek,
sağlıklı olmak”, “oturmak”
kelimelerinin, bu şeylerin her birinin var olduğu anlamına gelip gelmediğini kendi kendimize
sorabiliriz. Bu tür diğer herhangi bir şeyle ilgili olarak da aynı durum geçerlidir; çünkü
bunların hiçbirini doğal olarak ne kendi kendine yeten bir varlığı vardır, ne de tözden
ayrılması mümkündür. Tersine eğer ortada bir varlık Varsa, o daha çok, “gezinen”, “oturan”,
“sağlıklı olan”, şeydir. Bu sonuncu şeylerin daha gerçek varlıklar olarak görünmelerinin
nedeni, her birinin altında gerçek ve belli bir öznenin olmasıdır. Bu özne, böyle bir kategoride
kendisini gösterir. Töz veya bireydir. Çünkü biz “iyi” veya “oturan” kelimelerini, hiçbir
zaman böyle bir özne olmaksızın kullanamayız. O halde diğer kategoriler den her birinin bu
kategoriden dolayı var olduğu açıktır. Bundan dolayı asıl anlamında Varlık, yani herhangi bir
anlamda Varlık değil, mutlak anlamda Varlık, ancak Töz olabilir.
“İlk, birincil” sözcüğünün birkaç̧ anlamda kullanıldığını biliyoruz. Ancak her
bakımdan, yani hem tanım, hem bilgi hem de bilgi bakımından ilk olan, Tözdür. Çünkü ilkin
diğer kategorilerden hiçbiri bağımsız olarak var olamaz; oysa Töz, bağımsız olarak var
olabilir. Töz, tanım bakımından da ilktir; çünkü her varlığın tanımında, onun tözünün tanımı
zorunlu olarak içerilmiş bulunur. Nihayet her şeyi, onun niteliğini, niceliğini veya yerini
değil, ne olduğunu, örneğin insanın veya ateşin ne olduğunu bildiğimizde en tam biçimde
bildiğimizi düşünürüz. Hatta bu yüklemlerin kendileri de ancak ne olduklarını, yani örneğin
nicelik veya niteliğin ne olduğunu bildiğimizde biliriz.
Geçmişteki ve şimdiki araştırmaların değişmeyen ezeli ebedi konusunu oluşturan ve
üzerinde her zaman şüpheler olmuş olan sorun Varlık'ın ne olduğu sorunu, aslında Tözün ne
olduğu sorunudur. (...)
“Her zanaat ve araştırmanın, aynı şekilde her eylem ve tercihin bir iyiyi hedeflediği
düşünülür. Bu nedenle iyi, her şeyin hedeflediği şey olarak yerinde ifade edildi. Fakat amaçlar
arasında belirli bir ayrım var gibi görünüyor; bazıları etkinliklerdir, diğerleriyse kendilerinden
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ayrı ürünlerdir/sonuçlardır. Amaçları eylemlerden ayrı olanlarda, ürünler/sonuçlar tabiî olarak
etkinliklerden daha iyidir. Eylemler, zanaatlar ve bilimler çok olduğundan onların amaçları da
çoktur. Tıbbın amacı sağlık, gemi inşâcılığının gemi, komutanlığın zafer, iktisâtın
zenginliktir. Fakat belirli bir imkânın altında yer alanların —gem yapımcılığının ve atların
araçlarına ilişkin diğer zanaatların biniciliğin altında, biniciliğin ve komutanlıkla ilgili tüm
eylemlerin komutanlığın altında, aynı şekilde diğerlerinin başkalarının altında yer alması
gibi— hepsinde baş zanaat olanların amaçları onların altında yer alan amaçlara tercih edilecek
amaçlardır, çünkü öncekiler uğruna sonrakilerin peşinden gidilir. Etkinliklerin kendilerinin
eylemlerin amaçları olması yahut —biraz önce bahsettiğimiz bilimlerde olduğu gibi—
[amacın] etkinliklerden ayrı bir şey olması bir fark yaratmaz.” (N.E. 1094a1-18.)
“[…] eğer yaptığımız şeylerde kendisi için istediğimiz herhangi bir amaç varsa (diğer
her şeyin onun için istendiği) ve eğer her şeyi başka bir şey için tercih etmiyorsak (çünkü
böyle olursa bu sonsuza gider ve bu durumda arzumuz boş ve boşuna olur), açıkça bu iyi olan
ve en yüksek iyi olmalıdır.” (N.E. 1094a18-22.)
“Amaçlar çok göründüğünden ve bunlardan bazılarını (mesela zenginliği, flütleri ve
genel olarak araçları) başka bir şey uğruna tercih ettiğimizden, hepsinin kendileri amaç
olmadığı açık; oysa en yüksek iyi kendisi amaç olan bir şey olarak görünüyor. Öyleyse,
sadece bir kendisi amaç varsa, aradığımız odur; daha fazlaysa, onlar arasında en çok kendisi
amaç olan aradığımızdır. Kendisi için aranan başka bir şey için aranandan; hiçbir zaman
başka bir şey için tercih edilmeyen, hem kendisi için hem de başka bir şey için tercih
edilenden daha fazla amaçtır diyoruz. Bu nedenle, daima kendisi için tercih edilen ve hiçbir
zaman başka bir şey uğruna tercih edilmeyene sadece kendisi amaçtır diyoruz.
Herşeyden fazla eudaimonianın böyle bir şey olduğu düşünülüyor. Çünkü onu hiçbir
zaman başka bir şey için değil, hep kendisi için tercih ederiz ama onuru, hazzı, anlamagücünü
ve her erdemi hem kendileri için tercih ederiz (hiçbir sonuca yol açmasalardı bile onların her
birini yine tercih ederdik) hem de onlar aracılığıyla eudaimon olacağımızı düşündüğümüz
için eudaimonia uğruna. Oysa kimse eudaimoniayı onlar ya da genel olarak başka bir şey
uğruna tercih etmez.” (N.E. 1097a25-1097b6.)
“Eudaimonianın en yüksek iyi olduğunu söylemede anlaşma var gibi görünüyor ama
onun daha açık olarak ne olduğunun söylenmesi hala arzu ediliyor. İnsanın işlevinin/işinin ne
olduğu açıklığa kavuşursa belki bu gerçekleşebilir. Çünkü nasıl bir flütçünün, bir heykeltraşın
ve her zanaatkârın, genel olarak de bir işleve yahut eyleme sahip olanlar için, iyi olan ve ‘iyi’
onların işlevine ait olarak düşünülüyorsa, insan için de böyle düşünülebilir; eğer onun olan bir
işlevi varsa. Marangozun, sepicinin belli işlevleri ve eylemleri vardır da, insanın yok mudur?
O doğal olarak işlevsiz midir? Yoksa gözün, elin, ayağın ve genel olarak parçaların her birinin
bir işlevi olduğu göründüğü gibi, insanın da bunlardan ayrı olarak bir işleve sahip olduğu ileri
sürülebilir mi? Öyleyse bu ne olabilir? Yaşamak bitkilerle bile ortak görünüyor ama biz
insana özgü olanı arıyoruz. Bu nedenle beslenme ve büyümeyle ilgili yaşamı bir yana
bırakmalı. Bundan sonra algı yaşamı gelir, ama bu da at, öküz ve bütün hayvanlarla ortak
görünüyor. O halde geriye akıl sahibi olan yanın (bir kısmı boyun eğen, diğer kısmı sahip
olan ve düşünen olarak) bir tür eylem yaşamı kalıyor. Bundan da iki şekilde söz edildiğinden,
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bunun etkinlik anlamında olan yaşam olduğu belirtilmeli; çünkü bu, terimin daha uygun
anlamı gibi görünüyor. Şimdi eğer insanın işlevi ruhun akla göre ya da akıldan yoksun
olmayan etkinliğiyse ve bir şeyin ve bu şeyin erdemlisinin aynı türde işleve sahip olduğunu
söylüyorsak (kitharacı ile erdemli kitharacıdaki gibi ve mutlak olarak her durumda), buna
işlevdeki erdemde üstün olmayı eklemek koşuluyla (çünkü kitharacının işlevi kithara çalmak,
erdemli kitharacınınsa iyi çalmaktır; eğer bu böyle ise [ayrıca insanın işlevinin belli bir tür
yaşam olduğunu, bunun ruhun aklı içeren etkinliği ya da eylemleri olduğunu, erdemli insanın
işlevinin bunları iyi ve soylu bir biçimde yapması olduğunu ve her şeyin kendisine özgü
erdeme göre gerçekleştirilirse, iyi gerçekleştirilmiş olduğunu söylüyoruz], insanın iyisi, ruhun
erdeme göre etkinliği olur ve eğer birden fazla erdem varsa, en iyi ve en mükemmel olanına
göre.” (N.E. 1097b22-1098a20.)
“[Theoria/Felsefi düşünme etkinliği] en yüksek etkinliktir (anlamagücü bizdeki en
yüksek şey, onun ilgilendikleri de bilinen şeylerin en yüksekleridir). Ayrıca o en sürekli
etkinlik; biz herhangi bir şey yapmaktan daha sürekli olarak felsefî düşünme yapabiliriz.
Eudaimonianın hazzı içermesi gerektiğini düşünüyoruz ve erdeme göre etkinliklerin en hoşu,
hakkında uzlaşıldığı gibi felsefî bilgeliğe göre etkinlik; her halükârda felsefenin saflık ve
sağlamlık açısından hayranlık verici hazlara sahip olduğu düşünülüyor; bilenin, araştırana
göre zamanını daha hoş geçireceğini ummak makul. Kendine yeterlik denilen şey de en çok
felsefî düşünme etkinliğine ait olmalı. Çünkü yaşam için zorunlu olan şeylere hem bir bilge
hem adil bir kişi hem de diğerleri ihtiyaç duyar. Bu kişiler bunlara yeterince sahip olsalar bile,
adil kişi onlara karşı, onlarla adil eylemde bulunacağı kişilere ihtiyaç duyar; ölçülü kişi, yiğit
kişi ve ötekilerin herbiri de öyle. Oysa bilge kişi kendi başına olsa bile felsefî düşünme
etkinliğinde bulunabilir, ne denli bilgeyse o denli çok. Çalışma arkadaşlarına sahip olursa
belki daha iyi yapabilir ama yine de kendine en yeter kişi o. Yalnızca bu etkinlik kendisi için
seviliyor gibi görünüyor: Çünkü ondan, felsefî düşünme etkinliğinin dışında hiçbir şey
oluşmaz; yapılanlardaysa eylemin dışında az çok bir şey elde ederiz. Eudaimonia dinginliğe
bağlı görünüyor; dinginliğe ulaşmak için çalışır, barışı sürdürmek için savaşırız; eylemle ilgili
erdemlerin etkinliği siyâsî ya da askerî işlerde ortaya çıkar ama bunlarla ilgili eylemler
dingince değil diye düşünülür; savaşla ilgili olanlar ise tamamen böyle (nitekim hiçkimse
savaş yapmak için savaşı tercih etmiyor ya da savaşa yol açmıyor; biri çatışma ve cinayet
olsun diye dostlarını düşman ediyorsa, tamamen cani olduğu düşünülse gerek). Siyasetçinin
etkinliği de dinginlik içinde değil, o —siyâsî etkinliğin kendisinden farklı— iktidar, onur,
kendisi ve yurttaşlar için eudaimonia sağlamaya çalışır —siyâsî etkinlikten [etkinliğin
kendisinden] farklı bir eudaimonia ki bunun incelenenden [incelenen eudaimoniadan] daha
farklı olduğu açık. Öyleyse, erdeme göre eylemlerden siyasetle ve savaşla ilgili olanlar
soyluluk ve büyüklük bakımından öne çıkıyorsa, bunlar dinginlikle ilgili değildir, bunlar
herhangi bir [başka] amacı hedefler, kendileri için tercih edilmez; oysa anlamagücünün
etkinliği, felsefî düşünme olarak, değerce üstündür, kendi dışında hiçbir amacı hedeflemez,
kendine özgü bir haz taşır (bu da etkinliği çoğaltır), kendine yeterdir, dingincedir, bir insan
için olabildiğince kesintisizdir ve kutlu bir kişiye atfedilen diğer bütün özellikler bu etkinliğe
uygun görünür. O halde, bir insanın mükemmel eudaimoniası bu olsa gerek” (N.E. 1177a191177b25.)
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aristoteles ilk filozofların açıklamakta güçlük çektiği değişim sorununu çözer.
Değişime uğrayan varlığı bölümleyerek onu töz ve ilineklerin bireşimi olarak değerlendirir.
Varlığın bilgisinin kavranmasını ise kategoriler yoluyla açıklar.
Aristoteles’in en yüksek erdemin felsefî düşünme etkinliği olduğunu gördük. Felsefi
düşünme etkinliği içinde olan kimse insan olarak en yüksek amacı gerçekleştirir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre bir kategori değildir?
a) töz
b) zaman
c) amaç
d) nicelik
2) Aristoteles’in mantık anlayışı esas olarak …… adlı eserinde ortaya konur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Metafizik
b) Fizik
c) Organon
d) Gökyüzü Üstüne
3) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre değişimin nedenlerinden biri değildir?
a) tözsel neden
b) etkin neden
c) edilgin neden
d) aşkın neden
4) Aristoteles, …. öğretmenlik yapmıştır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Perikles’e
b) Sokrates’e
c) Anaksimandros’a
d) Büyük İskender’e
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5) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından birincil töze örnek olabilir?
a) Atatürk
b) Ali
c) At
d) Masa
6) Aristoteles, mutluluk bağlamında ‘İnsanın en yüksek ….. nedir? ’sorusunu
yöneltir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) varlığı
b) değeri
c) amacı
d) kanıtı
7) Aristoteles’in mutluluk anlayışı …… adlı eserinde ortaya konur
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Metafizik
b) Topikler
c) Kategoriler
d) Nikomakhos’a Etik
8) Aristoteles’e göre en yüksek iyi ...... .
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) eudaimonia’dır
b) ethos’tur
c) pathos’tur
d) ousia’dır
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9) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre etkinliklerinin kendileri olan
amaçlardan biridir?
a) ayakkabı boyamak
b) yemek pişirmek
c) saz çalmak
d) duvar örmek
10) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından en yüksek mutluluğa daha yakın
yaşamdır?
a) hazzı amaçlayan yaşam
b) şöhreti amaçlayan yaşam
c) zevk peşinde yaşam
d) Felsefi yaşam
11) Sizce yaşamdaki en yüksek amaç nedir?
12) Sizce insanın işlevi ne olmalıdır?
13) Aristoteles ve Sokrates arasında insan anlayışları bakımından ne tür benzerlikler
bulunur?
14) Aristoteles’e göre kaç tür erdem bulunur?
15) Aristoteles’e göre en yüksek erdeme göre mutluluk nedir?
16) Aristoteles’in Parmenides’e değişim konusunda getirdiği eleştiri nedir?
17) Aristoteles’in kategorilerini başka bir kategori ekleyebilir misiniz?
18) Aristoteles tözlere ilişkin ne tür ayrımlar yapar?
19) Platon ile Aristoteles biçimde konusunda birbirlerinden farklı ne söyler?
20) Edilgin nedene bir örnek veriniz.

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)d, 4)d, 5)a 6)c, 7)d, 8)a, 9)c, 10)d
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7. SAĞALTIM OLARAK FELSEFE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Giriş
7.2. Köpeksiler
7.3. Epikürcüler
7.4. Stoacılar
7.5. Kuşkucular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsanın yaşamının en üstün amacı ne olabilir?
2) Ölümden korkar mısınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sağaltım Olarak Felsefe

Köpeksilerinin felsefi
tavrını anlamak

Okuma

Sağaltım Olarak Felsefe

Epikürcülerin felsefi
tavrını anlamak

Okuma

Sağaltım Olarak Felsefe

Stoacıların felsefi tavrını
anlamak

Okuma

Sağaltım Olarak Felsefe

Kuşkucuların felsefi
tavrını anlamak

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Köpeksiler



Epikür



Stoa



Kuşkucular
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Giriş
İlk dönem felsefenin önemli bir eğiliminin kişinin kendisine yönelik soruşturma
olduğunu önceki haftalarda özellikle Sofistler, Sokrates ve Aristoteles üzerinden görmüştük.
Bu hafta Helenistik Felsefe adı verilen dönemde bu sorunun yeniden gündeme geliş tarzlarını
konu edeceğiz. Tekinsiz bir dünyada kişinin ne yapması gerektiğine yönelik arayışlar bu
haftanın temel izleği olacak.

143

7.1. Giriş
Aristoteles’ten sonra felsefe tarihinin MÖ 300 – MS 200 arasındaki dönemine
Helenistik dönem adı verilir. ‘Helenistik’ sözcüğü Helen benzeri anlamına gelir. Helen, eski
Yunanların kendi kültürlerini nitelemek için kullandıkları addır. Bu kültür özellikle Büyük
İskender’den sonra çok geniş bir alana yayılır ve etkili olur. İskender zamanında Yunan
dünyasının siyasi bölünmüşlüğü sona erdirilmiş olsa da, ölümünden hemen sonra hanedanlık
kavgaları baş gösterir. Bu siyasi kargaşaya karşın Platon’un Akedemia’sı ve Aristoteles’in
Lykeion’u aracılığıyla çalınan felsefi maya pek çok yerde ürün verir. Yunan felsefi geleneğine
bağlı ve önceki felsefe sorunlarını tartışan yeni okullar Akdeniz çevresinde ortaya çıkar. Bu
okulların ilgilendiği ortak konulardan biri ‘ne yapmalıyım?’ olmuştur. Özellikle Büyük
İskender’in ölümünden sonra ortaya çıkan kargaşa ve tekinsizlik ortamında felsefi ilginin
kişinin yapıp etmelerine yöneltildiği görülür. Önceki haftalarda
gördüğümüz gibi
Sofistlerden başlayarak, Sokrates, Platon ve en son Aristoteles insanın yapıp etmelerine
yönelik görüşler ileri sürmüştür. Bu bölüm bağlamında ele alacağımız felsefi gelenekler de bu
izleği sürdürerek insan için neyin iyi ve mutluluk verici olduğu konusunda görüşler ileri
sürmüşlerdir.

7.2. Köpeksiler
Helenistik dönemde yer alan ilk okul Köpeksiler ya da Kynikler’dir. Okulun kurucusu
Atinalı Antisthenes’tir (MÖ 444-368). Kynik sözcüğünün ‘kyon’dan türetildiği varsayılır.
Kyon da Yunancada köpek demektir; dolayısıyla “kynik” köpek gibi olan, köpek tutumunda
olan, köpeksi anlamına gelir.
Köpeksi adlandırması bu görüşte olan filozofların hiç bir geleneğe, toplumsal norma
ve görgü kuralına uymamalarına uygun düşmektedir. Son derece partal, bağımsız ve yoksul
olarak nitelendirilebilecek bir hayat sürerler. Bunun gerisinde ise bilinçli bir seçim olan tüm
uygarlık değerlerine karşı çıkmak yer alır. Köpeksiler için iyi hayat aretedir. Arete ise doğaya
uyumlu ve basit yaşamakla ilgilidir. Areteye dayalı bir yaşam kişinin içsel bağımsızlığına ve
yapıp ettiklerini seçmede mutlak belirleyici olmasına bağlıdır. İşte bu yüzden bir köpeksi
kendine dışarıdan dayatılan her türlü davranışa karşı çıkar.
Köpeksilere göre nasıl yaşanacağına gelişigüzel biçimde karar verilemez. Arete
peşinde bir hayat bilgisiz olmaksızın gerçekleşemez çünkü ancak bilgi kişiye neyi seçmenin
değerli olduğunu gösterir. Öte yandan salt bilgi de areteyi sağlamaz. Bilgi yalnızca kuramsal
düzeyde kalmamalı aynı zamanda yaşanmalıdır.
Köpeksilik okulunun kurucusu Sofist Gorgias’ın öğrencisi olan Antisthenes’tir (İÖ.
445-365). Antisthenes’in Sokrates’i dinlemek için her gün Pire’den Atina’ya yürüdüğü
anlatılır. Sokrates’in etkisiyle kendini bilme ve kendine egemen olmayı savunur. Sabır ve
dirence vurgu yapan bir felsefi tutum takınır. Antisthenes’e göre haz duymak insanı
köleleştiren bir eğilimdir bu yüzden “hazdan, deli olmaktan daha çok korkarım” demektedir.
Hazzın karşısına insanı çelikleştiren güçlük ve sıkıntı konmalıdır. Hazlar ve dışarıdan gelen
şeylere karşı ilgisizlik insanı özgürleştirir.
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Sinoplu Diogenes'te (412-323) hiç teori yapmadan köpeksilik öğretisini tam bir
tutarlıkla doğrudan doğruya yaşamıştır. Türlü sıkıntılar deneyimleyen ve büyük bir
yoksullukla boğuşurken ağaç yapraklarını yiyerek beslenmek zorunda kalan Diogens tüm
uygarlık değerlerine karşı çıkar. İnsanın bağımlılıklarından kurtuldukça özgürleştiğini
savunur. Doğaya uygun yaşamayı önerir. Ona göre insan yalnızca kendi kendine
dayanmalıdır. Arete dolu bir yaşam insanı bağımsız yapar, böyle bir bağımsızlığa erişmiş
bilge kişi de bütün isteklerinden kendini sıyırır.

7.3. Epikuros
Sisamlı Epikuros’a (MÖ 341 - 270) göre felsefenin amacı iyi bir hayat yaşamak ve
mutluluğa ulaşmaktır. İnsanın hayatta aradığı hazdır. Bu nedenle yaşam acıdan arındırılıp
iyinin peşinde olunmalıdır. Fakat bu nasıl olanaklıdır? Epikuros’a göre yalın bir yaşamı
seçmek, barışçıl yaşamak aracılığıyla olanaklıdır. Yalın bir yaşam ise elinde olmayanları
arzulamamakla başlar. Örneğin yeterince para yoksa daha iyi bir evde oturma arzusundan
kaçınma ya da elde edilemeyecek bir istek uğruna kederlenmek gibi beklentilerden kaçınarak.
Epikuros’a göre istenen ne kadar yalın ise gerçekleşemesi de o kadar kolay olur. Hep
daha fazlasını isteyen bir yaşam uzak durulması gereken bir yaşamdır. Kişi için istemesinin
dayanağı kendisidir. Bir başkasına gerek duymadan elde edebileceğini isteyen isteğine yakın
olandır.
Epikuros açısından iyinin ölçütü duygulardır. İnsan doğal olarak acıdan kaçar. Şu
durumda insan için en yüksek iyi, hazdır. Kişinin bütünlüğü için yapması gereken gelecek
hazlara yönelmektense geçmiş hazları anımsamaktır. Gelecek belirsizdir ama geçmiş
yaşanmıştır. Öyleyse geçmiş hazları yaşatmak şimdiki sıkıntıların dağıtılmasına yardımcı
olur. Bununla birlikte ruhsal acı bedensel acıdan daha kötü, ruhsal haz, bedensel hazdan
üstündür. Epikuros’un hazdan anladığı bedenin acıdan ruhun kaygıdan arındırılmasıdır. Haz
dolu bir hayatı meydana getiren yeme, içme, cinsellik değil aklı kullanmadır. Hazzı
yaşamanın karşısında duran en büyük korku ölüm korkusudur.
Epikuros ölüm korkususun gereksiz bir korku olduğunu savunarak şu biçimde akıl
yürütür. Ölümden neden korkarız? Biri canlıysa orada zaten ölüm yoktur, ölüm varsa ise
canlılık yoktur. Dolayısıyla ölüm ve can birlikte olabilen iki şey değil, biri varken diğeri
olmayan şeylerdir. Bu bakımdan canlı birinin ölümden korkması son derece anlamsızdır
Şöyle demektedir: “Ölüm ne yaşayanları ilgilendirir ne de ölüleri, çünkü yaşayanlar için ölüm
yoktur, ölülerin ise zaten kendileri yoktur.”
Epikuros arzuları doğal ve doğal olmayan olmak üzere ikiye ayırır. Ardından doğal
arzuları da zorunlu ve zorunlu olmayan olarak bölümler. Doğal zorunlu arzular beslenme,
barınma gibi tatmini kolay ama aynı zamanda yüksek haz verir. Doğal zorunlu olmayan
arzular ise taşkın sofralar, kaliteli şarap gibi arzu veren fazlasının sorunu yol açtığı arzulardır.
Doğal olmayan ve zorunlu olmayanlar ise güç isteği, iktidar, ün gibi arzulardır. Doğal ve
zorunlu hazların giderilmesi bağımsız yaşamak için yeterlidir.
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Epiküros’a göre gönençli bir yaşam için şunlar izlenmelidir:
1. Peşinde olunan hazzı hiç bir acının izlememesine özen göstermek.
2. Sonucunda haz bulunmayan acılardan kaçınmak.
3. Daha büyük hazlara engel olan ve sonucu acı olacak
vazgeçmek.

önemsiz hazlardan

4. Daha büyük bir acıdan kurtaracak ve daha yüksek bir hazza ulaştıracak olan acılara
katlanmak.
Görüldüğü üzere Epikuros kişinin mutluluğu açısında doğal bir temel olan hazzı
ölçülü biçimde doyurmanın peşindedir.

7.4. Stoacılık
Stoacılık, Epikurosçulukla eş zamanlı fakat ondan çok daha uzun süre etkin olan
felsefe okuludur. Kıbrıslı Zenon (İÖ. 344-262) eliyle kurulmuş, yaklaşık olarak İÖ. 300 – MS
200 yılları arasında 500 yıl sürdürülmüştür. Eski, Orta ve Geç olmak üzere 3 döneme ayrılır:
Eski Stoa Kıbrıslı Zenon, Kleanthes (İÖ. 331-233), Khrysippos (İÖ. 331-233) Orta Stoa,
Panaitios (İÖ.185-110) ve Poseidonios (İÖ. 135-51) Geç Stoa, Lucius Anneus Seneca İÖ. 4 –
İS. 64) , Marcus Aurelius (21-180) Epiktetos’tan (yaklaşık 50-130) oluşur.
Stoacılığın özlü anlatımlarından biri başa gelen felaketleri soğukkanlı karşılamaktır.
Bu bakımdan Stoacılık katlanmayı öğreten felsefe okuludur. Yaşamın karmaşası içinde türlü
durumların etkisinde bulunan insan başına gelenler konusunda her zaman etkin olamaz.
Elinde olmadan deneyimledikleri kişiye sıkıntı ya da keder getiriyorsa kişi ne yapmalıdır?
Stoacılık açısından yapılacak en iyi şey bunlara kayıtsız kalmak ve başına gelenlere
katlanmaktır. Burada sözü edilinen türlü istekler peşinde koşup bunların karşılanmamasının
getirdiği hoşnutsuzluk değil, bir kişinin bütünüyle isteğinin dışında karşılaştıklarıdır. Hiçbir
etkinliği olmadığı durumda birinin başına gelenler ona acı vermemelidir.
Stoacılık açısından doğru yaşam, doğaya uygun yaşamdır. Böylesi bir yaşamın ne
olduğunun ortaya çıkarıtılması insan doğasının kendine özgü yanının ne olduğunun açık
kılınmasıyla ilgilidir. Bu yüzden Stoacolar insan doğasının neliğini araştırır. Bitkinin doğası
beslenmek ve büyümektir. Hayvanın doğası ise beslenme ve büyümeye ek olarak üreme,
duyum ve hareketten meydana gelir. İnsan bitkilerin ve hayvanların deneyimlediklerinden
farklı olarak akıl taşır. Dolayısıyla insan için ayırt edici doğa aklıdır. Doğru yaşam doğaya
uygun yaşamaksa, insana düşen akla uygun yaşamaktır.
İnsanın aklını kullanmasını, düşünerek eylemesini engelleyen yanlar insan doğasına
aykırı ve ona uygun olmayan yanlardır. Bu durumda sorulması gereken aklın kullanmasına
neyin engel olduğudur. Stoacılara göre ölçüsüz tutkular, arzular, beklentiler vb. insanın
aklının kullanmasına gölge düşürür.
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Stoacılar açısından doğa, küçük ve büyük doğa olmak üzere iki düzeydedir. Küçük
doğa tek tek var olanlara ilişkinken, büyük doğa tüm varlıkların bir arada olma durumudur.
İnsan için mutluluk, herkeste bulunan ‘daimon’un, kendi küçük doğası ile büyük doğası
arasında kurduğu uyumu sağlamasıdır. Bu uyum yetinmesini ve katlanmasını bilmekle
ilgilidir. Şimdi başıma gelen bir kötülük hayatın bütünselliği içinde iyiliğe dönüşebilir. Aynı
biçimde belli bir bağlam açısından hoşnutsuzluk olarak görülen, başka bağlamlar açısından
olumlulukları barındırabilir bu nedenle sabırla başa gelene katlanmak gerekir.
Doğaya uygun yaşamanın bir başka koşulu kendini korumadır. Bu kendini koruma bir
iç sevgisi, kendine değer verme ve benlik sevgisi olarak yorumlanabilir. Yaşamın amacı haz
duymak değil kendi içsel bütünlüğünü korumaktır. Kimi zaman bütünlüğü korumak acıların,
sıkıntıların üstesinden gelmeyi gerektirir. Stoacıların kendini koruma, kendine ve olduğu
biçime değer verme, başkasına sevgi ve ilgiyi kapsayacak biçimde genişler. Bu genişleme
insanlar arasındaki doğal yakınlık, özdeşleyim üzerinden düşünüldüğünde toplumsal
birliktelik için zemin olur.

7.5. Kuşkuculuk
Kökten kuşkucu olan Pyrrhon (İÖ. 365-270) bilgi kuramsal temellerden nasıl
davranılması gerektiğine ilişkin sonuçlar çıkarır. Ona göre hiç kimse bir şey bilemez, hatta bu
bile kesin değildir. Doğru olduğuna inanılan şeyler güvenilmezdir çünkü her zaman her
konuda yanılma olasılığı bulunabilir. Bu bakımdan her şey sorgulanabilir, her şeyden şüphe
edilebilir. Dolayısıyla yapılabilinecek en iyi şey, açık fikirli olmaktır. Açık fikirli olmamak
yanılıyor olabileceğini hesaba katmadan bir düşünceye körü körüne bağlı kalmaktır.
Başka türlüsünü olanaklı kılan seçenekleri göz önünde tutmadan bir düşünceye bağlı
kalmak hayal kırıklığı olasığını arttırır. Pyrrhon’a göre mutlu olmak isteyen biri kendine şu
üç soruyu sormalıdır: Nesnelerin gerçek yapısı nedir? Nesneler karşısında tavrımız ne
olmalıdır? Nesneler karşısında doğru bir tavır ne kazandırır? Bu sorular hakkında verilecek
yanıtlara baktığımızda ilk yanıtın dünyanın neye benzediğinin kesinlikle bilinemez olduğudur.
Pyrrhon’a göre bu anlayışımızın ötesindedir. Bu bakımdan hiç kimse gerçekliğin nihai
doğasını bilemez. O halde nesnelerin gerçek yapısı bilenemez. İkinci sorunun yanıtına gelince
Pyrrhon hiçbir şeyin kesin olarak bilinemeyeceğini varsaydığından tüm yargıları askıya
almayı ve hayatlarımızı yargılardan kaçınarak sürdürmeyi önerir. Her arzu, bir şeyin
diğerinden daha iyi olduğuna duyulan inançtır. Arzulananın elde edilememesi kişiyi mutsuz
yapar. Oysa, bu mutsuzluğun bir temeli bulunmamaktadır çünkü bir şeyin diğerinden daha iyi
olup olmadığı bilinemez. Dolayısıyla mutlu olmak için, kendimizi arzularımızdan
kurtarmamız ve işlerin nasıl sonuçlanacağıyla ilgilenmememiz gerekir. Doğru yaşamanın yolu
budur. Hiçbir şeyin önemli olmadığı varsayıldığında iç huzuru bozacak bir şey bulunmaz.
Üçüncü yanıtı ise kendi öğretisi izlendiğinde herhangi bir şey hakkında ne söyleneceği
bilinmediğinden sessiz kalınır. Böylelikle kişi bütün endişelerden arınır. Bu da bir insanın
hayattan bekleyebileceği en iyi şeydir.

147

Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bütün uygarlık değerlerine sırt çeviren Köpeksileri, basit bir yaşamdan ve
düşünsel hazlardan yana olan Stoacıları, istenci dışında başa gelenleri soğurmayı öneren
Epikuros’u ve olup bitenlere karşı felsefi bir tavırsızlığı benimseyen Kuşkucuları konu
edeceğiz.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Helenistik felsefede tartışılan bir konudur?
a) Güzel nedir?
b) Bilim nedir?
c) Ne yapmalıyım?
d) Yasa nedir?
2) Aşağıdakilerden hangisi Kyniklerden bir filozoftur?
a) Gorgias
b) Aristoteles
c) Platon
d) Antisthenes
3) Aşağıdakilerden hangisi Epikuros’a göre insanın araması gerekendir?
a) haz
b) keder
c) acı
d) pişmanlık
4) Aşağıdakilerden hangisi Stoacılar açısından doğru yaşamdır?
a) hazzı amaçlayan yaşam
b) şöhreti amaçlayan yaşam
c) doğaya uygun yaşam
d) sanat dolu yaşam
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5) Aşağıdakilerden hangisi kökten kuşkuculuktan ahlaki sonuçlar çıkartan bir
filozoftur?
a) Aristoteles
b) Parmenides
c) Platon
d) Pyrrhon
6) Sizce yaşamdaki en yüksek amaç nedir?
7) Sizce insanın işlevi ne olmalıdır?
8) Stoacılar ve Epikuros arasında haz anlayışları bakımından ne tür farklılıklar
bulunur?
9) Her şeyden kuşku duyarak yaşanabilir mi?
10) Köpeksiler neyi savunur?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d
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8. İSLAM FELSEFESİ: FELSEFİ BİRİKİMİN KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİ SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Giriş
8.2. İslam Felsefesinin Ortaya Çıkış Koşulları
8.3. Dehriyye
8.4. Tabiatçılar
8.5. Meşşaiyye
8.6. İhvanı Safa
8.7. İşrakkiyye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İslam düşüncesi ve Yunan arasında bağ bulunur mu?
2) İslam felsefesi nasıl ortaya çıktı?
3) Felsefe İslam dünyasında etkili oldu mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İslam Felsefesi: Felsefi
Birikimin Korunması ve
Geliştirilmesi Sorunu
İslam Felsefesi: Felsefi
Birikimin Korunması ve
Geliştirilmesi Sorunu

Kazanım
İslam felsefesinin ortaya
çıkış koşullarını
kavramak.
Bu dönemde başlıca
felsefe konularını
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuma

Okuma
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Anahtar Kavramlar


İslam Felsefesi



Dehriyye



Tabiatçılar



Meşşaiyye



İhvan-ı Safa



İşrakiyye
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Giriş
Bu bölümde bugün sık sık kan, gözyaşı ve yıkımla anılan Ortadoğu’da yaklaşık 7001200 yılları arasında etksi süren İslam felsefesine değineceğiz. İslam felsefesinin aydınlık
yüzünü, ortaya çıkış koşullarını ve temel tartışmalarını sunarak konu edeceğiz.
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8.1. Giriş
Ege merkezli olmak üzere Akdeniz havzasında İÖ. 7. – İS. 6. yüzyılları arasında
felsefenin ortaya çıkıp serpilmesinden sonra felsefi tartışmanın merkezinin Ortadoğu’ya
kaydığı görülür. O dönem İslam egemenliğindeki Ortadoğu, sonraki yüzyıllarda bir daha asla
ulaşamayacağı bir birikimi ortaya çıkarır. Üstelik bu olağanüstü birikim yalnızca felsefeyle
sınırlı değil bilimi ve teolojiyi de içermektedir. Yunan dünyasından sonra insanlığın düşünsel
birikimi İslam coğrafyasında hem korunur hem de yükseltilir. Bu bölümde ilkin bu büyük
birikimin ortaya çıkış koşullarını ele alıp, ardından temel tartışmalarına değineceğiz.

8.2. İslam Felsefesinin Ortaya Çıkış Koşulları
İslam felsefesinin gelişmesinde düşünsel birikimi koruyan ve farklılıkları bir arada tutan
kentler ve yöneticilerin büyük etkisi görülür. Ötekiyle karşılaşma kendine dönük bir içe bakış
ve çok sesliliği getirdiğinden, karmaşık yapılı kentler düşünsel birikimin gelişmesine katkı
sağlar. Ortadoğu İÖ. 5000’den beri böylesi kentleri barındırmaktadır. İslam düşüncesinin
ortaya çıkışı ve yayılması bu kentlerin İslam’la tanışması ve İslam düşüncesini
benimseyenlerin bu kentlerdeki birikimle buluşması felsefi birikimin zenginleşmesini sağlar.
Söz konusu kentlerin düşünsel bağlamda gelişmesi buraların İslam’ın yükseliş dönemlerinde
birer çekim merkezi olmasıyla yakında ilgilidir. Avrupa’nın bu dönemde barbar akınları
olarak bilinen göç hareketleriyle boğuşması, politik baskılar eski kentlerin önemli
düşünürlerin Ortadoğu’ya göç etmesine yol açar. Sözgelimi Platon ve Aristoteles’ten sonra
felsefi tartışmaların odağı durumuna gelen Atina, İS. 6. yüzyılda Bizans imparatoru I.
Justinianos’un (482-565) Atina okulunu kapatmasının ardından felsefenin merkezi olmaktan
çıkar. Atina Okulun saygın hocaları sayılan yeni-Platoncular Damascius (458-538) ve
Simplicius (490-560) felsefe, bilime destek veren şehir olarak bilinen Sasani şehri
Cündişapur’a giderler. Burası önemli bir felsefe ve tıp merkezi durumuna gelir.
Cündişapur’un yanı sıra bir başka felsefe merkezi İskenderiye’dir. İskenderiye, Plotinus
(204-270), Porfirius (204-305) ve Jamblikus’un (245-325), Platonculuk, Aristotelescilik ve
Pythagorascılığı harmanlayarak oluşturduğu felsefi bakışın etkisi altındadır. İslam’ın ortaya
çıkışıyla birlikte Hz. Muhammed Arap Yarımadasında daha önce dağınık hatta savaş
durumunda olan aşiretlerin siyasi birliğini sağlayarak onları İslam devleti altında birleştirir.
Hz. Muhammed’in ardından da yapılan fetihler sonrasında dünyanın kültürel ve düşünsel
bakımdan önemli kentleri ele geçirilir. 641 yılında Mısır, Emeviler döneminde (661-750)
Şam, daha sonra Abbasiler döneminde (750-1258) Bağdat elde edilir. Bu kentlerin yanı sıra
İslam Devleti egemenliğine geçen Antakya, Harran, Urfa, Kinnesrin ve Nusaybin önemli
düşünsel merkezler arasındadır.
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Hz. Muhammed döneminde ele geçirilen topraklar (622-632)
Dört Halife döneminde ilave edilenler (632-661)
Emeviler döneminde ilave edilenler (661-750)
Anılan kentlerde Süryanice bilen aydınlar Yunanca yazılmış eserleri Süryaniceye
çevirirler. İslam felsefesinin hazırlayıcı koşullarından bir başkası olarak görülen çeviri
hareketi Süryanice ve Yunancadan Arapçaya yapılan sistematik çeviriler ile VIII. yüzyılda
başlar. Emevi hükümdarı Yezid tıp, kimya ve astrolojiye ilişkin eserlerini Arapçaya çevirtir.
Daha sonra Harun Reşid ardından da oğlu Me’mûn Bağdat’ta 830 yılında Felsefe Evi’ni
(Beytü’l-Hikme) kurar. Çeviri hareketleri öylesine büyük bir çabadır ki Bizans ve
Yakındoğu’da bulunabilen edebiyat ve tarih dışındaki hemen hemen bütün din dışı Yunanca
kitapların, 8. yüzyılın ortasından 10. yüzyılın sonuna kadar Arapçaya çevrildiği öne sürülür.
Yunanca-Arapça çeviri hareketi iki yüzyıldan daha uzun bir süre devam eder.
Fetihler sonrası ele geçirilen yeni coğrafyada Araplar, Yunan, Mısır, İran, Yahudi,
Hıristiyan ve mistik geleneklerin sürdürüldüğü bir ortamla karşılaşır. Buralarda yaşayan
çeşitli topluluklar karşısında İslam’ı savunma çabası düşünsel bir canlılığa neden olur. Dünya
tarihinin merkezi olan bölgede yer alan köklü gelenekleri ve inançları benimsemiş kimselere
karşı İslam’ı diri tutma ve onlara egemen kılmak ancak bu eski kültürlerin birikimini
tanımakla ve birikimlerini sindirmekle olanaklıdır. Böylece İslam teolojisini derinleştirme ve
diğer inanç topluluklarına karşı savunma çabası felsefenin İslam egemenliğindeki topraklarda
gündeme gelmesini sağlar.
Söz konusu teolojik çalışmalar Kelamın ortaya çıkmasına yol açar. Kelam, İslam’ın
temel kaynağı olan Kuran’ı Kerim hakkında yapılan kavramsal çalışmaların adıdır. Kuran’da
dile getirilen düşüncelerin açık kılınması Kelam’ın temel amacıdır. Hz. Muhammed’in
ölümünden sonra baş gösteren iktidar kavgaları, Müslümanların birbirlerini öldürmeleri, Fitne
olayları gibi kargaşalar Kelam’ın ortaya çıkışına ön ayak olur. Bu tür sorunlara yönelik
çözümlerin doğrudan Kuran yoluyla değil, Kuran’da dile getirilenlerin yorumlanmasıyla
çözüme kavuşturulabilimesi Kelamın kapsamındadır. Örneğin Müslüman olmayanların
ahirete ilişkin durumlarını konu eden Bakara suresi 62. ayette yer alan “Şüphesiz iman
edenler; Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp sâlih
amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur
onlar üzüntü çekmeyeceklerdir” ile Ali İmran suresi 85. ayette yer alan “Kim İslâm’dan başka
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bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan
olacaktır” ifadelerin karşılaştırılması, yorumlanması ve nasıl anlaşılması gerektiği Kelamın
konusuna girer. Bu yüzden Kelam aynı zamanda bir yorumlama ve tartışma geleneğidir.
Böylece Kelam, felsefenin vazgeçilmez alanı olan adalet, hak, hukuk gibi konuların soyut ve
kavramsal bir düzeyde tartışılmasına zemin hazırlar. İslam’ın daha önce kabile düzeninde
yaşayan Arap toplulukların devletleşmesine aracılık etmesi, toplumsal düzenin İslam uyarınca
düzenlenmesine yol açar. İşte Kelam, İslam öğretisinin toplumsal yaşamın türlü aşamalarına
yönelik yorumlanmasını sağlar. Bu bakımdan Kelam kanıtlamalı akıl yürütmelerin
yapılmasını gerektirir. Gündelik yaşamın sorunlarının Kuran öğretisi çerçevesinde
yorumlanması çabası, mantıksal, dilsel ve düşünsel zeminin gelişmesine olanak sağlar.
İslam felsefesinin gelişmesinde payı olan bir başka neden refahtır. Refah, bir başka
deyişle toplumsal emek yoluyla üretilen artı değerin belli kişilerin kullanımına sunulmasıyla
sağlanan rahatlık, felsefenin gelişimi için önemli koşullardan biridir. Bu dönemde filozofları
ve bilginleri himayesi altına hükümdarlara rastlanır. Bu himaye filozof ve bilginlere maaş
bağlanması, kaynak toplanması, yazım araçlarının sağlanması türünde destekleri içerir.
Kelam’dan felsefeye geçişte İslam düşüncesini etkileyen önde gelen akım Plotinus ve
öğrencisi Porfirius başını çektiği Yeni-Platonculuktur. Güçlü bir gelenek olan Plotinus tekçi
bir felsefeden yanadır. Mutlak varlık ilkin Nous (Akıl) biçimindedir daha sonra südûr (türüm,
taşma) yolu ile tüm var olanlar ortaya çıkar. Bu bakımdan İslam’ın Tanrısı ve evren tasarımı
ile Yeni-Platonculuk arasında bağ kurulur. Arapçaya çevrilen ilk temel metin Plotinus’un Ennead’lar eserinin bir çeviri yorumdur. Benzer biçimde felsefe hakkında Arapça yazan ilk
düşünür olan Kindi (801-873) İslam felsefesinin ilk dönemlerinin bu Yeni-Platoncu
eğilimlerinden sonra gelen Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi filozoflar ise Platon, Aristoteles ve
Plotinos’un düşünceleriyle İslam dininin temel ilkelerinin sentezini yapma arayışında olur.

8.3. Dehriyye
Evrenin yaratıcı olmaksızın ezeli ve ebedi olduğunu savunan maddeci felsefi tavırdır.
‘Dehriyye’ sözcüğünün kökünde yer alan ‘dehr’ terimi mutlak zaman anlamına gelir. ‘Dehr’in
‘dehri’ye dönüşmesi ise Kuran’da yer alan Casiye suresi 24. ayetle ilişkilendirilir. Bu ayette
şu sözler yer alır: “Dediler ki hayat ancak yaşadığımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız, bizi
ancak zaman (dehr) helâk eder”. Bu yüzden yalnızca evrenin kalıcılığını savunan ve yaşanılan
dünya dışında bir gerçeklik olmadığını savunanlar Dehriyyeci filozofla olarak anılır. En
bilineni İbnü’r Ravendi’dir (827-911). Bu görüşte olanlara göre varlık veren doğa, yok eden
ise zamandır. Zaman evrende oluş bozuluş sağlar.

8.4. Tabiatçılar
Doğa Metafiziği yapan bilim adamlarını niteleyen Tabiatçılar, Dehriyye anlayışından
farklı olarak bir yaratıcıyı benimser. Önde gelen ismi Geber ya da diğer deyişle Cabir Hayyan
(721-815) kimyanın kurucu ismi olarak görülür. Tabiatçıların diğer önemli kişisi ise hekim
ve filozof Razi’dir (854-932). Razi sıkı bir Aristoteles karşıtıdır. Aklı vahyin önüne koyan
Razi açısından evren 5 öğenin etkileşimiyle meydana gelir. Tanrı, diğer dört öğe olan ruh,
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madde, yer ve zamanı, evreni meydanı getirmek için kullanır. Sokrates öncesi filozofları
andırır biçimde Razi evrenin kök-öğelerini hep varolanlar olarak görür. Razi’nin görüşleri
İslam felsefesinin çeşitliliğini ve hoş görü ortamını gösterir.

8.5. Meşşaiyye
Meşşaiyye sözcüğünün kökü olan ‘meşy’ yürümek anlamına gelir. ‘Meşşa’ ise çok
yürüyen demektir. Aristotelesçi perepatetik geleneğine öykünen ve Aristoteles’in öğretisine
bağlı kalarak 9. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar süren gelenek meşşâiyye olarak anılmıştır.
İlk Meşşaiyye filozofu Abbasi döneminin başta gelen düşünürü El Kindi’dir (801873). Kindi İslam felsefesinin öncü ismi olarak anılır. Kelamdan felsefeye geçişi sağlar. Hem
kurumsal anlamda hem de Arapça kavram dağarcığı açısından katkılar sunar. Aristoteles
felsefesini İslam’la bağını kurmaya aracılık eder. Birikimselliğe vurgu yapar. Felsefenin
insani birikimin en üst aşaması olarak gören Kindi hakikati kaynağına ve kimden geldiğine
bakmaksızın savunmayı öğütler. Birikimselliğe yönelik bu tavrı Aristoteles’e bakışında
ortaya çıkar. Aristoteles’in evrenin ezeli olmasını savunuyor olmasına karşın Kindi onun bu
görüşünü bir kenara koyarak evrenin Yaratıcı eliyle yaratıldığını savunur. Ona göre
metafiziğin konusu cisimsiz varoluşu bulunan, kendi dile getirişiyle söyleyecek olursak ‘elEvvel’ yani ilk neden olan Allah’tır.
Farabi (870-950) felsefi birikime son derece değerli katkılar yapar. Hem bir
Aristoteles yorumcusu hem de bağımsız görüşler ileri süren bir filozoftur. Aristoteles’in
mantık külliyatının bir bütün olarak ilk defa İslam dünyasına tanıtması ve öğretmesinden
ötürü ona İkinci Öğretmen yakıştırması yapılır. İlk öğretmen ise Aristoteles’tir. Bilgi kuramı,
metafizik, mantık alanında önemli çalışmalar yapar böylece İslam felsefesine önemli bir
birikim kazandırır. Bir diğer çalışma alanı politika hakkındadır. İdeal Kent hakkında yazan
Farabi, felsefe tarihinde ilk defa ontoloji-metafizik temelli bir siyaset teorisi inşa etmiştir. Söz
konusu eseri, İdeal bir devlet ve bunu kimin yöneteceği ile ilgili olmasına rağmen varlığın
ilkelerini açıklar ve bu ilkelerden hareketle politik olanla ilişkilendirerek toplumsal düzeni
felsefe temelli idealize eder. Platon’un açtığı devleti en iyi kim yönetebilir tartışmasına da
filozof ve peygamber olarak yanıtlar.
İbn Sina (980-1037) önemli bir filozof, hekim ve bilim adamı olarak İslam
felsefesinin büyük doruklarından biridir. Çalışmaları Aristotelesçilik ve Platonculuğun özgün
bir bireşimi olarak görülür. Bu özgün felsefesini İslam teolojisiyle birleştiren bir öğreti ortaya
koyar. (İbn Sina İslam felsefe tarihinde kendisinden önceki felsefe geleneğini unutturmuş ve
otorite haline gelmiş bir düşünürdür. İslam felsefesini İbn Sina öncesi ve İbn Sina sonrası diye
ayırmak dahi mümkündür. Onu bu kadar önemli kılan hususların başında metafizik anlayışı
gelmektedir. Aristotelesten sonra müstakil bir Metafizik kitabı İbn Sina dışında,
yazılmamıştır. Onun kendinden önce daha çok mantık terimi olarak kullanılan zorunlumümkün ve varlık-mahiyet gibi kavram çiftlerini metafiziği için elverişli kavram çiftleri
haline getirip açıklama gücü yüksek bir metafizik sistem inşa etmesi onu düşünce tarihinde
önemli kılan hususların başında gelmektedir.
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Gazali felsefe yaparak Meşşaiyye filozoflarının İslam ile felsefe arasındaki kurduğu
bağı, İslam’ın felsefe yoluyla akılcı bir biçimde ele alınmasını eleştirir. Gazali özsel bir din
savunusu yaparak felsefi akıl ile din arasında kurulan bağıntıyı sıkı biçimde eleştirir. Bu
eleştirilerin de etkisiyle İslam felsefesinin eğilimleri değişir.
İbn Rüşd (1126-1198) İslam felsefesinin bir başka zirve filozofudur. Aristotelesçi
felsefeyi İslam düşüncesine uyarlama çabasındadır. Din ile felsefe arasında hiçbir çelişkinin
bulunmadığını savunarak çifte hakikat öğretisini ortaya koyar. Buna göre din ile felsefe aynı
hakikatin farklı yüzleridir.

8.6. İhvan-ı Safa
İhvan-Safa’nın (Temizlik Kardeşleri) kimlerden oluştuğu bilinmemekle birlikte Resail
adlı ansiklopedik eserleri bilinmektedir. Dini felsefi bir bakışla yorumlayıp her türlü
araçsallıktan uzak ele alma çabasındadırlar. Felsefi tutumlarında Yeni-Platoncu etki görülür.
Her türlü düşünceye karşı olumlu yaklaşarak olumlu yönlerini benimseme tutumu takınırlar.
Dönemlerine kadar olan insanlığın tüm düşünsel mirasını sahiplenirler.

8.7. İşrakkiyye
İşrak, akıl yürütme yoluyla dolaylı kavranan değil dolaysızca içe bakışla elde edilen
bilgi için kullanılır. Önde gelen temsilcisi Sühreverdi (1115-1191) gizemci bir felsefi tavrı
benimser. Aklın din konusundaki buyurucu yaklaşımının yerine daha içsel ve sezgisel
deneyimlere dayalı bir felsefi kavrayışı öne sürer.
Önde gelen isimlerini sıraladığımız İslam Felsefesi klasik dönemi kuşkusuz yalnızca
bu filozoflar ve tartışmalarla sınırlı değildir. Bölümümüz açısından vurgulamamız gereken
nokta Yunan dünyasında ortaya çıkan felsefi birikimin İslam Felsefesi aracılığıyla korunmuş
ve geliştirilmiş olmasıdır. Bu durumun önemi Avrupa’nın söz konusu dönem içerisinde
yaşadığı yıkım göz önünde tutulduğunda ortaya çıkar. Barbar akınlarının Avrupa’daki kentleri
yakıp yıkması sonucu geçmiş felsefi birikimle bağ kurmaya aracılık edecek kütüphaneler ve
insanlar ortadan kalkar. İslam Felsefesi kapsamında ortaya konmuş felsefe metinleri
aracılığıyla Avrupa klasik kültürle yeniden bağlantı kurar. Bu İslam Felsefesi ilk başarısıdır.
Bundan daha önemlisi ise İslam Felsefesi’nin ortaya koyduğu özgün metinlerdir. Özellikle
Aristoteles gibi dizgeci bir filozof ardından onu aşacak ya da onun gölgesinde kalmadan
felsefe yapabilen filozoflar ortaya çıkmış olması bu dönemin bir başka büyük yanıdır.
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İslam felsefesinin ilk çağ felsefesi ile sonraki dönemler arasında bağ kurduğunu,
özgün çalışmalar barındırdığını bu bakımdan güçlü bir felsefe olduğunu öğrendik
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin ortaya çıkış nedenlerinden biridir?
dillerdir
a) iklim
b) barut
c) kelam
d) Sokrates
2)

....... Evrenin yaratılmamış, ezeli ve ebedi olduğunu savunur.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) İşrakiyye
b) İhvan-ı Safa
c) Meşşaiyye
d) Dehriyye
3) Aşağıdakilerden hangisi ‘Temizlik Kardeşleri’ olarak bilinen ekoldür.
a) İşrakiyye
b) İhvan-ı Safa
c) Meşşaiyye
d) Dehriyye
4)

Farabi hangi İslam felsefesi ekolünün üyesidir?

a) İşrakiyye
b) İhvan-ı Safa
c) Meşşaiyye
d) Dehriyye
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5) İbn Sina hangi İslam felsefesi ekolünün üyesidir?
a) İşrakiyye
b) İhvan-ı Safa
c) Meşşaiyye
d) Dehriyye
6) İslam felsefesi ile kadim kentler arasında ne tür bir ilgi bulunur?
7) Sühreverdi hangi İslam felsefesi geleneğine girer?
8) Gazali’nin İslam felsefesine etkisi nedir?
9) Kelam ile felsefe arasındaki bağ nedir?
10) İslam felsefesini etkileyen ilk ekol hangisidir?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)c, 5)c
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9. ORTAÇAĞ FELSEFESİNDE TÜMELLER SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Ortaçağ Felsefesi Hangi Dönemi Kapsar?
9.2. Dönemin Genel Özellikleri
9.3. Tümeller Sorunu
9.4. Gerçekçilik
9.5. Augustinus
9.6. Boethius
9.7. John Scutos Erigena
9.8. Canterburli Anselmus
9.9. Abelardus
9.10. Aquinalı Thomas
9.11. Duns Scotus
9.12. Adcılık
9.13. Ockhamlı William
9.14. Ockham’ın Usturası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir filozofun pek çok eserinden yalmızca birinin bilinmesi o filozofa ilişkin algıyı
nasıl etkiler? 2. Yeni doğan bir bebeğe verilen adın aynı zamanda bebeğin bir niteliği
olacağını düşünmek ne tür inanışın konusudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ortaçağ Felsefesinde
Tümeller Sorunu I

Ortaçağın hangi dönemleri
kapsadığını öğrenmek.

Okuma

Ortaçağ Felsefesinde
Tümeller Sorunu I

Bu dönemde felsefede
başlıca tartışılan konuları
öğrenmek.

Okuma

Ortaçağ Felsefesinde
Tümeller Sorunu-II

Ortaçağ Felsefesinde
Tümeller Sorunu-II

Kavram gerçekçilerini
anlamak.

Okuma

Adcıları tanımak.

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Ortaçağ Felsefesi



Tümeller



Genel Adlar



Tümeller



Gerçekçilik



Adcılık
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Giriş
İlkçağdaki verimli, çok yönlü felsefi tartışmaların ardından Ortaçağ Felsefesiyle
birlikte daha durağan bir döneme girilir. Bu dönemin en belirgin felsefi sorunu, ‘tümeller
tartışması” olarak bilinen sorundur. Tümeller sorunu, genel terimlerin var oluşuna yönelik
soruşturmadır. Filozoflar, kendi felsefi konumları açısından tümel kavramların ontolojisini
tartışır. Bu tartışmanın daha anlaşılabilir olması bakımından hangi ortamda açığa çıktığının
bilinmesi yararlı olacaktır. Bu yüzden tümeller sorununu ele almadan önce Ortaçağa ilişkin
kimi değerlendirmelerde bulunalım.
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9.1. Ortaçağ Felsefesi Hangi Dönemi Kapsar
Ortaçağ Felsefesi [İng. Medieval Philosophy] dendiğinde işaret edilen dönem,
yaklaşık olarak MS. 400-1400 yılları arasında; Roma İmparatorluğunun dağılması ile
Rönesans arasındaki dönemdir. Dönemi ‘Ortaçağ’ olarak adlandırması ilkin 15. Yüzyılda
olur.

9.2. Dönemin Genel Özellikleri
Avrupa, dördüncü yüzyıldan sonra uğradığı saldırılar ve istilalar sonucu darmadağınık
bir duruma gelir. Avrupa kentleri ve yerleşik kurumları yağmalanıp, yıkıma uğratılır. Bu
yıkımlar sırasında yaşanan yağmalardan ötürü İlkçağ Felsefesine ait Yunanca metinler yok
edilir, bu nedenle geleneksel Yunan Felsefesiyle bağ yok denecek kadar zayıflar. Ortaçağ
Felsefesi, İlkçağ Felsefesinin ardından ortaya çıkmış olsa da, başlangıçta aradaki bağ son
derece zayıftır. Ortaçağ Düşünürleri ancak 12. Yüzyıla gelindiğinde kimi İlkçağ Felsefesi
metinlerine ulaşabilirler. Bu metinler de çoğunlukla Aristoteles’in mantıkla ilgili
çalışmalarına ilişkindir. Bu sınırlılık Ortaçağ Filozoflarının özellikle dile ve mantığa
yönelmelerine yol açar. 5. Yüzyılın başlarında Romalı Boethius (480-524), Platon’un az
sayıdaki diyaloğunu ve Aristoteles’in kimi eserlerini hem Latinceye çevirir; hem de bu eserler
hakkında yorumlar yazar. Bu çeviriler ve yorumlar, 12. Yüzyılın ortalarına kadar Ortaçağ
Düşünürleri üzerinde etkisini sürdürür. Ne var ki Boethius, Aristoteles’in yalnızca mantık
üzerine yazdıklarını, Porphyrios’un Isagogesi’nde Aristoteles’in Kategoriler’ine girişini ve
daha az önemde kimi başka eserleri çevirmiştir. Bu nedenle Ortaçağ Düşünürleri,
Aristoteles’in özellikle doğa felsefesi, metafizik, etik hakkındaki ve Platon’un, Timaeus’un
küçük bir bölümü dışında hiçbir eserine ulaşamazlar.
Ortaçağ Felsefesi 12. Yüzyıldan sonra Aristoteles’in mantık dışındaki eserlerinin gün
yüzüne çıkmasıyla dönüşüme uğrar. Söz konusu dönüşümde en büyük pay, o dönemde
bilinmeyen pek çok felsefi metnin Arap ve Yunan kaynaklardan Latinceye çevrilmesidir.
Özellikle, İbn Sina ve İbn Rüşd’ün Aristoteles’in metinlerine ilişkin yazdıkları bu dönüşümde
çok etkili olur.
Bir diğer etki ise üniversitelerin kurulmasıdır. 11. Yüzyıldan sonra Paris, Oxford,
Bologna, Montpellier, Padua, Cambridge, Viyana, Prag, Krakow, Leibzig, Salamanca gibi
şehirlerde kurulan üniversiteler felsefi araştırmaların merkezi olur. Üniversiteler belli bir bilgi
birikimini tam zamanlı öğreten, belirli bir müfredatı ve öğretim yöntemi bulunan bulunan
kurumlar olarak ortaya çıkar. Dersler tartışmalı düzenlenir, öğretmen öğrencilerin belli tezler
savunarak birbirlerine karşı çıkmalarına aracılık ederdi. Tartışma kanıtlara dayalı yapılırdı. Bu
bakımdan mantık üniversitelerin önemli derslerinden biriydi çünkü kanıtlamalı akıl yürütme
açısından mantık vazgeçilmezdir. Üniversiteler tümüyle çok ulusluydu. Avrupa'nın birçok
farklı yerinden öğrenciler, ortak öğretim dili olan Latincede eğitim görürdü. Böylece
Hristiyanlık ve Hristiyan uluslar tek bir akademik topluluk oluşturur.
Ortaçağın sonlarına doğru Avrupa'nın değişik bölgelerinde kurulmuş seksen kadar
üniversite vardı. bunların başlıcalarıydı.
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12. yüzyılın ortalarından sonra aşağı yukarı dönemin tüm filozofları söz gelimi
Thomas Aquinas, Bonaventure, John Duns Scotus, Ockhamlı William bu üniversitelerde
eğitim alır ve verir. Felsefi etkinliğin üniversitelere taşınması hem bilginin yaygınlaşmasına
hem de artmasına yol açar.
13. yüzyılda düşünce tarihi açısından son derece önemli gelişme yaşanır. Bir yüzyıl
süren çeviri çalışmalarıyla Avrupa’da Aristoteles yeniden doğar. Aristoteles’in mantık
eserlerinin dışındaki bir çok eserinin de Latinceye çevrilir. Böylece ortaçağ düşünürleri
Aristoteles’in felsefesinin bütünüyle tanışmış olur. Buna karşın Aristoteles felsefesinin kimi
yönleri sözgelimi evrenin öncesiz-sonrasızlığı gibi, Kilisenin resmî öğretisi ile ciddi bir
karşıtlık içinde olduğundan, başlarda Aristoteles’in özellikle Fizik ve Metafizik isimli
eserlerindeki görüşlerinin öğretilmesi engellenir ve felsefesinin bu yönlerinin üniversitelerde
okutulması yasaklanır. Fakat daha sonra Thomas Aquinas (1225-1274) ve diğer ortaçağ
düşünürlerinin sayesinde Aristoteles’in görüşleri Hristiyanlık ile sentezler.
Anlaşılacağı üzerine Ortaçağ Felsefesi üzerinde değinilmesi gereken bir başka önemli
etki Hıristiyanlıktır. Bu dönemin en büyük düşünürleri Hıristiyan teologlardır. Hıristiyan
teologlar, kiliseye ait kurumlarda yetişir ve Hıristiyan teolojisini rasyonelleştirmeye çalışır.
Dönemler
Ortaçağ Felsefesi’nde yürütülen çalışmalar iki döneme ayrılır:
1- Patristik Felsefe.
2- Skolastik Felsefe
‘Patristik Felsefe’, Kilise Babalarının çalışmalarını nitelemek için kullanılan ifadedir.
Burada söz edilen ‘babalar’ daha çok öğretmenler olarak düşünülmelidir. Diğer bir deyişle bu
kimseler, kilise kurumlarında görev yapan sıradan kimseler olmaktan öte, Hıristiyan teolojisi
hakkında kuramsal çalışmalar yapan kimselerdir. Bu dönemin önde gelen filozofları
Augustinus (354-430), Boethius’tur (480-524). Söz konusu dönemin filozofların belirgin
özelliği kendilerini filozof olarak görmekten öte, teolog (ilahiyatçı ) olarak görmeleridir.
Skolastik dönemin tam olarak ne zaman başladığı konusunda tartışma bulunsa da
genellikle ile bu Skolastik, Latince ‘schola’ sözcüğünden gelir. Bu bakımdan bu döneme
niteliğini veren okul, manastır ya da başka kurumsalmış eğitim alanlarda yürütülen
çalışmalardır. Skolastik Dönemde ‘yedi özgür sanat’a ilişkin eğitim verilir. Bu sanatlar
dilbilgisi, astronomi, müzik, hitabet, mantık (diyalektik), aritmetik, geometridir. Ünlü Ortaçağ
uzmanı Gilson’a göre “Skolastik diye nitelenen ve o dönemde gerçekten de okullarda gelişen
teolojinin ve felsefenin altın çağı, daha çok Albertus Magnus’un Köln’de ders vermesine
karşılık gelen 1228’den, Ockhamlı William ölüm tarihine karşılık gelen 1350’ye kadar
uzanır” Bu dönemin önde gelen filozofları Aquinaslı Thomas, Duns Scotus, Ockhamlı
William sayılır.
Ortaçağ Felsefesine yönelik bu genel bilgilerden sonra tümellere sorunu konu etmeye
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başlayabiliriz.

9.3. Tümeller Sorunu
Tümeller sorunu, tümellerin var olup olmadığına ilişkin felsefe sorunudur. Tümeller,
tekillere ya da tikellere yüklemlenebilen genel ya da soyut nitelikler, belirleyici özellikler,
türler, bağıntılardır. Sözgelimi kavak, dut, limon ortak olarak ağaç olma niteliğini taşır.
Burada tikel ile tümel arasındaki farkı şöyle dile getirebiliriz. Tekilden söz ettiğimizde
gösterilebilir bir örnek söz konusudur. Sözgelimi, şimdi bu satırları okuduğunuz [sizin
açısından] “bu ekran” bir tekildir. Gösterdiğiniz “bu ekran” aynı zamanda bir bireyseldir.
Genel olarak “ekran” ise tümeldir. Bu ayrımlar şu tür soruların doğmasına yol açar: Tümeller
adlar ne anlama gelir? Neye gönderimde bulunurlar? İşaret edilen tekil masanın neye
gönderimde bulunduğu kolaylıkla bilinebilirken, genel masa neyi gösterir?
Özel adlar açısından sorun yok. Sözcük ile demek istediği arasında bir karşılıklılık
bulunur. Örneğin Özgüç Güven beni imler. Peki, insanlık, meyve, vb. türde sözcükler söz
konusu olduğunda ne hakkında konuşuyoruz? Genel adlar (tümeller) açısından durum özel
adlarda olduğu gibi değildir. Özel adlar gerçekliğe gönderimde bulunurken, genel adlar neye
ya da nereye gönderimde bulunur? Sözgelimi meyvelik tümeli nerede bulunur, nereye
gönderim yapar? Duyulamadığımız tümeller nerededir? Hiç kuşkusuz tümel, ilgili olduğu
bireysellerle uygulanır. Peki bu bağıntının doğası nasıldır? Örneğin insanlık tümeli, bana, size
vb. uygulanır. Tümel bu bireysellerin içinde, dışında, özünde, doğasında mıdır?
Anlaşılacağı üzere tümeller sorunu, tümellerin ilgili oldukları bireysellerden bağımsız
mı yoksa onlara bağımlı mı var olduklarına ilişkin sorundur. Başka türlü söyleyecek olursak
birbirlerinden çok farklı yapıdaki bireyselde ortak yanlar nasıl bulunabilir? Tekil şeylerin
evrensel bilgisi nasıl olanaklıdır? Örneğin, Thales bağıntısının tüm üçgenler açısından
evrensel geçerli olduğunu nasıl biliriz? Bu bağıntıyı sınırlı sayıda üçgen açısından sınama
şansımız varken, tüm üçgenler için geçerli olduğunu nasıl ileri sürebiliriz? Tüm üçgenlerde
ortak olan bir şeyden/şeylerden ötürü mü? Öyle ise bu şey/şeyler ne/lerdir?
Platon ile Aristoteles tümeller tartışmasında esin kaynağı olur ve tartışmanın sonraki
genişlemelerine kaynaklık eder. Hatırlanacağı üzere Platon bu şeylere idealar adını vermişti.
Öğrencisi Aristoteles ise Platon’a karşı çıkarak ideaları tözlere dönüştürmüştü. Platon ve
Aristoteles’in ölümünden sonra, Mısır’ın Lycopolis kentinden olan Plotinos’a (204-270)
kadar bu konuda onlar kadar etkisi olan bir başka filozof ortaya çıkmaz. Kendisinden sonraki
dönemde felsefi tartışmaları önemli ölçüde etkilemiş olan Plotinos, bir yandan Yunan
düşüncesini öte yandan da Hıristiyanlığın temel ilkelerini bir araya getirmeye çabalar.
Plotinos’un öğrencilerden biri, bugün Lübnan sınırlarında kalan Tireli Porphyrios’tur (234305). Porphryrios, Platon ile Aristoteles felsefesinin gerçekte bir uyum olduğunu düşünür.
Tümeller tartışmasını başlatan Boethius’tur. Ortaçağ
Felsefesine Boethius’un
Porphyrios’un Isagoge’sini çevirmesiyle tartışılmaya başlandığı bildirilir. Burada Boethius
cinsler ve türler hakkında şu soruları sorar:

177

mıdır?

1. Cinsler ve türler kendi kendilerine mi var olurlar yoksa bunlar zihinsel oluşumlar
2. Cinsler ve türlerin gerçekliği bulunur mu? Bulunur ise, bu ne tür bir gerçekliktir?
3. Cisimsel bir gerçeklik mi, yoksa cisimsel olmayan bir gerçeklik mi?

4. Cinsler ve türler duyulanabilir şeylerden ayrı mı var olur yoksa bunların içinde mi
var olur?
5.Tümeller gerçek mi yoksa aklın ürünü mü? Sözgelimi insan türü veya hayvan cinsi
bir gerçeklik midir?
Bu soruların bir sorunsal durumuna gelmesi Aristoteles’in Metafizik’te (1060 b 20)
dile getirdiği bilimin konusu tümellerdir düşüncesine dayanır. Skolastik mantıkçılar bu
düşünceyi alarak şu biçime dönüştürür: “Bilim tümeller ilgilenir, var olma ise tekil nesnelere
gönderim yapar”. Bu düşüncenin başka türlü dile getirilişi ise geçici şeylerin bilimi
olamayacağıdır. Bu bakımdan tümeller her bilimin temelini oluşturmak bakımından büyük
önem taşır.
Tümellerin varoluşuyla ilgili başlıca iki öbek görülür: Gerçekçiler ve Adcılar.
Gerçekçilere göre tüm var olanlar iki kümede toplanır: tikeller ve tümeller. Adcılar ise
tümellerin var olmadığını yalnızca tikellerin bulunduğunu savunur. Gerçekçiler, tümellerin
varoluşunu tikel şeylerden önce [universalia ante rem / şeyden önce tümeller] ya da tikel
şeylerin içinde [universalia in re / şeyin içinde tümeller] olduğuna öne sürer. Adcılar ise
tümellerin gönderim yaptıkları tikel şeylerden sonra geldiğini [universalia post rem / şeyden
sonra tümeller] ve gerçek varoluşlarının bulunmadığını belirtir.
Tümellerin varoluşuna ilişkin gerçekçi yorum ile adcı yorum arasındaki ayrımın bir
başka boyutu benzeşim sorununda görülür. Benzeşim sorununu kısaca betimlemek için şunu
sorabiliriz: İki şeyin birbirine benzediğini nasıl söyleyebiliyoruz? Bu iki şey arasında ya
niteliksel bakımdan ya da niceliksel bakımdan özdeşlik olduğu için onları benzer kabul
ederiz. Gerçekçiler, benzeşim sorununu tikellerin ve tümellerin varoluşunu benimseyerek
çözerler. Tikeller birbirlerine benzerler çünkü tümeller bakımından ortaktırlar. Sözgelimi
Sokrates akıllıdır ile Platon akıllıdır yargılarının benzeşmesinin nedeni akıllı tümelinin hem
Sokrates hem de Platon’da ortak olmasıdır. Adcılar ise tümellerin olmadığını, yalnızca
tikellerin olduğunu savunur. Dünya tikellerden oluşur, nitelikler ise dilimiz ve bilme
yetilerimizle ilgilidir.
Bu genel girişten sonra, önümüzdeki hafta gerçekçiliğe ve adcılığa daha yakından
bakacağız.
Önceki hafta, Ortaçağ Felsefesinde tümellerin varoluşuna ilişkin iki ana akım olan
gerçekçilik ile adcılık arasındaki ayrımları genel hatlarıyla konu etmiştik. Şimdi sırasıyla bu
akımlara daha yakından bakalım.
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9.4. Gerçekçilik
Ortaçağ Felsefesinde belli başlı gerçekçi düşünüleri Augustinus (354-430), Boethius
(480-524), Erigena (815-877), Anselmus (1033-1109), Thomas Aquinas (1225 –1274), Duns
Scotus’tur (1266-1308). Bu filozofların yanı sıra Abelardus (1079-1142) gerçekçilikle adcılık
arasında durur.
Önceki hafta dikkat çektiğimiz üzere gerçekçiler, tümellerin, tikellerin içinde ya da
tikellerden önce var olduğuna inanır. Bu bakımdan gerçekçiler iki öbeğe ayrılır:
1. katı gerçekçiler
2. ılımlı gerçekçiler
Katı gerçekçiler tümellerin tikellerden önce var olduklarına inanır. Buna karşılık
ılımlı gerçekçiler ise tümellerin tikellerin içinde var olduğunu savunur.

9.5. Augustinus
Augustinus açısından insanı bütün diğer tüm varlıklardan ayıran aklıdır. Akıl,
hakikatle bağ kurabilen bir tözdür. Ne var ki akıl kendi başına hakikatlere ulaşamaz. Bağı
sağlayacak olan inanmadır. İnanma, Tanrı’ya iman etme anlamındadır. Akıl inanarak
hakikatlara ulaşabilir. Bu yaklaşım Augustinus’un ünlü deyişinde dile gelir: ‘anlamak için
inanıyorum’.
Augustinus’a göre akla hakikati görme gücünü veren zihinsel ya da kılsal
aydınlanma’dır (illuminatio). Aydınlanma ilahi bir eylemdir. Akıl ilahi ışıkla aydınlanır. Bu
yaklaşımın bir sonucu olarak Augustinus’a göre tümeller, cisimsel evren var olmadan önce
Tanrı’nın zihninde yer alır.
Augustinus şöyle bir akıl yürütmeyle bu sonuca ulaşır:
1.

Yalnızca deneyimde bulanabilen bir şeyi deneyimden öğrenebilirim.

2.

Mutlak birlik deneyimde bulunmaz.

3.

Öyleyse, deneyimden mutlak birliği öğrenemem.

4. Deneyimden öğrenmeyerek bildiğim her şeyi, deneyim dünyasının dışında bir
kaynaktan öğrenmişimdir.
5.

Mutlak birliği biliyorum.

6. Öyleyse
öğrenmişimdir.

deneyim dünyasında olmayan

bir kaynaktan mutlak birliği

İşte Augustinus açısından Tanrı bu mutlak birliğin kaynağıdır. Tümellerse cisimsel
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doğada var olmadan önce Tanrı’nın zihninde yer alır. Augustinus bu tümelleri ölümsüz
idealar (rationes aeternas) olarak adlandırır.

9.6. Boethius
Eski Yunancadan yaptığı Aristoteles’in mantık eserlerinin çevirileriyle Aristoteles
mantığını Ortaçağ’a tanıtır. Boethius tümellerin kendi başına bir gerçekliği olamayacağını
savunur. Şöyle demektedir: “tümeller duyulabilir nesnelerde bulunur, ama cisimsel
nesnelerden bağımsız anlaşılabilir”. Tümeller, bireysellerde, tikellerde varoluş sergilerler.
Çünkü tümellerin bireysellerin dışında varolma olanakları yoktur.
Boethius’a göre tümeller birçok farklı düzeyde kavranabilir. İnsanda en alt düzeydeki
yeti, duyu (sensus) ve imgelemdir (imaginatio). Bunların üstünde akıl (ratio) yer alır. Akıl en
yüksek yetidir. Akıl bireysellerde ve tikellerde varolan tümelliği, eş deyişle kavramı anlama
olanağı taşır. Aklın üstünde ise anlama yetisi (intelligentia) bulunmaktadır. Bu, ilahi bir
yetidir ve akıl ile onun altındaki yetilerin tümünün birden güçlerinin ötesinde yer alır. Tümel
olanın özelliklerini aşarak saf ideanın içeriğini kavrar.
Boethius tümeller sorununa cisimsel ve cisimsel olmayan şeylere ilişkin olmak üzere
iki yaklaşım önerir. Cisimsel olmayan şeyler açısından tümeller doğrudan insan zihnince
anlaşılabilir. Cisimsel şeyler açısından tümeller, bu şeylerin cisimsel olmayan bölümleridir ve
insan zihni tarafından ayrıştırabilirler.

9.7. John Scutos Erigena
John Scutos Erigena açısından tümeller bireysellerin dışında, Tanrı’nın zihnindeki
idealardır. Anlaşılacağı üzere Erigena, Platoncu anlamda tümellerin tikellerden bağımsız
kendine özgü bir varoluşu olduğunu savunur. Erigena’ya göre, Tanrı var olan her şeyin nedeni
ve yaratıcısıdır ancak kendisi yaratılmamıştır. De Divisione Naturae adlı eserinde doğayı
şöyle bölümler:
1. yaratan ve yaratılmamış olan doğa (quae creat et non creatur),
2. yaratılan ve yaratan doğa (quae creatur et creat),
3. yaratılan ve yaratmayan doğa (quae creatur, et non creat),
4. yaratmayan ve yaratılmayan doğa (quae nec creat nec creatur).
Erigena, özce en üstün varlık olan Tanrı’nın anlaşılmayacağını, bilinemeyeceğini
belirterek olumsuz tanrıbilim yaklaşımını ortaya koyar.
Tanrı, mutlak başlangıç ve ilk ilkedir. Bu bakımdan tümeller de Tanrı’dan çıkmıştır.
Erigena’ya göre, tümeller Tanrının zihnindeki idealardır. Öte yandan tümeller aynı zamanda
yaratıcıdır çünkü tümeller duyusal nesnelerin taşıdığı özlerin kaynaklarıdır. Tümeller, duyusal
dünyada var olan her şeye öz veren varlıklardır. Başka bir deyişle, maddi dünyadaki duyusal
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varlıklar, tümellerden pay aldıkları ölçüde varlığa gelirler.

9.8. Anselmus
Canterburli Anselmus tümeller aracılığıyla teolojik gerçekliklerin kanıtlanabileceğine
inanır. Tümeller hem duyusal şeylerde, hem de Tanrı’nın zihninde yer alan anlaşılabilir
nesnelerdir. Anselmus felsefe tarihine ontolojik Tanrı kanıtlaması düşüncesini katar. Bu
kanıtlama ‘Tanrı’ kavramından yola çıkar. Tanrı, en yetkin varlıktır. Tanrı’nın var olmadığı
düşünülürse bu durumda Tanrı ‘en yetkin varlık’ olmaz. ‘Var olmak’ yüklemi Tanrı’dan
eksiltildiğinde Tanrı’nın tanımıyla çelişilir. Çünkü ne zaman Tanrı düşünülse en yetkin varlık
da düşünülür. O halde ‘en yetkin varlık’ olan Tanrı’nın var olması gerekir.

9.9. Abelardus
Abelardus zihindeki kavramlara dış dünyada neyin karşılık geldiğini soruşturur.
Böylelikle tümeller sorununu var oluşsal bir bağlamdan, mantıksal ve bilgi kuramsal bir
bağlama taşır. Abelardus açısından tümellerin gerçeklikte var olup olmadıklarını bilinmese
bile, tümel terim ya da sözcüklerin var oldukları açıktır. İşte Abelardus’a göre bu tümeller;
cinsler ve türler tikellerin benzerliklerinden yola çıkılarak elde edilen soyutlamalardır.
Dolayısıyla tümeller soyutlama yoluyla ortaya konulan kavramlar olarak zihnimizde bulunur..
Bu bakımdan Abelardus’a göre yalnızca tümellerin imlediği tekiller gerçektir. Bunlar
dışındaki her türlü şey insan zihninin ürünleridir. Öyleyse Abelardus açısından tümeller
zihindedir. Tümeller anlamlı bütünler olarak dilde açığa çıkar.
Söz konusu görüşleriyle Abelardus tümeller sorununda gerçekçi bakış açısında katı ve
ılımlı gerçekçilikten ayrı bir yerde durur. Abelardus’un gerçekçilikle ilgili olmasını sağlayan
tümellerin varolmasını savunmasıdır. Ancak bu varolmanın insan zihninde soyutlama yoluyla
sağlanması onu bir geçiş filozofu yapar. Tümeller sorununa gerçekçi yaklaşımdan başka bir
yaklaşım olan adcılık bu tartışmaların üzerine yükselir.

9.10. Aquinalı Thomas
Aquinalı Thomas, tümellerin duyusal nesnelerden ayrı bir var oluşa sahip olmadığı
düşüncesindedir. Bu açıdan tümel kendi başına değil, tikelle birlikte var olur. Öte yandan
kimi tikellerde öz yönünden bir benzerlik bulunduğundan ötürü bu tikeller belli bir tümel
kavramı altında toplanabilir. Öyleyse tümeller yalnızca tikeller içinde varlık kazanabilir.
Tümeller bireysel nesnelerin duyusal izlenimleri yoluyla bilindiğine göre bireysel nesnelerden
ayrı var olamazlar. Bu nedenle tümeller bireysel şeylerin bilgisinden soyutlanır. Aquinas
tümellerle ilgili şu belirlemeleri yapar: Tümeller,
1.

Şeyden önce (universale ante rem) olarak Tanrı’nın zihninde

2.

Bireysel şeyin somut bireysel özü olarak şeyin içinde (universale in re)

3.
bulunur.

Zihindeki soyut genel kavram olarak şeyden sonra (universale post rem)
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9.11. Duns Scotus
Duns Scotus açısından tümeller bireysellerden önce gelir. Bireysellerin gerçekliği,
tümellerden kaynaklanır. Sözgelimi, insanlık tümeli bireysel insandan önce gelir. Scotus
tümeli yalnızca zihinsel alanda yer alan bir kavram olarak görmez. Ona göre tümel hem bir
zihin varlığı olarak zihinde bulunur, hem de bireyselin kendisinde bulunur. Zihin tümele
ilişkin bilgiden önce tekile ilişkin bilgiyi edinir. Öyleyse tümelin bilgisi, tekilin bilgisinden
soyutlama yoluyla elde edilir. Bu durum ise tekilin bilgisinin zaman bakımından tümelin
bilgisinden önce olmasını gerektirir. Bununla birlikte Duns Scotus tümelin zihinsel bir ürün
olmasından ötürü, nesnel olmaktan çok öznel olduğunu ileri sürer.
Gerçekliğin belli başlı temsilcilerini konu ettikten sonra Adcılığı değerlendirebiliriz.

9.12. Adcılık
Ortaçağ Felsefesinde tümeller soruna yönelik ikinci büyük akım adcılıktır.
Gerçekçilerin tümellerin bağımsız varoluşuna ilişkin görüşlerine karşın Adcılar tümellerin var
olmadığını yalnızca tikellerin var olduğunu savunur. Dünya tikellerden ve onların
niteliklerinden oluşmuştur. Tümeller yalnızca dilimiz ve bilme yetilerimizle ilgilidir.
Tümellerin insandan bağımsız varoluşunun olduğu düşünülemez. Adcılığın en önemli iki
savunucusu Ockhamlı William (1288-1348) ve John Buridan’dır (1300-1358). Şimdi
Ockhamlı William özelinde adcılığın genel savlarına daha yakından bakalım.

9.13. Ockhamlı William
Ortaçağ Felsefesinin en önemli kişilerinden biri Ockhamlı William’dır. William, 1288
yılında Londra’nın güneybatısında yer alan Ockham köyünde doğar. Kaynaklar, 7 ile 13 yaş
arasında bir dönemde Ockhamlı William’ın London Greyfriars’a gönderilir. Burada mantık,
doğa bilimleri eğitimi alır. 23 yaşından sonra Oxhord’da teoloji eğitimi almaya başlar fakat bu
programı bitirmeyerek teolojiden master derecesi almaz. 1323 yılında görüşlerinden dolayı
Fransiskan yetkililer onu sapkınlıkla suçlar. Papa XXÜ. John’la sorun yaşar. Sorun şudur:
Ockhamlı William, Hz. İsa ile havarilerinin hiçbir mülkü olmadan yaşadığını öne sürer. Pek
doğal ki, bu görüşü o dönemde büyük varsıllık içinde yaşayan Papa’yı rahatsız eder. Bu
yüzden Ockhamlı William kiliseden aforoz edilir. Canına kast edilmesinden korktuğu için
sürgüne çıkar. Eserlerini sürgündeyken kaleme alır.
Bu kısa tanıtımdan sonra Ockhamlı William’ın tümeller anlayışına geçelim. Ockhamlı
William’ın tümeller konusundaki yaklaşımı genel olarak felsefeye bakışından bağımsız
değildir. O, Ortaçağ Felsefesinin aykırı düşünürüdür. Denilebilir ki, neredeyse tüm Ortaçağ
Filozofları bilgi, inanç ve felsefe bağıntısını ele almak üzere Tanrı hakkında kurgulamalarda
bulunmuştur. Ockhamlı William ise inanç konularında önceki skolastik gelenekten ayrı durur.
Ona göre inanç ile bilgi birbirinden ayrı düşünülmelidir. Bu bakımdan Tanrı inancı, teolojinin
konusu olarak ele alınmalıdır. Tanrı’nın, diğer bilimlerde yapıldığı gibi doğrudan bilgisine
ulaşılmayacağı için teoloji bir bilim değildir. İşte dönemi açısından takındığı bu eleştirel
aykırı tutum tümeller konusunda da açığa çıkar. Yukarıda belirttiğimiz gibi Ockhamlı
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William’ın için tümeller adcılıkla ilişkilidir. Ockhamlı William’ın savunduğu adcılık
1.

Tümellerin metafizik bir alanda gerçekliğini benimsemez.

2.

Soyutlamaları benimser. Fakat bunların tümel olduğuna inanmaz.

Ockhamlı William kısaca basitlik ilkesi olarak nitelendirebileceğimiz ilkesi açısından
ünlüdür. Bu ilke, aynı olayı açıklama durumunda olan kuramlardan varlıkları çoğaltmadan
açıklayanının daha tercih edilebilir olduğunu savunur. Öyle ki bu ilkenin mottosu “zorunlu
olmadığı sürece varlıkları çoğaltmadır”. Bu ilkeyi bir örnekle şöyle açıklayabiliriz: Diyelim
ki, karanlık bir bahçeden geçerken önümüzden aniden bir kedi geçsin ve gözden kaybolsun.
Kedinin bu davranışını açıklamaya yönelik bir yaklaşım görünmez yaratıkların kediyi
kovaladığı için kedinin kaçmış olduğu olabilir. Diğer bir yaklaşım ise kedinin yalnızca kendi
yolunda ilerlediği olsun. Ockhamlı William’a göre ikinci açıklama varlıkları
çoğaltmadığından ötürü daha geçerli bir açıklama olacaktır.
Ockhamlı William’ın usturasını tümeller tartışmasında da kullanır. Tümeller
tartışmasındaki safları bir kez daha tekrar edelim.
İlkine göre tümeller, fiziksel şeylerden ayrı olan formlar alanında bulunur: Katı
Gerçekçiler
İkincisine göre tümeller fiziksel şeylerin içinde bulunur: Ilımlı Gerçekçiler
Üçüncüsüne tümeller yalnızca zihinsel yapılardır fiziksel şeylerin içinde bulunmaz.
Bu görüşlere Ockhamlı William’ın Usturasını uygulamak için, hangi açıklamanın daha
basit ve az sayıda varlığı içerdiğini sormalıyız. Katı Gerçekçiler, koskocaman bir formlar
alanı varsayar. Ilımlı Gerçekçiler de varlıkları çoğaltır. “Sayfa beyazdır” demek için,
‘beyazlık’ tümelinin’ sayfada içerildiğini öne sürerler. Bu bakımdan en basit yaklaşım
tümellerin zihinde olduğunu varsaymaktır.
Ockhamlı William şöyle demektedir:
“Deneyimde ya da apaçık olan kesin bir kanıt yoluyla verilmediği sürece herhangi bir
etki için zorunlu olarak bir şey varsayılamaz. Bu iki gerekçeden hiçbiri tümellerin cinsler
olarak varsaymayı gerektirmiyor.”
Tümelleri böylesi bir bakış açısından ele almak adcılılık nominalism] olarak
nitelendirilir. Adcılara göre tümeller insan zihnindeki kavramlardır. Adcılığa zaman zaman
kavramsalcılık [İng. conceptualism] adı da verilir. Adcılık tümellerin soyut zihinsel
kavramlardır.
Ockhamlı William adcılığı savunmak için basitlik dışında iki argüman daha ileri sürer.
1. Bireysel varoluş argümanı. Ockhamlı William’a göre varolan herşey mantıksal
olarak diğer herşeyden bağımsız var olur. Katı Gerçekçiler ile Ilımlı Gerçekçiler nesnelerin
183

varoluşunu tümellere bağlar.
2. Tanrı’nın egemenliği: tümeller Tanrı’nın gücünü sınırlandırır. Ockhamlı William’a
göre Tanrı istediği her şeyi yaratır ya da yok eder. Varsayalım ki tümeller, Katı Gerçekçiler ya
da Ilımlı Gerçekçiler’in düşündüğü gibi zihnin dışında bulunsun. Bu durumda sözgelimi
beyazlık tümeli tüm beyaz şeylerle bağıntılıdır. Diyelim ki Tanrı beyaz bir tabağı yok etmek
istesin, bu durumda beyazlık tümelini de bu tümelle bağlantılı diğer her şeyi de yok etmesi
gerekir. Ockhamlı William şöyle demektedir: “Tanrı, aynı türde başka bireyselleri yok
etmeksizin tek bir bireyseli yok edebilmelidir.”
Ockhamlı William açısından tümeller hakkında konuşmayı sağlayan biricik varlıklar
yazılı ve sözlü dildeki tümel terimlerdir. Metafizik bakımdan bu ‘tümel’ kavramlar tıpkı öteki
bireyseller gibidir. Onlara tümel denilmesinin nedeni çok kez yüklemlenebilmeleriyle
ilgilidir.
Ockhamlı William açısından gerçekçilerin öner sürdükleri biçimde tümeller, aynı anda
farklı bireysellerde bulunamaz. Tümel, varoluşu bulunan bir şey değil, birbirlerine benzeyen
çok sayıda şeyi imlemeye aracılık eden bir sözdür.
Ockhamlı William’a göre tümellerin gerçek bir varoluşları bulunmaz. Onlar yalnızca
özel türden bir varoluşla düşüncede bulunabilirler. Ne var ki Ockhamlı William olgunluk
döneminde bu düşüncesini değiştirerek tümellerin düşünce bakımından da olsa varoluşunu
reddeder. Bunun yerine onları düşünmenin birer edimi olarak görür. Tümel çok sayıdaki
bireyseli bir kere de düşünme edimidir. Bu bağlamda tümel çok sayıda şeyin zihinsel bir
işaretidir.
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Uygulamalar
1.

Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.

2.

Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.

Aşağıdaki okuma parçası ülkemizde Ortaçağ Felsefesi çalışmalarına önemli katkılar
sağlamış Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile Ortaçağ Felsefesi hakkında İnsancıl Dergisi’nde
yapılan söyleşiden oluşmaktadır.
(...)
İNSANCIL: Bu dönemin felsefi söylemini “işte o” yapan nedir? Nelerdir? Kısaca
söyler misiniz?
ÇOTUKSÖKEN: Bu soru. "Ortaçağ felsefesini, Ortaçağ felsefesi yapan nedir?
şeklinde özetlenebilir sanıyorum. Her şeyden önce, bu dönemin var olana bakışı bir farklılık
içermekte. Dolayasıyla bu dönemin dış dünyada, düşünmede ve dilde yer alan var olanlar
arasındaki ilişkilere bakışı ve değerlendirişi de diğer dönemlerden çok farklı. “Bütün bu
ilişkiler ağının sunuluşu değerlendirilişi her dönemde, her filozofta farklı değil mi?” diye
sorabilirsiniz. Hiç kuşkusuz bu böyle, Ortaçağa gelince, özellikle tektanrıcı dinlerin toplumda
kökleşmesiyle ve bunu da büyük ölçüde dile dayalı ürünlerle ortaya koyması ve bu yolla
insanları -başta inananları olmak üzere- etkilemesiyle büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İşte
inanma edimine dayalı bu dönüşümü anlama çabaları, bir bakıma Ortaçağ felsefesini yaratıyor
denebilir. Var olanı anlama, giderek yorumlama çabalarına girişen filozofları salt kendilerine
dayanmıyorlar; onlar için özellikle Helenistik dönem büyük bir kaynak durumunda. Bir
yandan büyük ölçüde Aristoteles'e ve bir ölçüde de Stoacılığa dayalı mantıkçı gelenek, dil
sanatlarına dayalı yorum çabaları, öte yandan da daha çok varlık metafiziği biçiminde kendini
sürdüren tutumlar. Yeni Platonculuk ve çeşitli gizemli akımlar- Ortaçağın zengin bir düşünce
dünyasına sırtını dayadığını gösteriyor ve Ortaçağın düşünsel zenginliği de buradan
kaynaklanıyor.
Bu arada evren tablosunu belirleyen ana ilkenin yaratma – creatio- edimiyle
açıklanıyor oluşu ve işte bu edimi temellendirme çabaları, filozofları kimi zaman ortak
düşünme modelleri oluşturmaya yöneltiyor. Yüzeysel bir bakış da bu dönemin bütün
filozoflarının yetkeye bağlı, hatta hiçbir özgünlüğü olmayan kişiler olduğu yargısını ön plana
geçirtiyor. Oysa durum gerçekten böyle mi? Ortak kaygıları bu filozofları “kişiliksiz”
yapabilmiş midir? Kapsamlı çalışmalar hiç de böyle olmadığını gösteriyor. Ortaçağın anonim
havası birçok öğesinde örneğin belki mimarlıkta kendini göstermiştir; (belki diyorum; çünkü
mimarlıkta bile dikkatle incelendiğinde, yapı ustalarının mimari çözümlerinin ne denli farklı
olduğu anlaşılabilir) ama özellikle felsefede, ortak belli başlı düşünme konularına karşın, her
bir filozof kendi filozof kendi kişiliğiyle, kendini “işte o” kılacak yönüyle düşünce üretmiştir.
Duns Scotus ile Ockhamlı William aynı şeyleri söylemişlerdir denilebilir mi? Hiç kuşkusuz
kimi düşünceler arasında benzerlikler kurulabilir; ama Ortaçağ Felsefesinin temsilcilerinin
söylemi kişisiz ya da -tümüyle- tek kişili değildir. Bu dönemde büyük bir zenginlikle
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karşılaşıyoruz. Düşünce edimini temele alan kavram kurma gücünün zenginliği denebilir
buna.
Ortaçağda felsefe en çok tartışmalar aracılığıyla yapılmıştır. Tartışmalar çok ağır
basıyor bu dönemde. Bilgilerin üretildiği ortamlardaki yakın diyalog, canlı bir tartışma
ortamının doğmasına yol açıyor. Dıştan bakıldığında tekdüze gibi görünen ama hiç de öyle
olmayan canlı ortamlarda bilgiler üretiliyor bu dönemde. Bütün büyük Ortaçağ ustalarının
yapıtları böyle bir değerlendirişin açık kanıtı durumunda; ayrıca “usta-çırak”ya da diğer
deyişle “hoca-öğrenci” ilişkisi bu özniteliği gösteren bir başka somut yön. Manastır ya da
katedral okulu gibi ortamlarda sürüp giden tartışmalar hatta kimi zaman bir çekişme, didişme
halini alan diyaloglar bu dönemin en ilginç yanını gösterir. İnsanların belki de hiç değişmemiş
ve değişmeyecek olan “özsel yanlarını yansıtan yaşama durumları” da burada söz konusu. Bu
döneme ilişkin bir imge oluşturmak üzere Umberto Eco'nun Gülün Adı’nı anımsatmak ya da
Abelardus'un Historia Calamitatum’unu anmak yeterli sanıyorum. Ancak bu çarpıcı
imgelerin yanında Augustinus'un, Erigena'nın, Aquinas'ın, Duns Scotus'un, Ockham'ın ve
daha birçoklarının yapıtlarına el atmak ve onları anlamaya çabalamak, Ortaçağ Felsefesine
ilişkin daha içerikli ve kalıcı düşüncelerin uyanmasını ve ayrıca felsefenin kesintisizliğini
kavramayı sağlayabilir.
İNSANCIL: Ülkemizde felsefe tarihi çalışmalarına epey önem verildiği halde, bu
çerçevede Ortaçağ felsefesine ilişkin doğrudan pek bir çalışma yapılmadığı gözleniyor. Ancak
son yıllarda biraz kıpırdanma var. Özellikle Ortaçağın genel kültürel yapısına ve toplumsal,
ekonomik yapısına ilişkin bazı kaynaklı yapıtlar dilimize kazandırılıyor. Ayrıca Ortaçağ hep
“karanlık” diye nitelendiriliyor. Böyle bir nitelendirmeye katılıyor musunuz?
ÇOTUKSÖKEN: Gerçekten de bizde felsefe eğitimi, öğretimi büyük ölçüde felsefe
tarihi arka planlıdır, felsefe tarihi ağırlıklıdır denebilir -hiç kuşkusuz istisnalar var.
Üniversitelerimizde yapılan araştırmalarda Antikçağın ve Modern –“Modem” ile “çağdaş”
farkını gözeterek terimi kullanıyorum- dönemin felsefesi dikkate alınmıştır daha çok. Ancak
Antikçağın da klasik döneminin, Platon ve Aristoteles bağlamında araştırmalara konu olmak
bakımından şanslı olduğu söylenebilir. Helenistik dönem ve Stoa geleneği üzerinde pek fazla
durulduğu ya da bu düşünme biçimlerinin özgün araştırmalara sık sık konu olduğu
söylenemez. Yapılan çalışmalar, büyük ölçüde felsefe tarihi arka planlı sistematik
çalışmalardır; kapsamlı monografik çalışmalara ve araştırmalara da pek rastlanmıyor.
Descartes’la birlikte başladığı düşünülen Modern Çağ felsefesi daha şanslı gibi görünüyor
araştırmalara konu olmak bakımından; aynı şey çağdaş felsefenin kimi kesitleri için de
temkini elden bırakmamak üzere - söylenebilir.
(...) Ortaçağa özgülenen “karanlık çağ” nitelemesi, bütün dünyada olduğu gibi bizde
de benimsendi; ancak bu sanı Batı dünyasında artık sarsılmaya başladı. Ama bu sarsıntı bizde
ne zaman kendini daha iyi duyumsatır bilemiyorum. Duyduklarımıza hemen inanma,
benimseme gibi bir tavırdan uzaklaşmadıkça bu mümkün değil sanının. Eli her kalem tutan
nerede bir aksama, olumsuzluk, demeden edemiyorum “karanlık” bir yan görse, “Ortaçağ
karanlığı" diye etiketi yapıştırıyor. İmgelemimize ve dil gücümüzü̈ daha işlevsel kılsak yeni
imgeler ve nitelikler, nitelemeler oluşturmada daha başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Ama
186

sanıyorum “Ortaçağ karanlığı” nitelemesi, belirlemesi o denli çekici ki vazgeçemiyor
insanlarımız(!) Ayrıca bu yolla uyandırılacak çağrışım, imge hazır: Engizisyonlar, işkence
araçları, diri diri insan yakmalar, kitapları ateşe vermeler bu dönemin marifetlerinden birkaçı
gerçekten de. İşte bütün bunları çağrıştıracak bir iki sözcükle yazmak da kolaylaşıyor: hem
bilgi birikiminizi sergileme olanağını elde ediyorsunuz -bu size yazıda bir ekonomi de
sağlıyor- hem de ortak imgeler sayesinde daha iyi anlaşılıyorsunuz(!).
Bu noktada şunlar denebilir sanıyorum: Ortaçağ karanlığını hemen anıştırma bir kez
çok yalınkat görülmüyor. Üstelik çok kısa vadeli ve yavan. Ayrıca şu da var: her dönemde
insanlar, dönemin olanaklarıyla - gelişiyor mu, gelişmiyor mu pek bir şey diyemeyeceğim
ama – imge yaratma güçleriyle orantılı olarak görünür görünmez işkencelerini, işkence
araçlarını sergiliyorlar, yaşama geçiriyorlar; bunun böyle olduğunu kavrayabilmek için derin
bir çözümlemeye girmek de gerekmiyor. Yaşananları şöyle bir göz önüne getiriş bile,
insanoğlunun ne denli· işkenceci olduğunu ve bu özelliğini XX. yüzyılda doruklarına
ulaştırdığını gösteriyor. Ortaçağın “kendinde” karanlık olup olmadığına gelince ya da başka
deyişle, bu karanlık oluş “kendinde” mi onun “özünde” mi yoksa ona ilişkin yargıların bir
niteliği mi? "Kendinde" hiçbir şey ne karanlık ne de aydınlıktır, özellikle tarihsel kesitler,
çağlar söz konusu olduğunda. “Karanlık” nitelemesi yargıya ilişkindir; çağın kendi özüne
ilişkin değildir. Öyleyse, “karanlıktı", “aydınlıktı” gibi toptancı yargılamaları bir yana bırakıp,
doğrudan çağın olaylarına, felsefe söz konusu olduğunda da filozof metinlerine eğilerek,
onları anlamaya çalışmak gerekiyor. (...) Mehmet Ali Kılıçbay’ın, Georges Duby’nin çeşitli
makalelerinden derleyerek oluşturduğu Ortaçağ İnsanları ve Kültürü’nden (lmge Kitabevi,
İstanbul, 1990) şu pasajları anmadan geçemeyeceğim; çünkü̈ bütün bu düşünceleri, mutatis
mutandis Ortaçağ felsefesi ve tarihi için de ileri sürmek olanaklı gibi görünüyor. Şöyle diyor
Önsöz’de Mehmet Ali Kılıçbay: “Biz: daha çok şurada, şu tarihte, şu tarafından yapıldığı
cinsinden bir tarih anlayışına alışık olduğumuz için, Duby'nin toplumsal kurumlardan ve
bunların dönüşümlerinden yola çıkan yaklaşım tarzını yadırgayabiliriz. İkinci olarak,
makalelerin ortak zeminini oluşturan Batı Avrupa Ortaçağı, gerek terimleri, gerekse toplumsal
ve antropolojik bağlantı ve içerikleri açısından bize çok yabancıdır. Bu yabancılık öncelikle
Batı tarihinin öğrenilmemesi konusundaki inattan kaynaklanmaktadır. Biz bize benzeriz ve
biz bize yeteriz gibi son derece ilkel sloganlardan hareketle, tüm dünyanın kendimizden ibaret
olduğu yanılgısını hala büyük çoğunluğumuz itibariyle sürdürüyoruz. Ama, en azından bunun
kadar etkili bir başka neden de doğruların bir kerede ebediyete kadar geçerli olmak üzere
bulunduğu konusundaki temel yanılgımızdır. (....) Böylece Batı'ya karşı yabancılığımız
katlanmaktadır. Tabii bunlara bir de, bunun ne gereği var cinsinden ifade edilen, faydacı
yaklaşımın bizi sürüklediği cehaletin boyutlarının giderek artmasının etkisini de eklemek
gerekir.
( ... ) tarihin homojen bir alan olduğuna, her yerde aynı süreçlere tabi olduğuna dair,
yarı-kutsal inancın yok edilmesi gerekmektedir. Bu en azından toplumun demokratikleşme ve
özgürleşme sürecinin önündeki önemli engellerden birinin kaldırılması anlamına gelecektir.
Çünkü̈ böylesine bir tarih anlayışı, insanı tarihin aktörü̈ değil de, yalnızca seyircisi haline
getirmekte ve tüm tarihsel olaylar, bu bakış açısından bir kader olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
engelin aşılması, insanın kendi tarihini kendi yapacağı noktasına götürecektir” (ss. 6-7)
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Ayrıca da tarih yine Kılıçbay’ın belirttiği gibi “Sürekliliklerin olduğu kadar, süreksizliklerin
de alanıdır ve insan macerası nerede olursa olsun, bizi ilgilendirmektedir.”(s. 7) ·
(...) O halde “Ortaçağ karanlıktır” diye kestirip atamayız; bu konuya ilişkin
yargılamamamızda her şey bizi daha temkinli olmaya davet ediyor.
İNSANCIL: Ortaçağ felsefesinin en önemli sorunu ne? Ortaçağ felsefesinde hangi
sorun daha sonrası için yol açıcı olmak bakımından önem taşıyor?
ÇOTUKSÖKEN Ortaçağın en verimli soru ve sorun ağı tümeller tartışmasında yer
alıyor Philosophia perennis, Ortaçağda tümeller sorununda somutlaşıyor. Hangi düzlemde
olursa olsun var olana bakış, felsefe yapmanın yolları tümeller tartışmasında yandaşı olunan
görüşle sıkı sıkıya bağlı oluyor. Felsefede kavramların yeri son derece önemli kuşkusuz. İşte
bu kavramlar, genel yapılar ile çeşitli yapıdaki diğer var olanlar arasındaki ilişki nasıl?
Kavramlar şeyden önce mi, onunla mı birlikle, yoksa ondan sonra mı? Verilecek yanıt felsefe
yapmanın yolunu da belirliyor aynı zamanda. Başka bir deyişle tümeller tartışması özellikle
dış dünyada var olan ile düşünme ve dil arasındaki ilişkiler ağında, bunların hepsinin
“varolma” bakımından birer sorun durumuna getirilmesiyle ilgili, bu da felsefe yapmaktan
başka bir şey değil kanımca. “Bu üçlü ilişkiler ağında, hepsini kucaklayan, kendine göre
belirleyen temel bir yan var mı?" türünden bir kaygı güdüyor düşünenleri. Örneğin, her türlü
düşünmeyi güden ve şeyden önce geldiği öne sürülen kavramlar, geneller, başka deyişle,
tümeller nesnelliği sağlayabilecektir kimi düşünürlere göre. Bu bağlamda Platoncu yol
izlenecek ve yeni evren tablosuna koşut olarak, tanrısal akıl ona bağlı, onun ürünü olan ilk
örnekler söz konusu olabilecektir Anselmus'ta olduğu gibi.
Her türlü idealizm ve rasyonalizm daha bilinen bir terimle kavram gerçekçiliği
çerçevesinde ve çeşitli çeşitleriyle nominalizm ya da adcılık çerçevesinde verilen yanıtlar
bütün düşünme modellerini içeriyor. Kavramlara, bir bakıma tümellere şeyleri kavramada,
bilmede-hatta bir adım daha ileri gidilirse var olma aşamasında-öncelik verme, bir tür
düşünme biçimi olarak ortaya çıkarken; öte yandan tekil var olanların- dış dünyadaki somut
var olanların-dışında diğer var olanları hep zihinsel düzleme indirgeme bir başka düşünme
modelini -hem de günümüze kadar gelen çizgisi içinde, bu ~da gelişmeleri de hiç göz ardı
etmeyecek olan düşünme modelini-oluşturuyor. Bu son düşünme biçimi bütün ince
ayrımlarıyla adcılıktan başka bir şey değildir. Ayrıca adcılığın giderek daha da belirgin bir
biçimde işlenmesiyle, bilimsel düşünüşün gelişmesi bir koşutluğu da içeriyor. Bundan başka,
ancak büyük ölçüde adcı gelenekte kökleşebilecek olan anlama yönelik, dildeki anlamlan gün
ışığına çıkarma yönelik çabalar, çalışmalar, önerme bağlamına önem veriş ve bu noktada
yoğunlaşan soru ve sorun odaklan Ortaçağ felsefesinin en verimli yönlerini oluşturuyor. Dilcimantıkçı gelenekte iz sürülecek olursa, Ortaçağ ustalarından -ortak kaygıları olmak
bakımından- çağımızın ünlü̈ filozoflarına örneğin Frege'ye Wittgenstein'a ulaşmak hiç de zor
olmayacaktır sanırım.
Tümeller sorununda yer alan tartışma konulan Aristoteles'ten başlayarak Porphyrios,
Boethius, Abelardus, Ockhamlı William üzerinden çağımızın analitik filozoflarına kadar
getirilebilir. Ortaçağın dilci mantıkçı düşünme geleneğine temel malzeme vermek bakımından
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ünlü gramercileri özellikle Donatus ve Pricianus'u da unutmamak gerekir. Ortaçağda Modi
essendi (varlık ve özellikle varlıksal düzen) Modi intelligendi (çeşitli görünüşleriyle varlığı
kavrama, düşünsel düzey) ve Modi significandi (dilsel düzey) arasındaki ilişkiler çok büyük
önem taşımaktadır, bu da felsefe yapmaktan başka bir şey değildir.
İNSANCIL: Her dönem, her yönüyle gerçekten de farklı görüşlerin bir toplamı; ama
yine de her dönemde çeşitli açılardan baskın olan bir “görüş” de var. Buna “resmi görüş” de
denebilir. Öyleyse bir yanda resim bir görüş, öte yandan da buna muhalif olan, karşı olan
görüşler var. Ortaçağ felsefesinin yapılanışını bu yönde değerlendirebilir misiniz?
ÇOTUKSÖKEN: Kavram gerçekçiliğinde felsefi ifadesini bulan görüş, tanrıbilimsel
değerlendirişlere çok uygun düşüyor. Sözel yapıların varlığını, düşünmenin içeriğini
temellendirmede kavram gerçekçiliği çok katkılı gerçekten de; üstelik de insanın düşünme
yeteneği ya da aklı tanrısal aklın vesayetinde olduktan sonra işler daha da kolaylaşıyor.
Soruda da belirtildiği gibi, hiç kuşkusuz her çağda birbirinden çok farklı düşünsel
tutumlar ortaya konuyor; buralardan birine resmi görüş ya da benimsenen görüş dersek
ötekiler büyük bir çoğunlukla, renklilikle ortaya çıkıyor ve yaşanan zamanın ötesine geçmeye
aday oluyorlar. Bunlar başka bir deyişle alternatif görüşler; bu tür görüşler de hangi düzlemde
olursa olsun var olanı kavramaya çabalarken benzerliklerden çok ayrımları nirengi noktaları
olarak alan görüşlerdir. Var olanı kavramada benzerlikleri algılamak, kavramak çok önemli
ama böylesi bir yaklaşım, var olanın ayrımlarını kavramayı hiç bir zaman ortadan
kaldırmamalı. Felsefe yaparken, bir şeyi işte asıl o yapanı, yapanları, onun özgül ayrımlarını
gözler önüne sermeli ve artık oradan iz sürmeli diye düşünüyorum. Ancak bu yolda iz
sürenlerin yüzü geleceğe dönük olabilir, geleceği gizil güç olarak içinde taşıyabilir. Farklı
olanı dile getiren, var olanları benzerlikten çok ayrım kategorisine göre kavrayan görüşleri
daha yakın buluyorum. Abelardus temelde böyle bir niteliği taşıdığı için bana çok ilginç
gelmişti. Tümeller tartışmasında ne körü körüne kavram gerçekçisi ne de adcı olmuştu; her iki
görüşü de kıyasıya eleştirmişti.
Genel olarak da şu söylenebilir: ileri sürülenleri olduğu gibi kabul etmeyi reddetmek,
alternatif bir· görüş getirmek hiç de kolay değil; farklı olanı kavramak ve dile getirmek zoru
seçmektir; çoğu zaman da yalnız kalmayı seçmektir. Herkesin de buna katlanamadığı ortada;
çünkü farklı olanı kavramak, düşüncesini benzemekliklerle, özgül ayrımlarla bezemek her
şeyden önce insandan “kendisi olmayı” gerçekleştirmesini istiyor: işte bu yönüyle de farklı
olanı düşünmeyi, kavramayı ve dile getirmeyi amaç edinmek çok güç.
Ortaçağ farklı görüşleri seçenleri ister istemez barındırıyor her çağ gibi, kendinden
önceki ve sonraki çağları pek de farklı delil bu bakımdan. Ancak kimi görüşler, pro et contra
geleneği içinde ve kurmaca bir yapı içinde dile getiriliyor; bu da bir gerçek. Üstelik de ermiş
unvanını alamıyor muhalif durumda olanlar, ikide bir toplanan konsiller, kovuşturmalar da
işin cabası.
Ortaçağda genellikle benimsenen resmi görüşler en büyük sorun olarak Tanrı
kanıtlamalarını ve varlık metafiziklerini gündemde canlı · tutarken, alternatif görüşler hazır

189

kalıplardan uzak, gözleme dayalı günümüzdeki anlamında olmamakla birlikte-sağduyucu
görüşlere yer veriyorlar.
Aşağıdaki okuma parçası Ockhamlı William’dan alınmıştır.5
14. TÜMEL ÜZERİNE
Mantıkçı için terimler hakkında genel bir bilgiye sahip olmak pek yeterli değildir;
mantıkçının terim kavramını derin bir şekilde anlamaya ihtiyacı vardır. öyleyse, terimler
konusunda bazı genel bölümlemeleri tartıştıktan sonra, bu bölümlemeler altındaki çeşitli
başlıkları ayrıntılı olarak incelemeliyiz.
İlkin, ikinci anlamdaki terimlerle ve bundan sonra da ilk anlamdaki terimlerle
ilgilenmeliyiz. Tümel, cins ve tür terimlerini ikinci anlamdaki terimlere örnek olarak
vermiştim. Beş tümel denen ikinci anlamdaki terimleri tartışmalıyız, ama ilkin ortak 'tümel'
terimi üzerinde durmalıyız. Bu terim, her tümele yüklenmiştir ve her tekil terime de karşıttır.
İlkin, 'tekil' teriminin iki anlamı olduğuna işaret edilmelidir. Birinci anlamda bir tekil,
bir olan ve çok olmayandır. Bir tümelin zihinde bulunan belli bir nitelik olduğuna ve onun
çokluğa yüklenen olduğuna kuşkusuz, kendi açısından değil, yüklem, olduğu çokluk
açısından) inananlar sözcüğün bu anlamında her tümelin bir tekil olduğunu kabul etmek
zorundadırlar. Uzlaşım onu ortalı yapsa da, bir sözcük olarak o tekildir; çoğu imleyen ruhun
yönelimi sayıca bir şey, bir tekildir; üstelik o, çok şeyi imlese bile çok değil, bir şeydir.
Sözcüğün başka bir anlamında, 'tekil'i, çok olanı değil, bir olanı anlatmak üzere
kullanırız ve onun çok şeyin imi olmak gibi bir işlevi olamaz. 'Tekil' böyle alınınca, hiçbir
tümel tekil değildir; çünkü̈ her tümel çoğu imleyebilir ve çoğun yüklemi olabilir. Bundan
dolayı çoklarının yaptığı gibi, tümel terimini sayı bakımından bir olmayan diye alırsak, o
zaman hiçbir şeyin tümel olmadığını söylemek istiyorum. Elbette herhangi biri bu deyişi
saptırabilir ve der ki, halk sadece bir tek tümeli oluşturur, çünkü o bir değil, çoktur. Fakat bu
saçmalık olur.
Öyleyse, her tümelin tekil bir şey olduğunu söylemek zorunludur ve anlamının çok
şeyi imlemesinin dışında o bir tümel değildir. Metafizik‘in beşinci kitabı üzerine yorumunda
İbn Sina'nın demek istediği budur. O şöyle der: "Zihindeki tek bir biçim, birçok şeye ilişiktir
ve bu bakımdan o bir tümel olur; çünkü, senin seçtiğin herhangi bir şeyle değişmez ilişkisi
olan zihnin bu yönelimidir (kavramıdır)." Sonra da şöyle devam eder: "Hatta tekillerle ilişkisi
içinde tümel olan bu biçim, içine yerleştiği ruhla ilgisi bakımından tekildir; çünkü o, zihindeki
birçok biçim arasında yalnızca bir tanesidir (Avicennae Metaphysica, Trac. V. caput 1-E, 140141). İbn Sina şunu demek istemektedir: Tümel, tekil bir ruhun yönelimidir (kavramıdır).
Birçok şeye yüklenebildiği için kendi açısından değil, bu çokluk açısından, onun bir tümel
olduğu söylenir; fakat zihinde gerçekten var olan özel bir biçim olduğundan, tekil olduğu
söylenir. İmdi 'tekil' ikinci anlamda değil, birinci anlamda bir tümele yüklenmiştir. Aynı
şekilde güneşin tümel bir neden olduğunu ve bununla birlikte onun gerçek ve doğru olarak
5
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tekil ya da bireysel bir neden olduğunu söyleriz. Birçok şeyin (yani doğabilen ve bozulabilen
her nesnenin) nedeni olduğu için güneşin tümel bir neden; fakat o çok değil bir tek neden
olduğu için de tekil bir neden olduğu söylenir. Aynı şekilde ruhun yöneliminin (kavramının)
tümel olduğu söylenmiştir; çünkü o birçok şeye yüklenebilen bir imdir; fakat onun tekil
olduğu söylenmiştir; çünkü o tekil bir şeydir, çoğul değildir.
Fakat iki tür tümel olduğuna dikkat edilmelidir. Kimi şeyler doğası gereği tümeldir;
nasıl duman doğası gereği ateşin imiyse; ağlama acının, gülme bir iç sevincin imiyse, doğası
gereği onlar birçok şeye yüklenebilen imlerdir. Ruhun yönelimi (kavramın) elbette doğası
gereği bir tümeldir. Bu nedenle, ruhun dışında hiçbir töz ve ruhun dışında hiçbir ilinek bu tür
bir tümel değildir. Aşağıdaki bölümlerde bu tür tümellerden söz edeceğim.
Diğer şeyler uylaşımsal olarak tümeldir. Bundan dolayı, sayıca bir nitelik olan,
söylenen bir sözcük, bir tümeldir; o, birçok şeyi imlcmek üzere uylaşımsal olarak kabul
edilmiş bir göstergedir, imdir. Bu nedenle, sözcük ortak olduğuna göre, ona tümel denebilir.
Fakat bu doğası gereği böyle değildir, sadece bu etiketin uyguladığı, gösterdiği uylaşımla
böyledir.
15: TÜMELİN ZİHNİN DIŞINDA BİR ŞEY OLMADIĞI
Fakat bir kimsenin yalnızca durumu belirlemesi yeterli değildir, bunu felsefi akıl
yürütmelerle de savunmalıdır. O halde, kendi görüşüme göre kimi akıl yürütmeleri ortaya
koyacağım ve ondan sonra otoritelerin görüşleriyle de bunları destekleyeceğim.
Hiçbir tümelin zihnin dışında var olan bir töz olmadığı şu yollarla kanıtlanabilir:
Hiçbir tümel sayıca bir, tekil bir töz değildir; çünkü eğer durum böyle olsaydı, o
zaman Sokrates'in bir tümel olması gerekecekti; çünkü bir tözün bir tümel olup bir başkasının
tümel sayılmaması gerektiği konusunda hiçbir neden yoktur (Tözler arasında tümellik
açısından bir tercih yapılamaz). Öyleyse hiçbir tekil töz bir tümel değildir; her töz sayıca bir
ve tekildir. Çünkü her töz ya tek bir şeydir ve çok değildir ya da çok şeydir. Şimdi, eğer bir
töz tekil bir şeyse ve çok değilse, o zaman sayıca birdir; çünkü 'sayıca bir'le demek
istediğimiz budur. Fakat diğer yandan, eğer bir töz çok şeyse, o birçok tekil şey birdir ya da
çok sayıda tümel şeydir. Eğer ilk seçenek dikkate alınırsa, o zaman bir tözün birçok tekil töz
olduğu sonucu çıkar ve bundan dolayı bir töz birçok insan olabilir; fakat o zaman tümelin
tekil bir şeyden ayrılmasına karşın, o zaman birçok tekilden ayrışmış olmayacaktır. Ama, eğer
bir töz birçok tümel varolan olsaydı (şey), bu tümel varolanlardan (şeylerden) birini alırım ve
sorarım: "Birçok şey midir, yoksa bir ve çok değil midir?" Eğer ikinci durum söz konusu ise,
o zaman şev tekildir; eğer birinci durum söz konusu ise o zaman sorarım: "Çok sayıda tekil
bir şey midir, yoksa çok sayıda tümel bir şey midir?" Bundan ötürü ya bu sonsuz geri çekilme
hep böyle gidecek ya da bir bakıma tekil olmasıyla çelişmeyen hiçbir tözün tümel
olamayacağını kabul edilecektir. Buradan, hiçbir tözün tümel olmadığı sonucu ortaya çıkar.
Yine herhangi bir tümel, tekil tözlerde varolan ama onlardan ayrı bir töz olmuş
olsaydı, onlar olmaksızın var olabileceği sonucu çıkacaktı; çünkü herhangi bir şeyden doğal
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olarak önce olan her şey Tanrı’nın gücü sayesinde o şey olmadan da var olabilir; ama bu
sonuç saçmadır.
Yine, açıklanan görüş doğru olsaydı, hiçbir birey yaratılamazdı. Bireyin herhangi bir
şeyi ondab önce var olmuş olacaktı, çünkü bütün bir şey bir hiçten kendi varlığını alamazdı,
eğer onun içinde olan tümel daha önce bir başka şeyin içinde bulunmuyor idiyse. Aynı neden
gereğince, Tanrı’nın aynı türden diğer bireyleri yok etmeksizin hiçbir bireysel tözü yok
edemeyeceği sonucu çıkar. Eğer Tanrı bir bireyi yok etmek zorunda kalsa, özde o bireyden
oluşan bütünü ele yok etmiş olurdu ve sonuç olarak Tanrı, o şeyde ve aynı nitelikte olan
ötekilerde bulunan tümeli de yok etmiş olurdu. Dolayısıyla, aynı özün diğer şeyleri artık
kalamazlardı, çünkü onlar, kendilerinin bir parçasını kuran tümel olmadan var olmayı
sürdüremezlerdi.
Yine, böyle bir tümel bir bireyin özünün tümüyle dışında kalan her hangi bir şey
olarak yorumlanamaz: Öyleyse o, bireyin özünün bir parçası olurdu ve dolayısıyla bir birey
tümellerden oluşurdu, Böylece artık birey (hem tümel hem tekil olmada bir fark kalmazdı)
tümelden başka tekil herhangi bir şe olamazdı artık
Yine, İsa’nın özüne ilişkin olan bir şey hem huzur verici hem lanetlenmiş bir şey
olurdu; çünkü İsa 'da gerçekten bulunan bu ortak özellik lanetlenmiş bireyde de lanetlenmiş
olurdu; Çünkü kesin olarak aynı öz Yahuda'da da bulunmaktadır. Fakat bu saçmadır.
Başka birçok akıl yürütme daha ileri sürülebilir fakat kısalığın yararlarından dolayı
bunlardan vazgeçeceğim. Buna karşılık görüşümü otoritelere başvurarak doğrulayacağım
İlkin Metafizik'in yedinci kitabında Aristoteles tümelin bir töz olup olmadığı sorusunu
inceliyor. Hiçbir tümelin bir töz olmadığını gösteriyor. Orada diyor ki: “Töz, tümel olarak
yüklenebilen bir şey olamaz” (1038 b 8-9). Yine Metafizik’ in onuncu kitabında şöyle diyor
Aristoteles: "Böylece, töz ve varlık üzerine tartışmalarda ileri sürdüğümüz gibi eğer hiçbir
tümel töz olamıyorsa, bu tekilin çoğul üstünde ve karşısında anlamına gelmek üzere, bir
tümelin töz olması imkansızdır" (1053 b-17-19) .
Bütün bu işaret edilen noktalardan da açıkça görüldüğü̈ gibi, Aristoteles 'in görüşünde,
özlerin yerine geçse bile hiçbir tümel töz olamaz.
Yine, Metafizik‘in yedinci kitabı üzerine 44. yorumunda Yorumcu'nun [İbn Rüşd -ç.n]
dediği şudur: “Bireydeki biricik töz bireyin kendilerinden oluştuğu tekil biçim ve maddedir”
(Arisloteles Opera Cum Averroes Commentariis 197).
Yine 45. Yorumunda İbn Rüşd der ki: “Onlar şeylerin tözünü açıklamış olsalar bile,
tümcl dediğimiz şeylerden birinin bile, herhangi bir şeyin tözü olması imkansızdır (a.g.y. 198
B).
Ve yine 47. yorumunda şöyle der: "Bunların (tümellerin) kendi kendine var olan
tözlerin parçaları olmaları imkansızdır (a.g.y. 198 B).
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Yine Metafizik'in sekizinci kitabı üzerine, ikinci yorumunda şöyle der: “Hiçbir tümel,
ne bir töz ne de bir cinstir” (a.g.y. 210 B).
Yine onuncu kitap üzerine altıncı yorumunda şöyle der: "Tümeller töz olmadıklarına
göre, ortak varlık kavramının, zihnin dışında var olan bir töz olmadığı açıktır" (a.g.y. 256 AB).
Bunlardan ve başka birçok otoriteden yararlanarak şu genel açıklama ortaya
çıkmaktadır; konuyu ele aldığımız görüş açımız ne olursa olsun, hiçbir tümel töz değildir.
Böylece, konuyla ilgili görüş açımız, herhangi bir şeyin bir töz olup olmadığı sorusunun
dışındadır. Yine de, bu terimin anlamı ‘töz’ deyişinin o terime yüklenip yüklenemeyeceği
sorusuyla ilgilidir. Bundan dolayı 'Köpek bir hayvandır' önermesindeki ‘köpek’ terimi
havlayan bir hayvan yerine geçmek üzere kullanılmışsa, önerme doğrudur; fakat eğer köpek
adıyla anılan göksel bir cismin yerine kullanılmışsa önerme yanlıştır. Ama aynı şeyin bir
görüş açısından bir töz olması ve başka bir görüş açısından dolayı, bir töz olmaması birbiriyle
çelişir.
O halde, nasıl düşünülürse düşünülsün, hiçbir tümelin töz olmadığı kabul edilmelidir.
Tersine en olası bir anlatımla her tümel anlama edimi ile özdeş olan zihnin bir yönelimidir
(kavramıdır). Bundan ötürü̈, nasıl ağlama acırım doğal bir imi ise, insanlar sözcüğünü̈
kavramamı sağlayan anlama edimi de insanların doğal bir imidir denmektedir. Konuşulan
sözcüğün, konuşulan önermelerde şeylerin yerini tutması gibi, doğal imler de zihinsel
önermelerde insanların yerine geçerler. Tümelin ruhun bir yönelimi (kavramı) olduğu İbn
Sina tarafından Metafizik'in beşinci kitabında açıklanmıştır; orada şöyle bir yorum yapar İbn
Sina: "Öyleyse, ‘tümel’in üç anlamı olduğunu söylüyorum. Çünkü herhangi bir şey eğer
('insan' gibi) gerçekten birçok şeye yüklenmişse, tümeldir deriz; ve hatta bir çokluğa
yüklenmişse, bir yönelime (kavram) de tümel deriz.” Sonra o şuna da işaret eder: “Çokluğa
yüklendiğine ilişkin kavranamayan hiçbir şey bulunmuyorsa, bir yönelime (kavrama) tümel
de denmektedir”) (Avicenna; Melaphysica, 1-E, 140).
Bütün bu noktalardan da anlaşılmaktadır ki, temel, çokluğa yüklenebilen bir ruh
yönelimidir (kavramdır). Bu iddia doğrulanabilir. Çünkü herkes bir tümelin çokluğa
yüklenebilen herhangi bir şey olduğunu kabul eder; ama yüklenen sadece bir ruh yönelimi
(kavram) ya da uzlaşımsal bir imdir. Hiçbir töz, hiçbir zaman herhangi bir şeye yüklenemez.
Öyleyse sadece ruhun yönelimi (kavramı) ya da uzlaşımsal bir im bir tümel olur. Ama burada
‘tümel’ terimini uzlaşımsal imler için değil, fakat yalnızca özellği gereği tümel olan imler
yerine kullanıyorum. Tözün bir yüklem olarak kullanılmayacağı açıktır; çünkü eğer böyle
olsaydı, burdan bir önermenin tekil tözlerden oluştuğu sonucu çıkardı; ve dolayısıyla bir
önermenin öznesinin Roma’da yüklemininse İngiltere’de bulunması saçmadır.
Dahası, önermeler sadece zihinde, konuşmada ya da yazıda vardır: Öyleyse, onların
bölümleri sadece zihinde, konuşmada ya da yazıda var olur. Buna karşılık tekil tözler, tek
başına zihinde, , konuşmada ya da yazıda olamazlar. Bundan dolayı, hiçbir önerme tekil
tözlerden oluşamaz. Önermeler aslında tümellerden oluşmuştur; öyleyse tümeller hiçbir
şekilde töz olarak tasarlanamazlar.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Ortaçağ Felsefesinde gerçekçilik ve adcılık tartışmasını inceledik. İlkin
gerçekçi akımın başlıca filozofları olan Augustinus, Boethius, John Scutos, Erigena
Canterburli Anselmus, Abelardus, Aquinalı Thomas, Duns Scotus’u konu ettik. Ardından
adcılığın önde gelen ismi olan Ockhamlı William’ı ele aldık.
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Bölüm Soruları
1) Ortaçağ Felsefesinin en belirgin tartışma konusu ......... .
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) dildir
b) yasalardır
c) tümellerdir
d) yargılardır
2) Boethius, Porphryrios’un …… adlı eserini çevirip, yorum yazınca tümeller
tartışmasını başlatır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Metafizik
b) Topikler
c) Kategoriler
d) Isagoge
3) ........ tümellerin gönderim yaptıkları tikel şeylerden sonra geldiğini belirtir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Boethius
b) Anaksimenes
c) Adcılar
d) Pythagoras
4) ‘...........’, Kilise Babalarının çalışmalarını nitelemek için kullanılan ifadedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Patristik Felsefe
b) Skolastik Felsefe
c) Analitik Felsefe
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d) İlkçağ Felsefesi
5) ....... tümellerin varoluşunu tikel şeylerden önce ya da tikel şeylerin içinde
olduğuna öne sürerler.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Elea Okulu
b) Miletoslu Felsefeciler
c) Analitik Felsefeciler
d) Gerçekçiler
6) İslam Filozoflarının Skolastik Felsefeye ne tür bir etkisi olmuştur?
7) İlk üniversitelerle Ortaçağ Filozofları arasında nasıl bir bağ bulunur?
8) Kendi yaşantınızdan bir kaç tümel belirleyiniz.
9) Skolastik dönemin filozları kimlerdir?
10) Tümelle tikel arasında ne tür farklı bağıntılar kurulabilir?
11) Augustinus’un tümel anlayışını açıklayınız.
12) Ilımlı gerçekçi bir filozof neyi savunur?
13) Adcı filozof neyi savunur?
14) Abelerdus’un tümel anlayışını açıklayınız.
15) Boethius’un tümel anlayışını açıklayınız

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)a, 5)d 6)a, 7)b, 8)c, 9)c, 10)c
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10. DESCARTES: BEN NEYİM YA DA DÜŞÜNEN TÖZ SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kısaca Descates’ı Tanıyalım
10.2. Kesinlik Arayışı
10.3. Yöntemi
10.4. Düşünen Töz
10.5. Cisimsel Töz
10.6. Tanrı Töz
10.7. Tanrı ile Evren İlişkisi
10.8. Akılcılık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Zihin ile beden arasında ne tür bir ilgi bulunur?
2) Bir cismin hangi özellikleri kalıcıdır?
3) İnsanı hangi yönüyle tanımlayabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Descartes: Ben Neyim ya da
Düşünen Töz Sorunu

Descartes’ın felsefi
çabasını anlamak.

Descartes: Ben Neyim ya da
Düşünen Töz Sorunu
Descartes: Ben Neyim ya da
Düşünen Töz Sorunu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma

Descartes’ın töz anlayışını
kavramak.

Okuma

Akılcı geleneğin temel
varsayımlarını incelemek.

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Descartes



Açıklık



Seçiklik



Düşünen Töz



Yer Kapyan Töz



Mekanist Evren
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Giriş
Bu bölümde Modern Felsefenin kurucusu olarak görülen Descartes’ı konu edeceğiz.
Descartes felsefesi öznenin, ‘düşünen ben’ olarak uzun yüzyıllar sonra yeniden felsefesinin
merkezine taşınmasıdır. Bu bağlamda çalışmamızda onun kesinlik arayışını, yöntemli
kuşkuculuğunu, tözleri ve bilgi türlerini sınıflandırmasını ele alacağız.
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10.1. Kısaca Descartes’ı Tanıyalım
Descartes modern felsefesinin kurucusu sayılır. Hiç kuşkusuz bu abartılı bir varsayım
değildir. O, kendinden sonra gelen felsefeyi büyük ölçüde etkilemiş, 17. Yüzyıl felsefenin
karakteristiğini belirler. 17. Yüzyıl felsefesi Descartes’ın felsefe kattığı sorunlar çerçevesinde
biçimlenir. Bu sorunlara geçmeden Descartes’ın yaşamına ilişkin kimi bilgiler verelim.
René Descartes 31 Mart 1596 yılında doğar. Fransa’nın Touraine bölgesinin La Haye
kasabasında doğan Descartes, doğumundan bir yıl sonra annesini kaybeder. Babası Joachim
ise Bretagne parlamentosunda yoğun çalışan bir müşavirdir. Bu nedenle Descartes’ı özel
bakıcı ve öğretmenler yetiştirir. Kaynaklar Descartes’ın çok sık hastalandığından ötürü içe
kapalı bir kişilik olarak geliştiğini belirtir. Bu noktaya dikkat çekmemizin önemi gençlik
döneminden sonra Descartes’ın gözlerden uzak bir yaşam benimsemesi ve uzun düşünümlere
girişmesidir.
Descartes 1604 yılında Cizvit okulu La Fléche Kraliyet Yüksek Okuluna gönderilir.
Yaklaşık on sene eğitim gördüğü bu okulda skolastik felsefeye ilişkin okumalar yapar, Yunan
ve Roma klasiklerini öğrenir. Bunun yanında tiyatro eskrim gibi dersler de alır. Okul
hayatında felsefe ve matematiğe özel ilgi duyar. Matematiğe duyduğu ilginin gerisinde
matematiğin yöntemsel açıdan sağlamlığı etkilidir. Daha sonra Poitiers Üniversitesi’ne giden
Descartes 1616 yılında babasının beklentisini gerçekleştirir ve bu üniversiteden hukuk
diplomasını alır. Ancak Descartes avukatlık yapmak yerine felsefeye yönelik büyük bir tutku
duyar. Öyle ki, askerlik görevinin derin düşünme ortamı sağlayacağına inandığı için orduya
katılır. Cephe gerisinde kalarak felsefi sorunlar hakkında bol bol düşünür. Bir süre Otuz Yıl
Savaşlarında savaşır. Görevi süresince Avrupa’nın çeşitli yerlerini görür. 1619’da
Almanya’daki kışlasında yöntem üzerine temel düşüncelerini geliştirir. 1621-1628 yılları
arasında gezilerini sürdürür. 1629 yılında düşünsel hayatını özgürce sürdürebileceğini
düşündüğü için Hollanda’ya yerleşir.
Hollanda’da kaldığı yirmi yıl boyunca matematik ve felsefe alanında önemli eserler
verir. Bu çalışmalarla bir filozof olarak Avrupa’da ismini duyurur. 1649 yılında İsveç
kraliçesine davetiyle ona özel öğretmenlik yapmak üzere Stockholm’e gider. Ne var ki
Descartes’ın narin bünyesi İsveç’in sert iklim koşullarına dayanamaz ve 11 Şubat 1650
yılında soğuk algınlığından Stockholm’de ölür.
Descartes eserleri Fransızca ve Latince olarak yazar. 1629-1630 yılları arasında
başladığı ama yarım kalan eseri, Aklın İdaresi İçin Kurallar’da yöntem üzerine ilk
düşüncelerini geliştirir. Bu kitaptaki düşüncelerini 1637 yılında yayınladığı “Aklını İyi
Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Bulmak için Yöntem Üzerine Konuşma” adlı eserinde
geliştirir. Descartes’in metafizik anlayışı ilk kez bu eserde ortaya konulur. 1641 ve 1642
yıllarında Latince metafizik görüşünü derinleştirdiği “İlk Felsefe Üzerine Metafizik
Düşünceler” adlı eseri yayınlanır. 1644 yılında Felsefenin İlkeleri adlı eseri yayınlanır. Bu
eserde doğa olaylarını mekanik ilkelere dayalı bir sistem içinde açıklamaya çalışır. Son eseri
etik üzerine olan Ruhun Tutkuları’dır.
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10.2. Kesinlik Arayışı
Descartes, pek çok filozofun çabasına karşın kendinden önceki felsefede, kuşkulu
olmayan hemen hiçbir şey bulamaz. Felsefe, çok uzun zamandır yapılan bir etkinlik olmasına
rağmen kesinlik taşımamaktadır. Oysa Descartes felsefede kesinlik peşindedir. Bunun üzerine
şuna karar verir: “Başkalarının eserleri üzerinde çalışmakla pek mükemmel şeyler
yapılamayacağı açıktır.” 6
Descartes felsefede aradığı kesinliğe ulaşmak için, daha önce tanışık olduğu tüm
görüşleri, yerlerine daha iyilerini koymak ya da doğruluklarını kanıtladıktan sonra gene onları
kullanmak koşuluyla geçici bir süreliğine yanlış sayar. Niçin bu tavrı aldığını bir
eğretilemeyle açıklar. Meyve dolu bir sepetten çürük meyveleri ayıklamak için sepeti olduğu
gibi boşaltır. Sonra sırayla meyveleri teker teker gözden geçirerek, çürükleri bırakıp
çürümediğini gördüklerini yeniden sepete koyar.
Bundan sonra Descartes aradığı kesin bilgi için ona yardımcı olabilecek araçları
değerlendirir. İlk önce, üç disiplinle ilgilenir: mantık, geometri, cebir. Mantığın yeni bir şey
söylemediğine karar verir. Klasik mantık, tasımları ve başka bir sürü kuralları ile yeni bir şey
öğretmekten öte, bilinenleri sıralar. Şöyle söyler: “Çünkü o bilinen şeyleri başkasına
anlatmak araçlarını öğretmek veya bilinmeyen şeyler hakkında bir sürü düşüncesiz söz
söylemekten başka bir işe yaramayan bir diyalektikten başka bir şey değildir, böylece
sağduyuyu arttırmaktan çok bozar”
Eski cebir ve geometriyi de yetersiz bulur. Mantık, cebir, geometrinin iyi taraflarını
alan fakat eksiklerini bırakan başka bir yöntem arar. Bu yöntemin bir parçası olarak cebir ile
geometrinin birleştirildiği analitik geometriyi kurar.

10.3. Yöntemi
Bu aşamadan sonra Descartes kesin doğruluklara ulaşmak için dört kuralı uygular.
Yönteminin temeli olan birinci kural şöyledir: Doğruluğu apaçık bilinmeyen hiç bir şeyi
doğru olarak kabul etmemek, acele yargı vermekten ve ön yargılara saplanmaktan dikkatle
çekinerek ve verilen yargılarda yalnızca kendilerinden kuşku duyulamayacak derecede açık
ve seçik olarak kavranılan şeyleri bulundurmak. Bu kural bize Descartes felsefesinin en temel
kavramlarından biri olan açık ve seçik kavramını sunar. Descartes’a göre, ancak açık ve seçik
olarak kavranılan şeyler hakkında yargı verildiğinde aldanılmaz. Descartes’a göre açık olan:
“dikkatli bir zihne görünen ve belli olan” bilgidir, seçik olan ise “keskin ve başka
bilgilerden ayrı bir bilgi”dir. Artık doğruluğun ölçütü açık ve seçik olmasıdır. Descartes’ın
diğer üç kuralı ise şöyledir:
İkinci kural incelenecek güçlüklerden her birini, mümkün olduğu ve daha iyi
çözümlemek için gerektiği kadar bölümlere ayırmaktır.

6

Descartes, Metot Üzerine Konuşma, s. 16, Çev. Mehmet Karasan, M.E.B. Ankara 1947.
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Üçüncü kural en yalın ve bilinmesi en kolay şeylerden başlayarak, tıpkı basamak
basamak bir merdiven çıkar gibi, azar azar bileşiklerinin bilgisine yükselmek için, hatta
doğaları gereğince birbiri ardınca sıralanmayan şeyler arasında bile bir sıra bulunduğunu
varsayarak, düşünceleri bir sıraya göre yürütmektir.
Dördüncü kural hiçbir şeyi unutup boşlamadığımdan emin olmak için, her bakımdan
birçok sayımlar ve tekrarlar yapmaktır.
Descartes’ın söz konusu yaklaşımı yöntemsel kuşkuculuk olarak adlandırılır.
Yöntemsel Kuşkuculuğun Ulaştığı Sonuçlar
Descartes, kuşku duyduğu her şeyi yanlış sayarak dışta tutar. Acaba Descartes’ı
yöntemli kuşkuculuğu aracılığıyla açık ve seçik bilgiye ulaştıracak temeli ne olabilir? Bu
temel arayışını Descartes şöyle anlatır: “Arşimet, yer yuvarlağını bulunduğu yerden oynatmak
ve başka bir yere götürmek için sabit ve sağlam bir noktadan başka bir şey istemiyordu.
Böylece, eğer kesin ve kendisinden kuşku duyulmaz tek bir şey bulacak kadar şanslı olursam,
benim de yüksek ümitler beslemeğe hakkım olacaktır.”
Descartes açısından aradığı temel zaman zaman aldatıcı olduklarından duyular olamaz.
Bu yüzden duyuların hayal ettirdiği biçimde var olan hiçbir şeyin var olmadığını varsayar.
Uyanıkken zihninde bulunan düşüncelerin, gerçek olmadıkları durumda bile uyurken akla
gelebilecekleri için, o ana kadar zihnine girmiş olan tüm şeylerin, rüyasına giren hayallerden
daha gerçek olmadığını kabul eder.
En sonunda Descartes kesin bilgi olarak şu sonuca ulaşır: Her şeyden şüphe eden bir
kimse, kendisinin var olduğundan şüphe edemez. Bir başka deyişler bir kimsenin düşündüğü
her şey yanlış olsa bile, düşünüyor olması yanlış olamaz. Böylece “Düşünüyorum öyleyse
varım” (Cogito ergo sum) Descartes’ın aradığı kesin bilgi olur. Her şeyden şüphe ettiği sırada,
var olduğundan şüphe edemez ve böylece “ben varım” önermesi kaçınılmaz olarak doğrudur.
Böylelikle Descartes “düşünen ben”i felsefesinin temeline yerleştirir.

10.4. Düşünen Töz
Descartes var olduğuna böylece emin olduktan sonra ne olduğunu inceler: “Fakat şu
halde ben neyim? Düşünen bir şey, kuşku duyan anlayan, kavrayan, onaylayan, yadsıyan,
isteyen, istemeyen, tasarlayan ve duyan bir şeydir.” Descartes, bilincinde bulunan
düşüncelerin doğruluğu hakkında kuşku duymasından ötürü kendisinin var olduğu sonucunu
çıkarır. Acaba düşünmeden kesildiğinde olur? Düşünmekten kesilirse var olduğunu anlamak
için elinde hiçbir neden kalmayacaktır. Buradan da Descartes, insanın, bütün özü veya doğası
düşünmek olan ve var olmak için maddi hiçbir şeye bağlı olmayan bir töz olduğu sonucunu
ulaşır. Şöyle demektedir: “Sırf var olduğumu kesinlikle bildiğim ve aynı zamanda ancak
düşünen bir şeyin zorunlu olarak mahiyet veya özüme ait olduğunu gördüğüm için, özümün
yalnız ve yalnız düşünen bir şey, veya bütün mahiyet ve özü ancak düşünmek olan bir tözden
ibaret olduğunu pek iyi çıkarıyorum. Ve belki pek sıkıca kendisine bağlı olduğum bir bedene
sahip olsam bile; bununla beraber, bir yandan kendi hakkımda, düşünen ve uzamlı olmayan
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bir şey olarak, açık ve seçik bir fikre sahip olmam, öte yandan da beden hakkında, uzamlı ve
düşünmeyen bir şey olarak, seçik bir fikre sahip olmam dolayısıyla, bu benim, yani kendisiyle
ne isem o olduğum ruhumun, bedenimden bütün bütüne ve gerçekten farklı olduğu ve
bedensiz var olabileceği pek şüphesizdir.”
Görüldüğü üzere Descartes insanı ikili bir yapıda görerek ruh ve beden arasındaki
ayrılığa işaret eder. Ruh ve beden birbirlerinden yapıca ayrı iki farklı tözdür. Dolayısıyla
insan, nitelikleri farklı iki tözden oluşmuştur. Ruhun temel niteliği düşünmek, bedenin ise yer
kaplamak ya da uzamlı olmaktır. Ruh var olmak için ne uzama, ne şekle, ne bir yerde olmaya
ve ne de bedene ihtiyaç duyar. Descartes’a göre ruh bölünmezdir, oysa beden bölünür. Dahası
beden etten ve kemikten yapılmış makinedir: “İnsan vücudunu kemik, sinir, adale, damar, kan
ve deriden yapılmış ve birleştirilmiş bir makine olarak düşündüğüm durumda, kendisinde bir
ruh bulunmasa bile, şimdi ne iradenin ve ne de dolayısıyla ruhun yardımı ile değil de, yalnız
organlarının durumu gereği hareket ettiği zaman yaptığı aynı hareket tarzlarını yerine
getirmekten geri kalmaz.”
Burada bir sorun dikkat çekicidir. Ruh yer kaplamamasına rağmen, bedenle nasıl
ilişkiye girer? Descartes bu sorunu şöyle aşmaya çalışır: “ruh bedenin bütün bölümlerinden
değil, yalnız dimağdan veya belki de dimağın en küçük parçalarından birinden, yani ortak
duyu denilen yetinin faaliyette bulunduğu parçadan, doğrudan doğruya izlem alıyor” Her ne
kadar burada bir açıklama yapmış olsa da bu sorun Descartes sonrası felsefe varlığını korur.

10.5. Cisimsel Töz
Descartes’a göre bir başka töz türü cisimsel tözdür. Cisimsel tözlerin özelliği “nicelik,
uzunluk, enlilik ve derinlikçe uzam, şekil, hareket, bölümlerin durumu ve bölünür olmaları”
dır. Dikkat edileceği üzere Descartes cisimsel tözü nicelik açısından ele alır. Cisim
nicelleştirilebilen özellikleri aracılığıyla var olur. Descartes bu görüşünü ünlü balmumu
örneğiyle kanıtlar. Balmumun tözsel niteliği nedir? Bir başka değişse balmumunun diğer
niteliklerini taşıyan niteliği nedir? Bu soruya şöyle yanıt verir: “İşte, konuştuğum şu anda,
balmumunu ateşe yaklaştırıyorum. Tadı kaçıyor, kokusu gidiyor, rengi değişiyor, şekli
kayboluyor, ona dokunmak güçleşiyor, vurulsa da artık hiçbir ses vereceği yoktur. Bu
değişmeden sonra aynı balmumu kalıyor mu? Kaldığını kabul etmek gerekiyor, kimse de
bunu inkâr edemez. Şu halde bu balmumu parçasında bu kadar seçiklikle bilinen ne idi?
Şüphesiz duyular ile edindiğim şeylerden hiçbirisi değildi. Çünkü koklama, görme,
dokunma ve işitme ile öğrenilen şeylerin hepsi değişmiş bulunuyor ve bununla beraber aynı
balmumu kalıyor. Belki bildiğimi, şimdi düşündüğüm şeydi: yani balmumu ne bu bal lezzeti,
ne çiçeklerin bu hoş kokusu, ne bu aklık, ne bu şekil ve ne de bu sesti; fakat yalnız biraz önce
bana başka şekillerde görünen, şimdi yine başka bir şekilde kendini gösteren bir cisimdi.
Lakin onu bu şekilde kavradığım zaman asıl neyi tahayyül ediyorum? Bu noktayı dikkatlice
gözden geçirelim. Ve balmumuna ait olmayan şeylerin hepsini uzaklaştıralım. Ve bakalım
geriye ne kalıyor. Şüphesiz ancak, uzamlı, eğilip bükülen ve hareket eden bir şey kalıyor”
Böylece Descartes, cisimlerin tözsel yanının yer kaplamak olduğunu karar verir. Bu bakımdan
cisimsel töz ‘rtanrıes ekstansa’ yani ‘yer kaplayan’ olarak adlandırılır.

207

10.6. Tanrı Tözü
Descartes’ın bir başka tözü Tanrı’dır. Ona göre dünyada var olan bütün şeyleri yaratan
bir Tanrı vardır. Descartes Tanrı’nın varlığını şöyle kanıtlar: Şüphe etmesi ve varlığının tam
yetkin olmayışı üzerinde düşünerek, yetkin bir şeyi düşünmeyi nereden öğrendiğini araştırır.
Kendisi yetkin olmamasına rağmen yetkinlik düşüncesini ancak yetkin bir özden öğrenmiş
olması gerektiğini düşünür. Böylece Descartes için Tanrı “sonsuz, ebedî, değişmez, bağımsız,
her şeyi bilir, her şeye gücü yeter bir tözdür, ve var olan başka bütün şeyler (eğer gerçekten
var olan şeyler varsa), onun tarafından yaratılmış ve meydana getirilmiştir.”

10.7. Tanrı Evren İlişkisi
Descartes Tanrı evren ilişkisini hakkında şunları söyler: “Tanrı maddeyi ilk yarattığı
andan itibaren, maddenin parçalarını çeşitli şekillerde yalnız hareket ettirmekle kalmamış,
fakat, bunun yanında, o andan itibaren, birbirlerini itecek ve hareketlerini birbirine geçirecek
bir tabiatta da yaratmıştır. Ve onları yaratırken kullandığı aynı etkiyi ve uyguladığı aynı
kanunlarla onları hâlâ devam ettirdiği için, şimdi de o zaman onlara koyduğu aynı hareketi,
bütün özelliği ile onlarda koruması gerekir.”
Anlaşılacağı üzere Descartes’ın evreni mekanik bir evrendir. Tanrı bir kez maddeyi
oluşa geçirdikten sonra kenara çekilir ve evren bundan sonra yasaları uyarınca kendi kendine
işler.

10.8. Akılcılık
Descartes’la ilgili dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta onun bilgi anlayışıdır.
Descartes modern dönemin önde gelen akılcı (rasyonalist) filozoflarından biridir. Descartes’ın
felsefe tarihi açısından bir başka önemi bilgi türleri hakkında yaptığı bölümlemedir.
Descartes, yazdığı bir mektupta , ‘idea’ sözcüğünden düşüncede olabilecek her şeyi
anladığını belirtir ve ideaları üçe ayırır. Bazı idealar, ‘güneş’ ideasında olduğu gibi dışarıdan
gelir [adventitious ideas], bazıları, güneşle ilgili astronomların akıl yürütmesinde olduğu gibi
inşa edilir, bazıları ise doğuştandır. Descartes benzer bir bölümlemeyi III. Meditasyon’da da
yapar. Descartes ideaları, innate [doğuştan], adventitious [dışarıdan gelen] ve hayal gücünün
ürünü olmak üzere üçe ayırır. Demek ki Descartes, insan zihninde, deneyimden ve
gözlemden kazanılmayan, doğuştan elde edilen doğuştan ideaları, bilginin üç kaynağından
biri olarak görmektedir.
Descartes’a göre, doğuştan ideaları sağlayan “doğal ışık”tır. “Doğal ışık” deneyimden
türemeyen, zihnin bizzat kendinde bulduğu bir kaynaktır. Aynı zamanda bu kaynak,
doğruluğun doğasını açığa çıkarmaya sağlayan yetidir. Öyle ki Descartes: “Doğal ışık dışında
hiçbir [doğruluğun doğası için] ölçütüm yok.” diyerek doğal ışığın sağladıklarını tartışmasız
doğrular olarak kabul eder. Bu “doğal ışık” ya da zihinsel bakış tüm insanlarda bulunur bu
yüzden “sağduyu eşit olarak paylaştırılmıştır.”
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“Doğal ışık” bir doğruyu verdiğinde, örneğin düşünüş olgusundan var olduğum
sonucuna ulaştığımdaki gibi, artık kuşkuya yer kalmaz. Bu temel, Descartes’ın tüm felsefi
sisteminin çekirdeğini oluşturur: Descartes’a göre felsefe ağacının kökü metafiziktir.
Metafizik, bilimlere temel sağlayacak ilk ilkeleri içerir. Descartes, ilk ilkeleri deneyime
başvurmaksızın araştırarak keşfetmek çabasındadır. Bu ise, zihnin, duyulardan bağımsız saf
kullanımıyla sağlanır. “Düşünüyorum” zihnin en saf kullanımıdır ve her türlü bilginin
başlangıç noktasıdır. Buradan öbür bilgilere sezgi ile ulaşılır. Sezgi, duyuların ve hayal
gücünün aldatıcılığına karşın, “aklın ışığında ortaya çıkan” saf ve dikkatli zihnin kavrayışıdır .
Herkes sezgiyle, var olduğunu, düşündüğünü ya da üçgenin üç kenarı olması vb. doğrulukları
kavrayabilir.
Descartes, kesin bilgiye ulaşmak için sezgi ve tümdengelimi kullanır, bu işlemler
başka bir temellendirme gerektirmeyecek kadar basit ve kurucudur. “Aklın saf, doğal ışığı” bu
süreçte yönlendiricidir.
Yukarıda görüldüğü üzere Descartes’ta doğuştan ideaları veren yeti “doğal ışık”tır.
Zihin, kendi üzerine düşünerek doğuştan idealara ulaşır. Ancak doğuştan idealar, zihinde,
kendilerini hemen sunan biçimde değil araştırılarak açığa çıkacak biçimde örtük olarak
bulunurlar. Descartes’ın doğuştan ilk bilgi olarak “Tanrı”yı sayar. Matematiksel düşünceler
de doğuştan gelen kesin bilgilerdir. Sözgelimi “eşit sayılara eşit sayılar eklenince toplamları
eşit olur” ya da “bir üçgenin iç açıları, iki dik açıya eşittir” doğuştan kazanılan yargılardır. Bu
bakımdan herkes potansiyel olarak böylesi doğruluklara ulaşabilir.
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
Aşağıdaki okuma parçası Descartes’ın Yöntem Üzerine Konuşma adlı eserinden
alınmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Henüz bitmemiş olan savaşlar nedeniyle Almanya'da bulunuyordum; imparatorun taç
giyme töreninden dönüyor, orduya katılmaya gidiyordum; kışın bastırmasıyla bir yerde
konakladım, orada beni oyalayacak herhangi bir konuşma ve beni tedirgin edecek yakınlıklar
ve tutkular olmadığından bütün gün soba başında yalnız kapanıp kalıyor, tüm vaktimi
düşüncelerimle geçiriyordum. Bu düşünceler arasında gözden geçirmeyi ilk
düşündüklerimden biri şu oldu: birçok parçadan oluşmuş ve çeşitli ustaların elinden çıkmış
yapıtlarda genellikle yalnızca bir kişinin oluşturduğu yapıtlardaki kadar yetkinlik yoktu.
Böylece tek bir mimarın başladığı ve bitirdiği yapıların birçok mimarın başka amaçlarla
yapılmış eski duvarları kullanarak onarmaya uğraştığı yapılardan daha güzel ve daha düzgün
olduğu görülür. Böylece başlangıçta birer köyken büyük kentlere dönüşmüş olan bu eski
kentler genellikle bir mühendisin kendi kafasına göre planladığı düzgün yeni kentler yanında
o kadar dağınık kalıyor ki bunlardaki yapılar ayrı ayrı gözden geçirildiğinde her birinde başka
kentlerin yapılarında bulunduğu kadar hatta daha çok sanat bulunsa da onlardan kiminin
büyük kiminin küçük yapılmış oluşuna, yollarının eğri büğrü oluşuna bakarak, insanın onları
düşünceli insanlardan çok rastlantının düzenlemiş olduğuna inanası geliyor. Bununla birlikte,
tek tek kişilerin yapılarının kentlerin güzelliğine uygun olmasını sağlamakla görevli bazı
memurların var olduğunu düşünsek de başkalarının yapıtları üzerinde çok iyi sonuçlar
alınamayacağı apaçıktır. Böylece düşündüm ki eskiden yarı vahşiyken yavaş yavaş
uygarlaşarak ancak suçların ve çekişmelerin uyarsızlığıyla zorlandıkları ölçüde yasalarını
yapan halklar bir toplum olarak yaşamaya başladıkları andan sonra birkaç öngörülü yasa
koyucunun yaptığı yasalara göre davranan halklar kadar iyi uygarlaşmış olamadılar.
Düzenlemelerini yalnızca Tanrı'nın yaptığı gerçek dinin tüm öbür dinlerden çok daha iyi
düzenlenmiş olduğu kesindir. İnsani şeylerden söz edersek, eskiden Sparta çok başarılı
olduysa bu onların yasalarından her birinin özellikle iyi olmasından değil, (bilindiği gibi bu
yasaların çoğu pek garipti ve hatta iyi törelere tersti) ama tek kişinin yaptığı yasalar olmakla
tümünün aynı amaca yöneliyor almasındandı diye düşünüyorum. Böylece kitaplardaki
bilimlerin, en azından nedenleri olası olmaktan öteye geçmeyen ve hiçbir göstermede
bulunmayan, çeşitli kişilerin görüşleriyle yavaş yavaş oluşturulmuş ve şişirilmiş olan
bilimlerin, kendini ortaya koyan şeyler üzerine sağduyulu bir insanın doğal olarak yapabildiği
basit usavurmalardan doğruya daha yakın olmadığını düşündüm. Şunu da düşündüm: büyük
adam olmadan önceki çocukluk dönemimizde uzun süre genellikle birbirine karşıt olan ve
belki de ne biri ne öbürü bize her zaman en iyiyi gösterebilen isteklerce ve eğitmenlerce
yönetildik, bu yüzden yargılarımızın doğumumuzdan bu yana tüm usumuzu kullanmak ve
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ancak onunla yönetilmiş olmak durumunda vereceğimiz yargılar kadar arı ve sağlam olması
hemen hemen olanaksızdı.
Gerçekten, bir kentin tüm evlerini onları başka biçimde yeniden yapmak ve yolları
daha güzel kılmak amacıyla yerle bir ettiklerini görmüyoruz; ama bazı kimselerin kendi
evlerini yeniden yapmak için, hatta bazen temelleri çok sağlam olmadığı ve bu yüzden
yıkılma tehlikesinde olduğu zaman, onu yıkmak zorunda kaldıkları görülür. Bunu örnek
alarak tek bir kişinin bir devleti yeniden biçimleme tasarıları yaparak onda her şeyi temelden
değiştirmek ve onu yeniden kurmak için devirmesi ussal değildir diye düşünüyordum;
bilimleri ya da onları öğreten okullardaki kurulu düzeni yeniden biçimlemenin de ussal
olmadığını düşünüyordum; ama bugüne kadar doğru olduğuna inandığım tüm görüşleri, sonra
yerine daha iyilerini ya da onları us düzeyinde doğruladığım zaman aynılarını koymak için,
bir kere yok saymaya girişmekten daha iyi bir şey yapamazdım diye düşünüyordum. Bu yolla
yaşamımı, yalnızca eski temeller üzerine kurmaktan ve gençliğimde doğru olup olmadığını
incelemeden kendimi inanmaya bıraktığım ilkelere dayanmaktan çok daha iyi yönetmeyi
başaracağıma kesinlikle inandım. Çünkü bunda çeşitli güçlükler görmüş olsam da bunlar
çaresi bulunmayacak güçlükler değillerdi, halkı ilgilendiren en küçük şeylerin yeniden
düzenlenmesinde rastlanılacak güçlüklere benzer güçlükler de değillerdi. Bu iri gövdeleri
devrilince kaldırmak ya da sarsıldığında tutmak çok güçtür, düşüşleri de pek şiddetli olabilir.
Sonra, aralarındaki ayrılıkla, birçoklarında görülen eksiklikleri zaman içinde kullanılışları
oldukça yumuşatmış, hatta birçoklarını sakınıklıkla çaresini bulmaktan daha iyi gidermiş ve
düzene koymuştur. Sonunda bu eksiklikler de hemen hemen her zaman olacak olan
değişimlerinden daha kolay katlanılır şeylerdir: tıpkı dağlarda dolanan büyük yolların
kullanıla kullanıla, yavaş yavaş düzgün ve uygun duruma gelmesi gibi; onları izlemek en
doğru yolda gitmek için kayalara tırmanmaktan ya da uçurumların dibine inmekten çok daha
iyidir.
Bu yüzden, doğuştan ya da konumları gereği kamu işlerinin yürütülmesine
yöneltilmedikleri halde her zaman kafalarında bu konuda yeni düzenlemeler yapmaktan geri
kalmayan karıştırıcı ve tedirgin mizaçlıları hiçbir zaman onaylamayacağım. Bu yazıda bende
bu deliliğin bulunduğu konusunda kuşku yaratabilecek en küçük bir şeyin varolduğunu
düşünseydim onun yayımlanmış olmasından üzüntü duyardım. Amacım asla kendi
düşüncelerimi düzenlemeye çabalamaktan ve tümüyle benim olan bir temel üzerine
kurmaktan daha öteye gitmez. Ben oldukça beğendiğimden size burada yapıtımın bir örneğini
gösteriyorum, ancak bunu yaparken kimseye ona öykünmeyi öneriyor değilim. Tanrı'nın
yardımlarından daha iyi pay almış olanların daha yüksek amaçları olacaktır; ama birçoğunun
benimkini çok atılgan bulacaklarından korkarım. Eskiden doğru saydığı tüm görüşlerden
kopma kararı herkesin benimseyebileceği bir örnek değildir; zaten dünyada hemen hemen bu
işe hiç yatkın olmayan iki çeşit insan vardır. Birinciler kendilerini olduklarından daha usta
sanarak acele yargılar ortaya koymaktan çekinmeyen, tüm düşüncelerini bir düzen içinde
sürdürme konusunda yeterince sabır gösteremeyen kimselerdir: bu yüzden edindikleri
ilkelerden bir kere kuşkulanmaya ve herkesin tuttuğu yoldan ayrılmaya yöneldiler mi bir daha
doğru yola çıkaran patikayı bulamazlar ve tüm yaşamlarında doğru yoldan ayrılmış kalırlar.
İkincilere gelince, onlar doğruyu yanlıştan ayırt etme konusunda kendilerini yetiştirenlerden
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daha az becerikli oldukları yargısına varacak kadar akıllı ya da alçakgönüllü olduklarından
daha iyisini kendileri aramaktansa başkalarının görüşlerini izlemekle yetinirler.
Bana gelince, tek bir hocam olsaydı ya da en bilgililerin görüşleri arasında her zaman
süregelmiş ayrılıkları bilmeseydim kuşkusuz ben de bu sonuncular arasında olurdum. Ama
çok garip ve pek de inanılır olmayan şeylerin bile bazı filozoflarca söylendiğini daha kolej
sıralarında öğrenmiştim; o zamandan beri yolculuk yaparken duyguları duygularımıza
oldukça ters düşen kimselerin böyle olmakla barbar ya da vahşi olmadıklarını, ama pek
çoklarının uslarını bizim kadar hatta bizden daha iyi kullandıklarını gördüm; sonra, Fransızlar
ya da Almanlar arasında yetişen bir kişinin, aynı ruhu taşıyarak, tüm yaşamını Çinliler ya da
yamyamlar arasında geçirmiş olsaydı, şimdiki durumundan ne kadar ayrı durumda olacağını
düşündüm; sonra da giysilerimizin biçimine kadar, on yıl önce beğendiğimiz ve belki on yıl
sonra da beğeneceğimiz şeyin bugün bize ne kadar garip ve ne kadar gülünç geldiğini gördüm
ve şu sonuca vardım: bizi inandıran şey, herhangi bir kesin bilgiden çok alışkı ve örnektir;
bununla birlikte görüşlerin çokluğu ortaya çıkarılması biraz güç doğrular için hiç de değerli
bir kanıt değildir, çünkü bir toplumdan çok, tek bir adamın onları ortaya çıkarması çok daha
olasıdır; böylece görüşleri başkalarının görüşlerinden üstün tutulabilecek tek bir kimse
göremiyordum, bu durumda kendi yolumu kendim bulmak durumunda kaldım.
Ama yalnız ve karanlıkta yürüyen bir adam gibi çok yavaş gitmeye ve her şeyde çok
sakınık davranmaya karar verdim, öyle ki çok yavaş ilerlersem en azından kendimi
düşmekten koruyacaktım. Ayrıca, yazacağım kitabın tasarısını yapmaya ve zihnimin yatkın
olabileceği her şeyin bilgisine ulaşmak için doğru yöntemi araştırmaya zaman ayırmadan
önce, daha önceleri usun süzgecinden geçirmeden doğru olduğuna inandığım görüşlerin
tümünü yanlış diye bir yana atmak istemedim.
Gençken felsefenin bölümlerinden mantığı, matematiklerden geometricilerin
ayrıştırmasını ve cebiri biraz olsun incelemiştim, bunlar tasarıma bazı katkıları olacak gibi
görünen üç sanat ya da bilimdi. Ama onları incelerken gördüm ki mantık söz konusu
olduğunda onun tasımları ve öbür bilgilerinin çoğu başkalarına yeni bir şey öğretmekten çok
bilinen şeyleri açıklamaya yarıyordu, bilinmeyen şeyler üzerine yargıya varmadan
konuşmaktan başka işe yaramayan Lullus sanatı gibi. Gerçekten, mantık çok doğru ve çok iyi
pek çok kural içermesine karşın, onda araya karışmış o kadar çok zararlı ve gereksiz başka
kural vardır ki onları ayıklamak hemen hemen henüz yontulmamış bir mermer kitlesinden bir
Diana ya da bir Minerva çıkarmak kadar güçtür. Sonra, eskilerin ayrıştırmasına ve yenilerin
cebirine gelince, çok soyut konularla ilgilenmeleri ve hiçbir işe yaramaz görünmeleri dışında,
birincisi her zaman biçimlerin belirlenmesiyle sınırlanmıştır ve imgelemi yormadan anlığı
çalıştıramaz; ikinciye gelince, bazı kurallara ve bazı rakamlara o kadar bağımlıdır ki zihni
geliştiren bir bilim olmak yerine zihni engelleyen karışık ve karanlık bir sanat olur. Bu, her
üçünün yararlarını içeren ve yanlışlarını dışlayan başka bir yöntem aramak gerektiğini
düşünmeme neden oldu. Yasaların çokluğu çok zaman kötülüklere özürler sağlar, oysa az
sayıda olan ama insanların sıkı sıkıya uyduğu yasalara sahip olan bir devlet daha iyi
örgütlenmiştir; bunun gibi mantığı oluşturan çok sayıda kural yerine dört kuralın bana
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yeteceğine inandım, yeter ki onlara uymaktan bir kere bile geri kalmamak konusunda sağlam
ve değişmez bir karar almış olayım.
Birincisi, doğruluğunu apaçık bilmediğim bir şeyi doğru diye almamak, yani
acelecilikten ve önyargıdan özenle kaçınmak, yargılarımda zihnime açık ve seçik bir biçimde
gelen ve hiçbir biçimde kuşkuya koyamadığım şeylerin dışında herhangi bir şeyi tanımamak.
İkincisi, inceleyeceğim güçlüklerden her birini olabildiğince parçalara ayırmak ve
onları en iyi çözümlenebilecek duruma getirmek.
Üçüncüsü, düşüncelerimi en basit ve tanınması en kolay olan nesnelerden başlayarak
ve yavaş yavaş, derece derece ilerleyerek en karmaşık bilgilere kadar götürmek ve doğal
olarak birbiri ardından gelmeyen şeyler arasında da bir düzen varsaymak.
Sonuncusu, her yerde bütünsel saymalar ve en genel gözden geçirmeler yaparak hiçbir
şeyi dışta bırakmadığımdan güvenli olmak.
Geometricilerin en güç göstermelere ulaşmak için kullanma alışkanlığında oldukları
tümüyle basit ve kolay olan bu uzun nedenler zinciri, insanların bilgisine ulaşabildikleri her
şeyin aynı biçimde birbirine bağlandığını ve doğru olmayan bir şeyi doğru diye almamak ve
birinin öbüründen çıktığı sırayı izlemek koşuluyla bunlardan erişilmeyecek kadar uzak ve
bulunamayacak kadar gizli bir şeyin kalmayacağını düşünme olanağı sağlamıştı bana.
Böylece hangi şeylerle başlamak gerektiğini aramakta çok güçlük çekmedim: çünkü en basit
ve tanınması en kolay şeylerle başlamak gerektiğini zaten biliyordum; bilimlerde önceden
doğruyu araştırmış olanlar arasında yalnızca matematikçilerin bazı göstermeler yani bazı
kesin ve apaçık nedenler bulabildiğini göz önünde tutarak, onların inceledikleri aynı şeylerden
başlamam gerektiğinden kuşkuya düşmüyordum; bundan beklediğim tek yarar zihnimi
doğrularla beslenmeye ve boş nedenlerle yetinmemeye alıştırmaktı. Ama bunun için
genellikle matematikler denilen tüm özel bilimleri öğrenmeye çalışmayı amaç edinmedim, bu
bilimlerin konularının değişik olmasına karşın tümünün çeşitli ilişkiler ya da oranlardan başka
bir şeyi incelememek konusunda birbirlerine uymaktan geri durmadıklarını görerek, bu
oranları, onların bana bilgiyi daha kolay sağlayacak şeylerde bulunduklarını varsayarak ve
daha sonra uygun gelecekleri tüm şeylere daha iyi uygulanabilmeleri için onları hiçbir
biçimde zorlamayarak, genel olarak yalnızca bu oranları incelememin daha iyi olacağını
düşündüm. Sonra onları bilmek için bazen her birini özellikle ele almak ve bazen de onları
yalnızca anımsamak ya da birçoğunu birlikte anlamak gereksinimi duyacağımı göz önünde
tutarak, düşündüm ki, onları ayrıca incelemem için çizgiler olarak tasarlamam gerekiyordu;
çünkü onlardan ne daha basit bir şey bulabiliyor, ne de imgelemim ve duyularımla onlardan
daha seçik olarak kurgulayabileceğim herhangi bir şey görebiliyordum; ne var ki onları
anımsamak ya da birçoğunu bir arada kavramak için onları olabildiğince kısa bazı işaretlerle
açıklamam gerekiyordu; böylece geometrik ayrıştırmanın ve cebirin en iyi yanlarını alıyor ve
birinin yanlışını öbürüyle düzeltiyordum.
Gerçekten, seçmiş olduğum bu pek az ilkeye tam tamına uymak bana genel olanlardan
başlayarak bu iki bilimin kapsadığı tüm sorunları çözme kolaylığını verdi, öyle ki en basit ve
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en genel olanlardan başlayarak onları incelemeye iki üç ayımı verdim, bulduğum her doğru
sonra başkalarını bilmeme yarayacak bir kural oldu, böylece eskiden bana çok güç gelen pek
çok sorunun da üstesinden geldim, ama sonuna doğru bilmediklerimin de hangi yolla ve
nereye kadar çözülebileceğini belirleyebildiğimi de sanıyorum. Her şeyin bir doğrusu
olduğunu, o doğruya ulaşan herhangi bir kişinin o şeyi bilinebileceği ölçüde bildiğini, örneğin
aritmetik öğrenmiş bir çocuğun kurallara uyarak bir toplama yaptığında ele aldığı toplam
konusunda insan zihninin bulabileceği her şeyi bulduğundan güvenli olduğunu bilirseniz
söylediklerimin pek de boş şeyler olmadığını göreceksiniz. Çünkü, sonunda, doğru sırayı
izlemeyi ve aranılan şeyin tüm koşullarının tam tamına sayımını yapmayı öğreten yöntem,
aritmetiğin kurallarına kesinliği veren her şeyi içerir.
Ama bu yöntemde beni en çok hoşnut eden şey onunla her konuda usumu yetkin
olarak değilse bile en azından gücümün yettiğince en iyi biçimde kullanmaktan güvenli
olmamdı; ayrıca, bu yöntemi uygularken zihnimin konularını yavaş yavaş daha açık ve daha
seçik bir biçimde kavramaya alıştığını seziyordum ve bu yöntemi özel herhangi bir konuya
bağımlı kılmadan cebirin güçlüklerinde yaptığım gibi başka bilimlerin güçlüklerine de yararlı
bir biçimde uygulamayı tasarlıyordum. Bunun için kendini ortaya koyan her şeyi hemen
incelemeye girişmem doğru olmazdı; çünkü, bu, yöntemimin belirlediği düzene ters düşerdi.
Ancak onların ilkelerinin tümüyle felsefeden alındığını ve felsefede şu güne kadar doğru
ilkeler bulmadığımı göz önünde tutarak, her şeyden önce felsefede doğru ilkeler yerleştirmeye
çalışmam gerektiğini düşündüm; bu da dünyanın en önemli şeyiydi ve ben aceleciliğin ve
önyargılılığın en çok korkulası olduğu yerde, o zamanki yirmi üç yaşımdan daha olgun bir
yaşa ermeden, o zamandan önce edinmiş olduğum tüm yanlış görüşleri söküp atarak olduğu
kadar, daha sonra usavurmalarıma konu olacak pek çok deney toplamak ve benimsemiş
olduğum yöntemde giderek daha güçlü olmak için bir takım alıştırmalar yaparak kendimi
hazırlamadan, onda en uç noktaya varmaya kalkmamalıydım.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sonunda, nasıl oturduğumuz evi yeniden yapmaya başlamadan önce onu yıkmak,
gereç sağlamak ve mimar bulmak ya da kendimiz mimarlık yapmak, bu arada özenle plan
çizmek yetmezse, aynı zamanda bu iş sürerken rahatça oturulacak bir başka ev bulmak
gerekirse, işte tam bunun gibi usum beni yargılarımda kararsız olmaya zorlarken
eylemlerimde kararsız kalmayayım ve elimden geldiğince mutlu yaşamayı bundan böyle
elden bırakmayayım diye kendime, sizinle paylaşmak istediğim üç ya da dört kuraldan oluşan,
geçici bir ahlak anlayışı geliştirdim.
Birincisi, Tanrı'nın çocukluğumdan beri yetişmem için bana bağışladığı dine sıkı
sıkıya bağlı kalarak ülkemin yasalarına ve alışkanlıklarına uymak ve tüm öbür konularda
birlikte yaşayacağım en sağduyulu kimselerin uygulamada hep birlikte benimsediği en ılımlı
ve aşırılıktan en uzak görüşleri izleyerek kendimi yönetmektir. Çünkü kendi görüşlerimin
tümünü yeniden incelemeyi istediğimden onları yok saymaya başlar başlamaz en sağduyulu
kimselerin görüşlerini izlemekten daha iyi bir şey yapamayacağıma güveniyordum. İranlılar
ya da Çinliler arasında bizim aramızda olanlar kadar sağduyulu kimseler olabilse de, bana
birlikte yaşayacaklarımın görüşlerini kendime örnek almak daha yararlı görünüyordu;
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görüşlerinin gerçekten ne olduğunu bilmek için, yalnızca göreneklerimizin bozulmuşluğundan
inandığı her şeyi söyleyecek pek az insan bulunduğundan değil, ama birçoğunun kendilerinin
de bunu bilmemesinden ötürü söylediklerinden çok yaptıklarına bakmam gerekiyordu; çünkü
insanın bir şeye inanmasını sağlayan düşünce eylemiyle insanın bir şeye inandığını bilmesini
sağlayan düşünce eylemi birbirinden ayrıdır, genellikle onlardan biri varsa öbürü yoktur. Aynı
yaygınlıkta benimsenen birçok görüş arasından ben en ılımlılarını seçiyordum: çünkü bunlar
uygulamaya her zaman en uygun olanlardı ve tüm aşırılıklar kötü sayıldığından büyük bir
olasılıkla en iyileriydi; öte yandan aşırı noktalardan birini seçmişsem, yanıldığımda doğru
yoldan iyice ayrılmamam için, öbür aşırı noktaya tutunmam gerekecekti. Özellikle insanın
özgürlüğünü kısıtlayan tüm yükümlülükleri aşırılıklar arasına koyuyordum. Benim bu
söylediklerimden iyi bir amaçla zayıf ruhların kararsızlığını gidermek için ya da hatta dindışı
bir amaçla insanlar arasındaki ticari ilişkilerin güvenliği için tutarlı olmayı gerektiren
yeminlerin ya da sözleşmelerin dayandığı yasaları doğru bulmadığım sonucu çıkarılmasın
ama, dünyada her zaman aynı durumda kalan herhangi bir şey görmediğim için ve kendi
payıma yargılarımı giderek yetkinleştirmeye ve onları daha kötü kılmamaya karar verdiğim
için, onayladığım bazı şeyler artık iyi olmadıklarında ya da artık onları öyle
değerlendirmediğimde bu şeyleri iyi diye almaya kendimi zorlayacak olursam, sağduyuya
karşı büyük bir yanlış yapmış olacağımı düşünürdüm.
İkinci kuralım, eylemlerimde elimden geldiğince tutarlı ve kararlı olmak ve en kuşku
götürür görüşlerin bile bir kere çok güvenli olduklarına karar verdiğim zaman onları dirençle
izlemek olacaktı. Bu konuda, ormanda yolunu şaşırmış yolcuları örnek alacaktım, ormanda
yolunu şaşırmış yolcular bir o yana bir bu yana fır dönerek dolaşmamalılar, bir yerde durup
kalmamalılar da, ama olabildiğince aynı yöne doğru hep dosdoğru yürümeliler ve başlangıçta
o yolu seçmeye belki yalnız rastlantıyla karar vermiş olsalar da sıradan nedenlerle yollarını
değiştirmemeliler: çünkü bu yolla tam istedikleri yere gidemeseler de hiç değilse sonunda
büyük bir olasılıkla bir ormanın ortasında olmaktan daha iyi bir yere varacaklardır. Böylece
yaşamın eylemleri insana süre tanımadığından, çok kesin bir doğru vardır, o da en doğru
görüşleri belirleyecek durumda olmadığımız zaman en olası görüşleri izlemek zorunda
olduğumuzdur; ayrıca görüşlerden hangisinin hangisinden daha olası olduğunu
belirleyemediğimiz zaman bunların bazıları üzerinde karar kılmamız ve sonra bunların
uygulamayla ilgili olduklarını göz önünde tutarak bunları kuşku götürür görüşler olarak değil
de doğru ve kesin görüşler olarak değerlendirmemiz gerekir, çünkü bizi buna iten bir neden
vardır. Bu, rasgele iyi diye uyguladıkları şeyleri sonra kötü diye yargılayan zayıf ve kararsız
insanların vicdanlarını karıştıran tüm pişmanlıklardan ve azaplardan hemen kurtulmamı
sağladı.
Üçüncü kuralım, her zaman yazgıdan çok kendimi yenmeye, dünyanın düzenini
değiştirmekten çok arzularımı değiştirmeye çalışmak ve genellikle düşüncemizin dışında
herhangi bir şeye tümüyle egemen olamayacağımıza göre, dışımızdaki şeylerle ilgili olarak
elimizden geleni yaptıktan sonra bizi başarmaktan alıkoyan her şeyin bizim açımızdan mutlak
olarak olanaksız olduğuna inanmaya alışmaktır. Bu beni elimde olmayan bir gelecekle ilgili
isteklere kapılmaktan ve böylece kendimi hoşnut etmekten engellemek konusunda yeterli
görünüyordu. Çünkü istemimiz doğal olarak yalnızca anlığımızın ona herhangi bir biçimde
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olası gösterdiği şeyleri arzulamaya yöneldiğinden, elbette bizim dışımızda olan tüm iyi şeyleri
aynı zamanda gücümüzü aşan şeyler diye belirlersek, doğuşumuza bağlı görünen
yoksunluklar kendi yanlışımızın sonucu olmadığı zaman Çin ya da Meksika krallıklarına
sahip olmadığımıza üzülmeyiz; hep denildiği gibi zorunlulukları erdem sayarak, hastaysak
sağlıklı olmayı ya da hapisteysek özgür olmayı, elmaslardan daha dirençli maddelerden
yapılmış bedenlere ya da kuşlar gibi uçmak için kanatlara sahip olmayı istemeyeceğiz. Ama
her şeye bu açıdan bakmaya alışmak için uzun bir çabaya ve hep kendi üstüne düşen bir
düşünceye gereksinim olduğunu söylüyorum; ve eskiden yazgının egemenliğinden kendini
kurtaran, acılara ve yoksulluğa karşın mutlulukta tanrılarıyla yarışan bu filozofların
(Stoacılar) gizi özellikle buna dayanıyordu. Çünkü hep doğanın kendileri için çizdiği sınırları
belirlemeye çalışarak düşüncelerinden başka hiçbir şeye egemen olamayacaklarına, bunun
onları başka şeyler için herhangi bir heyecan duymaktan alıkoyacağına iyice inanıyorlardı;
düşüncelerini öylesine mutlak bir biçimde kullanıyorlardı ki, doğanın ve yazgının çokça
desteklediği ama bu felsefeye bağlı olmadıkları için her istediklerini kullanamayan
insanlardan kendilerini daha zengin, daha güçlü, daha özgür, daha mutlu saymakta bir bakıma
haklıydılar.
Sonunda, bu ahlak anlayışına sonuç olarak, bu yaşamda insanların en iyiyi seçmeye
çalışmak için yaptıkları çeşitli işleri gözden geçirmeyi düşündüm; başkalarının işlerinden söz
etmek istemeden, kendi işimde de bulunduğum yerden, yani tüm yaşamımı usumu
geliştirmeye ve kendimi yükümlü kıldığım yöntemi izleyerek elimden geldiğince doğrunun
bilgisinde ilerlemeye adamayı sürdürmekten daha iyisini yapamayacağımı düşünüyordum. Bu
yöntemi kullanmaya başlayalı öylesine büyük sevinçler yaşamıştım ki, bu yaşamda ondan
daha tatlı, daha masum bir sevinç olabileceğini sanmıyordum; her gün bu yöntemle bana
oldukça önemli görünen ve genellikle başka insanların bilmediği bazı doğrular ortaya koyarak
ruhumu öylesine sevinçle dolduruyordum ki bunun ötesinde hiçbir şey beni ilgilendirmiyordu.
Ayrıca önceki üç kural yalnızca kendimi yetiştirmeyi sürdürmem amacına yönelikti: Tanrı
doğruyla yanlışı ayırt etmemiz için her birimize bir ışık vermiş olduğundan zamanı gelince
onları incelemek için kendi yargı gücümü kullanmayı düşünmeseydim bir an bile başkalarının
görüşleriyle yetinmek zorunda olduğuma inanmazdım ve başkalarının görüşlerini izleyerek,
varsa daha iyilerini bulmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığıma inanabilseydim tedirginlikten
kurtulmazdım. Sonunda, gücümün yettiğince tüm bilgileri edinmemi sağlayacağını düşünerek
bir yol izlemeseydim ve aynı yolla elimde olan tüm gerçek iyilikleri de edinmeyi
düşünmeseydim, ne arzularımı sınırlayabilir ne de mutlu olabilirdim, öyle ki istemimiz ancak
anlığımızın ona iyi ya da kötü gösterdiğine göre herhangi bir şeyi istemeye ya da yadsımaya
yöneldiğinden iyi yapmak için iyi yargılamak yeterlidir ve en iyiyi yapabilmek için de yani
tüm erdemleri elde edebilmek ve onunla birlikte elde edilebilecek tüm iyilikleri elde
edebilmek için olabildiğince iyi yargılamak yeterlidir, bu kesin olduğu zaman mutlu olmamak
olası değildir.
Böylece bu kuralları koyduktan ve onları inancımda her zaman birinci yeri alan inanç
doğrularıyla birlikte bir yana ayırdıktan sonra geri kalan tüm görüşlerimden özgürce
kurtulmaya girişebileceğim yargısına vardım. Öyle ki, bunu bu düşünceleri elde ettiğim soba
başında daha uzun süre kapanıp kalmaktan çok insanlarla konuşarak daha iyi başaracağımı
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umuyordum, kış daha bitmeden yola koyuldum. Sonra, dokuz yıl boyunca dünyada orada
burada dolaşmaktan başka bir şey yapmadım; dünyada oynanan tüm komedilerde oyuncu
olmaktan çok izleyici olmaya çalışarak kuşku götürebilecek ve bizi yanıltabilecek her konu
üzerinde özellikle düşünerek, zihnimden, ona daha önce sızmış olabilecek tüm yanlışları
temizliyordum. Bunun için, kuşkulanmak için kuşkulanan ve her zaman çözümsüz olmayı
isteyen kuşkuları örnek alıyor değildim: çünkü, tersine, tüm amacım kesin olarak güvenli
olmaya ve kayayı ya da kili bulmak için kaygan toprağı ve kumu atmaya yönelmekti. Sanırım
bu da benim oldukça başarılı olmamı sağlıyordu, öyle ki incelediğim önermelerin yanlışlığını
ya da kesinliksizliğini zayıf sanılarla değil, açık ve güvenli usavurmalarla ortaya çıkarmaya
çalışırken, onlarda çok kuşku götürür şeylerle karşılaşmadım, kesin hiçbir şey içermedikleri
zaman bile onlardan her zaman oldukça kesin bazı sonuçlar çıkarıyordum. Eski bir evi
yıkarken onun yıkıntılarını doğal olarak yenisini yapmakta kullanmak için sakladığımız gibi,
kötü temellendirilmiş diye düşündüğüm görüşlerimin tümünü yıkarken çeşitli gözlemler
yapıyordum ve birçok deney kazanıyordum, bunlar o zamandan beri daha kesin görüşleri
oluşturmakta bana yardımcı oldular. Ayrıca, kendim için ortaya koyduğum yöntemi
kullanmayı sürdürüyordum; çünkü genel olarak tüm düşüncelerimi onun kurallarına göre
yönlendirmenin ötesinde, zaman zaman kendime birkaç saat ayırıp onu özel olarak
matematiğin güçlüklerine ya da bu kitapta açıklanmış olan birçoğunda göreceğiniz gibi, öbür
bilimlerin yeterince sağlam bulmadığım tüm ilkelerinden ayrı tutarak matematiklerdeki
güçlüklerle az çok benzer kıldığım başka güçlüklere uyguluyordum. Böylece, görünüşte tatlı
ve masum bir yaşam geçirmekten başka bir işi olmadığından hazları kötülüklerden ayırmakla
uğraşan ve boş vakitlerinde sıkılmamak için yaraşır olan tüm eğlencelerden yararlanan biri
gibi, belki kitap okumaktan ya da bilim adamlarıyla görüşmekten daha çok amacımı
sürdürmeyi ve doğrunun bilgisinden yararlanmayı elden bırakmıyordum.
Bununla birlikte, bilginler arasında tartışılagelen güçlüklerle ilgili seçimimi yapmadan,
geçerli felsefeden daha kesin hiçbir felsefenin temellerini araştırmaya başlamadan, bu dokuz
yıl gelip geçti. Daha önce aynı amaçları olsa da başaramadığını sandığım birçok üstün insan
örneği bana o kadar çok güçlük düşündürdü ki bazılarının başardığım söylentisini yaydığını
görmeseydim, belki de o an bu işe girişmeye cesaret edemezdim. Bu görüşü neye
dayandırdıklarını söyleyemiyorum; konuşmalarımın buna bazı katkıları olduysa, bu biraz
okumuş olanların yapma alışkanlığında olmadığı gibi, bilmediğim şeyi en içtenlikle dosdoğru
söyleyerek ve belki de hiçbir öğretiyle övünmeden daha çok başkalarının kesin saydığı pek
çok şeyden kuşkulanıyor oluşumun nedenlerin göstermem olmuş olmalıdır. Ama kendini
olduğundan başka biri gibi almak istemeyecek kadar onurlu olduğum için, bana verilen üne
yaraşır olmaya tüm araçları kullanarak çalışmam gerektiğini düşünüyordum; tam sekiz yıl
önce bu arzuyla tanıdıklarımın bulunabileceği her yerden uzaklaşmaya ve buraya çekilmeye
karar verdim, bu ülkede uzun süren savaş öyle bir düzen kurmuştur ki orada bulunan ordular
ancak barışın meyvelerinden olabildiğince güvenli bir biçimde yararlanmayı sağlasın diye
oluşturulmuş gibidir; böylece çok etkin ve başkalarının işlerine meraklı olmaktan çok, kendi
işlerinde çok özenli olan büyük bir insan kalabalığının arasında, en kalabalık kentlerde, hiçbir
kolaylıktan yoksun kalmadan en uzak çöllerdeki kadar yalnız ve kopmuş yaşayabildim.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Modern Felsefenin kurucusu olarak görülen Descartes’ı konu ettik
Descartes felsefesi öznenin, ‘düşünen ben’ olarak uzun yüzyıllar sonra yeniden felsefesinin
merkezine taşınmasıdır. Bu bağlamda çalışmamızda onun kesinlik arayışını, yöntemli
kuşkuculuğunu, tözleri ve bilgi türlerini sınıflandırmasını değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1) Descartes felsefede ......... peşindedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) şöhret
b) belirli
c) kesinlik
d) kesinsizlik
2) Aşağıdakilerden hangisi Descartes açısından kesin bilgiyle ilişkilidir?
a) acıktığımın bilincinde olmam
b) gördüğüm rüya
c) karşımda bir araba görmem
d) hoş bir koku duymam
3) Descartes açısından insan bütün özü veya doğası ........ olan bir tözdür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) yer kaplamak
b) hareket etmek
c) konuşmak
d) düşünmek
4) Descartes’a göre kaç töz bulunur?
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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5) Descartes’a göre kaç tür idea bulunur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
6) Descartes’a göre kaç tür idea bulunur?
7) Descartes’a göre kaç tür idea bulunur?
8) Descartes’a göre cisimsel tözün özellikleri nedir?
9) Descartes’a göre düşüncel tözün özellikleri nedir?
10) Descartes’a göre Tanrı ile evren nasıl bağıntılıdır?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)c, 5)c
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11. JOHN LOCKE: DÜŞÜNEN BEN’DEN DENEYİMLEYEN BEN’E
GEÇİŞ SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Giriş
11.2. İde
11.3. Doğuştan Bilgi
11.4. İdelerin Kazanılması
11.5. İde Türleri
11.6. Nitelikler
11.7. Bilgi Dereceleri

223

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hiç tadılmamış bir meyvenin tadı öğretilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

John Locke: Düşünen
Ben’den Deneyimleyen
Ben’e Geçiş Sorunu

Locke’un denecilik
anlayışını anlamak.

John Locke: Düşünen
Ben’den Deneyimleyen
Ben’e Geçiş Sorunu
John Locke: Düşünen
Ben’den Deneyimleyen
Ben’e Geçiş Sorunu

Locke’un doğuştan
bilgiye getirdiği
eleştirileri öğrenmek.
İdeleri ve türlerini
tanımak.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuma

Okuma

Okuma
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Anahtar Kavramlar


John Locke



İde



Doğuştan Bilgi



Birincil Nitelikler
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Giriş
Bu bölümde İngiliz Felsefesinin öncü isimlerinden John Locke’u konu edeceğiz.
Locke, akılcı geleneğe karşı deneyciliği savunmak üzere İnsan Anlama Yetisi Üzerine bir
Deneme adlı kitabı yazar. Burada Locke, doğuştan bilgi olmadığını önesürerek her türlü
bilginin deneyim yoluyla taşındığını belirtir.
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11.1. Kısaca Locke’u Tanıyalım
Descartes’tan sonra felsefe tarihinin bir başka çığır açıcı filozofu John Locke’tur. John
Locke İngiliz Aydınlanmasını başlatan kişidir. Çağında yükselen yeni sınıfın beklentileri,
Locke’un din, eğitim, devlet, siyaset ve bilgi konularına ilişkin yazdıklarında açığa çıkar.
John Locke’la birlikte bilginin kaynağı, türleri ve yetileri felsefi tartışmalarda yeniden
gündem olur. Locke’un baş yapıtı olarak değerlendirilen İnsan Anlığı (ya da Anlama Yetisi)
Üzerine Bir Deneme (An Essay Concerning Human Understanding) kimilerince bilgi kuramı
hakkında yazılan ilk eserdir. Bu eserin konusunu Locke, eserin hemen başında yer alan okura
mektup bölümünde şöyle anlatır: “Bu kitabın konusunu, yani anlama yetisini biraz tanıyan bir
kimsenin, onun, ruhun, en yüksek yetisi olarak, başka herhangi bir şeyden daha büyük ve
daha sürekli bir tat almak için kullanıldığını bilmesi gerekir” Locke çalışmasıyla, bilginin
kaynağı, sınırlarına yönelik kapsamlı bir araştırma sunar.
Eserin yazılması 1670 yılında başlar ve kesintili olarak yirmi yıl sürdürüldükten sonra
tamamlanır. Çalışmasının amacına ilişkin olarak Locke şunlara dikkat çeker:
“Amacım bu, yani insan bilgisinin kaynağını, bunun yanında da inancın, sanının
(opinion) ve onaylamanın temellerini ve derecelerini araştırmak olduğuna göre, artık zihnin
fiziksel yönüyle ilgilenmeyeceğim; onun özünü neyin oluşturduğunu, ruhumuzdaki hangi
devimler ya da bedenimizdeki hangi değişimler yüzünden organlarımızla duyumlar ya da
anlama yetilerimizden ideler elde ettiğimiz ve bu idelerden bir bölümünün ya da hepsinin
oluşumları yönünden maddeye bağlı olup olmadığı konularıyla uğraşacağım”
Görüldüğü üzere Locke insan bilgisinin kaynakları ve ideler hakkında araştırmaya
girişir. Peki ama ide nedir?

11.2. İde
Locke açısından ide (idea), zihnin kendisinde algıladığı; algının, düşüncenin ya da
anlama yetisinin dolaysız nesnesi olan her şeydir. Başka türlü söyleyecek olursak Locke ideyi
düşünme sırasında anlama yetisinde nesne olarak ortaya çıkan her şeyin yerine kullanır. Bu
açıdan ide, düşünürken zihninde olan düş, kavram, tasarım, imge vb. her şeydir. Locke
idelerin zihne nereden geldiğini araştırır. Şu soruları sorar:
İdelerin (idealar) kökeni nedir?
İdeler doğuştan mıdır?
Doğuştan değilse, nasıl edilir?
Doğuştan Bilgi

11.3. Doğuştan Bilgi
Locke, İnsan Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme’nin I. kitabında doğuştan bilgi

228

öğretisine karşı sıkı bir eleştiriye girişir. Locke, örneğin Descartes’ın öne sürdüğü gibi kimi
doğuştan ideler ya da ilkeler edindiğimiz düşüncesine katılmaz. Doğuştancılığa şu
argümanlarla karşı çıkar:
Doğuştan ideler olduğuna ilişkin düşünce kanıtlanmış değildir. Bütün insanların
üzerinde anlaştığı bir konu bulunsa bile, bu durum, o konunun doğuştan bilindiği anlamına
gelmez. Genel doğrulukların kabul görmesinin yolu onların doğuştan olmalarıyla ilgili
değildir; başka yollar da bulunur. Bunun yanı sıra tüm insanların bağlı olduğu tümel ilkelerin
bulunduğu da başlıca kuşkuludur.
Locke şu önermeleri dikkatlerimize sunar: “Bir şey neyse odur” “ve “Bir şeyin hem
kendisi hem de başkası olması olanaksızdır”. Bu önermeler tümel olarak geçerli önermeler
sayılır, gerçekte böyle midir? Açıktır ki, çocuklar ve akli dengesi yerinde olmayanlar bu
ilkeleri bilmezler. Eğer bu ilkeler gerçekten tümel ilkelerse ve doğuştanlarsa, çocuklar ve akli
dengesi yerinde olmayan kimselerin de bunları bilmeleri gerekir. Bilmediklerine göre
doğuştan değillerdir. Denilebilir ki, bu ideler zihinde bulunur, ancak zihin onların ayrımına
varmamıştır. Locke bu görüşe de karşı çıkar. Ona göre akılcılık tutarsızdır çünkü akılcıların
öne sürdüğü üzere zihinde kimi ideler bulundurup bunlardan habersiz olmak mümkün
değildir. Zihinde olmaları idelerin bilincinde olmayı gerektirir. Locke’un bu görüşü “zihnin
şeffaflığı” (Transparency of the Mental) olarak adlandırılır.
Locke, kuramsal idelerin yanı sıra ahlaki idelerin de doğuştan olmadığını belirtir.
Bütün insanların üzerinde anlaştığı ahlak ilkeleri yoktur. Genel kabul görmüş ahlak ilkelerinin
olduğu söylense de, bu ilkelerin onay görmesi doğuştan olmalarından değil yararlı
olmalarındandır. Üstelik değişik kültürlerde, farklı eğilimler ve yapıdaki insanlar ilk ve
tartışılmaz ilkeler olarak çok sayıda görüş taşır. Dahası bu görüşler birbirleriyle çatışır.
Locke açısından doğuştancılığa karşı çıkmak için geçerli bir başka kanıt çocuklardan
gelir. Çocukların erken yaştaki gelişimleri doğuştan ideleri bulunmadığını gösterir. Çocuk
zihni boş levha (tabula rasa) gibidir. Tanrı idesi bile Locke açısından doğuştan değildir. Pek
çok kültürde Tanrı inancı olmadığı, hatta olanlarda da Tanrı idesinin çok farklı oluşundan
ötürü, bu ide de doğuştan olamaz.
Görüldüğü gibi Locke açısından, ne kuramsal, ne de pratik (ahlaki) bakımdan
doğuştan düşünceler kanıtlanabilir. İdeler doğuştan değilse nasıl elde edilir? Şimdi bunu
araştıralım.

11.4. İdelerin Kazanılması
İnsan zihninde beyazlık, insan, kartal, sertlik, düşünme, kanatlı at vb. çok çeşitli ideler
bulunur. Zihin Locke’un öngördüğü gibi bomboş, beyaz bir levha ise bu ideler nereden gelir?
Locke açısından bütün ideler, duyumdan (sensation) ya da düşünümden (reflection) gelir.
Şöyle demektedir: “Bilgimizin tümünün temelinde deneyim vardır ve o gereçlerin hepsi de
oradan türetilmiştir. Anlama yetimizi düşüncenin bütün gereçleriyle donatan şey, ya dışsal
duyulur şeyler üzerinde ya da zihnimizin, algıladığımız ya da düşündüğümüz şeylerle ilgili
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olarak yaptığı içsel işlemler üzerine yaptığımız gözlemlerdir.” Demek ki, Locke açısından
ideler, duyum nesnelerinden ve zihinsel işlemlerden türetilir. Duyular, bireysel nesnelerin
kendilerini değişik biçimlerde etki etmesinden ötürü zihne çok sayıda ve yapıda algı iletir. Bu
sırada zihne siyah, beyaz, sert, yumuşak, pürüzlü vb. tüm duyusal niteliklerin idelerini verilir.
Öte yandan zihin edindiği ideler üzerinde çalışarak, ruha nesnelerden edinilemeyecek
türde ideler kazandırır. Algılama, düşünme, inanma, kuşku duyma, akıl yürütme vb. zihnin
çeşitli edimleri bu tür ideleri ortaya çıkarır. Locke, bu çeşit ide kaynağına iç duyum, iç deney
ya da düşünüm adını verir. Anlaşılacağı üzere duyumun nesneleri cisimsel şeyler, düşünümün
nesneleri ise zihnin kendi içindeki işlemleri ya da ideleridir. Locke bu iki kaynak dışından
gelen bir ide bulanabileceğine kesinlikle inanmaz.

11.5. İde Türleri
Locke ideleri kuruluşları bakımından basit ve bileşik ide olmak üzere ikiye ayırır.
Basit ideler bileşenlere ayrıştırılamaz. Onlar, zihne farklı tarzlarda; tek duyumla, birden çok
duyumla, düşünümle gelebilir. Bazı basit örnekleri şöyledir: katılık, uzay, uzam, biçim,
durağanlık, hareket, haz acı ...vb.
Bileşik ya da karmaşık ideler çok sayıda basit idenin bir araya getirilmesiyle oluşur.
Peki karmaşık ideler nasıl bir araya getirilir? Locke açısından basit ideleri meydana getirirken
zihin pasiftir. Bileşik ideleri meydana getirirken ise aktiftir. Zihin edimleri yoluyla basit
ideleri bileşik idelere dönüştürür.
Bu edimler şöyledir:
Olağan Bağlama Edimi: Tüm bileşik ideler böyle yapılmıştır.
Yan Yanalık Edimi: Basit ya da bileşik ideler alınıp tek bir idede birleştirilmeksizin,
her ikisinin de bir görünüşünü elde edecek biçimde yan yana getirilir. Basit ideler ya da
bileşik ideler ,bu edim aracılığıyla birbirleriyle bağıntılı değerlendirilir. Zihindeki tüm bağıntı
ideleri bu yolla elde edilir.
Soyutlama Edimi: Anlama yetisinin tümel kavramlarını veren edimdir. Bu edimle
ideler kendi gerçek varoluşlarında onlara eşlik eden bütün öteki idelerden ayrılır.

11.6. Nitelikler
İdeler zihinde, niteliklerse cisimlerdedir. Locke zihnimizde herhangi bir ide ürütme
gücünü de, gücün bulunduğu nesnenin niteliği adını verir. Örneğin bir kartopu ele alırsak,
kartopunun zihinde sert, beyaz, yuvarlak idelerini üretme gücü vardır. İşte bu nitelikler zihne
taşındığında idelere dönüşür. Locke nitelikleri birincil ve ikincil nitelikler olmak üzere ikiye
ayırır. Birincil nitelikler, cismin hangi durumda olursa olsun ondan ayrılmayacak niteliklerdir.
Bunlar zihne yansıtıldığında da idelere durumuna gelir. Locke, cismin birincil niteliklerinin,
cismin uğradığı bütün başkalaşım ve değişimlerde kendisine uygulanan güçlere karşı
koruduğunu belirtir. Katılık, uzanım, biçim, hareket, sayı cismin böylesi nitelikleridir.
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İkincil nitelikler ise cisimlerin kendilerinde bulunan şeyler değil de, cisimlerin birincil
nitelikleriyle renk, sesi koku, tat, sıcaklık vb. duyumları üreten niteliklerdir. Bunlar, birincil
nitelikler aracılığıyla duyum oluşturur.
Locke’un ikinci niteliklerden söz etmesinin önemli bir nedeni bulunur. Cisimler, farklı
insanlarda farklı duyumlar oluşturduklarına göre bu fark nesnenin ikincil niteliklerinden
meydana gelmiş olmalıdır. Çünkü birincil nitelikler cisimlerde olduğu biçimiyle durumunun
idesini verir. İdeler farklı olduğuna göre bunun nedeni ikinci niteliklerdir. Böylece aynı şeyin
farklı insanlarca neden farklı algıladıkları açıklanmış olur. Locke idelerin sağladığı bilgileri
sezgisel (intuitive), tanıtlamalı (demonstrative) ve duyusal bilgi olarak sınıflandırır.

11.7. Bilgi Dereceleri
Sezgisel bilgi: Zihnin, iki ide arasındaki uyuşma ya da uyuşmama durumunu başka bir
ide araya girmeden algılaması sezgisel bilgidir. Sözgelimi kendi varoluşum bir sezgisel
bilgidir çünkü varoluşuma başka herhangi bir şey aracılığıyla bilmem. Locke sezgisel bilgiyi
kesin bilgi olarak sayar.
Tanıtlamalı bilgi: Zihnin, iki ide arasındaki uyuşma ya da uyuşmama durumunu
kanıtlara aracılığıyla elde ettiği bilgidir tümevarımla soyut idelerim bilgisidir. Bu tür bilgi de
kesindir.
Duyusal bilgi:
değildir.

Tikel şeylerin varoluşunun bilgisidir. Diğer iki bilgi kadar kesin

Yukarıda sıraladığımız görüşlerinin yanı sıra dikkat çekmek istediğimiz bir başka yan
Locke’un töz anlayışıdır. Onun için töz, basit idelerin kendi başlarına nasıl bir varoluş
gösterdiklerini kavrayamayız. Bu yüzden tözlerin üzerinde var oldukları bir taban ya da
taşıyıcı varsayarız. İşte bu tabana töz adını veririz. Locke açısından tözlerden ayrı olarak bir
de moduslar bulunur. Moduslar, kendi başlarına varlıkları olmayan, tözlerle ilgili ya da
tözlerin nitelikleri olarak düşünülen bileşik kavramlardır. Görüldüğü gibi Locke, idelere
kaynaklık eden şeylerin gerçek varoluşlarının bilinemeyeceğini belirtir. Bu görüşünün dolaylı
bir sonucu olarak doğruluk Locke’a göre önermelerde, sözcüklerin, yerlerini tuttukları ideler
tutarlı biçimde uyuşmasına bağlıdır.
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
Aşağıdaki okuma parçası Alev Alatlı’nın yayınladığı Batı’ya Yön Veren Metinler adlı
çalışmasının II. Cildinin s. 742-745’alınmıştır. Metinde geçen “fikir” terimi, “ide” yerine
kullanılmıştır.
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme
John Locke
Genel Olarak Fikirler ve Kaynakları
1. Fikirler düşüncenin nesneleridir. Herkes düşündüğünün ve düşündüğü sırada
zihninin uğraştığı şeyin fikirler olduğunun bilincinde olduğuna göre, insanların zihinlerinde
beyazlık, düşünme, hareket, adam, fil, ordu, karanlık sözcükleriyle başka sözcüklerin anlattığı
türden fikirlerin bulunduğu kuşkusuzdur; demek ki ilk araştırılması gereken insanın bunları
nasıl edindiğidir. İnsanların zihinlerine, ilk varoluş sırasında, doğuştan fikirler ve kimi temel
nitelikler kazınmış olduğunun yaygın bir öğreti olduğunu biliyorum. Bu kanıyı daha önce
genişliğine inceledim; şimdi de anlama yetisinin kendinde bulunan fikirleri nereden
bulduğunu ve bunların zihne hangi yollarla ve aşamalarla geldiğini gösterdiğimde bundan
önceki kitapta söylediklerimin çok daha kolay kabul edileceğini sanıyorum; bunun için de
herkesin kendi gözlem ve deneyine başvuracağım.
2. Tüm fikirler duyum ya da düşünümden gelir. Öyleyse zihnin, bütün öz
niteliklerinden yoksun, hiçbir fikri olmayan, özel deyimiyle, beyaz kâğıt olduğunu düşünelim;
bu zihin nasıl donatılacaktır? İnsanın o devingen ve
14 William Tyndale tarafından kurulan İngiliz Kalvinizminin fırkası; Amerikan
kıtasının kolonileşmesinin öncülerinden; günümüz ABD’sindeki köktenci ve evanjelik
Protestan mezheplerinin temeli sayılır. Eski Ahit’e İsevilerden beklenmeyecek ölçüde
bağlıdırlar ve bu nedenle, Yahudi olmadıkları halde Yahudiliğin geleneklerini gözetirler, hatta
Yahudi olduklarını ileri sürenler için kullanılan “Judaizer” (Yahudileştirici) sıfatını hak
ettikleri söylenir. (y.n.)
3. Fikirlerin kaynaklarından biri duyum nesneleridir. Duyularımız önce duyulur,
duyulur nesnelere yönelirler ve zihne bu nesnelerin onları etkilemesinin değişik yollarına göre
belirgin birçok algısını iletirler. Böylece bizdeki sarı, beyaz, sıcak, soğuk, sert, acı, tatlı
fikirleriyle duyulur nitelikler dediğimiz bütün öteki niteliklerin fikirlerini ediniriz; bunları
zihne duyuların ilettiğini söylerken, duyuların dışsal nesnelerden zihne, oradan o algıları
üreten şeyleri ilettiklerini söylemek istiyorum. Fikirlerimizin büyük bölümünün bu büyük
kaynağı, tümüyle duyularımıza bağlı olduğu ve anlama yetisine onlar aracılığıyla iletildiği
için buna da duyum diyorum.
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4. Fikirlerin öteki kaynağı zihnimizin işlemleridir. Deneyin anlama yetisini fikirlerle
donattığı diğer kaynak, zihnimizin sahip olduğu fikirler üzerinde çalışırken kendi içimizde
yaptığı işlemlerin algılarıdır; bu işlemler, ruhun kendileri üzerinde düşünüp onları incelemesi
yoluyla, anlama yetisine bu işlemler olmadıkça nesnelerden edinemeyeceğimiz türden bir
başka fikirler takımı sağlar. Algılama, düşünme, kuşkulanma, inanma, akıl yürütme, bilme ve
isteme ve zihinlerimizin değişik edimlerinin hepsi böyledir; bunların bilincine vararak, onları
içimizde gözlemlemekle, zihnimize bunlardan da duyularımızı etkileyen cisimlerden olduğu
gibi, belirgin fikirler alırız. Bu fikir kaynağı herkesin kendindedir ve bu, dışsal nesnelerle
ilgisi olmadığı için duyu değilse de, ona çok benzer ve buna içsel duyu denmesi uygun olur.
Fakat ötekine duyum adı verdiğime göre, buna da düşünüm adını veriyorum, çünkü bunun
sağladığı fikirleri zihin yalnızca kendi iç işlemleri üzerinde düşünerek edinir. (...)
5. Bütün fikirlerimiz bu iki kaynağın birisinden gelir. Ben anlama yetisinde, bu iki
kaynaktan alınanların dışında herhangi bir fikrin bulunabileceğini sanmıyorum. Dışsal
nesneler, zihne, hepsi de kendilerinin bizde ürettiği değişik algılar olan, duyulur fikirleri
sağlar, zihin de anlama yetisine kendi işlemlerinin fikirlerini sağlar. Bunların birçok tipi,
bileşimi ve bağıntısıyla birlikte tam bir incelemesini yaptığımız zaman bizim fikirler
birikimimizin tümünü içerdiğini ve zihinlerimizde iki yoldan biriyle gelmemiş hiçbir şeyin
bulunmadığını görürüz. Birisi kendi düşüncelerini incelesin ve anlama yetisini baştan başa
araştırsın; sonra da orada bulduğu bütün özgün fikirler içinde, duyularının nesnelerinin ve bir
de düşünüm nesnesi diye kabul edilen zihin işlemlerinin dışında başka fikir bulursa bana
söylesin. O kimse zihninde ne denli büyük bir bilgi birikimi bulunduğunu düşünürse
düşünsün, titiz bir araştırma sonunda orada yalnızca bu ikisinin sağladığı fikirleri bulacaktır;
ancak belki de bunları, ileride göreceğimiz gibi, anlama yetisinin sonsuz değişikliklerle
birleştirip genişlettiği biçimleriyle bulacaktır.
6. Çocuklar da gözlemlenebilir. Bir çocuğun dünyaya ilk gelişindeki durumunu
inceleyen bir kimse, onda ilerideki bilgisinin temellerini oluşturacak türden birtakım fikirlerin
bulunduğunu düşünmek için bir neden görmez. Çocuğun onlarla donanması aşama aşama
olur. Bellek zaman ve düzeninin bir kaydını tutmaya başlamadan önce, apaçık ve yakın
niteliklerin fikirleri yazılmış da olsa, kimi alışılmamış niteliklerle öylesine geç karşılaşılır ki,
bunları tanımaya başladığı zamanı anımsayan kimse azdır. Eğer değseydi bir çocuk öyle
yetiştirilebilirdi ki, büyüyünceye dek olağan fikirlerden bile pek azını edinmiş olurdu. Fakat
dünyaya gelen her şey kendisini sürekli olarak değişik yönlerden etkileyen şeylerle kuşatılmış
olduğundan, ister istemez çocukların zihnine değişik fikirlerin baskısı yapılmış olur. Yalnızca
gözlerin açık oluşuyla, ışık ve renk her yerde el altındadır; sesler ve kimi dokunsal nitelikler
kendilerine uygun duyumları harekete geçirmekten ve zihne giriş yollarını zorlamaktan geri
kalmazlar; fakat eğer bir çocuk büyüyünceye dek bir yere kapatılırsa, nasıl çocukluğunda
istiridye veya ananas tatmamış birisinde bu tatların fikirleri bulunmazsa, onda da kırmızı ya
da yeşil fikirlerinin ortaya çıkmayacağının kolayca kabul edileceğini sanıyorum. (...)
İnanç, Akıl ve Birbirlerinden Ayrı Alanları
İnanç ile akıl arasındaki ölçülerin ve sınırların [olmayışı] (...) dünyadaki büyük
karışıklıkların sebebi olmasa da birçok büyük tartışmanın ve hatanın sebebidir. Nereye kadar
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aklı, nereye kadar inancı takip ettiğimiz meselesi çözülene kadar boş tartışmalarla vakit
geçirip dini meselelerde birbirimizi ikna etmeye çabalayacağız.15 (...)
Akıl yürütmeyi, inançtan belirginliğine göre, zihnin doğal yetileriyle, yani duyum ve
düşünüm yoluyla edindiği fikirlerden yaptığı çıkarımlarla ulaştığı önerme ve doğruların
kesinlik ya da olasılıklarının bulunması diye kabul ediyorum.
15 Bu fikri Aziz Thomas Aquinas’ın Summa Contra Gentiles’te söyledikleriyle
karşılaştırınız (sf. 235).
Öte yandan inanç, aklın çıkarımlarına değil de onların, olağanüstü bir iletişim yoluyla
Tanrı’dan geldiğini bildiren kimseye duyulan güvene dayanan önermeler için gösterilen
onaylamadır. İnsanlara doğruyu göstermenin bu yoluna vahiy diyoruz. (...)
Demek ki kesinliklerine, ister kendiliklerinden apaçık olan önermelerde olduğu gibi
dolaysız bir sezgiyle, ister ispatlamalarda olduğu gibi aklın sağlam çıkarımlarıyla ulaşılmış
olsun, bildiğimiz fikirlerin uyuşma ya da uyuşmamalarının açık algısına dayanan önermeleri
benimsememiz ve onları zihnimize yerleştirmemiz için, zorunlu olarak bir vahyin yardımına
gerek duymayız. Çünkü bilgi edinmenin doğal yolları onları oraya yerleştirebilir ya da daha
önce yerleştirmiştir; bu, Tanrı’nın bize dolaysız olarak vahiyle bildirdiklerinin dışında elde
edebileceğimiz en büyük güvencedir; ayrıca vahiye duyduğumuz güven de bunun bir vahiy
olduğunun bilgisinden daha büyük olamaz. Fakat bu ad altındaki hiçbir şeyin apaçık bilgiyi
sarsabileceğini ya da yıkabileceğini ve herhangi bir kimseye, anlama yetisine apaçık görünen
bir şeyle doğrudan karşıtlık içindeki bir şeyin doğruluğunu kabul ettirebileceğini sanmıyorum.
(...)
Eğer inanç ve akıl arasındaki sınır çizilmezse, dindeki bağnazlık ve aşırılıklara karşı
çıkılamaz. Eğer inanç ve aklın alanları belli sınırlarla ayırt edilmezse, din konusunda akla hiç
yer kalmaz ve dünyadaki birçok dinde görülen aşırı düşünce ve törenleri yerme olanağı
ortadan kalkar. Çünkü insanlığı kaplayan ve bölen hemen bütün dinleri dolduran
saçmalıkların büyük ölçüde akla karşı inanca başvurmaya bağlanabileceğini sanıyorum.
Çünkü dinle ilgili şeyler sağduyuya ve bütün bilgilerin temel ilkelerine ne denli açıkça aykırı
olursa olsun, insanlar bunlar için akla başvurmamayı ilke edinmişler, imgelemleriyle doğal
boş inançlarını başıboş bırakmışlardır; böylece dinde öyle olağandışı görüşlere ve öyle aşırı
uygulamalara gitmişlerdir ki, sağlam düşünen bir kimse onların delilikleri karşısında şaşırıp
kalır ve bu uygulamaları büyük ve bilge Tanrı yönünden öylesine kabul edilmez bulur ki,
bunların dengeli ve iyi yürekli birisi için gülünç ve çirkin olduğunu düşünmeden edemez.
Gerçekte hayvanlardan en iyi ayırt etmesi ve akıllı yaratıklar olarak bizi özellikle hayvanların
üstüne yükseltmesi gereken din, genellikle insanların akla hayvanlardan bile daha aykırı
davranıp daha anlayışsız oldukları alandır. Credo, quia impossibile est (Buna inanıyorum,
çünkü olanaksızdır). Bu söz sıradan insan için bir aşırı tutku coşkunluğu olabilir fakat
insanların düşüncelerini ya da dinlerini yönlendirmede kötü bir kural olarak ortaya çıkar.
* John Locke, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme, Chicago, Henry Regnery
Company, 1956, s.19-23, 336-337.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Locke’un doğuştan bilgiye dayanan akılcılığa deneyciliği savunduğunu
gördük. Locke’a göre her türlü bilgimiz idelere dayanır. Anlama yetisi deney yoluyla elde
ettiği ideleri işleyerek yeni ideler elde eder.
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Bölüm Soruları
1) Locke İnsan Anlığı Üzerine Bir Denemeyle, ......... kaynağı, sınırlarına yönelik
kapsamlı bir araştırma sunar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) dilin
b) bilginin
c) sezginin
d) aklın
2) Locke açısından ........, zihnin kendisinde algıladığı; algının, düşüncenin ya da
anlama yetisinin dolaysız nesnesi olan her şeydir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) hayal
b) sözcük
c) yargı
d) ide
3) Locke, açısından zihin bir .......... .
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) tabula rasadır
b) makinadır
c) ilk nedendir
d) kalıcıdır
4) Locke ideleri kuruluşları bakımından ........ ide olmak üzere ikiye ayırır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) postmodern ve modern
b) basit ve sade
c) basit ve bileşik
d) iyi ve kötü
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5) Bilgimizin tümünün temelinde ....... bulunur ve o gereçlerin hepsi de oradan
türetilmiştir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) imge
b) rüya
c) töz
d) deneyim
6) Kaç tür ide bulunur?
7) Locke açısından en güvenilir bilgi türü hangisidir?
8) Bir ide bağıntısının doğruluğu nasıl anlaşılır?
9) Bileşik bir ideye örnek veriniz.
10) Doğuştan bilginin olup olmadığına ilişkin siz ne tür örnekler verebilirsiniz?

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d

238

12. LEİBNİZ: BİLİMİN METAFİZİK KÖKENİ SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Uyum Filozofu
12.2. Yeni Dil
12.3. Monad Öğretisi
12.4. Doğuştan Bilgi
12.5. Akıl Doğruları
12.6. Olgu Doğruları
12.7. Tanrı Evren İlişkisi
12.8. Bilgi Dereceleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Diferansiyel hesabı kim bulmuştur?
2) Çince ile sembolik mantık arasında ne tür bir ilgi kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Leibniz: Bilimin
Metafizik Kökeni
Sorunu

Leibniz’in akılcılık
anlayışının anlaşılması.

Okuma

Leibniz: Bilimin
Metafizik Kökeni
Sorunu

Leibniz’in monad anlayışının
ortaya konulması.

Okuma

Leibniz: Bilimin
Metafizik Kökeni
Sorunu

Leibniz’in doğrular arasında
yaptığı ayrımın kavranılması.

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Leibniz



Monad



Akıl Doğruları



Olgu Doğruları
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Giriş
Bu hafta modern felsefesinin bir başka akılcı filozofu olan Leibniz’e değineceğiz.
Leibniz, Descartes’tan felsefeye miras kalan iki önemli sorun olan tözler ve mekanik evren
sorunlarına yeni bakış açıları kazandırır. Töz sorununa ilişkin monadlar öğretisini
geliştirirken, evren hakkında da mekanik ve metafizik eğilimleri uzlaştırır
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12.1. Kısaca Leibniz’i Tanıyalım
Akılcı geleneğin Descartes’tan sonra gelen önemli bir başka temsilcisi Leibniz’tir
(1646-1716). Leibniz aynı zamanda Yeniçağ Alman Felsefesinin ilk büyük düşünürüdür.
Kimilerince Aristoteles’ten sonra gelen ikinci büyük dizgeci filozof sayılır.
Leibniz çok yönlü ilgileriyle dikkat çeker. Leipzig Üniversitesi’nde matematik, hukuk
ve felsefe eğitimi almış olmasına karşın, o aynı zamanda bir bilim insanı, tarihçi, dilci,
teologdur. Üstelik bu alanların her birinde özgün çalışmalar yapar. Sözgelimi diferansiyel
hesaplarını bulan kişidir. Kendisinden geriye pek çok çalışma kalmasına karşın o adeta yarı
zamanlı filozoftur. Çünkü Leibniz’in felsefeye dönük ilgisi hep başka işlerden arta kalan
zamanlara sıkışmıştır.

12.1. Uyum Filozofu
Leibniz bir uyum filozofu olarak anılır. Bir yanı İlkçağda, bir yanı Ortaçağda, bir
başka yanı ise kendi çağındadır. Platonculuğu, Aristoteles’i, Skolastik Felsefeyi yeniden
değerlendirip yorumlayarak bunları modern mekanist felsefeye harmanlamak çabasındadır.
Modern mekanik felsefe, Descartes’ta gördüğümüz gibi evreni önceden belirlenebilen
yasallıklarla uyumlu işleyen bir makine gibi görür. İşte Leibniz’in uyumu gözeten tavrı,
mekanik dünya tasarımı ile erekselci metafizik hatta dinsel dünya tasarımını birleştirme
uğraşında açığa çıkar. Bir başka deyişle, işleyişi bilimsel olarak saptanabilir evrenin metafizik
temellerini ortaya koyar. Çünkü Leibniz mekanik biçimde açıklanabilen fenomenlerin altında
metafizik tözler olduğu düşüncesindedir.
Bu temeli konu etmeden önce Leibniz’in günümüz mantık çalışmaları açısından
taşıdığı değeri vurgulamamız gerekir.

12.2. Yeni Dil
Leibniz, matematiksel yöntemi felsefeye uygulamaya çabalar. Kavramları tıpkı
matematikte olduğu gibi hesaplayarak kullanabileceği bir dil arar. Bu dil herhangi ulusal bir
dil değil, uluslararası geçerliliği olan bir dil olmalıdır. Öyle bir dil ki bu dilde kavramlar bir
takım işaretler yoluyla kullanır. Leibniz bu dile characteristica universalis (evrensel karakter)
adını verir. Leibniz, characteristica universalis’i
1.uluslararası bir dil
2. bilimsel bir notasyon
3. keşifler için araç
4. kanıtlama yöntemi, olarak kullanmak ister.

245

Leibniz’in bilgi ideali mathesis universalis’tir (evrensel bilgi). İşte characteristica
universalis bu ideale varmak için, kavramları, tıpkı matematiksel işlemler gibi kullanabilecek
bir dildir. Bu düşüncesiyle Leibniz, simgesel mantığın öncüsü olmuştur.

12.3. Monad Öğretisi
Çağında yaygın olan fiziksel dünyayı mekanik tarzda açıklama çabası Leibniz’i de
etkiler. Leibniz, Descartes’ı andırır biçimde, cismi, büyüklüğü, biçimi ve hareketi açısından
ele alır. Ne var ki Leibniz önemli bir ayrım koyar. Ona göre cisimlerin mekanik etkileşiminin
arkasında, her biri diğerinden ayrı canlı, bireysel metafizik tözler bulunur. Leibniz bu tözleri
monad olarak adlandırır. “Monad” terimi Yunanca “monas” sözcüğünden gelir. Monas,
yalnız, tek anlamındadır. Platoncu ve yeni Platoncu felsefeden kalma anlamıyla “bir oluş”,
“mutlak birlik ve biriciklik” demektir.
Leibniz monadları, uzamsız, biçimsiz, bileşiklerin yapısına giren sonsuz sayıdaki,
bölünmez tözler olarak tasarlar. Monadlar hep birden başlar ve hep birden sona erer. Bir
monad ikiye bölünmez; iki monaddan bir monad yapılmaz. Monadlar dönüşür, ama sayıları
ne artar ne azalır. Her monad bir dünya gibidir; Tanrı’nın ya da tüm evrenin aynası gibidir.
Monadlar arasında bir sıradüzen bulunur, en aşağı monad madde, en yüksek ise Tanrı’dır.
Tanrı aynı zamanda bütün monadların yaratıcısıdır. Her monad bir diğerinden farklıdır.
Bunun yanı sıra her monadın tasarlama gücü de farklıdır. Her monad dünyayı kendi
bakımından tasarlar ancak algılanan dünya aynı dünyadır. Monadlar hep birlikte organik bir
bütün oluşturur.
Leibniz’e göre dünyada birbirine bütünüyle benzeyen iki monad bulunamaz. Yani
bütün özellikleri bakımından aynı olan monadlar yoktur. Bu görüşünü ayırt edilemeyenlerin
özdeşliği/aynılığı ilkesi aracılığıyla dile getirir. Bu ilke monad öğretisini atomculuk
kuramından ayırır. Çünkü atomculuktan aynı özellikleri taşıyan sınırsız öğeler bulunur. Oysa
Leibniz sayısız sayıda özdeş olmayan varlıktan söz eder.
Monadlar ancak içten kaynaklanan bir etkiyle değişir. Leibniz monadın dış etkiye
kapalı oluşunu “Monadların, herhangi bir şeyin girip çıkabileceği pencereleri yoktur”
görüşüyle anlatır.
Görüldüğü üzere monad öğretisi Leibniz’in derin metafizik eğilimlerini kolaylıkla
gözler önüne serer. Bu tutumuna koşut olan şu görüşleri de ilgi çekicidir. Leibniz’e göre her
bir monad kendi kavramında tüm olup bitenleri içerir. Bir başka deyişe her monadın başına
gelenler o monadın “fikir”inin ya da “tam kavram”ının bir sonucudur. Örneğin İskender’in
başına gelecek her şey onun kavramında içerilir.
Bir monad hiçbir zaman başka bir monad üzerinde etkide bulunamaz. Monadlar sanki
birbirleriyle uyuşmak zorunda bırakılmışlardır. Monadlar birbirlerini fiziksel olarak
etkileyemez. Bir monadın başka bir monada ‘etkisi’ ancak Tanrı’nın işe karışmasıyla
olanaklıdır. Önceki haftalarda belirttiğimiz üzere Descartes’tan sonra tözler arası etkileşim
önemli bir felsefe sorunudur. Leibniz, algısı seçik olan ve hatırlama ile birleşik olan monada
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ise ruh adını verir. Leibniz önceden kurulmuş uyum adını verdiği düzen yoluyla, uyarınca
Tanrı aracılığıyla sağlanır. Önceden kurulmuş uyum
1.

monadların birbirlerine uzaktan etkide bulunuşunu

2.

gerçekliği nasıl oluşturduklarını,

3.

ruh ile beden arasındaki ilişkiyi açıklar.

12.4. Doğuştan Bilgi
Yukarıda belirttiğimiz gibi Leibniz akılcı filozoftur. Hatırlanacağı üzere deneyci
Locke İnsan Anlama Yetisi Üzerine Denemeler’i kaleme almıştı. Leibniz ise Locke’a karşı
İnsan Anlama Yetisi Üzerine Yeni Denemeler’i yazar. Leibniz duyumdan gelen bilgileri yok
saymaz ancak felsefede kesin bilgilerin akılda bulunduğunu düşünür. Bu bakımdan Leibniz
herkesin zihninde sonradan öğrenmeyle geliştirilebilecek kavramlar olduğu inancındadır.
Şöyle der: “Tüm kavramlarımızı dış duyu denilen duyulardan geldiğini söylemek doğru
olmaz, çünkü kendim üzerine ve düşüncelerim üzerine, dolayısıyla varlık, töz, eylem, özdeşlik
ve daha başka şeyler üzerine edindiğim şeyler bir iç deneyden gelir”
Yukarıdaki düşüncelerle uyarlı olarak Leibniz açısından kimi kavramlar/bilgiler
deneyimde önce anlama yetisinde bulunur: “Biz ruhumuzda bütün bu cisimlere sahibiz, çünkü
zihin her zaman tüm gelecek düşünceleri açıklar ve seçik olarak düşüneceği ne varsa hepsini
bulanık biçimde şimdiden düşünür. Fikri zihnimizde önceden bulunmayan hiçbir şey bize
öğretilemez(..)” Bu tür doğuştan bilgilerin bir örneği matematiksel bilgilerdir. Sözgelimi
geometrik kavramlar böylesi doğuştan bilgilerdendir. Çünkü Leibniz açısından hiçbir zaman
tam olmadığı halde çizilen bir geometrik şekil ancak doğuştan olduğu durumda kavranabilir.
Bir başka doğuştan düşünce Tanrı’dır. Bunların yanı sıra mantığın ilkeleri olan özdeşlik ilkesi
ile çelişmezlik ilkesi de ruhun derinliklerinde bulunan doğruluklardır.
Leibniz doğruları akıl doğruları ve olgu doğruları olmak üzere ikiye ayırır. Akıl
doğruları zorunludur, karşıtları olanaklı değildir. Olgu doğruları ise olumsaldır, karşıtları
olanaklıdır. Doğrular arasındaki bu ayrım, her şeyin zorunlu olarak var olmayışını
temellendirme olanağı sağlar.

12.5. Akıl Doğruları
Leibniz açısından akıl doğruları olduklarından başka türlü olamayacak zorunlu
doğrulardır. Salt akıl yoluyla elde edilirler. Çelişmezlik ilkesine dayanırlar. Bu açıdan akıl
doğrularının karşıtları olanaklı değildir. Sözgelimi, üçün karesinin dokuz etmesi böylesi bir
doğrudur. Akıl doğrularının kimileri ilk doğrulardır (primae veritates). İlk doğrular kendileri
kanıtlamayan başka doğruların kanıtlanmasını sağlayan doğrulardır. Öncesiz-sonrasızdırlar.
Bazı ilk doğru örnekleri şöyledir: “Yalın bir töz bölünme ile ortadan kaldırılmaz; ruh da yalın
bir tözdür; dolayısıyla ruh ölümsüzdür” ya da “Tanrı en gerçek varlıktır”
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12.6. Olgu Doğruları
Olgu doğruları ise var olan bireysellerle ilgili tüm doğru önermelerdir. Bir başka
deyişle tüm deneysel doğruluklar, olgu doğruları başlığı altında toplanır. Bu tür doğruların
karşıtları olanaklıdır. Bu açıdan başka türlü olabilmeleri de beklenir. Sözgelimi belirli şartlar
altında su 100 oC kaynar ancak bu durum zorunlu değildir. Gerçekten de kimi şartlar
değiştiğinde kaynama sıcaklığı da değişir. Leibniz açısından olgu doğruları yeter neden
ilkesine dayanır. Yeter neden ilkesine göre her doğru önermenin -önerme deneyimden elde
edilse bile- bir nedeni olmak zorundadır: “Hiçbir doğru ya da varlık, hiçbir gerçek önerme
onun neden böyle olduğunu ve başka türlü olmadığını belirleyen yeterli bir neden olmaksızın
var olamaz, bu nedenler genellikle bizce bilinmese de.”

12.7. Tanrı Evren İlişkisi
Leibniz, evrenin mekanik zorunluluklar içerdiğine ilişkin görüş ile evrenin bir ereğe
yönelmiş olduğuna ilişkin görüşü uzlaştırır. Şeylerin son nedeni zorunlu bir tözdedir, bu töz
Tanrı’dır. Tanrı yetkin, yüce ve sonsuz bilgedir. Tanrı’nın evrensel düzeni niye böyle
kurduğunu bilmek insan aklını aşar. Tanrı dünyaların en yetkinini seçmiştir, yani hem
varsayımsal açıdan en basit olanını, hem olgular açısından en zengin olanını seçmiştir. Tanrı
dünyayı ne biçimde yaratmış olursa olsun dünya her zaman düzenli olacaktır ve belli bir genel
düzen içinde bulunacaktır. Leibniz evreninde mucizeye de yer verir. Tanrı’nın mucizeleri ve
etkileri şu özelliği gösterirler: bir yaratılmış ruh, ne kadar aydınlanmış olursa olsun, onları
akıl yürütmelere dayanarak önceden kestiremez, çünkü genel düzenin seçik kavrayışını aşar:
oysa doğal diye adlandırılan her şey yaratıkların anlayabildikleri daha az genel kurallara
bağlıdır.
Leibniz’in bir diğer sorunu özgürlük, zorunluluk ve olumsallığa (rastlantısallık)
ilişkindir. Olumsallık ve özgürlüğe dünyada bir yer bulmaya çalışır. Tanrı, kavramda neyin
içerildiğini belirler ancak insana seçme şansı da bırakır.
Leibniz ontolojik Tanrı kanıtlamasını savunur. Bir şeyin tanımından ya da
düşüncesinden çıkan her ne varsa o şeye yüklenebilir. En yetkin varlık düşüncesi, var
olanlardaki tüm yetkinlikleri taşıdığından, varoluş Tanrı’ya yüklenir. Tanrı tanımının
tutarlılığı, Tanrı’nın sınırsız, değillenemez, çelişkisiz olmasından çıkar.
Leibniz kozmolojik Tanrı kanıtlamasını da benimser. Dünyada nedenleri kendi
dışlarında olan olumsal şeyler vardır. Bu olumsal şeyler zorunlu bir varlığı gerektirir.

12.8. Bilgi Dereceleri
Leibniz için matematik gerçeği kavramada örnek olacak biricik bilgidir. Bütün bilgiler
matematikteki gibi bir seçiklik derecesinde bilinseydi, bilgiler gerçeğe upuygun olurdu. Ne
var ki durum böyle değildir. Kesinliklerine göre bilginin dört basamağı bulunur.
1. bulanık duyu bilgisi: belirsiz tek seferlik duyum bilgisi
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2. açık duyu bilgisi: yinelenebilen duyum bilgisi
3. açık ve seçik duyu bilgisi
4. upuygun bilgi (cognitio adaequata) nesnesi ayrıntılarıyla seçik olarak bilinen
bilgidir.
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Uygulamalar
1)

Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.

2)

Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.

Leibniz’in ‘Metafizik Üzerine Konuşma’7 Adlır Eserinde Kesitler
9.
Herbir tözün kendi yönünden tüm evreni açıklaması ve kavramında tüm olayların
içerilmiş, tüm koşullarıyla ve dışsal şeylerin tüm düzeniyle içerilmiş bulunması üzerine.
Birçok ilgi çekici çelişki çıkar bundan, örneğin iki tözün birbirine tıpatıp benzemesi ve
ancak "solo numero" (11) değişik olması doğru değildir; Aziz Tommaso'nun bu bakımdan
melekler ya da yüce zekâlarla ilgili olarak öne sürdüğü "Quod ibi omne individuum sit species
infima" (12) savı, özgül ayrımı geometricilerin biçimleri anladıkları gibi anlamak koşuluyla,
tüm tözler için doğrudur; bir töz ancak yaratılışla başlar ve yok oluşla ölür; bir töz ikiye
bölünemez; iki tözden bir töz yapılamaz; tözler dönüşürler ama sayıları doğal olarak ne artar,
ne eksilir.
Ayrıca her töz bütün bir dünya gibidir, Tanrı'nın ya da tüm evrenin aynası gibidir, her
töz Tanrı'yı ya da evreni kendine göre açıklar, her kent onu değişik yerlerden gözleyene nasıl
değişik görünürse. Böylece evren varolan tözler sayısınca çoğalmıştır diyebiliriz bir bakıma.
Ve Tanrı'nın ünü de yapıtının tüm değişik sunumları sayısınca çoğalmıştır. Şöyle de
diyebiliriz: her töz kendinde Tanrı'nın sonsuz bilgeliğinin, tamgüçlülüğünün özyapısını taşır
bir anlamda ve Tanrı'ya becerebildiğince öykünür. Çünkü her töz karışık bir biçimde de olsa,
evrende geçmişle, şimdiyle, gelecekle ilgili olarak her olanı açıklar, bu da sonsuz bir algıya ya
da bilgiye benzer. Tüm öbür tözler de bunu açıkladıklarından ve buna uyarlandıklarından her
töz Yaradan'ın tamgüçlülüğüne öykünerek kendi gücünü öbür tözler üzerine yayar diyebiliriz.
10.
Tözsel biçimler düşüncesinde sağlam bir yan vardır, ama bu biçimler olaylarda hiçbir
şeyi değiştirmez, bunların özel etkileri açıklamakta kullanılmaları gerekir.
Sanırım eskilerin de, derin düşünme alışkanlığına ermiş, birkaç yüzyıl önce dinbilim
ve felsefe öğretmiş, içlerinden bazıları azizlik katına yükselmiş usta kişilerin de sözünü
ettiğimiz şeyler üzerine bilgisi olmuştur; onların bugün gözden düşmüş bulunan tözsel
biçimlerin varlığını benimsemesini ve korumasını sağlayan bu bilgidir. Ama onlar bizim yeni
filozoflar topluluğunun sandığı gibi ne öylesine doğruların uzağındadırlar, ne de öylesine
gülünç durumdadırlar.
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Bu biçimleri ele almak fiziğin ayrıntılarında hiçbir işe yaramayacak, tek tek olayların
açıklanmasında kullanılamayacaktır, buna ben de katılırım. Bu konuda bizim skolastikler de,
onlara uyan eski hekimler de yanılmışlardır. Bunlar cisimlerin etkilerinin nasıl olduğunu
incelemek zahmetine katlanmaksızın yalnızca biçimlerden ve niteliklerden söz ediyorlar,
böylece cisimlerin özelliklerini temellendirdiklerini sanıyorlardı; bu, saatlerin vakti nasıl
gösterdiğini araştırmadan, bir saatte bulunan vakti gösterme niteliğinin onun tözsel
biçiminden geldiğini söylemeye benzer. Gerçekte, saatin bakımını başkası yapacaksa, saati
satın alana yetebilir bu.
Ancak biçimlerin böylece eksik ve kötü kullanılışı, bilinmesi metafizikte çok gerekli
olan bir şeyi bizim gözümüzden kaçırmamalıdır, bu öyle bir şeydir ki bence insan ilk ilkeleri
onsuz tanıyamaz, o olmadan zihnini cisimsel olmayan doğaların bilgisine, Tanrı'nın eşsiz
yapıtlarının bilgisine yükseltemez.
Bununla birlikte, nasıl ki bir geometrici süreklinin yapısındaki ünlü karmaşıkla
uğraşarak kafasını karıştırmak gereksinimi duymazsa, bir ahlakçı filozof, daha ötede bir
hukukçu ya da bir siyasetçi özgür seçişle Tanrı vergisi arasındaki uzlaşmada ortaya çıkan
büyük güçlükleri aşmak için çabaya girmek gereksinimi duymazsa (öyle ya, felsefede ve
dinbilimde gerekli ve önemli olan tartışmalara girmeden, geometrici tüm göstermelere
ulaşabilir ve siyaset adamı kendi sorunlarını çözebilir), bunun gibi fizikçi de bazen daha önce
yapılmış daha basit deneylerden yararlanarak, bazen geometrinin ve mekaniğin
göstermelerinden yararlanarak, hiçbir zaman bir başka alanın genel belirlemelerine
gereksinim duymaksızın deneylerinin temellerini ortaya koyabilecektir; bu fizikçi Tanrı'nın
yardımına, bir ruha, bir Archaeus'a, buna benzer bir şeye başvurursa, uygulama alanında
önemli bir karar verileceği sıra yazgının doğası ve özgürlüğümüzün doğası üzerine büyük
usavurmalara girmeye kalkan biri gibi garip bir iş yapmış olur. İnsanlar yazgının ne olduğu
üzerine zihinlerini yorarak bu yanlışı sık sık kendiliklerinden yaparlar, bu yüzden bazen iyi
bir çözüme ulaşmaktan ya da gerekli bir çalışmayı gerçekleştirmekten geri kalırlar.
13.
Her kişinin bireylik kavramı onun başına gelecekleri kesinlikle içerdiğinden bu
kavramda her olayın doğuşunun "a priori" kanıtlarını ya da şu olayın öbüründen neden daha
önce olduğunu görebiliriz. Ancak bu doğrular ne ölçüde kesin olurlarsa olsunlar gene de
olumsal olmaktan kurtulamazlar, çünkü Tanrı'nın ya da yaratıkların özgür seçişine, onların
seçmeyi zorunlu kılmadan eğilimli kılan özgür seçişine dayanırlar.
Daha ileriye gitmeden önce, yukarıda göstermiş olduğumuz temellerden doğabilecek
büyük bir güçlüğü ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Şöyle demiştik: bireysel töz kavramı
başına gelebilecek her şeyi tam tamına içerir; bu kavrama bakarak gerçekte onunla ilgili
olarak söylenebilecek her şeyi söyleriz, dairenin doğasında daireden çıkarsanabilecek tüm
özellikleri görebildiğimiz gibi. Ama bu durumda olumsal doğrularla zorunlu doğrular ayrımı
kalkmış, insan özgürlüğüne yer kalmamış, mutlak bir yazgı tüm eylemlerimize de dünyanın
öbür olaylarına da egemen olacakmış gibi görünüyor. Ben bunu şöyle yanıtlayacağım: kesin
olanla zorunlu olanı birbirinden ayırmak gerekir: herkes gelecek olumsalların sağlanmış
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olduğu, çünkü Tanrı'nın onları öngördüğü üzerinde ortak görüşe sahiptir, ama bu onların
zorunlu oldukları anlamına gelmez. Ama (diyecekler) herhangi bir tanımdan ya da kavramdan
herhangi bir sonuç çıkarıldığında bu sonuç zorunludur. Oysa herhangi bir kişinin başına
gelebilecek bir şeyin, o kişinin doğasında ya da kavramında gücül olarak bulunduğunu öne
sürüyoruz, daireyle ilgili özelliklerin daire kavramında bulunması gibi. Bu durumda güçlük
ortadan kalkmamıştır. Bu güçlüğü sağlam bir biçimde giderebilmek için şöyle diyeceğim:
bağlantı ya da birbirini izleme iki türlü olur, biri mutlak olarak zorunludur, karşıtı çelişki
içerir, böylesi bir çıkarsama geometrinin doğruları gibi ölümsüz doğrularda bulunur; öbürü
ancak "ex hypothesi" zorunludur, ne var ki kendinde olumsaldır, karşıtı da çelişki içermez.
Bu bağlantı tam tamına arı fikirler üzerine ve Tanrı'nın basit anlığı üzerine değil, Tanrı'nın
özgür buyrultularına ve evrendeki sıralanışa dayanır.
Bir örnek verelim: Julius Caesar cumhuriyetin sürekli diktatörü ve efendisi olacağına
ve Romalıların özgürlüğünü ortadan kaldıracağına göre, bu eylem kavramında içerilmiştir,
çünkü biz böyle bir konunun tam yetkin kavramının doğasının,yüklemi de içerebilmesi için,
her şeyi "ut possit in esse subjecto" (13) kavradığını varsayarız. Denebilir ki Caesar bu
eylemi bu kavram ya da fikir dolayısıyla gerçekleştirmekte değildir, çünkü bu eylem Tanrı her
şeyi bildiği için Caesar'a uymaktadır. Buna karşılık kesinlikle şunlar söylenecektir: onun
doğası ya da biçimi bu kavrama uymaktadır ve Tanrı ona bu kişiliği verdiği için de onun bu
kişiliğe uygun olması gerekmektedir. Ben de gelecekteki olumsal olayları öne sürerek şunu
söyleyebilirim: onların gerçekliği ancak Tanrı'nın anlığında ve istemindedir. Tanrı onlara bu
biçimi önceden verdiğine göre onların gene buna uymaları gerekir.
Ama bu güçlükleri başka benzer güçlüklerle örnekleyerek hoşgördürmeye
çalışmaktansa onları ortadan kaldırmayı daha uygun bulurum, şimdi şurada söyleyeceklerim
her ikisini ortadan kaldırmaya yarayacaktır. Şimdi bağlantılar arasındaki ayrılığı ele almak
gerekiyor, diyorum ki önceselliklere uygun olarak gerçekleşen şey kesindir ama zorunlu
değildir, onun tersini yapan kişi onun gerçekleşmesinin (ex hypothesi) olmazlığına karşın
kendinde olmaz olan bir şey yapmış olmaz. Çünkü biri çıksaydı da Caesar konusuyla onun
"mutlu girişimi" yüklemi arasındaki bağlantıyı kanıtlamaya yarayan göstermeyi sonuna
erdirebilseydi şunu göstermiş olurdu: Caesar'ın gelecekteki diktatörlüğü temellerini onun
kavramında ya da doğasında bulur; bu kavram ya da doğada onun Rubicon ırmağı kıyılarında
durmak yerine bu ırmağı geçmeye karar verişinin, Pharsalus savaşından yenik çıkacak yerde
savaşı kazanışının nedeni yatar, olayların böyle gelişmesi usa uygundur ve dolayısıyla
kesindir, ama kendinde zorunlu değildir ve karşıtı çelişki içermez. Tanrı'nın az yetkini
gerçekleştirmesinin usa yatkın ve kesin olmasına benzer bu.
Caesar'ın bu yüklemiyle ilgili bu göstermenin sayılarla ya da geometriyle ilgili
göstermeler kadar mutlak olmadığını, ama Tanrı'nın insan doğası üzerine verdiği, insanın her
zaman (özgürce de olsa) en iyi görüneni gerçekleştireceği konusundaki buyrultusuna
(birincinin ardından verdiği buyrultuya) dayanan şeyler düzenini varsaydığını söyleyebiliriz.
Bu tür buyrultular üzerine temellenmiş her doğru kesin olmakla birlikte olumsaldır, çünkü bu
buyrultular şeylerin olasılığını değiştirmezler, daha önce de söylediğim gibi, Tanrı her zaman
kesin bir biçimde en iyiyi seçse de, bu daha az yetkin olanın olası olmasını ve olası kalmasını
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engelleyemez -daha az yetkin olan gerçekleşmese bile-, çünkü onun gerçekleşmesini önleyen
şey onun olası olmayışı değil yetkin olmayışıdır. Karşıtı olası olan şey zorunlu değildir.
Demek ki bu tür güçlükler ne kadar büyük görünürlerse görünsünler ortadan
kaldırılabilecek güçlüklerdir (gerçekten bu güçlüklere yönelen her kişi bunların ağırlığını aynı
ölçüde duymuştur), yeter ki tüm olumsal önermelerin öyle olmaları için değil de böyle
olmaları için nedenler bulunduğunu ya da (bu da aynı şeydir) doğruluklarının "a priori"
kanıtları bulunduğunu, bu kanıtların onları kesin kıldığını, bu önermelerdeki özne-yüklem
bağlantısının her ikisinin doğasında temelleri bulunduğunu, ancak bunların zorunlu
göstermeleri olmadığını, çünkü bu nedenlerin ancak olumsallık ilkesine ya da şeylerin varlığı
ilkesine, yani eşit ölçüde olası olan şeyler arasında en iyi olan ya da en iyi görünene
dayandığını, oysa zorunlu doğruların çelişmezlik ilkesi üzerine ve Tanrı'nın özgür istemiyle
yaratıkların özgür istemi göz önünde tutulmadan özlerin olası oluşu ya da olası olmayışı
üzerine temellendiğini iyice düşünmek gerekir.
l9.
Fizikte ereksel nedenlerin yararı.
İnsanlar için kötü yargılarda bulunmayı sevmem, bu yüzden ereksel nedenleri fizikten
uzak tutmaya çalışan filozoflarımızı suçlamıyorum. Ama açık açık söylemeliyim, bu bakışın
sonuçları bana tehlikeli görünüyor, hele bu görüşü sanki Tanrı eylemde bulunurken hiçbir
erek ya da iyilik öngörmüyormuş gibi, sanki iyi Tanrı isteminin konusu değilmiş gibi ereksel
nedenleri tümüyle yoksamaya kadar giden düşünceyle, bu konuşmanın başlarında çürüttüğüm
düşünceyle birleştirirsem tehlike daha da büyüyor. Bana kalırsa, tam tersine, tüm varlıkların
ve tüm yasaların ilkelerini ereksel nedenlerde aramalı, çünkü Tanrı her zaman en iyiyi ve en
yetkini öngörür.
Açıkça söylemeliyim, Tanrı'nın ereklerini ve öğütlerini belirlemek istediğimiz zaman
yanılgıya düşme tehlikesiyle karşılaşırız. Tanrı yalnızca bir tek şeyi göz önünde
bulunduruyor, her şeyi aynı anda göz önünde bulundurmuyor diye düşünürsek Tanrı'nın
ereklerini ve öğütlerini bir tek özel tasarıda sınırlamak istediğimiz zaman böylesi bir yanılgıya
düşeriz. Nitekim, Tanrı'nın dünyayı tümüyle bizim için yapmış olduğu, evrende bize
dokunmayan ve yukarıda konmuş olan ilkelere göre Tanrı'nın bizimle olan ilişkisine uygun
düşmeyen hiçbir şey bulunmadığı doğru olsa da, Tanrı dünyayı bizim için yaratmıştır diye
düşünmek büyük bir yanılgıdır. Böyle oluşan ya da Tanrı'nın yapıtlarından gelen herhangi bir
iyi sonuç ya da herhangi bir yetkinlikle karşılaştığımız zaman bunu Tanrı'nın tasarlamış
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Tanrı hiçbir şeyi gelişigüzel yapmaz, ve bize hiç
benzemez, biz bazen iyi yapmayı beceremeyiz. Bu yüzden hükümdarların tasarılarında çokça
incelik arayan aşırı tutumlu siyaset adamlarının yaptığı gibi ya da yazarda çokça bilgelik
arayan yorumcuların yaptığı gibi bu işte tökezlemek şöyle dursun, bu sonsuz bilgelikte çokça
düşüncelilik bulmamız gerekir. Onaylamakla yetinildiği halde yanılgıya düşmekten bu kadar
az korkulan bir başka alan yoktur, yeter ki Tanrı'nın tasarılarını sınırlayan olumsuz
önermelerden sakınılabilsin.
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Hayvanların şaşılası yapısını gören kişiler şeyleri yaratanın bilgeliğini tanımaya
yatkındır. Birazcık din duygusuna ve hatta gerçek "Felsefe"ye ulaşmış kişilere öneririm,
bunlar bazı uydurma kafalıların gözler görmek için yapılmış olmasa da gözlerimiz olduğu için
görmekteyiz gibi sözlerinden uzaklaşsınlar. Her şeyi maddenin zorunluluğuna ya da belli bir
raslantıya bırakan bu görüşlerin ağırbaşlılığına inanılırsa (yukarıda açıkladıklarımızı anlayan
kişilere her ikisi de gülünç gelse bile) doğanın zeki yaratıcısını tanımak güç olur. Çünkü
sonuç nedenini karşılamalıdır, hatta nedenin tanınmasıyla sonuç daha iyi tanınır, ve bir
yandan şeyleri düzenleyen yüce bir zekanın varlığını benimsemek, öte yandan onun
bilgeliğini kullanacak yerde olguları açıklamak için maddenin özelliklerini kullanmak usa
aykırı düşer. Büyük bir hükümdarın önemli bazı yerleri ele geçirerek bir zafer kazanmasının
nedenlerini göstermek için bir tarihçi muzaffer hükümdarın öngörüsüne dayanarak uygun
zamanı ve uygun araçları nasıl seçtiğini, gücüne dayanarak tüm engelleri nasıl aştığını ortaya
koymaz da, top barutunun küçük parçacıkları bir kıvılcıma dokununca katı ve ağır bir cismi
ele geçirilen yerin duvarlarına yollayabilecek kadar büyük bir hızla fırladılar, öte yandan
topun bakırını oluşturan küçük cisimlerin dalcıkları birbirine geçmiş durumda olduklarından
bu hızla top parçalanmamıştır gibi sözler ederse böyle davranmış olur.
22.
Hem doğayı mekaniklikle açıklayanlara hem de cisimsel olmayan doğalara
başvuranlara yatkın olabilmek için her iki görüşün sonuçsal nedenlerle ve etkin nedenlerle
bağdaştırılması.
Bir hayvanın ilk dokusunun oluşumuyla tüm parçalarının oluşumunu mekanik olarak
açıklayabileceklerini düşünenlerle aynı yapıyı sonuçsal nedenlerle açıklayanları uzlaştırmak
için bu belirlemeyi yapmak gerekir. Her ikisi de iyidir, yalnızca büyük işçinin sanatına hayran
olmak için değil, aynı zamanda fizikte ve hekimlikte yararlı şeyler ortaya koymak için her
ikisi de uygun olabilir.Ve bu ayrı yolları izleyen yazarların birbirlerine kötü davranmamaları
gerekirdi.
Çünkü, görüyorum, tanrısal Anatomi'nin güzelliğini açıklamaya yönelenler gelişigüzel
görünen bazı sıvıların devinimleri organlarda çok güzel bir çeşitlilik yaratmaktadır diye
düşünenlerle alay ediyorlar, bu kişileri zirzop ve dindışı kişiler sayıyorlar. Bunlar da bu sefer
öbürlerini basit ve boşinançlı kişiler olarak belirliyorlar, bunlar göklerde gürüldeyenin Zeus
değil de bulutlarda bulunan herhangi bir madde olduğunu bildiren fizikçileri dinsiz yerine
koyan eskilere benziyorlar. En iyisi her iki belirlemeyi de birbiriyle uzlaştırmak olurdu, çünkü
sıradan bir karşılaştırma yapmama izin verilirse diyebilirim ki bir işçinin ustalığını göstermek
ve övmek için makinenin parçalarını yaparken ne gibi tasarıları olduğunu belirlemekle
kalmam, her parçayı yapmak için kullandığı gereçleri de açıklarım, hele bu gereçler basit
gereçlerse ve zekice yapılmış gereçlerse. Tanrı bedenimizden bin kez daha zekice kurulmuş
bir makineyi yapabilecek çok usta bir sanatçıdır, çok basit birkaç sıvıyı kullanarak yapıverir
bunu, yeter ki doğanın olağan yasaları onları böylesine sevilesi bir ürün ortaya koyabilmeleri
için en uygun biçimde belirlemiş olsun; ayrıca Tanrı doğanın yaratanı olmasaydı bu böyle
olmazdı.
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Bununla birlikte bence gerçekten daha derin ve bir anlamda daha dolaysız ve "a priori"
olan etkin nedenler yolu ayrıntılara yönelindiğinde oldukça güçtür, sanırım filozoflarımız da
ondan zaman zaman iyiden iyiye uzaklaşmışlardır. Buna karşılık sonuçsal nedenlerin yolu
daha kolaydır ve Anatomi'nin çok önemli örnekler ortaya koyduğu daha fiziksel olan öbür
yolda daha uygun araştırmalar getirecek olan önemli ve yararlı doğruları ortaya çıkarmaktan
hiç de geri kalmaz. Bunun gibi, kırılma kurallarının ilk bulucusu Snellius da ilkin ışığın nasıl
oluştuğunu araştırmaya yönelmeseydi bu kuralları bulmak için çok beklerdi. Snellius eskilerin
ışıkyansıması için kullandığı yöntemi izledi, bu yöntem de sonuçsal nedenlere dayanır. Çünkü
eskiler bir ışını belli bir noktadan belli bir noktaya göndermek üzere belli bir yüzeyde
yansıtırken (bunu doğanın böyle tasarladığını düşünelim), gelme açısıyla yansıma açısının
birbirine eşit olduğunu bulmuşlardır, bunu Larissalı Heliodoros'un küçük bir kitabında ve
başka yerlerde görebiliriz. Bana kalırsa Bay Snellius ve ondan sonra da (ondan iyiden iyiye
habersiz olarak) M. Fermet bunu kırılmaya daha zekice uygulamışlardır. Çünkü ışıklar aynı
ortamlarda kendileri de ortamların dirençlerinin orantısından başka bir şey olmayan sinüslerin
orantısına uyuyorlarsa, demek ki bu yol bir ortamdaki belli bir noktadan bir başka ortamdaki
bir başka noktaya ulaşan en kısa ya da hiç değilse en belli yoldur. Bay Descartes'ın bu teoremi
etkin nedenlere dayanarak göstermesinde çok büyük eksikler vardır. Hatta diyebiliriz ki Bay
Descartes Hollanda'da Snellius'un buluşunu öğrenmiş olsaydı onu hiçbir zaman
bulamayacaktı.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Leibniz’in akılcılık anlayışını gördük. Leibniz çağında yükselen bilimi,
metafizikle uyumlu olacak biçimde ele almak ister. Tüm gerçeklik monadlar adını verdiği
metafizik öğelerden oluşur. Bu monadalar kendilerinde taşıdıkları erekler yoluyla mekanik
olarak açıklanabilir.
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Bölüm Soruları
1) Leibniz, mekanik biçimde açıklanabilen fenomenlerin altında .........
monadlar bulunduğu düşüncesindedir.
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Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) düşünsel
b) değişen
c) metafizik tözler
d) durağan
2) Leibniz’e göre her bir monad kendi ......... tüm olup bitenleri içerir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) dünyasında
b) algısında
c) yerinde
d) kavramında
3) Bir monad başka bir monad üzerinde etkide .........
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) kalır
b) bulunur
c) bulunamaz
d) sayılır
4) Leibniz ......... ile monadların birbirlerine uzaktan etkide bulunuşunu açıklar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) önceden kurulmuş uyum
b) çelişmezlik
c) yeter neden ile
d) özdeşlik
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5) Akıl doğruları ....... ilkesine dayanır
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) önceden kurulmuş uyum
b) çelişmezlik
c) yeter neden ile
d) özdeşlik
6) Leibniz felsefesinde hangi felsefe geleneklerini birleştirmiştir?
7) Leibniz’in dile yönelik ilgisinin nedeni ne olabilir?
8) Monadların özellikleri nelerdir?
9) Leibniz doğuştan bilgi hakkında ne düşünür?
10) Akıl doğrularına ne türden örnekler verilebilir?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)a, 5)b
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13. BERKELEY: AŞIRI DENEYCİLİKTEN İDEALİZME GEÇİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kısaca Berkeley’i Tanıyalım
13.2. Locke’a Karşı
13.3. Birincil Nitelik- İkincil Nitelik Ayrımına Karşı
13.4. Tözler Hakkında
13.5. Tasarım Kuramı
13.6. Dış Dünyanın Yok Sayılması
13.7. Cisimsel Töz
13.8. Doğa
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Zihnimiz dış dünyadan gelen tüm duyumları verebilen bir makineye bağlı olsaydı,
nasıl bir gerçeklik algımız olurdu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Berkeley: Aşırı
Deneycilikten İdealizme
Geçiş
Berkeley: Aşırı
Deneycilikten İdealizme
Geçiş

Berkeley’in öznel
idealizmini anlamak.

Okuma

Berkeley’in deneycilik
anlayışını kavramak.

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Berkeley



Öznel İdealizm



Deneycilik
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Giriş
Bu bölümde Berkeley aracılığıyla deneyci düşüncenin tutarlı biçimde savunulması
durumda ulaşılan sonuçları konu edeceğiz. Bu bağlamda önce Berkeley’in yaşamından
kesitlere, ardından Locke’tan ayrıldığı konulara ve daha sonra kendi deneycilik anlayışını ele
alacağız.
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13.1. Kısaca Berkeley’i Tanıyalım
Berkeley, modern dönem deneyciliğin Locke’tan sonraki temsilcisidir. Ne var ki aşırı
deneyci tutumu Berkeley’i bolca metafizikle bezenmiş bir anlayışa taşır çünkü o, tüm
gerçekliğin zihinde kurulduğunu öne sürer. Bu görüşünün bir sonucu olarak cisimsel şeylerin
gerçekten var olmadığını, var olanların ise yalnızca ideler olduğunu belirtir. Berkeley’in söz
konusu görüşleri yaşamını bir din adamı olarak sürdürmesiyle yakından ilgilidir. O halde,
önce Berkeley’in yaşamına bakalım ardından felsefesinin ayrıntılarıyla ilgilenelim.
George Berkeley 12 Mart 1685 yılında İrlanda’nın Kilkenney bölgesinde Dyser
kentinde doğar. Babasının İrlanda’ya göç etmiş bir İngiliz lordudur. 1696 yılında
Kilkenney’de okula başlar. 1700 yılında felsefe, bilim ve teoloji alanında çalışmak üzere
Dublin’deki Trinity Kolejine, daha sonra Dublin Üniversitesine girer. 1704 yılında lisansını,
1707 yılında yüksek lisansını tamamlar. Eğitimi boyunca Boyle, Locke, Newton, Descartes,
Malebranche, Leibniz gibi düşünürlerin eserleri üzerinde derin izler bırakır. Trinity Kolej’de
1720 yılına kadar öğretmenlik yapar. Bu süreçte papazlığa atanır bunun yanı sıra, kütüphane
müdürlüğü, dekan yardımcılığı, Yunanca ve İbranice öğretmenliği görevi sürdürür.
1713 yılından başlayarak Avrupa’nın farklı kentlerini dolaşır. Gezilerinin teması,
ahlaki bir reform çabasını yürürlüğe koymaktır. 1721’de Londra’ya döner. Gezileri sonunda
bu proje için ideal uygulama alanı olarak Amerika’yı görür. Böylece 1728 yılında bir
misyoner okulu açmak üzere Amerika’ya yola çıkar. 1729’da New Port’a ulaşır. 1731-32
yıllarında yeniden İngiltere’ye döner. Daha sonra Dublin’de Cloyne Anglikan piskoposluğu
görevine atanır
Yaşamının son yıllarını piskoposluk yaparak ve kitap yazarak geçirmiştir. Ocak
1753’te Oxford’da ölür.
Eserleri
Berkeley’in üç temel eseri bulunur
1709 yılında Yeni Bir Görme Teorisine Doğru [An Essay Towards a New Theory of
Vision],
1710 yılında İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine Bir Deneme [A Treatise Concerning the
Principles of Human Knowledge],
1713 yılında Hylas ile Philonous arasında Üç Konuşma [Three Dialogues Between
Hylas and Philonaus] yazılır. Deneme’nin alt başlığı ‘Şüpheciliğin, Ateizmin ve Dinsizliğin
Temelleriyle Birlikte, Bilimlerdeki Hata ve Zorluğun Belli Baslı Nedenlerinin
Soruşturulması’dır. Konuşma’nın alt başlığı ise “Amacı Açıkça Şüphecilere ve Ateistlere
Karşı, İnsan Bilgisinin Gerçekliği ve Yetkinliğini, Ruhun Cisimsel Olmayan Varoluşuyla Bir
Yaradan’ın doğrudan İnayetini Kanıtlamak ve Aynı Zamanda Bilimleri Daha Kolay, Faydalı
ve Özlü Hale Getirmek’tir.
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13.2. Locke’a Karşı
Berkeley’in deneyciliği ilkin Locke’a yönelik eleştirilerle başlar. Hatırlanacağı üzere
Locke, bilgimizin idelerle sınırlı olduğunu belirtmişti. Bu bakımdan Locke açısından
doğruluk ideler arasındaki tutarlılığa ilişkindir. Böylelikle doğruluk, ide ile nesnesi arasındaki
uyum olmaktan çıkar. Bunun yanı sıra Locke şeylerin niteliklerini birincil ve ikincil nitelikler
olarak bölümlemişti. Bu bölümleme Locke’un duyusal bilginin kesinliğiyle ilgili sonuçlar
çıkarmasına yaramıştı. Buna göre Locke ide oluşumuna kaynaklık eden şeylerin gerçekte ne
olduklarının bilinemez olduğuna dikkat çekmişti. Sonuç olarak Locke, bir yandan nesnelerin
doğası ya da cisimsel tözler bilinemez derken, öte yandan dış dünyanın varoluşunu ve
nesnelerini açıklama çabasındadır.
İşte tam bu noktada Berkeley, Locke’un deneyci felsefesini radikalleştirerek daha
tutarlı bir tutum takınır. Ancak bu tutarlılık onu dış dünyanın yok sayılmasına kadar götürür.
Şimdi Berkeley’in söz konusu düşünceye nasıl ulaştığına daha yakından bakalım.

13.3. Birincil Nitelik- İkincil Nitelik Ayrımına Karşı
Berkeley, Locke’un birincil ve ikincil niteliklere ilişkin ayrımını geçerli saymaz.
Locke, birincil nitelikleri nesnenin büyüklük, biçim, durum vb. gerçek nitelikleri; ikincil
nitelikleri ise renk, koku, sıcaklık vb. duyumlarda açığa öznel nitelikler olarak ele almıştı.
Locke, birincil nitelikleri nesnede, ikincil nitelikleri ise öznede görmüştü. Berkeley ise birincil
niteliklerin zihinden bağımsız var oldukları düşüncesini benimsenemez. Dahası Berkeley
birincil nitelikleri ikincil niteliklere ek nitelikler olarak değerlendirir. Sözgelimi bir marulun,
ikinci nitelikleri, yani rengi, kokusu, tadı ortadan kalktığında marul da ortadan kalkar. Locke
ise marulun kapladığı uzay ile marul idesinin geldiği kaynağın kaldığı öne sürer. Berkeley ise
Locke’un uzamsal niteliklerini kanıtlanmamış varsayımlar olarak görür.

13.4. Tözler Hakkında
Anımsanacağı üzere Descartes tözleri cisimsel ve düşünen töz olmak üzere ikiye
ayırmıştı. Locke idelerin geldiği tözün bilinemez olduğunu belirtir. Bilinemez olsalar bile
cisimsel tözler vardır. Berkeley töz konusunda da, Locke’a katılmaz. İmdi Berkeley cisimsel
tözün varoluşunu reddederek, tözün cisimsiz olması gerektiğini savunur. Ona göre yalnızca
ruh, töz olarak nitelenmeyi hak eder ve var olanların ya ideler ya da ruhlar olduğu öne sürer.

13.4. Tasarım Kuramı
Berkeley, Locke’un adcılığını radikalleştirir. Locke, insan zihninin, tümel kavramları
oluşturmak için çok sayıda nesnenin ortak yanlarını soyutladığını belirtir. Ona göre tümeller
insan zihinde oluşturduğunu düşünür. Berkeley ise tümel idelerin anlama yetisince türetilmiş
adlar olduğu düşüncesini yadsır. Hatta daha da ileri giderek tümellerin zihinde bile
bulunmadığını savunur. Bunun yerine, tümelleri açıklamak için Berkeley tasarım kuramına
başvurur. Tasarım kuramı uyarınca, zihinde her hangi biri bireyselle ilişkilendirmeden bir
tümeli canlandırmak, sözgelimi olduğu gibi 3 ya da olduğu gibi üçgen canlandırmak
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olanaksızdır. Dolayısıyla bir tümel her zaman somut bir bireyselle ilişkili düşünülür. Zihinde
canlandırılan her zaman tikel şeydir. Bu tikel ide ile idenin olanaklı tüm durumları tasarlanır.
Berkeley’e göre ideler duyusaldır. İdeler duyular yoluyla elde edilir. Berkeley’in
radikal deneyciliği tümellerin reddedilmesiyle sonuçlanır. Sonuç olarak cisimsel dünya
kullanımdan düşer.

13.5. Dış Dünyanın Yok Sayılması
Var olmak algılanmaktır (Esse est percipi). Bu yaklaşım Berkeley açısından bir şeyin
gerçek olmasının ölçütüdür. Söz gelimi, UFO’ların gerçek olup olmadığını tartıştığımızı
varsayalım. UFO’ların gerçekliğiyle ilgili ölçütümüz ne olacak? Ancak Bir UFO
ağıladığımızda onun gerçek olduğunu düşünürüz. Dolaysıyla bir şeyin gerçek olduğunu
yalnızca onu algıladığımızda saptayabiliriz. Öyleyse bir şeyin algısını edinmek, onun var
oluşu için zorunlu koşuldur. Bir şeyin varlığından söz edilecekse, şeyin algılanmış olması
gerekir. İşte Berkeley bu görüşü alarak algılamayı, var olmanın yeter koşulu durumuna getirir.

13.6. Cisimsel Töz
Berkeley maddeyi yok sayar. Filozofların hep maddeden söz etmiş olmalarına karşın
kimse maddeyi görmemiştir. Madde soyut nitelikleri bir araya getiren bir kurgulamadır.
Cisimsel tözlere gelince, Berkeley’e göre idelerin nedeni cisimsel tözler değildir. İdelerin
nedeni yine başka idelerdir. Berkeley açısından, cisimsel bir tözün ilişkin sanı, bazı idelerin
daha canlı, güçlü, açık ve sabit olmasından kaynaklanır.
İlk ideler dışsal bir neden tarafından üretilir. Dışsal duyular, bizim tarafımızdan yapay
olarak üretilmiyorsa, irade ortaya koyan ve düşününe bir dışsal neden tarafından üretilmelidir.
Yoksa dışsal şeylerin bu ideleri bize etki edemez. Duyumlarımız düzenli ve çeşit çeşit
olduğundan nedenleri de sınırsız güç ve bilgi taşımalıdır. Bu dışsal neden Tanrı’dır. Duyumlar
Tanrı tarafında oluşturulur. Berkeley maddi dünyanın olmadığını, insanların maddi dünyadaki
varlıklar ya da cisimler olarak düşündüğü şeylerin gerçekte Tanrı’dan alınan duyusal iletiler
olduğunu belirtir.
Berkeley dış dünyanın gerçekliğini ortadan kaldırıp, ona Tanrı aracılığıyla yeniden
varlık kazandırır. Bu yaklaşım, gerçek şeyler ile hayali şeyler arasındaki ayrımı silikleştirir.
Karşımda duran yağız at ile kanatlı at arasındaki ayrımın ne olduğunu Berkeley’e
sorduğumuzda, yağız ata ilişkin tutarlı deneyimler bütünü nedeniyle yağız atın gerçek
olduğunu söyleyecektir. Kanatlı at ise tutarlı deneyimler bütününden uzaktır. O halde öznel ya
da hayali bir idenin nesnel olabilmesinin koşulu, Tanrı’nın bu ideyi herkese sunması ve bu
sunuşun tutarlı deneyimler bütününe yol açmasıdır.

13.7. Doğa
Berkeley’in doğa anlayışı dönemde egemen olan mekanist anlayışa tepkidir. İdelerin
toplamı Tanrı tarafından diğer bir deyişle Doğa tarafından oluşturulmuştur. Doğanın
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değişmez, sürekli düzenliliği Tanrısal yasalardır. Bu bakımdan Berkeley açısından doğa
mekanik bir düzenlilik değil teleolojik (ereksel) bir düzenliliktir. Doğadaki tüm etkin nedenler
nihai neden olan Tanrı’da aranmalıdır.
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
Aşağıdaki okuma parçası Hume’un Selmin Evrim tarafından çevrilen İnsan Zihni
Üzerine Bir Araştırma 8 adlı eserinin “Fikirlerin [idelerin] Çağrışımı Üzerine” adlı
bölümündendir.
Zihnin türlü türlü düşünce veya fikirleri arasında pir bağlantı prensibinin bulunduğu ve
bu düşünce veya fikirlerin bellek veya hayal gücünün karşısına, biri ötekini çağırmak yoluyla
oldukça metot ve düzenlilikle çıktıkları aşikardır. Düşüncelerimizde, en ciddi
konuşmalarımızda, bu hali ortaya koymak kolaydır. Nitekim uluorta akla gelip de
fikirlerimizin muntazam seyir veya zincirlenmesini bozan her başıboş düşünce hemen göze
çarpar ve bertaraf edilir. Hatta iyi düşünecek olursak en alabildiğine giden ve en taşkın
hayallenmelerimizde rüyalarımıza varıncaya kadar, hayal gücümüzün pek de öyle tesadüfe
göre işlememiş - olduğunu, tersine, birbirinin ardı sıra gitmiş olan türlü̈ fikirler arasında,
daima bir bağ bulunmuş olduğunu görürüz. Evvelce arada geçmiş olan bir konuşma ve
görüşmeyi - isterse görüşmelerin en dağınık ve en hürü olsun- tekrarlamak mümkün olsaydı,
buradaki bütün geçişlerin; laftan lafa açılmaların bir bağlantı prensibi meydana çıkardıkları
derhal fark edilirdi. Dahası var; bu bağlantı prensibi göze görünmese bile, konuşmanın
gidişini bozmuş olan kimse, bize, o anda zihninden gizli bir düşünce zincirinin geçmiş ve
kendisini yavaş yavaş saadetten uzaklaştırmış olduğunu söyleyecektir. Türlü dilleri, hatta
aralarında hiçbir bağlantı, hiçbir alış veriş olduğunu hatırımıza bile getirmediklerimizi
kıyaslayınca: görürüz ki en karmaşık fikirleri dile getiren kelimeler arasında sıkı bir yakınlık
vardır: işte bu da, bu karmaşık fikirlerin içine aldığı basit fikirlerin kendi aralarında, etkisi
bütün insanlık üzerinde kendisini duyurmuş olan, evrensel bir prensiple bağlanmış
olduklarının sağlam belgitlemesidir.
Türlü fikirler arasındaki bağlantı, gözlemden kaçamayacak kadar bilginin bir olgu
olduğu halde çağrışım prensiplerinin hepsinin sayıp dökmeye ve sınıflara ayırmaya çalışmış
bir filozof bilmiyorum; oysaki nu, mükemmelen merak uyandırıcı bir konudur. Bence fikirler
arasında üç bağlantı prensibi bulunduğunu meydandadır ki, bunlar da, benzerlik, zaman ve
yer içinde bitişiklik ve sebeple neticedir.
Bu prensiplerin fikirleri birbirine bağlanmaları halinden öyle sanıyorum ki, hiç de
şüphe edilmez: Bir portre görünce, tabiatıyla aslını düşünürüz [benzerlik], bir evin odalarının
birinden söz edilirse, öteki odalar üzerinde de bilgi edinmek veya söz açılmak fırsatı belirmiş
olur [bitişiklik] ve sonunda eğer aklımıza bir yara getirecek olursak, bu yaranın peşi sıra giden
acıyı da düşünmeme adeta elimizden gelmez [sebep-netice] (...)

Hume, David (1998), İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, Çeviren: Selmin Evrim, Milli Eğitim Basımevi,
Ankara.
8
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Berkeley deneyciliği son noktasına kadar taşıyarak, dış dünyanın gerçekliğinden kuşku
duyar . Dış dünyaya ilişkin tüm bildiklerimiz duyumlara geri götürülebilindiğine göre, dış
dünya dedeiğimiz gerçekte duyumlarla kurulur. Bu akıl yürütme Berkeley’in denceycilikten
öznel idealizme geçmesini sağlar.
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Bölüm Soruları
1) Berkeley, .......... adcılığını radikalleştirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Descartes’in
b) Platon’un
c) Locke’un
d) Boethius’un
2) Berkeley açısından aşağıdakilerden hangisinin varoluşu Tanrı olmaksızın
gerçektir.
a) Taksim Meydanı
b) Gezi Parkı
c) Gökyüzü
d) Algılanan koku
3) Berkeley tüm gerçekliğin ........ kurulduğunu öne sürer.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) mekanda
b) zamanda
c) dilde
d) zihinde
4) Berkeley tümelleri açıklamak için ........... kuramına başvurur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) tasarım
b) anlam
c) gönderim
d) sezgi
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5) Berkeley’in doğa anlayışı dönemde egemen olan ....... anlayışa tepkidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) animist
b) teolojik
c) erekselci
d) mekanist
6) Berkeley’in nitelikler hakkındaki düşüncelerini belirtiniz.
7) Berkeley’in tözler hakkındaki düşüncelerini belirtiniz.
8) Berkeley’in tasarım kuramı nedir?
9) Berkeley dış dünya hakkında ne düşünür?
10) Berkeley önünüzde duran bu metnin gerçekliği hakkında ne düşünür?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)a, 5)d
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14. HUME: NEDENSELLİK SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Giriş
14.2. Tasarımların Kaynağı
14.3. İzlenimler-İdeler
14.4. İmgelem
14.5. Çağrışım Yasaları
14.6. Nedensellik
14.7. İde Bağıntıları
14.8. Olgu Sorunları

276

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Şimdiye kadar yere bırakılan topun hep düşmüş olmasından yere bırakılan her
topun zorunlu olarak düşüeceği sonucu çıkar mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Hume: Nedensellik
Sorunu

Hume’un deneyciliği
anlamak.

Okuma

Hume: Nedensellik
Sorunu

Hume’un nedensellik
eleştirisini öğrenmek.

Okuma

Hume: Nedensellik
Sorunu

Çağırşı yasaları yoluyla
izlenimlerden idelerin
oluşturulmasını kavramak.

Okuma
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Anahtar Kavramlar


Hume



İde



İzlenim



Nedensellik
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Giriş
Bu bölümde Hume’un deneyciliği, kuşkuculuğa vardırmasını konu edeceğiz. Hume,
bilginin kökenine ilişkin usavurmaları sonuç nedenselliğin alışkanlık sonucu olduğunu
belirtir. Bu bakımdan doğa yasalarının zorunlu oluşundan kuşku duyar. Çalışmamızda
Hume’un söz konusu görüşünün temellerini inceleyeceğiz.
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14.1. Giriş
Modern dönem İngiliz deneyciliğin üçüncü büyük filozofu David Hume’dur (17111776). Hume deneyciliği kuşkuculuğa vardırır. Öyle ki, modern doğa bilimin görkemli
gelişiminin yaşandığı bir dönemde bu yasaların kuruluşunu şüpheyle karşılar. Sağlam olduğu
düşünülen fiziğin bilgisine hücum eder. Çünkü Hume açısından fiziki olayların bilgisini
tümevarımla elde etmemize karşın tümevarımın dayandığı nedensel ilişkilerin temelleri
zayıftır. Hume’un bu karşı koyuşu nedensellik eleştirisi olarak bilinir. Bu eleştirinin
anlaşılması Hume’un bilgi kuramının temel noktalarının bilinmesine bağlıdır. Bu açıdan önce
Hume’un deneycilik anlayışını konu edelim.
Başlıca Eserleri
1739-1740, İnsanın Doğası Üzerine Bir İnceleme
1742, Ahlak, Siyaset, Yazın Denemeleri
1751, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma
1752, Siyasal Söylevler
1754-1762, İngiltere Tarihi

14.2. Tasarımların Kaynağı
Hume, Locke’un deney bilgisinin kaynaklarını çözümlemek üzere yaptığı iç deney ile
dış deney ayrımını yeterli bulmaz. Daha kökten bir ayrım peşindedir. Bu bakımdan Hume
henüz yirmili yaşlarda yazdığı İnsanın Doğası Üzerine Bir İnceleme’de algıları ya da başka
türlü söylersek zihinsel içeriği, izlenimler (impressions)ve ideler/düşünceler/fikirler (ideas)
olarak iki öbeğe ayırır.

14.3. İzlenimler-İdeler
İzlenimler, görme, duyumsama, duygulanma, işitme, tatma, dokunma sırasındaki canlı
duyumlardır. İdelere göre daha güçlüdürler.
İdeler ise cansız tasarımlardır. Hume onları, izlenimlerin soluk kopyaları olarak
niteler. Hayal gücünün, akıl yürütmenin ya da anımsamanın ürünüdürler. Ne kadar soyut
olursa olsun her türlü ide, izlenimlerden kaynaklanır. Hume bu görüşünü kanıtlamak için
renkleri nasıl bildiğimizi gözden geçirme çağırır. Doğuştan görmeyen birisi, hiçbir renk
duyumsamadığından ötürü renkleri bilemez. Yani, hiçbir renk idesi bulundurmaz. Bunun gibi
işitme engelli birisi sesler hakkında hiçbir fikir edinemez. Öyleyse idelerin kökeninde
izlenimler bulunur. Demek ki Hume, ide-izlenim bağıntısı hakkında şu sonuçlara ulaşır:
1. Bütün ideler önceki izlenimlere geri götürebilir.
2. Bir organın yokluğunda o organa ilişkin ideler/düşünceler üretilemez.
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Bununla birlikte Hume iki algı arasında ayrıma gider. Şöyle der: “düşünce, geçmiş
duygu ve duygulanımları olduğu gibi yansıtan sadık bir aynadır fakat bu aynadaki renkler ilk
algıların bürünmüş olduğu renklere göre soluk ve sönüktürler.” Görüldüğü gibi bir izlenimin
bellekte canlandırılması duyumun bir kopyasını sağlar ancak bu kopya canlı ve güçlü değildir.
Bundan ötürü “en canlı ide zayıf duyudan daha aşağıdır” demektedir. Bu düşüncesini verdiği
şu örnekle açıklar. Bir öfke anında yapılabilecek olanlar, öfke anı geçtikten sonra o anı
düşünerek yapılacak çok farklıdır.
İde-izlenim bağıntısı arasında değinilmesi gereken bir başka nokta öznellik sorunudur.
Yani, izlenimler idelerin nedeniyse, aynı olayları yaşayan başka başka kimselerde nasıl farklı
düşünceler olabilir? Hume’a göre bu durum algıların farklı olmasından kaynaklanır. Herkesin
algısı, son kertede diğer algılardan farklıdır. Böyle olmasaydı herkes aynı düşünürdü.
Peki, izlenimler idelere nasıl dönüşür?

14.4. İmgelem
İzlenimlerin idelere dönüşmesini bellek ve imgelem / hayal gücü sağlar. Ancak hayal
gücü bütünüyle serbest değildir, iç ve dış duyumların sağladığı ideleri aşamaz .İmgelemin
çalışması bir takım yasalar uyarınca olur. Bu yasalar tasarımları birbirlerine bağlar. Söz
konusu yasalar Hume çağrışım yasaları adı verir.

14.5. Çağrışım Yasaları
Hume’a a göre farklı dillerdeki, karmaşık ideleri belirten sözcükler arasındaki
benzerlik bize, idelerin bağlanmasındaki evrensel ilkeleri gösterir. Üç tür çağrışım yasası
bulunur.
1. Benzerlik / ayrılık: birbirine benzer ideler birleştirilir.
2. Uzay ve zamanda yan yanalık / süreklilik: uzay ve zamanda sürekliliği olan ideler
bir araya getirilir.
3. Neden-etki/sonuç bağıntısı: yinelenen olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri
kurulur.

14.6. Nedensellik
Yukarıda dile getirdiğimiz üzere Hume’un deneyciliği onu nedensellik eleştirisi
yapma aşamasına getirir. Hume açısından bir a olayının b olayının ardında geldiğini bir çok
kere görünce bu bir alışkanlık duygusu yaratır. Bu bakımdan neden ile sonuç arasında zorunlu
bir bağıntı bulunmaz. Dolayısıyla nedenselliğin kökeni alışkanlıktır. Tasarımların
bilincimizde art arda gelişlerine bakarak, olaylar arasında zorunlu bağıntılar çıkaramayız, bu
bağıntıları kanıtlayamayız, onlara ancak inanabiliriz. Hume’un bu sarsıcı görüşü, nedensellik
düşüncesinin olgulara insan zihnince yüklendiği biçimiyle de yorumlanabilir. Buradaki kilit
nokta, zorunluluktur. Zorunlu olan, başka türlü olamayacak olandır. Sözgelimi onluk sistemde
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iki kere iki her zaman dört eder. Oysa doğa olayları açısından durum böyle değildir. Şimdiye
kadar güneşin sabahları doğmuş olması bundan sonrası için hiçbir zorunluluk taşımaz.
Gerçekten de güneş bir yıldız olduğundan bir gün mutlaka sönecektir. Bu durumda sabah
doğmayacaktır. Bizde güneş doğar sabah olur düşüncesinin yer etmesinin nedeni ise
alışkanlıktır. Binlerce yıldan beri güneş doğup sabah olduğu için tümevarımla çıkarım
yaparız. İşte Hume bu çıkarımın zorunlu olmadığını bir alışkanlık sonucu yapıldığına dikkat
çeker.
Hume felsefesinde değinmemiz gereken bir başka nokta onun bilgiyi bölümlemesidir.
Hume, bilgiyi ide bağıntıları ve olgu sorunları olmak üzere ikiye ayırır.

14.7. İde Bağıntıları
Hume açısından ideler çeşitli düzeylerde örgütlenerek yeni ideler oluşturur. Bu yeni
ideler zihnin ideler arasında yaptığı işlemler sonucu ortaya çıkar. Bu işlemler tümdengelim,
soyutlama ve birleştirmeye dayanır.
Zihin, dış ya da iç duyulardan gelen izlenimleri bu işlemler sonucu, karıştırıp,
birleştirerek basitten karmaşığa çeşitli biçimlerde ideler yaratır. Böylelikle ideler, zihinde
basitten karmaşığa doğru örgütlenmiş bir dizgede durur. Çeşitli düzeylerde ideler elde
edildikten sonra Hume bu ideler arasında a priori bağıntılardan söz eder. Burada a priorilik,
düşünüş ve dilin kullanımında ortaya çıkar. Bu nedenle bu tür ide bağıntıları, doğrudan
edimsel anlamda gerçek olan bir şey hakkında bildirimde bulunmazlar. İde bağıntılarının
çelişikleri olanaklı değildir. İde bağıntıları, geometri, cebir, aritmetiği içerdiği gibi; sezgisel
ya da kanıtlamalı kesinlik taşıyan konuları içerir.
Sözgelimi geometride yer alan ide bağıntılarından biri olan dik üçgenin kendisi
doğada yoktur. Bu dik üçgenle ilgili olarak ileri sürülen “hipotenüsün karesinin diğer iki
kenarın karelerinin toplamına eşit olması” bağıntısı da ideler arasında kurulan bir bağıntıyı
ifade eder. Aynı biçimde “2 x 5 = 10” ifadesi de sayılar arasında kurulan bir bağıntıdır.

14.8. Olgu Sorunları
Hume olgulara ilişkin tüm bilgimizi olgu sorunları/doğruları olarak değerlendirir. Olgu
sorunları, olguları açıklayan doğa yasaları, deney ve gözlem üzerine genellemelere dayanan
akıl yürütmelerdir. Bu tür bilgilerimiz ide bağıntıları gibi kanıtlamalı bilgiye ve tümdengelime
dayanmaz. Bu bakımdan olgu doğruları idelerin bağıntısı kadar kesinlik vermezler. Her olgu
sorununun çelişiğinin düşünülmesi mümkündür.
Hume’a göre olgu sorunlarının dayandığı akıl yürütmelerde deneyime başvurmaksızın
çıkarım yapılamadığından hiçbir doğa yasası a priori bilinemez. Burada yeri gelmişken bir
ayrıma dikkat çekelim, yukarıda Hume’un nedensellik eleştirisinden söz ederken, şimdi doğa
yasalarının yapısını açıklamamız bir çelişki midir? Elbette değildir. Hume, doğa yasalarının
zorunlu bağıntılar içermediğini dile getirirken, onların olmadığını söylemez. Söylediği doğa
yasalarının kuruluşa ilişkin bir eleştiridir. Sonuç olarak Hume’un deneyciliği, deney bilimleri
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açısından kuşkuculuk içerir. Bu bakımdan deney bilimleri yalnızca olguları saptamakla
yetinecek, işi zorunlu bağlantılar kuran kuramlar üretmeye götürmeyecek.
Hume felsefesinin diğer başlıklarına bakacak olursak açıkça anlaşılacağı üzere
düşüncenin sınırları duyularla sağlanan malzemedir. Zihin bu malzemeleri yer değiştirir,
çoğaltır, azaltır. Sözgelimi altın dağı tasarladığımda altın ve dağ gibi daha önce edindiğim iki
ideyi birleştiririm. Görüldüğü gibi hayali imgeler de, dolaylı yoldan deneyimlediklerime geri
götürülür.
Öte yandan akla gelebilecek bir başka sorun tüm tasarımların kökü izlenimlerde ise
nasıl yanılabildiğimizdir. Yanılgı idenin gerçekte hiç bir ilgisi olmadığı bir izlenime
bağlanmasından kaynaklanır. Bunu yapan ise hayal gücüdür. İzlenimler bellekte idelere
dönüşür. Hatırlama eskiden edinilmiş izlenimin yeniden ortaya konmasıdır. Fakat bu
izlenimler artık soluktur. Yanılgı işte bu hatırlanana izlenimler arasında kurulan yanlış ilgidir.
Doğruluk ise algılar arasında çağrışım yasaları uyarınca doğru bağlantılar kurulmasıdır.
Kendinden önceki felsefe geleneğinde çokça tartışılmış konulara ilişkin görüşlerine
baktığımızda Hume’un bu konuların neredeyse tamamı hakkında eleştirel ve kuşkucu bir
tutum takındığını görürüz. Sözgelimi töz konusunda Hume herhangi bir tözün var olduğunu
düşünmez. Töz düşüncesi, duyumları aynı biçimde çok kez birleştirmekten kaynaklanır.
Maddi tözü de, ruhsal töz de yoktur. Çünkü töz idesine karşılık gelen bir izlenim yoktur. Tıpkı
bunun gibi doğuştan herhangi bir kavramın zihinde bulunmasını benimsemez. Bütün bu karşı
koyuşların ulaştığı nokta ise toptan bir metafizik karşıtlığıdır. Öyle ki, İnsanın Anlama Yetisi
Üzerine Bir Soruşturma adlı kitabını şu sözlerle bitirir: “Şu halde eğer ilkelerimize sadıksak,
kütüphanelerimizi gözden geçirdiğimizde, neleri feda etmememiz gerekmez! Elimize, örneğin
teoloji ya da skolastik metafiziğe ait bir eser alırsak kendimize şunu soralım:
Bu eserde acaba nicelik veya sayıya dair soyut usavurmalar var mı? Hayır, olguya ve
varlığa ait şeyler üzerinde deneysel usavurmalar var mı? Hayır. O halde eseri ateşe atınız:
çünkü içinde safsata, kuruntu ve boş hayalden başka bir şey bulunamaz.”
Görüldüğü gibi Hume deneyime geri götürülemeyecek düşünceler konusunda son
derece yıkıcıdır. Bu görüşünün bir uzantısı olarak eğer bir kavram herhangi bir izlenime geri
götürülemezse, anlamsızdır. Bu bakımdan metafiziğin kendisi ve kavramları Hume açısından
anlamsızdır.
Bütün köktenciliğiyle Hume, felsefeye yeni soluklar getirir. Bunlardan biri zihinsel
süreçleri öne çıkaran yeni bakış açısıdır. Bu damar bir yandan psikoloji bilimine evrilir, diğer
yandan zihin felsefesine ulaşır. Bir başkası yeniliği Kant’a giden yolu açmış olmasıyla
transendental felsefesini hazırlamasıdır. Büyük Alman filozofu Kant, Hume için “beni
dogmatik uykumdan uyandıran filozof” ifadesini kullanır. Bu uyanış Hume’un nedensellik
eleştirisi aracılığıyla gerçekleşir.
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Uygulamalar
1) Konuyla ilgili kaynakları araştırınız.
2) Bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Ulaştığınız kaynaklar hangileridir? Liste halinde yazınız.
2) Ulaştığınız kaynakları nitelikleri nelerdir?
3) Ulaştığınız kaynaklardan üç tanesi için inceleme yazısı yazınız.
4) Arkadaşlarınızın tartıştığınız konuyla ilgili görüşleri nelerdir?
5) Arkadaşlarınızın bu konuya dair görüşlerini eleştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hume’un deneycilik analaışını gördük. Hume tüm bilgiyi doğrudan ya da
dolaylı olarak izlenimlere geri götürür. İzlenimler canlıdır. Cansızlaştıklarında ideye dönüşür.
Hume’a göre zihin ideler arasında bağıntılar kurar. Bu bağıntılar çağrışım yasaları aracılığıyla
olur. Bu bakımdan doğada iki olay arasında olduğu düşünülen nedensellik bağıntısı gereçekte
zihnin ideler arasında kurduğu bir bağıntıdır.
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Bölüm Soruları
1) Hume modern doğa bilimin görkemli gelişiminin yaşandığı bir dönemde ..........
kuruluşunu şüpheyle karşılar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) dillerin
b) ilkelerin
c) doğa yasalarının
d) imgelerin
2) .......... görme, duyumsama, duygulanma, işitme, tatma, dokunma sırasındaki canlı
duyumlardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) İdeler
b) Kavramlar
c) Yargılar
d) İzlenimler
3) İzlenimler ........ tasarımlardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) belirsiz
b) edilgin
c) canlı
d) cansız
4) İzlenimlerin idelere dönüşmesini........... sağlar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) imgelem
b) akıl
c) duyular
d) sezgi
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5) Nedenselliğin kökeni ............
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) sezgilerdir
b) yasalardır
c) akıldır
d) alışkanlıktır
6) Hume’a göre ide ile izlenim arasında ne tür ayrımlar bulunur?
7) Hume’a göre çağrışım yasaları nelerdir?
8) Hume nedenselliğe ilişkin ne der?
9) Hume’a göre geometri ne tür bir bilgi olabilir?
10) Hume’a göre olgu sorunlarının kapsamı nedir?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)a, 5)d
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