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Bir Dostluk Öyküsü
Schiller ve Goethe 

 

Suna Öztürk

Alman edebiyatının Aydınlanma çağına damgasını vuran 
bu iki dehasının Schiller ve Goethe’nin dostluğu, beraber-
likleriyle pekiştirdikleri sanatçı yönlerini daha da ileri ta-
şımıştır. Bu iki evrensel bilgenin toplumun ahlâk ve estetik 
değerlerine katkıları oldukça derindir. Hatta denilebilir ki 
bu ikili, Kant’tan sonra katı Alman disiplini ve görev ah-
lâkının yerleşmesinde de oldukça etkili olmuşlardır. Daha 
sonra bu disiplin ve görev anlayışı Nietzsche tarafından çok 
eleştirilecektir.   

Schiller ve Goethe’nin Alman gençliği üzerinde çok et-
kili olduğu bir gerçektir. Goethe, gençlik yıllarında yazdığı 
“Genç Werther’in Acıları” adlı romanıyla gençlerde melan-
kolik bir eğilim yaratmış, bunun sonucu olarak da Werther’e 
öykünen pek çok genç intihar etmiştir. Schiller ise gençlik 
yıllarında yazdığı tiyatro eseri “Haydutlar” nedeniyle çok 
popüler olmuş, buradaki Karl karakterine özenen pek çok 
genç de haydut olma yolunu seçmiştir. Giuseppe Verdi’nin 
aynı isimli operası bu eser üzerinedir. 

Goethe’nin fikir dünyasını derinden etkileyen Herder, 
Almanya’da o dönem çok moda olan “Sturm und Drang” 
(değişim fırtınası/tutkusu ) coşumcu akımının da öncüsü 
olmuştur. Herder’in kendi yaşamını sorguladığı ve her şey-
den sıkılıp Fransa gezisine çıktığında yazmış olduğu “1769 
Yılındaki Seyahatimin Günlüğü” daha sonra bu akımın te-
mel eseri olmuştur. Aynı zamanda 18. yüzyılın en önemli 
edebi eserleri arasında yer alır. Her ne kadar Herder’in bu 
günlüğü çok sonra, 1846 yılında yayınlanacaksa da, 1771’de 
karşılaştığı Goethe ile paylaşmasıyla birlikte Herder-Goethe 
ikilisi bu akımın öncüleri olurlar. Zamanın ruhunu (zeitge-
ist) değiştirmek suretiyle yaşam, ahlâk, bilim ve felsefe ala-
nında yeni görüşler, canlı kavramlar ortaya atarlar. 

Rüdiger Safranski, Schiller biyografisinde bu dönem 
hakkında şunları yazar: (2) 

“… Sturm und Drang dönemi için belirleyici düşünce şu-
dur: Herder, “önemli olan; taştan bilince, doğanın tarihin-
den insanların tarihine kadar organik gelişmenin hareket 
ettirici temel gücünü kavramaktır,” der. Bu hareket ettirici 
temel güç bilinmekten çok yaratıcı canlılık olarak hissedi-
lir ve ancak hissedilip yaşandıktan sonra da anlaşılabilir. 
Canlı olan her şeyde kavranamaz spontane (kendiliğinden) 
olan bir şey vardır. Bu özgürlük, ‘bir şeyden bağımsız ol-

mak’ anlamına gelen bir özgürlük değildir; tersine, özgürce 
yaratabilmek demektir. Anlama yetisi/akıl, yaratmayı bir 
zorunluluk olarak yorumlar. Anlama yetisinin/aklın böyle 
yargılaması gerekir; çünkü o, canlı olanı yalnızca nedensel-
lik kavramıyla kavrayabilir ve o halde kavrayamaz. Neden? 
Çünkü yaratıcı gidiş bir nedenin etkisi değildir; tersine, bi-
linmez bir keyfiyet içerir. Nedensel gidişler öngörülebilir, 
yaratıcı olanlar öngörülemez.”

Genç Schiller, bu akımın etkisinde olduğundan kendi-
si gibi düşünür ve şair olan Goethe’ye derin bir hayranlık 
duymaktadır. Bu nedenle onunla tanışmayı ve yakın olmayı 
hayal eder. 1787 yılında Weimar Dükü’nün kendisine öner-
diği hukuk danışmanlığı görevini kabul etmesinin en önem-
li nedenlerinden biri de Goethe’ye yakın olmaktır. Goethe 
o sıralar İtalya gezisindedir. Schiller, Herder ile yakınla-
şır ve dostluk kurar. 1788’de Goethe geziden döndüğünde 
Herder’in de katıldığı bir aile toplantısında karşılaşırlar. 
Goethe ona yakınlık göstermez. Schiller için bu ilk hüsran-
dır, ama son olmayacaktır. Daha sonraki karşılaşmalarında 
da aynı şey yaşanır. 5 ay sonra Schiller evlendiğinde eşini 
çocukluğundan beri tanıyan ve onun kişiliğine çok değer ve-
ren Goethe, onları kutlamaya gelir, ama tavrı değişmemiştir. 
Bundan sonra 3 yıl daha uzak duracaklardır.

Goethe, enerjisini gereksiz yere harcamayan bir adamdır. 
1793 sonuna kadar savaş görmüş, Fransızlarla savaş sıra-
sında Dük Carl August’a eşlik etmiştir. Fransız devrimi sı-
rasında o, bilim ve sanatla uğraşmayı yeğler. Almanya’daki 
devrim yanlısı eğilimlere ise itibar etmez. Fransız devrimi-
ne sıcak bakmadığını yıllar sonra dostu Eckermann’a açıkça 
söylerken şunu da ekler: “Gerçek şu ki ben zorbalığa ve key-
fi yönetime karşıyım. Büyük devrimlerin suçunun da halkta 
değil, devleti yönetenlerde olduğuna inanırım. Yönetenler 
haktanır ve dikkatli olursa zamanın gerektirdiği devrimleri 
kendiliklerinden yapar ve halkın bunları zorla elde edeceği 
ana dek direnmezlerse, devrim diye bir şey olmaz.” (1) Bu 
sözlerinden zorbalığa karşı ve haktanır olduğu anlaşıldığı 
gibi yöneticiliği sırasında ortaya koyduğu tavır da bunu 
göstermiştir. 

Schiller 1792 yılında Fransız Meclisi’ne bir mektup 
göndererek kralın hayatının bağışlanmasını ister. Fransız 
Meclisi de ona vatandaşlık onuru verir ama mektup ya geci-
kir ya da dikkate alınmaz ve bir yıl sonra kral giyotine gön-
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derilir. İlginçtir ki ona verilen Fransız vatandaşlığı belgesi 
ancak 1798’de eline geçer ve belgeyi imzalayan iki kişi de 
bu arada giyotine gitmiştir. Goethe bunu “ölüler diyarından 
gelen mesaj” diye adlandırır ve ekler: “Seni yalnız yaşarken 
sana ulaştığı için kutlayabilirim.”(3) 

Fransa’da yaşanan kardeş kavgası ve kralın öldürülmesi 
Schiller’in de dünya görüşünü etkilemiştir. Halk yığınları-
na birtakım hakları vermeden önce onları eğitmek gerektiği 
üzerine yazdığı mektuplar “İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine 
Mektuplar”, onun bu yeni görüşünü ortaya koyar. Politik öz-
gürlüğü kullanabilmek için insanın içte özgür olması gerek-
tiğini söyler. Ona göre; “Yalnızca güzellik, insanın yolunu 
özgürlüğe çevirir.”  1789’da 30 Yıl Savaşları’nın tarihini 
yazmaya başlar. Ona göre “Geçmişin aynasında günümüzün 
yüz hatları görülebilir.”

Schiller 1789’da “Hollanda’nın Bağımsızlığına 
Kavuşmasının Tarihi” adlı eseri ile Jena’da tarih profesörü 
olur. “Dünya Tarihi Nedir” ve “Ne Amaçla Okutulur” adlı 
ilk dersi o kadar çok ilgi çeker ki öğrenciler amfiye sığma-
dığından daha büyük bir amfide ders tekrarlanır. Goethe o 
sırada Kültür Bakanıdır ve o vesileyle kendisini ziyarete gi-
der. Goethe’nin tavrında hiçbir değişiklik olmadığını gören 
Schiller çabalarının boş, ilgisinin karşılıksız olduğunu düşü-
nerek iletişim talebinden vazgeçer. 

1794 yazında Jena’da Doğa Bilimleri Kurumu’nun top-
lantısında karşılaşıncaya dek bu durum sürer. Çıkışta başla-
yan sohbet Schiller’in evinde devam eder. 6 yıllık bekleyiş-
ten sonra bu iki deha, birbirlerinden ayrılamayacaklarını o 
gün anlarlar. Schiller’in yazdığı içten mektuba Goethe, “Bu 
hafta kutlayacağım doğum günüm için bundan daha güzel 
bir hediye düşünemezdim,” der ve şöyle ekler: “Jena’da bu-
luştuğumuz gün, bir çağ başlangıcıdır.” 

Schiller, Goethe’yi şöyle anlatır: “Onun temaşa eden 
(seyreyleyen) bakışları şeylerin üzerinde öylesine sakin ve 
öylesine saf durmaktadır. Goethe, parçadan bütüne gitmek 
yerine önce zihinsel seyir ile bütünün birliğini (vahdet) kav-
rayıp sonra bu bütünün parçalarını anlamaya çalışır.” (4) 

Bu buluşmayı Goethe’nin anlatımıyla izleyelim: 
“Kurumun toplantılarında çokluk bulunurdum. Bir kere 
Schiller’i orada gördüm. Tesadüf eseri birlikte çıktık; ko-
nuşmaya başladık; verilen konferans, görünüşe göre, onda 
ilgi uyandırmıştı, fakat doğayı böyle parçalayarak ele alı-
şın, uzman olmayan heveslileri pek de memnun etmeyeceği-
ni, çok anlayışlı, çok akıllı, benim pek hoşuma gidecek bir 
şekilde söyledi. Ben şöyle cevap verdim: “Bu yol, belki uz-
manlara da korkunç gelir; tabiatı kısım kısım, parça parça 
ele almayıp etkin ve canlı olarak, bütünden parçaya doğru 
tesir edici olarak tasvir eden başka bir yol vardır sanırım. 
“O, kendisini aydınlatmamı istiyor, ama şüphelerini gizle-
miyordu. Benim iddia ettiğim gibi böyle bir yolun tecrübeye 
dayanacağını bir türlü kabul etmiyordu. 

Evin önüne vardık. Konuşmamız beni içeri çekti. Orada 
‘Bitkilerin Değişimi’ adlı eserimi canlı canlı okumaya baş-
ladım; canlandırıcı bir iki kalem vuruşu ile sembol halin-

de bir bitkiyi gözleri önünde yarattım. Bütün bunları büyük 
bir ilgi, şüphe götürmez bir kavrayışla dinledi; fakat ben 
sona varınca, ‘bu tecrübe değil, düşünce…’ dedi. Ben şa-
şırdım, biraz da canım sıkıldı, çünkü bu sözlerle, bizi ayı-
ran nokta üzerinde kuvvetle dokunulmuş oluyordu. İncelik 
ve Vakar’daki iddia aklıma geldi, eski hiddetim başını kal-
dırmak istedi ama kendimi tuttum ve ‘Düşünce olduklarını 
bilmediğim, hatta gözlerimle gördüğüm düşüncelerin bende 
olması, pekâlâ işime gelir,’ diye cevap verdim… Uzun uzun 
savaştık, sonra sustuk. İkimizden hiçbiri muzaffer çıkmadığı 
gibi, yenildim de demiyordu. 

Her neyse, ilk adım atılmıştı. Schiller’de büyük bir çekici 
kuvvet vardı, yaklaşanı kendine bağlıyordu. Tasavvurlarına 
ilgi gösterdim. İşte böylece, özne ile nesne arasında belki de 
hiçbir zaman tam olarak sona erdirilemeyecek, pek büyük 
bir savaş sayesinde birleştik. Dostluğumuz arasız devam 
etti; ikimize de başkalarına da hayırlı oldu.” (1) 

Weimar-Jena dönemi, zamanın gericileri için bir kâfir-
lik çağıdır. Goethe’nin eski dostlarından Fritz Stolberg bile 
bir çevirisinin önsözünde Goethe-Schiller ikilisinden vaftiz 
edilmiş kâfirler diye bahseder. Goethe ve Schiller, Zahme 
Xenieni dergisinde yazarlık ve Die Horen dergisinde yöneti-
cilik yapmaktadırlar. İki yazar yedi ay birlikte çalışıp bu ge-
rici akımlara karşı manzum yergiler yazarlar. İlk yayınlandı-
ğında bomba etkisi yapan fakat çabuk sönümleyen bu yazın 
türünün yararsız olduğuna karar vererek kalıcı eserlere yö-
nelirler. Schiller’in teşvikiyle Goethe, “Wilhelm Meister’in 
Çıraklık Yılları”nı 20 yıl aradan sonra tamamlar. Schiller 
de onun teşvikiyle “Wallenstein” adlı eserini tamamlar ve 
yazdığı bir mektupta eseri bitirdiğini duyurur. Şöyle diyor 
Schiller, 2 Ocak 1795 tarihli mektupta: “Büyük bir enerji ile 
karar altına aldım ve siz geldiğinizde bir şey bitirmiş olmak 
için son günlerde kendime bir görev verdim. Şimdi bu çalış-
mayı bitirdim ve geldiğinizde size sunulabilir.”(1)

“Balad Yılı” diye anılan 1797 yılında Schiller ve Goethe 
en tanınmış baladlarını yazıp yayımlarlar. 1804’de Fransız 
yazar Madame de Stael, Goethe ve Schiller ile dostluk kur-
muş ve “Almanya’ya Dair” adlı kitabında Weimar anıların-
dan bahsetmiştir. 

Goethe, 1797 yılında yazdığı bir mektupta Schiller’e 
şöyle der: “İnandığımız kanaatlere uyarak çalışmak isti-
yorsak, mutlaka içinde yaşadığımız yüzyılı unutmaya mec-
buruz. Çünkü prensipler üstünde bugün her tarafta gördü-
ğümüz sonu gelmez zevzeklikler, bundan evvel dünyada gö-
rülmemiş bir şeydir. Yeni felsefemizin getireceği iyilikleri de 
henüz beklemek zorundayız.”(1) 

Mektubun devamında idealist ve materyalist düşünürler 
arasındaki görüş farkını irdelerken kendi bütünsel bakışını 
şu sözlerle ortaya koyar:

 “Filozoflar aralarında uzlaşarak birbirlerinden ayır-
dıkları bu iki âlemi tekrar birleştirecekleri güne kadar bir 
bütün olan varlığımızı en iyi şekilde kullanmaya çalışmak 
en doğrusudur.”

Goethe, 1798 tarihli mektubunda ise Schiller’e şöyle 
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seslenir: “Yaratılışlarımızın birbirine uygun olması her iki-
miz için de pek çok yarar sağlamış bulunuyor. Bu ilişkinin 
daima sürmesini diliyorum. Ben sizin için bazı şeylerin tem-
silcisi görevini gördümse, siz de beni dıştaki eşya ve bunlar 
arasındaki ilişkileri gereğinden fazla araştırma eğiliminden 
kurtardınız; kendime dönmemi sağladınız; bana insanlarda-
ki iç varlığı gereği gibi seyreylemeyi öğrettiniz; bana ikinci 
bir gençlik sağladınız ve nerede ise artık şairliği bırakmış-
ken beni yeniden şair yaptınız.”(1) 

Alman Romantik hareketi önderlerinden Goethe ve 
Schiller’in, Hegel üstünde önemli etkileri olmuştur. 
“Estetik” adlı eserinde ikisini şöyle betimler: 

“Şiirde, her şey, insanın, onun daha derin ilgilerinin ve 
onu harekete geçiren güçlerin, içerik ve düşünceyle dolu 
olarak sunulmasına bağlıdır. Bundan dolayı da dehâ, ol-
gun, çok değerli ve kendinde tam herhangi bir şeyi varlığa 
getirmeden önce, tin ve yürek, hayat, deneyim ve düşünüm 
tarafından zengin ve derin bir biçimde eğitilmek zorundadır. 
Goethe ve Schiller’in ilk üretimleri, dehşete düşürücü olabi-
lecek bir hamlığa, evet hatta bir kabalığa ve bir barbarlığa 
sahiptirler.

Diyebiliriz ki ülkemize ilk kez şiirsel eserler veren bu iki 
dâhi, ulusal şairlerimiz, ancak olgunluklarında, bize derin, 
tözsel, hakiki esinlenme ürünü ve biçim bakımından da ol-
dukça mükemmel şekilde kotarılmış eserler kazandırdılar. 
Tıpkı Homeros’un ancak yaşlılık döneminde hiç ölmeyen 
şarkılar esinlendiği ve ürettiği gibi.  

Sanatçı, hayatın hakiki derinliklerini somut görünümler 
içerisinde açımlamazdan önce, pek çok şeyi yapmış ve ba-
şından pek çok şey geçmiş olmalıdır. Bunun sonucu olarak, 
deha, Goethe ve Schiller’in durumunda olduğu gibi, genç-
lik çağında patlama yapar, ama yalnızca orta yaşta veya 
yaşlılıkta sanat eserinin halis olgunluğunu mükemmelliğe 
ulaştırabilir.”(6) 

Goethe’nin Strassburg’daki öğrencilik yıllarında hocası 
olan Herder, onun Doğuya ve İslam kültürüne olan bakışını 
da derinden etkilemiştir. Bunun sonucunda Goethe “Doğu 
Batı Divanı”nı yazmıştır. Bu eserde Goethe, “Bir nesil ki 
taşıyor yücelere önderini!” dediği Hz. Muhammed için yaz-
dığı kasidede şöyle söyler:(4)

Ve böylece bütün kardeşlerini,
Evlatlarını, hazinelerini,

Neşe saçan kalbiyle 
Götürür bekleyen Yaradana… 

Hegel,  “Estetik I” adlı eserinde bu şiiri şöyle betimle-
mektedir: 

“Yalnız bu serlevha bile bize şunu göstermektedir: 
Kayalardan fışkıran bir pınar, kayalıklardan aşağı, derin-
lere bırakır kendini, köpüren kaynaklar ve çaylarla birlikte 
ovaya iner, kardeş kaynakları yanına alır, geçtiği ülkelere 
isim verir, bastığı yerlerde şehirler inşa edilir; sonra tüm bu 
harikulade güzellikleri, kardeşlerini, sevgililerini, çocukla-
rını beraberine alarak ve neşe saçarak kollarını açmış ken-

dilerini bekleyen Yaradanın sinesine eriştirir; böylece güçlü 
bir ırmak sembolüyle verilen Muhammed’in cesurca ortaya 
çıkışı, öğretisini hızla yayması, öğretisini hızlıca yayması, 
tüm halkları bir din altında toplamaya çalışması başarıyla 
tasvir edilir.”(6)

Schiller ise “Neşeye!” adlı şiirinde Goethe’nin bahsettiği 
neşe saçan bir gönül sahibidir. Sevgi ile dopdolu ve emin 
olarak çağrıda bulunur:

Kollarıma koşun, gelin milyonlar! 
Bütün dünyayı öpmek istiyorum şu anda,
Kardeşler, yıldızların üzerinde, cihanda,
İyi biliyorum ki sevgili bir baba var... (5) 

1805’te Schiller, akciğer iltihaplanması nedeniyle yaşa-
mını yitirdiğinde Goethe “Kendi varlığımın yarısını yitir-
dim” derken duyduğu derin üzüntüyü yansıtır. Ruh sağlığı 
ancak bir yıl sonra düzelebilecektir.

Bu arada Schiller’in mezarı ile ilgili tartışmalar o ka-
dar yoğunlaşır ki 1826 yılında mezarı açılır ve cesedin 
onun olmadığı anlaşılır. Daha sonra bulunan mezarı düşes 
Anna Amalia Kütüphanesi’nin bahçesine getirilir. Bu sıra-
da Goethe’nin kafatasını ödünç aldığı ve masasının üzeri-
ne koyarak  “Schiller’in Kafatasını İncelerken” adlı bir şiir 
yazdığı söylenir. 1827 yılında Weimar mezarlığına gömülür. 
Goethe de öldükten sonra aynı mezarlığa gömülecektir.

Bu iki büyük şairin anısına yapılan heykel, Weimar’da 
bulunmaktadır. İkisi birlikte barışın sembolü olan defne da-
lını tutmaktadırlar. Ne yazıktır ki Almanya ve Avrupa, an-
cak iki dünya savaşı geçirdikten ve milyonlarca insanın kanı 
döküldükten sonra barışın önemini anlayacak ve Avrupa 
Birliği adı altında birleşeceklerdir. 

Avrupa Birliği’nin kendi özel marşı olarak Schiller’in 
tüm insanları kardeşliğe çağıran “Neşeye!” adlı şiirini koro-
ya söyleten Beethoven’in 9. Senfonisini seçmesi de ayrıca 
çok anlamlıdır. 
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Algı Çok Tanık Tek 
 

Mustafa Alagöz

İnsan tek doğar sonra yalnızlaşır, eğer becerebilirse tek-
rar kendi tekliğini bilir-bulur-olur. Bu süreç insanın başlan-
gıçta sadece sonsuz bir potansiyel, her türlü insani olanak ve 
yetenekle donanımlı, kendiyle özdeş saflık aşamasıyla yol 
alır.

Başlangıçta ‘tek’lik bebeklik aşamasıdır: biyolojik ola-
rak tam, ancak bilinç olarak bir ‘tabula rasa’, boş levhadır. 
Bu anlamda doğan her bebek ‘insan’ kavramının evrensel 
bir sureti, insanlığın bütün hallerini içinde barındıran “kadi-
ri mutlak” olarak dünyaya gelmiş olur.

Tanrı’nın Musa’ya “ben benim”, “ben olan ben” buy-
ruğundaki birinci ‘Ben’dir: Soyut, evrensel, tanrısal özle 
donanımlı, ancak bunların bireysellik yoluyla, kendi etkin-
likleri ile edimselleşeceği “gizli hazine” bir olarak “Ben”. 
Hani Tanrı’nın “kendi suretimde yarattığım” dediği Âdem. 
Başlangıçta bu “boş levha” bizzat kendi eylemleriyle yazı-
lacak, ama saflığını bozup kirlenecektir. Bebeklikten olgun-
luğa, belirsiz saflıktan görünüş kazanmış kirlenmiş kişiliğe, 
yani tekliğin potansiyel bütünlüğünden oluşan kişiliğin yal-
nızlığına evrilecektir.  

İsa’nın havarileri üzerinden tüm insanlığa yönelik 
“Tekrar süt emen çocuklar gibi olmadıkça Allah’ın melekû-
tuna giremezsiniz” sözü insanın yaşamı süresince kirlenip 
yalnızlaşmasından çıkıp, içsel bütünlüğüne, kendi iradesi 
yoluyla erişmesi gerektiğinin değerini ifade eder.

İbn Arabi “Füsusul Hikem”de Âdem’i ele alır ve onu 
Kuran bağlamında “Safiyullah” olarak kavramsallaştırıp 
anlatır. Hegel, Mantık Bilimi’nde düşünceyi Varlıkla baş-
latır; hiçbir belirlenimi olmayan soyut olarak kabul ederek 
aynı zamanda bunun Yokluk olduğunu da söyler. Ancak 
varlık-yokluk diyalektiğini işleterek sürecin sonunda tek-
rar “Varlık” kavramına varır, bu kavram baştaki olan gibi 
içi boş, soyut değil, oluşa geçmiş içerik kazanmış, etkin ve 
nesnel “Varlıktır”. Bu “ben olan ben”in felsefi düzeyde yan-
sıması, her bilinç tarafından anlaşılır, çıkarsanabilir ussal 
olarak tanıtıdır. 

Bunları söylemenin anlamı nedir? Düşünce bir şeyi gün-
demine aldığında o nesne öncelikle bir ‘şey olarak var’ ka-
bul edilir; ilişkileri gösterilmemiş, içsel süreçleri ortaya 

konmamış soyut bir nesne olarak. Düşünce nesnesinin içeri-
ğine daldıkça onun niteliklerini, olanaklarını, içsel zorunlu-
luklarını açığa çıkardıkça bu soyut nesneyi somutluğa taşır.

Doğadaki her şey kendiyle barışık, uyumlu ve doğal 
sürecinin yoluna sadıktır. Fakat  insana geldiğimizde bu 
uyumda, sürece sadakatte sapmalar ortaya çıkar; hem ya-
ratım hem yıkım, hem adil hem zalim, hem sevgi hem nef-
ret dolu olarak kendini ortaya koyabilir. Bir yandan “eşrefi 
mahlûk”, bir yandan “esfeli safilin” birisi olarak kendini var 
edebilir: “Biz insanı en güzel kıvamda yaratık sonra aşağı-
ların aşağısına attık” hükmü insanın sonsuzca insani potan-
siyelle ‘kâinatı dürülü bükülü halde içinde taşıyan’ olarak 
yüceliğini, ama bunları aşağılık bir biçimde kullanabilece-
ğini de söyler.

İnsanın insana ait tüm hallerini içinde taşıyor olması 
onun iç dünyasında pek çok çelişkiyi ve karmaşayı yaşa-
masına zemin olur. Genel olarak iki dünya arasında bir uç-
tan diğerine salınarak yaşamak zorunda olmak söz konusu 
karmaşanın dinamiğini oluşturur. İnsan bir yandan gerek-
sinimleri, zamanın koşulları, arzularının ve amaçlarının 
yönlendirmesi, doğal içgüdülerinin ve hırslarının itkisi ile 
sürüklenir; diğer yandan yaşamının anlamını, değerinin ne 
olduğunu, içsel doyumunu ararken her türlü doğal dürtüler-
den arınmanın arayışı içinde bulur kendini.

Bu iki uç arasında salınımın içinde başka yaşamsal karşıt 
kutupların gerilimini de duyumsar: özgürlük-güvenlik, ol-
duğu haliyle-olması gereken, etkinlikleri ile anda olup-zi-
hinsel olarak anda olamamak gibi karşıtlıklar, insanı kendin-
den uzak, habersiz, farkındalıksız hallere sokar. Sağa-sola 
savrulmalar kendini, insanın iç dünyasında tedirginlikler ve 
korkular biçiminde duyumsatır. İçten gelen bu uyarıların 
yarattığı şaşkınlık, dağınıklık, anlamsızlık onu kaçınılmaz 
olarak arayışa zorlar.

Yaşamını anlamlı kılma arayışında güç ve olanakları, 
ilkeleri ve yöntemleri; insanı, bunları bizzat kendisinin be-
lirleyeceği, yolunu kendisinin bulacağı, bireysel varlığını 
kendisinin yapılandıracağı gerçeği ile yüz yüze getirir; kısa-
ca sorumluluk üstlenmek zorunda olduğunu görür. Bu nok-
tada karar mutlak anlamda insanın kendine aittir; ya kendi 
belirlediği niyet ve yolda özgür iradesiyle yürüyecek ya da 
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korunacağı zannıyla onaylanıp kabul gördüğü güç odakları-
na teslim olacaktır; din, ideoloji, gelenek, “reis” vb. bilin-
cini uyuşturacak oyalanmalara tutunarak kendinden kaçma-
nın  aldatıcı, yapay güvenliğine sığınacaktır.

Yaşam deneyimlerimiz başkalarıyla birlikte ve ilişkide 
olmak üzerine kuruludur. İlişkiler insanın kendini ortaya 
koyduğu, açık ettiği, deneyimler edindiği olanaklardır: Bir 
yanımızla bağımsız, özgün, biricik bir özneyiz, diğer ya-
nımızla öz-bilinç sahibi  toplumsal bir varlığız. Bu yanlar 
birbirini etkisiz kılan, karşılıklı olumsuzluklar üreten değil 
tersine birbirini var eden ve var etkilerini bizzat kendileri 
için nesnel ortam kılan yaşamsal güçlerdir.

İnsan olmaklığımızı hazır bulmayız, bulduğumuz nes-
nel-tarihsel koşullar ölçüsünde varoluşsal yeti ve olanakla-
rımızı kullanarak kendimizi var ederiz. Bu varoluşsal yolcu-
luk bitmez, çünkü yaşam insanın karşısına sürekli sorunlar 
çıkarır ve her yeni sorun kendine özgü çözüm yöntemleriyle 
aşılabilir. Sadece dışsal dayatmaların zorlaması ile değil, 
duygusal ve düşünsel arayışlarla da bu süreç bitimsizce in-
sanı içten içe uyarır, edimselliğe çağırır. Şu veya bu şekilde 
karar vermek, seçimde bulunmak, bir biçimde eylemde bu-
lunmak zorunda kalışı insanı “son sayfası yazılmamış bir 
kitap, bitimsiz  bir süreç” oluşuna kaynaklık eder.

Delf tapınaklarının kapısında yazılan “Kendini bil” uya-
rısı bir öğüt ya da emir değil, bir sorumluluk duyurusu, öz-
varlığımızın bitimsiz bir akış olduğunun hatırlatılmasıdır.

Bilgi nesnenin bilgisidir; hazır, verili bir varlık üzerine 
oturur. Ancak ‘kendini bil’mekte durum farklı, çünkü ha-
zırda verili bir “kendi” yoktur. Hem hazırda bir “kendinin” 
yokluğu hem de kendini bilmenin varoluşsal bir uyaran ol-
ması insanı yüzleşmekten kaçınamayacağı, yok sayamaya-
cağı gerilim ve kaygılarla yüz yüze getirir. Bir bilge özde-
yişi şunu hatırlatır: “Kendinde kendini ara-bil-bul.” Yunus 
Emre’nin şu dizelerini hatırlayabiliriz.

İlim ilim bilmektir  
İlim kendin bilmektir  
Sen kendin bilmezsin  

Ya nice okumaktır

Bilinç dışta ne varsa onu bilmeye yetkindir. Öz-bilinç ise 
kendini bir başka bilinç karşısında bilebilir. Başka bir bilinç 
karşısında kendini bilmek onun yargılarına, kaygılarına, ta-
leplerine, beklentilerine kısaca düşünsek ve pratik tüm var-
lığına muhatap olmaktır.

Her insan kendine rağmen iç dünyasında bir “kalaba-
lıktır”,  pek çok kaygı, beklenti, korku, anılar ve hayallerle 
doludur. Özellikle modern  dönemin  yaşam biçiminin ha-
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reketli, sınırsız enformasyon akışı, tüketim çılgınlığı, emek-
siz yaşam özentisi, kolay yoldan hayallere erişme hevesleri 
insanların içini gürültülü bir kalabalık, zihinlerini çöplüğe 
çeviriyor.

Çıkar çatışmalarının, kıskançlıkların, rekabet duygu-
larının, pek çok hoyratlığın, bencilliklerin yarattığı kaotik 
bir ortam bireyi, karşılıklı olarak birbirini besleyen tedirgin 
edici, umut kırıcı, tehditkâr anlayış ve davranışların yarattı-
ğı kirli atmosferi solumak durumunda bırakıyor. Bu durum 
insanı kendine dönük, tedirgin, tatminsiz kılıp yalnızlığa 
itiyor.

Yalnızlaşan insan kendi değerleri, kendi gerçekliği ile 
değil başkalarının kendisi hakkında  ne diyeceğine, başka-
sının vereceği değer ve yargılara bakarak yaşar; varlığının 
değerini, kim olduğunu, sevinç ve üzüntülerinin kaynağı-
nı başkalarında arar, dışarıdan talep eder. Böylesi bir bi-
linç  parçalı olmaktan ve dağılmaktan yakasını kurtaramaz. 
Başkalarının beğenisi ve onayı onun tek yaşam gücü haline 
gelir. Ancak dışarı dediğimiz kaynaklar geçici, değişken ve 
her an yok olabilirler. Buradan çıkacak sonuç şu olacaktır: 
dışa bağımlı, talepkâr bir bilinç  huzurlu olamaz.

Duyu organlarımız dışa açılan pencereler gibidir; uya-
ranlarla ve nesnelere bağımızı kurarlar, ilgimizi ve bilinci-
mizi hep dışa doğru çekerler. Duyusal algılar  hem dağınık 
hem değişken hem de sonsuzdur. Zihin her gün bunlarla 
dolup taşar. Algılara bağlı olarak yargılar, amaçlar ve ilgi 
odakları oluşur.

İç dünyamızda inişli-çıkışlı dalgalanmalar, farklı istek 
ve arzular, neye niçin yöneldiğimizi, neyi niçin onaylayıp 
neyi niçin reddettiğimizi görünüşte özgürce belirlediğimizi 
varsayımında bulunsak da bu zihinsel kirlenmenin farkında 
olmak kolay olmuyor. Ne var ki içten içe bu karmaşanın 
yarattığı yalnızlaşma, anlam kaybı, tedirginlik, genel olarak 
depresif kaygılar insanı bunlardan  bir çıkış yolu arayışına 
itiyor.

İlişkiler bağlamında varoluşumuzun  üç katmanı oldu-
ğu söylenir. İlki nesneler dünyası; duyularımız yoluyla bize 
sürekli uyarılar gelir. Varlığımızın dış dünyayla kurduğu 
ilişki, en alt ve en yakın aşama. Burası bilim dünyasıdır. 
İkincisi zihinsel-düşünsel katman, sanatsal-felsefi  düzey; 
düşünceler, duygular, inanç ve alışkanlıklar dünyası. İlk 
aşama nesneldir, çünkü bu aşamadaki varlıklar her insana, 
her bilinç tipine ve anlayışa eşit mesafede dururlar, herkese 
aynı nitelikleri ile konu olurlar. İkincisi bireyseldir, kişiye 
özeldir, yaygın değildir. Bu katmanın konularına, olgularına 
duyularımızla şahit olamayız, dokunamayız; ancak davra-
nışlar, mimikler, tavırlar üzerinden yaptığımız gözlemler so-
nucunda belirlemelerde ve yargılarda bulunabiliriz. Bu kat-
man değişkendir; çünkü düşünceler, duygular ve inançlar da 
akışkandır. İnsan bu katmanda da kendi bütünlüğünü, içsel 
uyumunu ve merkezini bulamaz; tekliğini inşa edemez.

Üçüncü  katman tanıklık aşamasıdır. Farkındalık, var-
lığının kaybolmayan merkezi, aşılamayan, ele geçirile-
meyen “dünyaya sonsuzca açılmış olarak davranabildi-
ği  X” noktası. İnsan bir şeyi kendisinden ayırıp bilincinin 
önüne koyduğu nesne ve soruna aşkındır, ondan ayrıdır, 
çünkü o bilincinin önünde bilmeye, üzerinde etkinlik gös-
termeye ve kullanılmaya adaydır. Her biliş, her farkında-
lık deneyimi tekrar bilince konu olur, böylece insan kendi 
farkındalığını doğrudan yakalayamaz.  İnsan pek çok hal-
ler uğrar, sürekli birinden diğerine geçer; sevgiyi, nefreti, 
mutluluğu, acıyı, bencilliği ve cömertliği yaşar; ama bu ya-
şadıklarının farkına da varır, ayrıca dönüp bunlar üzerinde 
belirlemelerde, yargılarda bulunur. Yaşayanla fark eden ve 
değerlendiren aynı kişi (ben)’dir. İşte bu tanık olan farkın-
dalık yetisi merkezdir.

Bu ne anlama gelir? Farkındalık-tanıklık insanın kendi-
siyle tanık olduğu şey arasına ayrım koymasıdır, çünkü o, 
tanık olduğu şey değildir. Farkındalık yetisi tanıklık dene-
yimi ile; gözlemlenen, dokunulan, hissedilen her şeyi içine 
alır, onlara bitişiktir, ilişkilidir, ancak bağımlı değildir. Bu 
yeti özünde bireyin özgür olduğunun kanıtı, dönüşümünün 
enerjisi, “dünyaya sonsuzca açılmış olarak davranabi-
len” belirsizliğini belirli kılabileceğinin kanıtıdır.  

Kendi varlığında bunu bulan insan artık içsel özgürlüğü-
ne kavuşmuş, bütünlüğüne ermiştir: önceleri “boş bir levha” 
(tabula rasa) olarak yaşam yolculuğuna çıkan insan soyut 
tekliğini kaybedip yalnızlığa, içsel bir kalabalığa düştükten 
sonra somut, belirli, kendini kendinde bulup tek’liğine er-
miş demektir.

İşte bu noktada “Ben varım” demeyi hak etmiş olur, ama 
bu egosal bir şişinme değil, insanlığın evrensel değerleri-
ni varlığına katmış, “vicdanını kendine karşı en üst yargıç 
edinmiş”,  kendine ve kendi olmayan her şeye hak’la bakan, 
yaşayan ve edimde bulunan özgün ve özgür birey olmuştur.

Pek çok haksız yoruma konu olmakla beraber 
Nietzsche’nin “üst insan”, sufilerin “İnsan-ı Kamil” de-
dikleri ideal insan tipi, ama simgesel olarak. “Kendinde 
kendini ara bil bul” bildirimi. Anadolu bilgelik gelene-
ğinde şiirlerle, türkülerle sazlı-sözlü olarak ozanların di-
linden bu  insanı heyecanlandıran, uyaran nice hazineler 
var. Yüzyıllardır  gücünden, etkisinden bir şey kaybetmeden 
günümüze kadar etkilerini sürdürmeleri zamana ve mekâna 
aşkın  olan insanın özüne dair hakikatleri dile getirmele-
rinden olsa gerek. Yazının sonunda bir örnek olarak Niyazi 
Mısri’den bir dörtlük:

Dermân aradım derdime 
Derdim bana dermân imiş 

Bürhân aradım aslıma 
aslım bana bürhan imiş.
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“Ermişler ya da Günahkârlar”, “Küheylan” ve “Bir 
Delinin Hatıra Defteri” unutamadığım üç tiyatro eseridir. 
Nietzsche ne zaman aklıma gelse, bilincimin bir köşesinden 
Ermişler Ya da Günahkârlar tiyatro eseri bana göz kırpar. 
Nietzsche’nin on kitabını çevirdim. Yaşamını defalarca oku-
dum ve hep onun bir ermiş mi günahkâr mı, dahi mi deli 
mi olduğunu düşündüm. Sık sık akılları kurcaladığına göre 
sevenlerinin ve sevmeyenlerinin gözünde tarihe damga vur-
duğu yadsınamaz.

“90 Dakikada Nietzsche” kitabında, Paul Strathern bu 
durumu kısaca şöyle açıklıyor:

Nietzsche’yle beraber felsefe tehlikeli bir boyut kazanı-
yor. Gerçi daha önce de tehlikeli olmuştu, ama başka ne-
denlerden dolayı. Nietzsche’den önceki yüzyıllarda felsefe, 
filozoflar için tehlikeliydi, oysa Nietzsche’yle beraber her-
kes için tehlikeli olmaya başladı.

Kendisi sonunda zihinsel bir bulanıklığın içine düştü. 
Geç dönem yazılarındaki söylemleri bunun habercisiydi za-
ten. Ne var ki tehlikeli fikirleri hastalığının başlangıcından 
çok önce ortaya çıktı. Nietzsche’nin fikirleri zihinsel bozuk-
luklarıyla bağıntılı değil. Onlar, 20. yüzyılın ilk yarısında 
Avrupa için korkunç sonuçlar doğuran ve iflah olmaz belir-
tileri günümüzde Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da yeniden 
görülen kolektif bir cinnetin öncüleri oldu.

Tanrı Öldü

Nietzsche denince akla ilk gelen “Tanrı öldü” sözüdür. 
Bu sözü “Şen Bilim” ve “Böyle Buyurdu Zerdüşt” kitapla-
rında birden fazla kez kullandı. Sözün bir bağlamını “Şen 
Bilim” çevirisinden aktaralım:

Ermişler ya da Günahkârlar
Orhan Tuncay
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“Nereye gidiyor dünya, biz şimdi nereye gidiyoruz? 
Sürekli, boş yere, geriye, öne, yana, bütün yönlere koşuşup 
durmuyor muyuz? Tanrı’yı gömen mezar kazıcıların yayga-
rasından başka bir ses duyuyor muyuz? Tanrı da çürüdü. 
Tanrı öldü! Tanrı ölü! Onu öldüren biziz.”

Nietzsche bu cümlesi ve “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı 
eseriyle popülerleşmiş olmasına rağmen, bu cümle ve bu 
kitapta öne sürdüğü düşünceler dışında da farklı düşüncele-
rinden bahsettiği birçok eser yayınlamıştır.

“Tanrı öldü” cümlesiyle ne demek istediğini yorumla-
yanları ve bence baş eserlerinden biri olan “Böyle Buyurdu 
Zerdüşt”teki üst insan (über mensch) ile neyi kastettiğini 
anlatmaya çalışan derin araştırmaları bir yana bırakarak, 
Nietzsche’nin ana temalarını kısaca özetlemek ve kendisi-
ni fazla tanımayanları sıkmadan, onun hakkında bir izlenim 
yaratmak istiyorum. 

Nietzsche ve Kavramları

Nietzsche’yi bir parça anlamak için kitaplarında vurgula-
mış olduğu çeşitli kavramları aşağıda sıralayacağım. Bunlar 
bana göre en önemli olanları. Başka önemli kavramları da 
olduğunu düşünenler beni affetsinler.

Nietzsche, felsefesini sistematik bir şekilde ele almaz. 
Çeşitli kavramlar ve alanlar üzerinde yazılar ve aforizmalar 
yazmıştır. Son dönemlerinde hastalığı nedeniyle saçmala-
mıştır bile denilebilir. Eserlerinde sıkça tekrar eden kavram-
ları anlamaya çalışalım: 

Güç İstemi: 

İnsan eylemlerinin temel dürtüsü güç ve iktidar istemi-
dir. İnsanlar, bilinçli veya bilinçsiz olarak bu yönde hareket 
ederler. Bu istem çeşitli biçimlerde ortaya çıkıyor olsa da 
hep vardır.

Bu, istem varlıkların enerjilerini boşaltma, güç kontrolü 
alanlarını genişletme istemi veya yaşamı sürdürme istemi-
nin yansıması olabilir. Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu güç is-
temini şöyle tanımlıyor:

“Güç istemi, kimi zaman evreni ve yaşamı anlamaya ve 
yorumlama yarayan bir varsayım, kimi zaman canlı cansız 
tüm evrenin metafizik-kozmolojik temeli, kimi yerde can-
lı yaşamın organik yasası, kimi yerde de sadece insa-
na ait psikolojik bir güdü olarak tanımlanır. Kavram özel 
olarak psikolojik düzlemde ele alındığında ise bir yandan 
insanın gücünü yayma güdüsü, başka bir deyişle doğal 
dünya ve diğer insanlar üzerinde hâkimiyet kurma eğilimi 
olarak açıklanır, öte yandan kişinin kendi kendini alt etme, 
kendinin hâkimi olma yeteneği veya bir öz-disiplin olarak 
tanımlanır.” 

Nietzsche’nin, güç istemi ve biraz sonra değineceğim üst 
insan kavramlarını kullanması biçimi faşizmle ilişkilendiril-
miş ve bu da büyük eleştirilere yol açmıştır.

Zerdüşt (üst insan)

Nietzsche, sıkça bahsettiği üst insanın niteliklerini 
Zerdüşt’ün kişiliğinde açıklar.

30 yaşındaki Zerdüşt dağlara çıkarak orada on yıl geçir-
dikten sonra pazar yerine iner ve şöyle der:

“Size üst insanı öğretiyorum. İnsan aşılması gereken bir 
şeydir. Onu aşmak için siz ne yaptınız?”

“Bu güne dek tüm varlıklar kendilerinden üstün bir 
şeyler yarattılar; ve siz bu büyük gelgitin deniz çekilmesi 
mi olmak istiyorsunuz; insanı aşmak yerine hayvanlığa mı 
döneceksiniz?”

“Bakın size üst insanı öğretiyorum! Üst insan dün-
yanın anlamıdır. Şunu isteyin: üst insan dünyanın anlamı 
olacaktır!”

Nietzsche’ye göre üst insan, insanlığın amacı olmalıdır. 
Değer yargılarımı aşmış, özgürleşmiş, Hristiyan ahlâkından 
ve Tanrı inancından kurtulmuş olandır. İnsan hayvana göre 
neredeyse, üst insan da insana göre oradadır. İnsan, güçlü, 
korkusuz ve acımasız olmalıdır. Hristiyanlığın aşkın dünya 
tezini reddetmelidir. Üst insan bir önceki kavram olan güç 
istemi ile de ilişkilendirilir, çünkü onun ahlâki prensibi güç 
istemine bağlıdır.

Apollon ile Dionysos

“Tragedyanın Doğuşu” adlı eserini Nietzsche, Apollon 
ve Dionysos figürleri etrafında şekillendirir. Bu iki figür, 
insanlığın iki zıt yaklaşımının temsilcileridir. Apollon bi-
çimin, uyumun ve kontrolün; Dionysos  taşkın ve coşkun 
duyguların, tutkunun simgeleridir.

Bu, insanın akılcı, düşünce ve yeteneğine dayanan içsel 
bir yanı ile ruh ve bedenin tam olarak birleştiği, karanlık, 
vahşi diğer yanını anlatan bir eserdir.

Apollon: Yunan mitolojisinde yer alan Apollon, ışılda-
yan kökeninden gelir. Kâhindir, insanın iç dünyasının ve 
aklının simgesidir. Ölçülü ve bilgili gücü, doğayı akılla an-
lamayı yansıtır.

Dionysos: İnsan doğasından kaynaklanan vahşi dürtüleri 
simgeler. Yunan mitolojisinde şarap tanrısıdır. İnsanın do-
ğayla birleşmesini simgeler. İnsanın içindeki coşkuyu ve ya-
ratıcı gücü yansıtır. Akla dans etmeyi ve eğlenmeyi getirir.

Nietzsche bu iki figürü şöyle ilişkilendirir: Dionysos 
öncesi Yunan sanatı yalnızca görünümle ilgilenen naif bir 
sanattır. Sonra Dionysos ortaya çıkar. Coşkuludur, kendi-
sini rahatça ifade eder. Nietzsche de Dionysos yaklaşımı-
nı, Hristiyanlığın günahtan arınmasına karşılık bir alter-
natif olarak görür. Hristiyanlığın cenneti öbür dünyada, 
Dionysos’un cenneti andadır. Ancak Apollon’a da ihtiyaç 
vardır. Dionysos’un coşkusunun yaratabileceği kaosu o 
düzenleyecektir.
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Köle ve Efendi Ahlâkı

Nietzsche, ahlâk üzerine düşüncelerini açıklarken toplu-
mu efendiler ve köleler olarak iki sınıfa ayırır.

Efendiler güçlüdürler ve varlıklıdırlar. İstedikleri gibi 
hareket ederler. Kendilerini iyi, köleleri kötü olarak nitelen-
dirirler. Bu nitelikler onların seçimi değil, varoluş biçimidir. 
Kötü durumda olan köleler efendilerine boyun eğmek ve 
onların isteklerini yerine getirmek zorundadırlar. Onlar da 
aksinin farkında olmadıkları için, efendileri gibi kendilerini 
kötü olarak kabul ederler.

Zamanla köleler durumlarına karşı isyan ederler. Ancak, 
güçsüz oldukları için bu bir ahlâk devrimidir. Köleler, çek-
tikleri sıkıntıya ancak onu hem iyi hem de bir seçim ola-
rak yeniden tanımlarlarsa katlanabilecekleri sonucuna va-
rırlar. Uysal olmak, yoksul olmak sıkıntıya dayanmak iyi 
bir ahlâktır. Varlıklı ve güçlü olmayı seçen efendiler kötü 
ahlâklıdırlar. 

Efendi ahlâkı: Zihinsel ve bedensel olarak kendileri-
ni güçlü görenlerin ahlâkıdır. Buradaki değerler, zengin-
lik, şöhret, hırs, mükemmellik, egemenlik gibi değerlerdir. 
Yaşam ve içindeki her şey olumlanır.

Köle ahlâkı: Kin beslenen efendilerin gücünü kınar ve 
köle zayıflığını yüceltir. Bu, yeni ahlâk anlayışı değerlerin 
yeniden değerlendirilmesi ve köle isyanının başarısıdır. Bu 
ahlâkla elde edemedikleri her şey hor görülür; yoksunluk, 
iffet, alçak gönüllülük gibi zaten onlara layık görülen du-
rumlar ve erdemler methedilir.

Dekadans (Decadence)

Decadence Fransızca bir kelimedir. Nietzsche bu keli-
meyi eserlerinde olduğu gibi kullanır, çünkü Alman dilinde 
tam olarak karşılığı yoktur.

Nietzsche, özgür ve yaratıcı üst insan karşısına, yaban-
cılaşmış, yaratıcı gücü yok olmuş “sürü insanını” koyar 
ve bu tip insanın oluşturduğu kültürden bahseder. Bu tür 
insanların oluşturduğu topluluklar (aile, devlet, parti, vs.) bu 
ahlâkla sürünün ayakta durmasını sağlarlar.

Sürü insanı zayıftır, yaşamak için başkalarına ihtiyaç du-
yar ve toplu halde, sürü olarak, yaşamaya çalışır. Kısaca, bu-
rada “sürü içgüdüsü” öne çıkar. Sürü insanı yaşamın trajik 
yönünü göremez ve kendi gerçekliğini yaratır. Nietzsche’ye 
göre gerçekleri yaratan yaşamdan uzaklaşan bu kültür bir 
yozlaşma, soysuzlaşma ve çöküş kültürüdür: dekadans 
kültürü.

Sürü insanı herkesin eşit olduğu bir toplum kurmak, Tanrı 
ve kanun önünde eşitlik ister. Orta ve vasat olan değerlidir; 
aşırılıklara yer yoktur. Böylece sürü insanları kendi sırandan 
oluşlarını meşrulaştırmaya çalışırlar. Yaşam tarzları nihilist-
tir. Umut öbür dünyadadır. Onları devlet ve din adamları yö-
netir. Düşünceleri onları güdenlerin düşünceleridir.

Bengi Dönüş

Evrendeki tüm olaylar ve durumlar sürekli olarak tekrar-
lanırlar. Evrende madde ve uzay sonlu, zaman sonsuzdur. 
Şekil birleşimleri sınırlı olduğu için her olay döngüsel olarak 
tekrar eder. Yani, yaşamımız sürekli bir tekrar içerisindedir.

“Düz olan her şey yalandır” diye mırıldandı cüce aşağı-
layarak. “Tüm gerçekler yanıltıcıdır: zaman bir döngüdür.” 
(Böyle Buyurdu Zerdüşt)

“Enerji sakınımı yasası bengi dönüşü gerektirir.”
“Eğer dünya belirli miktardaki bir güç ve belirli miktar-

daki güç merkezleri olarak düşünülüyorsa –ve diğer tanım-
lamalar belirsiz ve böylece yararsız kalıyorsa– o zaman, 
büyük zar oyununda, varoluş hesaplanabilir kombinasyon-
lardan geçmelidir. Belirsiz zamanda, her olası kombinasyon 
her an gerçekleşebilir. Dahası: sonsuz miktarda gerçekleşe-
bilir. Ve her kombinasyon ve sonraki tekerrürleri arasında 
diğer tüm olası kombinasyonlar gerçekleşebilir ve her bir 
kombinasyon, aynı serideki kombinasyonların sırasını etki-
leyecektir ve böylece tamamen benzer bir serinin döngüsel 
bir hareketi ortaya çıkacaktır: kendini sonsuza dek tekrar-
layan dairesel bir hareket olan ve oyununu sonsuza dek oy-
nayan bir dünya.” (Güç İstemi)

Yazımıza Nietzsche’nin kendisi ile ilgili sözleriyle son 
verelim:

“Günün birinde beni aziz ilân etmelerinden çok korku-
yorum... Ben aziz biri olmak istemiyorum, öyle olmaktansa, 
soytarı olmayı yeğlerim...”
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Tasarım Sanat Mıdır?
Nalan Yılmaz

Yazarın 02 Nisan 2009 tarihinde Lebriz Sanal Dergi’de
yayınlanmış olan makalesinden alınmıştır.

"El Cap de Barcelona" (Barselona'nın Başı),
Roy Lichtenstein 

12 Eylül 2013 Barselona, İspanya. 
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Ortaçağ’da Avrupa’da önemli sanat projeleri, 
genellikle kiliseler ve tarikatlar tarafından yarı 
dinsel meslek örgütleri olan loncalara yaptırılır. 

Kurumların yetkilileri sipariş edilen resim, heykel, vitray, 
minyatürlü el yazmalarını ustalara hazırlatıp onları denet-
ler. Bir usta kentin yönetiminde sözü geçen bu derneklere 
alınabilmek için kendi alanındaki becerisini göstermelidir. 
Bunu yaptığında dükkân açıp çırak tutabilir ve siparişleri 
kabul edebilir. Rönesans ile sert ve disiplinli loncalar yeri-
ni atölyelere bırakır ve sanat zanaatçı ayrımı başlar. Resim, 
heykel ve müzikle uğraşanlar ön plana çıkarken zanaat-
çılar önemsizleşir. 19. yüzyılda akademik stilciliğe karşı 
olan Romantizmin ‘sanat sanat içindir’ söyleminde sanatın 
herhangi bir amacı olması gerekmediği, sadece kendi hiz-
metinde olduğu fikri geçerlilik kazanır. Böylece bağımsız 
sanat kavramı gündeme gelir. Ancak hiçbir sanat akımı ve 
düşünce sistemi uzun süreli olmaz. Geride kalıp yerini yeni 
anlayışlara bırakır. Yüzyılın ikinci yarısında endüstrileşme 
sonucunda beliren yeni kültürde eski biçim anlayışıyla yeni 
teknolojiye uygun ürün meydana getirilmeye çalışılır. Bu 
tür ürünlerde uyumsuzluk, taklit, içeriksiz bir özentilik, tek-
nik ve sanatsal yetersizlik kısacası Kitsch denilen zevksizlik 
göze batar. Öte yandan sanat hala belirli bir kesimin ulaşa-
bileceği değerli bir şeydir. Bu duruma bilinçli veya bilinçsiz 
tepkiler olur. Daha ucuza sanat eseri alma isteği doğar. 

1850’lerde makinelerde çoğaltılan zevksiz ürünlere 
karşı bilinçli bir tepki olarak İngiltere’de görülen Arts and 
Crafts hareketi sanat ve zanaat ayrımına son verip endüstri-
leşmenin karşısında el emeğine dayanan üretimi canlandır-
mayı amaçlar. Yaratıcılık açısından ikisi arasında fark olma-
dığını gösterir. Orijinal ve yeni formların Ortaçağ’a özgü bir 
şekilde üretilmesini ister ve o dönemin loncalarını benim-
ser. Eklektisizme karşı çıkıp özgün bir arayış içinde oluşuy-
la modern sanatın ilk aşaması olarak kabul edilen Arts and 
Crafts, sanatsal üretimde toplumsal sorumluluk kavramını 
endüstri çağında ilk ortaya atan akımdır. Sanatın insan için 
insan tarafından yapılması savunulur. Önemli ressam ve mi-
marlar yanı sıra zanaatçılar da birlikte mimarlıktan, duvar 
kâğıdına, mobilyadan, kitap ve tekstil tasarımına uzanan 
farklı alanlarda estetiğe de dikkat ederek yalınlık ve işlev-
selliğin ön planda olduğu üretimlerde bulunurlar. 19. yüzyıl 
demir ve camın kullanılması ve makineye geçişten dolayı 
mühendislerin çağıdır. 20. yüzyılda endüstride dizayn sade-
ce mühendislerin ilgilendiği bir alan değildir. Sanatçılar ve 
mimarlar da işin içine girerler. 

1890-1905 arasında Avrupa ve Amerika’da yaygınla-
şan Art Nouveau akımında da Arts and Craft’ın fikirleri 
benimsenir. Japon resimlerinden ve botanik kitaplarından 
etkilenen bu yeni stilin sloganı: zamanın sanatı ve sanatın 
özgünlüğü’dür. Mimaride, mobilyada, resimde, dekoratif 
sanatlarda, afişlerde, kitap süslemesinde ve mücevherlerde 
uygulanır. Akıcı, enerjik ve birbirinin içine girmiş formlar, 

dalgalı hatlar, güzel kadınlar, zarif çizimler, asimetri, çiçek, 
yaprak ve kıvrık dallardan oluşan bitkisel motifler dikkat 
çeker. Dökme demir mimaride hem süsleyici hem de taşı-
yıcı olarak kullanılır. Üslubun son dönemlerinde geomet-
rik formlar artarken yalınlık, biçim ve fonksiyon arasında 
uyumsuzluğa da rastlanır. Geometrik Art Nouveau, Art Deco 
ve Bauhaus aynı tarihlere rastladığından bazen ayırmak zor-
dur. Ülkesine ve tarihine bakmak gerekir. 1910’lardan son-
ra Art Nouveau’dan bahsetmek doğru olmaz. Almanya’da 
1920’ler Bauhaus’tur, Amerika ve Fransa’da Art Deco’dur. 
1920-30 yılları arasına tarihlenen Art Deco uygulamalı sa-
natlarda, dış ve iç mimaride görülür. İnce, ayrıntılı geomet-
rik süsleme öğelerine yer verilir. Üretim el işçiliğiyle az 
miktarda da makine ile yapılır. Bu akımı özellikle mimaride 
tanımak kolaydır. Yapının tümüne yayılmış sade bir geo-
metri hâkimdir. Oranların mükemmeliyeti, kaliteli malzeme 
kullanımı ve formlardaki güzelliği yakalamak önemlidir.

İki boyutlu düzlemde üç boyutlu nesnelerin değişik 
yönlerden gösterildiği, parçalandığı, fonksiyonlarını yitir-
diği ve kolaj tekniğinin uygulandığı Kübizm, hıza, maki-
neye ve harekete hayran ve yeni bir sanat anlayışı kurmak 
isteyen Fütürizm (1909-1924), ‘tekniğe karşı değil teknik-
le beraber’ sloganını benimseyen, dördüncü boyut olan 
zamanı önemseyen, dinamik uzay kompozisyonlarının 
ve hareketli heykel makine karışımı otomatların yapıldı-
ğı Konstrüktivizm gibi avangard anlayışlar da sanat ve tasa-
rım tarihinde oldukça etkili olmuştur. 

Arts and Crafts, Glasgow Okulu, gül motifleriyle 
dizayn edilmiş ahşap ve cam paravan
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Geleneksel üslupları, inanışları, sarsılmaz sanı-
lan değerleri yıkmaya çalışan ve anlamsızlığı önemse-
yen Dadaizm (1916-1922) tasviri ortadan kaldırarak sanatı 
özgür hale getirip yeni ufuklara götürmek ister. Dada bildi-
rilerinde ‘sanat yeni dünyanın doğuşu için uykuya dalıyor’ 
diye yazar. Dada hareketi içinde yer alan Marcel Duchamp 
endüstri ürünü olan bir eşyaya da sanatsal anlam yükler. 
Endüstri ürünlerini bir araya getirerek ya da tek başına hiç 
dokunmadan sunar. Ona göre insanın kullandığı her şeyin 
etkili bir formu olabilir. Düşünce üretilen nesneden üstün-
dür. Bu anlayış da 1960’ların sonlarında kavramsal sanatın 
ortaya çıkmasına etkendir. 

Sanatın bireysel bilinçten kurtulup toplumsal bilin-
ce kavuşmasını amaçlayan Theo Van Doesburg ve Piet 
Modrian’ın oluşturdukları De Stijl’de (1917-1931) temel 

yuvarlak, kare, dikdörtgen gibi geometrik biçimler ve si-
yah, beyaz, sarı, mavi, kırmızı gibi ana renkler tercih edilir. 
De Stijl sanatçıları için yalınlık, saf renkler ve evrensellik 
önemlidir. Teknik, pratiklik ve güzellik iç içedir. Bu stilin 
örnekleriyle mimaride, mobilyada ve resimde karşılaşılır. 

Almanya’da kurulan sanat ve tasarım okulu Bauhaus’ta 
(1919-1933) dönemin önemli mimarları ve ressamları eği-
tim verir. Herkese ulaşabilmesi için sanatla zanaat farkını 
ortadan kaldıracak üretimlerde bulunurlar. Sanat, toplum, 
endüstri ve tasarım birbirleriyle ilişki içindedir. Bauhaus’a 
göre tasarımcı topluma faydalı olabilmeli ve sanat eseri 
sağlamalıdır. Atölyelerde her türlü kullanım eşyasıyla ilgi-
li pratik çizimler gerçekleştirilir. Modelleri yapanlar maki-
neleri ve imalat metotlarını da bilirler. Endüstrideki teknik 
değişimleri kabul edip uygularlar ama üretilenlerin yetkin, 
kaliteli ve sanatsal değeri olmasına da dikkat ederler.

Endüstriyel tasarımda 1950’lerde stil, 1960’larda fonksi-
yon, 1970’lerde estetik, 1980’lerde anlam, 1990’larda ise bi-
reysel sunumlar ve deneysellik önem kazanır. Yakın geçmişe 
kadar dizaynda sadece kullanılabilirlik aranırken gittikçe ilk 
sıraya biçim yerleşir. Optik Sanat, Pop-art, Postmodernizm, 
Kitsch alternatif modeller olarak ortaya çıkar. 1950’lerde 
bireysel veya grup içinde bazı sanatçıların çalışmaları olsa 
da 1960’lı yıllarda gelişme gösteren Optik Sanat’ta renkler-
den, çizgilerden ve biçimlerden yararlanarak izleyende gör-
sel tepkiler uyandırmak amaçlanır. 1960’lı yılların akımı ve 
kente özgü olan Pop-art’ta çok renklilik ve Dada’daki gibi 
herhangi bir hazıryapım eşyanın etkileyiciliği vurgulanırken 
ve sanat eseri gibi sunulurken, 1970’lerde moderne tepki-
li Postmodernizm’de minimalist formlarla süsleme bir ara-
ya getirilir. Bu hayatın her alanındaki kullanım eşyalarına 
yayılır. Modern anlayış kırıldıkça tarihselliğe dönüş başlar. 
Eski biçimlerden esinlenerek yenileri oluşturulur. İroniyle 
Kitsch’e ulaşan tasarımlar söz konusu olur. Tüm davranış 
ve eğilimler, her türlü biçim ve öğe sonuna kadar kullanılır.

1980’lerdeki sosyal, ekolojik ve kültürel gelişmeler stile 
de yansır. Sanatta 1960’ların kavramsallığından dışavurum-
cu ve figürlü anlatıma, mimaride ve dizaynda modernizmin 
ve fonksiyonelliğin kurallarına dönüş olur. Dizayn sadece 
reklamda, pazarlamada değil bireysel yaşamda da anahtar 
bir rol alıp medyada ve sergilerde bir oyun haline gelir. 
İdeolojik işlevsellikten vazgeçilir. Küçük ve tek parçalar, 
stillerin karışımı, alışılmamış malzemeler, bütün dünyayı 
kapsayan hisler, alt kültürlerden etkilenmeler, ironi, nükte 
ve kışkırtıcılık, tasarımcı grupların oluşması, kendi üretimi-
nin dağıtımını yapma gibi özellikler görülür. 

Günümüzde her şey bilgisayar programlarına bağlı ola-
rak gelişim gösteriyor. Bilgisayar ortamı ve programlar ta-
sarımcılara büyük kolaylıklar sağlıyor. Yeni çalışma alan-
ları açılıyor. Eski dönemlere özgü stiller yeniden ele alınıp 
endüstriyel parçalarla bilimsel teknik detaylar birlikte şe-
killendiriliyor. Eklektik yaklaşımla yeni ürünler tasarlanır-
ken dünyanın ekolojik ve ekonomik gidişatı da endüstride 
belirleyici oluyor. Duyarlı ve az tüketime yönlendiriyor. 
Tasarımlar teknik yönden gelişse de yeni hayat düzeninde 

Hazıryapım Bisiklet Tekerliği, Marcel Duchamp (Dada) 1913
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yeni ihtiyaçlara yönelik doğal, doğaya uygun, geri dönüştü-
rülmüş ürünler, saf ve organik formlar, şeffaflık ve sürdürü-
lebilirlik önem kazanıyor.

20. yüzyıl boyunca görülen avangard tutumlar sonucu 
çağdaş sanatta sınırlar kalmayınca her türlü insan üretimi 
sanat içinde değerlendirilebilir hale geldi. Sanatta gelenek-
sellik kırılıp resim, fotoğraf, endüstri ürünleri, heykel, yazı 
ve hayatımıza giren pek çok nesne bir araya getirilip sergi-
lenir oldu. Sanat dalları iç içe geçti. Klasik resim, heykel, 
seramik gibi sanat eğitimi alanlar da enstalasyon olarak ad-
landırılan çalışmalarla güncel sanat içinde yer aldılar. 

Kant’a göre sanatçının bir güzellik yaratması amaç için 
amaçtır. Zanaatçının ya da tasarımcının bir eşya tasarlama-
sı yarar için amaçtır. Tabi ki tasarlarken estetik yönüne de 
dikkat edilebilir. Öte yandan sanatçının çalışması da estetik 
olmasının yanı sıra ruhu besler ve daha somut biçimde dün-
yada iyi yönde değişimlere neden olabilir. Bir duygu uyan-
dırmasıyla birlikte yarar amacı da olabilir. Herbert Read 
1930’larda sanatın kişiyi tinsel bakımdan etkileyen oldu-
ğunu söyler. Sanat olan her şey bir tasarım sonucudur ama 
tasarım ürünü olan her şey sanat olamaz. Aynı şekilde her 
sanatçı bir tasarımcıdır ama her tasarımcı sanatçı değildir. 
Dizaynda nesnede form ve fonksiyon ilişkisi vardır. Sanat 
eserinde ise bu aranmaz. Orijinallik önemlidir; o tek olandır, 
benzeri yoktur. Günlük hayatta kullanılan her türlü obje ve 
ürün ise seri üretimdir. Ancak bazı tasarımlar çoğaltılsa da 
farklılıklarıyla, şaşırtıcılığıyla, tekniğiyle, formuyla ve ye-

niliğiyle sanat olarak nitelendirilebilir. 

Ticari amaç, insanların beklentilerinden yola çıkarak 
fonksiyonu önemseme gibi şeyler sanata pek yakın durmaz. 
Tabi bunun aksini sanatta da ticaretin olabileceğini söyle-
yenler de vardır ama sanatçı ortaya bir şeyler çıkarırken 
bunun sonucunda kazanacağı maddi şeyleri düşünmez. O 
kazanım her şey bittikten sonra gelir. Sanatçının bakışı ve 
içinden akıp gidenleri yakalamasıdır öncelik. Duygular, is-
tekler, sezgiler, korkular, hayaller, gerçekliğin görüntüleri, 
gizemli olanın hem rahatlatan hem huzursuz eden yanı, va-
roluş, insan olmanın getirdiği her şey ruhsal boyuttan süzü-
lerek seçilen malzemeye sanatçının birikimleriyle akar. Bu 
da katharsis’tir. Bir paylaşım olur. Beğenilme, takdir görme 
beklentisi olmadan veya ticari kaygılar duymadan içtenlik 
ve sahicilik iletilebiliyorsa sanatçı ve eserinin bütünlüğün-
den söz edilebilir.

Son yıllarda hayatımızı kolaylaştıran eşyalar iyice kar-
maşıklaşıp artarken makine üretimi nesnelerde form disipli-
ni, pratiklik, uyum, göze hitap etme ve zarafet de söz konu-
su olabilir. Kişiye mutluluk ve huzur veren nesnelere belli 
bir estetik beğeniyle yaklaşılıp hoş bulunabilir. Sanat ve ya-
şam ayrı değildir aynıdır. Sanat ve sanatçı günlük yaşamdan 
da uzak olmamalıdır. Tasarım, bilim ve teknoloji yanı sıra 
sanata da çok yakın durabilir. Tasarlanan bir şeyin sanata 
dönüşmesi onu üreten kişiyle ve üretim amacıyla ilgilidir.

"Casa Mila" Antoni Gaudi, 
(Art Nouveau)
Barselona, İspanya, 
1905-1910
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EUTHYDEMOS ÜZERİNE İRDELEMELER[1]

Hazırlayan/ Derleyen : Hulisi Akkanat – 2019

[1] Sokrates’in daha çok savunmada görüldüğü bu diyalogda erdem, iyi şeyler, bilgili olmak ve bilgelik ile ilgili kıyasıya tartışmalar 
yaşanır. Bu kavramların ne olduğunun yanında ne olmadığı ile ilgili mantık da yürütülür aynı zamanda. Mesela sofistlerin ‘Ben bir şey 
biliyorum o halde her şeyi biliyorum.’ Şeklindeki önermesini yanlışlamaya çalışır; başka bir örnek ‘Şu ya da bu kadar altının olması 
iyi bir şey midir?’ şeklindeki soru da Sokrates için çetin bir sınavdır…Sokratik diyaloglar  günümüzde edebiyatın da sıkça kullandığı  
bir malzemedir. Bu türden diyaloglar, farklı düşünce ve görüş temsillerinin tartıştığı edebiyat eserlerinin başında da Dostoyevski’nin 
romanları yer almaktadır...

“Antik Yunan’da bir sofist filozof ve aynı zamanda Platon‘un kaleme 
almış olduğu diyaloglardan biridir. Platon’un eserinde Sokrates, 

kardeş iki sofist filozof olan Euthydemos ile Dionysodoros’la birlikte 
bir topluluğun önünde tartışma yürütmektedir. 

Tartışma, felsefenin ne olduğu, bilgiye nasıl ulaşılabileceği, neyin 
bilinip neyin bilinemeyeceği gibi konular üzerinde sürmekte, 

Sokrates’in diyalektik yöntemiyle sofistlerin o dönem ki tartışma şekli 
olan karşıdakini ne şekilde olursa olsun alt etmeye dayalı, çelişkiler 

ve laf karmaşaları yaratıp karşı tarafı susturmayı amaçlayan reddiye 
türünün bir kapışması gibidir. Diyalog Sokrates’in sofistlere karşı 

henüz tam ciddi tavrını almadığı bir dönemde geçmektedir.”

Sofist Euthydemos ile kardeşi Dionysodoros silah 
kullanmakta ustadırlar. Silah kullanmayı, para 
karşılığında başkalarına da öğretebilirler. Üstelik 

mahkemelerde söz kavgası etmekte ve mahkemede nasıl 
konuşulacağını, nutuklar hazırlamanın sırlarını başkalarına 
öğretmekte birincidirler. Şimdi ise, daha çok erdemle uğraş-
maya önem veriyor; herkesten çabuk, herkesten iyi erdem 
öğrettiklerini söylüyorlar.

Sofist kardeşler mademki erdem öğrettiklerini söylü-
yorlar, bunu hemen göstermeli; genç Kleinias’ta deneme-
lidirler. Çünkü Kleinias’ın çok iyi yetiştirilmesi istenmek-
te; onu başka yönlere çevirenler olur, ahlâkı bozulur diye 
korkulmaktadır. 

Sofist kardeşler, genç Kleinias’a birtakım sorular yö-
neltirler. Verilen karşılıklara bakarak birtakım sonuçlar 
çıkarırlar.

Acaba öğrenenler bilenler midir? Bilmeyenler 
midir?

Öğrenenlerin bilenler olduğunu sanmak doğru değildir. 
Çünkü öğrenenlerin hocası vardır. Bu hocalar onlara, bilme-
diklerini öğretir. Öğrenen kimse bilmemektedir. Bilmediğini 
öğrendiğine göre, öğrendiği zaman bilgisizdir. Öyleyse öğ-

renenler, bilmeyenlerdir.

Ama hocalar bir şeyler anlatır. Onların anlattıklarını 
çocuklar öğrenir. Anlatılanı öğrenenler bilen kimselerdir. 
Öyleyse ilk söylenen söz yanlıştır. Öğrenenler, bilenlerdir.

Acaba öğrenenler bildiklerini mi öğrenirler, 
yoksa bilmediklerini mi?

Bir şey okunduğu zaman, söylenen şey harflerdir. İnsan 
bütün harfleri biliyorsa, bildiğinin bir parçası söyleniyor 
demektir. Eğer harfleri tanıyorsa, bildiğini öğrenmekte-
dir. Öyleyse, öğrenenin bilmediğini öğrendiği sözü doğru 
değildir.

Fakat öğrenmek, öğrenilen şeyin bilgisini elde etmektir. 
Bilmek de, bir bilgiye sahip olmaktır. Herhangi bir şeyi elde 
edenler, ona sahip olanlar değil olmayanlardır. Demek ki 
bilmeyenler, sahip olmayanlar arasına; öğrenenler ise, sahip 
olanlar arasına değil, elde edenler arasına girerler. Öyleyse 
öğrenenler, bildiklerini değil, bilmediklerini öğrenirler.

Sokrates sofist kardeşlerin bu yaptıklarının bir oyundan 
başka bir şey olmadığı kanısındadır. İnsan bunu ne kadar 
öğrenirse öğrensin, bir şeyin özünü öğrenemeyecektir. Bu, 
oturmak üzere olan bir adamın altından sandalye çekme-
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ye benzemektedir. Kelimeleri bir şöyle bir böyle kullan-
makla, insan karşısındakini yere yuvarlar; onunla eğlenir. 
Ama hepsi o kadardır. Euthydemos’la Dionysodoros genç 
Kleinias’la oynamayı bırakmalı; ona erdeme nasıl bağlana-
cağını anlatmalıdırlar.

Şüphesiz herkes mutlu olmak istiyor. Yalnız nasıl mutlu 
olunacağı pek bilinmiyor. Bu soruya karşı “Birçok iyi şey-
lere sahip olmakla” denenecek olursa, bu defa karşımıza 
“Acaba iyi şeyler nelerdir?” sorusu çıkacak; ve ilk akla ge-
lenler, zenginlik, sağlık, güzellik ve başka vücut üstünlükle-
ri olacaktır. Bundan başka, iyi bir aileden olmaya, iktidara, 
şöhrete ve saygınlığa da iyi denecek; herhalde bilgi de iyi 
şeyler arasına girecektir. Fakat, acaba hepsi bu kadar mıdır? 
Yoksa unutulan başka bir iyi var mıdır? Acaba başarı sağ-
lamak da bir iyi ve iyilerin en büyüğü sayılmayacak mıdır?

Dikkat edilirse, flavta çalmakta en başarılı olanlar flav-
tacılar, yazmakta ve okumakta ise gramercilerdir. Denizin 
tehlikeleri karşısında, hiç kimse usta bir gemiciden daha 
başarılı değildir. Savaşta hep usta bir komutanla beraber 
olmak istenir; hastalıklarda da, usta bir hekim gözlenir. 
Her meslekte insanı başarıya ulaştıranın egemenlik olduğu 
görülmektedir.

Mutluluk konusunda en önemli nokta, iyi adı verilen ve 
başarı sağladıkları söylenen şeylerin mutluluğa yetip yet-
meyeceğini araştırmak olsa gerektir. Çünkü bu noktada açık 
bir görüşe varılmadıkça, mutluluğun nasıl elde edileceği 
öğrenilemeyecektir.

Aklı başında hiçbir kimse, yiyeceği ve içeceği olup da 
yiyip içmeyen bir insanın onlardan yararlandığını öne süre-
mez. Tahtaları ve aletleri olduğu halde onları kullanmayan 
bir dülgerin kazancından söz edemez. İşte iyi adı verilen 
şeylerin hepsi de böyledir. Onlara sahip olmak demek, on-
lardan yararlanmak demek değildir. Mutluluk, sahip olunan 
şeylere değil, onların kullanılmasına, hem iyi kullanılması-
na bağlıdır. Bir şeyi kötü kullanmanın, hiç kullanmamaktan 
daha zararlı olduğu unutulmamalıdır. Bunların birisi kötü, 
öteki ise ne iyi ne kötüdür.

Bir tahta kullanılırken, onun iyi kullanılmasını sağlayan 
şey, dülgerin bilgisidir. Peki, o sözü edilen iyilerin, yani 
zenginliğin, güzelliğin, sağlığın ve bütün benzerlerinin iyi 
kullanılmasının nasıl olacağını gösteren de bilgi değil mi-
dir? Gerçekten, akıl ve bilgelik olmayınca, birçok şeye sa-
hip olmaktan ve birçok şey yapmaktan nasıl yarar beklenir? 
O zaman azla yetinilmesi daha iyi olmayacak mıdır?

Bir insan fakir, zayıf, korkaksa, saygınlığı yok ise, çalış-
mıyorsa, gözü pek iyi görmüyor, kulağı iyi duymuyorsa; hiç 
şüphesiz az iş görür. Az iş görünce, az yanılır. Az yanılmak-
la, az başarısızlıkla karşılaşır. Az başarısızlıkla da, daha az 
bahtsız olur. Doğrusu şudur ki, iyi dene şeyler bilgisiz kul-
lanıldıkları zaman, karşıtlarından daha beter birer kötülük 
olur. Bunların kendi başlarına bir değerleri yoktur. Ancak 
akıl ve bilgi ile kullanıldıkları zaman bir değer kazanırlar. 
Bu dünyada iki şey dışında iyi ve kötü yoktur: bilgelik ve 
bilgisizlik.

Mademki herkes mutlu olmak istiyor, mademki bu bir 
şeyi kullanmakla ve doğru kullanmakla oluyor ve madem-
ki doğruluk ve başarı bilgiye dayanıyor; öyleyse, insan ne 
yapıp edip bilgi edinmelidir. Babalardan, vasilerden, dost-
lardan, yurttaşlardan ve yabancılardan, özellikle âşık olduk-
larını söyleyenlerden, bilgeliklerini kendilerine aşılamaları-
nı istemelidir. Yalnız bunun için, bilgeliğin öğretilir bir şey 
olması, insanda tesadüf sonucu bulunmaması gerekir.

Kleinias’ın bilgeliği öğretilir bir şey kabul etmesi, 
Sokrates’i sevindirmiştir. Bilgelik öğretilir bir şey ise, ve 
mutluluğu yalnız o sağlıyorsa, Kleinias bütün gücü ile bil-
ge olmaya çalışacaktır. Sokrates’in istediği erdem aşılama 
şeklinin ne olduğu da artık anlaşılmıştır. Şimdi konuk sofist-
ler bu işi ele almalı; Kleinias’ın bir bilgi edinmesi gerekip 
gerekmediğini, gerekiyorsa bunun nasıl bir bilgi olacağını 
söylemelidir.

Söze başlayan Dionysodoros’tur: “Kleinias’ın bilge 
olması mı isteniyor?” Onun bilge olmasını istemek, şimdi 
olmadığı bir şey olmasını ve şimdi olduğu şey olmamasını 
istemektir. Şimdi olduğu şey olmamasını istemek de, açıkça 
ölümünü istemektir. Sevgililerin yok olmasını her şeyin üs-
tünde tutmak ise, ne dostlardan beklenir şey, ne âşıkların 
yapacağı şeydir.”  

Söz şimdi Euthydemos’tadır: “ Belki böyle söyleyenle-
rin yalan söylediği öne sürülür. Ama acaba yalan söylemek 
mümkün müdür? Olanı söylemek, gerçeği söylemektir. O 
zaman bir yalan söz konusu değildir. Olmayanı söylemeye 
gelince, olmayanın bir varlığı yoktur. Varlığı olmayan hiç-
bir yerde değildir. Hiçbir yerde olmayan, ne etkilenir ne de 
meydana getirilir. Oysa hatiplerin konuşması bir etkileme-
dir. Hatipler etkiliyorlarsa, aynı zamanda meydana getiri-
yorlar demektir. Konuşmak bir etkileme ve meydana getirme 
ise ve olmayan etkilenmezse, hiç kimse olmayanı etkileye-
meyecektir. Öyleyse, yalan söylemek mümkün değildir.”

Sofist kardeşlerin konuyu evirip çevirmesi üzerine, 
Sokrates söze karışır. Bu sefer o sofistlere bazı sorular yö-
neltir ve tutumlarındaki çelişkiyi şöyle belirtir: “Yalan söyle-
nemez demek, ya zorunlu olarak doğru söylenecek, ya hiçbir 
şey söylenmeyecek demektir. Yanlış söylemek mümkün de-
ğilse, yanlış düşüncenin de olmaması gerekir. Yanlış düşün-
ce yoksa yanlış kanı da yoktur. Yanlış kanı yoksa bilgisizlik 
de, bilgisiz kimseler de yoktur. Eğer böyle ise, insanlar dav-
ranışlarında, sözlerinde, düşüncelerinde hata etmiyorlarsa, 
sofist kardeşler ne öğreteceklerdir? Kendilerini erdemi öğ-
retmekte usta kişiler diye tanıtmaları neye yarayacaktır?”

Görülüyor ki, böyle bir düşünce zinciri hep olduğu yer-
de sayıyor; hasmını yere serdikten sonra, kendisi de ayakta 
kalamıyor. Bunun için, dinleyicileri eğlendirmek bir yana 
bırakılmalı; konu yeniden ele alınmalı; öğrenilmesi gereken 
bilimin ne olduğu araştırılmalıdır.

Sokrates bundan sonra, Kleinias’a birtakım sorular so-
rar, ondan birtakım karşılıklar alır; ve her ikisi şu görüşte 
birleşir:
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Öğrenilecek bilim yararlı olmalıdır. Bazı kimseler bu 
sözden, en çok altının gömülü olduğu yerin bilinmesini an-
layabilir. Oysa insan altından yararlanmayı bilmezse, o al-
tın bir şeye yaramayacaktır. Hem bu yalnız altında değil, 
her zaman böyledir. İnsana ölümsüzlük verebilecek bir bilim 
olsa, ölümsüzlükten nasıl yararlanılacağı bilinmeyince, bo-
şunadır. Bize ancak, meydana getirme ile meydana getirdi-
ğini kullanma yetisini birleştiren bir bilim yararlı olabilir.

Dikkat edilirse, bir sazı meydana getirme sanatı başka, 
onu kullanma sanatı başka şeydir. Nutuk hazırlama sanatı-
nın da başka türlü olduğu sanılmamalıdır. Sazı yapanlar onu 
kullanmasını bilmediği gibi, hazırladıkları nutukları kullan-
masını bilmeyen kimseler de vardır.

Bazılarına göre, komuta sanatı insana en çok mutluluk 
veren sanattır. Oysa bu, bir insan avı sanatıdır. Av denilen 
şey ise, kovalamaktan, yakalamaktan ileri gidemez; ve in-
sanlar, yakaladıkları şeyi kullanmasını beceremez. Avcılar 
ve balıkçılar tuttuklarını aşçılara verdikleri gibi, geometri 
ile uğraşanlar, astronomlar, matematikçiler de bulduklarını 
–kullansınlar diye– diyalektikçilere verirler.

Bu sanatların sahipleri de, bir av peşindedir. Bu sanatlar-
da da şekiller yoktan meydana getirilmiş değildir. Yapılan 
şey, onları bulmaktan ibarettir. Komutanlar da, bir şehri 
veya orduyu ele geçirince devlet adamlarına verirler. Çünkü 
kendileri, avlarından yararlanmayı bilmezler. Bütün bilimler 
teker teker gözden geçirilince anlaşılır ki, meydana getirme 
veya tutma ile elde edilenleri kullanmasını bilen sanat, yal-
nız krallık sanatıdır. Bu sanat, devletteki parlaklığın nedeni 
olan, devletin dümen yerinde oturan, yararlı olanın yapıl-

ması için her şeyi yöneten, ve herkese komuta eden sanat-
tır. Bütün öteki sanatlar, işçisi oldukları işlerin yönetiminin 
–bunları kullanmayı bilen tek sanat olarak– ona bırakırlar.

“Hekimlik sanatı kendisine bağlı her şeyi yönettiği za-
man hangi sonucu verir,” sorusuna, “sağlık” denir. Kendi 
alanındaki her şeyi yönettiği zaman, çiftçilik sanatının bize 
yiyecekler sağlayacağı söylenir. Acaba yönetme sanatı kendi 
alanında herkese komuta ettiği zaman neyi meydana getirir?

Siyasetten geldiği söylenenler, servet, hürriyet ve huzur 
gibi şeylerdir. Ama daha önce bunlara, ne iyi ne kötü de-
nilmiştir. Öyleyse, bize yararlı bir sanat olması için, yönet-
me sanatının insanları bilgili kılması, onlara bilgi vermesi 
gerekir. Yalnız bu nasıl bir bilgi olacak, ve bu bilgi nasıl 
kullanılacaktır? Bu soruya karşı “Bu bilgi başka insanları 
iyi kılmaya, imkân veren bilgidir,” demek yetişmez. Onlar 
nede iyi olacaklar? Neye yarayacaklardır? Ayrıca onlar da 
başkalarını iyi kılacaklar mıdır? Bunlar henüz bilinmediği-
ne göre, mutluluk verecek bilginin özü bilinmiyor demektir. 
Şimdi iki sofist konuktan istenen, konuyu ciddi bir tutumla 
ele almaları, bu bilginin özünü açıklamalarıdır.

Euthydemos, bu isteği yerine getirmek üzere, yeniden 
konuşmaya başlar. Bu sefer de Sokrates’e sorular sorar. 
Fakat aldığı karşılıları, yine çeker çekiştirir; sözü evirip çe-
virir ve şu sonuca getirir:

“Şüphesiz Sokrates’in bildiği şeyler vardır. Sokrates, az 
da olsa bir şeyler bilmektedir. Bir şey biliyorsa bilgindir. 
Bilginse her şeyi bilmesi gerekir. “ Bilmediğim bazı şeyler 
var” derse, bilgisiz olacaktır ve bilgisiz olunamayacağına 
göre, Sokrates bir şey biliyorsa, her şeyi bilir. Her şeyi bili-
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yorsa, o aranan bilime de sahiptir. Bütün insanların durumu 
da böyledir. Onların da bir şeyi bilmemeleri imkânsızdır. Ya 
hiçbir şey bilmezler, ya her şeyi bilirler. Hem de bildiklerini, 
çocukluktan beri, doğduklarından beri bilmektedirler.”

Sokrates için, bu söylenenler inanılır şeyler değildir. O 
yalnız, konukların sözü evirip çevirmede çok usta oldukla-
rına inanmıştır. Sofist kardeşlerin tutumu ise hiç değişme-
mekte; söz oyunlarının birinden birine geçilmektedir. Bu 
arada, bir köpekle sahibi ve yavruları konu edinilir, ve şöyle 
denir: “Köpeğin sahibi varsa, köpek, hem o adamındır hem 
yavruların babasıdır. Hem o adamın ise hem baba ise, sahi-
binin babasıdır; ve köpeğin yavruları, sahibinin kardeşidir. 
Sahibi köpeği döverse, babasını dövmüş olacaktır.”

Bundan sonra da, şu garip iddiada bulunulur: “İnsan 
emri altındaki şeylere “benim” demekte; bir öküzü sata-
bildiği, başkasına verebildiği, bir Tanrıya kurban edebildi-
ği için, onu kendi malı saymaktadır. Öte yandan bu insan, 
canlı olana “hayvan” adını vermekte; Zeus’a, Apollon’a, 
Athena’ya da benim demekte, ve aynı zamanda bu tanrıla-
rı canlı kabul etmektedir. Öyleyse, başka hayvanlar gibi bu 
tanrıları da satabilir, verebilir; veya onlara başka bir şey 
yapabilir.”

Fakat, konuk sofistleri dinleyenler kahkahalar atarak el 
çırpsa da, onları göklere çıkarsa da, hatta Sokrates’in ken-
disi şimdiye kadar böyle bilginler görmediğini kabul ede-
cek gibi olsa da, ne çıkar? Söylediklerini, ancak kendilerine 
benzeyen insanlar beğenir. Ötekiler, bu türlü çıkarsamalarla 
sözlerinin çürütülmesini değil, başkalarının sözünü çürüt-
meyi utanılacak şey bilir. Sofistler, güzelin, iyinin, beyazın 
veya benzeri şeylerin olmadığını, diğerlerinden farklı hiç-
bir şey bulunmadığını söylerken, dedikleri gibi kimseye ağız 
açtırmamaktadırlar. Ama yalnız başkalarının ağzını değil, 
kendi ağızlarını da kapatır gibi değiller midir?

Bilgiler, çabuk öğretmek bakımından güzel bir şeydir. Şu 
var ki, herkesin önünde tartışacak olurlarsa, başkaları hepsi-
ni öğreniverir. Buna meydan vermek istemiyorlarsa, ancak 
para verenlerin önünde tartışmaları gerekecektir. Çok za-
man değeri yaratan şey, azlıktır. Her şeye can verdiği halde, 
suyun her şeyden ucuz olduğu unutulmamalıdır.

Sokrates, Euthydemos’la Dionysodoros’un bulundu-
ğu toplantıda herkesin neler dediğini Kriton’a anlattıktan 
sonra, Kendisi ile beraber sofist kardeşlerden ders almasını 
salık verir. Fakat Kriton onların söz ustalığına hiç değer ver-
memekte; ve başkasının sözünü bu yolla çürütmeyi, kendi 
sözünün çürütülmesinden daha çirkin görmektedir. Sofist 
kardeşlerden ders almak aklının işi değildir. Yalnız, felsefe 
ile uğraşmanın doğru olup olmayacağını düşünmektedir. Bu 
kararsızlığının nedeni de, bir tanıdığının sözleridir. Çünkü 
bu adam da, sofist kardeşler gibi konuşanları boş şeylere 
emek veren gevezeler olarak nitelemiş; ama felsefenin güzel 
bir şey olduğu sözüne dudak bükmüş, felsefeyi küçümse-
miştir. Bu felsefe yasakçısı, mahkemelerde söz söylemekte 
usta olanlardan biri, bir hatip olmadığı gibi, hatiplerin oku-

duğu nutukları hazırlayanlardan da değildir. Yalnız bu işten 
anladığı, güzel nutuklar yazdığı söylenmektedir.

Sokrates’e göre, böyle kimseler filozofla devlet adamı 
arasındadır. Kendilerini en bilgili insan sayar, ünlerinin pek 
yaygın olduğuna inanırlar. Başarıları için, felsefenin bir en-
gel olduğu kanısını taşırlar. Felsefeyi tutanlar olmasa, her-
kesin saygısını kazanacaklarını sanırlar. Bunun için, felsefe 
ile uğraşanları küçültmeye çalışırlar.

Böyleleri, felsefe ile siyaseti aşırılığa kaçmadan kul-
landıklarını, her ikisinden gerekli olanı aldıklarını ve kav-
galardan uzak, bilgeliklerinin meyvelerini topladıklarını 
düşünmektedir. Bu düşüncelerinde doğruya çok benzeyen 
bir yan da yok değildir. Bunun için, kendilerine şu gerçeği 
anlatmakta güçlük çekilir: iki şey arasında bulunan bir kim-
se veya herhangi bir şey, o iki şeyden biri iyi öteki kötü ise, 
birinden üstün ötekinden aşağı demektir. Ayrı ayrı sonuç-
lara giden iki şey arasında ise, ikisinden de aşağı olacaktır. 
Ancak ayrı ayrı sonuçlara giden iki kötü şey arasında oldu-
ğu zaman bir üstünlük söz konusu olabilir.

Felsefe ile siyaset ayrı ayrı sonuçlara giden iki şey ise, 
her ikisinden birer parça alanların her ikisinden aşağı olaca-
ğı şüphesizdir. Onlar, gerçekte üçüncü sırada oldukları hal-
de, başa geçmeyi arzu etmektedir.

Felsefe için herkesin bir şey söylemesine, eğitici geçi-
nenlerin gidişine bakarak, Kriton çocuklarına felsefe okut-
makta tereddüde düşmemelidir. Her işte bayağı ve değersiz 
kimseler çoğunlukta, ciddi ve saygıya değer kimseler azın-
lıkta değil midir? Herkes idmanın, ticaretin, hatipliğin, or-
dular yönetmenin güzel bir şey olduğu kanısındadır. Ama 
bunlarla uğraşanlardan çoğunun, yaptıkları işte gülünç ol-
duğu da meydandadır. Böyledir diye, Kriton bu işlerle uğ-
raşmaktan vazgeçiyor mu? Veya bunları oğullarına yasakla-
mayı düşünüyor mu? Öyleyse, ister iyi olsunlar ister kötü, 
felsefe ile uğraşanları kapı dışarı etmeli; fakat uğraştıkları 
şeyi özenerek sınamalıdır. Eğer değersiz bulursa, yalnız 
oğullarını değil, herkesi ondan uzaklaştırmaya çalışmalı; 
ama Sokrates’in anladığı gibi olduğunu görürse, herkesle 
beraber felsefeye sarılmalıdır.
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Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemeli-
dir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, 
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlan-
ma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluştur-
mak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu 
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile 
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih süre-
cinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yo-
rumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde olu-
şan ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde 
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurul-
masını ve böylece düşünce yönetiminin ve dü-
şünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınması-
nı sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini 
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine 
katkıda bulunmaktır."

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uy-
gun bulunabilmesi için her bir yazının kendi-
ne ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. 
Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de 
yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerek-
mektedir. Referans verilmeyen göndermeler 
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konu-
nun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok 
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü 
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı 
olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar 
belirli bir partinin siyasi propagandasını içer-
memeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. 
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içe-
rikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kulla-
nılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım ol-
maması adına yazıların “Microsoft Word” prog-
ramında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir 
dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu 
paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile 
birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimi-
ze gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki 
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başka-
sına ait olduğunun tespit edilememiş olması 
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi 
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumlu-
luğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma 
Bobaroğlu • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Akın 
Candan • İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 

22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73 • Basım Yeri 
Küçük Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / Maltepe Mah. 
Davudpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. No: 

81/170 Zeytinburnu İstanbul Türkiye
Tel.: 0212 565 24 68 • Yayın Süresi Aylık • Dili 
Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu
Ayşe Doğu, Elif Ersoy, Gülşen Geniş,

İzzet Erş, Selin Erş, Sultan Güvenç
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org • 

Web www.anadoluaydinlanma.org

Anadolu Aydınlanma Vakfı

@AAVakfi

@anadoluaydinlanma

Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazının yazarına veya yazarlarına aittir. Ayrıca yayımlanacak çeviri yazılarda 
çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır, aksi halde oluşacak 
telif hakkına dair hukuki sorumluluk yazara aittir. Düşünüyorum Dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın hakları dergiye devredilmiş sayılır. 

Düşünüyorum Dergisi  Yeni Teması

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi her yıl bir temayı çalışma 
konusu olarak belirlemekte ve bu tema uyarınca farklı düşünce alanlarında, 
farklı yaklaşım ve paradigmalara göre hazırlanan çalışmaları bir dergi olarak 

ürüne çevirmektedir.

2019 yılı tematik sayının konusu, içinde bulunduğumuz dönem ve güncelliği 
bakımından “İnsan Hakları” olarak belirlenmiştir. Konuya felsefe, bilim, tarih, 
sosyoloji, psikoloji, siyaset, sanat, edebiyat vb. birçok farklı alandan gelmesi 

ümit edilen yazılarla dergimiz oluşturulacaktır.

Üyelerimizin ve katılımcılarımızın verecekleri katkıların yanında konuyla ilgili 
hazırlanmış tez çalışmalarından da yararlanarak nitelikli bir dergi oluşturmayı 

hedeflemekteyiz. Değerli paylaşımlarınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Yapılacak paylaşımların en geç 1 Eylül 2019 tarihinde teslim edilmesi 
gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

İnsan Hakları


