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Özet
Fizikte mekaniğin merkezine oturan hareket, Newton ta-

rafından matematiksel olarak ifade edilinceye kadar çeşitli 
aşamalardan geçmiştir. Newton, klasik fizik ölçeğinde1 ge-
çerli kabul edilen hareket ve kütle çekim yasalarını ortaya 
koymadan önce, gerek Dünya’nın gerekse Dünya üzerin-
deki nesnelerin hareketi hakkındaki fikirlerin deneysel ve 
teorik uyumluluğu tartışmalıdır. Buradaki hedef, hareketle 
ilgili Newton öncesi tartışmalardan bazıları ile Newton’un 
hareket ve kütle çekim yasaları üzerine birinden diğerine 
geçişle giriş düzeyinde fikir vermektir. Matematiksel ifade-
lere yer verilmesinin yanında, okuyucuya yardımcı olması 
amacıyla sonsuz küçük değişimlerin oranı hakkında giriş 
düzeyinde bilgi verilmiştir.

I. Giriş
İzlediğimiz dünyada ve onun dâhil olduğu evrende hare-

keti gerek gözlemlemiş, gerekse bireysel olarak deneyimle-
mişizdir. Günlük hayatta iç içe olduğumuz hareketin arka-
sında ne olduğunu, nasıl görünüşe çıktığını ya da çıkacağını 
bilmek mümkün müdür? Çoğumuz gündelik hayatta bu so-
runun olası cevaplarını bilmeden ya da belirli bir düzeyde 
bilsek bile bu cevapları kullanmadan nesneler üzerindeki 
deneyimlerimizle hayatımızı sürdürebiliriz. Fakat pratik-
te de örneğin mevsimleri, hava durumunu ve hareketlerini 
önceden bilmek bir çiftçi için çok önemli olabilir. Bilimsel 
bilgiye erişilmemiş yerlerde ve dönemlerde insanlar bu tip 
sorunlara karşı deneyimle elde ettikleri bilgiye başvurarak 
çözümler geliştirdiler. Böyle bir dönemde ya da yerde ya-
şayan insana, doğa olaylarının arkasındaki yasaları bilmek 
ve ona göre tedbir almak rahatlık sağlar. Doğa karşısında-
ki problemler için geliştirilen uygulamalar, bilimin hayat-
ta kalmak için başlayan ve daha sonraları konfor sağlayan 
uygulamaları olarak görülebilir. Gündelik yaşamda konfor 
sağlayan bilimin uygulamaları (teknoloji) dışında, nasıl bir 
evrende, dünyada ya da zihinde yaşadığımız sorusunun öne-
mi yok mudur? Hareket olgusu ister temel ister uygulamalı 

(1)  Hızların ışık hızına yaklaşmadığı, kuantum ve genel görelilik 
etkilerinin dikkate alınmadığı, klasik mekaniğin geçerli sonuçlar verdiği 
ölçek. 

bilimler olsun bu noktada karşımıza çıkar. Evrendeki galak-
silerde, gezegenlerde, atomda ve çekirdeğinde, bir gerilimin 
iki ucuna bağlı iletkenin içerisinde bir uçtan diğerine zor-
luklara rağmen ilerleyen elektronlarda ya da kalpten pompa-
lanan kanda, hareketi izleriz. Bir aşamadan sonra şu soruyu 
sorabiliriz: Hareket etmeyen bir şey var mıdır? 

Hareket, bir nesnenin yerinin değişmesi anlamını taşır. 
Fizikte hareket, bir nesnenin uzayda belirlenen bir referans 
sistemine göre konumunun değişmesidir ve bu değişim za-
mana göre izlenir. Nesnenin konumu, nesnenin bu referans 
sisteminin merkezine (başlangıcına, sıfır noktasına (orijin)) 
göre bulunduğu yerdir. O halde hareket, uzayda bir refe-
rans sistemine göre belirli bir anda, belirli bir konumda bu-
lunan nesnenin, yine bu referans sistemine göre belirli bir 
anda başka bir konuma geçmesi, yani referans sistemine 
göre belirli bir sürede yer değiştirmesidir. Yer değişiminin 
birim zamana (örneğin 1 saniyeye ya da 1 saate) göre öl-
çülmesi bizi hız kavramına götürür. Görüldüğü gibi fizikte 
hareketi tanımlayabilmek için uzay, referans sistemi, orijin, 
konum, yer değiştirme, zaman gibi kavramlara ihtiyacımız 
var. Buradan ilerlemeyi sürdürmeden önce hareketle ilgili 
görüşlerin gelişimine kısaca bir bakalım.

II. Dünyayı Gökyüzüne Çıkarmak…[1]
Hareketle ilgili ilk kabul edilen görüşler Aristoteles’e 

(M.Ö. 384-322) aittir. Hem gündelik yaşamla uyumlu olma-
sı hem de Aristoteles’in geniş çevrelerce kabulü, uzun yıllar 
bu görüşlerin sorgulanmasının önüne geçmiştir. Bu sorgu-
lamanın ortaya çıkışı Galilei’nin Dünya merkezli (diğer bir 
ifade ile yer merkezli, geosentrik) bir evrende miyiz, yoksa 
Güneş merkezli (diğer bir ifade ile gün merkezli, heliosent-
rik) bir evrende miyiz, sorularına cevap aramasıyla bağlantı-
lıdır. Galilei’ye kadar kabul edilen evren modeli, Aristoteles 
tarafından ortaya atılan ve Batlamyus (Ptolemaios, Ptolemy 
- M.S. 100-170) tarafından daha da geliştirilen yer merkezli 
evren modelidir. Aristoteles’in Eudoxus’tan köklerini aldığı 
bu evren modeline göre; en dışta “ilk hareket ettirici” (prime 
mover), eş merkezli ve iç içe geçmiş kristal kürelerin hare-
ketini sağlar, iç içe kristal kürelerin hareketiyle tüm gezegen 
ve yıldızlar Dünya etrafında dairesel hareket eder, Dünya 
merkezde ve sabittir (Şekil 1 A). Batlamyus, bu modelin 
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gözlemlerle olan uyuşmazlığını gidermek için episiklik 
(epicycle, merkezi dairesel yörünge üstünde olan ikinci bir 
dairesel yörünge) yörüngeleri modele ekler ve merkezi de 
Dünya’dan bir miktar kaydırır (Şekil 1 B ve Şekil 2). Yapılan 
düzenlemeler, Aristoteles’in modeli ile açıklanamayan geze-
genlerden gelen ışığın değişimine ve gezegenlerin retrograd 
hareketine bir uyum getirmek içindi. Bu tip düzenlemeler 
yer merkezli sistemin eksikliklerini gidermeye çalışırken, 
ona karşı ilk gün merkezli model, Sisamlı Aristarkus (M.Ö. 
310-230) tarafından önerildi. Aristarkus’un çalışmalarına 
doğrudan erişilemese de, Archimedes’in “Kum Sayacı” 
adlı eserinde bu çalışmalardan bahsetmesiyle bilindi. Çok 
sonraları Nicolaus Copernicus (1473-1543), Batlamyus’un 
yer merkezli evren modelinin karmaşık, doğanınsa bu ka-

dar karmaşık olmayacağını düşünerek geometrik olarak 
daha basit olan gün merkezli modelini “Göksel Kürelerin 
Devinimi Üzerine” [2] adlı eserinde sundu. Bu modele göre 
Dünya hem kendi hem de merkezde bulunan Güneş etrafın-
da dairesel hareket eder (Şekil 3). Yer merkezli evren mo-
delinin gündelik deneyimlerle uyumluluğu, hem Aristarkus 
hem de Copernicus’un gün merkezli modellerinin karşısında 
durdu. Gün merkezli model; yer merkezli evren modelinin 
duyularla olan uyumluluğuna karşı, Galilei’nin duyuların 
bizi yanıltabileceğini göstermesini bekleyecekti. Galilei’nin 
yaşadığı dönemde daha çok savaşlarda üstünlük sağlayacağı 
düşünülen teleskopun keşfi ve Galilei’nin kendi geliştirdiği 
teleskopunu gökyüzüne doğrultması, yer merkezli modelin 
uyumsuzluklarını ve bunun yanında gün merkezli modelin 
uyumluluklarını gözlemesine olanak sağladı. Fakat yer mer-
kezli modeli savunanların, gün merkezli model ile ilgili daha 
önceden beri ortaya koydukları soru(n)lar vardı. Batlamyus 
büyük eseri Almagest’te gün merkezli evrene yönelik bu 
sorunlardan bahseder. Dünya’nın hareketiyle gözlemlen-
mesi beklenen bazı durumların gözlemlenmemesi ve buna 
bağlı olarak Dünya’nın hareket etmemesi gerektiğini savu-

nan Batlamyus düşüncesinde, Dünya üzerindeki nesnelerin 
Dünya’nın hareketine katılması durumu bulunmamaktadır. 
Bu durum da Galilei’nin irdeleyeceği Aristoteles’in hareket 
üzerine görüşleri ile bağlantılıdır.

Galilei’nin, her ne kadar gözlemleri yer merkezli mode-
lin sorunlarını gösterir nitelikte olsa da Aristoteles’in gün-
delik deneyimlerle uyumlu ama çelişkili hareket görüşleri 
ile ters düşen gün merkezli modele getirilen olumsuz eleşti-
rilere cevap bulması gerekiyordu. Aristoteles’e göre hareket 
“Fizik” adlı eserinde belirttiği gibi iki grupta incelenebilir:

I. Doğal Hareket: Nesneler doğal yerlerine dönme eği-
limindedirler. Yüksekten serbest bırakılan bir taş Dünya’nın 
merkezine doğru hareket eder.

II. Zorunlu Hareket: Hareket eden şey, bir şey tarafın-
dan hareket ettirilir. 

Zorunlu hareketin bu haliyle açıklayamadığı bir örnek 
verelim: Herhangi bir nesneyi ileri doğru attığımızı, hareke-
tini başlattığımızı düşünelim. Elden çıkan nesne onu hare-
ket ettirenden ayrılmış olmasına rağmen, yere düşene kadar 
hareketine devam eder. Öyleyse hareket ettirenden ayrılan 
nesneyi hareket ettiren nedir? Zorunlu hareket görüşü ile bu 
durum çelişmektedir. Fizik eserinin 8. kitabında bu durumu 
Aristoteles fark eder ve ona göre  bu durum şöyle açıklanır: 
İleri attığımız nesneyle temas kesildikten sonra nesnenin 
hareketi, hareket ettiği ortam tarafından devam ettirilir. Bu 
örnek için elden çıktıktan sonra nesneyi hareket ettiren, ha-
reket ettiği ortam olan havadır. 

Zorunlu harekete göre gün merkezli evren modelinin 
mümkün olup olamayacağına bakalım. Bunun için Dünya 
hareket ederken yüksekten serbest bırakılan nesnenin duru-
munu inceleyelim. Başlangıçta nesne, nesneyi tutan kişinin 
elindedir. Nesne serbest bırakıldığında elden çıkar ve dü-
şeyde doğal harekete bağlı olarak yere doğru düşüşe geçer. 
Düşeyde düşerken yatayda nesneyi hareket ettiren olmadığı 
için zorunlu harekete göre yatayda hareket etmemesi, yer 
değiştirmemesi, yani durması beklenir. Nesne yere düşene 
kadar geçen zamanda Dünya, hareketi sebebiyle yatayda yer 
değiştirdiğinden, nesnenin serbest bırakıldığı noktaya dik 

doğrultuda bir noktaya düşmesi yerine bu noktadan farklı 
bir noktaya düşmesi beklenir. Bu durum yüksekten serbest 
bırakılan nesnelerde gözlemlenmediği için Dünya hareket 
ediyor olamaz.   

Zorunlu hareket görüşü yanlış ya da eksik olabilir mi? 
Bu aşamada Galilei bilimsel yöntemin temelini oluşturacak 
şekilde; gözlem, gözlemlerden mantık yoluyla çıkarsanan 
önermeler ışığında tasarlanan deney, deney sonuçlarına ba-
kılarak yapılan mantıksal çıkarımlarla Aristoteles’in hare-
ketle ilgili görüşlerini sorgular ve çelişkilerini ortaya koyar. 
Bu yaklaşım bize bilimsel teorilerin ortaya konmasında ne 
sadece gözlem ve deney ne de teorinin tek başına yeterli ol-
duğunu gösterir. Bununla birlikte duyularla edinilen bilginin 
güvenilirliğini sorgulamanın önemi de ortaya çıkmaktadır. 
Galilei’nin, bilimsel yönteme getirdiği düzenlemelerle artık 
bilim ya da doğa felsefesi eskisi gibi değildir ve bu sebeple 
bazı bilim çevrelerince modern bilimin Galilei ile başladığı 
kabul edilir. 

Galilei, 1632’de yayınlanan, Copernicus ve Batlamyus 
evren modellerini incelediği “İki Büyük Dünya Sistemi 
Hakkında Diyalog” adlı eserinde Aristoteles’in hareket-
le ilgili görüşlerini sorgular, çelişkilerini ortaya koyar ve 
böylelikle Copernicus modelinin geçerli olabileceğini gös-
termiş olur. Galilei eserinde Salviati, Sagredo ve Simplicio 
adlı üç kişiyi tartıştırarak bunu sağlar. Salviati ve Sagredo, 
Batlamyus sistemini sorgularken, Simplicio savunmadadır. 
Gün merkezli sistemin mümkün olup olamayacağına dair 
bir örnek olarak, yukarıda verilen Aristoteles’in hareket 
görüşlerini içeren ve Batlamyus’un öne sürdüğü sorunlarla 
uyumlu serbest düşme ile ilgili bir sorgulamayı özet olarak 
verelim:

Şekil 1.  A) Aristoteles Evreni [4]. B) Batlamyus’un yer merkezli modelinde gezegenin hareket ettiği episiklik yörünge [5]. Gezegenin 
hareket ettiği episiklik yörüngenin merkezinin dairesel yörüngesi deferent (taşıyıcı) ve merkezi C.  Dünya’nın merkezinin C’den bir 
miktar uzağa kaydığı izleniyor. C ve Dünya farklı merkezler (yani dış merkezli [eccentric]) olduklarından bu merkezlere göre dairesel 
yörüngeler de dış merkezli yörüngelerdir. Eğer bu iki merkez aynı nokta olsaydı,  bu yörüngeler eş merkezli (cocentric) olacaktı. 

A B

Şekil 3.
Copernicus gün merkezli evren modeli, dıştan içe 
I. Sabit yıldızlar 
II. Satürn
III. Jüpiter
IV. Mars
V. Dünya ve Ay
VI. Venüs
VII. Merkür küreleri ve merkezde Güneş [2].
Modelde dairesel yörüngelerdeki hareketler Aristoteles 
ve Batlamyus modellerindeki gibi kürelerin hareketiyle 
sağlanmaktadır.

Şekil 2. Batlamyus modelinde T, Dünya’nın merkezi; C, R yarıçaplı deferent’in 
merkezi; E, ekuant; ω dış merkezli (epicycle) çemberin ve Ω, EP yarıçaplı 
çemberdeki P noktasının açısal hızları [6]. 
Ekuant: Aristoteles’e göre yer merkezli modelde gezegenlerin “mükemmel” 
düzgün dairesel hareketi,  Batlamyus modelinde tam korunmasa da Batlamyus 
bu mükemmelliği koruyan, gezegenin düzgün dairesel hareket yapabileceği, yani 
dairesel yörünge üzerinde sabit açısal hızla (Ω) hareket edebileceği bir merkez 
bulur. Bu merkeze ekuant (equant) denir. Şekildeki TC ve CE mesafeleri, olması 
gerekenden büyük ölçekli [6].
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Salviati: Yüksekten serbest bırakılan bir cisim yere 
dik bir doğru üzerinde yerin merkezine doğru hareket 
eder. Bu da yerin hareket etmediğini gösterir. Çünkü eğer 
yer hareket etseydi, cisim düşüş süresi boyunca yer ha-
reket edeceğinden dikey doğrultudaki nokta yerine daha 
farklı bir noktaya düşerdi. Bu deneyi bir gemide dener-
sek, eğer gemi direğinden bir taşı serbest bırakırsak gemi 
hareketsizken taş direğin alt ucuna düşer. Eğer gemi ileri 
hareket ederken taşı direğin tepesinden serbest bırakır-
sak, taş direğin alt ucu yerine gerisinde bir noktaya dü-
şer. Gemi direğinden serbest bırakılan taş eğer direğin 
alt ucuna düşüyorsa gemi hareket etmiyordur. Benzer 
şekilde yerde, yüksekten serbest bırakılan taş dikey doğ-
rultudaki noktaya düşüyorsa yer hareket etmiyordur. Siz 
bunu söylüyorsunuz değil mi?

Simplicio:  Evet, tam da budur.

Salviati: Şimdi bana şunu söyleyin: Eğer gemi, (sa-
bit) hızla hareket ediyorken taş direkten serbest bırakılır-
sa, taş geminin hareket etmediği durumdaki gibi direğin 
alt ucuna düşerse bu durum geminin hareket edip etme-
diğini belirlemeye yardımcı olur mu?

Simplicio: Hayır bunun hiçbir yararı olmaz. 

Salviati: Siz hiç gemide bu deneyi yaptınız mı?

Simplicio: Hayır, yapmadım. Çünkü otoritelere 
güveniyorum.

Salviati: Deney şimdiye kadar yazılanların tersini 
gösterecektir. Gemi ister dursun ister istenen bir (sabit) 
hızda hareket etsin, direkten serbest bırakılan taş her se-
ferinde direğin ucuna düşecektir. Aynı sebepten kuleden 
serbest bırakılan bir taşın kulenin dibine düşmesine bakı-
larak yerin hareket edip etmediği anlaşılamaz.

Galilei yukarıdaki tartışmada sabit hızla hareket eden 
bir sistemin içerisinden, sistemin hareket edip etmediğinin 
anlaşılamayacağını söyler. Galilei aslında, (neredeyse) sabit 
hızla Dünya’nın hareket ettiğini değil, Dünya’nın hareket 
edip etmediğinin Dünya üzerindeyken belirlenemeyeceğini 
söyler. Böylelikle Copernicus’un gün merkezli evren mo-
delinin konuşulabilmesi imkânlı hale gelir. Galilei ulaştığı 
bu sonuçla hem daha sonra değineceğimiz Newton’un ilk 
hareket yasası olan “eylemsizlik” prensibine zemin oluş-
turmuş hem de göreli hareketten bahsetmiştir. III. kısımda 
Aristoteles’in hareket görüşleri ile ilgili incelemelere devam 
edeceğiz.

Copernicus evren modelinin dairesel yörüngeleri ti-
tiz gözlemlerle bakıldığında halen sorun oluşturabiliyordu 
ki;  Copernicus modeli her ne kadar Batlamyus modeline 
göre daha “doğal” olsa da bu modelde de episiklik yörün-
geler bulunuyordu. Bu eksikler matematikçi ve astronom 
Kepler’in dikkatini çekti. Titiz gözlemleri ile bilinen astro-
nom Tycho Brahe’nin (1546-1601) asistanı olan Johannes 
Kepler (1571-1630), Brahe’nin ölümünden sonra devraldığı 
gözlem kayıtlarına kendi yaptığı gözlemlerini de ekleyerek 
Copernicus modelini ileriye taşıdı. Başlangıçta gezegenlerin 

hareketlerini kendisinden öncekilerle benzerlikler taşıyacak 
şekilde tasarladı. Fakat elindeki verilerin daha hassas olma-
sı, geçmiş modellerle kıyaslandığında daha basit bir model 
arayışı, gezegenlerin dönem dönem hızlanmaları veya ya-
vaşlamaları problemi, onu Güneş’i bir dairesel yörüngenin 
merkezine yerleştirmek yerine, bir elipsin merkezine yer-
leştirmenin daha tutarlı olacağı düşüncesine getirdi. Kepler 
gözlemlerin ve hesapların uyumlu olması gerektiğini düşü-
nerek, yaptığı çalışmaların sonucunda, gezegenlerin Güneş 
etrafındaki hareketiyle ilgili 3 sonuca ulaştı. Bunlar “Kepler 
Yasaları” olarak bilinir:

1- Her gezegen, odağının birinde Güneş olan elips yö-
rüngede hareket eder (Şekil 4).

2- Güneş’le gezegeni birleştiren doğru, eşit zaman ara-
lıklarında eşit alanları tarar (Şekil 4).

3- Her gezegenin periyodunun (yörüngeyi bir tur dolan-
ma süresinin) karesi, yörüngesi olan elipsin ana eksen uzun-
luğunun yarısının küpü ile orantılıdır ve bu oran sabittir 
(Şekil 4).

Şekil 4. Gezegen 1 (planet 1) ve gezegen 2 (planet 2)’nin F1 oda-
ğında bulunan Güneş (Sun) etrafındaki elips yörüngeleri [7]. 
Gezegen 1 için eşit zaman aralıklarında A1  ve A2  alanları eşit. T1  
periyotlu Gezegen 1’in yörüngesi olan elipsin ana eksen uzunlu-
ğunun yarısı a1 ve T2 periyotlu Gezegen 2’nin yörüngesi olan elip-
sin ana eksen uzunluğunun yarısı a2 olmak üzere  sabit.

Kepler yasalarına bakıldığında örneğin, gökyüzünde 
gözlemlenen Güneş etrafında elips yörüngede hareket eden 
gezegenin periyodu bilinirse, ne kadar süre sonra tekrar aynı 
konumda gözleneceği bilinebilir. Bir gezegenin periyodu ve 
ana eksen uzunluğu biliniyorsa III. yasayı kullanarak, peri-
yodu bilinen başka bir gezegenin, yörüngesinin ana eksen 
uzunluğu ya da ana eksen uzunluğu bilinen başka bir geze-
genin, periyodu hesaplanabilir (Şekil 4). 

Kepler gözlemlere dayalı olarak gezegenlerin hareketini 
(kinematik) belirlemişti ve hareketin arkasında fiziksel bir 
sebebinin olabileceğini düşünüyordu. Hareketin arkasın-
daki sebeple ilgili matematiksel açıklama (dinamik) Isaac 
Newton’dan gelecekti. 

III. Dünya’nın hareketinden Dünya Üzerindeki 
Harekete…

Aristoteles’e göre dört elementin (toprak, su, hava ve ateş) 
doğal hareketi doğal yerlerine doğru ve dikey doğrultudadır. 
Elementler doğal yerlerine ulaştıklarında doğal hareket son-
lanır [8]. Bir taşı havaya attığımızı düşünelim, taş harekete 
zorlanmıştır (zorunlu hareket) ve havada maksimum yüksek-
liğe ulaştıktan sonra doğal yerine doğru (yani Dünya’ya [top-
rağa] doğru, doğal hareket) hareket eder, ulaşınca da durur, 
bu taşın doğal durumudur. Taş yerden hareket ettirilmediği 
sürece bulunduğu yerde durur. Galilei ve sonrasında Newton 
için bu doğal durum Aristoteles için olandan farklıdır. Onlara 
göre taş, durmanın yanında yere göre (nesneye uygulanan 
net kuvvetin sıfır olduğu durumlarda) hareket ederken de 
doğal durumda kalabilir. Bu durumu Newton’un I. Hareket 
Yasası’nda ifade edeceğiz. Galilei 1638’de yayınlanan “İki 
Yeni Bilim Üzerine Diyaloglar” adlı eserinde nesnelerin ha-
reketleri üzerine yaptığı deneysel ve teorik çalışmalarını sür-
dürmüştür. Bir diğer karşılaştırma da bu eserinde irdelemeye 
devam ettiği yüksekten serbest bırakılan cisimlerin yere dü-
şüş süratleri ile ilgili yapılabilir. Aristoteles Fizik kitabında 
yüksekten serbest bırakılan nesneler için “ağır” olanların 
“hafif” olanlardan daha büyük süratle düştüğünü ve süratin 
ortamın yoğunluğu ile ters orantılı olduğunu söyler. Galilei 
ise eğik düzlemler üzerinde yaptığı dikkatli deneyler ve ana-
lizlerle vakum ortamında serbest düşen nesnelerin ivmesinin 
kütlelerine bağlı olmadığını söyler [9].

Buraya kadar Newton öncesi hareketle ilgilenen bilim 
adamı ve filozoflardan bazılarının yaptığı çalışmaların bir 
kısmını sunmuş olduk. Sonraki kısımda ise Newton’un ha-
reket ve kütle çekim yasalarını inceleyeceğiz. Buraya yön-
lenişimizin sebepleri, bu yasaların Galilei’nin ve Kepler’in 
çalışmalarının bir uzantısı olması, hareketin sebebi ve sonu-
cu arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak ifade etmesi, daha 
sonra gelen kuantum, görelilik teorileri gibi teorilere de bir 
kalkış noktası sağlaması ve klasik fizik ölçeğinde halen ge-
çerli kabul edilmesidir.

IV. Devlerin Omuzlarında Yükselmek
Isaac Newton (1642-1727), Galilei’nin ve Kepler’in ça-

lışmalarından da faydalanarak hem hareket yasalarına hem 
de “Evrensel Kütle Çekim Yasası”na ulaşmıştır. Newton, 
hareketin sebebi olarak kuvveti ve nesnelerin üzerine uygu-
lanan kuvvetlerle nesnelerin hızlarının değişimini; gezegen-
leri hareket ettiren kuvvetin kütleye, kütleler arası mesafeye 
bağlı olduğunu matematiksel ifadelerle ortaya koyar ve bu 
yasaları ortaya koyarken gerekli olan sonsuz küçüklerle ilgi-
li matematiksel yöntemleri (calculus) de geliştirir. 1687’de 
yayınlanan “Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri” 
(Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) adlı ese-
rinde bugün klasik fizik diye isimlendirdiğimiz alanla ilgili 
birçok konuyu bir araya getirmiştir. 

Newton hareket yasalarına giriş yapmadan evvel bazı 
kavramlar üzerinde durmak yararlı olur.

i. Vektörel ve Skaler Nicelikler
Fizikte nicelikler iki grupta toplanabilir. Bunlardan biri 

skaler nicelikler, diğeri ise vektörel niceliklerdir. Skaler ni-
celikleri ifade ederken bir sayı ve birim yeterlidir. Kütle, za-
man, iş, enerji, sıcaklık vb. kavramlar skalerdir. Bir cismin 
kütlesini belirtirken örneğin 2 kg (kilogram) demek yeter-
lidir. Diğer yandan vektörel nicelikleri ifade ederken sayı 
ve birimin yanında bir referans sistemine göre ifade edilen 
yön bilgisi de gereklidir. Konum, yer değiştirme, hız, ivme, 
kuvvet vb. kavramlar vektöreldir. Bir hareketlinin hızını be-
lirtirken, bir referans sistemine göre örneğin hızı “doğuya 
50 km/sa” demek yeterlidir. Buradaki yönü, “doğu” yerine 
referans sistemlerinde farklı matematiksel ifadelerle belirt-
mek mümkündür. Diğer yandan 50 km/sa (yani sayı ve bi-
rim) tek başına vektörün (bu örnekte hız vektörü) büyüklü-
ğünü belirtir, yön bilgisini içermez. Yani skaler nicelikler 
yönden bağımsızken, vektörel nicelikler yöne bağımlıdır. 
Matematiksel hesaplar yapılırken, vektörler için kullanılan 
matematiksel yöntemler, skalerler için kullanılan yöntem-
lerden farklıdır ve birbirleriyle ilişkilidir. Vektörler matema-
tiksel olarak ifade edilirken, bir sembol (genelde harf) ve bu 
sembolün üzerinde bir ok ile gösterilir. Örnek: . Vektörün 
büyüklüğü ise vektörün boyu anlamına gelen ǀ   ǀ (iki çizgi) 
arasına vektör ifadesinin yazılması ile (örnek: ǀ ǀ) veya sa-
dece vektörü temsil eden harfin ok kullanılmadan yazılması 
(örnek: r) ile gösterilir. Skaler nicelikleri göstermede böyle 
dertler yoktur, sadece sembol yeterlidir.

ii. Referans Sistemleri
Referans; başvurma, dayanak, kaynak gösterme vb. 

anlamlar taşır. Bir nesnenin hareketi bir noktaya göre ifa-
de edilir. Nesne o noktaya göre hareket eder ya da etmez.  
Referans sistemi / çerçevesi (reference frame), hareketlinin 
“durumunu” ona dayanarak belirlediğimiz sistemlerdir ki, 
bu da uzayda belirlenen bir koordinat sistemidir. Newton’un 
hareket yasaları ve belirlediği fizik; konum, yer değiştirme, 
hız, ivme, kuvvet gibi vektörel niceliklerle ilgili oldukların-
dan, bu vektörel niceliklerin durumları koordinat sistem-
lerine göre belirlenir. Koordinat sistemleri, nesnelerin bu 
sistemin merkezine göre belirlenen konumlarını belirlemeyi 
sağlar. Kartezyen, silindirik, küresel vb. birçok çeşidi vardır. 
Diğerlerine göre daha basit ifade edebileceğimiz 3 boyutlu 
kartezyen koordinat sistemi, birbirine dik 3 eksenden olu-
şur. Bu 3 eksenin oluşturduğu kartezyen koordinat sistemi, 
3 boyutlu “Öklit Uzayı”nı temsil eder (Şekil 5). Hareketi 
incelerken Newton hareket yasalarının kullanılabilmesi için 
referans sisteminin eylemsiz olması da ayrıca önemlidir 
(bkz. Newton’un I. Hareket Yasası).
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iii. Konum ve yer değiştirme
Konum ve yer değiştirme vektörel niceliklerdir. Konum, 
nesnenin uzaydaki yeridir. Uzayda belirlenen bir koordinat 
sisteminde nesne nerede bulunuyorsa (örnek: 1), nesnenin 
konumu bu koordinat sisteminin bağlı olduğu değişkenlere 
göre ifade edilebilir. Yer değiştirme ise nesnenin hareketi 
sonucunda konumunun değişimidir. Bir değişimi belirt-
mek için kullanılabilen Δ (delta), yer değiştirme için de 
kullanılabilir. (Örnek: 1 ilk konum, 2 son konum olmak 
üzere, yer değiştirme Δ 1= 2 - 1‘dir.)

iv. Hız ve ivme
Hız, birim zamandaki yer değiştirme olarak tanımlanabi-

lir, vektöreldir. Birim zamandaki yer değiştirme; seçilen za-
man birimi saniye olsun, 1 saniye başına hareketlinin yaptığı 
yer değiştirmedir. Basit bir örnekle ifade edilirse, sabit hıza 
sahip bir hareketlinin hızı, matematiksel olarak  ile 
ifade edilir ve hesaplanır. Birimi MKS (metre-kilogram-sa-
niye) birim sistemine göre metre / saniye’dir, kısaca m/s ile 
ifade edilir. Hız (velocity) vektörünün büyüklüğüne sürat 
(speed) denir. Her vektörün büyüklüğü yönden bağımsız 
olduğu için sürat yön bilgisi içermez. İvme ise birim zaman-
daki hız değişimi olarak tanımlanabilir, vektöreldir. Benzer 
ve basit bir örnekle ifade edilirse, sabit ivmeli bir hareketli-
nin ivmesi  ile ifade edilir ve hesaplanır. Birimi ise m/
s2’dir. Hız ve ivme genel ifade edildiklerinde (matematiksel 
ifadeler en genel durumu temsil etmesi gerektiğinden) za-
manla değişen (yani zamana göre sabit olmayan) durumları 
da dâhil edilir. Zamana göre sabit olmadıklarında hesaplan-
ma teknikleri buradaki kadar basit değildir (bkz. Newton’un 
2. Hareket Yasası ve Türeve Giriş).

Newton’un Hareket Yasaları:
Newton’un hareket yasaları uzay ve zamanın mutlak ol-

ması aksiyomları üzerine kuruludur. Mutlak uzay homojen, 
bir yeri diğerinden ayırt edilemez ve hareketsizdir. İçinde 

bulunan bir nesne onu değiştirmez, onun yapısına etki et-
mez. Mutlak zaman uniform olarak akar, zaman aralıkları 
değişmez. Mutlak uzay ve mutlak zaman göreli değildir, 
olgular bu ikisine göre açıklanır. Şimdi bu iki aksiyomla be-
raber yasalara bakalım:

1. Yasa (Eylemsizlik): Bir cisme dışarıdan bir kuvvet 
uygulanmıyorsa, cisim duruyorsa durmaya, sabit hızla hare-
ket ediyorsa da sabit hızla hareket etmeye devam eder.

Galilei’nin yukarıda aktarılan gemi ve taş örneğine dö-
nüldüğünde, yerdeki bir referans sistemine göre sabit hızla 
hareket eden bir gemi kuvvet uygulanmadığı sürece dur-
maz, hareketine sonsuza kadar devam eder. Geminin (ya da 
neredeyse sabit hızla hareket eden Dünya’nın) hareketinin 
anlaşılamayışı, geminin içinde duran herkesin geminin sabit 
hızına sahip olmasındandır. Geminin içinde duran herkes 
birbirini hareket etmiyormuş gibi görürken (herkesin hızı 
eşit olduğu için) dışarıdan bakan gözlemci için gemi ve için-
dekiler eşit, sabit hızla hareket ederler. Ama gemide bir ya-
vaşlama (negatif ivme) bu geminin içindekilerin de gemiden 
dolayı sahip oldukları hızı değiştireceğinden, önceki hızla-
rını sürdürme eğilimindeki yolcular bu hız değişikliğine 
direnç gösterirler (eylemsizlik) ve geminin yavaşlamadan 
önceki hareket yönüne doğru hareket etme eğilimindedirler 
(Birçoğumuzun motorlu taşıtlarda ani fren sonrası tecrübe 
ettiğimiz gibi). Bu hareketteki değişime direncin ölçüsü, 
“eylemsizlik” kütlesi ile ifade edilir. Sabit bir kuvvet uy-
gulanan nesnenin kütlesi büyüdükçe, eyleme karşı direnci 
artar (Bkz. 2. Yasa).

2. Yasa: Cismin üzerine uygulanan net kuvvet sıfırdan 
büyükse, cisim kütlesiyle ters orantılı, uygulanan kuvvetin 
büyüklüğüyle doğru orantılı olarak ivmelenir. 

Kuvvet, nesnenin çevresiyle olan bir etkileşim biçimi-
dir ve vektöreldir. Sıfırdan büyük net bir kuvvet nesnenin 
çevresi (örneğin başka bir nesne) tarafından uygulandığında 
nesnenin hızında değişime neden olur. Bu değişim kütle ile 
ters orantılıdır ve buradaki kütle, harekete karşı direncin öl-
çüsü olan eylemsizlik kütlesidir (inertial mass). Bu matema-
tiksel olarak ifade edilirse,  kuvvet, m kütle ve de  ivme 
olmak üzere; =m  ‘dır. Kuvvetin birimi Newton (N) olmak 
üzere; 1N = 1 kg m/s2 ‘dir.  ( =m  ifadesi, kütle sabit oldu-
ğunda geçerlidir ve  ile de ifade edilebilir. İvme 
burada zamanla değişmeyen, sabit  yerine daha genel 
olan sonsuz küçük değişimlerin (diferansiyel  d  ve dt) ora-
nı  ile ifade edilmiştir. Diferansiyel hesap üzerine yap-
tıkları çalışmalarla Newton ve Leibniz matematiğe önemli 
katkılarda bulunmuşlardır. (Diferansiyel nedir? Türev ne-
dir? Bkz. Türeve Giriş)

3. Yasa (Etki -Tepki): Kuvvetler çiftler halindedir. Bir 
cisme kuvvet (etki [action]) uygulanıyorsa cisim de kuvveti 
uygulayana eşit büyüklüklü ve zıt yönlü bir kuvvet (tepki 
[reaction]) uygular. 

Bu iki kuvvetten ilkine (birincinin ikinciye uyguladığı 
kuvvet, etki) 1,2  ve ikincisine (tepki, ikincinin birinciye uy-

guladığı kuvvet) 2,1  denirse, 3. yasa vektörel olarak ifade 
edildiğinde 

1,2
= -

2,1
 ‘dir.

Newton hareket yasaları, 1. yasanın sağlandığı referans 
sistemlerinde geçerlidir. Bu referans sistemlerine eylemsiz 
referans sistemleri denir. Yani, eylemsiz referans sistemleri 
içinden nesnelerin hareketleri gözlemlendiğinde, (1. yasaya 
uygun olarak) cisme uygulanan kuvvetlerin toplamı sıfırsa; 
cisim duruyorsa durmaya, sabit hızla hareket ediyorsa da sa-
bit hızla hareketine devam eder. Eylemsiz olmayan referans 
sistemleri içindeyken yalancı (fiktif [fictitious]) kuvvetler 
izlenir. Eğer bu kuvvetler 2. yasada nesnenin üzerine etki-
yen diğer kuvvetlerle hesaba katılabilirse 2. yasa çalışabilir. 

Newton’un Evrensel Kütle Çekim (Gravitasyon) 
Yasası:

Newton’a göre tüm kütleler birbirlerini, kütlelerin bü-
yüklüğü ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesi ile 
ters orantılı olarak çekerler. 3. hareket yasası da dikkate 
alındığında 1. kütlenin 2. kütleye uyguladığı, 2. kütlenin de 
1. kütleye uyguladığı kuvvet eşit büyüklüklü ve zıt yönlü-
dür (Şekil 6). Gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketinin 
bir açıklaması bu yasa ile gelir.  İki kütle için bu kuvvetin 
büyüklüğü şekil 6’da belirtildiği gibidir.

2. hareket yasası ile bu yasa birlikte değerlendirildiğinde, 
yüksek hassasiyetle yapılan deneyler, buradaki kütle çekimi 
etkisine giren (gravitasyonel) kütle ile 2. yasanın belirttiği 
eylemsizlik kütlesinin (10-12 hassasiyetle) eşit kabul edile-
bileceğini göstermiştir [12]. 

2. yasa tüm kütleleri kapsadığı için yerçekimi de bu yasa 
ile ifade edilebilir. Bir nesneye uygulanan yerçekimi kuvve-
ti, o nesnenin ağırlığıdır ve bu kuvvet vektörel ifade ile m  
cismin kütlesi,  yerçekimi ivmesi olmak üzere dir.
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Şekil 5. 3 boyutlu Kartezyen koordinat 
sistemi [10].  P vektörü, birbirine dik x, y ve 
z eksenlerinin üzerine olan iz düşümleri ile 
ifade edilebilir.

Şekil 6. İki kütlenin birbirlerine uyguladıkları kütle çekimi [11]. 
G kütle çekim sabiti, m1 ve m2 kütleler, F1 ve F2 eşit büyüklüklü 
zıt yönlü kuvvetlerin büyüklüğü, r iki kütle arasındaki uzaklık.
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Türeve Giriş
Hakan Albayrak

Aralarındaki matematiksel ilişkiyi bir fonksiyon ile 
sağladığımız bağımsız değişken x ile ona bağımlı değişken y 
için türev, bu fonksiyonun bağımsız değişkeni x’in değişimi 
ve buna bağlı değişken y’nin yani f(x)’in değişimi ile ilgilidir. 
Konuya doğrudan girmeden önce doğrusal fonksiyonlarda 
(genel ifadesi y=f(x)= m.x + b ) x’in değişimi sonucu y’nin 
değişimini incelemekle başlayalım, daha sonra doğrusal 
olmayan fonksiyonlar için bir örnek ele alıp bu değişimleri 
inceleyelim.

Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Fonksiyonlarda 
Değişimlerin Oranı:

Genel ifadesi y=f(x)= m.x + b olan doğrusal fonksiyona 
bir örnek olarak, y=f(x)=20x’i ele alalım. Örnek olması 
bakımından, y=f(x) bir musluktan akan suyla dolan 
havuzda bulunan su miktarını litre (L) cinsinden temsil 
etsin. x bağımsız değişkeni de açıldığı andan itibaren 
dakika cinsinden anları temsil etsin. Şu durumda havuzda 
1. dakikada f(1)=20.1=20 L, 2. dakikada f(2)=20.2=40 L, 
3. dakikada f(3)=20.3=60 L, 4. dakikada … olmak üzere su 
bulunmuş olur. Farklı zaman aralıklarına bakarak (örneğin 
2. dakika ve 3. dakika ya da 1. dakika ve 3. dakika arasında) 
dakikada kaç litre su aktığını hesaplamak istersek bunu nasıl 
hesaplarız? Cevap basittir: Geçen sürede kaç litre su aktığını 
bulup, geçen süreye oranlarız. Örneğin 2. dakika ve 3. dakika 
(dk) arasında Δx = xson - xilk= 3 - 2 = 1 dk ve Δy = yson - yilk 
= 60 – 40 = 20 L olur. Son olarak Δy / Δx = 20 / 1 = 20 L /
dk olarak hesaplarız. Bu sonuç farklı zaman aralıklarında 
da böyle midir? 1. dakika ve 3. dakika arası  için de aynı 
hesabı yaparsak Δx = xson - xilk= 3 – 1 = 2 dk ve Δy = yson 
- yilk = 60 – 20 = 40 L, buradan Δy / Δx = 40 / 2 = 20 L/
dk olarak hesaplanır. Görüldüğü gibi sonuç her iki durumda 
da eşittir. Burada bir dakikada akan suyu hesaplarken, 
biri x’e (an’a) bağımlı değişken olan y’nin (havuzdaki su 
miktarı), diğeri bağımsız değişken olan x’in, değişimlerinin 
oranını hesaplamış oluyoruz. Doğrusal fonksiyonlar için Δx 
aralığını ister küçük tutun, ister büyük tutun Δy / Δx oranı 
sabit olacaktır. 

                                                                                                          

İlk durum için Δy /Δx = (yson - yilk ) / (xson - xilk ) = 
(f(2) - f(1)) / (2-1) = (8 – 2) / 1 = 6 L/dk, ikinci durum için 
ise Δy /Δx = (yson - yilk ) / (xson - xilk ) = (f(3) - f(2)) / (3-2) 
= (18 – 8) / 1=10 L/dk olarak hesaplanır. Bu iki durumdan 
görülebileceği gibi eşit zaman aralığı içinde (burada 1 
dakika) musluktan eşit miktarda su akmamıştır. O halde bu 
örnekte değişimlerin oranları farklı hesaplanmaktadır.

Δx’i 1 dk’nın altına indirip yine birim zamanda akan 
su miktarını hesapladığımızda da yine  Δy /Δx ‘i farklı 
değerlerde buluruz. Örneğin 1-1,5 dk aralığına bakalım: Δy 
/Δx = (yson - yilk ) / (xson - xilk ) = (f(1,5) - f(1)) / (1,5-1) 
= (4,5 – 2) / 0,5 = 5 L/dk olarak hesaplanır. O halde bu 
aşamada şu soruları sorabiliriz: “Birim zamanda musluktan 
ne kadar su akmaktadır?” sorusunun cevabı bulduğumuz 
cevaplardan hangisidir? Neden farklı farklıdır? Hepsi mi 
doğrudur? Yoksa hepsi yanlış mıdır? 

Elbette Δy /Δx oranı, burada birim zamanda akan suyu 
hesaplamamızın başlangıç noktasıdır. Seçilen xson ve xilk 
değerlerine göre yson ve yilk değerleri farklılaşır, doğrusal 
fonksiyonlarda da bu böyleydi. Doğrusal fonksiyonlarda eşit 
Δx’li durumlar için Δy’ler de eşittir, bu yüzden Δy /Δx oranları 
değişmez. Fakat burada farklılık, seçtiğimiz Δx’ler eşit olsa 
da Δy’lerin farklı olmasındandır. Buna bağlı olarak ta Δy/Δx 
oranları farklı hesaplanmaktadır. Δy /Δx oranına Δx’ler daha 
da küçültülerek bakıldığında, bu oranın yine farklılaşmaya 
devam ettiği hesaplanır. Δx’in sıfıra yaklaşması, zaman 
aralığından xilk anının kendisine yaklaşmamız anlamına 
gelir ki; bu durum bize şunu düşündürür: Musluktan 
birim zamanda akan su, seçilen zaman aralıklarına göre 
değişkenlik göstermektedir, dolayısıyla bu aşamadan sonra 
birim zamanda akan su miktarından anlık olarak bahsetmek 
gerekir. Yani Δx sıfıra giderken (Δx’in sıfıra gitmesi Δx  0 
ile gösterilir.) Δy /Δx oranına bakılır ve birim zamanda akan 
su miktarı anlık olarak hesaplanır. Yani musluktan akan 
su miktarı, anlık olarak değişmektedir ve an’a bağımlıdır. 
Bu aşamadan sonra Δy /Δx oranı Δx  0 limit durumda 
hesaplanır. İşte bağımsız değişkene bağlı değişim Δx sıfıra 
giderken (yani Δx  0), Δy /Δx ile ifade edilen değişimlerin 
oranına “türev” adını veriyoruz.

Matematiksel ifadeyle türev, limit  ile 
hesaplanır ve türevin bir diğer ifadesinde Δy ve Δx’teki 
Grek alfabesinden gelen ve fark anlamı taşıyan Δ, yerini 
“d” harfine bırakır. Bir bağımlı değişkenin (burada y) 
bağımlı olduğu bağımsız değişkene (burada x’e) göre türevi 

 ile ifade edilir ve ‘tir. Buradaki “d” harfi 
diferansiyeli temsil eder ve diferansiyel “sonsuz küçük 
değişim” anlamı taşır. Yani Δx  0 durumunda Δx, dx adını 
alır ve x’e göre değişen y için de Δy, dy adını alır. Yani türev 
sonsuz küçük değişimlerin oranıdır (dy/dx). 

Geometrik olarak değerlendirildiğinde de y= f(x) = 20x 
fonksiyonunun grafiğinin bir doğru (Şekil 1’de grafikteki 
doğru (siyah)) olduğu ve Δy / Δx oranlarının da bu doğrunun 
eğimi olduğu görülür. Yukarıda hesaplanan Δy’ler ve Δx’ler 
grafikte görünmektedir. Doğru için hesaplanan eğimler de 
Δx’lerin y=20x doğrusu ile yaptığı α (alfa) açılarının tan-
jantlarına (tan α) eşittir. Δx’ler birbirine paralel oldukların-
dan α açıları da birbirine eşittir. 

Yukarıdaki grafikte doğruyu istediğimiz kadar uzatalım 
ya da kısaltalım, doğrunun yatayla (yani Δx doğru  parçası 
ya da x ekseni) yaptığı açı (α) değişmeyecektir, dolayısıyla 
bu açının tanjantı da değişmeyecektir, tan α = (Δy / Δx) 
olacağından, 1 dakikada havuza akacak olan su miktarı her 
zaman 20 L olarak kalacaktır, yani sabittir. 

Doğrusal fonksiyonlarla ilgili olarak;

1- Genel matematiksel formu y = f(x) = m.x + b’dir.

2- Geometrik olarak değerlendirildiğinde, y=f(x)’in 
grafiğinin bir “doğru” olduğu görülür.

3- Bu fonksiyonun grafiği olan doğrunun eğimi, x’in 
önündeki katsayı m’dir.

4- Bu eğim, grafikte doğrunun, yatayla ve dikeyle 
oluşturduğu dik üçgende, doğrunun yatayla yaptığı açının 
(yukarıdaki grafikte α açısının) tanjantına eşittir (m = tan α). 
tan α da y ve x değişkenlerinin değişimlerinin oranına eşittir 
(Δy / Δx = tan α)

5- Doğrusal fonksiyonlar için bu değişimlerin oranı, 
diğer bir deyişle doğrunun eğimi sabittir. Değişimler  (Δy ve 
Δx ) değişse de Δy / Δx oranı değişmez, grafikte α değişmez, 
dolayısıyla tan α da değişmez.

Şimdi şu soruyu sorabiliriz: Değişimlerin oranı her 
fonksiyon için sabit midir? 

Yukarıdaki örnek üzerinden gitmeye devam edelim ve 
iki durum düşünelim: musluktan eşit zaman aralıklarında, 
örneğin 1. ile 2. dakika anları arasında kalan sürede (yani 
1 dakika) akan suyla, 2. ile 3. dakika anları arasında kalan 
sürede (yani bir başka 1 dakika) akan su miktarları farklı 
olsa, her iki durum için dakikada akan su miktarları (Δy / 
Δx) eşit olur mu? (Bu soruya aşağıdaki satıra bakmadan 
kendiniz cevap vermeye çalışın.) 

Cevap: Δx’ler eşit (yani 1 dakika) ama Δy’ler farklı 
olduğundan Δy/Δx oranı eşit olmayacaktır. Böyle bir farklılık 
doğrusal fonksiyonlarla ifade edilemez. Çünkü doğrusal 
fonksiyonlarda Δy/Δx oranı sabittir. Değişimlerin oranının 
sabit olmadığı bu durumu, örneğin bir kuvvet fonksiyonu 
ile ifade edebiliriz. Benzer incelemeyi doğrusal olmayan 
fonksiyona örnek olarak bir kuvvet fonksiyonu seçerek 
yapalım. Bu sefer farklı bir musluğun doldurduğu havuzda 
grafiği şekil 2’de verilen y=f(x)=2x2 kuvvet fonksiyonuna 
göre su bulunsun. Yani 1. dakikada y = f(1)=2.(1)2 = 2 L, 
2. dakikada y=f(2)=2.(2)2 = 8 L, 3. dakikada y= f(3)=2.
(3)2 = 18 L  havuzda su bulunsun. Değişimlerin oranlarına 
doğrusal fonksiyon örneğindeki gibi bu kez 1. dk - 2. dk ve 
de 2. dk - 3. dk arası için bakalım. 

Şekil 2’de y=f(x)=2x2 fonksiyonunun grafiği 
bulunmaktadır. Bu bir doğrusal fonksiyon olmadığı için 
grafik bir doğru değildir. Bu bir “eğridir” (gri). Yukarıda 
çeşitli x ve y’ler için hesapladığımız Δy/Δx oranları, 
geometrik olarak bakıldığında, eğri üzerinde bu x ve y’lere 
karşılık gelen noktalardan (yani (xilk,yilk) ve (xson,yson) 
noktalarından) geçen doğru parçalarının eğimleridir. Eğri 
üzerinde seçilen iki nokta için (yani (xilk,yilk) ve (xson,yson)) 
Δx 0’a yaklaştıkça (yani xson xilk’e yaklaştıkça) bu iki 
noktadan geçen doğru parçasının gittikçe eğrinin üzerindeki 
(xilk,yilk) noktasından geçen teğete yaklaştığı izlenir. Bir 
diğer deyişle türevi, eğrinin üzerinde belirlenen bir 
(x,y) noktasından geçen teğetin eğimini verir. 

Şekil 2’deki grafikte eğri üzerinde (xilk,yilk) = (1,2) ve 
(xson,yson) = (2,8) noktalarından geçen doğru parçası (kesikli 
dolgulu çizgi),  Δx  0 (x değerleri, xson = 2’den xilk = 
1’e yaklaşırken, Δx 0’a yaklaşır.) durumunda gitgide, eğri 
üzerinde (xilk,yilk) = (1,2) noktasından geçen teğete (kesikli 
dolgusuz çizgiye) yaklaşır. 

Yukarıda farklı farklı değerlerle hesapladığımız Δy/
Δx oranları ne anlama gelir? Onlar da belirlediğimiz Δx 
aralıkları için musluktan birim zamanda akan ortalama su 
miktarlarıdır.

Şekil 1. y=f(x)=20x grafiği. 
Δy’ler ve Δx’ler gri, uçları okla 
belirtilmiş uzunluklar. Δy’ler, 
küçük punto ile yazılmış olanı yson 
- yilk = 60 – 40 = 20 ve büyük punto 
ile yazılmış olanı yson - yilk = 60 
– 20 = 40; Δx’ler, küçük punto ile 
yazılmış olanı xson - xilk = 3 - 2 = 
1 ve büyük punto ile yazılmış olanı 
xson - xilk = 3 - 1 = 2 (y değerleri 
litre (L), x değerleri dakika (dk) 
cinsinden )

Şekil 2. y = f(x) = 2x2 fonksiyonunun grafiği. (1,2) noktasından 
geçen teğet (kesikli dolgusuz çizgi), (1,2) ve (2,8) noktalarından 
geçen doğru parçası (kesikli dolgulu çizgi), (2,8) ve (3,18) 
noktalarından geçen doğru parçası (düz çizgi), bu nokta çiftlerini 
birleştiren doğru parçalarından her birinin hipotenüs, Δx ve 
Δy’lerin (bitiş ve başlangıçları okla belirtilmiş, kesikli noktalardan 
oluşan doğru parçalarının) dik kenarlar olduğu dik üçgenlerde α 
ve β açıları gösterilmiştir.  α ve β açıları farklı değerlerdedir. 
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Tanrı, teizmin iddia ettiği gibi, sonsuz iyi ise ve her 
şeye gücü yetiyorsa, özgür iradeli bireylerin iyi 
ile kötü arasında bir tercih yapmak zorunda kal-

dıkları bu dünya yerine sadece iyiler arasında bir tercih ya-
pabilecekleri başka bir dünya yaratamaz mıydı? Antikiteye 
kadar geri giden ünlü kötülük probleminin bir başka formü-
lasyonu olan bu soruya teistik perennial felsefenin nasıl bir 
cevap verdiğini özetle tartışmak istiyorum.

Sonsuz iyi olma ve her şeye gücü yetmenin yanında teis-
tik Tanrı’ya atfedilen, aynı anda hem her şeyden aşkın olma 
hem de her şeye içkin olma, bir yandan hiçbir yerde olma-
ma, fakat öte yandan her yerde birden bulunma, zamanın 
hem içinde hem de dışında olma gibi başka birçok nitelik 
de açık zıtlıklar içerir. Bu zıtlıklar, belli bir bakış açısına 
göre çelişki gibi görünür. Bu anlayışa göre Tanrı, örneğin, 
hem sonsuz iyi hem de sonsuz adil olduğunda, tüm insanları 
baştan cennette yaratıp yaşatması gerektiği gibi bir sonuç 
çıkar. Hâlbuki bu sefer de böyle yapmak zorunda olan bir 
Tanrı’nın gerçekten özgür olup olmadığı sorusu doğar. Bir 
tarafta kötülük imkânını dışlamayan bir özgürlük ve her 
şeye gücü yetme niteliği, öte yanda sonsuz iyi olma vasfı; 
bu ikisinden herhangi birine zarar vermeden diğerini garanti 
altına almak mümkün değilmiş gibi durur. Tıpkı Tanrı’nın 
iyi-kötü arasında değil sadece iyiler arasında tercih yapma-
nın mümkün olduğu bir dünya yaratması durumunda, son-
suz iyiliğini garanti altına alırken sonsuz özgürlüğünü kısıt-
lamak gibi. Öyle bir dünyada yaşıyor olsaydık muhtemelen 
birçoğumuz yukarıdaki soru yerine şunu soruyor olacaktı: 
“Tanrı gerçekten de çok iyi, fakat kötülük yaratabildiğinden 
emin miyiz, zira ortada hiç kötülük yok?” 

Perennial felsefe, teist Tanrı fikrinde çelişik gibi görünen 
zıtlıkları çelişmez bir metafiziğe oturtma iddiasına sahip ol-
masına rağmen maalesef genelde akademik çevrelerde de 
akademi dışında da yeterince ilgi görmüyor ve derinleme-
sine incelenmiyor. Söz konusu düşünce sisteminin neredey-
se tüm temel problemlere olduğu gibi kötülük problemine 
de verdiği bir cevap var. Bu cevabı doğru değerlendirmek, 
onun kök nosyonu olan “tek-mutlak-sonsuzluk” düşünce-
sini doğru anlamaya bağlı. Bu sonsuzluk nosyonu, mutlak 

ve metafiziksel bir sonsuzluk ve çoğumuzun aşina oldu-
ğu, matematiksel (sayısal veya geometrik), uzaysal veya 
zamansal sonsuzluk kavramlarından farklı. Mümkün olan 
her şeyi bilfiil kapsayan tek varlık, “evrensel-tüm-imkân”, 
hiçbir surette herhangi bir belirleme ve şarta konu olmamış 
şey, mutlak anlamda hiçbir sınırı olmayan, bütün imkânları 
ve ihtimalleri içinde barındırdığından herhangi bir şey tara-
fından herhangi bir biçimde sınırlandırılmayan Âlemşümul 
Küll gibi ifadelerle tarif edebileceğimiz bu metafiziksel son-
suzluk nosyonunun biraz daha ayrıntılı bir tartışmasını ve 
aynı zamanda neden hem mutlak hem de tek olması gerek-
tiğini, bu yazının uzunluğunu makul bir seviyede tutabilme 
adına daha önce yayınlanmış bir başka yazıya1 ve oradaki 
referanslara havale etmek zorundayım. Evet, perennial fel-
sefeye göre Tanrı hakikaten sonsuz, mutlak ve tektir ve bu 
nitelikler son tahlilde birbirinden ayrılmaz, esasen birbirine 
özdeş özelliklerdir. Başka bir deyişle iki ya da daha fazla 
veya mutlak olmayan bir sonsuzluk olamaz ya da sonsuz 
veya tek olmayan bir mutlak yoktur veya sonsuz ya da mut-
lak, bir’den fazla olamaz.

Perennial felsefenin kök kavramı olan tek-mutlak-son-
suzluğun teolojik karşılığı, antropomorfik kalıplar da dâhil 
olmak üzere herhangi bir belirlemeye konu olmayan, dola-
yısıyla zat olarak dahi düşünemeyeceğimiz, fakat bir şekilde 
anlatmak zorunda olduğumuz için ancak bu ifadelerle anla-
tabildiğimiz “ilahi öz” veya “zat-üstü” Tanrı’dır.2 Burası he-
nüz olmak (being) anlamında varlık, yani ontoloji dahi de-
ğildir. Perennialist terminolojide olma-ötesi (beyond-being) 
veya olmamak (non-being) ifadeleriyle anlatılmaya çalışılan 
bu zirve, söz konusu felsefede saf metafizik anlamına gelir 
ki bu aslında hiçliğin (nothingness), bir anlamda tam tersi 
olan saf ve zorunlu varlık demektir. Olma-ötesi denmesinin 
nedeni, henüz hiçbir belirlemeye, yani olmaya (being) konu 
olmamasıdır. Perennialistlere göre ontoloji, İngilizcede be, 

(1)  http://www.dusunuyorumdergisi.com/ezeli-hikmet-perspektifinin-
merkezi-bir-kavrami-olarak-metafiziksel-sonsuzluk/
(2)  Bu paragrafta geçen terimlerin tanımlarını ve birbirleriyle ilişkilerini 
gösteren bir tablo için: https://alisebetci.blogspot.com/2019/01/
gercekligin-bes-mertebesi-doktrini.html

Kötülük Problemine
Perennial Felsefe 
Perspektifinden 
Kısa Bir Bakış

Ali Sebetci  
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Arapçada kün, Türkçede ol dediğimiz kelimenin arketipiyle, 
yani bir logos ile başlar. Bu ilk logosun temsil ettiği şey, 
henüz herhangi bir belirlemeye konu olmamış olan tek-mut-
lak-sonsuzluğun kendi kendini bilmesi ya da belirlemesidir. 
İlahi özün kendi kendini belirlemesi veya bilmesiyle on-
toloji başlar, metafiziksel tek-mutlak-sonsuzluk, ontolojik 
seviyede bir zâti Tanrı olarak belirir ve olma anlamındaki 
bu ilk varlık ontolojik anlamda doğmuş olur. İlahi özün söz 
konusu ontolojik görüntüsüne artık zâti Tanrı diyebilir ve 
ilahi öze mecazen atfettiğimiz, belirleme, bilme, konuşma, 
tanımlama, irade, kudret ve yaratma gibi sıfatları doğrudan 
atfetmeye başlayabiliriz. Bu ontolojik zâti Tanrı’nın kendi 
ol emrinden ise kozmik varlık (existence), başka bir deyişle 
kozmoloji doğar. Dolayısıyla perennial felsefede, kozmo-
loji ontolojinin, ontoloji de metafiziğin alt kümesidir. Tek-
mutlak-sonsuzluk, henüz hiçbir biçimde sınırlanmamış, be-
lirlenmemiş, şartlanmamış, dolayısıyla parçalanmamış ve 
kendi içinde ayrışmamış olan evrensel-tüm-imkândır ve her 
şey (olma-ötesi, olma ve oluş) bunun içinde kalır. Bu sonsuz 
metafiziğin içindeki ontolojinin sınırlarını yaratılmamış, zu-
hur etmemiş olma (being), onun içinde kalan kozmolojinin 
sınırını ise yaratılmış olma, (existence) belirler. Yaratılan, 
dolayısıyla ontolojik sınırları tespit edilen her yeni belirle-
me veya şart, kozmosun içinde yeni bir alt kümenin oluşma-
sı demektir. Bir varlık kümesi ne kadar çok şarta tâbi ise, o 
kadar çok belirlenmemiş, dolayısıyla hiçbir belirlemeye tâbi 
olmayan tek-mutlak-sonsuzdan o kadar çok uzaklaşmış de-
mektir. Fakat burada yanlış anlaşılmaması gereken bir nok-
ta var: Bir şey tek-mutlak-sonsuzdan ne kadar uzaklaşırsa 
uzaklaşsın onun dışına asla çıkamaz, zira bu sonsuzluğun 
dışı diye bir yer yoktur. Şartlar arttıkça imkân daralır ve im-
kânsızlığa biraz daha yaklaşılır. Saf imkânsızlık, bir hiçliktir 
(nothingness) ve bunun, zihindeki vehmi varlığından (ens 
rationis) başka bir gerçekliği yoktur.     

Perennial felsefeye göre tek-mutlak-sonsuz olan ilahi öz, 
yani saf ve zorunlu varlık, aynı zamanda saf iyidir de. İlahi 
öz hem iyi hem de tek-mutlak-sonsuz olduğuna göre, saf 
iyilik de tek, mutlak ve sonsuzdur. Şimdi ilahi öze bir nitelik 
daha ekleyerek “tek-mutlak-sonsuz-iyi” olduğunu söyle-
miş olduk. İlahi özün, metafiziksel anlamda sonsuz olması, 
onun evrensel-tüm-imkânla özdeş olduğu anlamına gelir. 
Evrensel-tüm-imkânı tasavvur etmenin analitik ve sentetik 
olmak üzere iki farklı yolu vardır. Analitik yolda önce her 
bir imkân, ayrı ayrı ve tek tek tasavvur edilir ve bunların 
analitik toplamının veya koleksiyonunun evrensel-tüm-im-
kânı oluşturduğu düşünülür, yani parçalardan bütüne gidilir. 
Sentetik tasavvurda ise süreç bunun tam tersi yönünde iş-
ler, yani önce evrensel-tüm-imkânın, tek, homojen, sürekli, 
yekpare bir bütün olarak var olduğu düşünülür ve parçalara 
bu bütünden sonra ulaşılır. Perennial felsefeye göre bu iki 
tasavvur yöntemi birbirinin muadili değildir, aksine arala-
rında hayati ve birbiriyle uzlaşmaz bir fark vardır, zira pe-
rennial bir prensip olarak bütün, metafiziksel anlamda, par-
çadan önce gelir. Bütünden parçaya gitmek mümkündür, fa-
kat parçadan bütüne gitmek imkânsızdır. Başka bir deyişle, 
sonluların toplanması veya koleksiyonuyla sonsuza ulaşıla-

mazken sonsuzun içinde sonlu zaten mevcuttur. Şimdi, ev-
rensel-tüm-imkân, ayrık imkânların bir koleksiyonu olarak 
parçadan bütüne doğru tasavvur edilirse, bu ayrık imkân-
ların kendi başlarına iyi veya kötü olabileceği, dolayısıyla 
evrensel-tüm-imkânın bütünüyle iyi veya kötü olamayacağı 
sonucuna varılır. Oysa metafiziksel sonsuzluğun, yani ev-
rensel-tüm-imkânın tanımının herhangi bir sınır, belirleme 
veya ayrışmanın olmaması olduğunu hatırladığımızda, par-
çadan bütüne doğru giderek tasavvur edilen sonsuzluğun 
perennial felsefedeki bu sonsuzluk olmadığını görürüz. 
Dolayısıyla kendi içinde hiçbir şekilde ayrışmamış olan bu 
yekpare evrensel-tüm-imkânın bütünüyle iyi veya kötü ol-
duğunu söylemekte, parça-bütün problemi açısından man-
tıksal hiçbir çelişki yoktur, zira ortada parçalardan oluşan 
bir bütün değil, tek ve yekpare bir sonsuzluk vardır. Peki, 
bu tek sonsuzluğa neden iyi diyoruz da kötü demiyoruz? 
Çünkü varlığın kendisi, bizatihi varlık ya da varlık olmak 
bakımından varlık, kötü olsaydı, izafi anlamda bile bir iyilik 
var olamazdı. Bu noktaya biraz sonra tekrar döneceğiz.

Dolayısıyla, tek-mutlak-sonsuz-iyi kavramı kendi için-
de çelişik bir kavram değildir, yeter ki asıl ve tek sonsuz 
olan metafiziksel sonsuzluğun gerçek anlamı, yani sonlu-
dan oluşmadığı ve varlık-yokluk arasındaki ontolojik kate-
gori farkına uygun düşen sıfatların sırasıyla iyi–kötü olduğu 
doğru bir biçimde anlaşılmış olsun. 

İlahi özün, sonsuz bir özgürlük (irade ve kudret) sahibi 
olduğunu söylemekte de mantıksal bir çelişki yoktur. Çünkü 
evrensel-tüm-imkânın dışında hiçbir gerçek varlık olmadı-
ğından onun sonsuz bir özgürlüğe (irade veya kudrete) sahip 
olmadığı söylenemez, tabi yine bu sonsuz iyilik ve sonsuz 
özgürlüğün (irade ve kudretin) aynı şeyin farklı adları oldu-
ğunu unutmadan. Bu noktada şu soru akla gelebilir: Daha 
önce ilahi özde hiçbir ayrışmanın olmadığından söz edil-
mişti, oysa şimdi aynı ilahi özün farklı adlarından bahsedili-
yor. Evet, bu adlar aslında, o tek-mutlak birliğin daha düşük 
bir ontolojik seviyede ortaya çıkan farklı tezahürlerinin ad-
larıdır. O birliğin kendi metafizik seviyesinde herhangi bir 
ayrışma yoktur, fakat tek-mutlak-sonsuzluğun barındırdığı 
tüm imkânı analiz etme çabamız bizi mecburen bir suni çok-
luk dili kullanmak zorunda bırakıyor. Sonsuz özgürlükten 
(irade ve kudretten) bahsedildiğinde şu noktaya da dikkat 
etmek gerekiyor: İmkânsızlıkların vehmedilebiliyor olması, 
onların gerçekleştirilebilir olmasını gerektirmez. Örneğin, 
hiçlik bir imkânsızlıktır, ama ondan bahsedebiliyoruz, zira 
vehmi bir mevcudiyeti var ve bu vehmi varlığın kaynağı da 
yine ilahi özün kendisi. Fakat bunun böyle olması, mutlak 
ve zorunlu varlık olan ilahi özün hiçliği fiilen gerçekleş-
tirmesini gerektirmez, zira hiçlik, evrensel-tüm-imkânın 
zıddı değil (çünkü sonsuzluğun zıddı olmaz), çelişiğidir ve 
bu yüzden imkânsızdır. Hiçlik, imkânsız olduğu için ev-
rensel-tüm-imkân içinde yer almaz, dolayısıyla gerçek bir 
varlığı yoktur. Onun gerçekleşme imkânının olmaması ilahi 
özün sonsuz özgürlüğüne, iradesine ya da kudretine bir zarar 
vermez, zira gerçek değildir. Başka bir deyişle, ilahi özün 
sonsuz özgürlüğü, gerçekten veya başka bir deyişle fiilen 
hiçliği seçip kendini yok edemez, zira gerçek ya da fiili hiç-

lik diye bir şey yoktur. 
Bununla birlikte söz 
konusu sonsuz özgür-
lük, hiçliğin vehmen 
seçilmesine imkân sağ-
lar ki hiçlikten vehmen 
bahsedebilmemizin al-
tında yatan neden işte 
budur. Saf vehmi ya 
da başka bir deyişle saf 
potansiyel varlık, saf 
hakiki veya başka bir 
deyişle saf fiili varlığın 
mutlak çelişiğidir ve bunlardan ilkinin hakiki bir gerçekliği 
yokken diğeri saf gerçektir. Saf vehim veya saf potansiyelin 
fiili ya da hakiki imkânsızlığı, ilahi özün sonsuz özgürlüğü-
nü hakikaten sınırlamış olmaz.      

Bu temel kavram ve öncüllerden sonra şimdi, kötülüğün 
bu düşünce sistemindeki tanımını verebiliriz: kötülük, İlahi 
özden uzaklığın bir ölçüsüdür. Bir varlık, ilahi özden ne ka-
dar uzaksa o kadar kötüdür. Tanım gereği, mutlak ve sonsuz 
iyi olan, ilahi öz olduğuna göre ondan başka hiçbir şey saf 
ve mutlak anlamıyla iyi olamaz. Başka bir deyişle kötülük, 
ilahi özden ayrılma, farklılaşma ve uzaklaşmadan kaynakla-
nan bir zorunluluktur. Saf ve zorunlu varlıktan en uzak olan 
şey saf hiçlik olduğundan saf kötülük, saf hiçlikten başka bir 
şey değildir. Saf hiçliğin gerçek bir varlığı olmadığına göre 
saf kötülüğün de gerçek bir varlığı olamaz, ancak vehmi bir 
varlığı olabilir. Dolayısıyla bu perspektife göre cehennem 
dahi olsa mümkün olan her imkân, son tahlilde imkânsızlık 
demek olan saf hiçlikten daha iyidir, daha erdemlidir. Peki, 
bu ilahi öze neden iyi diyoruz da kötü demiyoruz sorusunu, 
bu noktada şöyle de sorabiliriz: Kötülük için yapılan bu ta-
nımı neden tersine çevirip iyilik için kullanamayalım? Yani, 
iyilik, neden saf kötü olan bir mutlak prensipten uzaklığın 
bir ölçüsü olmasın? Çünkü varlık ve yokluk arasındaki on-
tolojik asimetrinin aynısı iyilik ile kötülük arasında da mev-
cuttur. Yani nasıl yokluktan başlayarak, onu eksilterek veya 
ondan uzaklaşarak varlığa gidilemezse (mutlak yokluktan 
başlamak mümkün değildir, çünkü mutlak yokluk diye bir 
şey, bir yer yoktur, dolayısıyla onu eksiltmek ya da ondan 
uzaklaşmak da mümkün değildir), saf ve mutlak kötülükten 
başlayarak veya onu eksilterek ya da ondan uzaklaşarak da 
en küçük ve en izafi bir iyilik dahi elde edilemez. Zira bu 
sıfırdan sıfır çıkararak bir sayıya ulaşmaya benzer ki man-
tıksal olarak çelişiktir. 

Metafiziksel ilahi öz ile ontolojik zâti Tanrı arasındaki 
hiyerarşik farkın, kötülük probleminde oynadığı rol şudur: 
Zâti Tanrı ve ona atfedilen ilahi sıfatlar, ilahi öze kıyasla 
mutlak değil izafidirler, zira bu aşamada hiçbir belirlemeye 
konu olmamış mutlak-birlikten, yani ilahi özden, ilk belirle-
meyle zâti Tanrı’ya geçilmiştir. Bu geçiş bir yaratma eylemi 
değildir. Başka bir ifadeyle ilahi öz, zâti Tanrı’yı yaratmaz, 
fakat onu bilir, belirler ve kendi kendine söyler. İşte bu keli-
me, yaratılmamış logos’tur. Dolayısıyla hem zâti Tanrı hem 
de onun metafizik prensibi olan ilahi öz, ilahi, yaratılmamış 

ve metakozmiktir. Kozmosu yaratan, zâti Tanrı’dır. Bu, ila-
hi öz kozmosu yaratamaz demek değildir, aksine her şeyin 
nihai metafiziksel nedeni ilahi özdür. Kozmosu yaratan, zâti 
Tanrı’dır demek, kozmosun yaratılmasının nihai metafizik 
nedeni olan ilahi özün, kozmosu yaratan ontik görüntüsü-
ne, zâti Tanrı denir, demektir. Bu ilahi zata atfedilen kudret, 
imkân, özgürlük ve iyilik gibi sıfatlar, herhangi bir kozmik 
düzendeki yansımalarına kıyasla sonsuz ve mutlak gibi gö-
rünür, zira tüm o yansımaların kaynağı bu ilahi zâti sıfat-
lardır. Oysa zâti Tanrı’daki kudret, imkân, irade, özgürlük 
ve iyilik, ilahi özün tüm imkânıyla birlikte sonsuz kudret, 
irade, özgürlük ve iyiliğiyle mutlak bir birlik halinde de-
ğildir. Zira olma (being) olarak zat, ilk belirlemeyle, olma 
ve olmama ayrımının ötesindeki (beyond-being) ilahi öz-
den, yani evrensel-tüm-imkândan ayrılmış ve dolayısıyla 
olmama (non-being) imkânını kendi dışında bırakmıştır. 
Dolayısıyla zâti Tanrı’daki imkân, kudret ve özgürlük, ilahi 
özün tüm imkânına, sonsuz kudretine ve sonsuz özgürlüğü-
ne kıyasla bir daralma geçirmiştir. 

Bunun anlamı şudur: Aynı anda hem mutlak manada 
sonsuz iyi hem de sonsuz kudret sahibi olan varlık, peren-
nialist tanım gereği, ilk belirleme ile ilahi özden ayrılmış 
olan zâti Tanrı değil, ilahi özün kendisidir. Zâti Tanrı’daki 
imkân, kudret ve iyilik, ilahi özün imkân, kudret ve iyili-
ğindeki gibi mutlak anlamda sonsuz olmadıklarından, ilahi 
özdeki gibi mutlak bir birlik içinde değillerdir. Başka bir 
deyişle, yaratıcı zâti Tanrı’nın kudret ve imkânı, iyiliğini, 
iyiliği de kudret ve imkânını kısıtlayabilir. Tanrı hem son-
suz kudret sahibi hem de sonsuz iyi ise neden kötülük var, 
sorusunda ima edilen çelişki, aslında, kudret ve iyilik, iki 
ayrı sonsuzluk olarak tasavvur edildiğinde ortaya çıkan bir 
çelişkidir. Bunlar tek bir sonsuzluğun iki ayrı adı olarak kul-
lanıldığında ortada bir çelişki yoktur ve böyle bir tasavvur 
ancak evrensel-tüm-imkân olan ilahi öz için mümkündür. 
Dolayısıyla perennial felsefenin Epikuros’un kötülük prob-
lemi argümanına verdiği cevabın şu olduğu söylenebilir: İki 
ayrı sonsuzluk kendi içinde çelişik bir fikir olduğundan bir-
birinden farklı iki ayrı sonsuzluk şeklinde hem sonsuz iyi 
hem de sonsuz kudret sahibi yaratıcı bir zâti Tanrı mümkün 
değildir; fakat tek gerçek sonsuzluk olan evrensel-tüm-im-
kân anlamında tek başına hem sonsuz iyi hem de sonsuz 
kudret sahibi bir ilahi öz ya da zat-üstü Tanrı, zorunlu ve 
mutlak gerçekliğin ta kendisidir. 
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Şimdi perennial felsefenin şu soruya verdiği cevaba ba-
kalım: İlahi özün sonsuz imkânı, sonsuz iyi ise evrendeki bu 
kötülük nereden geliyor? Bu perspektife göre kötülük neydi 
bir daha hatırlayalım: kötülük, ilahi özden uzaklığın bir öl-
çüsüdür. Kendimizi içinde bulduğumuz bu fiziksel evren ya 
da başka herhangi bir kozmik düzen, ilahi özden ne kadar 
uzaksa, kendi içinde o kadar kötülük barındırıyor demektir. 
Başka bir deyişle ilahi özden farklı herhangi bir şeyde kö-
tülük imkânının olmaması mümkün değildir. Peki, o zaman 
bu mutlak saf iyi ilahi öz neden zaten olduğu gibi saf iyi ola-
rak kalmıyor da zorunlu olarak kötülükle kirlenme pahasına 
ontolojik ve kozmolojik açılımlar gerçekleştiriyor? Kötülük 
problemine verilen perennial cevabın anlaşılmasında bir 
başka kritik nokta da işte burasıdır. Bu sorunun cevabı, mut-
lak iyiliğin sonsuzluğunda saklı. Söz konusu sonsuz iyi öyle 
bir şey ki kendi sonsuzluğunu bilfiil reddetme, dolayısıyla 
saf iyiliğinden ödün verme imkânını da içinde barındırmak 
zorunda, zira öyle olmasa mutlak sonsuzluğun (tüm imkân) 
tanımıyla çelişmiş olur. Tanrı, sonsuz iyi olan ilahi doğası-
nın (özünün) sonsuzluğu gereği, saf iyiliğinin daralmasına 
izin veriyor. İlk bakışta ne kadar paradoksal görünse de kö-
tülüğün nihai kaynağı, ilahi özün iyiliğinin sonsuzluğudur, 
zira tüm imkânlar gibi kötülüğün orijininin de mutlak son-
suzluğun içinde olması gerekiyor. Bunu, başka bir açıdan 
şöyle de ifade edebiliriz: Metafiziksel zirve olan mutlak 
sonsuzluk, hem olmayı (being) hem de olmamayı (non-be-
ing) içerir. Tüm ontoloji (being) ve kozmolojiler (existence) 
bu zirvenin altında kalan imkânlar olduğundan, olmamanın 
(non-being), herhangi bir ontoloji veya kozmoloji üzerin-
de yansımaması mümkün değildir. Hiçlik ile (nothingness) 
karıştırılmaması gereken bu belirli olmamanın (non-being) 
kendisi, metafizikseldir ve bizatihi saf iyiliktir, fakat bu saf 
iyiliğin olma (being) ve varlık (existence) üzerine düşen 
gölgesi bize kötülük gibi görünür.     

Bu düşünce bizi üzerinde durmak istediğimiz son önemli 
noktaya götürüyor. Perennial felsefe açısından kötülük, an-
cak iyiliğe yapışarak var olabilen bir araz, başka bir deyişle 
bir parazittir. Tıpkı hastalıktan söz edebilmek için önce sağ-
lıklı bir vücudun var olması gerektiği gibi, kötüden bahse-
debilmek için de ortada önce bir iyinin olması gerekiyor. 
İyi olan varlık yokken, kötü olan yokluktan söz edilemez. 
Tek-mutlak-sonsuzda kötülüğün olmaması bundandır, zira 
zorunlu varlık olan tek-mutlak-sonsuz henüz bir olma (be-
ing) anlamında dahi var olmamıştır. Dolayısıyla, perennial 
felsefe kötülüğe, mutlak ve sonsuz iyilikteki eksilme ola-
rak bakar. Başka bir deyişle kötülük, iyilik gibi bir numen 
değil, bir fenomendir. Kötülük ancak üzerine yapıştığı iyi-
likten zihnen izole edildiğinde saf ve tam bir kötülük gibi 
görünür. Oysa gerçekliğin bütününden izole edilmiş bu tam 
kötülük kavramının sadece vehmi, başka bir deyişle sırf zih-
ni bir varlığı (ens rationis) vardır, zira gerçek, bir bütündür 
ve kötülük kendi başına var olamaz. İyiliğe yapışık olarak 
var olabilen kötülüğe, kozmik bağlamı ve evrensel fonksi-
yonu içinde bakıldığında vehmi kalan bu saf ve tam kötülük 
kavramı eriyip yok olacaktır. Bu söylediklerimiz yukarıda 
bahsettiğimiz hiçliğin (nothingness) saf kötülük olduğu dü-

şüncesiyle tam bir uyum içerisindedir, zira hiçlik de saf bir 
ens rationis’dir. Kötülük problemine cevaben ortaya konan 
daha büyük iyi, daha önemli erdem argümanlarının perenni-
al felsefedeki muadili işte bu düşüncelerdir. Yani perennial 
teodisede, iyilik ve erdem, o ya da bu sonlu kozmoloji veya 
ontoloji çerçevesinde değil sonsuz evrensel-tüm-imkân dü-
zeyinde ele alınan kavramlardır.   

Makalenin başındaki soruyu bu düşünce sistemi içinde 
cevaplamaya çalışarak yazımızı sonlandıralım. Tanrı, teiz-
min iddia ettiği gibi, sonsuz iyi ise ve her şeye gücü yeti-
yorsa, özgür iradeli bireylerin iyi ile kötü arasında bir tercih 
yapmak zorunda kaldıkları bu dünya yerine sadece iyiler ara-
sında bir tercih yapabilecekleri başka bir dünya yaratamaz 
mıydı? Soruda tasavvur edilen dünya, ilahi öze bizimkinden 
daha yakın, bir başka âlemi tasavvur ediyor gibi, üstünde bi-
zimkinden daha az kötülük barındıran bir âlemi. Perennial 
felsefede mutlak iyi’den eksilen her şeye kötü dendiğini bir 
süreliğine göz ardı ederek tasavvur edilen bu âlemdeki im-
kânların, kendilerinden daha kötü bir seviyeye kıyasla az iyi, 
iyi ve çok iyi şeklinde adlandırıldığını düşünelim. Perennial 
perspektif açısından yaratıcı zâti Tanrı’nın böyle bir dünya 
yaratmasının önünde bir engel yok gibi duruyor; yani bir çe-
şit dünyevi cennete benzetebileceğimiz böyle bir âlem kendi 
içinde çelişik bir fikir gibi durmuyor. Fakat şöyle bir sorun 
var: Bu argümanda yaratma eyleminin, kötülük hangi dünya-
da başlıyorsa orada durması istenmiş oluyor, zira Tanrı’nın 
kötülük içeren bir dünya yaratması onun iyi oluşuyla bağdaş-
tırılamıyor. Fakat bu, sadece böyle bir âlemde yaşayan özgür 
iradeli varlıkların kötülüğü seçme özgürlüğünü kısıtlamakla 
kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı zâti Tanrı’nın da aslında ya-
ratabileceği kötülük içeren mümkün diğer âlemlerden gönül-
lü olarak vaz geçmesini gerektiriyor. Oysa perennial felsefe 
açısından bunun anlamı, zâti Tanrı’nın kendi ilahi doğasını 
reddetmesi demektir ki böyle bir şey söz konusu felsefenin 
öncülleri açısından mümkün değildir. Başka bir ifadeyle ya-
ratıcı zâti Tanrı kendi ilahi özünü değiştiremez ve kötülük 
asli değil araz olduğu için, yaratılmış hiçbir âlem nihai an-
lamda ve bizatihi kötü değildir. 

“Ruhun ereği özgürlüktür.” - G.W. Friedrich Hegel

“Aklınızı kullanma cesaretini gösteriniz.” - Immanuel Kant

Tarihte iz bırakmış bu iki düşün adamına ait afo-
rizmalarda öz aynıdır: Kant özgürlüğün önündeki 
engelin aklı kullanmaktan duyulan korku olduğu-

nu anlamış, Hegel özgürlüğün evrensel biçimiyle insanlığın 
asıl hedefi olduğunu görmüştür.

İnsan kendinde tanrısal (sonsuz iyilik, erdem ve güzellik-
ten) izler taşır.  Bu nedenle kendisini öteki nesnelerden ayı-
rır, bu ayrım bilme eylemi için ilk ve zorunlu adımdır. Bilme 
eyleminde, zemin bilgidir, nesnelerin dışında kalarak, onları 
oldukları haliyle, öznel bir katkı olmadan düşünüp bilme 
imkânının koşulu bu şekilde oluşur. Düşünce ancak nesneyi 
bilme yoluyla kendinin kılar, böylece bilme ve nesne arasın-
daki ayrım ortadan kalkar. Ayrımın ortadan kalkmasıyla bir-
likte düşünceye karşı olan dışsal direnç ve engel de ortadan 
kalkar. Sonuçta; sınır koyan engelin yokluğundan “özgürlük 
doğar”. Düşünce ve nesne arasında tanımlanan aşamaların 
her birini ötekine bağlayan şey keyfiliğin çürük bağı değil, 
ancak zorunluluğun sağlam zinciridir.

Bu formülasyon sonucunda insanın ikili birlik; diyalek-
tik bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. İnsan hem hayvan, 
hem insan, hem doğal hem ruhani, hem bilen hem de bilme-
yen taraf olmuştur, varoluşundan itibaren sürekli bu gerilimi 
aşmaya çalışır; Hayvan yanı onu hep aşağıya doğru çeker, 
düşünen yanı ise inişe direnç göstererek doğal güdülerin 

egemenliğine başkaldırır. Kendini aşma çabası tarihin geli-
şiminin ve diyalektiğinin kaynağıdır. 

Gerilimin altında yatan enerji insanın yeteneklerinin 
açığa çıkarma yazgısından beslenir, bu süreç ancak akılla 
gerçekleşir, yeteneklerin gelişimi insanın kısıtlılığının ve 
sonluluğunun aşılmasına yöneliktir çünkü doğa ve toplum 
içinde insanı kısıtlayan şeyler esas olarak bilgisizlik, geliş-
memiş ahlak ve estetik duyu yoksunluğudur.

Bilgi, ahlak ve estetik alanlarında işleyen yasalar, aynı 
zamanda insanın kendi yasaları yani “düşüncenin yasaları-
dır”. İnsanın, kendi dışındaki yasaların, kendi kafasındaki 
yasalarla aynı olduğunun farkındalığını ele geçirişi, “özgür-
lük duygusudur”. Bir başka ifade ile insan aklı ve doğadaki 
akıl, insan aklı ve toplumsal akıl, insan aklı ve estetik akıl 
olarak bölünmüş olmanın üstesinden gelmek, bu bölünmüş-
lüğü “birleyerek” ortadan kaldırmak amaç; sonuç ise özgür-
lüktür. Tarihsel sıfatına layık bütün toplumsal olaylar özgür-
lüğün gerçekleştirilmesi hedefine yöneliktir.

İnsanoğlu özgürlüğe yeteneklidir, ama doğuştan özgür 
değildir. Doğuştan sahip olduğu bu yeteneği gerçek kılmak 
için alacağı yol uzun ve zorludur. İnsanlık tarihi, bu amacın 
içinden geçtiği ortamların, koşulların ve zorluklarının do-
ğurduğu acılarla ve ne mutlu ki zaferlerle doludur. Tarih bu 
zaferler üzerinde yükselir.

* Lekesiz Aklın Sonsuz Günışığı başlığı, 2004 yapımı 
“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” filminin 
adının Türkçeye çevrilmiş halidir.
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Aristoteles’in, Platon 
Reddiyesi Olarak 
Doksolojik Olanda Etik 
İnşa Etme Çabası
Ayşe Acar

Özet:

Hesaplanabilir, ölçülebilir bir şema olarak içinde bu-
lunduğumuz yaşam kendini mutlak bir gerçeklik olarak 
dayatsa da ya da gerçekliğimizin bütünüyle bundan ibaret 
olduğunu kabul ediyor olsak da, Platon bize bıraktığı diya-
loglarla gerçeğe benzeyenin bir mimesis (taklit) olduğunu 
söylemeye hala devam ediyor. Bu makale Aristoteles’in 
“Nikomakhos’a Etik” eserinde inşa etmeye çalıştığı etik te-
orinin nasıl ve ne amaçla inşa edildiğine dikkat çekerken 
Platon’un insanlık durumuna (doxa) dair yaptığı eleştirileri 
anlamayı amaçlamaktadır. Platon’da bilginin neye karşılık 
geldiğini anlamak, doksolojik olanda bir bilgi ve etik olana-
ğının olup olmadığını anlamak konusunda büyük önem taşı-
maktadır. Makale felsefi faaliyetin temel kavramları arasın-
da yer alan “iyi”, “arete”, “bilgi” gibi kavramları Platon ve 
Aristoteles’in felsefi yaklaşımları üzerinden karşılaştırmalı 
olarak analiz ederken “Nikomakhos’a Etik”te Aristoteles’in 
yaklaşımının etik bir yaklaşım mı yoksa istatistiksel bir be-
lirleme mi olduğu sorusuna yanıt arayacaktır. 

Giriş:

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’in hemen girişinde iyi-
yi “her şeyin arzuladığı şey” olarak tanımlar.1 Her sanat, 
her araştırma, her eylem ve her tercih iyiyi arzulamaktadır. 
İyi’nin bu arzulanan çoklu görünümü her ne kadar doğal 
olsa da Aristoteles bu belirlenimle kendini daha en baştan 
bir tür çıkmaza sürükler ve bu nedenle “İyi’nin doğası ne-
dir?” sorusuna yanıt aramaya çalışır. Aristoteles’i Etik’in 
girişinde yaptığı tanımla onu çıkmaza sokan şey; iyinin do-
ğasını tanımlama girişiminde bilinenlerden2 yola çıkılması 
gerektiği, bilinen, tekil şeylerin yarattığı çoklu amaç ve yö-
nelimin bu doğanın tam olarak ne olduğunun anlaşılmasını 
zorlaştırdığıdır. Aristoteles bilinen olgulardan, fertlerden 
yola çıkılmalı diyerek daha en baştan bir Platon reddiyesi 
inşa ederken3 diğer taraftan aşkın olmamak şartıyla bir “en 
yüksek iyi”ye4 de ihtiyaç duymaktadır. 

(1)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 1, Translated, With An 
Interpretive Essay, Notes, And Glossary By Robert C. Bartlett And 
Susan D. Collins, The University Of Chicago Press, 2011, 1.
(2)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 1, Chapter 4, 5.
(3)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 1, Chapter 6, 7.
(4)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 1, Chapter 7, 10,11.

En yüksek iyi, iki temel niteliği ile kendini gösterir; 
her zaman kendisi için seçilen, başka herhangi bir şey için 
araç olmayan nihai bir şey ve kendi kendine yeten bir şey.5 
Bütün insan eylemlerinin ulaşmaya çabaladığı son erek olan 
en yüksek iyi tıpkı diğer Eski Yunan filozoflarında olduğu 
gibi Aristoteles tarafından da etiğin en üstünde konumlanır.6 
Bize bu en yüksek iyiyi verecek olansa bilimlerin bilimi 
olarak tanımlanan politikadır.7 “Politikanın telosu, yönel-
diği iyi nedir?” dediğimizde ise Eudaimonia kavramı kar-
şımıza çıkar. Antik Yunancadan farklı dillere yapılan çevi-
rilerde Eudaimonia; mutluluk olarak tanımlansa da kavram 
Aristoteles’te psikolojik bir durumdan ziyade bir fiil biçimi-
ne gönderme yapmaktadır.8 Eudaimonia, Aristoteles’in etik 
yaklaşımını anlamak için üzerinde durulması, analiz edil-
mesi gereken bir kavramdır. 

Eu ve Daimon kelimelerinden oluşan kavram “Daimonla 
uyumlu” anlamına gelir. Daimon, Psukhe’nin kendine aşkın 
olanla ilişkisine aracılık eden doğaüstü güçtür. Sir David 
Ross, “Aristotle” isimli eserinde; “Eudaimonia’ya karşılık 
olan sıfat, köken olarak iyi bir melek (daimon) tarafından 
korunan kişi anlamına gelmektedir,” derken kavramın çe-
virilerde “mutluluk” olarak yer almasının birtakım sorunlar 
yarattığının altını çizer.9 “What Is Ancient Philosophy?” 
isimli eserinde Pierre Hadot ise Eros’un bir daimon olduğu-
nu söyler. Hadot, Daimon’un tanrılarla insanlar, ölümlülerle 
ölümsüzler arasındaki bir ara basamakta duran varlık oldu-
ğunu belirtip “Burada birbirine zıt iki düzen arasında yal-
nızca bir orta yol değil, bir aracılık söz konusudur,” diyor.10

Daimon’un aracılık yaptığı gerçeğine Platon’un 
“Symposium”unda11 Sokrates ile Diotima arasında geçen 
diyalogda rastlarız. Daimon büyük bir güç olarak ölümlü-
lerle ölümsüzler arasında durmaktadır. Tanrılardan insanlara 
insanlardan tanrılara sözler getirip götüren bu aracı bilgi ve 
bilgisizliğin de ortasındadır.12 Diotima şöyle der:

“Tanrılardan hiçbiri bilgi ile uğraşmaz, zaten bilge ol-
dukları için bilgeliğe özenmezler. Bilgeliğe ermiş kişiler de 
artık bilgi ile uğraşmazlar. Bilgisizler de öyle; ne bilgi ile 
uğraşırlar ne de bilge olmaya özenirler.”13

O halde kim bilginin peşinden koşacaktır? Diotima’nın 

(5)  Sir David Ross, Aristotle, with an introduction by John L. Ackrill, 
Sixth Edition, Routledge, 1995, 201.
(6)  Arslan Toprakkaya, Sistematik Felfese Bağlamında Platon - 
Aristoteles Karşılaştırması,  Nobel Akademik Yayıncılık, 2014, 98.
(7)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 1, Chapter 10, 18.
(8)  Nazile Kalaycı, Daimon’dan Eudaimonia’ya: Aristoteles’te 
Mutluluk, Cogito, Aristoteles, Sayı 77, Yapı Kredi Yayınları, 2014, 265.
(9)  Sir David Ross, Aristotle, 200. 
(10)  Pierre Hadot, What Is Ancient Philosophy? Translated by Michael 
Chase, The Belknap Press Of Harvard University Press, 2004, 42.
(11)  Plato, Complete Works, Edited by John M. Cooper, Associate 
Editor D. S. Hutcinson, Hackett Publishing Company, Inc. 1997, 
Symposium Edited by Alexander Nehamas and Paul Woodruff, 457.
(12)  Plato, Complete Works, Symposium, 485, 486.
(13)  Plato, Complete Works, Symposium, 486, 487.

cevabı “filozof” olur.14 Filozof bilgelerle bilgisizler arasın-
da duran Daimon’dur. Filozof, insanlık durumu (Doxa) ile 
ona aşkın olan koşullar arasında bağ kuran kişi iken felsefe 
ise bu bağı yaratma faaliyetidir. Daimon’un Psukhe’den ba-
ğımsız düşülmesi olanaklı değildir. Ancak daimonun ileti-
şim sağlaması ile bir ilişkiye girilebilen ve onun yokluğunda 
bütünüyle aşkın, ötesine geçilemez, bilinemez bir durumla 
karşı karşıyadır Psukhe. Fakat Eudaimonia ile Aristoteles 
bizden bu bilinemezle uyum içerisinde olmamızı bekler. 
Bunun nasıl sağlanacağına dair net yanıtı ise Aristoteles’ten 
alabilmek mümkün görünmemektedir.  

Aristoteles’te Epistemenin Temellendirilme Sorunu: 

“Nikomakhos’a Etik”in girişinde “her şeyin arzuladığı 
şey” olarak tanımladığı İyi’nin çoklu görünümünden uzak-
laşarak yalnızca kendisi için arzulanan “en yüksek iyi”ye 
geçmek isteyen Aristoteles bunu bilimlerin bilimi olan po-
litika ve politikanın yöneldiği iyi olan eudaimonia ile ba-
şarmayı dener. Bir bilinmezle, aşkın olanla uyumun nasıl 
sağlanacağına dair belirsizlik kendini korurken politika-
nın yöneldiği İyi olan eudaimonianın da bir tane olmadığı 
gerçeği kendini gösterir. Farklı eudaimonialar politikadaki 
farklı yaşam tarzlarından kaynaklanmaktadır. Kaba saba 
yaşayan çoğunluğun (vulgar yaşam tarzı) eudaimoniası haz 
iken, politik yaşamı seçenlerin eudaimoniası onur ve şan, 
ticaretle uğraşanların eudaimoniası ise zenginlik olarak ken-
dini gösterir.15 Bu üç yaşam tarzında bir hiyerarşi bulunma-
dığı için en yüksek iyinin bulunması da olanaklı değildir. 
Aristoteles, teoria yaşam tarzının eudaimoniasının içeriği 
konusunda ise bir bildirimde bulunmaktan ziyade etik anali-
zinde Psukhe’ye yönelmeyi tercih eder.  

Aristoteles’in Psukhe üzerine yaptığı değerlendirmeler 
açısından “De Anima”16 (On The Soul) önemli bir kaynaktır. 
Psukhe’nin doğası ve işlevi üzerine analizler içeren eserin 
birinci bölümünde kendisinden önceki filozofların görüşleri-
ne değinen Aristoteles, Platon’un “Phaidon”17 diyaloğunda 
belirttiği ruhun ölümsüzlüğü üzerine olan görüşlerine karşıt 
bir görüş ifade etmektedir.18 Aristoteles’te Psukhe beden-
den bağımsız değildir ve bu anlamıyla bedenin sınırlılığına 
tâbidir. “De Anima”nın üçüncü bölümünde ise Psukhe’nin 
yetilerinden biri olan nous ve nous’un doğası üzerine tes-
pitler yer almaktadır. Aristoteles’te hem “ilk hareket ettiri-
ci” hem de insan da bulunan tek bir nous kendisini gösterse 
de ilk hareket ettiricide ve insanda bulunan nous yine de 
farklı yetilere sahiptir. Platon’a yöneltilen düalite eleştirisi 
ve Aristoteles’in bu olası düalizmi aştığına dair tespitler bu 
noktada birtakım çıkmazlarla karşı karşıya kalır. İlk hareket 
ettiricideki nous sadece kendini düşünür, kendini sezgiyle 
kavrar, çıkarımsal düşünceye sahip değildir. İnsandaki nous 

(14)  Plato, Complete Works, Symposium, 487.
(15)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 1, Chapter 5, 6, 7.
(16)  Aristotle, De Anima, Translated, with introduction and notes Mark 
Shiffman, Focus Publishing R. Pullins Co. 2011.
(17)  Plato, Complete Works, Phaedo, 49.
(18)  Aristotle, De Anima, Book 2, 48.

ise düşünmek için duyumlamaya ve imlemeye muhtaçtır. İlk 
hareket ettiricide nous dışarıdan gelmez ama insandaki nous 
insana dışarıdan ulaşır.19 

Psukhe’nin en önemli yetisi olarak tanımlanan nous’un 
duyumlamaya dolayısıyla bedene ve onun sınırlılığına hap-
sedilmiş olması nous’un en değerli faaliyeti olan hakikat 
üzerine düşünme edimini nasıl gerçekleştireceği, eudaimo-
niaya nasıl ulaşacağı konusunu tamamen belirsiz kılmak-
tadır. Psukhe bir taraftan somanın belirlenime tabidir diğer 
yandan eudaimonia ya ulaşmayı arzulamaktadır. Bu durum 
epistemenin ne olduğunu anlamayı zorlaştırdığı gibi Psukhe 
ve nous gibi temel kavramları da işlevsiz hale getirmektedir. 
“Metafizik”20 isimli eserine “Tüm insanlar doğaları gere-
ği bilmeyi arzularlar,” ifadesi ile başlayan Aristoteles bir 
yandan bilme arzusunu duyuma ve bedene bağlayarak do-
ğaya atfederken diğer yandan başka ereği olmayan bir euda-
imonia aramaktadır.21 Aristoteles etkinliğe dönüşecek olanı 
olanak halinde olanla sınırlarken, Platon olanak-etkinlik ay-
rımını ya da sınırı ortadan kaldırarak bambaşka bir olanak 
sunmaktadır.22 

Platon’da Sınırsızlık Olanağı:

Ludwig Feuerbach, “Hristiyanlığın Özü” eserinin ikinci 
baskısına yazdığı önsözde şöyle diyor:

“Çağımızın tasviri nesneye, kopyayı aslına, temsili ger-
çekliğe, dış görünüşü öze tercih ettiğinden kuşku yoktur. 
Çağımız için kutsal olan tek şey yanılsama, kutsal olmayan 
tek şey ise hakikattir. Dahası, hakikat azaldıkça ve yanıl-
sama çoğaldıkça çağımızın gözünde kutsal olanın değeri 
artar, öyle ki bu çağ açısından yanılsamanın hat safhası, 
kutsal olanın da had safhasıdır.”23

Platon’un yapmaya çalıştığı felsefi faaliyet bir insanlık 
durumu (doxa) eleştirisi ve analizidir. Bu eleştiri ve ana-
liz üzerine inşa edilmiş bir aşkınlık sayesinde yaşamın, 
Psukhe’nin bilgi ve areteye ulaşması amaçlanmaktadır. 
Bütünlüğün tesis edilmesi ve bu bütünlüğün tesis edildiği 
süreçte insan faaliyetinde bilgi aracılığıyla varlığın kav-
ranması önem arz eder. Bilgi, varlığın ne ise o olarak gö-
rünmesidir. Varlığın kavranması aracılığıyla mümkün olan 
sınırsızlık ve sonsuzluğun insan faaliyetinde somutlandı-
ğı durum, süreç, fiil yani her faaliyetin kendi doğasındaki 
tamlığa, bütünlüğe, eksiksizliğe göre icra edilmesi, faaliyeti 
icra edende, faaliyetin icra edilmesi sürecinde, faaliyeti icra 

(19)  Zeki Özcan, Aristoteles’te Nous Kavramı, Cogito, Aristoteles, Sayı: 
77, Yapı Kredi Yayınları, 2014, 152.
(20)  Aristotle, Metaphysics, Translated by W. D. Ross, NuVision 
Publication, LLC, 2005.
(21)  Michel Foucault, Bilme İstenci Üzerine Dersler, Collège De 
France Dersleri (1970-1971), Çeviren: Kerem Eksen, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2012, 49.
(22)  Eylem Yenisoy Şahin, Alain Badiou: Çokluğun Platonizmi, Özne, 
24. Kitap, 2016, The Philosopher’s Index, 462.
(23)  Ludwig Feuerbach, The Essence of Chirstianity, Preface to the 
Second Edition, Translated by Zawar Hanfi, 1972, Electronic edition 
taken from: http://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/
essence 
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edildiği şeyin kendisinde; dünyada İyi’nin yaratılması ve 
somutlanması söz konusudur.

Platon epistemeden başka bir şeye bilgi demez. Ona göre 
bilgi ne algıdır ne doğru sanı ne de kanıta dayanan doğru 
sanıdır.24 Episteme, doğru olan ve var olan hakkında olan-
dır.25 Platon’a göre varlık ya görülür bir varlıktır ya da dü-
şünülür olandır. Görülür varlıklar algı konusudurlar. Algı 
nesnesi olan varlıklar değişirler, devinirler, oluş ve bozuluşa 
tabidirler ve dolayısıyla bu varlıklar hakkında ancak sanılar 
edinebiliriz. Bilgi ancak düşünülür varlıklar söz konusu ol-
duğunda mümkündür. Bu iki varlık türü arasındaki bağ ma-
tematik aracılığıyla kurulabilmektedir. Platon, geometri ve 
aritmetiği sanı ile bilgi arasında konumlandırır.26 Görünür 
varlıklarla düşünülür varlıklar arasındaki bu bağ çeşitli bi-
limlerin nesneleridir. Her bilimin konusu o bilimin ne ol-
duğunu belirlerken en yüksek bilim olan felsefenin (kavra-
yış) konusunu İyi oluşturur. Bilginin nesnelerine hakikati, 
bilene de bilme gücünü veren olarak İyi’yi Platon güneşe 
benzetir.27 İyi, insanın bütün eylemlerine yön verecek ye-
gâne ilkedir. Bu kaynak sayesinde insan bildiğini olarak, 
olduğunu yaparak arete sahibi olabilir.28 Platon’da insan 
bilerek, anlayarak, kavrayarak ve yaparak kendinde İyi’yi 
var edebilir. Arete, bilginin olmadığı doksolojik mekânda 
varlık bulamaz. Doksolojik mekânda insan ancak kendi ce-
haletinin farkına varabilir fakat bu “insani bilgelik” durumu 
varlığı bilme durumu olmadığı için Platon “Apology”de bu 
durumun hiçbir değer taşımadığını belirtir.29 

Karakter Aretesi ve Ortayı Bulma:

Platon’da bir değer taşımayan ve hatta tüm var olma ko-
şullarıyla birlikte terk edilmesi, yok edilmesi gereken insani 
bilgelik ya da insan edimleri Aristoteles için eudaimonianın 
varlık bulacağı bir zemin olarak tanımlanmaktadır. İnsani 
edimlerin analizini yaparken bir akıl aretesi olan pratik bil-
gelikten bahseder. Pratik bilgelikte bilinenden, insan eylem-
lerinden yola çıkılmalıdır.30 Pratik bilgelikte amaç edimde 
bulunmak ise de aretenin bilgisine sahip olmak kişiyi are-
te sahibi yapmaya bilir, bilgi ile eyleme geçmek esastır. 
Gençlerin matematikte bilge olup aklı başında olmamaları-
nın altında bu durum yatar. Deneyimin ne denli önemli oldu-
ğu gündeme gelir. Pratik bilimler nesneleri gereği düşünüp 
taşınmayı ve ardından doğru tercihte bulunmayı gerektirir. 
Düşünme sürecinden sonra doğru tercihte bulunmak pratik 
alandaki bilgelik olan phronesis’tir. Phronesis bir tür aklın 

(24)  Plato, Complete Works, Theaetetus, Edited by John M. Cooper, 
M. J. Levett rev. Myles Burnyeat, Associate Editor D. S. Hutchinson, 
Hackett Publishing Company, Inc. 1997, 233.
(25)  Cemal Güzel, Platon’un Bilgi Görüşü, Özne, 24. Kitap, 2016, The 
Philosopher’s Index, 21.
(26)  Cemal Güzel, Platon’un Bilgi Görüşü, Özne, 24. Kitap, 29.
(27)  Plato, Complete Works, Republic, G.M.A. Grube, rev. C.D.C. 
Reeve, 1129.
(28)  Arslan Toprakkaya, Sistematik Felsefe Bağlamında Platon - 
Aristoteles Karşılaştırması, 84, 85.
(29)  Plato, Complete Works, Apology, G.M.A. Grube, 22.
(30)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 1, Chapter,4, 5.

ölçüp hesaplayan kısmıdır.31 Phronesis akıl aretesi olarak 
kendini gösterse de Aristoteles’te aklın bedenden bağımsız 
saf bir faaliyet gösteremediği dikkate alınırsa “arete” kav-
ramının bu bağlamda dikkate değer bir anlam değişimine 
uğradığını söylemek mümkündür.

Aristoteles’te düşünme ve phronesis aşamasından sonra 
erdemin hayata geçirilmesinde fazlalığın aşırılığı ve eksik-
liğin aşırılığının tam ortasının belirlenmesi etik açısından 
önem taşır. Orta olma durumu Aristoteles’te “karakter arete-
si” olarak tanımlanmaktadır.32 Karakter aretesi (moral vir-
tue) insan için ne doğal ne de doğal olmayan bir şeydir. Bu 
areteyi içeren bir yetenekle dünyaya geliriz ve pratikle bu 
areteyi geliştirmemiz beklenmektedir. Karakter aretesi duyu 
yetisi gibi var olan bir yeti değildir. Bina inşa ederek inşaat 
ustası veya arp çalarak sanatçı olmayı öğrenmek gibi adil ve 
ölçülü fiillerde bulunarak adil ve ölçülü olmayı başarabili-
riz. Aristoteles’in ortayı bulma konusunda koyduğu ilk ku-
ral ifrat ve tefritten kaçınmak gerektiğidir.33  Onur ile onur-
suzluk arasındaki orta olma yüce gönüllülüktür. Aşırılığa 
kaçıp her şeyden utanan kişi utangaç, eksiklik gösteren ya 
da hiçbir şeyden utanmayan kişi yüzsüzdür.34 

Levent Yılmaz, “Modern Zamanın Tarihi” isimli eserin-
de Eski Yunanda âdet (ethos) kavramını değerlendirirken 
şöyle der:

“Gerçek hayatta birey basit şekilde davranır ve eylem-
lerinin sonuçları son derece değişkendir: Tutarlı değildir. 
Gerçekte sadece genelleme yapılabilir: Öfkeye kapılmak 
iyi değildir, kıskanç olmak iyi değildir, vb. Ateşli bir kişi-
liğin bile öfkelenmemesi, mizacı öyle bir yapıya sahip olsa 
da kıskançlık yapmaması gerektiğini söyleyebilmek için bu 
genellemelerden itibaren eğitimde bunların böyle öğretilmiş 
olması gerektiği düşünülebilir.”35

Bir davranış ya da tavırla ortaya çıkan ethos iyi oldu-
ğu gibi kötü de olabilir. Fakat bu belirlenim dışardan bir 
gözlemcinin yargısına göredir.36 Ortanın belirlenmesinde 
bu gözlemci Aristoteles gibi durmaktadır. Noesis’in yapı-
lamadığı, Psukhe’nin bedenin sınırlarına tabii olduğu bir 
durumda bilinemezden hareket eden insanın ortayı nasıl se-
çeceği sorununa Aristoteles istatiksel bir yaklaşımla çözüm 
üretmeye çalışıyor gibi görünmektedir. O halde bir etikten 
söz etmekten ziyade davranışların bir dış gözlemci tarafın-
dan standardize edilmesi söz konusudur. Aristoteles’in inşa 
ettiği bu dünyada eudaimonia bir tasarım olmaktan öteye 
gidememektedir. 

“Nikomakhos’a Etik”te dikkat çeken bir başka konu ise 
Aristoteles’in eudaimoniayı belirli koşullara bağlaması-

(31)  Arslan Toprakkaya, Sistematik Felsefe Bağlamında Platon - 
Aristoteles Karşılaştırması, 68, 69.
(32)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 2, Chapter 10, 39.
(33)  Sir David Ross, Aristotle, 202.
(34)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 2, Chapter 7/8, 37, 38.
(35)  Levent Yılmaz, Modern Zamanın Tarihi, Çeviren: M. Emin Özcan, 
Metis Yayınları, 2016, 184.
(36)  Levent Yılmaz, Modern Zamanın Tarihi, 184.

dır.37 Bu koşullar arasında zenginlik, soyluluk gibi unsurlar 
vardır. Kadınlar ve kölelerde düşünsel faaliyeti gerçekleş-
tirme şansından, dolayısıyla eudaimoniadan mahrum bıra-
kılmıştır. Aristoteles, Platon’un Menon isimli köleye doğru 
sorular sorarak bir geometri problemini çözdürmüş olması 
gerçeğine ve bu gerçeği Platon’un kurduğu Academia’da 
onun öğrencisi olarak muhtemelen biliyor olmasına rağmen 
yine de etiğinde onlara yer vermez. Aristoteles’in etik yel-
pazesi zenginler ve soyluları aretenin doğal modelleri olarak 
görürken köleleri ve kadınları kakia’nın (kusur) temsilcileri 
haline getirir.38 Bu tasnif Aristoteles’ten günümüze kadar 
uzanan zaman diliminde kalıcı bir belirlenime dönüşür.

Sonuç:

Aristoteles bilgi ve etik teorisini var olandan başlatır. 
“Tüm insanlar doğaları gereği bilmeyi arzularlar,” diyen 
Aristoteles’te insan doğası, bedenin (soma) sınırlarında bil-
giyi arayacaktır. Sınırın varlığı bilinmeze karşı bir güvenlik 
alanı gibi görülse de insanın düşünsel eylemi insan bedeni 
üzerinden oluşturulan sınırın sürekli yer değiştirmesine ne-
den olmaktadır. Ölçülebilir, hesaplanabilir olması arzulanan 
bu mekân her ölçme ve hesaplama çabasında sınırı yeniden 
ve yeniden kurma arzusu doğurur. Etiğin belirleyici kav-
ramlarının başında yer alan “ortayı bulma” bir tür sınırın 
garantiye alınması girişimi olarak değerlendirilebilir. Platon 
bize sınırın (doxa) ne olduğunu, sınırda bir bilgi ve dola-
yısıyla bir etik mevcudiyetin mümkün olmadığını ve aşkın 
olana nasıl ulaşacağımızı söyleyerek insanlığa bir imkân 
sunmaktadır. 

Alain Badiou, “Plato’s Republic”te şöyle diyor:

“Bugün Platon’a ivedilikle ihtiyaç duyuyoruz ve bunun 
sebebi çok açık: Bu dünyadaki hayatımıza yön verebilmemiz 
için mutlak olana bir şekilde erişmemiz gerektiği inancına 
hayat veren Platon’dur… Esas sebep, dokumuzu oluşturan 
“duyumsanabilir”in, bireysel bedensellik ve kolektif retori-
ğin ötesine geçerek, ebedi hakikatlerin inşasına katkıda bu-
lunuyor olmasıdır.”39

Platon’nun sunduğu imkân üzerine nitelikli düşünmek is-
temediğimiz gerçeği kendimize kurduğumuz oyunu, bir tür 
mimesisi bozmak istemiyor oluşumuzda aranabilir. Platon’u 
duymak, kendilik dediğimiz koşulları var eden her şeyi ve 
kendimizi yok etmek anlamına gelmektedir. Platon’u dikka-
te almak insanlığın içinde bulunduğu hazin çıkmazın neden-
lerini anlamak ve başka ve hakiki bir yaşam olanağının var 
olduğunu görebilmek demektir.

(37)  Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book 1, Chapter 9, 17.
(38)  Levent Yılmaz, Modern Zamanın Tarihi, 185.
(39)  Alain Badiou, Plato’s Republic, Translated by Susan Spitzer, Polity 
Press, 2012, 67.
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Platon'un 'Lyssis'/ 
(Dostluk) Diyalogu 
Üzerine Düşünmek

Hazırlayan/ Derleyen: Hulisi Akkanat

İyi bir dost, çok değerli bir şey, dünyalara değişilmez bir şeydir. 
Ama candan bir dost bulmak pek kolay olmadığı gibi, dostluğun ne 

olduğunu söylemek de pek kolay değildir.

Acaba seven mi dosttur, sevilen mi? 

Acaba soğukluk ve nefret gördüğü halde 
seven insan mı dosttur, sevilen mi?

Yoksa sevgi karşılıklı olmadan dost-
luk olmaz mı?

Bu soruya “İster sevsin ister nefret et-
sin, sevilen her zaman sevenin dostudur,” denilebilir. Çünkü 
analar ve babalar, yeni doğan çocuklarını da sevmektedir. 
Bu bize, dostun sevilen olduğunu gösterir. Ama öte yandan, 
bizi sevmeyeni, bizden nefret edeni sevince, bize dost olma-
yanın, hatta düşman olanın dostu olabiliriz. Bize nefreti ol-
mayandan, hatta bize dost olandan nefret edince de, düşma-
nımız olmayan bir insanın, hatta bizi seven bir insanın düş-
manı olabiliriz. Demek ki, ne seven dosttur ne de sevilenler.

Şairin “Tanrı benzeri benzerine sürer” dediğine bakı-
lırsa, dostluk benzerler arasında olacaktır. Görülen şey ise, 
kötü bir insana yaklaşan bir kötünün ondan nefret ettiği, ona 
düşman kesildiğidir. Çünkü kötünün işi kötülük etmek, hak-
sızlık etmektir. Öyleyse, şairin söylediği sözün yarısı doğ-
rudur; ve dostluk, yalnız iyiler arasında olur. Böyle olduğu 
görülünce de, “İyinin iyi ile dost olması benzerliklerinden 
değil, iyi oluşlarındandır” demek zorunda kalınır.

Şu var ki, iyi olan bir kimse, iyilikten yana kendisine ye-
ter; başkasına muhtaç değildir. Muhtaç olmayınca onu ara-
maz. Aramayınca sevmez. Sevmeyince de dostluk olmaz. 
Bundan başka, eskilerin söylediğine göre, benzer benzeri 
ile geçinemezmiş. Çömlekçi çömlekçiye, şair şaire, dilenci 
dilenciye düşman olurmuş. Birbirine benzemeyenlerin ise, 
canciğer oldukları görülürmüş. Fakir zenginin dostu olur, 
ondan yardım beklermiş. Bilmeyen bileni arar ve severmiş. 
Bu da, kurunun yaşı, soğuğun sıcağı, boşun doluyu ve dolu-
nun boşu araması gibiymiş. Her şey karşıtı ile beslenirmiş. 

Fakat asıl dostluğun karşıtlar arasında olduğu kabul edi-
lirse, düşmanlık dostluğun karşıtı olduğu için “Sevmeyen 
sevenin, seven sevmeyenin dostudur,” demek gerekecek; 
doğrunun dostu eğri, ölçülünün dostu ölçüsüz olacaktır. 
Buna da kimse inanmayacaktır.

Bu durumda “Mademki benzerler benzerlerin, karşıtlar 
karşıtların dostu olamıyor, öyleyse iyiye dost olan ne iyi ne 
kötüdür,” diye düşünülebilir. Eski bir söze uyularak, insanın 
güzelin dostu ve güzelin iyi olduğu öne sürülebilir. “Hekim 
hastalık yüzünden arandığı gibi, ne iyi ne kötü olan, bir kö-
tülük yüzünden iyinin dostudur,” denilebilir.

Saçlara biraz üstübeç sürüldüğü zaman, onlarda beyaz-
lık vardır, ama saçların kendisi beyaz değildir. Ancak ihti-
yarlıktan gelen katıldığı zaman da, o varlık ya kötüleşir ya 
kötüleşmez. Kötüleşirse, artık iyiyi isteyemez ve sevemez. 
Kötüleşmezse, bu kötü ona iyiyi aratır. O halde “Dost, ne iyi 
ne kötü iken, bir kötülükten dolayı iyi olmak arzusuna dü-
şendir” ve “Hasta hekimi hastalık yüzünden, sağlığa kavuş-
mak için sevdiği gibi, ne iyi ne kötü olan, kendisine düşman 
kötü bir şey yüzünden ve kendisine dost iyi bir şeyi bulmak 
için iyinin dostudur,” sözü yerindedir.

İlk bakışta böyle olmakla beraber, düşünülecek olursa, 
bu görüş değişecektir. Çünkü sevdiğimiz şeyi bir başka şey 
için sevmek, bizi bir şeyden bir başkasına götürür. Sonunda 
da, artık bir başka sevilen şeye geçemeyeceğimiz bir ilkeye 
varılır. Gerçekte sevilen de bu ilkedir ve sevilen bütün öteki 
şeyler, bu ilkeye ulaşmak için sevilmiştir. Onlar asıl sevginin 
birer gölgesidir. Bir baba için, oğlunun tedavisinde kullanıla-
cak şarap da o şarabın konduğu testi de değerlidir. Yalnız bal-
çıktan yapılmış kabın değeri oğlunun değeri ile bir değildir.

Konuya bu açıdan bakan bir insan için, sevdiğimiz başka 
bir şeyi kendisinde aradığımız bir dost, dost değildir. Bizim 
asıl sevdiğimiz iyinin kendisidir. Yani diğer dostluklarda, 
sevilen başka bir şey sevilmektedir. Gerçek dost ise, bunun 
tam tersine, bir düşman gözetilerek sevilmektedir.

Ama acaba dostluk için düşmanlığın, yani kötülüğün bu-
lunması şart mıdır? Düşman ortadan kalkınca, dostun dost 
olmaktan çıkacağı doğru mudur? Bilindiği gibi, insanın 
açlık, susuzluk ve bunlara benzer bazı iştahları vardır. Bu 
iştahlar da bazen yararlı bazen zararlı, bazen de ne yararlı 
ne zararlıdır. Kötülük ortadan kalkınca, kendiliğinden kötü 
olmayan şeylerin de kalkması gerekmez. Öyleyse, kötülük 
ortadan kalktığı zaman dostluk niçin kalksın? Ve niçin dost-
luğun asıl nedeni arzu olmasın?

Arzu duyan, âşık olan bir insan, arzuladığı şeyi sevmez-
lik edemez. Arzu eden, eksikliğini duyduğu bir şeyi sever. 
Bir eksiği olan kimse, o eksiğin, o ihtiyacın dostudur. İhtiyaç 
duyulan şey, insanın eksikliğini tamamlayan şeydir. Demek 
ki, aşkta, dostlukta ve arzuda, insan kendisine uygun geleni 
sevmektedir. Bu kanıya varılınca da, “İnsan kendi tabiatına 
uygun geleni ister istemez sever, candan seveni, sevgilisi de 
mutlaka sever,” denilebilir.

Belki bu sözü duyanlar, önce onu çok beğenecek; fakat 
dikkat edenler, bu sözün “Benzer ile uygun bir şey midir? 
Yoksa ayrı şey mi?” gibi bir sorun yarattığını ve işi büsbütün 
anlamakta gecikmeyeceklerdir. Çünkü, uygunla benzeri bir 
tutmak, daha önce benimsenmeyen bir görüşe, dostun dosta 
benzerlikten dolayı dost olduğu görüşüne dönmek demektir. 
Benzer ve uygun ayrı şey sayıldığı zaman da, iyinin herkese 
uygun, kötünün herkese aykırı veya “İyinin iyiye kötünün 
kötüye, ne iyi ne de kötünün de ne iyi ne kötüye uygun oldu-
ğu” söylenebilir ki, bu da yine benimsenmemiş bir dostluk 
görüşüne dönmek anlamına gelir. Çünkü o zaman, iyi iyi-
nin, kötü kötünün, eğri eğrinin dostu olabilir. 

Ya söylenenlerden hiçbir sonuç çıkmadığı, hepsinin ge-
lip bir çıkmaza dayandığı görülünce ne olur?

O zaman insan büsbütün şaşırır ve “Anlaşılıyor ki bu işin 
içinden çıkılamayacaktır,” demek zorunda kalır.
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