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Giriş
Düşünce tarihi genellikle Antik Yunan geleneğinden başla-
tılarak günümüze getirilir. Bu süreçte düşünce tarihi erkek 
filozofların hüküm sürdüğü bir zeminde yükselirken ka-
dın filozofların adları nadiren gündeme gelmektedir. Oysa 
Antik Yunan felsefesinde Mantinealı Diotima olmasaydı 
Sokrates’in “doğurtma yöntemi” olarak bilinen öğretisinden 
söz edemeyecektik; ya da İskenderiyeli Hypatia ve babası 
Theon olmasaydı Batlamyus, Öklid ve diğer Yunanlı mate-
matikçilerin eserleri günümüze ulaşamayacaktı. Ortaçağda 
Christine de Pizan ve Marguerite Porete, Aydınlanma ça-
ğında Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft olmasaydı, 
siyasi ve medeni hakların insani yönü eksik olacaktı. Bu 
yazının amacı yukarıda örneklerini saydığımız kadın düşü-
nürlere dikkat çekmek, yaptıkları katkıları anımsatmak ve 
özellikle gelecekte bu yönde yapılacak araştırmaların yolu-
nu açık tutmaktır. 

Yazıda spesifik olarak üç kadın filozof ele alınacaktır: 
Diotima, Hannah Arendt ve Simone de Beauvoir. Özellikle 
bu üç düşünürün ele alınmasının nedeni de yaşadıkları döne-
min siyasi krizlerine ve trajedilerine tanıklık etmiş olmala-
rıdır. Yazının ilk bölümünde Atina demokrasisinin yeniden 
inşa edilme sürecinde Diotima ve Sokrates’in oynadığı rol 
ele alınacak; ikinci bölümde Nazizm dönemi ve Avrupa’da 
yaşanan trajediler sonrasında insanlık durumuna odaklanan 
Hannah Arendt’in fikirlerine yer verilecek ve son olarak da 
2. Dünya Savaşı sonrasında varoluşçuluk akımıyla adını du-
yuran Simone de Beauvoir’ın toplumsal cinsiyet yaklaşımı 
ve sosyal etkileri analiz edilecektir. Yazının hedefi, Diotima, 
Arendt ve Beauvoir’ın fikirlerinin tamamını kapsamalı bir 
analize tâbi tutmak değil, geliştirdikleri kavramlarla nasıl al-
ternatif bir bakış sunduklarını göstermektir. Yukarıda anılan 
üç kadın düşünürü ortak kılan nokta, ataerkil felsefe tarihi 
yazınında “felsefe ölümü öğrenmektir” argümanına alterna-

tif bir yaklaşım getirmeleri ve özellikle doğum ve başlangıç 
temalarını işlemiş olmalarıdır. Yazının sonuç bölümünde de 
tartışılacağı gibi, ölüm yerine doğuma, kutupluluk yerine 
ortaklığa ve mutlaklık yerine olasılıklarla dolu bir dünya ta-
sarımı kuran bu kadın düşünürler, farklı bir siyaset anlayışı 
yaratmak açısından tayin edici olabilirler. 

Tarihsel olarak bilgeliğin anlamına bakıldığında Antik 
Çağ’dan bugüne dek bilgeliğe dair tasvirlerin genellikle di-
şilik üzerinden yapıldığı görülür. Kadim dönemlerde bilgeli-
ğin dişilikle özdeşleştirilmesinin birçok nedeni olabilir; bun-
lardan biri de insanlık tarihinin anaerkil döneminde kadının 
doğurgan varlığıyla hayatın sırlarını kendinde saklayan kut-
sal bir varlık olarak yüceltilmesidir (Meier-Seethaler, 1992: 
41). Fakat kadim dönemdeki kadın filozoflar, günümüz sos-
yal bilim dünyasına etki etmelerine rağmen düşünce tarihi 
literatüründe ve popüler bilim tarihinde kendilerine yete-
rince yer bulamamışlardır. Antik dönemden bugüne kadın 
filozoflar arasında Sokrates’in ilham kaynağı olan Miletli 
Aspasia (M.Ö. 470-400) ve Mantinealı Diotima (ölüm M.Ö. 
399), Pythagoras’ın Eşi Krotonlu Theano, (M.Ö. 600-550) 
İskenderiyeli Hypatia (M.S. 350 – 415), Christine de Pizan 
(Pisan) (1364 – 1430), Marguerite Porete (1255 – 1320), 
Isotta Nogarola (1418 – 1466), Mary Astell (1666 – 1731) 
ve daha birçok örnek sayılabilir.

Aydınlanma ve modern dönemde kadın filozoflardan daha 
çok söz edilse de kadın düşünürlerin eserlerine felsefe tari-
hinde merkezi bir rol verilmez. Örneğin Metzler’in (1989) 
Filozoflar Sözlüğü’nde sadece 5 kadın filozofa yer veril-
miştir: Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Hildegard von 
Bingen, Rosa Luxemburg, Margaret Mead. Türkiye’de ise 
felsefe terimlerine dair sözlük ve kavram çalışmaları ile lite-
ratüre katkı yapan kadın felsefecilerin başında Bedia Akarsu 
(1998) gelir. Ayrıca etik ve değerler konusu ile barışın felse-
fesi üzerine özgün araştırmalarıyla tanınan İoanna Kuçuradi 
(2019, 2006a, 2006b, 2003), antropo-ontoloji ve insan hak-
ları üzerine eserleriyle literatüre büyük katkılar yapan Betül 
Çotuksöken (1998, 2018) gibi öncülerin açtığı yolda felsefe 
tarihinde iz bırakan kadın düşünürler yetişmekte ve eserler 
üretmektedir. 
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Günümüzde kadın filozoflar hakkında, kadın düşünürlerin 
bütünsel tarihine bakan yayınlar da yapılmaktadır. Kadın 
yazarların ve filozofların tarihsel ve düşünsel konumlarını 
eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmek, gündelik 
yaşamda olduğu kadar fikir hayatında da ürettikleri eserlere 
hak ettikleri değeri verebilmek, ancak bu konuda daha çok 
farkındalık yaratmakla mümkün olabilir. Dolayısıyla bu ya-
zıda amaç, şimdiye dek kadın filozoflar hakkında üretilen 
literatüre dayanarak, kadın filozofların gözünden felsefenin 
temel tartışmalarına eğilmektir. Spesifik olarak hedef, erkek 
egemen bakışla iddia edilen “felsefe ölümü öğrenmektir” 
argümanını ve felsefenin ölüm ile kurduğu ilişkiyi sorgula-
maktır. Costica Bradatan Fikirler için Ölmek (2018) adlı ki-
tabında filozofların tehlikeli yaşamlarına eğilirken Sokrates, 
Hypatia, Giordano Bruno, Thomas More gibi en bilinen ör-
neklerden yola çıkıp ulvi bir amaç uğruna kendilerini feda 
etme durumunu mercek altına almıştır. Bradatan’a göre filo-
zoflar, onları “güzel ve etkili” (eloquent) ölümlere götüren 
bir yol seçerler. Ölüm şekilleri onların felsefi çalışmalarının 
zirvesi olarak özellikle tasarlanmıştır. Bir bakıma ölüm be-
densel bir performans olarak,- dilsel olarak ifade edilmese 
de- felsefi bir argüman olarak görülebilir. Ölüm nihai bir 
nokta olduğu için birçok ahlak ve değerler sistemi bu bilinç 
üzerine bina edilebilir (Bradatan, 2018). 

Felsefe tarihi literatüründe ölümü öğrenmek teması felse-
feye duyulan gereklilik ile bağdaştırılmıştır. Bilindiği gibi 
felsefe tarihinde ölüm ve ölüm korkusuna ilişkin görüşler, 
yaşamdaki anlam arayışını, yaşamın sırrını, ömrün son-
lanma sürecine bakarak değerlendirmektedirler (Malpas & 
Solomon, 1998: 1-5). Örneğin Phaidon diyalogunda (Platon 
2015: 52) felsefe ölüme hazırlık olarak görülür. Sokrates’in 
de vurguladığı gibi, ölüm fikrini gözden uzak tutarak felse-
fe etkinliğinde bulunmak, hem zor hem de anlamsızdır. Bu 
anlayışa göre ölüm hakikat düşüncesine sıkı sıkıya bağlıdır 
ve bu bağı canlı tutan düşünme metodu, belirli bir varlık 
görüşünden doğar. Buna mevcudiyet metafiziği de denebi-

2. Sokrates, Kadın Düşünürler ve Atina 
Demokrasisi

Antik düşünce tarihinde kadın figürler hakkında birincil 
kaynaklar çok olmasa da bazı temel kaynaklar referans ola-
rak alınabilir. Antik dönemde Stoalı Apollonias (İ.Ö. 1. yy.) 
ve Philochorus adlı yazarlar kadın filozofları konu almışlar 
ama ürettikleri eserler günümüze ulaşmamıştır (Rullmann, 
1996: 10). Kadın Filozoflar Tarihi (Waithe, 1987) adlı ese-
rin birinci cildinde, Pythagoras’ın eşi Theano, kızı Myia, 
Platon’un annesi Perictione, Kireneli Arete ve Hipparkhia 
gibi antik düşünürleri anlatan birincil kaynaklar kullanıl-
maktadır. Ayrıca Antik dönem için Platon’un diyaloglarını 
ikincil kaynak olarak kullanmak mümkündür; bu diyalog-
larda, Miletli Aspasia ve Mantinealı Diotima’dan söz edilir 
ama bu karakterler derinleştirilmeden bir gölge gibi bıra-
kılır. Marit Rullmann’ın Kadın Filozoflar (1996) adlı der-
lemesi de bu konuda önemli bir kaynaktır. Bu kitapta yer 
alan portreler; Antik Çağ’dan Aydınlanma dönemine dek 
yaşadıkları çağın siyasal ve sosyal olaylarına tanıklık etmiş, 
düşünce üretmiş, kendi felsefi görüşlerini oluşturmuş kadın 
filozofları dönemsel olarak inceler, felsefe tarihinin eksik 
kalan yanını düzeltme gayreti gösterir. Rullmann’ın derleme 
eserinde söz edildiği gibi (1996:43) Antik dönemde özellik-
le Aspasia ve Diotima Sokrates’in hocaları olarak öne çı-
kar. Aspasia ünlü bir asker ve devlet adamı olan Perikles’in 
eşidir. Bilindiği gibi Perikles’in Atina demokrasisi üzerinde 
büyük bir etkisi vardır. Aspasia’nın Perikles üzerinde büyük 
bir etkisi olduğu söylenir; hatta Perikles’in onunla evlenmek 
için kendi koyduğu “yabancılarla evlenme yasağına” karşı 
gelip Miletli Aspasia’yı eş olarak seçmesi dönemin siyasi 
ortamında büyük bir yankı yapmıştır (Rohden, 1895: 1717). 

Aspasia’nın yaşamı ve etkileri farklı cephelerdeki iki 
önemli kaynaktan günümüze gelmiştir. İlki komedi yaza-
rı Aristophanes, ikincisi ise Sokratik anlatılardır. Komedi 
yazarları onu ahlaki bakımdan alt düzeyde bir kadın gibi 
betimler ve alaycı bir şekilde eleştirirler. Oysa Platon ve 
Xenophon ise bize bambaşka bir bilge kadın portresi su-
nar. Peloponez Savaşları’nda ölenler için yapılan törende 
Perikles’in konuşmasını yani Epitaph olarak anılan metni 
onun yazdığı iddia edilmektedir (Platon, 2011). Platon’un 
Menexenos diyaloğunda (235e) bu konuşma mevcuttur. 
Ayrıca Aspasia’dan Sokrates’e iletilen eros kavramının 
muazzam gücü ve onun doğru yöne çevrilmesi, onun uyan-
dırılması gibi amaçlardan söz edilir (Rullmann: 48). Bazı 
kaynaklara göre Sokrates Aspasia ile düşünce alışverişi sa-
yesinde büyük bir filozof olma sıfatına ulaşmıştır (Schmidt, 
1877:100). Menexenos adlı diyalogda üst düzeyde diyalek-
tik ve retorik ustası olarak övülen Aspasia, Perikles’i yetiş-
tiren kadın olarak anılır. Aspasia Atina’da dönemin nüfuz 
sahibi kişilerinin eşleriyle birlikte konuk edildiği bir salon 
açmıştır ve Sokrates, Sophokles, Anaxagoras, Archimedes 
gibi birçok filozofun bu salonun konukları olduğu bilinmek-
tedir. Dönemin Atina’sında yabancı bir kadının böylesine bir 
sosyal yaşam ortamı yaratması, kadınların vatandaş dahi sa-
yılmadığı bir dönemde büyük bir atılımdır (Rohden: 1718).

lir; kendi kendisiyle özdeş olan mutlak bir 
köken, başlangıç, sebep yani bir Arşimet 
noktası tesis etme yönündeki çabalardan 
oluşur” (Derrida, 2001: 279-280, akt. 
Güngör, 2016:233). Platon’un “ide”leri 
yani formlar kuramı, Aristoteles’in bi-
rinci dereceden tözleri, Descartes’in dü-
şünen (res cogitans) ve mekânsal tözü 
(res extensa) ayırması (Cevizci, 2017), 
rasyonalist ekolün verili olan özler üze-
rine bina edilen bilgi anlayışı gibi felsefi 
tutumlar yukarıda anlatılan mevcudiyet 
metafiziğinin örnekleridir. Yukarıda sözü 
edilen mevcudiyet metafiziğinin ilerleyi-
şine bakarak şu iddia edilebilir: Hakikatin 
mutlaklaştırılması ile toplumsal yaşamın 
tek bir erkin kontrolü altında olması ara-
sında bir ilişki vardır. Örneğin bu çerçe-
vede rasyonel dizgelerin mutlaklaşması 
demek, akılcılığın, kendi ölçütlerine bağlı 

kalmak adına, hakikati belirli bir kalıba dökmesidir; hatta 
Nietzsche (1963) gibi daha da ileri giderek şu iddia edilebi-
lir: Değişen dünyada hakikatin katılaşması/kalıplaşması so-
nunda bizi hakikat yerine hakikatin kurgusuna götürür; “ha-
kikat kurgusu” siyasi otoritelerin kitleler ve çoğunluk üze-
rindeki egemenliğini korumak amacıyla araçsallaştırdığı bir 
öğedir (Durgun, 2002: 86-91). Çünkü hakikatin tanımlan-
ması ile güç arasında kaçınılmaz bir bağ vardır. Hakikatin 
ya da hakikat kurgularının araçsallaştırması bağlamında 21. 
yüzyılın siyasal iletişim çağında gelişen algı yönetimi, rıza 
manipülasyonu, “post truth” üzerine geniş tartışmalar mev-
cuttur (Schwartz, 2017). Nitekim bu yazıda ele alacağımız 
kadın düşünürlerden biri olan Hannah Arendt Crisis of the 
Republic (1972) adlı eserinin “Siyasette Yalan” bölümünde 
hakikat kavramına dönük önemli bir vurgu yapar. Arendt’e 
(1972: 113) göre hakikat yeni bir geçerlilik boyutu kazan-
mış ve şiddet uygulamalarının cephaneliğine dönüşmüştür. 
Arendt yine aynı eserin başka bir bölümünde vicdan-haki-
kat bağına değinirken Sokrates örneğini vermiş ve vicdanlı 
kişinin kendisi ile ters düşmektense çoğunluk ile ters düş-
meyi göze almasından söz etmiştir (1972: 62-68). 

Yazının ilk bölümünde Sokrates ve Atina’nın siyasi iklimi 
ile bağlantılı olarak kadın düşünürler ve özellikle Diotima-
Sokrates ilişkisinden söz edilecektir. İkinci bölümünde 
İkinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan siyasi iklime tanıklık 
eden düşünür Arendt ve görüşleri ele alınacaktır. Üçüncü 
bölümde ise İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan dönü-
şüm içinde varoluşçuluk akımını temsil eden Simone de 
Beauvior’in savlarına yer verilecektir. Bu bakımdan yazı-
da ele aldığımız kadın düşünürlerin sunduğu çerçevedeki 
(ölüm yerine doğum, mutlaklık yerine olasılık, kutupluluk 
yerine ortaklık/eşitlik/özgürlük) önerilerden yola çıkılarak 
siyaset felsefesinin temel tartışmalarına, hatta hakikat, güç 
ve adalet ilişkisine uzanan bir hat düşünülebilir.

İtalyan düşünür Adriana Cavarero (2017) kadın filozofların 
tarihsel rollerine eğildiği çalışmasında yukarıda anlatılan 
Aspasia kadar önemli bir başka karakterin yani Diotima’nın 
rolüne dikkat çeker; Şölen diyaloğunda Diotima felsefenin 
erkeklerde “ruhtan doğurma” dediğimiz sürece denk geldi-
ğini ama bunun erkekler arasında kalarak kadınlara kapatıl-
dığını ifade eder (Cavarero, 2017). Cavarero’nun Platon’a 
Rağmen Antik Felsefenin Feminist Bir Yeniden Yazımı (2017) 
olarak Türkçeye çevrilen kitabında Platon’un eserlerinde do-
ğum-dölleme-ebelik sanatı simgesinin ardına düşmüş ve bu 
metaforların nasıl kullanıldığını araştırmıştır. Eser bu açıdan 
düşünce tarihinin feminist tarih yazımına güncel bir örnektir; 
felsefe tarihini feminist bir perspektiften inceleyerek felsefe 
yapan kadınların argümanlarını inceler. Cavarero, erkek filo-
zofların, insan yaşamını anlamlı kılan şeyin ölüm mü yoksa 
ve doğum mu olduğu sorusuna Platon’dan beri ölüm yanıtını 
verdiğini iddia eder. Oysa sonsuz olan anlamların temelinde 
yatan tüm canlıların yöneldiği süreç doğumdur. Cavarero’ya 
göre birçok kadın filozofların eserlerinde ve argümanlarında 
doğuma yapılan vurgu belirgin şekilde dikkat çeker. Bu ba-
kımdan doğumu ve aşkı yücelten Diotima hakkındaki izlerin 
Platon’un diyaloglarından devşirilmiş olması da oldukça iro-
niktir. Sokrates’e Aşk (eros) ve doğurtma yöntemi hakkında 
ilham veren Diotima’nın sözlerine daha yakından bakıldı-
ğında doğum temasının sosyo-politik felsefeyi şekillendir-
mek bakımından ne denli belirleyici olduğu görülür. Bunu 
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daha iyi kavrayabilmek için Şölen ve Theaitetos diyalogları-
nı irdelemek gerekir.

Platon’un Şölen ya da Sempozyum adıyla anılan ünlü diya-
logda şöyle bir pasaj vardır: Ama şimdi seni rahat bırakıp, 
vaktiyle sevgi üstüne Matineia’lı bir kadın olan Diotima ile 
konuştuklarımıza geleceğim. Bu konuda ve daha birçok ko-
nuda bilgili bir kadındı; vebaya karşı kestirdiği kurbanlarla 
on sene Atinalıları bu beladan korumuştu. Eros üstüne ne 
biliyorsam, ondan öğrendim.” (Platon, 2018: 67). Bu pasa-
jın önemi Diotima’nın Sokrates’in doğurtma yöntemi olarak 
bilinen sorgulama yöntemine yön vermiş olmasıdır. Antik 
Yunancada Elenchus terimiyle karşılanan doğurtma yön-
temine has bazı özellikleri burada açıklamak yerinde olur. 
Öncelikle bu yöntemin esasında şu öncül yatar: Sokrates, 
kimseye bir şey öğretme iddiası taşımaz, daha da öteye ge-
çerek kimsenin kimseye bir şey öğretemeyeceğini savunur. 
Bu yöntemi uygulayan kişi her insanı bir potansiyel düşünür 
olarak algılar. Yani kişiler bildiklerine zaten doğuştan sahip-
tirler. Filozofun yardımı olarak adlandırılan süreç aslında 
bir kolaylaştırıcılık işlevidir, başka deyişle Elenchus kişinin 
soru cevap yoluyla veya iyi bir rehberin gözetiminde, sahip 
olduğu bilgileri açığa çıkarmasıdır (Boucher & Kelly, 2003: 
44). Süreç üç aşamalıdır: İlkinde karşıdaki kişiye doğru soru-
lar kişinin neye vakıf olup olmadığı saptanır. İkinci aşamada 
bildikleri üzerine yeniden düşünmesini sağlayan ironi devre-
ye girer. Son aşamada ise fikir, kişiye doğru sorular sorularak 
doğurtulmaya başlanır, yani kişi kendi yanıtları ile doğruya 
kendisi ulaşır. Günümüz eğitim-öğretim metotları arasında 
Sokratik yöntem, buldurma yöntemi olarak öne çıkmıştır ve 
öğrenciler üzerinde uygulanmaktadır (Aydın, 2001).

Dolayısıyla doğurtma yönteminin ilk tohumunu atan-
ların Aspasia ve Diotima olduğunu söylemek yanlış ol-
maz. Çünkü doğurtma yöntemini kullanarak felsefe yapan 
Sokrates Aspasia’dan ve Diotima’dan aşk kavramına farklı 
bir çerçeveden bakmayı öğrenmiştir. Yukarıdaki çerçeveden 
bakıldığında aşk ile bilgelik yani felsefe sözcüğünün anla-
mını meydana getiren iki temel öğe philia ve sophia tam 
olarak yerine oturmaktadır. Felsefe bilgelik aşkı olarak yet-
kin olanın, iyinin ardına düşmenin yolunu gösterir. Bilgelik 
yolundaki aşkta yoksunluklar, çaresizlikler, yarı bilgisizlik-
lerle, zenginleştirici, geliştirici, şifa verici deneyimler iç içe-
dir. Bu çerçevede Diotima’nın sözünü ettiği sevgi yani aşk, 
hakikati arama yolculuğudur. Aşk bu anlamda doğurmadır 
(İnam, 2013). 

Filozofun aşkı, bilgelik sevgisi bağlamında ele alınırsa, in-
sanın içindeki potansiyel bilgiyi uyandırdığı için kolaylaş-
tırıcı bir rol üstlenir. Filozof aradadır, yani arafta kalan bir 
figürdür. Söz konusu arada olan hali, varlık ve yokluk gibi 
iki karşıtın arasında duran bir kolaylaştırıcı rolü oynamak-
tır. Yunancada metaksu terimi ile karşılanan bu pozisyon 
Sokratik yöntemin de ana hatları çizmiş olur. Sokrates “ha-
kikati dikte eden” değil hakikat arayışında insana eşlik eden 
bir aracı rolünü bu şekilde edinmiş olur. Başka bir deyişle 
Diotima’nın açtığı yoldan giden filozof “doğurtma yöntemi” 
olarak da bilinen yöntemi temellendirmiş olur. Filozofça ya-
şam bilgisizlikle bilgelik, ölümlülük ve ölümsüzlük arasın-

rındıran doğumdur. Bunun için bu dünya ve öte dünyayı 
birbirinden koparmak gerekmez, başka deyişle yanılsama 
ve gerçek, ruh-beden gibi ikiliklere girmeden varlığın bi-
yolojik, entelektüel ve sosyal bütünlüğünü gözeten bir anla-
yışla felsefe yapılabilir. Dolayısıyla doğurmak zihinsel bağ-
lamıyla kendi varlığının üzerine sürekli yeniyi üretmektir. 
Bu açıdan bakıldığında kadınlık ve erkeklik rolleri insanın 
bedensel ve entelektüel emeğinde eşitlenir. 

Eğer yukarıda andığımız Cavarero’nun düşünce çizgisi-
ni takip edersek Platon, Sokrates’in Ölümü ve Sokrates’in 
Savunması üzerinden filozofu ölümle kutsamış ve filozo-
fun sosyo-politik mirasını ölüm üzerinden tesis etmiştir. Bu 
yazıda özellikle üzerinde durulan nokta ölümün ötesinde 
aslında Diotima ve Sokrates’in aşk ve doğum teması üze-
rinden ulaştıkları noktadır. Bu durum özellikle Sokrates’in 
Savunması adlı eserde çok büyük önem kazanır. Bilindiği 
gibi Sokrates’in Savunması (Platon, 2006) bir grup Atinalı 
tarafından şehrin tanrılarına inanmayışı ve gençlerin ahla-
kını bozması gerekçesiyle suçlanmasını konu alır, Sokrates 
Atina’daki yargılanma sonucu suçlu bulunur ve idama 
mahkûm olur, filozof kaçma fırsatı olsa bile yasalara saygı 
duyduğunu göstererek baldıran zehirini içer ve ölüme gider. 
Sokrates’in Savunması Antik Yunancada Apología Sokrátus 
olarak da bilinen bir diyalogdur ve aslında bir üçlemenin 
parçasıdır. Euthyphron adlı diyalog mahkemenin hemen 
öncesini, Savunma mahkeme sürecini, Kriton adlı diyalog 
ise mahkeme sonrasını anlatır. Bu metinlerin yazıldığı si-
yasal iklimi tarif etmek gerekirse M.Ö. 404 yılında Atina 
ve Sparta arasındaki Peloponez Savaşları sonrasında kuru-
lan Otuz Tiran dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde çok sayıda 
insan kıyımı olmuş ve çok kişi başka memleketlere sürül-
müştür. M.Ö. 403 yılında Atina demokrasisi yeniden inşa 
edilirken rejime ve siyasal otoriteye dair her türlü sorgulama 
olumsuz tepki toplamıştır (Taylor, 2002). Siyasi reformlarla 
bir miktar servet sahibi olanlar siyasete atılıp seçilme hak-
kını elde edebiliyordu, aynı zamanda servet sahibi olmayan 
kendi emeğiyle geçinenlerin de devlet işlerinde görev alma-
sının yolu açılıyordu. Herkes ülkenin geleceğini yönlendir-
me hususunda söz söyleme hakkına sahip oluyordu. Bunun 
için retorik olarak adlandırılan iyi söz söyleme, hitabet ve 
ikna sanatına büyük rağbet vardı ve bunun ustalığını öğren-
mek için sofistler olarak anılan, özel öğretmenler tutuluyor-
du. Savaş kazanmak, asil olmak ya da herhangi bir başarı 
elde etmekten daha etkili olan halkın desteğini kazanmak 
yani halkı cezbedecek hitabet gücüne sahip olmaktı, bu ba-
kımdan Atina’daki sofistlerin siyasetin anlamını dönüştüren 
bir rolü olmuştur (Zannos, 2005).

Hitabetin önemi kişinin kendisine doğru görünen şeyleri 
başkalarına da telkin edebilme gücünde yatmaktadır (Yörük, 
2011: 850-870.) Bu durum hakikatin kişiden kişiye değişen 
bir kanaate dönüşmesine yol açar ve siyasi başarı felsefi an-
lamda hakikatin ve daha da önemlisi adaletin evrenselliği 
fikrinin önüne geçer. Oysa Sokrates hakikatin evrensel ol-
duğunu, her kişide bu hakikat potansiyelinin bulunduğunu, 
her birimizin bunu açığa çıkarmak için filozofa, yani gerekli 
sorgulamalara ve eğitime ihtiyaç duyduğunu iddia etmiştir. 

da olabilmektir. Filozof bu noktada direktif veren, hakikati 
kendi himayesine alarak takipçi elde etmek isteyen bir sofist 
gibi davranmaz, aksine amacı kişiyi kendini keşfetmeye, 
kendi düşüncelerini sorgulamaya yönlendirmektir. 

İnsanda sorgulama ve tamamlanmaya doğru bir içgüdü da-
ima varlığını sürdürür. Diotima’ya göre insanın tamamlan-
ması, üremesi, sonsuzdan pay alma güdüsü ile açıklanabi-
lir; yani evrensel hakikatten pay alma güdüsünü doğum ve 
üremeye dair kavramlar yardımıyla devam ettirir. Burada 
söz konusu olan biyolojik düzeyde gerçekleşen bir olgunun 
felsefe dünyasına yansımasıdır. Sonuç olarak üremek ve 
üretmek insan varlığında hakikatin sürekliliğini sağlamak-
tır. Buradaki süreklilikte geçen zaman, yıllarla değil yeniden 
doğumlarla ölçülür. Doğurma kadına özgü bir durum iken, 
Diotima erkek ya da insan hamileliği ve doğurganlığı üzerine 
argümanlar ileri sürer; erkek hamileliğinden ve doğum san-
cılarından söz eder. Oysa Platon ve Sokrates’in dünyasında 
ölümün dönüştürdüğü bir hakikat bilinci vardır. Dolayısıyla 
ölümlü bir varlık olan insan diğer canlılardan farklı olarak 
ölümlü olduğunu bilerek yaşar. Ölümlülük bilinci sosyal, en-
telektüel ve politik anlamda insan bilinci için dönüştürücü-
dür. Çünkü eylemlerin ahlaki değerini insanın son bulacağını 
bildiği yaşamında tutunduğu ilkeler verir. Ölümlü varlıklar 
bir şekilde ölümsüz olmayı idealize ederler. Bunun da tek 
bir yolu vardır, dünyada evrensel hakikate giden yolun izini 
sürmek; bu açıdan Sokrates’in ölüme mahkûm edilişi yani 
filozofun ölümü de hakikat yoluna bırakılmış bir izdir. Sonuç 
bölümünde ele alınacağı gibi, Hannah Arendt’in Sokrates’in 
ölümüne dair yorumu da hakikat ve vicdan bağlantısını açığa 
çıkarır (Arendt, 1972: 62-68).

Ölümlü olma bilinci birçok filozofu yaşamın anlamı üze-
rine sorgulamaya itmiştir. Cicero’dan (2004) Montaigne’e 
oradan modern dünyaya uzanan meşhur “felsefe ölümü 
öğrenmektir” de buna kanıt olarak gösterilebilir. Ölüm aca-
ba sanıldığı kadar belirleyici midir insanın anlam ve değer 
arayışında? Bu sorunun yanıtını ancak ölümsüzlüğü üreme, 
soyu devam ettirmenin çok daha ötesinde bir kavramsallaş-
tırma bağlamında düşünürsek yanıtlayabiliriz. Böylelikle 
Diotima’nın doğurma fiilinden ne kast ettiğini anlarız. 
Diotima bunu yaparken aynı zamanda kadınlara ait olan 
kavramlar aracılığıyla erkekler ve insanlar hakkında konu-
şur. Belki de Platon dinleyicilerin bir kadının konuştuğunu 
bilmelerini ister (Halperin, 1990: 119 akt. Mutlu, 2018: 
20). Bu konuda literatürde tartışmalar sürmektedir. Örneğin 
Diotima kurgusal mı? Gerçek bir kadın olarak Platon’un 
felsefesindeki değişimi mi simgeliyor? Diotima bir kadını 
simgelemekten ziyade Sokrates’in alter-egosu mu? Acaba 
Sokrates’in söylemek istediklerini onun ağzından mı söy-
ledi? Bu tür sorular kadın figürünün burada araçsal olarak 
kullanıldığına işaret etmektedir (Mutlu, 2018). Bu yazıda 
geliştirilen yaklaşıma göre esas mesele yukarıdaki tartışma-
nın ötesindedir. Esas mesele Diotima’nın kurgusal olup ol-
maması değil, vurgunun Sokrates’e yapılması, Diotima’nın 
fikirsel varlığının gölgede bırakılmasıdır.

Diotima’nın çerçevesinden bakıldığında aşk ve doğurmak 
esastır; yaşamdaki anlam bütünlüğünü ve potansiyelini ba-

Platon’un diyaloglarında Sokrates varlıkların doğasını sor-
gularken verilen cevapları şölenlerde söylenen bulmacalı 
sözlere ya da çocukların tekerlemelerine benzetir. Zanlar ya 
da sanılar sürekli değişim içinde olana baktığı için çelişkili-
dir ve bu çelişki bilginin olanaklılığını iptal ettiğinden, so-
nunda varılacak nokta cehalettir. Şölen adlı eserde Diotima 
şöyle der: “Cahil olmanın zor yanı; cahil kişi güzellikten, 
iyilikten, akıldan yoksunken bunların hepsinin kendinde 
toplanmış olduğunu zanneder. Bunlardan yoksun olduğunu 
bilmeyen kimse ne diye kendinde olmayanın peşine düş-
sün?” (Platon, 2006). Bu noktada bilen ve bilmeyen ayrı-
mına gelinir. Cehalet bağlamında Sokrates ve Diotima ara-
sındaki düşünce alışverişinin en can alıcı yanı Sokrates’in 
Aşk’ın bir tanrı olmadığının farkına varmasıdır. “Sokrates: 
Ama herkes aşkı büyük bir tanrı sanıyor,” der. “Diotima o 
zaman sorar: Herkes dediğinde bilenleri mi bilmeyenleri mi 
söylüyorsun?” (Platon, 1997: 485). Dolayısıyla cehalet ken-
dinde güzeli, iyiyi (olmadığı halde) var sanmaktır; güzelden 
yoksun olduğunu fark eden eyleme geçer ve hakikatin pe-
şine düşer, onun yoluna girer (Platon, 1997: 488). Bu yol 
gerçek bilgiye giden ve edimsel olan yoldur ve zanlardan te-
mizlenmektir. Diotima şuna dikkat çeker: “Bir görebilse in-
san güzelliğin kendisini; her şeyden arınmış, katışıksız, saf; 
insan bedenine, tenine ya da ölümlülükle ilgili diğer saçma 
şeylere bulaşmış güzelliği değil, saf görünüşüyle Güzel’i gö-
rebilse!” (Platon, 1997: 494).

Söz konusu tartışma bu yazının sınırlarını aşsa da konumuz 
bakımından çok önemli bir yönü vardır. Sokrates’i Diotima 
ile olan bağı açısından ele alırsak bütünlüğü yeniden tesis 
edebileceğimiz noktalar yakalayabiliriz. Doğurma ya da do-
ğurtma metaforu eskiden hem bedensel hem de ruhsal an-
lamda kullanılırken ana akım diyebileceğimiz felsefe tarih 
yazımında doğum sadece entelektüel bir erek ya da üretim 
olarak yüceltilmiştir. Diotima ve Sokrates arasındaki konuş-
mada geçen doğurmak fiilinin felsefi anlamı burada gizlidir. 
Dolayısıyla tıpkı bir dişinin yeni bir insan varlığının dünya-
ya gelişini sağlaması gibi, insanın hakikate sahiplik yapması 
ve onu eylemlerinden doğurması çok hassas bir konudur. Bir 
bakıma Sokrates ve Diotima bağı bize başka türlü bir siyaset 
ve adalet anlayışının kapısını aralamaktır. Siyaset felsefesi 
alanında söz konusu tartışmanın yansıması doğumun sadece 
fikirsel üretim olarak değil, emek olarak da algılanmasıdır. 
Emek, biyolojik, zihinsel, fiziksel sosyo-politik, antropolo-
jik, sanatsal ve insanın faaliyet gösterdiği daha birçok alanda 
bir bütünleyicidir. İngilizcede doğurmak fiilinin labour yani 
emek olarak karşılanması da buna dilsel bir kanıt oluşturur. 
Dolayısıyla emek kavramından insan yaşamına girildiğinde 
ilk adımda karşımıza çıkacak olan hakikatin bölünmüşlüğü 
değil, bütünlüğüdür. İkinci adımda ise her bir bireyin bunu 
kendi payına gerçekleştirme potansiyeline sahip olmasıdır 
(Aslan, 2010: 147). Felsefe, doğurtma yöntemi, zihinsel ve 
bedensel emek arasında kurulan ilişki kaçınılmaz olarak 
konuyu Hannah Arendt’in “insanlık durumu” tartışmasına 
taşımaktadır. Bu nedenle ikinci bölümde Arendt’in geliştir-
diği yaklaşımı ele alacağız.
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3. Hannah Arendt ve İnsanlık Durumu
Hannah Arendt (1906-1975) her ne kadar felsefe alanında 
eğitim almış olsa da kendini filozof değil siyaset bilimci ola-
rak tanımlamayı tercih etmiştir. Bunun en önemli nedeni te-
kil olarak insana değil, dünyada yaşayan insanlığa odaklan-
mış olmasıdır. Marburg ve Freiburg’da üniversite eğitimini 
tamamladıktan sonra Heidelberg’de Martin Heidegger ve 
Karl Jaspers ile doktora çalışmasını tamamlamış, Hitler’in 
iktidara gelmesi üzerine 1933 senesinde Almanya’dan 
Fransa’ya geçmiş ve Yahudi göçmen dayanışması içerisinde 
aktivist olarak rol almıştır (Young-Bruehl, 1982). Daha son-
ra Amerika’ya yerleşmiş, California, Chicago, Columbia, 
Northwestern, Cornell ve başka üniversitelerde verdiği 
dersler ile akademik kariyerini sürdürmüştür; 1975 sene-
sinde New York’taki New School for Social Research’te 
felsefe profesörü iken hayata veda etmiştir (Villa, 1996). 
Eserleri arasında üç ciltlik (The Origins of Totalitarianism, 
1951) Totalitarizmin Kaynakları büyük yer tutar. Birinci 
cildi Antisemitizm (1997), ikinci cildi Emperyalizm (1998), 
üçüncü cildi Totalitarizm (2014) olarak Türkçede basılmış-
tır. Bu yazıda özellikle The Human Condition (1958) adlı 
eserine atıf yapılacak ve bu eserde okurlarıyla tanıştırdığı 
natality yani “doğarlık” kavramına bakılacaktır. 

Arendt, Human Condition (1958) adlı eserinde insan eyle-
minin, bütün belirsizlikleriyle, bize sürekli bir şeyi anım-
sattığını anlatır; insanın ölmeye yazgılı olması onun ölmek 
için doğduğu anlamına gelmez, aslında insan yeni bir şeye 
başlamak için doğar. Arendt’in The Human Condition eseri-

lığını deneyimlemesi için gereklidir. Özetle doğarlık kavra-
mında üç tane iç içe geçen anlam görürüz: Birinci doğum 
fiziksel doğum olgusudur, ikinci doğum ise politik doğum-
dur; insanoğlunun siyasetin, sözün ve eylemin dünyasına 
gelişini anlatır. Arendt’e göre kendi doğumumuzu anımsa-
yamayacağımıza göre aslında başlangıç noktamıza “yaban-
cıyızdır” ve bunun için ötekilerin tanıklığına ihtiyaç duyarız 
(Birmingham, 2006: 76-83). Tam da bu noktada dış dünya 
ile ilişkimiz başlar; burası aynı zamanda Arendt’in “politik” 
tanımının merkezinde yer alır; bize kim olduğumuz ya da 
yaşam öykümüzün nasıl olduğu ile ilgili ötekine dayanma-
mız gerektiğini gösterir. İkinci anlamıyla doğarlık insanın 
özne olarak doğuşudur; konuşarak, hareket ederek ve “ha-
reket ettirerek” özneleşiriz. (Arendt, 1958: 177). Üçüncü 
olarak doğarlık ise birbirinden ayrı ve farklı olan ötekiler 
ile birlikte, çoğulluk içinde var olmaktır. Siyasi olarak iliş-
ki kurmayı sağlayan bu çoğulluk, yani cemiyet, eylemde 
bulunan söz söyleyen özneye tanıklık etmektedir (Arendt, 
1958: 22, 27). Bu noktada kast edilen neoliberal anlamda 
bireylerden oluşan çoğulluk değildir. Kast edilen toplumsal 
öznelerin ortaya çıktığı, birbirine tanıklık ettiği ve olası kar-
şıtlıkların ve karşılaşmaların yaşandığı bir kamusallıktır. Bu 
kamusal alan Kantçı anlamda “insanlık onuru”nun merkeze 
alındığı, insanlararası ilişkilerin ahlaki bir cemiyet/birlikte-
lik içinde deneyimlendiği bir alandır. Arent’in felsefesinde 
iç içe geçen üç anlamıyla doğarlık, insanın doğumu, özne 
oluşu ve ötekilerle birlikte sosyal tanıklık içinde eylemde 
bulunması ile demokratik yaşamın en önemli ilkelerini içer-
mektedir (Arendt, 1958:9). Felsefe tarihinde Sokrates’ten 
bu yana “kendini bilme” ve “kendinden hakikati doğurma” 
süreciyle sınanan insan, Arendt’te doğarlık kavramı ile yeni 
bir soluk kazanır. Arendt’te kendini tanıma kişinin kendi-
ni sabit bir kategoride etiketleyip mutlak bir özne konumu 
yaratması anlamına gelmez; kendini bilmek kendi olasılık-
larını fark etmektir. Arendt’in vurguladığı bu nokta hem 
Diotima’da gördüğümüz hakikat-doğum bağını hem de 
daha sonra ele alacağımız Simone de Beauvoir’daki kişinin 
kendi olanaklarını özgürce inşa etmesi konusu ile sıkı sıkıya 
bağlıdır. Öyle denilebilir ki Arendt, Nazizmi ve sonrasında-
ki insanlık dramını deneyimlemiş bir insan olarak, insanlığı 
bütün belirsizlikleriyle kuşatacak bir başlangıç ve “yeniden 
doğum”un felsefesini kurma umudundadır. 

Kimi Arendt yorumcularına göre çizginin ölüm tarafına ba-
kıldığında ise yine Heidegger’le karşılaşılacaktır. Heidegger, 
insanın ölüme-yönelik-oluşunu ya da ölüme-yazgılı-oluşunu 
otantik varoluşun temel taşı haline getirirken Arendt, doğar-
lığı her türlü yeniliğin temeline koymaktadır. Heidegger’de 
nihai olarak izolasyon, bağlantısızlık ve tek başınalık hali 
yüce bir durum olarak görülürken Arendt, bir arada olmayı 
ve sosyal alandaki eylemi yüceltmektedir. Arendt’in dikkat 
çekici farkı Heidegger’in yücelttiği ölüm temasını devre 
dışı kılan yaşam temasıdır (Kartal, 2018: 202). Aynı bağ-
lamda Platon’un Sokrates’in Savunması eseriyle zirve ya-
pan “filozofun ölümü” Diotima’nın da sahneden düşürül-
mesine denk gelmekte, yüceleştirilen doğum yerine ölüm 
olmaktadır (Cavarero, 2017). Oysa Arendt için de Diotima 

nin tümüne yayılan fikir, insanın her daim yeni başlangıçlar 
yapabilmesi sayesinde yaşamın belirsizliklerini göğüsleye-
bilmesi ve bir siyasi özneye dönüşmesidir. Eğer bu belirsiz-
likler, olumsuzluk ve tekinsizlik gibi tepkilerle bir güvenlik 
meselesi haline getirilirse o zaman siyasi düşünce anlamını 
yitirir. (Diprose & Ziarek, 2018). Arendt’e göre doğum sü-
recinde bir başlangıç ilkesi vardır, fakat bu zannedildiği gibi 
biyolojik düzey ile sınırlı değildir. Başlangıç ilkesinin dün-
yada her an yürürlükte olmasının sebebi, doğan her varlığın, 
yeni bir başlangıca imza atma, yani eyleme geçme potansi-
yeli barındırmasıdır. Başlangıç ilkesi bütünleştirici olduğu 
ve bütünden çıktığı için insan varlığının hem ruhsal hem de 
bedensel zeminini kuşatan, ruh-beden ikiliğinin ötesindedir 
(Arendt, 1958: 9). Doğarlık, sadece yeni bir yaşamın dün-
yaya gelmesi demek değildir, insanlık için bir başlangıçtır, 
insanın her zaman yeni bir başlangıç noktasına gelebilme 
kapasitesidir. Başlangıç ve başlama noktası Arendt tarafın-
dan özellikle vurgulanmıştır (Moore, 1987). Çünkü doğarlık 
kavramı tıpkı Diotima’nın ve Sokratik doğurtma yöntemi-
nin altını çizdiği gibi, hem biyolojik hem de entelektüel va-
roluşun merkezinde durur. İnsanın özne oluşu, insanlığı ve 
siyasal düşüncenin temeli başlangıç ilkesi ile olanaklı olur. 
İnsanın bir başlangıçlar potansiyeli olması merkeze alındı-
ğında insan ilişkilerinin, insanlık durumunun tahmin edile-
mezliği, kontrol edilemezliği, yepyeni olaylara gebe olması 
anlaşılır hale gelir (Esposito, 2008). 

Doğarlık kavramı Arendt’te hem biyolojik hem de siyasal 
bir varlık olarak insanın “insanlığını” tanımlayan en önemli 
kavramlardan biridir. İnsanın bir özne olabilmesi ve insan-

için de doğum kesin ve vazgeçilmez bir olanaklar kapısıdır 
ve sadece biyolojik düzeye indirgenemez. Heidegger, ölü-
me bir bilinen son olarak vurgu yaparken (Heidegger, 2011: 
271) Arendt tam tersine, merceği doğumun ve eylemin mu-
cizeviliğinin üzerinde tutmaktadır.

Kimi felsefe tarihi yazıcılarına ve yorumcularına göre 
Arendt doğarlık kavramını Heideggerci varlık felsefesin-
den ilham alarak kurgulamıştır (Schürmann, 1996: 68, 33; 
Bowen-Moore, 1989: 2). Oysa buna karşı çıkan ve aslında 
Arendt’in doğarlık ilkesini tam da anti-Heideggerci bir yak-
laşımla ürettiğini savunan tezler de vardır. Bu yazıda genel 
kanının aksine Arendt’in anti-Heideggerci yaklaşımına vur-
gu yapılacak ve daha da öteye gidilerek Arendt’in bir açıdan 
“biyopolitika” yaptığı savı desteklenecektir (Vatter, 2006: 
138). Çünkü Arendt’in sisteminde insanın biyolojik varlığı-
mız herhangi bir iktidarın ya da rejimin hizmetine giremez, 
doğası gereği özgürdür. Bu bakımdan totaliter rejimler yani 
insan varlığını tüm yönleriyle (biyolojik, sosyal, kültürel, 
ekonomik) kontrol almaya çalışan rejimler medenileşmiş 
dünyada barbarlığın geri gelişi olarak değil düpedüz doğaya 
aykırı bir durum olarak değerlendirilmelidir. Çünkü totali-
ter rejimin kendisi doğaya karşıdır. Arendt’in tanık olduğu 
tarihsel dönem totaliter rejimlerin dünyada hâkim olduğu 
bir dönemdir. Totalitarizm tanımı gereği hayatın bütününe 
yayılmaktadır; kültür, sanat ve bilim alanındaki tek-sesli-
lik; herkese rağmen herkes adına doğrunun yukarıdan tayin 
edilmesi ve sorgulanamaz bir lider figürünü zihinlere nak-
şeder. Sofistike ve karmaşık problemleri, uzmanlık sahası 
olarak tanımlanan (fizik, kimya gibi) bilgi alanlarını kari-
katürleşme pahasına basitleştirme kolaylığı sağlayan bir 
düşünüş alışkanlığını da yerleştirmiştir. Hitler’in Kavgam 
kitabı (Mein Kampf), Stalin’in Diyalektik ve Tarihsel 
Materyalizm’i, Mussolini’nin Faşizm’i gibi el kitapları bu 
tarzdaki düşünce alışkanlığının temel eserleridir (Özkul, 
2017). Bu eserlerde görülen yoğun anti-entelektüel ve tota-
liter basınç nedeniyle Arendt özgürlük ve eylemin hayatın 
kendisi olduğunu, doğal olanın özgürlük olduğunu söyler; 
eylem her zaman politiktir ve insanın kurtuluşu her daim 
başlangıca dönebilen ve yeniden başlayabilen eylemdedir 
(Arendt, 1958: 236). 

Arendt’in insanlık durumu hakkındaki fikirlerini daha ya-
kından inceleyebilmek için öncelikle insan yaşamına nasıl 
baktığını anlamak gerekir. Arendt açısından, insan hayatını 
oluşturan üç ayrı alan vardır. Birincisi emektir; yani yaşamı 
sürdürülebilir hale getirmek için gösterilen gayret ve üre-
timdir. İkincisi iş, çalışma yani içinde yaşadığımız toplulu-
ğu oluşturan, diğer kişilerin de yaşadığı düzeni kuran her 
tür meslek, her tür girişimdir, burası kamusal bir sahadır. 
Üçüncüsü de eylem ya da aksiyon yani kişilerin ilişkileri ve 
etkileşimidir, bu alan siyasetin alanıdır. Bir sıralama için-
de bakılırsa en altta duran etkinlik emektir; emek organik 
ortamın insanın yaşam pratiklerine hizmet edecek şekilde 
dönüştürülmesidir. Arendt emeği insan varoluşunun tüm 
canlılarda ortaklaşa paylaşılan bir yönü olarak ortaya ko-
yar (Arendt, 1958: 246-250). Bu bilgiler ışığında örneğin 
Diotima’nın yaşadığı siyasi iklimi düşünürsek, Antik Yunan 

Hannah Arendt
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yaşam pratiklerinde polis olarak isimlendirilen kent devle-
tinde kadınlar ve köleler vatandaş değillerdi. Bu kapsam-
da emek yükü köleler ve kadınların üzerindeydi, köleliğin 
sosyal alandaki fonksiyonu vatandaşları emek yükünden 
özgürleştirmekti. Böylelikle diğer vatandaşlar kamusal 
alandaki siyasi rollerini oynayabiliyorlardı. Özellikle altını 
çizmek gerekir ki güç burada sosyal yaşamı şekillendirme 
gücüdür ve siyasi hayata yöneliktir. Dolayısıyla bir önceki 
bölümde Diotima Sokrates bağı kapsamında ele aldığımız 
Atina demokrasisinin temelleri işte Arendt’in sözünü ettiği 
bu görünmeyen emek üzerine kuruludur.

Arendt’e göre iş, emeğe kıyasla daha yüksek düzeyde bir 
aktivitedir, çünkü çalışan kişi, işi sonucunda bir ürün mey-
dana getirir. İş, doğadan gelen kaynağı insanlara hizmet 
eden nesnelere dönüştürür, çalışmak sayesinde insan kalıcı 
bir nesneler dünyası elde eder. Bu nedenle de çalışan üreten 
insan yani homo faber, aşkınlık içeren yani zamanın ötesi-
ne geçebilen değerleri üretir, yani gündelik fayda düzeyinin 
ötesinde değerler taşıyan sanat eserleri meydana getirebilir. 
Arendt’in düşüncesinde en üst düzeydeki insan etkinliği, 
basitçe eylemdir. Eylem kamusal bir etkinliktir, insanın mu-
cizevi yeteneğidir, çünkü bizi benliğimizin dışına çıkarır, 
ama öte yandan yeniden kendimizle döndürür (Brunkhorst, 
2002). Arendt için eylem neden en önemli alandır diye sora-
cak olursak, Arendt’e göre insanın ancak yapıp ettikleri ile 
kendini gerçekleştirdiğini, tamamladığını, hakiki kıldığını 
görürüz. Yazının başında verdiğimiz örneğe geri dönecek 
olursak insan varlığının bir arı gibi tamamlanmış bir görev 
ile dünyaya gelmediğini, bu anlam arayışı ve tamamlanma-
mışlık üzerinden kendini geliştirebildiğini ifade etmiştik. 
Arendt’te, aranan hakikat eylemdedir. Çünkü eylem siyase-
tin alanını açan ortak bir dünya yaratarak insanların yaşam 
süreçlerine yepyeni anlamlar katar. Toplumsal çoğulluk hali 
budur. Ortak paydada birleşmek ve ortak dünyaya ait his-
setmek için dünyayı çoğul perspektiflerden görmek gerekir. 
Bir Arendt yorumcusunun da belirttiği gibi “Dünyada daha 
fazla sayıda halk birbiriyle ilişkide olursa, aralarında daha 
fazla dünya inşa edilir ve bu dünya daha zengin ve geniş bir 
hal alır” (Bowring, 2011).

Arendt’e göre iktidar insanların eylem ile bir araya gelme-
leri sayesinde oluşan güçtür. İktidar, insanların eylemle her 
bir araya gelişinde oradadır. Tekrar tekrar yaratılan ortak bir 
güçtür. Arendt iktidarı seçimle kazanılan veya zor kullanıla-
rak zaptedilen bir güç olarak düşünmez (Berktay, 2016). Bu 
aslında modernist toplum inşasında başrolü oynayan top-
lumsal sözleşme kuramcılarına (Hobbes, Locke) da bir eleş-
tiri niteliği taşır. Toplumsal sözleşme kuramcılarının çokça 
kullandığı bireysel çıkar (self interest) aslında kişinin kendi-
si için değil, yine sosyal dünyada karşılığını bulan bir feno-
mendir. Bu anlamda eylem, bir faaliyet sahası açar; katılımı 
ve tartışmayı mümkün kılacak kamusal bir alanı gerektirir. 
Arendt’in buradaki modeli, polis’te yani kent devletinde eşit 
vatandaşlar arasında vuku bulan toplumsal bir eylemdir.

Yukarıdaki iktidar, emek, iş, eylem kavramlarından doğan 
tartışmaya doğum ve ölüm temaları açısından bakarsak 
Hannah Arendt’e göre eylem, doğum ile ölüm arasındaki, 

sını yaratmıştır. Arendt’in Heidegger’in ölüm yaklaşımına 
yönelttiği eleştirel tutuma benzer bir şekilde Beauvoir da 
Sartre’a dair eleştirel tutumunu korumuştur. Beauvoir’ın 
Sartre’dan farklılaştığı noktanın yine ölüm, kamusallık ve 
doğum üzerinden ilerlemesi şaşırtıcı değildir. Beauvoir, 
Arendt ve Diotima’yı buluşturan doğum/ölüm teması üze-
rinden üçünün fikirlerine karşılaştırırsak Diotima insanın 
hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kendindeki hakika-
ti dışlaştırması ve doğurmasından söz ederken Arendt ve 
Beauvoir da insanı başlangıç ve özgür eylem üzerinden al-
gılarlar. Erkek egemen felsefe tarihinde klasikleşmiş olan 
“felsefe ölmeyi öğrenmektir” argümanını eleştirirler. 

Beauvoir eserlerinde insanın varlık ve varoluş felsefesini 
inceler; insanın ölmek için var olmadığını anlatır. Hiçbir 
nedeni ve amacı olmadan insan her an kendini var etmeye 
çalışır, bir bakıma bu kendi varoluşunu planlamaktır; insan 
varlığını birtakım planlar yaparak ortaya çıkarır. Bunlar 
ölüm için yapılan planlar değil, belli bir amaç için yapılan 
planlardır. İnsan avlanır, balık tutar, kendisine aletler yapar, 
kitaplar yazar, bu bir eğlence ya da kaçış değil, var olma 
yönünde hareket etmektir. Varoluş eylemdedir. “İnsan var 
olmak için bir şeyler yapar. İnsan kendisini dışlaştırmalıdır, 
çünkü o var olmayandır” (Beauvoir, 1988: 228).

Beauvoir’a göre toplumsal bir varlık olan insan kendi cin-
siyetine önceden yüklenen anlamlar ve rollerin yükünü fark 
ettiğinde, mevcut rolleri sorgulayabilir hale gelir ve bundan 
arınmayı seçebilir. Çünkü sorgulayıcı bilinç kendi iradesiy-
le kendi eylemlerinden yeniden doğabilme gücünü taşıyan 
bilinçtir. Eğer kişi eylemlerinden ibaret ise dolayısıyla varo-
luşun özden önce gelmesi kişinin eylemlerinden doğmasını 
mümkün kılar. Beauvoir’ın “kadın doğulmaz, kadın olunur” 
argümanı varoluşçuluk akımına toplumsal cinsiyet açısın-
dan büyük bir katkı yapmaktadır. Belirsizlik Ahlakı Üzerine 

ömür dediğimiz süreyi belirleyen kuvvete müdahale etme 
potansiyeline sahiptir. Arendt burada ezber bozan bir pers-
pektif yakalamıştır. Bu perspektife göre ölüm kaçınılmaz-
dır ama yukarıda da tanımlandığı şekliyle eylem, kişilerin 
gündelik yaşam rutinlerini kesintiye uğratma, onu değiştir-
me veya yeni bir başlangıç yapma olasılığı taşır. Eylem her 
daim kişinin yaşamında yeni bir doğum ihtimalinin kapı-
sıdır (Arendt, 2011: 355). Böyle düşünüldüğünde açık bir 
kapı, bir olasılık, bir anımsatıcı olarak eylem ve eyleme ne-
den olan doğarlık, karanlık dünyanın sonundaki ışıktır.

Eyleme bu denli mucizevi bir kuvvet affetmek birçok açıdan 
naiflik gibi görünse de Arendt’in bakış açısından bakıldığın-
da bir yandan doğum ile ölüm arasındaki yaşam çizgisinin 
doğrusal olarak düşünülmesi öte yandan insan yaşamının bu 
doğrusal hareketten sapma yapan dairesel bir döngü izleme-
si dikkate değerdir. Arendt bize hiç tahmin edilemeyen yer-
den şunu söyler: İki gidişat arasında yani doğrusal ve dön-
güsel gidişat arasında birçok ilişkinin iç içe geçişi ve türlü 
kombinasyonlar tasavvur edilebilir. Arendt’in argümanını 
şöyle yorumlayabiliriz: İnsanlığın gidişatı da doğrusal bir 
yönde ilerliyormuş gibi görünürken bir anda her şey hiç tah-
min edilemeyecek şekilde değişebilir. Güncel bir örnek ver-
mek gerekirse Mart 2020 tarihinden itibaren Çin’in Vuhan 
kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün küresel bir kriz olarak tanımladığı koronavirüs 
pandemisi bildiğimiz şekliyle dünyanın gidişatına bir anda 
son vermiştir. Küresel boyutta tüm işletmeler, eğitim, sokak 
yaşamı ve sosyal hayat kesintiye uğramıştır. Pandemi sü-
recinde salgın hastalıktan korunma hali yani “evde kalma” 
eylemi doğaya, sosyal hayata, işimize ilişkilerimize bakış 
açımızı değiştirmeye devam etmektedir. Demek ki, dünya-
nın gidişatını belirlermiş gibi görünen rutinleşmiş işleyişler 
açısından bakıldığında Arendtçi anlamda eylem ve doğar-
lık bir mucize gibi boy vermektedir. Arendt buna “düzenli 
olarak meydana gelen hesaplanamaz sonsuzluk” diyecektir 
(Arendt, 2011: 355).

4. Simone de Beauvoir, İkinci Dünya Savaşı 
Sonrası Varoluşçuluk 

Doğumun insan yaşamındaki varoluşsal değerinin 
Diotima’dan günümüze birçok eşikten geçerek geldiği düşü-
nülebilir. Bu eşiklerden ilki ölüme meydan okuyan aşk iken 
bir diğeri başlangıçların başlangıcından söz eden Hannah 
Arendt olmuştur. Felsefe tarihine kadının toplumsal sorun-
larını dâhil eden ve konuyu toplumsal cinsiyet alanına taşı-
yan en önemli düşünürlerden biri Simone de Beauvoir’dır 
(1908-1986). Beauvoir, Katolik Enstitüsü’nde matematik 
öğrenimi ve Sainte Marie Enstitüsünde yabancı dillerde ya-
zın eğitimi görmüş, Paris Sorbonne’da felsefe eğitimi almış-
tır. 1929’da seçkin Ecole Normale Superieure’e kayıt olan 
Beauvoir, Jean-Paul Sartre ile kurumun en başarılı genç öğ-
rencilerindendir (Rullmann, 1998). Düşünce tarihi yazının-
da tıpkı Diotima (Sokrates) ve Hannah Arendt (Heidegger) 
gibi bir erkek filozofun (Jean Paul Sartre) gölgesinde anılsa 
da kalemi ve eserleriyle öne çıkmış, kendi sesini ve yankı-

(1947) ve İkinci Cins (1949) adlı eserlerinde özgür olmanın 
kişinin kendisini olasılıklarla dolu bir geleceğe açabilmesi 
olduğunu ileri sürer. 

Tarihsel bağlam açısından bakıldığında unutulmamalıdır ki 
Beauvoir, İkinci Cins (1949) adlı eserini yazdığı dönemde 
Avrupa’da geleneksel düşünce kadınlığın bir kader olduğu, 
kaderin doğuştan belirlendiği idi. Beauvoir, bu kitabında ilk 
defa kadını sosyal bir inşa olarak ele alıyordu. Sözü edi-
len bu inşa kapitalist endüstri toplumunun gereksinimlerine 
göre şekillenmiştir. Modern kapitalist dünya tasarımında ka-
dının mekânı evdir, kadın iç mekânda kalır, çocuk doğurur, 
her türlü ihtiyacını karşılamakla görevlidir, insan yetiştirir, 
evi geçindiren erkeğin ihtiyaçlarını giderir. Bunun anlamı 
da lojistik destektir, yani işgücünün yeniden üretimine kat-
kıda bulunmaktır. 

Beauvoir yukarıda tanımlanan kadınlık/erkeklik rolünü 
masaya yatırdığı İkinci Cins (1949) kitabında toplumun te-
mel cinsiyet kurgusunu yerle bir eder. Bu eser, yayınladı-
ğı dönemde eleştirilerin hedefi olsa da kitabın temel tezleri 
1970’li yıllarda genç kuşak kadınlarca yorumlanır ve kadın 
hakları meselesi giderek daha çok insan tarafından sahipleni-
lir. Beauvoir’dan sonra Avrupa feminizminin Amerika’daki 
akımda mevcut olmayan Marksist bir boyut kazandığı söy-
lenebilir. 1970’lerden sonra entelektüel yaşantı yapısalcılık 
ve post-yapısalcılık etkisine girmiş olsa da Beauvoir çağ-
daş feministler arasında hâlâ çok büyük bir referanstır. Julia 
Kristeva, Luce Irigaray ve Hélène Cixous gibi post-yapısal-
cı feministler Beauvoir’a çok şey borçludur. 

Burada kısaca belirtmek gerekir ki Beauvoir’ın simgeleştiği 
kadın hakları mücadelesi sadece entelektüel dünyada değil, 
nice öncü kadın aktivist, düşünür, işçi ve gazeteci kadın 
tarafından da savunulmuştur. Yine de verilen tüm çabala-

Simone de Beauvoir
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ra rağmen kadın haklarının insan haklarına dâhil edilmesi 
1990’ları bulmuştur. Süreç, çok farklı düzeylerde yaşan-
mıştır. Öncelikle ulusal düzeyde kadınlar, kadın haklarına 
parmak basmış, Birleşmiş Milletler bünyesi içinde Kadın 
Komisyonu kurulmuştur. Dünya 1970’lerde kadınların so-
runlarını insan hakları olarak tanımlamaya başlamış, ar-
dından 1980’li yıllarda başlayan kadın konferansları gel-
miştir. Uluslararası Kadın Hareketi, BM kurumlarını kulla-
narak kadına özel hak ihlallerinin insan hakları açısından 
kontrol edilmesini talep ettikten sonra ancak 1993 yılında 
Viyana’daki konferansta “Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” 
sloganı ve BM’nin dördüncü kadın konferansı Pekin 
Konferansı’nda kadının insan haklarına özel ağırlık veril-
mesi ile zirveye ulaşmıştır (TBMM: Pekin Deklarasyonu, 
1995; Tekin, 2006). 

Beauvoir’in toplumsal cinsiyet anlayışına politik temel 
oluşturan savı, insan varlığının özünün sabit ve mutlak ol-
madığıdır. Beauvoir bağımsızlık tanımını yaparken kadı-
nın potansiyeli üzerinden geliştirilmesi gereken bir özgür-
lük alanı tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2019: 149). İkinci 
Dünya Savaşı sonrası yaşanan insanlık trajedileri sonucu, 
toplumlardaki anksiyete düzeyi kritik seviyelere ulaşmış, 
ben ve öteki kavramları oldukça keskin sınırlarla çizilmiş 
iken Sartre durumu “Cehennem başkalarıdır” cümlesi ile 
özetlemiştir. Oysa Beauvoir, Sartre’ın cehennem yorumu-
na bambaşka bir yaklaşım farkı getirir ve şunu öne sürer: 
“Başkaları bize bir dünya verir.”

Bu cümle eyleyen özneyi cesaretlendiren bir sözdür; çünkü 
diğerleri dünyayı anlamla doldurur: Kendimizi ancak başka-
ları ile ilişkilendirerek anlamlandırırız ve etrafımızdaki dün-
yaya ancak başkalarının amaçlarını anlayarak anlam verebi-
liriz. Beauvoir’ın bu argümanı benzer bir şekilde Arendt’te 
kamusallığın eylemde deneyimlenmesi, yeni başlangıçların 
yakalanması ve doğarlığın yüceltilmesi şekliyle açığa çıkı-
yor. Öte yandan Beauvoir’ın dünyanın başkalarıyla anlam 
kazanması argümanı yanlış anlaşılmaya müsaittir ve başka-
larına bağımlılık bir tuzak olarak her zaman bu argümanı 
tehdit edebilir. Beauvoir’ın olası yanlış anlaşılma durumu-
nun farkında olduğunu şu sözlerinden çıkarsayabiliriz:

“Sartre ile karşılaştığım zaman, her şeyi kazandığıma inan-
mıştım. Onun yanında benim kendimi gerçekleştirmem ba-
şarısızlığa uğrayamazdı. Şimdi kendime şunu söylüyorum, 
kurtuluşu bir başkasında görmek, yıkılmanın en güvenli yo-
ludur”(Rullmann, 1998: 176).

Yukarıdaki cümleyi hem insan-toplum ilişkisi hem kadın 
ve erkek rolleri hem de ben-öteki bağı üzerinden düşünmek 
mümkündür. Bir insan ve bir kadın olarak kendini gerçek-
leştirmek için bir ötekine bir erkeğe veya herhangi bir özne-
ye ihtiyaç duyan aslında kendini gerçekleştirme sürecinde 
ona ihtiyacı olmadığını fark ettiğinde, yeniden kendi alanını 
kendi eylem sahasını kazanır. Başka deyişle öteki (bir tür 
ayna gibi) üzerinden kendi varoluş yansımamıza geri dö-
neriz. Esas cehennem Sartre’ın dediği gibi başkaları değil, 
başkalarının yargılarına bağımlı olarak yaşamaktır. Yani 
başkalarının gözüne göre var olmak, bir bakıma varolu-

sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla kadınların tarihsel önemsiz-
likleri onların değerlerinin düşük olmasıyla değil, tarihsel 
önemsizliklerinin onları düşük değerde kalmaya mahkûm 
etmesiyle ilintili olmuştur (Beauvoir, 1993: 142).

5. Sonuç Yerine
Felsefe, etimolojik olarak philia (aşk/sevgi) ve sophia (bil-
gelik) yani bilgeliğe duyulan aşkı içerdiği için, bünyesinde 
hem eril hem de dişil ilkeyi içermektedir. Bu bakımdan dü-
şünce tarihinin bir insanlık tarihi olabilmesinin en önemli 
koşulu kadın ve erkeğin toplumsallıkları içinde hem felse-
fi hem de kamusal anlamda eylemde bulunan özne olarak 
algılanmasıdır. Sonuç olarak bu yazıda ele aldığımız kadın 
filozoflar, hakikatin mutlaklaştırma sürecini sorunsallaştıran 
ve ölüm odaklı yaşam felsefesine alternatif olarak doğum 
odaklı yaşam felsefesine yönelen savlar ortaya koymuşlar-
dır. Diotima’nın eros ve felsefe ilişkisine yaptığı vurgunun, 
Hannah Arendt’in doğarlık olarak Türkçeye çevrilen “na-
tality” kavramının (Arendt, 1958), Simone de Beauvoir’ın 
“ikinci cins” argümanının (Beauvoir, 1993) temelinde yatan 
ortak sav şudur: Varoluşun gerçek anlamı erkek egemen dü-
şünürlerce savlandığı gibi hakikatin mutlak hâkimi olarak 
görülen ölüm fenomeninde değil, doğumda ve başlangıç 
fenomeninde aranmalıdır. Sırasıyla ifade edecek olursak 
doğum fenomeni Diotima’nın yaklaşımında evrensel bilgiyi 
ortaya çıkarma yöntemi olarak, Arendt’in yaklaşımında in-
sanın her zaman yeniden başlangıç yapabilme yetisi olarak, 
Beauvoir’da ise insanın kendi yaşamını yeniden planlaya-
bilme özgürlüğü olarak karşımıza çıkacaktır. Ele alınan dü-
şünürlerin temel fikirlerinin ortaklaştığı noktada “felsefenin 
ölümü öğrenmek” olduğu görüşünün aksine, felsefe aşkın, 
yaşamın, sosyal, entelektüel, biyolojik, kamusal anlam-
da yeniden kazanılması ve yeniden doğurulması anlamına 
gelecektir. 

Ölüm teması olumlu ya da olumsuz şekillerde siyasal tari-
he damgasını vurmuş, zaman zaman savaşlarla, cesaretle, 
onur, kahramanlık ile ilişkilendirilerek kutsanmış, zaman 
zaman da bilginlerin ölümü sonsuz bir ahlak dersine dönüş-
müştür. Ölüm kavramının bilgi ile olduğu kadar siyaset ve 
ahlak ile de derin bir bağı vardır. Sokrates’in ölümü ve Atina 
demokrasisinin krizleri buna örnektir. 1930’larda Nazi 
Almanya’sının tetiklediği insanlık trajedileri ve katliamlar 
yine ölüm/öldürme/yok etme siyasetinin ürünleridir. İkinci 
Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da yaşanan nihilizm, anlam 
arayışı ve varoluşçuluk akımları ölüm/son/yokluk merkezli 
siyaset anlayışının oluşturduğu boşluğu anlamlandırmaya 
çabaları olarak görülebilir. 

Bu yazıda ele alınan kadın filozoflar felsefenin rotasını in-
san ömrünün sonuna değil de başlangıcına çevirerek ölüm 
gibi sırlarla dolu bir fenomeni, felsefenin anlamını devşirdi-
ği tek kaynak olmaktan çıkarmışlardır. Böylelikle düşünce 
tarihinin yanına doğum, aşk, emek, özgürlük gibi temalar da 
eklenmeye başlar. Kadın filozofların alternatif yaklaşımları 
ölümü merkeze alan felsefe yazınına dair güçlü sorgulama-

şun göreceli hale gelmesidir. Gerçek cehennem buradadır 
(Bauer, 2001: 123).

Beauvoir, İkinci Cins (1949) kitabında insanlığın eril olarak 
tanımlandığını ve erkeğin kadını kendine göre tanımladığını 
anlatır; bu nedenle kadın özerk bir varlık olarak görülmez. 
Kadın erkeğe göre tanımlandığı için rastlantısal kabul edilir, 
bu sebeple de kadın özsel olana karşıt, özsel olmayan olarak 
görülür. Geleneksel kadın rolünde kendini planlama irade-
si yoktur, kadın erkeğin varlığına göre tanımlanırken ‘gö-
receli hale gelmiştir. Erkek öznedir (ben), mutlak olandır. 
Yazarın “Kadın ise öteki cins’tir” ifadesi de bu bağlantıyı 
kurmasının bir ürünüdür. Buradan anlaşılmaktadır ki kadın 
da kadını kendisi için değil, erkeğe göre tanımlamaktadır. 
Ataerkil sistemde kadının doğallaştırılan rolü analık, yar-
dımcılık ve içsel dünyanın bekçiliği gibi bir rol iken, erkek 
dışarıyı ve dışlaşmayı, dünyaya egemen olan mutlak özneyi 
temsil eder. Bu bakımdan kişinin yaşamını planlama irade-
sinin kadında gerçekleşmesi yepyeni bir dünyanın, özgür-
lüğün amaçlılığın kapısıdır. Olasılıklar ve çok amaçlılık 
dünyasında kendi yaşamının gidişatı irade kullanan varlık 
kendini eyleyen özne olarak var etmektedir (Berktay, 2019). 
Aşkınlık olarak adlandırılan bu durumda kişi kendi biyolo-
jik varlığını aşan bir noktadan kendini gerçekleştirme öz-
gürlüğünü deneyimleyebilir. Bunun tersi ise göreceli olma 
halidir. Yani başka bir varlığı kerteriz alarak yaşamak, başka 
bir iradenin esasına göre kendine şekil vermek durumunda 
kalmak. Dolayısıyla bu bir bağımlılık ilişkisidir.

İşte erkekler kadını daima verilmiş olanın iç’i (immanenz) 
olarak gördüler. Eğer kadınlar ürün alır, çocuk doğururlarsa 
bu bir istenç edimi olarak olup bitmiş değildir. Kadın bir 
özne bir dış varlık, yaratıcı güç değil, ışıltı yüklü bir nesne-
nin yansımasıdır (Beauvoir, 1989: 175).

Yukarıdaki paragrafta vurgulanan nokta kadının doğal ve 
verili olan uygulayıcısı olduğu sürece ışıltı yüklü bir nesne 
olarak toplum tarafından yüceltileceğidir. Verili potansiye-
lin uygulayıcısı olmak herhangi bir irade gerektirmeyeceği 
için kadının özne olması bu koşullar altında mümkün gö-
rünmemektedir. Oysa kendi potansiyelini kendi kararlarıyla 
gerçekleştirebildiğinde, yaşamına bir plan bir yol çizebil-
diğinde aktif olarak yaşama katılacaktır. Beauvoir’ın felse-
fesinde kadının aktif ve iradi eylemlerde bulunması, eylem 
yaparak özneleşmesinin mümkün olduğu vurgulanır. Bu 
noktada Beauvoir ve Arendt’in eylem vurgusu ortaktır, sos-
yal bir varlık olarak insanın hakikatinin kendinden doğması 
–Diotima’nın kast ettiği anlamda–gerekmektedir. Öte yan-
dan Arendt demokratik siyaset anlayışını doğarlık ve öte-
kilerin tanıklığına dayandırdığı için Beauvoir’in felsefesin-
deki “öteki” kavramından farklılaşmaktadır. Arendt’te öteki 
kavramı siyasi bağın ortaya çıkmasına zemin oluştururken, 
Beauvoir’ın bakışından öteki kavramı “cins” olarak kadının 
sosyal rollerini sınırlamaktadır. Beauvoir’ın perspektifiyle 
söyleyecek olursak, kadın bir özne olmayı başarmak için 
eylemi geri kazanmak durumundadır, aksi takdirde bir nes-
ne olarak “dondurulmakta” ve kısıtlılık haline hapsolmakta-
dır. Çünkü onun aşkınlığı, olanaklar tasarlama potansiyeli, 
daima başka özsel bir bilinç, yani erkeğin bilinci tarafından 

lar içermektedir. Simone de Beauvoir’ın yaşamın “özgürlük 
sayesinde çoklu anlamlar olasılığına kavuştuğunu” iddia 
etmesi (Beauvoir, 1993), Arendt’in “doğumda tanık oldu-
ğumuz başlangıç ilkesinin dünyada her an geçerli olması” 
(Arendt, 1958), Diotima’nın Şölen (Platon, 1998) diyalo-
ğunda hakikatin değerinin ölüm değil sevgi (aşk) üzerinden 
anlatması bu sorgulamanın örnekleridir. Ölüm-doğum te-
melli felsefi yaklaşımlarda hangi tarafın ağır basacağı aynı 
zamanda kamusal ve siyasal düzene de hangi anlayışın yön 
vereceğini göstermektedir. Çünkü ölüm veya doğum mer-
kezli yaşam felsefesi, belirli bir değerler ve normlar çerçe-
vesini de beraberinde getirecektir. 

Ele alınan kadın filozofların başka bir ortak yönü de bağın-
tıda oldukları erkek filozofların fikirlerine eleştirel yaklaş-
malarıdır. Platon/Sokrates, Heidegger, Sartre ölüm üzerin-
den felsefenin ve insan yaşamının anlamını tesis etmeye 
yönelirken Diotima, Arendt ve Beauvoir insan yaşamının 
başlangıç noktasının anlamlarla dolu olduğunu, biyolojik 
ve entelektüel anlamda doğumun yüceltilmesi gerektiğini 
savunmuşlar, yaşamın sonlanma yazgısından ziyade insan 
pratiklerinin mucizevi ve tahmin edilemez yanından dem 
vurmuşlardır. Bu sayede yazıda ele aldığımız kadın filozof-
lar modern düşünce tarihinin temellerini oluşturan düalist 
felsefenin ve mevcudiyet metafiziği olarak adlandırılan ve 
hakikati sabitleyen bir epistemolojik duruşun sorgulayıcıları 
olmuşlardır. İncelenen her üç filozofta da ruh-beden, teo-
rik-pratik, kadın-erkek gibi ikilikler yerine bütünsellik ağır 
basmış, insanı emek ve eylem üzerinden bütüncül bir yakla-
şımla ele almaya çalışmışlardır.

Erkek filozofların egemenliğinde gelişen bir tartışma sa-
hasında bağımsız fikirleriyle sahneye çıkan fikir hayatında 
önemli izler bırakan kadın düşünürlerin özellikle “doğum” 
temasını biyolojik bağlamının yanında (karşısında değil) 
entelektüel bağlamında kullanmaları en önemli ortak nokta 
olarak öne çıkmaktadır. Erkek egemen düşünceden beslenen 
felsefede “cehennemin başkaları olması”, “felsefenin ölü-
mü öğrenmek oluşu”, erkeğin mutlak özne pozisyonunda 
kalıp kadının sosyal yaşamda “göreceli” olması yani erkeğe 
göre tanımlanması düalist bir gerçeklik anlayışını yeniden 
üretmektedir. Toplumsal yaşamın düaliteler (kadın-erkek, 
aktif-pasif, hakikat-zan, düşünce-eylem, doğru-yanlış, mut-
lak-göreceli) üzerinden kurgulanması iki kutup yaratmakta 
ve birini diğerine üstün kılmaya ya da bir hiyerarşi yarat-
maya yönlenmektedir. Yukarıda ele aldığımız kadın filozof-
larda söz konusu düaliteler yerine bütüncül bir bakış açı-
sının olanaklılığı üzerinde durulmakta, Beauvoir’ın dediği 
gibi “başkalarının bize bir dünya verdiği”, Arendt’in ifade 
ettiği gibi “ortak paydada birleşmek ve ortak dünyaya ait 
hissetmenin mümkün olduğu” bir kamusal yaşam görüşü 
ortaya konulmaktadır. Aynı bağlamda Diotima ile hakikatin 
dikte edilmediği bir bilgi felsefesinin temelleri atılmaktadır. 
Diotima’nın metodolojik olarak bilgiye ve bilme sürecin-
de filozofa “arada” olma, “kolaylaştırıcı olma” rolünü ver-
mesi, filozofu “bilen otorite” olmaktan çıkarması, doğurtan 
bir ebeye benzetmesi, yukarıda sözünü ettiğimiz düalite-
lerin sorgulanması için önemli bir dayanaktır. Günümüze 
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“Sokratik yöntem” olarak taşınan bu bütüncül yaklaşım 
çağdaş dünyada birçok alanda (eğitim, psikoloji, pedagoji, 
antropoloji, sosyoloji) yöntemsel araçların geliştirilmesine 
ilham olmuştur. Bilginin bir otorite ya da mutlak bir zemin 
olarak değil, bir potansiyel olarak ele alınması, bilgi ve 
eylemin kontrol etmek ve hükümranlık kurmak için değil, 
özgürleştirmek ve özgürleşmek adına gerçekleşmesi her üç 
kadın filozof için de çok temel ortak özelliklerdir.

Bir karşılaştırma yapılacak olursa Arendt, Diotima ve 
Beauvoir’dan farklı olarak yaşamın çizgisel rutininden 
çok döngüsel ve tahmin edilemez olan yanına vurgu yap-
mış, bunu desteklemek için de emek, iş ve eylem üzerinden 
geliştirdiği çerçeveyi, iktidarı kamusal güç olarak yeniden 
tanımlamakta kullanmıştır. Beauvoir ise toplumsal cinsi-
yet bağlamına taşıdığı “doğum” temasını “kendini eylem-
lerinden doğuran özne” çerçevesiyle özgürlük tartışmasına 
bağlamıştır. Ele aldığımız kadın düşünürlerin eserlerinden 
yükselen kamusallık felsefesinin kuvvetini, yaşamla, baş-
langıçla ve çoğulluk (plurality) ile kurduğu ilişkiden aldı-
ğını görüyoruz. 

Sonuçta yapılan analize göre literatürde hak ettikleri yeri 
henüz bulmasalar da kadın filozofların gözünden bakıldı-
ğında düşünce tarihinin ve dünya siyasetinin başka türlü de 
kurgulanabileceği açıktır. Söz konusu kurgunun temelinde 
ölümün ve iktidarın yüceltildiği bir dünya yerine doğumun 
ve yeni başlangıçların sunulduğu yeni bir bütünlük ve or-
taklık felsefesi vardır. Arendt’in vurguladığı gibi doğrusal 
olan ile döngüsel olanın ne vakit hangi sapmalarla buluşup 
ayrılacağı bir bilinmezlik olsa da “doğum” tahmin edilemez 
olan süreçte yeni olana duyulan açıklığı ve umudu besleme-
ye devam edecektir.
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Jung ve Hesse
Derleyen: Suna Öztürk

Hermann Hesse

Hermann Hesse, Alman Romantizminin yazınsal ge-
leneğinde Novalis, Hölderlin, Kleist ve Nietzsche’nin de-
vamıdır. Alman Romantizmi üzerine yazdığı önemli bir 
çalışması kaybolmuş ve unutulmuştur. Schopenhauer ve 
Goethe ile Doğuya kavramsal bir yolculuk başlatan akımın 
takipçilerindendir.

Herman Hesse 1946 yılında Nobel Edebiyat ödülü aldı-
ğında tanınmaya başlar. Anglo-Sakson dünyası onu ağır ve 
sıkıcı bulduğundan kitaplarının çoğunu çevirmediği halde 
İspanyolca konuşulan ülkelerde çok sevilir. 

Jung’un etkisi altında, psikanalizden geçtikten sonra 
Alman simyasının androjen (hem erkek, hem dişi özellik-
lere sahip) rüyasıyla ilgilenmeye başlar. Amacı, bütünlük 

ve karşıtlıkların kaynaştırılmasıdır. Nietzsche’deki içsel 
homo (insan), Hesse’de “Demian”dır. “Bozkırkurdu”nda 
Herman ile Hermina, Mozart’ın “Sihirli Flüt”ünde Pamino 
ile Pamina. “Demian” adlı romanında bahsedilen Tanrı 
Abraxas, İsa’dan çok önce varolan Gnostik bir Tanrı’dır. 
Hem ışık hem de gölgelerin tanrısı…  

“Tanrı her birimizin içinde her karış toprak yurdumuz, 
her insan kardeşimiz” diyen Hesse, Doğu ve Batı bilgeliğini 
çatışma alanı değil, “verimli yaşam sarkacının aralarında 
sallanıp durduğu karşıt kutuplar” olarak görür. Çin uygarlı-
ğı için “Yerkürenin öbür ucunda böyle saygın bir karşı kut-
ba sahip olduğumuz için sevinmeliyiz. Goethe’den bu yana 
Yakın Doğu’da olduğu gibi bu en Uzak Doğu’yu da öğret-
menlerimiz arasına katmalıyız,” der. 

Ona göre içimizdeki dirimselin, gizli tanrısallığın bilgisi 
tüm karşıt kutupları ortadan kaldırabilecek güçtedir. O, bir 
Hintli için Atman, bir Çinli için Tao, İsa içinse rahmettir... 

“Rahmet ya da Tao, sürekli sarıp kuşatır bizi. Işıktır bu, 
Tanrı’nın kendisidir. Bir an gönül kapımızı açmaya görelim, 
sızar hemen içimize, tüm çocukların, tüm bilgelerin içine 
doğar.”

Gönül kapıları yanında aklın ya da felsefenin de çeşitli 
dallarında gezintiden hoşlanır. Ona göre kuşkunun olma-
dığı yerde gerçek inançtan söz edilemez. Bunlar birbirinin 
bütünleyicisidir.

“Aynı tapınakta Buda’ya ve İsa’ya sempati duyduğum 
gibi Kant’ın yanında Spinoza’yı, Nietzsche’nin yanında 
Gerres’i seviyor ve anlamaya çalışıyorum. Bunun nedeni 
Bir’in çokluğundan haz duymam, yaşamı bütün o nazlı gü-
zelliği ve akılla kavranamaz çeşitliliğiyle donatan renk zen-
ginliğini sevmemdir.”  

Bu nedenle yazdığı “Siddharta” ve “Bozkırkurdu” adlı 
romanları da yaşamın iki ayrı kutbu üzerine olup birbirini 
tamamlar. Buddha’nın yaşamının ilk yıllarını anlattığı 
“Siddharta” için kendisi şöyle der: “Tüm dinlerde, insan-
ların benimsediği tüm inanış biçimlerinde ortak olan yanı, 
tüm ulusal ayrımları aşan, tüm ırkların, tüm bireylerin be-
nimseyebileceği şeyi yakalamaya çalıştım.” Bozkırkurdu 
romanında ise bir yanıyla uygar, düşün insanı diğer yanıyla 
içgüdülerinin peşinde vahşi bir kurt niteliği taşıyan günü-
müz insanının içindeki ikilemi anlatmaya çalışır. En herme-
tik1 kitabı da “Doğuya Yolculuk”tur. Kitabı yazdıktan sonra 
inzivaya çekilmiştir. Novalis’in şu cümlesi kitabın özeti 
gibidir: “Nereye gidiyoruz böyle? Eve, hep eve.”

“Boncuk Oyunu” adlı kitabında neşeden “en yüce bilgi, 
sevgi ve gerçeği onaylayış” olarak bahsederken onun güzel-
de saklı olduğunu ve tüm sanatlardaki gerçek öz olduğunu 
söyler. Ona göre sanatta güncellik değil, zamansızlık esastır. 
Yüce sanatın gizi, Us’la büyünün yekvücut olduğu yerdedir. 

“Tanrı sendedir, onu kavramlarda ve kitaplarda ara-
ma” derken en yüce ve biricik eylemin doğanın armağan 
ettiği yeteneklerle kendi kendini yetkinleştirmek olduğunu 
vurgular. 

“Hintliler sembolleri yaşar, yorumlamaz” diyen 
Hesse’nin Hintlilerle ilgili kitabı “Siddharta” sembol yoru-
mu da içermediği halde Hindistan’da yazıldıktan 20 yıl son-
ra yayınlanmıştır. Hesse’ye göre Budizm’in Hindistan’da 
yaşamamasının sebebi sembolleri yadsıması ve entelektü-
el olmasıdır. Hindular, Vedalar ve Bhagavad Gita etrafında 

1  Hermetik: Hermes Trismegistus tarafından açıklanan, tüm bilimlerin 
anası olarak görülen gizli doktrin.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hermetizm. Murry Hope gibi kimi 
araştırmacılar bu öğretinin Mu Kıtası ve Atlantis’e indirilen Sirius 
kültürü ya da öğretisinin MÖ 16.000 yıllarında Mısır’a getirilmiş 
biçimi olduğu görüşündedir. James Churchward bu öğretinin özgün 
adının Osiris dini olduğunu ve Osiris’in M.Ö. 18-20.000 yıl önce 
Mu’da eğitilmiş bir Atlantisli bilge olduğunu ileri sürer. Churchward’a 
göre Osiris Atlantis’te dinsel bir reform yapmış ve reform yaptığı tek 
tanrılı din M.Ö. 16.000 yıllarında Atlantisli bilge Hermes Trismegistus 
tarafından Mısır’a getirilmiştir. Mısır’da Osiris’in yolu denilince bu 
dinin ya da öğretinin egzoterik (dış, şeriatla ilgili) kısmı İsis misterleri 
veya Horus yolu denilince de ezoterik (iç, yalnız inisiyelerce bilinen) 
kısmı anlaşılıyordu.

odaklanmaları sayesinde dağılmamışlardır.  

Kendisi gibi Uzak Doğu ve Batı kültürlerini kendi öz an-
layışında yorumlamış olan Jung’a hayranlığını şu sözlerle 
ifade eder: “Jung çok büyük bir dağ, olağandışı bir dahi.” 

Hesse için yaşamın anlamı, sevme ve özveri gücümü-
ze bağlı olarak ancak bizim tarafımızdan oluşturulabilir. 
Ölümü, yaşamın ve değişimin büyük ve ezeli biçimlerinden 
biri olarak benimsediğimizde ise ölüm tatlılaşır. Ölmek der, 
“Jung’un kolektif bilinç dışına düşmek gibidir ve oradan 
biçime, saf biçime dönersiniz…” Jung’un ölümünün onu 
derinden sarstığını şu cümle ile ifade etmektedir: “Jung’la 
birlikte yeri doldurulamaz bir şeyi de kaybettim.”

Carl Gustav Jung

Hesse gibi Jung da, gençliğinden itibaren Goethe’ye 
yakınlık hissetmiştir. Onun gibi Doğu ve Batı anlayışlarını 
özümsemiş ve psikolojiye yepyeni kavramlar getirmiştir.  

Freud’un öğrencisi olan Jung, onun “kişisel bilinçdışı” 
kavramını bir ileri taşıyarak, “kolektif bilinçdışı” kavramını 
ortaya atar. Nasıl ki insan bedeni ırksal farklılıkların ötesin-
de ortak bir yapıya sahipse aynı şekilde psişe de farklı kül-
tür ve bilinç yapılarının ötesinde ortak bir temele dayanır. 
Jung işte bu temele “kolektif bilinçdışı” adını verir. Kişisel 
bilinçdışının temelinde kompleksler, kolektif bilinçdışının 
temelinde ise “arketipler” yer alır. Arketip, içgüdüsel davra-
nış ve algılama biçimleridir ve bunların izi rüyalarda ve mi-
tolojik hikâyelerde bulunabilir. Kolektif bilinçdışının bilinç 
üzerinde parçalara ayırıcı bir etkisi vardır. 

Freud libidoyu seksle ilişkilendirirken Jung, onu tantrik 
yoganın “kundalini”sine benzetir. Ona göre çakralar, bilinç 
merkezleridir. Bel kemiğinin alt kısmında bulunan kundali-
ni, ateşli yılan, omurilik boyunca yayılan, yukarıdakini aşa-
ğıdakine birleştiren (veya tersi) duygusal bir akımdır. 

Yeni bir inançsal tavır geliştirmenin gerekliliği üzerinde 
duran Jung, kişilik fikrini yıkmadan evren ve birey arasında 
diyalog oluşturmayı hedefler. Samadhi’nin2 en derin boyu-
tunda bile ego ve bilinç fikrinin var olmaya devam ettiği 
düşüncesindedir. Ona göre hiç kimse yaşarken bilinçdışını 
deneyleyemez ve sonradan hatırlayamaz.

Jung, kişisel bilinç (persona) kavramının hem Doğuda 
hem de Batıda algılanışını inceler ve eleştirir. Ona göre 
Doğuda persona kavramı yoktur, yalnızca arketipler vardır. 
Hinduların ve tüm Doğunun imge ve öykülerle düşündük-
lerini, mantığı kullanmadıklarını söyler. Ona göre Hintli, 
düşünmek yerine düşünceyi algılamaktadır. Çinli ise, hep 
canlı olanın doğasında bulunan paradokslar ve kutupsallığın 
farkında olmayı başarmıştır.  

2  Samadhi: Kökensel anlamı “bir araya getirmek”. Uyanıklığın, 
hayallerin ya da derin uykuların ötesine geçen bir bilinç hali.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mu_K%C4%B1tas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atlantis
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sirius
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osiris
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sis
https://tr.wikipedia.org/wiki/Misterler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Horus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ezoterik
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Batıya eleştirisi bilinçli ve bilinçdışı kişilik arasında 
yaşanan bölünmedir; “Çok disiplinli, organize ve rasyonel 
hale geldik. Bilinçdışı kişiliğimizin bastırılmasına izin vere-
rek ilkel insanın eğitimini ve uygarlığını anlamaktan veya 
takdir etmekten uzaklaştık.”  Pueblo yerlilerinin reisi Jung’a 
beyaz adamın hep üzgün olduğunu, çünkü kalbiyle değil ak-
lıyla düşünmeye çalıştığını söylemiştir.

Jung benliği, merkezi her yerde olan, çemberi hiçbir 
yerde bulunmayan bir daire olarak betimler. Batılı insan 
için benlik İsa’dır. İnsanın en yüce arzusunu temsil eden 
kahramanın arketipi... “Benim yapmaya çalıştığım şey 
Hıristiyanlara kurtarıcının (İsa) aslında ne olduğunu ve ye-
niden hayat bulmanın ne demek olduğunu göstermekti.” 

Jung’a göre bilinçdışı kesinlikle (pammeter) her şeyin 
annesidir. Fiziksel dediğimiz tüm ayrışmış görüngünün te-
meli, arka planı ve matrisidir. Onun deneyimi bütünlüğe bir 
yaklaşım, bizim modern dünyamızda olmayan bir deneyim-
dir. O (unus mundus) yegâne evrene giden yol ve (via regia) 
saray yoludur.

“Sembol bilinçdışının ilkel ifadesi, aynı zamanda bilincin 
ürettiği en yüksek sezgiye de karşılık gelen bir düşüncedir.” 

Ruhsal bütünlüğün, özbenliğin simgesi mandala3, arit-
metiksel tasarımı olan, psişik açıdan kusursuz bir düzen 
arketipidir. Jung tarafından oldukça etkin bir şekilde kulla-
nılmıştır. Hastalarının istem dışı olarak bu mandalaları çiz-
diğini anlatır.4 Hindistan’da kendiliğinden mandala şeklinde 
dans edenlerin varlığından bahseder. 

Mars’a veya Ay’a gitmenin insanın kendi benliğini ta-
nımasından kolay olduğunu söyleyen Jung için gölge, iç-
sel insandır. Benliğe ulaşmak isteyen önce kendi gölgesi ve 
anima/animus’u ile yüzleşmelidir. Erkeğin bilinçdışı dişil 
(anima) kadınınki ise eril (animus) davranır. Aydınlanma 
ancak karanlığın bilincine vararak gerçekleştirilir. Gölge, 
insanın temel içgüdülerini içeren bilinçaltı bir komplekstir. 
Gölgeler yok olduğunda gönül gözü açılan yolcu görür ki 
tecelli, yansıma ve gölge tek varlıkla bütünleşmiştir. 

Eckhart’dan etkilendiğini söylediği “Kendini Bırakma 
Sanatı” eylemsizliğe değil, eylem olmayan aracılığıyla ey-
leme, olmalarına izin vermeye, Tao öğretisinde “Wu Wei” 
olarak geçen kavrama işaret eder. 

Ona göre Batı zihni Tao ile ilgili hiçbir kavrama sahip 
değildir. Tao’nun yol, sağduyu, anlam, Tanrı diye çevirileri 
vardır. Tao öğretisini Batıya kazandırmak amacıyla “Altın 
Çiçeğin Sırrı” adlı kitabı tercüme eden Richard Wilhelm, 
ana kavram olan Tao’yu “anlam” olarak çevirmiştir. Anlamı 
yaşama çevirmekse öğrencinin işidir. 

Jung, Wilhelm’in bu kitabına hem önsöz hem de yorum 
yazmıştır. Yorumunda öğretiyi anlatan Hui Ming Ching’den 
alıntı yapar: “Tao’nun en incelikli sırrı olan insan doğası ve 
yaşamı, gözlerin arasında oturan cennetin ışığındadır. Işık, 
bilincin sembolik karşılığıdır. Bilincin doğası da ışıkla ilgili 

3  Mandala: Sanskrit dilinde çember.  
4  Nise: Akıl hastalarının çizdiği mandalalar ile ilgili film.

benzeşimlerle ifade edilir. Altın çiçek ışıktır ve cennetin ışığı 
Tao’dur.”    

Jung’a göre günümüzde tanrılar hastalıklara dönüşmüş-
tür. Zeus artık Olimpos’un değil, solar pleksus’un5 hâkimi-
dir. Bilinçdışı figürleri olan yalnızca tanrılar değil, animus 
ve anima’dır. Wilhelm’in Hun sözcüğüyle özdeşleştirdiği 
animus, yang ilkesine ait ve erildir. P’o ise anima’ya karşı-
lık gelir ve alt, dünyevi, bedensel canı temsil eder, yin ilke-
sine aittir. Animus göksel kalptedir. Gündüz gözlerde (yani 
bilinçte) yaşar. Gece ise karaciğerde barınır. Bu ikili, yaratı-
cının evinde birleşmiştir. Jung erkekte anima’yı bilinçdışına 
bir köprü olarak ele alır. Bilinçdışının bakış açısına dayanan 
Doğu, bilinci anima’nın bir etkisi olarak görür. Kuşkusuz, 
bilinç asıl olarak bilinçdışından ortaya çıkar. 

Bilinçdışının egemenliğinden kurtulmak için onu an-
lamak gerekir. İrade ve güç uyumlu bir hale getirildiğinde 
kişiliğin ağırlık merkezi yer değiştirerek bilincin merkezi 
olan ego yerine bilinçle bilinçdışı arasında benlik diye ad-
landırılan bir nokta olur. Alt katlarda acı çeken, üst katlarda 
ise varlık ve yokluğa aynı tepkiyi veren bir kişilik gelişir. 
Kutsal meyve, elmas beden, yok edilemez beden denen işte 
bu kişiliktir.  

Jung’a göre bilim kusursuz bir araç değildir. Akıl, ruhun 
mirasına sahip olmaya kalkıştığında ruha zarar verir. Ruh, 
yalnız aklı değil, duyguları da içerdiğinden akıldan üstün-
dür. O, parlayan, insan ötesi yükseklikler için uğraşan bir 
yaşam yönü ya da ilkesidir.  

Yoga öğretisi tüm düşlem içeriklerini reddedişiyle Batı 
öğretisiyle benzer tavırda görünse de Doğuda yaratıcı düş-
lemi en zengin biçimde ifade eden kavramlar ve öğretiler 
üstün kılınmış, Batıda ise bunlar değersiz, öznel hayaller 
olarak görülmüştür. Jung,  Doğunun reddettiği düşlemlerin 
çok önce özlerini çıkarmış ve derin öğretilerde özetlemiş 
olduğunu, Batının ise onları hiç yaşamamış olduğunu öne 
sürer. 

Jung, tüm ezoterik öğretilerin metafizik iddialarını yad-
sır. Jung’a göre hiçbir şey metafizik olarak kavranamaz ama 
psikolojik olarak kavranabilir. Yaklaşımının “Psikolojizm” 
diye eleştirildiğinden yakınır. Kant’ın kendinde şey’e bir 
“yalnızca negatif sınır-kavramı” derken kastettiğiyle aynı 
görüşte olduğunu söyleyerek transandantal (aşkın) ile ilgili 
yorum yapmanın gereksizliği üzerinde durur.

Jung da Hesse gibi Doğuyu taklit etmek yerine kendi 
kültüründen yola çıkarak Doğunun anlayışını özümsemeyi 
hedefler. Ona göre Doğu, iç şeylerle ilgili bilgisine dış şey-
lerle olan göreli bilgisizliğiyle varmıştır. Batı, İsa’nın insan 
biçiminde vücut buluşunu, kişiliğini ve tarihini vurgularken 
Doğu, başlangıçsız, sonsuz, geçmişsiz ve geleceksizdir. 
Hristiyan kendini İsa’nın inayetine bırakırken Doğulu kurtu-
luşunun kendi çalışmasında olduğunu bilir. Tao, bireyseldir. 

“Bilinçdışımız Doğu sembolizmi ile dolu. Doğunun ruhu 
kapımıza dayandı, Tao arayışı içimizde kolektif bir olgu”  

5  Solar plexus: Güneş sinir ağı çakrası; ego, benlik, irade merkezi.

diyen Jung, uygarlıkların birbirine karşılıklı etkisinden bah-
seder. Roma, Yakın Doğuyu fethettiğinde Doğunun ruhu 
Roma’ya girmiş, Mithra Romalı savaş tanrısı haline gel-
miştir. Anadolu’nun bir köşesinden yeni bir ruhsal Roma 
ortaya çıkmıştır. Hindistan’ı sömüren ülkelerde (İngiltere 
ve Hollanda) Hint teosofisi en yaygın durumdadır. “Çin’i 
alabildiğine sömüren Avrupa’nın toprağına, Çin’in ruhsal 
kökünü eken Wilhelm, bize Doğudan yeni bir ışık getirmiş-
tir,” der ve onun bu kültürel hizmetinden övgüyle bahseder. 

Jung’a göre Wilhelm’in en büyük başarısı “I Ching”6 adlı 
çevirisidir. I Ching’in amacı kendini tanımak ve bilmektir. 

“I Ching’in bilimi nedensellik değil, deneyimlerime da-
yanarak ‘eşlemlilik’ (synchronistic) adını verdiğim bir ilke-
ye dayanmaktadır. Çin düşüncesinin en saf ifadesi olan  bu 
düşünce türü, Batıda Heraklitos‘dan beri görülmemiş, yal-
nızca Leibnitz’de belirsiz bir yankı olarak yeniden ortaya 
çıkmıştır.”

Wilhelm’in vefatı üzerine yazdığı yazıda ise; “Başka 
herhangi birinden aldığımın çok fazlasını ondan aldığımı 
beni çok fazla zenginleştirdiğini hissediyorum,” diyerek 
vefa gösterir.  

Jung Mısır, Cezayir, Tunus ve Büyük Sahra’ya geziler 
yapmış olduğundan İslam anlayışına karşı da yabancı değil-
dir. “Dört Arketip” adlı kitabında Kuran’daki Kehf (mağara) 
suresinden bahseder. Psiko-mitolojik bir yaklaşımla yorum-
lamış olduğu bu sureyi 1938 yılında Eranos konferansında 
sunmuştur. Anlatıların sembolik olduğu ve içeriklerinin in-
sanın dönüşüm süreçleri ile ilgili olduğuna dair bu yorum-
lar, İşari (sufi) yorumlarla benzeşmektedir.  

Kehf suresinde üç hikâye anlatılır. İlkinde büyük bir ma-
ğarada 309 yıl uyuduktan sonra uyanan yedi kişi ve köpe-
ğinden bahsedilmektedir. Jung mağarayı, kişinin karanlık 
bilinçdışı (anima arketipi) olarak yorumlamıştır. Mağarada 
kalma, bir dönüşüm süreci olarak bilinç ve bilinçdışı içerik-
leri arasında bağ kuran kişi ya da kişilerle gerçekleştirilir. 
Bunun sonucu uzun ya da sonsuz yaşamdır. İnsan ölmeden 
de mağara diye simgelenen kalbinin derinliklerinde yeniden 
doğuşun ve sonsuzluğun izlerini bulabilecektir. Jung için 
ölüm bir son değil, bir hedeftir. 

Aynı surenin Hızır kıssasında ise Hz. Musa ile Hızır 
(Salih kul) hikâyesi anlatılır. Jung bunu da yeniden doğuş 
ve benliğin bilinçdışı yönünün betimlemesi olarak yorum-
lar. Musa, uşağına (Yuşa) “Durmayıp ya iki denizin birleş-
tiği yere varacağım veya uzun bir zaman yürüyeceğim,” 
7der. Amacı Hızır ile buluşmaktır. İki denizin birleştiği yere 
vardıklarında yanlarında getirdikleri besin, balık canlanır 
ve denize atlar. Yuşa bunu gördüğü halde Musa’ya haber 
vermeyi unutur, bir müddet sonra hatırlayıp aynı yere geri 
dönerler. 

Jung’a göre Hızır kıssası yeniden doğuş ile ilgilidir ve 
uşak; gölge, alt insandır. Kökeni derin sularda, karanlıktadır. 

6  I Ching: Değişimler kitabı. Sonsuz değişimi esas alır.  
7  Kehf suresi 18/60.

İnsan ve gölgesi orta yerin önemini kavrayamamış ve balığı 
orada unutmuşlardır. Burada balık imajı, mutlak bilgi ya da 
ebedi hayatı simgeleyebildiği gibi psikolojik açıdan gerçek 
benliğin simgesidir. Balık içgüdüsel bilinç dışının içeriğinin 
sembolü, ruhun yitimi durumunda yenilenme kaynağıdır. 
Yeniden canlanan balık (ruh), derin sulara, karanlık, gölge-
ler âlemindeki asıl yurduna yani ruhlar âlemine geri döner. 
Aslında denizde kaybolan balık ve Hızır aynı âlemin varlık-
larıdır ve Hızır göründüğünde balık kaybolur. Jung Hızır’ı, 
yaşayan ve dönüşüme uğrayan benliğin bir görünüşü, ölüm-
süz özben olarak değerlendirir.

İki deniz, dışsal ve içsel ilim kaynağı olup birleşmeleri 
Hızır ile Musa’nın ilişkisini anlatır. Hızır’ın ilmi özel, bâtına 
ait ve insanlara kapalıdır. Musa bireysel, Hızır evrensel ger-
çeğin temsilcisidir. İnsan, dışsal kavrayışla gerçeği bilemez. 
Nitekim Musa, Hızır’ın geleceğe yönelik sezgiye dayalı ey-
lemlerini kendi zaman dilimindeki anlayışıyla değerlendir-
miş böylelikle de Hızır’la yolculuğuna devam edememiştir. 

Zülkarneyn kıssası da önceki Hızır kıssası gibi bir yol-
culuğu anlatır. Bu defa iki denizin birleştiği yere değil önce 
güneşin doğduğu sonra da battığı yere yolculuk söz konusu-
dur. Jung açısından Zülkarneyn’in güneşin battığı yere yol-
culuğu maddi yaşama hükmetmesi, güneşin doğduğu yere 
yolculuğu da bilinç ötesini tanımasıdır.

Jung’un yaşam ilkesi kendine özgülüğü deneyleyebi-
lecek irade ve yolu izlemektir. Kendi bireyliğinin farkına 
varmak da ancak diğer insanlarla yakın ve sorumlu ilişkiler 
kurmakla olabilir. Jung’a göre yaşamın gayesi olan kendini 
onarma edimini başaran kişi, dünyayı kendi dünyası olarak 
tamam eder. İnsan, yaşarken kendini yeniden akort edebi-
lendir. Gaye yalnızca bir fikir, bir niyet olup yaşam süreci-
nin anlamı ise eserdir. 

“Bilincin kozmik anlamını o anda apaçık kavradım. 
‘Doğanın yarım bıraktığını sanat tamamlar’ der, simyacılar. 
Ben, yani bir insan, gizli bir yaratıcılıkla, dünyaya nesnel 
bir varoluş katarak, ona kusursuz damgasını vurmuştum. 
Böyle bir davranışı ancak Yaradan yapabilir denir. İnsan, 
yaradılışın tamamlanabilmesi için gereklidir, çünkü insanın 
kendisi ikinci bir yaratıcıdır ve dünyaya nesnel varlığını ka-
zandıran odur. Nesnel varoluşu ve anlamı yaratan insan-
dır ve insan varoluşun yüce sürecinde vazgeçilmez yerini 
almıştır.” 
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Bu yazı Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi İLKE’nin Güz 2005 15. sayısında yayınlanmıştır.

Antik dünyada Empedokles  (İ.Ö. 495-435), do-
ğum yeri Sicilya Akragas’ın politik hayatında 
demokratik tarafta aktif biri olarak ve bir filozof 

ve şair olduğu kadar bir hekim olarak da nitelendirilirdi. 
Empedokles’in felsefi ve bilimsel teorileri Platon’un birçok 
çalışmasında anılır ve tartışılır. Bu teoriler Aristoteles’in 
fizik ve biyoloji üzerine olan çalışmalarında ve sonra da 
Aristoteles’in bu çalışmaları üzerine yazan daha sonra-
ki Yunan yorumcularda oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Diogenes Laertios “Ünlü Filozofların Yaşamları” isimli ki-
tabının bir bölümünü ona adar (VIII; 51-77). Empedokles’in 
çalışmalarının çoğu bize, Diogenes Laertios ve diğer antik 
yazarların çalışmalarında alıntılar şeklinde bulunan frag-
manlar halinde ulaşmış bulunmaktadır. Çok sayıdaki frag-
manlardan ki, bazıları daha önce bilinmemektedir, Strasburg 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde yakın zamanda Mısır’da bu-
lunan bir papirüs tomarı halinde muhafaza edilmektedir. 
Bu makaledeki fragmanların numaralandırılmasında Diels 
– Kranz edisyonu takip edildi; çeviriler Kirk, Raven ve 
Schofield’den alındı.

Geleneksel olarak, Empedokles’in çalışmalarının; al-
tılı mısra (hexameter) şeklinde yazılan “Doğa Üzerine ve 
Arınmalar” adlı iki şiirden meydana geldiği fikrine bağlı 
kalındı. Bununla beraber, yakınlarda yeniden gözden geçi-
rilmiş olan Strasburg Kütüphanesi’ndeki papirüslerde bulu-
nan fragmanlar, iki çalışmanın aslında tek bir çalışma olduğu 
şeklindeki bazı iddialara neden oldu. Her halükarda, papirüs 
tomarı iki şiirin konu olarak önceden düşünülenden daha ya-
kından bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bununla beraber 
iki parçanın konusu (eğer tek bir şiire ait değilseler) yeteri 
kadar belirgindir ki bu noktada onları bağımsız ele almak 
uygundur. İki konunun kesin bir ayrımı olmasa bile birin-
cisinin esas olarak bir bütün olarak fiziksel dünyanın tarihi, 
yapısı ve oluşumu ve bu yapının içindeki hayvanların ve bit-
kilerin oluşumunu ve ikincisi de ahlaki konuları ilgilendirir. 
Kolaylık sağlaması bakımından bu makalede, iki fragman 
koleksiyonu için geleneksel olarak benimsenmiş isimler 
kullanılacaktır.

Doğa Üzerine:
“Doğa Üzerine”, yaratıcı ve büyük bir çaba ve yetenek 

gerektiren bir çalışmadır. Her şeyin dört maddi unsurdan 
meydana geldiği iddiasına dayanır; bu unsurlar iki zıt güç ta-
rafından hareket ettirilmektedir. Unsurlar hava, ateş, toprak, 
su; güçler Sevgi ve Nefrettir. Hava, bizim dünyada soludu-
ğumuz havadan ziyade daha yukarıdaki, atmosferik havayla 
ilgilidir. Aristoteles, Antik Yunan doğa bilimi kuramında ge-
leneksel olan bu dört unsuru ilk olarak Empedokles’in açık 
bir şekilde ayırt ettiğini belirtir (Metafizik 985a31-3). Sevgi 
ve Nefretin etkisinin artıp azalmasına rağmen bu unsurlar ve 
güçler sonsuzdur ve eşit bir şekilde dengelenmiştir (B6 ve 
B17.14-26). Bu unsurların veya güçlerin varlığa gelip yok ol-
duğunu reddederken Empedokles’in aklında, Parmenides’in 
argümanı varmış gibi görünür. Bu unsurlardan farklı olarak 
her şey, onları oluşturmak için sıra ile birleşen ve bozulma-
larında ayrılan unsurlardan meydana geldikleri için, varlığa 
gelip yok olurlar  (B17.26-35).

Fragman 17’de, anlaşıldığı kadarı ile fiziksel dünyadan 
bir bütün olarak söz eden Empedokles, unsurların ve güçle-
rin ilişkisi hakkındaki temel tezini ortaya koyar:

Çift şey diyeceğim: gâh tek bir gün doğar
Çok şeylerden, gâh da çok şeyler biter “bir”den ayrılıp. 
İkilidir ölümlü şeylerin doğuşu, ikili yok oluşu.
Birini bütün nesnelerin toplanması doğurur ve yok eder. 
Ötekiyse dağılınca onlar yetişmişken uçup gider.
Ve bunlar değişip dururlar hiç kesilmeden. 
Gâh Sevgiyle toplanır bir olur bütün şeyler 
Gâh da ayrılırlar yine tek tek Nefretin kiniyle.
Nasıl çoklardan bir tek ayrılınca nasıl çoklar çıkıyorsa 
Öylece doğmaktadırlar ve sürekli değil onlar için yaşama 
Nasıl değişip dururlarsa hiç kesilmeden
Öylece hareketsiz kalırlar çevre içinde daima.1

1  Bu fragmanın ve bundan sonra ki fragmanların çevirisi Suat Y. 
Baydur’dan alınmıştır. Kranz, W.,   Antik  Felsefe:  Metinler  ve  Açıklamalar  

Biri, bu planın kapsamlı simetrisinden anında etkilenir. 
Onun varlığa gelişi ve varlıktan kesilişi, doğumu ve ölümü 
işaret ettiği görülür ve bunu zarif bir dengeyle yapar. Sayıca 
dört olan çok sayıda unsur kesintisiz bir değişme içinde 
Sevgi’nin hükümranlığı altında bir araya gelir ve karışır ve 
Nefret tarafından ayrılırlar.

Bütün yorumcular bu pasajı temel olarak aldıkları halde; 
yorumları bazen derin bir biçimde değişir. Geleneksel yo-
rumlama ışığında bu pasaj, bitimsiz bir şekilde kendini tek-
rar eden iki parçalı simetrik, kozmik bir döngüyü anlatır. Bir 
döngünün hikâyesini; Sevginin tam hükümranlığı altında, 
bütün unsurların uyumlu, birbirine karışmış ve hareketsiz 
olduğu noktadan başlayarak izleyebiliriz. Hemen sonra dön-
güye Nefret dâhil olur ve unsurları; bütün unsurlar tamamen 
ayrı, bağımsız ateş, hava, su, toprak yığınlarına bölünmüş 
olana kadar ayırmaya başlar. Bu noktada Sevgi, bir kez daha 
bütün unsurları tamamen birbirine karışmış olana kadar bir-
leştirmeye başlar ve farklı bir döngü başlar. Her bir döngü-
nün yarısında, ayrılma ve birleşme ilerlerken bir kozmogoni 
ve zoogoni (hayvanların oluşumu) vardır. Nefretin artan etki-
si altında, ilk yarı-döngüde bir kozmos ve hayvanlar varlığa 
gelirler. Sevginin artan etkisi altında, ikinci yarıda, yeniden 
bir kozmos ve hayvanlar varlığa gelirler.

Empedokles, diğer pasajlarda bunun gibi bir kozmo-
goni tanımlar görünür. Bütün unsurların bir Sphere içinde 
birleştiği ve Sevginin tamamen baskın olduğu bir aşamayı 
öne sürmektedir (B27). Bu siferik (küresel)birlik unsurları 
içerdiğinden dolayı, tahminen unsurlar tamamen birbirlerine 
karışmışlardır. Sphere, kozmosun şekillenmesinde başlangıç 
aşamasıdır; kendinde bir kozmos değildir. Kendinde bir koz-
mos, her dört yığının içinde her unsurun varlığı biraz (faz-
lasıyla azaltılmış) olabilse bile, bütün unsurların tanınabilir 
hava, ateş, toprak, su yığınlarına ayrılmasını gerektirir. Ateş, 
hava, su, toprak unsurları onları oldukları gibi tanınabilir 
yapan kendi yığınlarında üstün olacaklardır. Toprak kütlesi 
merkezdedir; su az veya çok onu çevreler. Hava sonraki kat-
manı oluşturur. Güneş, çeperdeki ateşten ayrı bir şey olarak 
varlığa gelir. Bu geosentrik düzen eskilerin kabul ettiği koz-
mosumuz olacaktır. Elementleri ayıranın Nefret olmasından 
dolayı bu şekilde tarif edilen kozmogoni tahminen Nefretin 
etkisine bağlıdır.

Yine Empedokles, Nefretin unsurları ayırdığı bir zamanı 
da tarif eder (B35). Nefret, vortexin (bütün evrenin etrafında 
döndüğü merkezi nokta) derinlerine ulaştığında çevrintinin 
ortasında Sevgi varlığa gelir. Daha sonra, Sevgi, Nefretin 
ayırmış olduklarını bir araya getirmeye başlar. Sevgi aracı-
lığıyla, şeylerin karışımı ölümlü varlıkların meydana gelme-
sine neden olur. Oldukça gizemli bu tanımlamada, Nefret ta-
rafından başlangıçta ayrılan elementler aracılığıyla meydana 
gelen bir vortextir. Toprak gibi daha ağır elementler merkeze 
yerleşir ve ateş gibi daha hafif olanlar çepere itilir. Aynı za-
manda vortexe yapılan bu gönderme, bildiğimiz kadarıyla 
Nefretin hükümranlığının, kozmosun çevrinti hareketiyle ni-
telendirildiği anlamına gelir.

Geleneksel yorumlamalarda, yukarıda tanımlandığı gibi, 
Nefretten dolayı olan ve Nefretin artan etkisiyle yavaş bir 
şekilde artan ayrım; öncelikle bir evren meydana getirir. 

(çev.:  S.Y. Baydur),  İstanbul:  Sosyal  yay., 1994, s. 111.

Sonunda Nefret tamamen egemen olduğunda, içinde diğer 
elementlerden herhangi birinin herhangi bir parçasının bu-
lunmamasıyla; her biri tamamen kendinde bir yığın oluş-
turan unsurlar kendilerine ait olan yerlere öyle mükemmel 
bir şekilde ayrılırlar ki kozmos ve onun tüm hareketi yok 
edilir. O zaman, bu yorumlamalar, Sevginin etkisi altında 
tam ayrılmadan tam birleşmeye ters ilerleme içinde başka 
bir kozmogoni olduğuna fikrini verirler. Tabii ki; temel il-
kenin simetrisi ikinci bir kozmogoniyi ima edebilir. Bununla 
beraber, Empedokles’in şiirinden kalanlarda Sevginin etkisi 
altında gerçekleşen bir ikinci kozmogoni tarifi bulamayız. 
Bunu bulamamamız, böyle bir tanımın, metnin fragmanlar-
dan oluşan özü düşünüldüğünde verilmediği anlamına gel-
mez. Gerçekten, Aristoteles birçok yerde (Oluş ve Bozuluş 
Üzerine 334a5, Gökyüzü Üzerine 295a29) Empedokles’in 
böyle bir ikinci kozmogoniye teşebbüs ettiğini ileri sürer. 
Ama Aristoteles, Empedokles’in böyle bir kozmogoniyi ka-
bul etmekten sakındığını da söyler çünkü zaten ayrılmış un-
surlardan bir kozmosun varlığa gelmesini öne sürmek akıl-
lıca değildir - kozmogoni sadece unsurların önceki karışmış 
durumlarından baştanbaşa ayrılmalarıyla gerçekleşirmiş gibi 
(Gökyüzü Üzerine 301a14).

Bu gibi konular, yorumlamada ikinci bir güçlük ortaya 
çıkarırlar (Long 1974, Bollock 1965-1969). Bu tür yorumla-
malar; Sevginin ve Nefretin nöbetleşe değişen periyotlarıyla 
ilgili olduğundan dolayı B17 yi hala temel ilke olarak okur-

Empedokles1
Esra Çağrı 2

1 Parry, Richard, “Empedocles”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Spring 2005 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL=<http://plato.stanford.edu/
archives/spr2005/entries/empedocles/
2  Araştırma Görevlisi, Muğla Üniversitesi FEF Felsefe Bölümü.

http://plato.stanford.edu/archives/spr2005/entries/empedocles/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2005/entries/empedocles/
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lar. Bununla beraber, yalnızca bir kosmogoni ve zoogoni ol-
duğu düşüncesini sürdürürler. Vortexte, Nefret, bir kozmos 
oluşturmak için unsurları kendilerinin olan yerlerine ayır-
makta etkisini gösterir. Yukarıda anlatıldığı gibi; içinde her 
bir unsurdan bazı parçaların bulunduğu, ayrıştırılmış hava, 
su, toprak ve ateş yığınları içeren bir durum olabilir. Bu 
Nefretin hükümranlığındaki en son noktadır ama gelenek-
sel yorumlamadaki gibi unsurların bir tam/toplam, kozmik 
olmayan ayrılması değildir. Kozmos bir kez oluştuğunda 
(yıldızlar, gezegenler, mevsimler, ay, güneş, nehirler, okya-
nuslar, kıta halindeki toprak yığınlarından oluşan bir dünya 
düzeni) Sevgi etkisini göstermeye başlar. Gerekli oranlardaki 
elementlerin karışımından canlı hayatın çeşitli formları çı-
kar. Sonunda; Sevgi, unsurları tamamen birleştirirken hem 
hayvanlar hem de kozmos ortadan kalkar. Böylece; Sphere 
sonunda eski haline döner. Bu yorumlama şeklinde, gelenek-
sel yorumlamalarda olduğu gibi iki değil bir tek zoogoni ve 
kozmogoni vardır. Tek bir zoogoni ve kozmogoni fikri etki-
leyicidir; çünkü bütünüyle olmasa da diğer Sokrates öncesi 
filozofların fikirlerini çağrıştırır.

Şimdiye kadar; Empedokles’in evrenin meydana gelişi-
ne ilişkin düşünceleri üzerinde durduk. Fakat Empedokles 
zoogonisinde, hayvanlar ve onların nasıl varlığa geldikleri 
hakkında da yazar. Açıktır ki; zoogoniyle hem Sevginin hem 
de Nefretin etkisini bağıntılandırır. Canlı varlıkların varlığa 
gelme şekillerini açıklayan iki fragman serisi ayırt edebiliriz. 
İlk seri fantastik olayları ve yaratıkları anlatır; ikincisi doğal 
kabul edilen olaylar ve yaratıklar hakkındadır.

Fantastik olanıyla başlayalım. Empedokles der ki; ayrı/
farklı uzuvların kendi kendilerine dolaştıkları bir zaman var-
dı (B 57). Dolaşma ve dağılma amaçsız ve düzensiz bir şe-
kilde olan hareketleri çağrıştırır (ve bundan dolayı Nefretin 
bazı etkilerini). Bununla birlikte bu ayrı/farklı uzuvlar daha 

sonra fantastik yaratıkları meydana getirmek için gelişigüzel 
bir tarzda birleşirler.

Birçok yaratıklar doğdu iki yüzlü ve iki göğüslü, 
Önü insan inek – doğuşlular, başkaları çıktı yine
İnsan yaradılışlı, öküz başlı karışmışları erlerin burada
Kadın yaratılışlı orda, donatılmış gölgeli ayıp yeri ile 2

Bu fragmanlarda, ayrılmadan birleşmeye doğru bir de-
ğişme vardır.  Tabii ki; bir araya getirme Sevginin işidir. Bu 
evrenin, aynı zamanda fantastik olmayan yaratıklar, örneğin 
öküz kafalı öküzler meydana getirip getirmediği açık değil-
dir. Aristoteles meydana getirdiğini düşünür gibidir çünkü 
Aristoteles bu birleşmelerden bazılarının yaşamda kalmak 
için uygun yapılandığını söyler (Fizik, II, 8, 198b29).

İkinci fragman serisinde günümüzdeki yaratıkların mey-
dana gelme tarzına dair bir açıklama buluruz.

Haydi şimdi erkeklerle pek zavallı kadınların Geceli filiz-
lerini ayrılan ateş kavurduğu ışığa, Bunu dinle! Bilgisiz ve 
hedefsiz değil bu söz zira. 

Kaba yığınlı şekiller çıktı önce topraktan,
Her ikisinden, sudan sıcaktan, hissesi olan.
Yolladı bunları benzerine varmak isteyen ateş yukarı 

Henüz kendisinde 
Ne organların sevimli kılığı görünenleri3

Bu evre; henüz belirgin bir tarzda insani özellikler gös-
teremeseler de en erken insan formlarını varlığa getirdi. En 
sonunda bu formlardan bugün bildiğimiz kadın ve erkekler 
gelişti. Bu noktada, cinsel üreme Empedokles’in iddiasının 
odağı haline gelir. Bu evre, hala fragmanın ilk satırlarının 
gösterdiği gibi elementlerin ayrılmasıyla başlamakta ve bu 
nedenle Nefretin bazı etkilerini içermektedir.

Geleneksel yorumlamalar da biri Sevginin diğeri Nefretin 
gitgide artan baskısı altında gerçekleşen iki zoogoni vardır. 
Ayrıca Sevginin baskın etkisi, Nefretin baskın etkisi tarafından 
işaretlenmiş kozmik yarı döngünün tersi/karşıtı bir yarı dön-
güyü işaret eder. Bunun karşıtı olarak, yorumlamanın ikinci 
tezine göre, Nefret hala bulunduğu halde Sevginin artan etkisi 
altında gerçekleşen yalnızca bir zoogoni vardır. Böylelikle, 
farklı kozmik döngülerde gerçekleşen iki zoogoni yoktur; ter-
cihen Sevginin tam hükümranlığından Nefretin tam hüküm-
ranlığına ilerleme içinde Sevginin ve Nefretin değişimleri 
vardır. Bununla beraber, bazı yorumcular Strasburg papirüs-
lerinde bulunan yeni materyallerin, geleneksel yorumlama-
lara eklemeler yaptıklarını ileri sürerler. Örneğin, Trepanier 
(2003) ensemble’ın (Martin ve Primavesi 1999, 144 - 149); 
Sevginin etkisi altında gerçekleşen zoogoni türünden tama-
men ayrı olan, Nefretin etkisi altında gerçekleşen bir zoogoni 
türüne dair geçmiş kanıtları güçlendirdiğini ileri sürer. Farklı 
zoogoniler, sırayla, farklı kozmogonileri ima eder.

Belki de, bu aşamaların ardıllığı sorunu, sıradan bir ba-
kışla, Empedokles’in, Sevginin ve Nefretin ilkelerini yarış-
tırmak yoluyla canlı varlıkları açıklamanın bir yolunu öner-
diği gerçeği kadar önemli değildir. Bu açıklamalar, unsurla-
rın oransal karışımı fikrini önemli bir derinliğe kavuşturur. 

2  a.g.e., B61, s. 116.
3  a.g.e., B62, s. 116.

Empedokles der ki; et ve kan, yaklaşık olarak eşit hava, su, 
toprak ve aither parçalarından meydana gelmiştir (B98). 
Elementlerin farklı oransal karışımı kemiği üretir (B96). 
Bu fragmanlar, bedenin sağlıklı halini oluşturmak için sı-
cak ve soğuğun, kuru ve yaşın uygun miktarlarda karışma-
larına dair teoriyi içermeleri nedeniyle antik dünyadaki tıp 
bilimiyle de ilgiliymiş gibi görünmektedir (Hatırlanmalıdır 
ki; Empedokles’in bir filozof ve şair olduğu kadar bir hekim 
olduğu da söylenir.). Ancak, günümüze kadar gelen frag-
manlar, tıbbi açıklamalarla ilgili detaylı herhangi bir bağlantı 
göstermemektedirler. Kanın karışımındaki eşit pay dağılımı, 
başka tür bir açıklamayla bağlantılıymış gibi görünmektedir. 
Kan; birazdan üzerinde duracağımız, kendileri aracılığıyla 
düşündüğümüz, diğer şeylerin yanında Empedokles’in bi-
yolojik süreç kabulünde, merkezi bir role sahiptir (B105). 
Görünüyor ki; eşit karışım, her şeyin ayrımına müsaade et-
mektedir (tabii ki her şey, dört elementin farklı oranlarından 
meydana getirilmiştir).

Mademki Empedokles düşünmeyi algıdan ayırt etmiş 
gibi görünmüyor; algıyla başlamak en iyisi olacaktır. Her 
şeyden önce, Empedokles algının, “benzer benzeri ile” ilkesi 
üzerinde temellendiği düşüncesindedir.

Toprağımızla toprağı görüyoruz zira, suyumuzla suyu 
Hava ile de tanrıca havayı, ateşle yok edici ateşi 
Sevgiyi de Sevgiyle, somurtkan Nefretle de Nefreti4

Bu pasajda, bize elementlerin birbirine yönelme tarzı ha-
tırlatılmaktadır. Her halükarda, Empedokles, “benzer benzeri 
ile” şeklindeki temel fikrini kullanmakla; algı hakkındaki ka-
bulünü “akıntılar” fikrini içermesi için saf bir hale getirir. Her 
şey akıntılardan çıkar (B89). Nesnelerden sürekli bir şekilde 
yayılan akıntılar, algı hakkındaki açıklama için zorunludurlar. 
Herhangi bir akıntı; algılayan organdan algı nesnesine doğ-
ru olan bir hareketle organa ulaşır. Bu nedenle, Empedokles 
gözü fener ile karşılaştırır (B84). Fenerde, parlaklık keten bir 
ekran tarafından saklanır ama ışık bu haldeyken bile ketenden 
geçer. Göz de, aynı şekilde, parlaklığın kendisi aracılığıyla 
çıktığı bir membrana sahiptir. Göz hakkındaki bu açıklama, 
Empedokles’e ait önemli başka bir fikri ima etmektedir: 
Gözün yüzeyi, ateş akıntısının kendileri aracılığıyla dışarı 
çıktığı deliklere sahiptir. Akıntılar nesnelerden de farklı bir ta-
rafa giderler. Platon’un Meno adlı diyalogunda ki Sokrates’in 
Empedokles’in algı hakkındaki teorisinden bahsettiği düşü-
nülen ve iyi bilinen pasajında; akıntılar algılayan organa algı 
nesnesinden gelirler. Bu açıklamada aynı zamanda farklı algı 
türlerini ayırmanın yolu da bulunmaktadır. Nesneden gelen 
farklı ölçülerdeki akıntılar, farklı organlarda bulunan benzer 
şekillerdeki açıklıklara veya gözeneklere yerleşirler. O halde 
renkler; nesnelerden çıkıp gözde bulunan gözeneklere yerle-
şen akıntılardır(Meno 76c).

Arınmalar:
Arınmalar, belirgin bir biçimde “Doğa Üzerine”nin biçi-

minden farklı bir biçime sahiptir. “Doğa Üzerine”nin çoğu 
kısmı, doğal fenomenlerin işleyişlerinden ve kökenlerinden 
bahsederken, Arınmalar tanrısal bir varlığın otobiyografisidir. 
Açılış dizelerinde şiirin yazarı ki muhtemelen Empedokles, 

4  a.g.e., B109, s. 119.

kendini, yolculuk ettiği şehirlerdekiler tarafından da bu sı-
fatla kabul edilmiş bir tanrı olarak betimler. O, bu insanlara, 
öğütler, kerametler ve deva dağıtır  (B112). Aslında bu tanrı, 
bir yemini bozması ve dökmesi nedeniyle (hayvanları öldür-
mek ve yemek) diğer daimonların kutsanmış yaşamlarından 
sürgün edilmiş bir daimondur. Çılgın Nefrete güvenmesi 
nedeniyle hakiki unsurlar tarafından geri çevrilen daimon 
maddi dünyayı baştanbaşa dolaşıp durur (B115).  İnsanlar 
arasında bir lider,  hekim, şair ve kâhin olarak varlığa gelen 
sürgün edilmiş ruhlar yaşayan bütün form çeşitlerinde yeni-
den vücut bulurlar (reincarnation) (Empedokles bir şairdi ve 
kadim tanıklığın onu hem bir hekim ve bir siyasi lider hem 
de bir kâhin olarak gösterdiğini hatırlatalım.). Sonunda ruh-
lar, tanrılar olarak ortaya çıkarlar ve sürgünden kurtulmuş ve 
bu nedenle kutsanmış bir hayatın keyfini sürerler (B146 ve 
B147). Tahminen anlatıcının kendisi de sürgünün bu aşama-
sındadır. Kan dökmek bir daimonun hayatındaki dönüm nok-
tası olduğundan; bunun neden bu kadar önemli olduğunu ve 
Nefrete güvenmekle ne şekilde bağlantılı olduğunu bilmeye 
ihtiyacımız vardır. Empedokles, içindeki egemen tanrısallı-
ğın savaş tanrısı Ares veya Zeus veya Kronos veya Poseidon 
değil de aşk ve cinsellik tanrıçası Afrodit’in olduğu altın 
bir çağ hissini veren bir çağdan bahseder (B128). Afrodit’i 
Sevgiyle bağlanmış varlıklar üzerinde hüküm süren bir tanrı-
ça olarak düşünmekteyiz. Hâlbuki diğerleri, Ares gibi, Nefret 
ve savaşla ilişkilendirilir. Bu altın çağda yaşayanlar hakkın-
da en çok göze çarpan, kendilerini kanlı kurbanlarla kirlet-
memiş olmamalarıdır. Gerçekte; bütün hayvanlar ve insanlar 
birlikte dostluk içinde yaşadılar (B130). Bu çağ varoluşun 
tümü için temel ilkedir (B135). Ölümlüler et yemekten ve 
kan dökmekten kaçınmaları için mümkün olan en sert sözler-
le uyarıldılar. Et yemek ve kan dökmek kanlı kurban tören-
lerinde birbirleriyle ilişkilendirilirdi; çünkü kurban kesmeye 
katılanlar kurban edilmiş hayvanların etlerini yerlerdi. Et 
yemekten kaçınmak için verilen başlıca sebep; şeylerin, ya-
şayan varlıkların farklı türleri olarak yeniden varlığa gelme-
lerinden dolayı, hayvanları öldürmenin ve yemenin gerçekte 
yamyamlık olmasıdır (B136 ve B137). Bu yüzden bir diğer 
canlıyı yemek insanlar arasındaki Nefretin en son/uç şekli-
dir. Sürgün edilen ve ölümsüzlükle cezalandırılan anlatıcı bir 
daimondur ve ağzıyla korkunç et yeme eylemini gerçekleş-
tirmeden önce yok olmuş olmayı diler (B139).

“Doğa Üzerine” ve “Arınmalar” arasındaki bağlantı çeşit-
li spekülasyonların konusudur. Önceleri “Doğa Üzerine”nin 
bilimsel bir çalışma ve “Arınmalar”ın ise dinsel bir çalışma 
olduğu düşünülüyordu. Bu sınıflamalar birbirine karşıt ola-
rak anlaşıldığından dolayı, bu iki çalışma arasında hiçbir su-
retle bir bağlantı olamazdı. Bu anlayışa göre; Empedokles 
yalnızca birbirine uymayan iki şiir yazmıştı. Son zamanlar-
da, böyle katı bir ikicilik akla daha az yatkın göründüğünden 
yorumcular doğa hakkındaki eğitimi “Arınmalar”la birlikte 
kesintisiz devam eden bir şey olarak gördüler. Sonuçta; her 
ikisi de Sevgiye ve Nefrete çok önemli bir yer vermektedir. 
O halde; doğa, Empedokles’in gösterdiği gibi etik yaşamın 
canlı, duygusal ve birbiriyle çatışan olaylar dizisini anlama-
da anahtar olan benzer bir ilke tarafından yönetilir. Bilinçli 
hayatın pek çok kuralını onunla düşündüğümüz ve algıla-
dığımız doğanın nasıl işlediğini anlamak için özellikle kan 
dökmekten kaçınmak isteyen birisi Nefreti değil de Sevgiyi 
desteklemek ister.
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Franz Kafka (1883-1924) romanlarında 20. yüz-
yıl başında modern hayatın getirdiği yalnızlığı, 
yabancılaşmayı, anlamsızlığı ve içsel huzursuz-

lukları simgesel ve karamsar bir bakış açısıyla aktarır. O 
yıllarda ekspresyonist ressamlar da çağın olumsuz ve yoz-
laşmış yanlarını toplumsal bir eleştiriyle resimlerinde yan-
sıtırlar. Yargı, Dava, Şato, Dönüşüm, Açlık Sanatçısı, Ceza 
Kolonisi, Amerika vb. kitapların yazarı Kafka, Çek köken-
li olmasına rağmen ana dili Almancadır. Babasının isteği 
üzerine hukuk eğitimini tamamlar. Pek çok hikâyesinde 
yer verdiği babasının baskıcı ve otoriter kişiliği, Kafka’nın 
kendine yönelik eleştirilerinde aşırıya kaçmasına, korkular, 
çelişkiler ve bunalımlar yaşamasına yol açarken, dünya ile 
kurduğu ilişkiyi de belirler. Ailesiyle kaldığı evdeki küçük 
odası iç tedirginliklerini gizleyebileceği, daha da çökkün-
leşeceği bir sığınaktır. Yakasını bırakmayan, yabancılaşma-
nın kenti Prag gibi melankolik ve hafif kasvetli bir yerde 
yaşıyor olması da ruhsal durumuyla örtüşür. Aslında Kafka 
hiçbir yere ait değildir. Her zaman bir yabancıdır ve öte-
kidir. ”Yapamıyorum, kendi yaşamımın saldırısına, kendi 
kişiliğimden kaynaklanan istemlere, yaşın ve zamanın yıp-
ratmalarına, yazma tutkusunun belli belirsiz zorlamalarına, 
uykusuzluğa, deliliğin sınırına varmaya dayanamıyorum. 
Bütün bunları yalnız başıma taşıyabilecek güçte değilim.”

Babasının kendisini beceriksiz bularak küçümsemesi so-
nucu bir iç hesaplaşma olarak yazdığı Değişim -Dönüşüm- 
romanında ailesinin geçimi için gezgin bir satıcı olarak 
çalışan Gregor Samsa, bir gecede dev bir hamamböceğine 
dönüşür. Bedenini ve ruhunu bütünüyle adayarak sekiz sa-
atte yazdığı ve bir karabasan olarak değerlendirdiği Yargı 
adlı öyküde; bir tüccarın oğlu olan Georg Bendemann evi 
terk eder ve kendi yolunu çizmeye karar verir. İnsanların 
yazgısının konu edildiği Dava’da, Josef K. 30. yaş gününün 
sabahında nedeni belirsiz bir suçtan dolayı sanık olduğu-

nu öğrenir. Kendisini neye karşı savunacağını ve cezasını 
bilmez. Amerika’da Karl Rossmann’ın fırsatlar ülkesinde-
ki arayışlarındaki çaresizliği melankolik biçimde ele alınır. 
Kafka’nın kahramanları kapitalist ve bürokratik otorite ta-
rafından kuşatılırken, bir yandan da derin bir ezilmişlikle 
utanç ve suçluluk duygusu altındadırlar. Kara mizah ve gro-
tesk durum çelişkilerle ortaya çıkar. Kadastrocu K’nın bir 
okulda hademe olarak işe başlaması ve yüksek bir konuma 
gelebilmek için bürokrasiye karşı verdiği bireysel mücade-
lenin anlatıldığı Şato’da, iktidar sahiplerinin ve yüksek ma-
kamlardakilerin soyut güçleri onursuz bir konumda, gülünç 
ve ironik olarak gösterilir.

Yaşadığı dönemde pek anlaşılmayan Kafka’nın yazıları 
ekspresyonist dergilerde, gazetelerde ve yayınevlerinde ya-
yınlanır. 6 küçük kitabı basılır. 41 yaşında hayata veda etme-
den hemen önce, Prag edebiyat çevresiyle tanışmasını sağ-
layan yirmi yıllık arkadaşı Max Brod’dan yayınlanmamış 
yazılarını yakmasını ister. Brod bu isteği yerine getirmenin 
aksine arkadaşının romanlarını, kısa hikâyelerini ve günlük-
lerini yayınlar. Kafka’nın Max Brod sayesinde günümüze 
ulaşan az sayıda desenleri ve kendi tanımıyla ‘karalamaları’ 
da vardır. Yazılarında ön planda olan endişe, hapsedilmişlik 
hissi, acı çekme, utanç duyma, bunaltı, yalnızlık, başkaldırı, 
iç ve dış dünya çatışması; hızlı, kıvrak ve en az hareketlerle 
oluşturduğu desenlerinde de tekrarlanır. Çizgilerdeki sade-
lik, keskin hatlar ve tek renk olarak siyah kullanımı anlatıl-
mak isteneni ön plana çıkarır ve kederli ifadeyi güçlendirir.

Gustav Janouch’ın Kafka ile Konuşmalar kitabında 
Kafka, çizimlerinin eski, köklü ve derin tutku kalıntıları ba-
rındırdığından söz eder. Bu tutku kâğıt üzerinde değil, ken-
di içindedir. Görmek ve gördüğüne tutunmak ister. Tutkusu 
budur. “Sanat, kişiliğin tümünü ilgilendiren bir sorundur. 
Onun için de aslında trajik nitelik taşır… Sanat, sanatçı 
için, acı çekmedir ancak; yeni acılar için rahatlamasını 
sağlar. Sanatçı dev değildir; varlığının kafesi içinde, olduk-
ça parlak tüylü bir kuştur ancak.”

Açıklanamaz olanı açıklama peşindeki Kafka, çizimle-
rinin resim değil özel ideogramlar olduğunu, sadece ken-
disinde gördüğünü tanım-
lamaya çalıştığını belirtir. 
İdeogram; görsel bir ileti-
şim şekli olarak kavramla-
rı ve nesneleri temsil eden 
işaretler ve grafik sembol-

lerdir. Kafka’nın desenleri de bir düşünceyi ifade etmek 
için harf yerine kullanılan çizimlerdir. Sopa, masa, sandal-
ye, kılıç gibi minimal düzeyde eşyalarla gösterilen kukla-
ya benzer figürlerin duruşları, hareketleri ve iç gerilimleri, 
devingen, akışkan ve son derece az çizgiyle dışa vurulsa da 
oldukça etkileyicidir. Hareketleri net ama yüzleri belirsiz; 
bedenleri ince uzun, hassas, kırılgan, karanlık figürler ya-
zarın romanlarındaki, hikâyelerindeki karakterlerin yazgısı-
nın; günlüğünde ve mektuplarında açığa vurduğu kendine 
acıma ve yetersizlik duygusunun yansıması gibidirler.

“Ben de desenler çizeyim, ne kadar isterdim. Gerçekten 
de hep deneyip durmuşumdur. Ama eli yüzü düzgün bir şey 
çıktığı yok ortaya. Benimkiler düpedüz kişisel bir resim dili-
ni yansıtıyor, aradan bir süre geçmeye görsün, anlamlarını 
ben bile çıkaramaz oluyorum.”

Geceleri yazan, gündüzleri sigorta şirketinde çalışan 
Kafka için yazmak korkularla, kuşkularla mücadelesinde bir 
kaçış yoludur. Kişisel mutluluk yerine sanatı seçmesi yıllar 
içinde kendi yıkımını da hazırlar. Bölünmüş yaşamı daya-
nılması imkânsız baş ağrılarına, uykusuzluğa ve bitkinliğe 
yol açar. Kitaplarında olanı değil kendi kurallarına uygun 
dünyayı sembollerle kurgulayan yazar için gerçek dünya 
rahatsız edicidir. Dünya ile arasına mesafe koyduğu zaman 
korkunç olan gülünçleşir. Yaşamın uyumsuzluğu doğaüstü 
olana daha da yaklaştırır.  Kafkaesk, Kafka’nın kitapların-
daki karakterlerin tedirgin edici, gerçekle düşün karıştığı, sı-
kışıp kaldığı karanlık bir kafes olan dünyada, saçma olaylar 
karşısında ortaya çıkan anlamsız ve trajikomik durumdur. 
Sezgileri güçlü Kafka’nın şiirsel imgelerle dolu, belli bir 
estetik ve sanatsal yapı içindeki yazını ve içinde yaşadığı 
dünyası günümüze de yabancı değildir. Geleceği gören iç 
gerçekliği evrenselliğini, zamansızlığını bununla birlikte 
belirsizlik içinden çıkış arayışını da korur. Görüntüler farklı-
laşsa da içerik benzerdir. İnsanlığını yitirmiş ve nesneleşmiş 
kitlelerin yaşadığı bu dünya hâlâ karanlık ve ürkütücüdür.

“İnsanların çoğu bireysel so-
rumluluğunun farkında olmaksı-
zın yaşarlar; bütün mutsuzlukla-
rımızın asıl çekirdeği işte burada 
gibime geliyor... Günah, kendi öz 
görevi karşısında insanın gerile-
mesidir. Anlayışsızlık, sabırsızlık, 
ihmal: İşte günah bu. Yazarın 
görevi, bir kenara bırakılmış ve 
ölümlü olan şeyi sonsuz yaşama 
götürmek; rastlantıyı, yaşama uy-
gun bir şeye dönüştürmektir.”
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İnsan doğayla ayrımını algıladığı andan itibaren “al-
gısı ile algıladığı arasında” bir bağın olduğunu sezer. 
İlk elden duyusal bilinç düzeyinde de olsa bunun ne-

denlerini, gördüklerinin gerisinde neyin var olduğunun ara-
yışına da başlamış olur.

Algının kendisi bir üçlemenin birliğidir; algılanan, algı-
layan ve algı. Algı, şiddeti ve biçimi ne olursa olsun daha 
ilkel düzeyde de olsa akla bir uyarı, baskı yapar. Ayrı ayrı 
görülen nesne, olay ve olgular hep göz önünde olup biter. 
İnsan kendisi ile kendisi dışındaki var olanlar arasında ay-
rım temelli bir ilişki olduğunu da görür.

Fark edilen, algılanan ve birbirinden ayrı duran tekil nes-
ne ve olguların sürekli dönüşüyor olması, aklın önüne sonu 
gelmez zincirleme soru ve sorunlar kümesi yığar.

Ayrıca dönüşüm sürecinde döngülerin de olması (mev-
simler, gece-gündüz vb.), kaybolanın tekrar ortaya çıkması, 
bunların arkasında bir bağıntının, düzenliliği sağlayan bir 
gücün olması gerektiği sezgisini de uyandırır.

Düşünce tarihsel evrimi yolculuğunda kendisini, sezgisi-
ni güçlendirerek, potansiyellerini derece derece açındırarak 
mantıksal, tutarlı sistematik düzeye kadar taşımıştır.

Daha ilkel düzeyinden günümüze kadar gelişimi süre-
cinde düşünce, belirli aşamalardan geçse de hepsinde ortak 
olan şey duyusal olanla duyular-üstü arasındaki bağın ara-
yışı olmuştur.

Önceleri doğa nesnelerini (güneş, orman, hayvan vb.) bir 
tapım aracı edinirken bile bu nesnelerin kendileri doğrudan 
Tanrı’nın kendisi (ruh) değil, onun bir görünüşü, temsilcisi 
olarak kabul edilmiştir.

Bu durum özünde tinsel olanın kendini doğada sezip 
kendi özüne, düşüncenin sonsuz ve mutlak özgürlüğüne 
olan tükenmeyen yolculuğudur. Tinsel gelişim doğayı tanı-
dığı ölçüde kendisi ile doğa arasındaki bağıntının, onunla 
ayrımlı ilişkisinin bilincine varır; kendi özüne, kudretinin 
düşünce merkezli olduğu gerçeğine erişir.

Tin; mitoloji, din, bilim, sanat, felsefe formlarına bürü-
nerek doğaya gömülü olmaktan sıyrılır. Söz konusu formlar 
doğada bulunmaz, doğa yoluyla da üretilmez. Tarihsel ko-
şullar içinde kültürel atmosferler yaratarak hayat bulurlar; 
tinsel evrenin canlı formları olarak da felsefi düşüncenin 
anlama ve anlamlandırma çabalarına konu olurlar.

Toplumsal yaşantı kültürel atmosferi ve tinsel bileşenle-
ri ile gerçeklik kazanır. İçinde farklı amaçların, inançların, 
çıkar karşıtlıklarının, tutku ve eylemlerin çatışkılı ilişkiler 
olduğu bütünsel ve tarihsel bir süreçten oluşur. Bireyler bu 

bütünlüğün atmosferi içinde kendi varlıklarını oluşturur ve 
korurlar.

Hem çatışkılı, hem de birlikte olmak zorunluluğu birta-
kım tinsel değerlerin doğmasına yol açar: adalet, özgürlük, 
cömertlik, dayanışma, paylaşım, vd. Bu değerler hem tümel 
hem de tözseldir. Tümel derken karşıtını içinde taşıdığı, 
edimsel olduğu ve kendine dönerek kendi kendini yetkin-
leştiren tarihsel bir yaşam enerjisi olduğu kast edilir.

Tözsel olması ile, her tarihsel koşulda kendini açındıran 
sonsuz soyut tinsel güç kast edilir. Değerler tarihsel süreçte 
o günün koşulları içinde şu veya bu düzeyde farklı biçimler-
de nesnellik kazanırlar. Gerçeklik kazanmaları önlenemez; 
ancak kısıtlanabilir, geçici olarak örtülebilir, ama bu sonsuz 
güç (tözsellik) mutlaka kendini açığa çıkarır, dışlaşıp nes-
nellik kazanır.

İşlevi açısından bakarsak değer için ne diyebiliriz, nasıl 
tanımlayabiliriz? Buna basitçe, “suret kazanmış hakikat” 
demek yanlış olmaz. Eylemlere hem içerik ve yön veren 
hem de verecek olan potansiyel harekettir.

Söz konusu hareket gerçekleştiğinde, kuvveden belirişe 
çıktığında etkileri farklı farklı olur. Bunlar tecellilerdir ve 
sanat, hukuk, ahlaki ilke, herhangi bir eser ve ürün olarak 
nesnellik kazanırlar. Gerçekleşenler, nesnellik kazananlar 
gerçekleşme olanağının herkes tarafından yaşantılanabile-
ceğine işaret ederler, bu nesnelliğin doğasıdır. İşte bu nes-
nelleşmiş işaret “değerdir”. Değer böylece koruyucu, açığa 
çıkarıcı, çoğaltıcı, yönlendirici bilgi-deneyim ve eserlerdir.

Bu nesnel işaretin “değer” olabilmesi için geleceğe dö-
nük, hakka bağlı, hayata alan açıcı ve en önemlisi özgür-
leştirici olması gerekir. Alışılagelen bir söylemle doğru-i-
yi-güzel olmalı. Bu bileşenlerin içinde varlık kazanmadığı 
bir hakikat değer yaratamaz.

Değerin suret kazanan yanı onun tarihselliğine, eylemle-
rimizde bir dayanak, bir birikim, ereğe varmak için güveni-
lir bir deneyim olduğuna işarettir. Olgusallık farklı görünüş-
lerde eylemsellik yoluyla görünüş kazanır, ancak daha önce 
olanları birebir tekrarlamak, kopya etmek değil, başlangıçta 
soyut olan niyetin varlık kazanması için yeni düşünceler ve 
ilkeler geliştirilmesini kapsar. Onun tarihselliği, açığa çıka-
rıcı, çoğaltıcı, yönlendirici etkisi hayata alan açar.

Değerler dediğimizde birden çok değer olduğunu kabul 
ediyoruz demektir. Gerek bireysel, gerek toplumsal yaşa-
mımızda farklı alanlar, mertebelere bağlı olarak her alanın 
kendine özgü değerleri de ortaya çıkar, ancak hangi alanda 
ve mertebede olursa olsun özü yani kavramı değişmez. Her 
birisi “suret kazanmış hakikat” olma belirlenimini korur.

Bu durumda şöyle bir sorun karşımıza çıkar. Değerler, ki 
çoğul kullanıyoruz, çünkü birden çok değer vardır: adalet, 
samimiyet, cömertlik, dostluk, sevgi... Bunların buluşma 
noktaları, bütünlüğe erdikleri bir düzey var mı? Değerler ne 
için? Yaşamımızda bu değere bağlanıp bağlanmadığımızın 
bilincinde olmasak bile etkilerini gösterirler mi? Bunun öl-
çütü nedir? Öncelikle ölçünün ölçü olabilmesi için ayrımlı 
olanlarda kendisinin içeriliyor olması, onları kendine doğ-
ru devindiriyor olması gerekir. Tersi yönden şöyle sorabi-
liriz. Niyet olarak ister adil, ister cömert, ister dostça, ister 
samimi vb. olsun, değerlerin yaşantıya hangi derinlikte ve 
biçimde yansıdığını nasıl fark edebiliriz? Bunun yanıtı var 
mı? Yanıtı var; basitçe söylersek, o da özgürlüktür. Bu yanıt 
kendi içinde hemen yeni bir soruyu da önümüze koyuyor. 
Yapıp-ettiklerimizin değerlere bağlı, eylemlerimizin özgür-
leştirici olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Eylemlilik bir eyleyen, eylenen ve gerçekleşmesi duru-
munda bir sonuca varıp, süreci ve sonu ile bütünlük oluştu-
rur. Özne olarak bir şeye müdahale eder, onu bulunduğu du-
rumdan amacımıza uygun olacak biçimde dönüşüme uğratı-
rız. Dış dünyayla karşılıklı etkileşime gireriz ve bu ilişkide 
bir yandan kendimizi deneyimlerken aynı anda değişime 
zorladığımızın dirençleri ile karşılaşırız. Dokunduğumuz 
her ne ise onun kendi doğasına uygun olarak içsel olanak-
larını, niteliklerini açığa çıkarmasına yol açmak “iyiliktir”. 
Dönüştürücü etkimiz ancak dönüştüreceğimiz her ne ise 
onun yasalılığını bilmeyi ve ona boyun eğmeyi gerektirir. 
Bu boyun eğiş “doğruluk” ilkesine bağlanmak demektir. 
Ortaya çıkan sonuç, ürün, eser, hal, her ne ise o güzeldir. 
Sokrates’ten beri felsefi düşüncenin üç temel ideası zihin-
sel, duygusal, öznel bir önerme değil, varoluşsal hakikattir.

Doğruluk içermeyen bir iyilik, bunun ikisinden doğma-
yan bir güzellik olabilir mi? Hayır. Bir adım daha atarsak 
doğruluğu, iyiliği, güzelliği bütün olarak edimselleştirme-
yen, buna yol açmayan bir eylem özgürleştirici, bu bilince 
ermeyen bir özne özgürlüğü ilke edinmiş olabilir mi?

Varoluşsallığa dayanmayan ve yaşama alan açmak ama-
cıyla yapılmayan bir eylemden değer türemez, özgürlük 
edimselleşmez. Özgürlük tüm değerlerin kendinde birlik ol-
duğu tinsel zirvedir. Tersi bir ifadeyle değerler kendi zemin-
lerinde özgürlüğün edimselleşmiş görünüşleridir.

İçinde adaleti, iyiyi, doğruyu, güzeli, sevgiyi içermeyen 
bir ilke ve edim özgürlüğü edimselleştiremez, nesnel tin ha-
line getiremez. İyilik özgürlüğün eylemi, sorumluluk özgür-
lüğün iradesi, zorunluluk ise varoluşsal koşuludur.

İnsanın insana muhtaçlığından söz ederiz ki, öyledir. 
Bu gerçek hiç kimsenin tek başına kendi varlığını koruya-
mayacağı, ayakta kalamayacağı ve yetilerini kullanamaya-
cağı anlamına gelir. Birbirimize muhtacız, çünkü aciziz. 
Acziyetimizi öteki acizlerin desteği olmadan çözemeyiz, 
her birimiz bir başkası için aynı konumdayız. Acziyet sınırlı 
olmak demektir, acziyeti gidermek de bu sınırı aşmak zo-
runda olduğumuz anlamına gelmektedir.

İhtiyaç içinde oluşumuz ve bunun doyurulması çaba 
göstermeyi gerektirir. Karşılıklı sorumluluk altına girmek, 

belirli hukuksal sistem içinde karşılıklı olarak birbirimizi 
kabul edeceğimiz ilişki ağları kurmamızı kaçınılmaz kılar, 
değerler bu ilişki sürecinde oluşur ve yaşamın kültürel at-
mosferinde gezinir.

Değerlerin içselleştirilmesi, vicdana nakşedilmesi, ahlak 
haline gelmesi bireye ait, onun kendi kendisiyle yüzleşme-
sine bağlıdır, ama toplumdan böyle bir şey beklenemez. 
Toplumda bu ancak hukuk ve onu uygulayıp denetleyen bir 
merkezi otoriteyi, devleti gerektirir. Onun için şöyle denir: 
“İçte sevgi, dışta adalet.” Adaletin uygulanmasında dışsal 
bir gücün dayatması ve zorlaması vardır. Ancak içsel olan-
da, samimi, duyarlı, anlayışlı sevgi gibi öznel değerlerde bir 
zorlama olmaz. Bu tamamen bireyin kendi iradi eylemleri-
nin, içsel sorgulamasının, sorumluluğuna ve vicdani duyar-
lığıyla ilgili bir oluştur, dolayısıyla bireyseldir.

Bilincimizle bilincimize konu olan her şey akli bir sor-
gulamanın, gözlemlemenin ve deneyimlememizin sonucu 
olarak bizimle buluşur, bütün olur. Bu ilimdir ve bizi zorun-
lukların kavranmasına götürür.

Dış dünyanın zorunlukları öznelerin –tekil bireylerin– 
sonsuz arzularının, tutkularının ve yetilerinin çeşitliliği her 
zaman bir sorunsal olacaktır. Bu durumuyla da inişli-çıkışlı, 
çatışmalı, gerilimli dirimsel bir süreç izleyecektir.

Her ne kadar kaotik bir ortam olsa da birbirimize muh-
taçlığımız, bir arada yaşamak zorunda oluşumuz bizi kao-
sun enerjisinden kozmosu oluşturmanın yolunu bulmak so-
rumluluğuyla yüz yüze getirir.

Aklı kullanmak iradi bir tutum gerektirir, onu nereye ve 
neye yönlendirirsek oraya doğru akar. Edindiği kıbleye göre 
de form kazanır. Onun özgür kılınması veya tutsak haline 
getirilmesi olasıdır. Tümellere (değerlere) yöneltmekle be-
densel dürtülerin, nefsani arzuların emrine teslim etmek ira-
desi de bizde. Tümelleri kendine yön tutmuş akıl bizi insani 
yapılanmaya, duyarlığa, hak bilirliğe ve özgürlüğe taşıyor.

“Hakikatten kopan insan doğasına döner”1Haktan, 
değerlerden kopan akıl savrulur, yozlaşır, tutuculaşır. 
Deviniminin-açınımının ereğini kendisinden almadığı için 
içgüdülerin, doğal arzuların hükmü altına girer, “en güzel 
kıvamdan yaratılmışken aşağıların aşağısına” düşer.

Bilimsiz ve değerlerden uzak bir akıl, ahlaksızlaşır. İnsan 
için pek çok niteleme yapılmış olsa da onun kalitesi ve de-
ğeri, ahlakı ile belli olur.

Değerler özgürlüğü kıble edinirler, başka bir ifadeyle 
özgürlük değerleri kendi içinde birliğe getirirken onların 
bağımsızlığını korur, birlik içinde tutar ve besler. Değerler 
bu bütünlük içinde işlevli ve birbirlerine destek halinde öz-
gürlük bütünlüğünün hükmü altına girerler.

“... onları kendilerine şahit tutarak, ‘ben sizin rabbiniz 
değil miyim?’, demişti. Onlar da, ‘evet şahit olduk’ demiş-
lerdi.” (A’raf/172)

1  Muhyiddin İbnü'l Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye'den

Değerler Rabbi 
Mustafa Alagöz
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