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İçinde bulunduğuınuz evı,en, her biri kendine iızgU nitelikieri bulunan varlıklarla bir
anlam içazanmaktaç]ır. Bu varlıkiar içerisinde insanın kçndisi dışındııki vari*lardan farklı
dunıma gelmesitıi teınin çden çeşitli özellltleri bulunmaktadır. Üstelik ınsan. hem ewende
anlamıru bulmakta, hem dc evı,eni anlamlandırmaıktadu. Başka varlı.klar değii dç insan evreni
anlamlandırabiidiğiııe göre onun, diğer varlıklardaıı bir kısım farklı özellikler buluudurduğu
da kerıdiiiğinden ortaya çıkmaktadu. Değişik açılardaıı bakıldığında, bu farklı ye ayrrlcl
özelliklşrin ne kadar çok olduğu, rahatlıkla görtllebilir.
insaır, Platon'un (MÖ. M7-327} ifadesiyle 'toplum meydana getiıen"39 bir varlıktır.
Toplulü tıalinde yaşayan başka caıılılar cia vardır; iısanı farkiı yapan. içinde i,aşadğ toplumu
kendi isteğiyle oluşturup, bir arada yaşanarun zorluklannı ise, uyma,L" rnecburiyetinde oldugıı
çeşiıIi kuratlarla aşması, bu kurallarta ioplunu yönlendirebilecek kururnlar ol,ışturması,

Ariştçıteiçs'in (MÖ. 384-322) belirlemesiyle "siyasal üanjı"4ü şekiinde karşırruza çıloıasıdu"
Mantık ve felsefe açısından bakarsak insan, mukayese, soyutlama, birleştirme, kavram
oluşhrnn gibi fonksiyonlrıra salıip olan akiı ve zekasıal sayesiııde clüşiineır, düşündüklerini
ifade eden, felsefe meydana getirip metotlar belirleyen; teknik açıdan bakıldığında bilimsel
faaliyetlerde buiuııan, teorik bilgilerini hayatın çeşitli alanlarırıa aktaı,arak hayatı daha kolay
ve yaşanabilir hale getiren tekrıikleri geliştiren, kısaçası "alet yapan"o'; evreni okuyan sanai
açısından btıkarsak var olaılardan yola çıkıp kelirneleri, se§leri, renkleri kullanarak kendi iÇ
ditnyasındaki giızellik du,vgusıırıu açığa çıkaran,u' böylece sanat icra eden varlık olarak

karşrrnua çıkmaktaılır,

§ Platon, Devlet,
Çevirenler: Sabahattin Eyııboğlu-M. Ali Cimcoz, Turkiye
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Bürtiı bunlar dikkate alrndiğında insanın, duygu, düşünce ve cieneyinrlerini, diğer
a:l*]aıda bulunrnayan bir biçlmr3e üretime akiırran'nilinçli bir varlft olduğunu gö;:mekteyiz.
Lnsanın üretkenliğinde diktrıat çeken lıusus; betirli bir plan ve prograrn çerçevesinde üretirrı
\-aü]nasl, neyi niçin ür,ettiğini bilınesi ve iırettiği şeye değer vermesidir. }Iatta insaır, yalırıe
kendi ürettikierini değil, kendisi tiışıırda üretilçnleşi de değerlendirrneyi bileııdir. Diğer
ıanlılarda bu özellik brılunınaz; sözgelimi aülar, sadete kendi gıdalarrnı sağlamak içiıı bal
iaparlaı, ]tşndiloı:inş yetsn niklardaıı sonrasını ne yapa-caklarmi bilemez, bir başka alanda
falıdaiı hale getireme z\er"Etı tarz örnelçleri arttıımak münrkiiııdıir"
Yiıre hayvanlarur görme, işitıne, algılaına, hatırlanıa gibi özellikleri buluırsa da
.Aşistatolçs'in dc tıelirıtiği gitıi yalnızca "insan cinsi, §anat yt akıi yüriitrn*ye kadar
,,

ki iısan,

sadeee sonrut şeyler iişetmemekle kalırıayp, ayrıı zanraiıda
gözieınierini ve akıl yiiıiinı:ıeieı,ini daha farlılı aianlarda ilretirnç aktararak onu diğcr
varl*iarı.lan furklı yapan sanat, bi}gi vs. de iireten, bir varlıktır.
İ:rsarı, iirettiği biigiyle !çenrliıre uyguıi lıir çevre kurı-naktadır. }3iı çevre, ireı,filrl{i duygu,
düşiınce, yet*nek ve birikinıini elds e$iği ve kendisinin de içinde yaşadiğı doğadır. O,
doğadan eide ettiği l_rilgilerl.ıi, kendine özgü yetenekieriııi de l«illanarak yine c}oğaya
akiarmaiıta, o;ıu adeta gergef gibi işleyerek bir donanırır oluşi;ıııınaküa ve şekillendl-ıaekte,
brınunla da kalmayp aiie, tcplr,,ın, deviet git kurumiar cluştunnakta, bıı kuıı.ıminrın
işlertiğini sağlayacak kulatrlar lıeiirlernekte, hatta doğayla yetınmeyip doğaüsfii bilgilere
erişmeke, iiraııç mı:cielleri geiiştirınektedir. İşte insanm oiuşturduğu fiim iıu dıınanıma k,iiltür
denielç yanlış cltıasa g*rektir. ü halde insan, kiiltiir *iıış[rııııasından ctolayı da farkiıiık
göstermekte, bıı fariilılık da onu, ıloğa karşısında üııt,iin duruma getiımekledir. İr,sanı,
kültiirşl tıir varift haiıne getiıen ve cioğaya cg§r]len kılan en öııenıli yeteneği, bilgi
edinebiieıı, bilgiye ulaşabilen, bilgi tiretehilen biı, variık olınasıdır. Bu 3ılizden F" Bacon
(1561-1626), "lıiimek hakirn olmakfir" denıiş ve Bacon'darı itibaren insanın doğa kuwetleri
üzerinde egemenlik lçrrrma amaçı giderek arturıştır.as Görüitiyor kı insan, sacieçe bilen değil,
a;.rıı zamanda bildikierini uyguiayan ve her şeye egerrreıl oinak isteyen bir varliktır.

_viikselir."aa f]çmek

i

§iigi, iıısaııa özgü önernii bir güçtür. Önemli olan, bır gücüır farkında olup

bunu

insanların faydası yolunda kuilanabilmektir. Bu güç oııu sadeçe diğer varlıklardan ayrı bir
kcnuma ytikseltnıenrelçtedir; aynı zamanda insanların kendi aralarında da iıir ayırınr nbklası
oinnaltadır. ğilenle bilıneyen hiçbir zaınaıı avnı kategcride değerlendirilrnerniştir. Eu, dinıle
de, feisefede de. biiundş eie böyledir. Krıran'daki "De ki hiç bilenlerle bilrneyenler bjr olıir
ınu? E.*nu aııçak akıi sahipleri anlar."(Zürnerl9) ayeti, buna işaret eltiği gibi" İUn; S;na üSS0i03?}46 ve l)*scartes {l59fi-1650)a7 gibi bir çok filozof yazdıkiari eserleri herkesiıı
aıiayaırrayacağııı ifade ederek, insanları bir ayırrına talri tutrrıuşlardır,
Diğer canlılarda buiunmayan ve yalnızea insana özgü olaıı hususlardan biri de insanın,
değer iireten lıir ı,ariık olrnasıdu". i{er topluluk, kwdıığu siyas1 oluşunr içiııde kargaşa
çıkmasuıı öniemek ve lnsaniarın ırlnınrlu olmasuu sağiaınak için çeşitli lıukuk kuraitarı
geliştirdiği gibi, hulıuk kurailarrndan a}ryı yğ fakat müeyyideİeri sonıı;t olmayan ve uymayı
taahhüt etriği bazı soyut kurallar ko.varak ahi6k? değerlere ulaşmiştır. Böylece İnsanlarıı

filozııiiı Kant (17]-.ı-_ S -(
Ya|ıızca İnsan gerç=.. :-.,

,{hlak, aynı zarnanıia k:. :_-göstermektedir; tcpl::

--:

ahldk aıılayişları _, ,ı"t:-. - i i
ahldki yapıları buluız:_. ::_j

Düşünce tarüi 5,_1.-;;:

arasırıda biigi ve a-njaı :.:: ,
Bı, soı"ş,ulanıalai. r.:;::ı.

soRılari ardı ardina sıra.ı--_

önçe

ivişiiı ne ılduğıı- ,;.:

ıın,ı ı;ıutiulıiğa ulaşL=..- :
ne dtrçce etkisi va:C:- ı,,:_

.

bilgi, insanı iyi bir ai:iıi.:
biigiye sahip olanCaı :.ı,:

ibarettür.

Ahl.]k. bL, 1zuar!_.

:::

bi]şçden, bu ilkeieri ı._i._

_-

İ.llken'in soıguiam-:. Lıilerneyeceğımiz b} _.iı: := _

.

hıikuk. rıe din, tıiiC*ie:*:__-

etrnşven bir kura! ve-ıb.]_. . ;
tıyguianarrıaz. Övle ise e.. .==.

göıe bilgi, yaşaviş biçı-,=_:
bilgilcr, hayata ai«anln3:-- ;

doğuyu bilmek]e buıjar: :_.
kendi yaşantroza akse:;-::
faydah lrale gelrııeslıi i: -,ı._ibirey, bunu ancak kenl:;ı:_ .:
hayatin her anında ahjd.k]:
herkesiç "her şel,den ö.-_:.: t
gerektiğiııi be]iıtereiı bar:t l,
oirışturaeağrnı ifade ejei:ı:
belirledikien sonra, eid; .:_'bilinen "felsefe ağacı" :.:-:::
gibidir: Kökleri mcui: ,_ ::
ilimlerdir. ıınlar da beİ :..-

,

kastettiğirn ahlAk, ciiğer :]_:_.::

birbirleriıiin h,aklarııa ııyınaiarı içselleştirilmeye çalışılmış ve bir yaşam biçimi
clıişturulmuşnır. A?ıt6i*n yalnız*a insana özgii alıııasınln en önemii netieni. Aiman
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diğer

gÖrnekteyiz,

J-:::. :.:;e\ tsuıde Üretim

_

:,:ı:::: i{arıa insan, yaliue
.:-:--T3i; l,ilendir. Diğer
::-;.i:--ı_1 Saglaniak

için bal

]-.::..Z_ L,r başka alanda

: :zı-_i:eri
,..

,:

_,''

"sll

b,uiıinsa da

1trl,ıtmeve kadar

]]:}]P. n}'rll zanarrda

::_::: ı*kararak onu diğcr

, : ._ :ğı:e. iıer tllılii dııygu,
,,a5adlğı doğaılır, o,
: -.::
_: r-:"mara]i ;vine dcığaya
;_- 1..- ı= şekjilendirmekte,
, ,:::::,iai<,ta. bu kur,ımiarın

,:-:3\ ip dcğaüstü bilgiiere
kiiltüı,
-:_ :*ı,ı ıu dcnanıma
- -]...- dolayı da t-arkiliık
:_::] EillTnekledir. Insanı,
;: .iı;rıii _",,eteneği, biigi
,..:;. 3]j ı"üzden F. Bacon
,,ı-:: i:,-ıaırı doğa kuvvetlerİ

i

_:_ıan. saclece

ş.,,::
_

bilen değil,

'c} ı ariıktır.

.:.*

tarkinda olup bunu

.: *-;t: raılıkiardan ayrı bir
nbktası
--.:. ia bir avırım

::,. :.::İ-qıeinİştİr. Bu, dİnde
bir olur
-_:- ıi.e bilmeyenler
Sin6
i980::-. :::ii gibı. ibni
,.::::,ıaı eserleri herkesin
.

j::;.

:

-;*.,a:can biri de insaırın,
.-,:-.: r,.,-ışurıı içiııde kargaşa
: -;: çeşitli hulçuk kuraltarı
5- :-::İ olrnayan ve u}mayü
_.:rlliŞl J Böi,lece insanlarrn
: -1 ,3 bir yaşam biçi,nıi
*ı öıemli nedeni, Alman
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filozcıtı Kant (1724-i804) iarafiıdarı da oldukça yerinde beliıtildiği gibi özgürliiirtür.
Yalrrıaça insan gerçek aıılamda özgtir olduğu için ahldki varJık olaıak kabui edilebiljr.a8

Ahlak, aynı zarnanda kültilriin öneınli unsurlarırdarı biri olup, kiiltiirler arasffida değişkeniik
göstermektedir; ioplumiaruı ahldki özellikleri farklı farkiıdn. Toplumdan topluma değişen
ahl6k anlayışları yaırrnda, ayrıı kültiirel değerlere sahip bireyierin de birbirlerinden farklı

ahlöki yapıları bulunmaktadu.
Düşünce tarüi boyunı;a filozo{larrn birçok problenri irdelediklerini görüyoruz. Bunlar
arasırırja biigi ve ahl6-k gibi iki ternel protılernin de sürekli sorgulandığı diklati çekırıelctediı",
Bıı sorgı.ılanıalar, geçmişte c,lciuğu gibi, giinümüzde de yap;imakradır. Mr-ksaeiımız ıre bu
soı'ı-ı!ar; r,ıdı arciııra sıraiaıualt, ne de hu soruiara veı,ilen ceıapları araınak]rr. Ahlökıtı amact,
Ğıce iyiııiiı ııe olduğurııi l,espit etnıek ve dalıa sonıa insan hayatutda 'iüri'yi egemçn kılmak vç
tnu ıiıırtiu.luğa ulaştınnalı" clıliığuna göre, ulaşmak istediğiıiıiz, bilginiıı bu amaca erişmede
rıe ıiçrşce etkisi vardır? Bilgi ile alılök arasında doğrudan bir ilgiıien söz ediiebilir mi'l Her
biigi, insanı iyi bir ahlika ulaştırabilir nıi? Alıldkın oluşup gelişıriesinde etkili olan bilgi, o

bilgiye sahip olandan başkasırıa da tğda sağiayabilir iıri? sorrıliuına yanıt buinrakJan
ibareitr.

Ahlak, biı, yaşayış biçiınidir, Ancak nasıl hareket et-ııemiz gertk,tiğine ilişkin itkeleri
bilıııeden, bu ilkeltri nası! uygulayacağımızdan haberinriz clanıaz. Bu konuCa Hi!ıni Ziya

İİlken'irı sorgriiaması,

tr<onunun

tespiti açısından ö.nçmlidir: "Bilrnediğınıiz

ye

biiernel,eceğimiz biı, ilkedeıı kuwet alarak eylemimizi na;ıl aydınlatabiliriz? Ne ahi6k, ne
hııkuk. ne riin, bildikleriıniztc hiçbir ilgisi oimayan ve bize anlayacağınıız şeylerie hitap
etmeyen bir kurai verebiiir; verirse o kural görgü ve anlayış diinyarrızın dışında kalacağı içın
uygulanarıaz, Öyle ise eylemlerin düsturlaru:ı da bilgi yoiundaı geçerek aramalıyız."a' Duna
göte biigi, yaşayiş biçimimiz olan ahlökur ilkelçrini oluşfurmaın].zı sağlamaktadır, Ancak bu
bilgiler, hayata alrtarılmadan ve yaşantmızda izieri görülmeıJen bir ;ıırlarr ifade etmez. İyiyi,
doğuyu bilınekle bunları hayatirnıza uygulamak birbiriyle orantılı oimaiıd,ır. Bunlan önce
kendi yaşantınrıza aksettinıredikçe, başkalarının iyi olrnasiırı, bilgilerimizin başkaiarına
faydalı hale gelınesini de bekleyemeyiz. Bilen ve bildiklerini yaşantısına aktarmak isteyen
birey, bunu ançak kendisini idare edebilecek bfu ahlak ile sa.ğlayabilir. Çilnkii yaşadığunn
hayatın heı anırıda ahlökla iç içeyizdir. I)escart*s, anlanrlı bir hayat yaşayabiirnek için
herkesin "her şeyden önce kencline, hayatrrıın işlerini düzenleyen bir ahldk çdinrnesi"so
gereidıiğiııi belirteıelc böyle bir tutumun daha yiiksek bilgiler elcie etmçııin ilk basamağını
oluşturacağını ifade eanektedir, Descartes, !ıilgirıin ilk basamağııı ahl6k edirrrnş olarak
belirledikJen sorua, elde edileiı bilgileıin soır amacının da ahl6k olduğunu herkes tarafından
bilinen "fçlsçfe ağacr" nıetaforıııda şöyle açıklaırıaktadu: "Böylece bütiin felsefe bir ağaç
gibidir: Kökleri metafizik, gövdesi iızik ve bu gör,deden çıkan dallar da öteki bğtiin
iiimlerdiı,ı onlar da belli başlı üç dalda topianabilirler: Htkimlik, teknik ve ahl6k. Burada
kastettiğim ah[6k, diğer ilimierin taın bir biigisini gerektiren ve bitgeliğin en son basamağnı

{8
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Kaıt, Iınmanrıel, Alı|§k Meta{iziğinirı Temelienıliri!mesi, Çevireı: İonna Kuçuradi, Türkiye l'elsefe Kurumu,3.
Baskı, Ankara, 2002, s,66-72; Akaısu, Bedi4 Çağdış Felsefe-Kant'ian Gtinümüze Felsefe Akımları, lnkılAp
Kitabevi, 2, Baski, İstanbul, 1987, s. 41 vd.
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Ülken, Hiimi Ziy4 Bilgi ve Değer, Ülken Yayınları,2. Baskı, İstanbul, 2001, s. l0.
50
Descartes, Felsefenin İlk€lerl, s, 16.
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teşkil eden en yiiksek ve en tam ahl6ktır."5l Bıına göre "ahlök, htm feisefe ağacının tohumu
yani bilgiye gıriş, hem de bu ağaçtan toplanacak me},ve ya.ni bilginin sonucudur."s2
Öyleyse bilgi, ahiökın iki bölürrıiınden biri olan teorik ahldkın iikeierinin tespit
edilmesinde önemli olduğu kadar, bu_ilkeierin yaşama a.ktarılması anlamında olan pratik
ahlikır uygulannrasında ria önenrlidir." Biigi ile ahi6k arasındaki ilgfuin tespitinde 'kendiııi
bilınç'nin, önçglikie teorik boyutunu değerlendirdikten sonıa, yaşantrmizda ne türden pratik
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5!Descartes,

Felsefesi, Hü-Er Yayınları, 2. Baskı, Konlıa, 2003.
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Piatoı'un bilgiii olmakla erdemli olmak arasında.ki llgideıı söz ettiği eserler arasında Ozellikle Kharmides
(Efiatuı. Khıırıniıieç, Çeviren: N. Şazi Kösemihal, MEB. Yayınları, İstanbııl, t998) ve Sokrates'in Savunmast
(El!atıın, §okratesoin §*vunması, Çevirenler: A.zra Erhat-Sabahattiı Eyuboğlu, Renrzi Kitabcvi, 2. ijaskı, İsta.ııbul,
19'71) belirtitebilir. (Piaton ı!a hocasının görüşleriııi trıeı,ıimsemei<tedir,)
"56 Eflatun. Kharınldes, Ii:3d-115a.
Cevizci, Ahmot, İlkçağ FeEsefeşi Tarihi, Asa Kitabevi, 3. Baskı, Fursa, 2001, s. i l3,
5?
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varıil :ı";

sürdüireiıilen yg y3çç_|ı,< ; .--_.
olan ilgi ," ll*tlşio,,,.'.-;

"kenciini de nş derşce bilge isen o cleı,ece ırrutiu salmah§ın"59 sönuı]ulıa ulaşnrakladır,

Ahlik
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Bilgili olrnak, ercleınli olmaksa, bun.un sonucu tıiige olmaktu:, bilge olmak da bilgili otrmaktır.
Bunıın sonııcunda §okıates, bilgeliğin mutlu olmak için yeterli oiduğıınu kabul ederek

14.

-

"biigelik, kendıııın n: ,.

açısrndan öneml;dir. Piatoır'rıı §okratjk Di_valoglar'ıırin tamamında Sokates'in bilgiti
cıimakla erdemii olmak arasrnda bir'uağ k:urdugu anietıln" Bu anlatrmdan ınlaşılCığına göre
'nitgili olınaktan geçtiği kanaatindedir.'o Biigi iie ercleir,ı bağıııın
Sokates, asıl erdemin
s,:rıuçunda ise eııelainıı:nia'ya yaııi mutiuluğa ulaşılu. Şiiphesiz mutluiuğa göı;iiren başka
f,a vardır" Aşcak biigi-,:rdem ıırtakliğıyla kazanılaır ınutluiuk, gelip geçici oltnayarı,
"ııollaı,
kaiicı bir ıııutlrüukt_ur. zateı yazımızın çerçevesi de bilgi ile kazaıılan erdemler ve bunuıı
getirdiğı rnutluluktur. Öyleyse burada hemen sorrnak gerekir; her tıir bilgi ereleınli olmayi
g;erektirir ini'l Ya da her biigiyle eudainıonia'ya uNaşılabilir nıi? Değilse Lıangi tıilgi
nrutluluğa götiirtir? Sckates'iı düşiinceleri gözden geçirildiğinde her 1ür bilginin erdenı
olmaıiığı göriiiobilir. I-Ierhangi bir sanata ve,va mesieğe ait bilgi insaıı mutlaka rıiııı:lu
çılecekİir diye tıir scınuç.a uiaşılaınaz. Sözgelimi insaı: ııij&emmel lrir 'oii-im aıjanıı otabjlıi,
çok yeteııekli iıir hşkinı, uşta biş nnarangoz, saraç, dokuıııacı, genı.ici ve,va değişik nrşsiek
gruplarındaıı birinde çı,ık maharetli olabilir; aria bu tıiigiieıi ıı insaxiarıa mııtiu oirrıalaııra
ycter demek yarıiış olıür, Fiatia lıu insanlar mutlu olmayabilirler,') §olErates'e göre yaşanıak
da bir sana,rtır. "Yaşan:anm aıiıacl olan muthıluğa erişmeııin yollaı,ı ise bir insan kişiliğini
rneydana getiren yetkinlik lıaileri olarak tanımlanan erdenılerden başka hiçbir şey değiidir.
Eaşka bir deyişle ı:nda erdem, mutluluk amağınm aracı <ılınak durumundadrr; yani erderır,
irrsanur doğasını tam olarak gerçekleştiıdiği, keııdi yetkinliğine ulaştığı bir hal olan
euda.imonia'l,a göiüren, keııdisiyle söz konusu muiluiuk amaclna eriştiği değer ya da
niteliktir,"56 ÖyĞyse erdeme gtıttıren bilgi, "iy,i ve kötijııün bilimidir."s7 Oıia göre İyi v_e
körüıiiin hilimi bulunmasaydı, bütün bu işler bizim için gerçekten iyi ve yar,arli olamazdı."

Erzı_ırum, 1999,s. |2'l.
5'
Pratik ahl6k kr_ınusuııda bkz: Erdenı, I{tısameddin,
la2:ıa4:' Eorik ahl8k için bkz; aynı eset, s. l3 vd.
5a
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tıiige olma.rıın ,*yu.-.=_
'kendiiıi taıııması.ciir. Ln .. .
neyiıı iyi ney,in koı,l. 11 .-"
egeınen ol-,nası be!:i:-.- -

yansimaiarı oiabitreceğini tıazı önreklerle ele alnraya çalışacağım.
Bilgi-ahldk arasındaki ilgi araştırıiırl<en, düşiirıce yapısı ile yaşanü tarzı arasında tarn biı,
ulurnluluk grirülen, bilgisini yaşantısına aktarabilrniş ve düşündüğıl gibi yaşanrı.ş oİ.an
Sokrates'in (fuiÖ. 469-399) düşünceierine bakınak, bu lconuda lıir yön belirleyebilrrıelt

age,, s. l7.
'? Özdeıı, H. Onıeı, "'Descaıtes'ın AhtAlı Anlayışı", Atatüfk Üniversitesi İlahiyat FEL-ıtItşsi Dergisi, Sa_vı:

haide bu bilge]jt

yükseltmek gibi
1"l{e.* :_doğrusu insanm bu aıı:,:: _
Bu soruya Soi<rates. bl=:__.Delphoi'deki rapına\ı_a ı:_.

Montaigne

(153.3- 1_§9]).
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metafiziğim, fiziğimdir'-'' ;o-_;

l.ııe,vi ra-(.\ L- : - .. j
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age., l 70d.
Eflafun, age., l6.1d,

"'Eflatun, age., 16?a.
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O halde bu bilgelik ercienri nasıl kazanıimaktadır? İnsaııı, bilgelik seviyesine kadar
yükseltmek gibi yiiksek bir amacı bulunan bilginin insana kazandirdığı şey nedir? Daha
doğrusu insarıırı bu amaca ulaşnıak için nereden başlaııası, hangi bilgilere ulaşnrası gerekü,?
Bu soruya Sokrates, biigelik, insanın "bilip bilmediğini bilırıesi"60 cevabını verrrıektedir. O,
Delphoi'deki tapınakta bildirilen "kendinin ne oldu$rnu bil!" ifadesini kabul edcrek
"biigelik, kendiııin ııe ol<iuğııırıı bilmçkt-en lıaşka bir şey değildir" clernektşdir.6l f)emek ki
Lıilge cimaııın veya erdemli olrnanııı iik basamağı, insanın her şeyden önce 'keırdirri bilmesi',
'kendiııi tanıınası'dır. Öyie ya, da,ha kendini bile tauımayan, yeteneklerini keşfetnıeııiş olan,
ne;;in iyi ncyin kötti, neyiı doğru ıeyin yanlış olduğunu bilmeyen Lıir iıısantian doğa,va
egeilen ohıası beklenşbilir nıi? Kçndimizi tanunaksızıı, ııcyi isteyip neyi istenıediğiniizi,
i;enıli i;atalartrnizır:t, yanhşlarunıziıı, zaaflarımızın neler oiduğunu bilmeksizin bu yaniışlaı,ı
cüzeltın,;nıiz söz koirırsu o|arnaz, Ö.vieyse insanur; ne yaprnası gereid.iğine vcya neyi ya,pıp
ııeyi ;.ıapalnayacağına karar verıneclen önce kendini keşfetınesi Ve tanlması, 'ben neyirrı?'
soruşunün karşılığını buiması gereklidir. Njtekim varlikiar arasrnda kendinj tanıma
bilinçinde clan, keirdini keşfbdebilen, kendisi ve başkaı;ı arasında ayırım yapabilen,
dolayısıyla da keııılisi kaoar başkasını da ciüşüırebilen, başkasına da faydalı olabilme;vi amaç
edinen yegane varhk, insandır. Çilnkii insan tek başuıa değil, başkalarıyla varlığını
sürdı'-irebiien ve varrılrış ştirecini hern kendi ciıısi, hem de kenclisi dışındaki diğeı: ı,arlıklaıla
olan ilgi ve iletişiıııiyie taııarırlaınak ve devanr ettirmek duri.ınrunda olan bir varlıktır.
Biigi iie aiıltik arasındaki uyıım, insana kendini bilıııeyi ve tanırnayl öğrettiğine göre,
aca'aa bu sonı_ıç her insanda göıüiebilir mi? Bu erdeme ulaşınış ııian kişi, sadece kendini
tanrrnakia kaimaz, Sokrates'in belirttiği gibi "başkalarının neleri biidiklerini veya biliyor
sand*larını aıriayan, böyiece gerçekien bilenlerle, biidiklçrini sanıp, bilnreyenleri ayırt eden
cle gene odut,."62- Ancak hiç kuşku yok ki her insanda aynı sonuğun elde edilrnesi mutlak
olarak bekleneınez. Böyle bir erdemliliğe ulaşabilmiş olan insaıırn, bu yiiksek seviyeye
ulaşmasnda felsefi bir çabaııın buiunduğu rahatlıkla anlaşıtabilir. Bu çabanın başlangıç
noktasınıı, iırsanın önçelikle keııdiııi taırmayı aınaç edinmesi old-uğuriu beliıtmiştik. Bunıı
yapabilmeııin yolu da insanın kendi iç dti,ııyasuıa yönelmesidir. Kendi içine katlanan, kendini
dinleyen insan, tıurada kendisiyle baş başa kalır ve kendini anlayabilir. Kendi özünü iyi
kawayıp kendini tanıyabilen iısan, varoluşunu iıu tanımadan soııra gerçekieştirir. Bir başka
ifadeyle, kendiııi tanıyaü insan, hiirriyetinin farkına vanr, ne yapnıak istediğine karar verir,
kişiiiğini daha rahat oluşfurıu ve dış dtinyayla, başkalarıyla oları ilişkilerini de bu kendini
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1.:, -j: §.ı_§tndf iizellikle Khannides
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tanıyip gerçekleştinniş obna huzuru ve rahatlığıyla uygular.
Kearlini gerçekleştirme yolundaki bu yaklaşım, hassasiyet isteyen bir tarz olup, bir
başlangıç noklası oldıığu kadar, aynı zamanda bir sonuçfur, Başlangıç öz ise, sonuç da iyinin
ne oidtığunu anlayabilmek, ciış diinya ve başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilmek, varlığa sevgi
ve saygr duymaktır. Bu anlayışı, Denemeler'iyle tanuraır Rönesans'ın iinlü Fransız düşüntirü
Montaigrıe (153.3-1592), "kendimi herhangi bir konudan daha fazla incelerim; bu, benim
nietafıziğim, fiziğimdir"63 ifadesiyle rasyonelleştirmektedir.
kendini bilııe,vi rasyonelleştiren insan, artık sokıates'in dediği gibi, "kimseye bilerek
kötülük yapmaz."64 O, bunu söylerken, kötülüğiln bilgisizlikten kaynaklandığuıı, kötültik

* Ef'latun. age., t 70d.
u'Eflafun,

-l-:

age., l64d.

"'t}İlaun, age,, ıo/a.
6r

o'

Moııtaigne, Denemeter, Çeviren: Salih Keskiner, Ekol Basım Yayın, İstanbul, 1993, s. 359.
Eflatun, Sokrates'in §avunrnası, 37a.
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yapan insanın. vaDtlğı şeyin kötti olduğıınu bilmeden yaptığuıı da ifade etmçkiedir.65 Bilgili
olsuı, biigisiz olsun hiçbir insan, yaptığı işin kötü olduğıuru kabul ederek kötülük veya
yanlış clduğunu bilerek hata yapmaz; yaptlğ şeyin iyi olduğiırıu sanarak köti.i bir dawanışta

bulunmaktaciır. Erdemli oimaya götiirmeyen nice bilgi, sahibini kölülük yapmaktan
alıkoyrrı.".y"abiiir. Hatta erdeme götiirmeyen bilgi, insanı ihtiras sahilıi de yaparaL iyililıten
uzaklaştırıp k:öhilüğe yaklaştnabiiir. Çünkii böyle "nir insan, kendi çıkarının peşinden giderek
iyi bir şe;ı yaptığıru sanırken, kötit olan bir şeyi yapmş c,labilir. ü bu davranışı, kendİsi için
i_vi olan bu eylemin, başkası için kötü olduğunu bclki de bilmecien, daha doğrusu, o eylemin

sadece rendişi

içiiı iyi

ciduğuııu ciüşiindliğilnden dolayı yapmakta, 'oaşkasıni
tiüşinnıenrekedir, "Öyleyse bir jnsanın iyiyi yapınenıası, sadece bilgisiziikten gelir.
Bilgisiziik denileıı şeyse, doğeı,li şeyler üzeriıı.de yalan \,anlıo şeyler biinıek, ilıiyi i<ötüden
tı,lıramanıaktir. Bııi,ıdan da şu sonuç çıkar: Kirnse köiii olan, ya da kötü bildiği bir şeyi
istcyeıtk iapffi.az; zaten insanuı, kötil bildikleriııi iyi bileiiklerine .iisfiin tutmasr, doğasına
har ;jama.n iyi,vi ister, ancak iyi sandığı, aslrnda çoğu zaman kötildfu, böylece
iıiiiıreyerek köıüyü yap)niş üüiur."oo O iıaldç gerek §okra{*s'in gerekse Descaıles'ıiı
beiirttikleri gibi erdemr götiiren !:ilgiye ciayalı bir ahl6k geliştiırrıelidir; çünleti bu tıiigi,
a-ık_u,ıciı,. Iırsarı

kötiiltikten ıızaklaştırıın, iyiiiğe yııkiaştıran Ve iyi o}anın Yalulrıasrıı sağlayan bır yapıya
salıipti-. Yaphğmın doğru cılduğunu sanıp da yaniış yapan insanın <ia uyarılması gereklidir ki
yaptığınm yaıılış oldıığunun faıkuıa varabilsin. Bütiin bunların yapılalıilmesi ıie insanın iç
dünyasına vönelıresiyJe gerçekleşelıilir. İç diinyasına yönelen i:ısan. asıl ııiaıiın i}z'*
tlönnrek, keırdisini bilnrek ve tanınıak olriuğunrı anla,valıiiır. ijntü Türk <iüşüniir ve or.r.nt
Yıınııs Eıirre t.l24ü ?-i32ğ ?) de bu koıruda Sokratcs gitıi .Ciişünrneinedir. \lunus,
"ılim iiim bilrnektiı,, jlinı kendiır tıilmektir
Sşn kenıJ.iııi bilme;ısiıı, y§ nice rıkiımaktır."67

dizeleriylet bunu ariatrnakta ve insanın bu öz'e tıIaşaLıiiecek gücü. bilgiyle elde
edeceğini belirtmektedrr. İnsan, bu öze ulaşabilecek güce sahiptir. Nitekim Yunus Emre'den
iıiraz sonra yaşamış olaıı Haeı Bayraıı Veli'de (1340 ?-i430 ?) de aynı yaklaşım bulmak
münıkiindiir;

"Eilinek istersen

seıri, cön içre ara c6nı
Geç c6ırından bul 6nı, sen se.ni bil sen seni
Bayraırı öziinii bildi, bileni anda bııIdu
Buian ol kendi olCu, sen seni bil sen se.ni."68
§Lıülüyoı, ki sOzll edilen düşitrıfu,lerde asıi olan, öz'ü yakalamak ve öz'e d.tinmektir;
çiinkü öz veya iç aııiaşilmadan diğer varlıklar anlaşılamaz. Nasıl bir ağacın tohiımunda o
ağacın bütiin özellikleri saklı ise, büttln kişiiik özellikleri de insanuı özünde saklıdır. Ancak
acaba öz'e d(;ırrntk, öz'ü bilnıek yeterli midiı,? El'netie yeterli değildir; ama öze dörunek,
ıılginlaşınak açısindan öiıeınlidir. Feiseff bakımdan yeteı-ii olguıriuğa ulaşırıanın yolu, içe
dönnşkten geçmektedir. Yeterii rılgıuıIuğa ulaşmacian, bir başka deyiınle kerrdini yeterince
tanıınadan başkasını tanımaya kalkışınak, kendini geliştiı,ıneden kabuğunıın dışına çıkmaya
çafuşan ipekböceğiıe benzemek deınelçtir. Kendirıi ram aılamıyla geliştiımeyen ipekböceği,
k_abuğunrın rlışı.na çıknıaz, çıkamaz. Kendiııi aşama aşama geliştireıek kabuğunun dışına

çil."ınaya çahşan ipekböceğine dışarıdan ınüdalraie edşrek kabuğundan çabucak çikması
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sağlansa bile, gslişiınini tamamlayamadığı için, çok kısa stirşde kuruyup gider. 'i"ıpkı bıınun
gibi kendine dönrneyen, kendini geliştiremeyen, ahl5ki açıdan yeterli haie eelmeyen insan da
hep Üireysellik aşanıasuıcia kalu, toplumsal biliıce ulaşamaz. Kendini tanlyan insaı isç arlik

kçndini aşrna)ia başlamış bir insandıı,,

İçe dönmek, kendini tanımak bakrmuıdan öıemli olnıakla birlikte, 'ben'in drşrrıa
çıkamamak da önenıli bi.r probiemdir, İc diınyasına sıkışıp kalrrıak, başka hiçirir şey
bikreden sadşce kendini bilınek aniarnrna gelen solipsizme

götürı]"r69.

Bunu aşnıanrı yoiıı da

ben'in dışı-ndakini" yani başkasuıı iıa,bulden geçer. Nitekim Desçartes, "düşünü;zoıuiır,
öylci,se varınf' threrinesi.7le örıce iç diinyasınııı derinliklerine yönelıriş, ama buracia
kalınaınış, k.:ndisi dışındaki gerçeklikieri de fark e,Jerek solipsiancion lc;ı,iııiııruştui,.'n Bir
lıaşka ifudeyie kerıdinç yöııelen iıisan. kendini tanrrrıa yolunda mesafş ahııayı, olgunlaşmaya,
başkalaıını da tanlyıp anianıaya başlar ve "ben" ıaeı*ezli biri olınai<tan kunulur; "beil"dgn,
"biz"t ulaşır. Ken<lisjni tanlyaı ve bilen insan, sadece kendisine .teğil, başkasina da yararlı
olabileçek işler yapmak gerektiğini kawar; böylece hem yiıie keııdisine, henr rie başkısına
zarar vetmez

*^rff11

biigiyle elde
=::* E,-icü.

-,- '-:ıek-i:ıı
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Yunus Emre'den
1aklaşımı bulmak

Her iıısana. bilgiyi üretrne gücil olrın çeşitii biigi meiekeleri vıııiimiştir. İnsan, bu biigi
ııçlekşlerirli kullanarak mcvcut bilgilerini geliştirmeyi ve yeııi bilgiler iiretnıeyi başarrıııştır.
Kenılini lrilrne biigisine götürşn yeteriek de doğııştaı gstirilen hir kahiliyet giiıi görünü_vıır.
A:ıçak doğııştan gelen her ka-biiiyet gibi, kendini iıilme yetisi de gtlişi|iıiierek kendini lıiiınş
bilgisine dönüştıirülebiiu. Erdem]ere göıifu:en bilgi, bu tiirden bir yeienektir. Bu kabiliyetin
getiştirilınesi ve bilgiye donUşttlrtilmesi, irısanın iç diinyas:na yönelmesi, iç dünyasında olup
bitentçrin farkrna vaımasıyla gı:rçekleşir. Bu da özel bir çabayı gerektirir. İnsanrn an,lamrnı
anlamak, içiıden gelen sese kuiaiç vermek, kendisiyle oian ul.umunu sağlamak, ulumlu
yaşarıak, tutarsizlıktan kurtulııak, başta kendisine olmak üzere başkalarına ve her varlığa
saygı duymak... buırlar hep insanın kendini tıilıne bilgisiyle itintilidir,

Kendınç yönelen lıer insan, zaman zanıan içinilen bir sesin uyarilaını hisseder. Acaba
bu uyari iyiye mi yöneltir, yoksa kötüye mi? İçten duyulan her sese itibar etrnek gerekir mii'
Bu kouuda da" Sokraıes, iç diinyasına yönelebilen insanın içincleki sese kulak verrııesi
gerektiğinden söz eder. O, bu sesin Daimon'a ait oldugunu ve kendisir-ıi, neyin iyi neyin köfü
olduğrı konusunda sürekli uyardığrnı, lru sebepten dcılayı da lıep iyi işler yaptığmı
belirfmçktçiiir. Sokrates, bunun Tanrısal bir ses olduğuna inanmaktadn.?l Brı Tanrısal sesin,
bir uyaııcı oiıiuğu kadar bir bilgi kaynağı da olduğu aniaşılıyor. Öyieyse bu bilgi, Tanrısal
bir bilgi oiınalıdır. Bilginiıı Taıuısal bir boyııi*nıuı tıı,ılunduğuııa Kuran'da da rastlıyoruz.
Kuran'ıla bizzat Tanri, "Allah Adem'e -insana- (çtlnku kanaatimce bwada Adenı, bütiin
olarak insaniığı kapsamaktadı) bütiın variıkların isirnlerini öğetti" (Bakara, 3l) ayetiyle
insana önemli bir bilgi hazinesinin verildiğini bildirmekteclir. Ge]eneksel Tiirk dinindeki
(Gök Taııı diniEski Türk dini) yaratılış hikayesinde de benzer bir durum anlatılmakladır.
Tanrı uçmakta (cennette) bulunaıı insana, uçmağırı yanurda bilgiyi de vermiş, insan Tarırı'yla
boy ölçüşmeye kalkmca her ikis|ni de elinden alarak onu yeryüzüne indirrniş, sonra da
u9

Felsefe Sözlüğü, Haeırlayanlar: Abdülbaki Güçlu, Erkan Llzun, Serkan Uzun, Ümit Fl{,i§rev Yolsal, Bilim ve
Yayınlaıı,2. Baskı, Ankara" 2003, s. 1406.
l)escartes'ın bu düşilıcesi konusunda bkz: Özden, Ll. Örner, İbn-i Sini-Descartes/Metafizik Bir KarşıIaştırina,
Dergah Yayınları, İstarıbu!, l996, s. i47-159.
" Eflahın, Sokıates'in Savunması, 3lç-d. Bu iç sesin, Daimon'a ait olduğunu savunan Sokı,ates, Daimon veya
Daimonluk işlerin de Tanrı veya tanrıIaı olduğunu belirtmektedir. (Piaton, §okrates'iı §avunması, 27c. ) O halde
Sokrates, iç <iünyasırlda duyduğu bu sesin Tanrı'ya ait olduğunu kabul etmektedir. Bkz: Birand, Kamıran, ilkçağ
Felsefeşi Tarihi, Ankara Üniversitesi İlalıiyat Fakülte§i Yayınları,2. Baskı, Ankara 1964, s. 38.)
Sanat
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vermiştir.72 Kanaatimce bu ifadelerdeki Tanrısal bilgiden
anlaşılrnası gereken, insana hazn bilgilerin sunulması değil, bilgi edirıme melekeleriniıı ya da
yeteneklerinh verilmesi olsa gerektir. İnsan, kerrdisine vetilen bu melekelerle, özellikle de

bilgiyi tekrar insana geri

Kıuıt'ı78 buna bl-er c-.:_.
yaniış oiandan uzai;ş :
bilmödiğini, nel.i ıa;::
nıaddeye, bedene. c.:::"

sezgiieriyle, içindeki sesi işitebilir; dış diiıyadaki va.rlftların bilgisine ve doğruya, iyiye
ulaşabilir. Büyük Tiirk bilgesi Yusuf Has H6cip (1017-1ü7? ?> de a5,ııı kanaattedir: "Tanrı
insanı yarattı, seçerek ytlkseltti; ona fazilet, !ıilgi, akıl ve anlay§_ r,erdi... Tann kiıne anlayış,

akı! ve bilgi verirse,

olgunlaştırı.lrnasrna i.ı.:::_

erdemden

o

pek çok iyilikiere elini uzatu,."" Biiginin kişinin değerini
yükseiteceğine işaret eden Yusuf Has Hacip, bilgili insanıı iyiyi arayıp buiacağını, çiirrkü

']

R.adıof. Wiiheiın,

Sibirya'ıİaıı (§eçme!er). Çevironl A"tımet'Iemir, Kültür Bakanlığı Yayınlaıı, Milli Eğitim

Basınievi. İstanbul, i9'I(ı, s. ZLS vçi. fradloi-. buraıla iııı!!anı!aıı 'uçmak' ierimini sıımut aırlamda değerlendirerek,
insanın suyun üzerinde uçtuğunu belirtmetrrdir. Oysa söziı edilen uçnıak, Türkçe'de cenıret anlamına gelııektedir.
Ölen insanlar için 'uçtu', 'uçmağa vaıdı' gitıi ifadeler kullanıirı,ıısı da ölenin cennete gi'.tiği anlaınına gelmektediı.
'' Yusuf [ia:; H6cib. Kutıdgu Bilig, Çeviren: Reşid Ra.hnıeti Arat. Atatürk Kültl!ı Dil ve Tarih Yüksek Kuruınu
Türk Tarih Kurunıu Ye"yııİarı,5. Baskı, Aııkar4 1991, s. 22, i.i8, l51, beyitlor.
7'YusufHas
}iacib, a.g.e., s.2?,, |56,157, beyitler.
" Yusuf Has Fi6cib, a.g.e., s. 23, l58. beyıt,.
7u
Akaısu, AhlAk Öğı,etileri, s. 219 vd.

" Yunus Emre Divanı.
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edecek hususiardaıı,;.-*..zs
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götiiriiyorsa, kenciın i s..:;
Kendisini sorgrla.

-.
atasözlimüzde belınilcıl
:
göstermiştir, Ancaj, lu

nürnkandı"iı,.

bilgisinin asıl anıacı, erdemli olmaktır.
Filozoflar, felsefelerindç sadeçe iyiyi ırarıazlar, onların asıl aradıklart, "üst[in iyi"dir.
Euııu Sokrates'ten itibaren biıçck ahl6lç filozofunda görmek mürnkiiıdür. Descartes'ı ve

cı.-

Kendi i,aroiuşu:j

içselieştirilmesi iIe kötii3ıe yöni*ndiren L,u sesin duyulrnayabileı:eğini ifade etmektediı,ler.
Eılgi insanı clgualaştrnııyorsa içten gslen kötüye 1,,öneitici sesin insana egemert olrıası da

mısralanyla bilginiıı insaru insan yapan etkisini, çok veçiz bir ifadeyie dile
getiııektedir. Şiirde geçeiı 'ha.kk' tcı,imi, '}lanrı'yı belfuttiği gibi aynı zamanda iyiliği,
doğ.ruiuğu_, adaleti _., ve i:uıla_ra yönelııeyi ifade etmektedir. Öyleyse kenciini bilne

:ı

aşaı:ağı ıçin, biiitaç

insan_ı olguiılaştıran bilginin

Çün okudun bilmezsin, ha bir kur.: emektir"77

ftydayı değii. toplu;_s._

tdiıiiğ: ::: _Şüpiıesiz *-o]_.,.hitı;ir.,,*ceği açı}.ır: :_ ..,

-

Aktarmaya çahştığm,ız tüm brı d.iişüncelerden, bilgi ile ahl6k arasında önernli bir lıağ
bulunduğu anlaşılmaktadıı,. İyi ve lıöttintin ne olduğu bilinmeden, bilinçii o1arak iyi
davranışta bulurıuiaırıaz. Jnsarı belki bilmeden ve doğai clarak iyiye yönelelıilir, aına iyiyi
arnaçiayaıak eylenreie bulunulabiltıesi, iyinin ve köttinün ne olduğu,ıııır bi]inmesine bağlıdır.
tsilgi, iyiniıı kötijdtn üsttin rılduğ-ınu anlamamıza yarar. Nitekim ürılü bilgemiz Yunus Emıe,
"Ol«unaktan mön6 ne, kişi F{akk'ı bilmsktir

-_=

},aıarrna terk

elrnde buiiınduğunu beiirtnı"ekJedir,
Aııçark iı;ten gcleı sşs l,ıaıen insanı kötüye de yöneltebilir. [3u ses, Tanrısal bir ses ise
i:i; kinse;ıi lratalı veya yanlış blr yola veya davranışa yönlendirmornesi gerekir; çiinkü Tanrı
hata yaptınrıaz, Oysa hata yeçanlar vardır. Açaba Sokrates'in duyduğınu iddia ettigi ı,e
zaElan zanran tıepimizin duyıiuğu bu ses, bize bir takını yiiktimiüi,iikier yükleyeır bir iç ses
söz geiişi viçdan* olar,ıraz, mı? Nitekiın Kant, insana herlıangi biı şart ileri sürmeksizin şıınu
yap! şunu yapma! diye emirler veren sesin ödev duygı:su oiduğıınu belirtrnektediı.'u Bu ödev
duygusunun yaı!ıs eınirier verlnelTlesi için de yirıe iç riüıryamızın olgıınlaşınış cıiması

İşte ,wıkarıda adları geçen bilgı.ler,

.-.

oluştufduğu topium :=.

vermeyi değil, alı_*ıı: ., 1-=

biigisizliğin her trııiü kötüiiiğiln o,dağmı oluşturduğrurrı ifade etıneiçtedir. Yusuf Has Höcip,
"Bilginiıı manasıni bil; bak, biigi ne der: Bilgiyi biien insunCan hastatık uzakla,şıı,, Eiigisiz
insan lıep lrastalıkiı oiur; hastalıli tedavi eclilmezse insan çabuk öiiir"74, "Ey bilgisiz, git
hastalığını teciaı,i ettir; ey rnes'ud alim, bilgisizliğin ilacını sen söyle"75 sözleriyie
biigisiziiğin adeta teıiavi edilebiiir bir lıastalık ciduğunui çaresinin do yine bilgili lnsaniaıın

ser-şhnekledir.

gelir.a is::

.

ı,

yönlendirebilecek boü:_:_-ı

yörılendirebilecek L,ı. sa.siirekli olan ve o]uriı.,.; ı.

-.
keııdine olan saygısn,. :=.
azalüabileceği gibi. har,-a
sa.::
Eleştirinin bir bc*.;ı ğ
yapan, başkalar;nı,.ı ca ı.:: -:

Çiiüktl eleştirııin asJ arna--

:

yapmamasını sağlamatcu
l.:
eleştirildiğinde de a;nı a.- .:i.,.

Kendisini eieştire.ıJş,

yolunda önemli mesafel*
is
diye de kullanıiırl, başkııı:

:

"

"Üstün iyi'' konusunda

De;:ı--s -

fgçq, MEB Yayınla,: Lıaı5_
(itjköerk-Füsun

.

: !

Tu*.rt i : -<Şokraies'in Sir unm,q --.
,n İr,ltrl:
Akatlı,

oIuşnı;J::_

s:c

,..::o:*ı,_,lr*lann
ouşünürü
Fdrabi de ba]rs eı::ı:;-_._- İ
IJanışman, MEB. Yaıınlaı:
i...-'' Eflafun, age,.38a.
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Kant'ı78 lıuna birer örışk olarak verebiliriz. İyıyi.kötiıyti, doffuyu-yanlışı iıilen, kötli ye
yanlış oiandan uzaklaşıp iyi ve doffu dawanışlar geliştiııeye çalışan, neyi tıilip neyi
bilınödiğini, neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini bilen insan, erdernlidir. Erdem,
nıaddeye, bedene, paraya, pula verilen değerle elde edilrnez. [tüun eğitimine,
olgunlaştırılmasrna önern vermekle elde edilir; her ttirlü zenginlik ve her tiirlü iyiiik ancak
erdemdşn geliı.?9 İşte ıistilı iyi, gerçek anlam<la erdemli olmaktu. Erdemli bireylerin
oluşturduğu toplum ise, herkesin mutlu clduğu, özieneıı toplumdur. §ire_vlerit biı,birine zaraı
vermcyi değil, aksine yarar sağiarnayi amaç edindiği toplunıı.ın fertleri, keııdiıri bilen, kişisei
f.hyday değii, toplumsiıl fayciayı terçilr eden fedakdr insanlardıt.8o Bireysel faydanın, toplum
yaı,arına terk ediidiği toplurnda n:uilu iıısanların say§ı, mutsuz insanlarcian kat kat fazladır.

Şüpiıesiz kendini biiip taırunanın pratik sonuçlariıtın ve yansı.ııralarının sa;mıakla
bitriiryi:ıeği açıktır; bı: ya.ı;sıına|arln lamammı iııcelernei<, bıı çalışmanın sınırlarrnı çok

aşac:ığı için, biıliaç öne:ınii kcnu iizerinde durnıak yeterli olacaktır.

: _ !:_t. Taorısal bif sos ı§€
:,:r.:l {e!ekir; çÜnkÜ Tanrı
.r..,.ğ,-u itidia ettiği ve

-*..

İ,ıU.}-.en bir

iç ses

-

.:-. :]erİ sürmeksizın şiııu
Bu ödev
:
- :t.rnnektedir,7u oiması
c,igıınlaşrnış
ı--]ji_ı
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:

bilginin

:,:.;*iıaJe etmekİedkler,

da
;--=aıa egetnen olı:nası

,.eciz

bir

ifadeyie dile

a\111 zamanda iYiliği,
--,ı
-O..l.r..
kenciini 'ı:ilme
.-l

ı.:,' **u,ı, "üsfün iyi"dir,
ve
:.,-nklındur. Descartos'i

Kend.i varoiuşunu gerçekleştiren insan, kişiliğini olgunlaştırabiLnıeiç, kendini aşmak ve
için, kenCi hayatjıll ob.ie konı"ımunda göriip, içenıiini
eleştiı,ebilme gticiuie ulaşabiinıiş demeklir. Bu insan, Sokratts'in sözleriyle "sorguianmayan
'bir yaşam, yaşanaaJva
değrırez"8i anlayşındadır. Mükemmelliğe yakiaşabilmek için,
kendisine clan saygısını .lıitiımerrieye dikkat ederek, yaşadığı hayatı sorgulayan insan, bırnu
yapabiiciiği sürece lıayatrrı a.nlarnını kaı,rayalıi].eceğini, olgunlaşabileceğini, yaşaminın daha
aniaınlı hale gelebileceğini biliı,; sorgrılayarak ve kendini eleştirerek, kendisini ınutsuz
edecek huşı;siardan uzaklaşip ııutiu olabileceği şeylere yakiaşır, yaşannlaya değer hayaıa

miikenrıncliiğe yaklaşabilnıek

kar,ıışup mutluluğu yakalayahiiir. §argulayan bire1,

ve

sorguianan hayat rrıutluluğa

götiir{iyorsa, kendini sorguia;-an insandan daha mutlıı kim olabilir ki?

Kendisiııi sorgulayabiien insan, tıu güvenle başkalaruıı da eieştirebilir. Bir
gibi bu kişi igııeyi önce kenriine batırabilrıe olgıınluğunu
gösterniştir. Ancak bu eleştiri, saygı sınırları dahilinde olmah, başkasurın hayatıni
yönlendirebilecek lıoyuiiara ulaşmaınalı, her insanın bir kişiliği ve kendi lıayatını
yörılendirebilecek bir kapasitesinin bulunduğu unrılulmamahdır, Saygı sınırlarıni aşan,
atasözümiizde betirtildiği

siirekli olan ve oiurnlu soııuçları görülmeyen eleştiri, giderek henı eleştiriyi yapan kişinin
kendine oian saygısını, lıem de eleştiriye uğayan kişinin eleştirene olari saygısını
azaitabileceği gibi. hatta saygısıziığa doğu da göiiırebilir.
Eleştirinin bir boyuı.ı da eleştiı,en kişinin, başkalarınca da eleştirilehileceğiciir. Eleştiri
yapafl, başkalar,ının da kendisini eieştirebileceğini Cikkate alıp, eleştirilere açık çlmalıdır,
Çürikü eleştirinin asıl amacı, eleştirileııin clguniaşınasını sağlamak, hataiarını dlizeltip yantış
yapmamasnr sağlamaktır. Eleştiren, başkasını eleştirirken nasıl anlayış bekliyorsa, kendisi
eleştirildiğiıde de aynı anlayışı gösterip eieştiriyi saygıyla karşılamalıdır.

Kendisini eieştirebilen ve başkasrıur eleştirilerine açık olan insan, erdemli olrna

yolr,nda önenıli rnesafeler katetıniş olur, bencilikten kurtulur. Çünkü 'bencilLk' (bencillik
diye de kullanılır), tıaşkasını eleştinneye izin verir ama kendisinin eleştirilınesine engeldir;
iyi" konusunda Descaıtes'ın görüşleıi için bkz: Descaries, Ahlik Üzerine Mektuplar, Çeviren: Mehmet
Karasaıı, MEB Yayınları, İstanbui, l989, s. 119 vd. Kant, FratikAk!ın Eltştirisi, Çcvirenler İonna Kuçuratli-ÜIker
Gökbeık-Füsun A!ıatlı, Türkiye Felsefç Kurumu, 3. Baskı, Ankara, 1999, s. 120 vd.
'8 "Üstün

Eilatun, §okrıtcs'in Sıvunmısı, 30b.
'0 Erdernli insanlann oluştuıduğu er<ienıli toplumlaıın varlığından bir çok ütopya

"

düştınüıü F6ıibi dc bahs etmiştir. Bu konuda detaylı bilgi için bkz: Fdrdbi"
Danışman, MEB. Yayınları, lstanbul, !990. s. 8l vd.
*'

Eflaiun, ago., 38a.
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beneilik, her yaptığını boğenmek, kendisi tarafıncian bir yanlış yapılarnayaeağına inanmak,
eieştiriiecek bir yöniiniin bulunmadığurı kabul etünektir. Bencilik, kendisinde bulunanlarla
veya kendisine verilenlerie yetinmeyip, lıaşkalarında oianları da istenıektir. Benci, istediğini
elde ederse uıutlu olur; fakat azia yetinmeyi i..ilnıediği içiiı bu da yehnez. başka şeyler
ist*meye eievaın eder. Benci, rnutluh-ığunu, sahip eıiina duygusuna bağlanriştrr; istediğine

rüaşmak mutlulı.ık, ı^ılaşamamak

ise ınutsuzluk doğırırr. Aşırı istekler ise

sonuııda
doyumsuziuğa dönüşür, burcrn sonucu da nıutsuzluk, hı.ızursuzluk ve hırçurlıktır. Oysa bencil
(berıci) olmayan insaı,ı, elincl* iıuluıranlarla yelinmeyi biliı" Bıı kcınuda Demokritos (MÖ 460370i360 ?) ve Lıescarı;es'ın deeliği gibi da"-ranarak eliınizde bıırlunanlarla yetinip, güctiıiür^un
ciışuıda olanlar içiiı hırslaıunanıak, muisuzluğu engelle;.ren eıı güael fbrmül gibi göriiııiyor."'
Elinde olanla yotinrnemek, kıskançlık çemberi** çeker. l{,ıskançiık, 'başkıılannın eiinde
oiaıra göıı dikmşk ve o şeyin kendişinin olmasr için uğraşıııaktu. Bu da mutsuzluga götilfür,
Oysa keııdini bilen insan, kısk*ııınaz; kencii eiinde olania yerinffeyi, başkasının eiindekine
göz dikrneııesi gereic_iğini tıilir. Keirdini bileıı, gıptı edei:ilis; gıpta *trneiı, bir şeyin

iıaşkasında bulunmesmdarı yahaisızlık duymadan kendinde clş ı:lmasını isteınektir.
l(enıiisinde de bulunıırsa bundan nıuilıı olur, ama o şeyi elde edebiimek için meşnı oimayan
!ıiçbir
başır*ırnaz, başknsınıia buluıımasından dolayı mut}u *lmayı bilii" Kıska_nçlık ise,
"ı,*:la

bir trastald<tr. İnsani içten içten kenıirır; kıskanıın insaır, ö şeyi elde edebilmek için irer yolu
denşr. Dosl gibi görünereiı, ama dosiça tıiıı"ıayan taviriaıla, yaptığii-tıı iyiiik giiri göstererelt
-'ya
bı:"
rnan.ewalar yaçıınaltan ç*kinrn*z, Flalbuki rltıstluk" fu,iştoteies'in de beti*l;iği gi"ni
erden, _"/a da *rdeialç: bir]ikta giden tıir şe}''dir.83 Bu çr,,ieırıç saiıi!,ı olına)ran, kcnCi elinde
olanıı başkas;yida lıulrıı:ınas}iıdan da ralıatsızlrk duyar; çiı_nkü, her güzetr şeye kendisinin
ia_yılı olduğunıı -sanaçak kadar biigisiziik ve beııcilik içiııdedir" üysa k*ndirıi bilen oıe tanlyan
insan, eırenin rneı,içeziııeie kenCisinin buluıınadığını, insanların otla (kendisiııe) rAm olmak

içiıı yaratılrıradığını, diinyada kendisinden başkalarının da lıulmıduğunu, herkesin €n az onun
kadar yaşaına hakkıııuı buluirduğıınu anlaı:ıırş oları, dıılaymıy|a cia keııdisine duyduğıı kadar
başkalar;ıra da saygı duyan insandır. ö, kenclinde bulıınan iyi bir şeyin, dostlarında da
lııriunnrasınr gönülden ister ve bunun için de özveride buluırur; bu da kendisini mutlu eder.
İşte bu, payiaşrnaktu" Faylaşnıak, kenrlisjnde buluıran paylaşılabilecek lıir nesnenirr, biı"
duyg,"ınuı1 biı gilzelliğin dostlarinda da bıılurunasinı istemektir. A"risteıteles'in ifadesiyle
n'bii&in iyiiere
saliip olsa bile, lriç kirnse dostlardan uzak bir yaşamt tereih etınese gerek...
Dcıstlarla

ilgiii oiarak en övüleçek şey ı:lan yardımlaşma çokilip aiınılığında bri tiir iyi

ılurumcia olrrıanrn ıie yararl o1at,iliı?"6a Yarıiınrlaşma ve paylaşma, tanırııadrk insaılaı,la da
oiabiliı". aırçalr Costlar arasında oituıca daha güzeldfu". Paylaşabilen iırsan, kendisine
.vapıhnasını isteıııediği şeyi, başkasuıa yaprnıi<iaıı kaçrıır. Kişisel çıkarlar yerine topiuınsai.
çıkarlan öne çıkarir, topiıımun mentbatlşrini kçndi menfaatlerine tçrçih eder" Zaten dostluk
da bir topiuınun -bu, ister aile oisun, ister diıira biiyiik bir topluluk olsun (şehiı"veya deviet
gibi)- oluşumıı içiır ihtiyaç duyulan bir erdenıdir.*s Bu alhııist (özgeci-diğerk§m) anlayış,
toplumrın büt{inilne yaygııılaşt;rılı"rsa toplurndaki mutiu insanların, birbirini seven, birbirine
riostça i:akan inseııların sayısı çoğalr. Kendini bilen ve tanı./an insan payiaşabilet, ıiost
liraıv, Walier, Anti!ı F'elsefe -Metinier ve Açıkltmılar-, Çeviren: Suad Y. Baydur, Sosya! Yayııılaı, 2. Baskı,
istanbul, İ,994, s, t74-i75; Descartes, ılhl*k Üzerine §4ekiııplnı, s. 3l; oz,len, '"D*scartes'ııı A!ıl6k,4.ııİ*yışı",
§2
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bulunarılarla

kaiaıi insandır. Çünkü para hırsı, belki maddi zenginlik getiıebiiir. fakat g<lnal zenginliğiııi
yok eder. Benjamin Frankiin'in "para her şeyi yapar diyen, para için her şeyi yapar"86 sözü
gereğince para hırsı insana her şeyi yaptırabilir, Böyle iısanlar için atalarrmrz, "gözünü bir

Bcnci, istediğini

=-e;:r.
. - ..*,-r.

:-:

;'.:

başka şeyler
:e:.iamiştu; istediğine

ise sonunda
!:cnlı\ıır. Oysa bencıi

avuç toprak doyursurr" demişierdir, Para uğrunda her şeyi yapabilecek dunrma gelmiş insan
için hiç bir insani değerin aıılamı yoktur. Bu anlayışm sonucuncla belki maddi zengiıiliğe
ulaşıiu, anıa bu zenginlik, başta rulı z-enginliği olmak üzşıe itibar, saygıniık, onur,
başkalarının sevgisi, ... gibi insaılığa özgü değerlerin hepsini alıp götüriir. Topiumsal gür,en
oıtaffrı, giderek yok olur. IirCemli bir hayat yaşamak ise paranın sağla.va"ınadığı iıısanlık

,_-.--!Lj.,

: i,
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edinebilen insandır; paylaşamayan insan ise, elinde buiunan nimetleri unutan, gözü
daymayan, hep daha fazlasını isteyen, parayı ve zenginliği öıre çıkaran, dolayısıyla dayalnız

z-,..1".a" acağma inanaak,

ı- *:ıJsnde

*1Iı

Aniaşılıyor ki maddi kaygıiar, nrutsuzluğa ve kötiiiiiğe göt{irerı araçlardan biri olarak
karşımıza çıkıııai<taCır. Şüphesiz gelişmek ve ilerlenıek için bu tiir kaygılara ihtiyaç vardır"
Ama lıu kaygılar, kıskançlıkla değii, gıpta eimek ve çalışmak yoluyla, daha önemlisi erdemli
olmakla aşılabilir. Herkes düa fazlasuıı ister, herkeste hı_rs vardır; ama erdernlilik. suıırla.ı,i
bilmek veya kendisini sınırlayabilmektir. Elde olanlarla yetinnıek demek, hiçbir şcy
yapmaııak değildir. Böyle bir tuturrr, duı,gutü.rğa, ternbelliğe yol açalıilir ki bu, erdeınii
olrnaya aykırı bir di,ıı:ıurid,ır. Elde buluruıayan vüjya var oian bır şevin daha fazlasını isterken
hırslı olmak ise, başkasıııın elinde .olana göz diknıtnıek, kendi elinde olanı geliştirmek için
gayrtt etrnek anianında olup erdemli davranış budur, Başkasmıı şlindekini almak için
çabalaınak ise erileıııliliğe aykırıclır,
"Hafıza-i beşer nisyaıı ile ma!u!dür" atasözijmüzde de belirtildiği gibi insan, unutabiien
ve hata yapabilen bir varlıktır. İnsan, kendisine yapılan en b§,iik iyilikleri ve verilen en
kı;,metli şeyleri unutabilir. Yapılan iyilikleri ve verilen nfunetleri unutrnamanın en güzel yolu
sık slk tıaiızayı yenilemek ve hatırla.ınaya çalışmaktir. En giizel hatırlama da elinde
bulurıanlar için teşekkiir etmektir.
Yina lıer insan hata da yapabilir. Önenıli olan. yapılan hatanın farkııra varıp, tekrar
yaprrlanıaya çalışmaktır, Bilgisiz insan, her şeyi bildiğini zanne,ttiğinden dolayı çok hata
yapat ya hatasının farkında olmadığı için ya da hata yapmayı kanıksadığı için öziir biie
dilemez. Genel anlamda bilgili göriinen, fakat kendisini bilip tanımayan insan da çok hata
yapar; yanlış yaptığuıi ve özür dilemenin erdemlilik olduğunu bildiği için de stirekli öziir
dileyerek kçndisini affettinneye çalışu. Fakat hep hata yapıp siirekli öziir dileyen insanın
kendisine sayglsı kalııayacağı gibi, başkalarına ve başkalarrnın da ona saygısı kalnıaz.
Çünkü erderıılilik sayılan özilr dileme, stirekli yapılan hatadan dolayı değil, çok ender oiara}i
yapılan hatadan dolayıdır. Erdçrnli insan ise bilnıediği şeyierin de olabileceğini ve hata
yapabileceğiııi göz ardı etmediği için, özür dileyeceği dawanışr, bilerek yapmaz; bundan
dolayı az hata yapar; yapsa bile henreıı farkına varu; öziir dilemenin erdemlilik olduğu
gerçeğinden hareketle öziir diler ve bir daha yapmamak tizcre kendince tedbirini alır.
Böylece hem kendine olan saygısı, hem de başkalarının ona olan saygısı arlar.
Kendiııi bilen insan, neyi bilip neyi bilrnediğini, bundaıı dolay da neyi yapıp neyi
yapmayacağuıı bilir. Nitekim iinlü bilge Sokıates, bilmediğini bilmeyen bir insanla kendisini
karşılaştudığı bir konıışmasında şöyle der: "Bu adamdarı daha biigeyim. Do$usu ikirnizin de

gizel, iyi bir şey bildiğimiz yok bellıi; arna o, hiçbir şey bilmez.lıen, bildiğini §anlyor; oysa
ben, bilmiyorsam, bildiğimi de saırmıyorurn, Öyle sanıyorunı ki ben ondan biraz daha

5,

.]:ı,iien: Muttalip Özcan, Ayrıntı
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bilgeyiın, çijıikü bitınediğim bir şeyi biliyor diye geçinııiyorum."8? Yeferli biigi satıibi
olınayanlar, çoğurilukla çok söz iireterek bilgisizlikierini örtmeye çalışıriar. Buuun için "çok
konuşaır çok yaııılır" denilmiştir. Koırfrıç.viis (MÖ. 55i-479) de çok konuşrnarıın yaıılışa
göllireeeği liakikatini "çok dinle ve ilıtiyatlı konuş, o zarflan pek az yanlışııı 0lıır"88 söziiyle
ifad.e eunişiir" Ançak nası! i:oş çuvalın dik dıırması söz konusu c\,arnazsa, içi boş kelimelerle
konıışrılan sözier de laf kalabalığırıdaıi öttıye geçrtrcv,. Eiiyük bilgelerden Sadi'nüi "bilgisie
insan dar,uia beıızer, sesi çok çıkar arna içi boşur"89 sözü ile "cahil eesur clı.ır" atasözü de
çok konuşnıanın arkasındaki gerekçeyi açıklaınaktadu. Celraieti gizlemek için seçilen boş ve
çok koııuşırıa y*lu, bilgisizliği gizlernek yerine, konuştiıkça çehaleti ortaya çıkaınıaj<tadir"

Eiigi dona".ıımııırr yetarii olnradığı konularda konuşııııJi yerine iinlü f,ıiozof Wittgenstein'ın
ilSS$-I951) eia beiirttiği gibi "üzerine konuşuiaınayan konıısunda susınalı"dır.'o Bu tavr
be]ki daha erdcıniıdir. tjitekiın bır Türk atasöziinde "ağır ol ştrolla desinleı'' dçniierek
bilgisizliğin hiç oiıırazsa konuşnıa./arak saklanatıiieceği satık verikniştır.

Öyle.7se ketdini bilııış ve taırıınanin *ı: öneıırii soriuçlarıırdan lıiri, bireyin kendine saygı
ciuyırıasıdır ve nered* durııp nered* konuşacağını bilmesidir. Kiırie ait olcluğu bilinmeyeır ve
söyleyenden çok söylenenirı öneınli oldıığu
"§öz altrndrr, kelaın inei, tıenıen derceyie tlerceyle (topla}
Teraziy* koyup tarina, yeri gelfuce iıarceyle"
sözü, iyi bir diııi*yici c_ılup yeri gelinee konuşınak gerektiğini oğütieme-Ke<trir, §ö;ıiçgg

bilenlerin konııştuğu

iıir oılam

sağiarunış olabiieceği gibi, boş konuşmanrn da öıriinı*

geçilnıiş rıiur, İşie bıi anlayış, al,ildk ite bitglrin i:iı: aray,a gcirıı*sidir. ,Ahtök ii* h!igi bir araya
gelrneuse, bilgili de t lunsa biiinşirlşrin ve söyienenlşriıı bir etkisi +!ırraz; bitrinenler, kunr
biigiden, etkisi ı:}mayaıı sötd-çn öteye geçmoz; aina iıiigi i]e a}ıi6k L,ir aracia aliıı miı taçiına
ıjoyulrnayan lıir :rıuiiiılulç kaynağı haline geliı.
Asd olan, Ziya Paşa'nin (i§29-1880) da dile getiıciiği gibi

"Eiıl-i diller ara-çında;ıradım kıidm talep

Het htiner makbül imiş, ill§ edep, iliö edep"
anlayışıııı sağlayan, bilgiden ahlika doğru yol a|madır. Bilgiye yön tayin eden, bilginin
sınıriarını beiiriey-en, insana kendini öğreten, erdernli yaşayıştıf. Eunrı sağlayan ,la

Aristoteles'in dediği gitıi ötçülü yaşanıaktır. Aristoteles'in, mutiutruğrı, aşırılıklardan kİçarak
ölçülü olnıada, r3içülü olııayı da orta olanı yapınakta görrnesi9l, insanın keııdini bilrnesiyle
de yakından itgilidir, Bıı anlayışla iırsan kenıiinş saygi duyar; kerıdine say$ rlı,ıyan insan,
başkasi_tra da saygı ve sevgi tiuytır. Sevgi ye §n_i/gr çerçevesiıde çaiışır ve lıaşa"rılı o!ur. Çünkii
kendini bilme Lıitgisi, insana kendint güv*nıne cluygusunun 1raninria çalışma a:ııni, sevgisi ve
zevki verfu,. Çalışmayı Lıir sovgfu,e, zevke dönüştiirebilen insan, veriınXi iiretebiiir ve herkes
için gerekli olan ürçtirne katkıda tıulunabiiiş.

Kşırdini bilırıe bilgisiiıe sahip olan insan, }ıeın kondisi, henn aiiesi, hem eiostları, hem

çevresi, hem de ı,atanı için yapma§t gereken ödevlerini biiir ve üzerine düşerı ne ise, hatia
gerekendeır fazlasuıı biie rahatlıkla ve severçk yapar" Eaiısi geçen rınsurlar için, gerektiğinde
kendirıi feda etrnekten çekiırmez" S{izg*lirni y,atar,ırnızım çağdaş medeniyet dtizeyine
ulaşması için öğreirci isek araşiıran, çalışaıı en iyi öğr"enci; öğret,ııren isek öğı"encisine bildiği

"88 Et]atuıı, §okrates'iıı Sıvunması, 2ld.

KcıfiJçyüs, K_onuşınalar, Çeviren: L,4uhaı!ıieıe Özaydın, MEB Yayınları, Anka,ra, I99'l, s.23.
Derleyenle,,: Gülsüın Adcınir-Tiığba Hız, Yakanıo; Yayıncılık, isianlıul. 2005. s. 30.
"'' Wittgenstein. }.udwig, T'racf,atus Logieo-Fkilosı,,phicııs, Çevircn: ürıç Arııoba, Yapı Kıedi Yayınlaıı. 3. Baskı
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türrı bilgileı,i verimli şekiide al.tarari en iyi öSetmen; anne baba isek en iyi ve yetişmiş l,ıirer
ebeveyn oiarak çoeıklarına faydalı en iyi anne baba: rnemur isek görevini en iyi yapan.
vatarİdaşların işlerini takip eden en iyi memur; sanayici isek üretiın haınıini aılıran, harı
m.acidederı en verimli rnamulü elde çcten en iyi sanayici; işçi isek vaktini boşa geçiı-,rrıeyip
kaliteii iş üreten en iyi işçi..., konumunda olmalılız. Tüm bunlar, vatanlmız için seve seve
yapmanıız gereken görevleriınizdir. Vatanmızın tıiriik ve beraberliği için elinıizden gelen
her şeyi yaprırak, cının her karış toprağını kutsal bilip, iç ve clış tehlikelere karşı savunmak
hepimiziıı en kutsal göreı.i ve \,ııtanlilılza karşı bir vefalılıktu. Çiinkü havasırıı soiuduğurnuz,
elaneğini yediğimiz, hçr türlü nınictjerinden karşıiıksız ya:,arlıındığımız vatanımlza kaışı en
güzel vatanseverliJ< ve vefulılık. yaptiğımız işin erı iyisini ,r,apmak" çok çaiışıp üreırcek, lrer
korıiııla duıiarit olııak, vatzuııı:ııza söz söyletnıemek, gi}z di.lienlere karşı .Ca gereiciğinde
ıöz,Ie yazıy-|a, gerektiğinde de fiilen saııırurıaktrr. Çi.iııkii vef?ılı olnıalı, öı-ıernii bir erdemciiı.
Vcfalı olmal<, iıireysei ilişkilercle de önçmiidir. [,viliği, dostluğu, fedakdrhğı hep
karşınıudakinden bekieınek, egoist bir ahltka sahip olnıalCır, Egtıistlik ise erdeırılilik
değiidir. İyiliğe, sevgiye, fectakdrlığa göstsrilebilecek erı güzel karşılık. vefalı olına].J;r.
İşimiz bitince 'artık bundan alalıileceğiın biı, şey kalmadi' diyerek uzaklaşmak veya
insaıılaıa, 'p;iinün birinde bana bir fhydası dokunı"ır' diye iıoş göıünıneye veya iyilil." yaprnaya
çalışmak vefblı olmak değii, sefalı olm.aktır, Günün biı,inde f-aycialannıalt için yapılan iyilik,
lıiçbir değer ifadç etmez, Bunlar erdemlilikten uzaklaştrıan prrıgmatist yaklaşııniarrlırPragmatist olan, çıkarlatı devam eitiği ııiüddetçe dost göriinür; çıkariarırı bittiği yerde
ıltıstluk da biier. Bu 1üzden arkadaş seçirni önemiidir. Dcıst gibi göniıen arkadaşiarCan
gelebilecek zarardran daha tşhlikeiisi yoktur. Dostluk, gönülıien bağhiıktır, fşdak6rlıktır.
Karşılıklı olarak Lıirbiriııi sşvrne ve yardımlaşmadır" Karşılıksız diyomiyorum çünkü biri
karşılıksız ö;ıveridş bulunup da diğeri hep yararlanan konumunda ise ve ltCakörlık yapan,
bunu fark edemiyorsa lrep zarar görecektir, Bahsini ettiğim, role dayalı olmayan, gönülden
oian dostluktur, yapılan iyilikleri unııtmamaktır. Biri hep fedakdrlık ettiği haide diğeri
elinden bir şey gelrnese de sevgisiyle, saygısıyla, davranışiarıyia karşılik veriyorsa lıu da
gerçek dostluktur. Ama çıkarları için dost göriinüp çıkarların zedeiendiğini hissettiğinde o
güne kadar yapılanları unutup yeni rcllerde o)mamaya çalışmah yukar;da belirttiğimiz gibi
vef,aiı olmak değil, şaıliarın sefasinı siirmektir. Kısaca erd€m, koşulsuz clarak iyi o1mairtu.
kendiııi bilme bilgisine dayalı erdemlerin saylslnı artırmak
Hiç kuşku yok
mtimkiindür, Arıcak verilen örnekler koırunun oılaya ktınınası ve değerlendişilrnesi açısurdan
yeterli sayılu. Bilgili olmak, bu bilgiyi kendini bilrne biigisine çeviımek ve erdem sahibi
olma-k, sadeçe bitrgili olmak da yetmez, bilinenlerin yaşantıya aksettirilrnesi, yani kişiniıı
kendisiyle uyurnlu bir hayat siirmesi, daha ınutlu bir insanlık için gereklidir. Dostl,uğrrıı,
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samimiliğin, kaı,şılıklı fedakörhğın, vefanın, sevginiıı, saygmn değer gördüğü;
ikiyilziülüğün, riyakdrlığın, sahtekdriığın, samimiyetsiziiğin hiç görülmediği bir yaşanı
arzuiaınak, kendini bilen herkesin ideali ve beklentisi olmalıdu.
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