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Marcus Tullius Cicero Akademeia felsefesi ile ilgili görü~lerini üç ayr~~
kitapta aç~klam~~t~r: Tanrdar~n Do~as~' (De Natura Deorum), Hortensi~~s ve
Academica.
Cicero Academica'y~~ I.O. 45 y~l~nda ilkin Catulus ve Lucullus ad~yla iki
bölümden olu~an bir kitap olarak yay~mlanu~ur (Academica Priora). Sonra
yay~nlad~~~~bu kitab~~gözden geçirmi~~ve dört bölümde yeniden yay~mlamaya karar vermi~tir (Academica Posteriora). Böylece o dönemde Cicero'nun bu
çal~~mas~n~n hem ilk bask~s~n~~hem de yeniden düzenleyip yay~mlad~~~~ikinci bask~s~n~~ bulmak mümkündü. Günümüze ise bu iki bask~dan (Academica
Priora ve Academica Posteriora) Academica Priora'n~n yaln~zca ikinci, yani
Lucullus ad~~ alt~ndaki 148 paragrafl~k bölümü ve Academica Posteriora'n~n 46
paragrafl~k birinci bölümü ve fragmentler kalm~~t~r.
Günümüz ara~t~ rmac~lar~~ bize ula~anlar~~ Academica ad~~ alt~nda iki bölümden olu~an bir kitap olarak düzenlenmi~tir: ~lk bölüm Academica
Posteriora'n~n, günümüzde Varro ad~yla da bilinen 46 paragrafl~k k~sm~n~,
ikinci bölüm ise Academica Priora'n~n ikinci, yani Lucullus ad~~ alt~ndaki 148
paragrafl~k k~sm~n~~içerir.
Cicero, bu yap~t~nda anlatmak istedi~i görü~lerini, konular~nda bilgili
ki~ilerin a~z~ndan kar~~l~kl~~ konu~ma biçiminde söyleterek aç~klam~~t~r:
Ki~iler gerçek, zaman ve canland~rma sanald~r.
Çeviride, Loeb Classical Libra~y dizisinden Cicero, Academica'n~n 1933
bask~s~~ kullan~lm~~t~r. Çevirinin daha kolay anla~~labilmesi için, gerekli
yerlerde aç~klay~c~~ dipnotlar verilmi~tir.
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1.K~TAP

1.1. Cumae'daki çiftli~imde geçenlerde bizim Atticus2 ile birlikteyken,
Varro'nun3 önceki gece Roma'dan geldi~i ve kendini yol yorgunu hissetmezse, zaman geçirmeden bize gelece~i haberini ald~k. Bunu i~itir i~itmez,
birlikte ayn~~konulan çal~~t~~~m~z eski dostum~~ zu zaman geçirmeden görmemiz gerekti~ini dü~ündük. Yan~na gitmek için çabucak yola koyulduk.
Varro'nun evine var mayaaz kalm~~ken, onun bize do~ru geldi~ini gördük;
görü~meyeli uzun zaman oldu~u için dostça kucalda~t~k, sonra birlikte evine gittik. 2. Orada önce ~undan bundan biraz konu~urken, `Roma'da yeni
bir ~ey var m~' diye sordu~umda, Atticus "Rica ederim, bu konular~~geç!
Bunlar~~sormak ve dinlemek can s~k~c~~olur" dedi. " Sen Va~To'ya yeni ne
yapt~~~n~~sor! Çünkü Varro'nun Musalan4 her zamankinden daha çok suskun kald~ lar, yine de onun çal~~mad~~~n~~ de~il, yazd~klar~n~~saklad~~~n~~
dü~ünüyorum." Varro da söyle dedi: "Hiç de do~ru de~il, çünkü yazd~~~n~~
saklamak isteyen bir ki~inin dengesiz oldu~unu dü~ünüyorum; do~ru,
elimde büyük bir yap~t var', uzun zamand~r onunla u~ra~~yon~m; gerçekten
son düzeltmelerini yapt~~~m büyük çal~~mam~~bizzat ona —benden söz ediyordu- adad~ m." 3. Ben ~öyle dedim: "Ey Varro, uzun süredir bekliyorum,
ama sormaya cesaretim yok; çal~~kanl~~~n~~bildi~in arkada~~m~ z Libo'dana çünkü böyle bir ~eyi ondan saldayamay~z- senin o büyük çal~~maya ara vermedi~ini, üstelik onun üzerinde çok özenle çal~~t~~~n~ , onu elinden hiç
dü~ürmedi~ini duydum. Daha önce sana ~unu sormak hiç akl~ma gelmedi,
seninle birlikte ö~rendi~im konular~~yazarak kal~c~~ k~lmaya ve kayna~~n~~
Sokrates'ten alan o eski felsefeyi' Latin edebiyatma aktanp aç~klamaya ba~lad~ktan sonra, ~imdi soruyorum: "Birçok konuda çok yazmana kar~~n,
özellikle de felsefe alan~nda siv~ilip kendini kan~dam~~ken, bu konudaki
çal~~man ve ele ald~~m konular öbür çal~~ ma ve bilim dallanndan daha çok
önem kazanm~~ken, neden felsefeyi bir yana b~rakt~n?

'Titus Pomponius Atticus, Ciccro'nun yak~n arkada~~d~r ve kitaplar~n~n ço~ralt~l~p da~~t~m~~
ile ilgilenmi~tir.
3 Marcus Terentius Varro, Latin edebiyat~n~n en çok yap~
t veren yazarlar~ndan biridir.
Hemen hemen her konuda, tarih, din, felsefe, retorik, dilbilgisi, hatta ~iir alan~nda çahlm~~t~r.
4 Cicero burada yazar ve onmlar~ n ilham perileri olan Musalardan söz ederek Varro'nun
çal~~kanl~~~n~~vurgulamak istemi~tir.
Varro yirmi be~~kitaptan olu~an De Lingua Latina adl~~bu yap~t~n~ n iki, üç, dördüncü kitaplar~n~~quaestor Septimius'a be~inci kitaptan sonraki tüm kitaplar~~Cicero'ya adam~~t~ r.
Varro'nun yak~n arkada~~~ve 1.0. 34 y~ h konsülü Lucius Scribonius Libo.
7 Akademeia, peripatetik ve Stoa okullar!~ felsefesi.
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II. 4. Ard~ndan Varro ~öyle yan~tlad~: "Üzerinde çok dü~ünüp ta~md~~nm ve s~k s~k karar verdi~im bir konuyu soruyorsun; bunun için duraksamadan yamtlayaca~nm, az önce söyledi~im gibi, bizzat bu konu üzerinde
çok ve uzun süre dü~ündü~üm için, yan~= haz~r. Felsefenin Yunan edebiyat~nda özene bezene aç~kland~~~n~~gördü~üm için, bizden bu çal~~malara
ilgi duyan kimileri, Yunan felsefe ö~retileriyle yo~ruldularsa, Latince yaz~lanlardan çok Yunancas~m okuyacaklard~r diye dü~ündüm'. Yunan sanatlalindan ve ö~retilerinden sakmanlar ise, Yunan ö~retimi görmeden anla~~lamayacak konulara gerçekten özen göstermeyeceklerini dü~ündüm; bu
nedenle e~itimsizlerin anlamayaca~n ve bilgili ki~ilerin okumak için ilgi
göstermeyece~i konular~~yazmak istemedim. 5. Bizim Amafinius9 ya da
Rabirius gibi olamayaca~~m~z~~biliyorsun (çünkü sen de onlarla ayn~~ ö~renimi gördün), onlar sanata hiç yer vermeden apaç~k bilinen konular~~konu~ma diliyle tart~~~rlar, hiçbir ~eye kavram s~n~flamas~~getirmezler, ba~l~klarla ve alt ba~l~klarla ay~rmazlar, uygun bir ak~l yürütme tekni~i ile sonuca
ula~mazlar, sonuç olarak konu~ma ve ak~l yürütme" sanat~~diye bir ~eyin
oldu~unu dü~ünmezler. Bizimkiler" ak~l yürütme sanat~n~n ve hatiplerin
gücünün erdem oldu~unu dü~ündükleri için, biz de, bu her ikisinin kurallar~na sanki yasaym~~~gibi ba~l~~kalarak, yeni sözcükler kullanmak zorunda
kal~yoruz, oysa bu alandaki bilgili ki~iler, söyledi~im gibi, bu sözcülderin,
Yunancasm~~ye~leyecekler; e~itimsizler ise bizim sözcükleri bile benimsemeyecelder, sonuçta tüm çabam~z bo~a gidecek. 6. Do~a felsefesine gelince,
Epikuros'un" yani Demoluitos'un" felsefesini onaylasayd~m, gerçekten
Amafmius gibi yal~n bir biçimde yazabilirdim; etken güçlerin nas~l etkili
Bu dü~ünce Disputationes Tusculanae'~n iinsözünde de geçmektedir.
Cicero'nun ça~da~' felscfcci Gaius Amalinius'un ve epik ozan Gaius Rabirius'un,
Lucretius'tan önce Roma'da Epikuros ö~retilerini halk~n anlayabilece~i bir dilk aç~klayan
ki~iler olduklar~n~~dü~ünenler vard~r. Cicero, Amafinius'u hem dil hem de dü~ünce bak~m~ndan ele~tirmi~tir.
19 Burada Latince interrogatio teknik bir sözcük olarak ratio ve Yunanca plert~ll~a ile ayn~~anlamda kullan~lm~~t~r, bununla syllogisme uygun olarak ak~l yürütme söylenmek istenmektedir.
li Amaf~nius ve Rabirius'un felsefeyi ele al~~~ve inceleme biçimine kar~~~olanlar.
12 Samos adas~nda I.45.342'de do~an Epikuros, Atina'da bahçcli bir ev sat~n al~p burada
okuldan çok dostluk birli~i diye tammlanabilecek okulunu kurmu~tur. 1.0. 271'de öldü~ünde,
arkas~nda hiçbiri günümüze ula~mayan 30 cilt çah~~na ve say~s~z mektup kalm~~t~r. ~nsan~n
amac~n~n huzur elde etmek oldu~unu, bu huzuru insana zevkin mutluluk s~ras~nda de~il, ac~y~~
dindirme eyleminde verdi~ini ö~retirdi; ayr~ca insan~~ölüm ve tanr~~korkusundan kurtarmay~~
da amaçlam~~ur.
Is 1.0.460-361 y~llar~~aras~nda ya~ayan Abderah Demokritos, üç ana ilke, atom, bo~luk ve
harekete dayanan atom teorisinin kurucusudur; Yunan f~lozofia~~~aras~nda bir teoriyi eksiksiz
kuran ilk ki~i olmu~tur.
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olduklar~n~~ bir yana b~rak~ rsan, bölünemez parçalar~n (llemokritos bunlara
'atom' der) tesadüfen çarp~~mas~ndan söz etmek büyük bir i~~midir? Sen
bizim do~a bilirniyle ilgili görü~lerimizi bilirsin, bizim do~a bilimi etkin
güçten ve etkin gücün olu~turup biçim verdi~i o maddeden olu~tu~una
göre, geon~etriyi de bunlar~n aras~na katmak gerekir; biri geometriyi hangi
sözcüklerle aç~ klayabilecek ya da kime anlatabilecek? Amafinius ve
Rabirius, ya~am, gelenekler, arzulanmas~~ ve kaç~n~lmas~~gereken konular
hakk~nda çok yal~n dü~ünüyorlar, çünkü insandaki iyi özellik ile hayvandakini bir tutarlar; bizimkilere göre do~a biliminin ne tür incelikleri ve bunlar~n ne denli çok oldu~unu biliyorsun: 7. Nitekim Zenon'un" ö~retisini
benimsiyorsan, ahlâktan ayr~~ dii~ünülemeyen gerçek ve yal~ n iyinin ne oldu~unu birine anlatabilmek büyük bir i~ tir, çünkü Epikuros duyguyu harekete geçiren istekler olmadan iyinin nas~l bir ~ey oldu~unu kesinlikle tahmin bile edemeyece~ini söyler. Senin de bildi~in gibi benim onaylad~~~n~~
eski Akademeia ö~retilerini benimsiyorsak, bu ö~retileri nas~l da ince ayr~ nt~lar~yla aç~ klamam~z, nas~l bir ustal~kla ve esneklikle Stoac~lara kar~~~savunmam~z gerekecek! Bu nedenle felsefeyle ilgili tüm bu u~ra~~y~, yapabildi~ini
ölçüde hem tutarl~~ ya~ama önderlik etsin hem de ruhu tatmin etsin diye
canla ba~la üstleniyorum. Platon~5 gibi, tanr~lar~n insanlara felsefeden daha
büyük ve iyi bir arma~an vermedi~ini dü~ünüyorum. 8. Felsefeye ilgi duyan
dostlar~m~~Yunanistan'a yolluyorum, dere ararnaktansa kaynaktan içmelerini
bu zamana de~in ö~renmek isteyenlere bu konular~~
ö~retecek kimse yoktu, ne de ilgilenenlerin ö~renebilece~i kaynak vard~,
bizimkilerin bunlardan haberdar olmas~~ için elimden geleni, yapt~klar~ m~~
çok be~enmesem de, yapt~m, bu konular~n Yunanca kaynaklardan ö~renilmesi olanaks~zd~ , bizim Lucius Aelius'un' ölümünden sonra ise Latince
kaynaklardan bile ö~renilemiyordu. Bununla birlikte Menippos'u" yorumlayarak de~il de biçem bak~ m~ndan taklit edip ne~eli bir biçemle kaleme
ald~~~m o eski yap~tlar~mda felsefenin derin kayna~~ndan al~p harmanlad~~~m ve ak~l yürütme yoluyla söyledi~im pek çok ~ey vard~ r, bu tür konular~,
daha az e~itimli ki~ilerin kolayca anlamalar~~ için, tatl~~ bir biçemle onlar~n
'4 K~br~s'~ n Kition kentinde do~an Zenon (~.Ö. yakla~~ k 335-263), olas~l~ kla Fenikelidir;
kynik filozof Krates'in, Megaral~~Stilpon'un, Akademeial~~ Polemon'un ö~rencisi olduktan sonra,
~.Ö. yakla~~k 300 y~ llar~nda Atina'da Stoa okulunu kurmu~tur. Çok ünlü olmu~~ve güçlü dostlar
edinmi~tir. Yap~tlar~ ndan çok say~da ba~l~k ve az say~ da fragment kalm~~t~r.
Timaeos, 47 B
Van-o'nun hocas~~ ve Roma'da dilbilgisini ilk kez sistematik olarak ü~reten ki~i. Suctonius, De Viris Illustribus III'dc ondan söz etmi~tir.
17 Gadaral~~kynik filozof Menippos, satura yazand~r (U). 3. yüzy~l~n ilk yar~s~). Varro'nun
I.O. 81-76 y~llar~~ aras~nda yazd~~~~dü~ünülen Menippos tarz~~ saturalanndan 600 dize kalm~~t~ r.
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ilgisini çekerek ölenin ard~ndan söylenen övgü konu~malarinda, filozoflar
için de Antiquitatesm adl~~ yap~um~n önsözünde yazd~m, yeter ki amac~na
ula~m~~~olay~m.
III. 9. "Söylediklerin do~ru, Varro" dedim. "Kendi kentimizde bir yabana gibi dola~~p duran bizi sanki senin kitaplann do~ruca eve getirdi,
böylece sonunda kim oldu~umuzu ve nerede oldu~umuzu anlayabildik. Sen
vatan~n tarihini, kronolojisini, dini yasalar~n~~ve kurumlar~n~, sivil ve askeri
kurumlar~n~, bölgelerin ve yörelerin yer yap~s~n~, tanr~lar~~ve insanlan ilgilendiren tüm i~lerin adlar~n~, türlerini, dayanaldann~~ve nedenle~ini aç~klad~n; ayn~~biçimde bizim ozanlann~za ve genel olarak Latin edebiyauna ve
diline çok ~~~k tutum, sen birçok türde ve hemen hemen her vezinde güzel
~iirler yazd~n, yap~dann~n birçok yerinde felsefeyi ele ald~n; bu yapt~~~n,
felsefeye ilgi uyandirmak için yeterli, felsefeyi ö~retmek için yetersizdir. 10.
Ancak sen gerçekten olas~~nedenleri anlauyorsun, çünkü gelecekte iyi e~itilecek olanlar ya Yunanca yap~tlar~~okumay~~ ye~leyecelderdir ya da Yunan
filozoflanrun yap~tlann~~bilmeyenler Latince yaz~lanlan bile okumak istemeyeceklerdir; ~imdi söyle bakal~m, ~u söylediklerini onayhyor musun? ~~in
asl~nda, Yunanca yap~tlar~~okuyamayanlar Latince yazdanlan okuyacaklar,
Yunanca okuyabilecek olanlar ise kendi dillerinde yaz~lardan küçümsemeyeceklerdir. Yunan edebiyat~n~~iyi bilenlerin Latin ozanlar ~n~~okuyup da,
Latin filozoflann~~okumamalar~~ için nas~l bir neden olabilir? Yoksa
F.nnius'tan', Pacuviusttan", Accius'tan' ve Yunanl~~ozanlann sözcülderini
de~il de ~iirsel güçlerini sergileyen ba~ka birçok ozandan ho~land~ldan için
mi? Nas~l ozanlar Aiskhylos'u", Sopholdes'i", Euripides'i" taklit ediyorlar-

~s Van-o'nun önemli yap~tlanndan biridir. Ilk yirmi be~~kitapta insanlar~~ilgilendiren konular~~ (res humana~), sonraki on alt~~kitapta ise kutsal konulan (res divina~) cic alm~~t~r.
I.0.239-169 y~llar~~aras~nda ya~ayan Ennius, Roma'n~n Vergilius'tan önceki en büyük
ozamd~r. Kurulu~undan kendi zaman~m dek Roma'n~n tarihini hexametcr vezniylc anlatt~~~~
Annales adl~~yap~un~n yan~~s~ra tragedya, komedya ve satura da yazm~~t~r.
2° I0.220-130 y~llar~~aras~nda ya~ayan Pacuvius, Ennius'un k~z karde~lcrinden birinin o~luydu. Yazd~~~~tragedyalardan on ikisinin ad~~ve çok say~da dize günümüze ula~m~~t~r.
21 1.0. yakla~~k 17044 y~llar~~aras~nda ya~ayan Accius tragexlya yazand~r. Yap~tlar~ndan
k~rk be~~ba~l~k ve çok say~da dize kalm~~t~r.
" IÖ. 525-456 y~llar~~aras~nda ya~ayan Yunanl~~Aiskhylos'un çok say~da oldu~u bilinen
~rageclya yap~tlar~ndan günümüze yaln~zca yedisi ula~m~~t~r.
" 1.0.496-409 y~llar~~aras~nda Atina'da ya~ayan Kolonoslu Sophokles'in yüz yirmi üç tragedya yazd~~~~bilinmektedir, ancak bunlardan yedisi günümüze ula~m~~t~r.
24 1.(7).480-4-6 y~llar~~aras~nda ya~ayan Scla~nisli Euripides tragedya yazarl~~~mn yan~~ s~ra
felsefeyle de ilgilemni~tir
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sa, filozofiar da Platon'u", Aristoteles'i", Theophrastos'u" taklit ederlerse,
o denli büyük bir zevkle okunmayacaklar m~? Hypereides'i" ya da
Demosthenes'i" taklit eden bizim hatiplerden baz~lar~n~n övüldükle~ini
görüyorum. 11. Bununla beraber gerçe~i oldu~u gibi anlataca~~m. Politik
ya~amdaki tutkum, üstlendi~ini kamu yüksek görevleri, bakt~~~m mahkeme
davalar~, yaln~z devlete gösterdi~im özen de~il, ayn~~zamanda görevlenmi
yerine getirmek için duydu~um sorumluluk nedeniyle i~im ba~~mdan a~lunken ve omuzlanmdaki birçok görevin yüküyle ezilirken bile, felsefeyle
de bir ölçüde ilgileniyordum. Bildiklerimi unutmamak için f~rsat buldukça
okuyarak bilgimi yeniliyordum; ~imdi ise hem yazg~m bana çok a~~r bir
darbe" indirdi~i için, hem de devlet yönetiminde yer almad~~~m için,
üzüntümün çaresini felsefede ar~yorum ve ben bunun, emeklili~in en onurlu ve çekici yan~~oldu~unu dü~ünüyorum". Çünkü bu i~~hem ya~~ma çok
uygundur, hem övgüye de~er i~lenmle de (bir ~eyler yapuysam) özellikle
uyum içindedir, hem yurtta~lanm~z~~ e~itmek için bundan daha yararl~~bir i~~
yoktur, hem de bunlar~n hiçbiri geçerli de~ilse, yapabilecek ba~ka i~im
yoktur. 12. Her alanda övülen bizim Brutus", felsefe alan~nda da Latin
edebiyauna gerçekten öyle yap~tlar kazand~rd~~ki, ayn~~konularda Yunancamu okumaya gerek duymad~n; siz gerçekten ayn~~ekolün dü~üncesini payla~~yorsunuz, çünkü uzun bir zaman o, Atina'da Afistos'un" ö~rencisi oldu,
sen ise onun karde~i Antiokhos'un ö~rencisiydin. Bu nedenle, yalvannm,
edebiyaun bu türüne de kendini ver."

25

dur.

Sokrates'in ö~rencisi olan ünlü Yunanl~~filozof Platon Akademeia okulunun kurucusu-

Ünlü Yunanl~~filozof Aristoteles, Platon'un ö~rencisi ve Peripatetik okulun kurucusudur.
Lesbos adas~n~n Eresos kentinde do~an Theophrastos (1.05.372 - y.287), Aristoteles'ten
sonra Peripatetik okulun ba~~na geçmi~tir.
" 1.45.389 - 322 y~llar~~aras~nda ya~ayan seçkin devlet adam~~Hypemides, Eskiça~~la on
büyük hatip aras~nda Demosthenes'in ard~ndan ikinci s~raya yerle~tirilmi~tir. Gücendirici
olmadan i~neleyici ve yal~n bir dil kullannu~ur.
Annak Demosthenes (1.15.383 - 322) en büyük Yunanl~~hatiptir; Atina halk~n~~uyarmak
için Makedonya tehlikesine kar~~~verdi~i Orationes Philippicae adl~~sliylevleri çok ünlüdür;
Cicero da onu örnek alm~~t~r.
3° K~z~~Tullia'n~n ölümü
51 Bk. Cicero, Tannlar~~~~ Do~as~, I; IV ve devam~, Dost Kitabevi Yay~nlar~, 2006, Ankara;
Cicero hizmet amac~yla kamu görevlerinde bulunmu~tur. Felsefeyle u~ra~~rken ~le ayn~~ amac~~
gütmeluedir.
" Marcus lunius Brutus, erdem, görev gibi konularda yazm~~t~r.
Askalonl~~~ Antiokhos, Yeni Alcademeia okulundan hocas~~Philon'a aç~kça meydan okumu~, oradan ayr~larak Eski Altademeia'n~n dü~ünce ve görü~lerini benimseyen kendi okulunu
kurmu~tur. Kendisinden sonra okulun ba~~na karde~i Aristos geçmi~tir.
27
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IV.13. Bunun üzerine Varro "Bu konuyu dü~ünece~im, gerçekten senin
yard~m~na ihtiyac~m var" dedi ve konu~mas~n~~~öyle sürdürdü: "Ancak senin
hakk~nda duyduldar~m nedir?" "Hangi konuda?" diye sordum. Varro "Eski
Aka,clemeiay~~ b~rakman ve yenisiyle ilgilenmen konusunda" dedi. "Bunda ne
var?" dedim ve devam ettim: "Dostumuz Antiokhos, Yeni Akademeia ekolünden Eskisine geçmekte, benim Eski Akademeia ekolünden Yenisine
geçmernle kar~~la~t~r~ld~~~nda daha hakl~~ m~yd~? En yeni ö~retiler ku~kusuz
çok daha do~ru ve geli~mi~tir; senin de dü~ündü~ün gibi, büyük bir adam
olan Philon, Antiokhos'un hocas~~olmas~na kar~~n, kitaplar~nda, kendi a~zindan da duydu~umuz gibi, iki Akademeia ekolü olmad~~~n~~ söyler ve
oldu~unu dü~ünenlerin yan~ld~~~n~~ kan~tlar." "Do~ru söylüyorsun" dedi.
"Ancak Antiokhos'un, Philon'un ö~retilerine kar~~~neler yazd~~~m senin
bildi~ini dü~ünüyorum." 14. "Gerçekten hem bu konular~~ hem de uzun
zamand~r uzak kald~~~m tüm eski Akademeiay~, seni s~ kmayacaksa, yeniden
ele alman~~ isterdim; ayn~~ zamanda, uygun görürsen, otural~m" dedim.
"Gerçekten iyi olur, asl~na bakarsan, ben çok yorgunum" dedi; "Yeniden
anlatmam' istedi~in bu konuyu anlatmam Atticus'un ho~una gider mi bakal~m!" Bunun üzerine Atticus ~öyle dedi: "Gerçekten ho~uma gider, uzun
zaman önce Antiokhos'tan dinlediklerimi an~msamaktan ve Latincenin bu
konular~~aç~klamaya yeterli olup olmad~~~ n~~ anlamaktan ba~ka ne isterim?"
Bu konu~malardan sonra birbirimizi görecek biçimde kar~~l~kl~~oturduk. 15.
Bunun üzerine Varro söze ~öyle ba~lad~: "Herkesin üzerinde anla~t~~~~gibi,
ben de ilk kez Sokrates'inm, felsefeyi, kendisinden önceki tüm f~lozoflar~n'
u~ra~t~klar~~ gizemlerden ve do~an~n kendi içinde sakl~~ tuttu~u ~eylerden
kurtarm~~~ve insanlar~n ortak ya~am~na yönlendirmi~~oldu~unu dü~ünüyorum; Sok~-ates, erdemler, kusurlar, tüm iyi ve kötü ~eyler nedir diye ara~t~r~yordu ve bunun yan~nda gökyüzündeki cisimlerin" bizim bilgimizin çok
d~~~nda oldu~unu ya da çok iyi bilinseler bile, iyi ya~an~~ üzerinde etkili olmad~ klar~n~~ dü~ünüyordu. 16. Sokrates kendisini dinleyenlerin çe~itli biçimlerde ve tan~~olarak ba~tan sona kaleme ald~klar~~ konu~malar~n~ n neredeyse tümünde, konular~~öyle bir yöntemle tart~~~r ki, hiçbir ~eyin do~rult~~unt~~ onaylamaz, kar~~s~ndakilerin dü~üncelerini çüri~tür; hiçbir ~ey bilmedi~inden ba~ka bir ~ey bilmedi~ini söyler; kendisinin bilmediklerini biliyor
sananlardan üstün oldu~unu belirtir, çünkü kendisinin bildi~i tek ~eyin,
Xenophon'un, Platon'un ve Alkibiades'in hocas~~ olan ünlü Yunanl~~ filozof Sokrates,
469-399 y~llar~~ aras~ nda ya~am~~t~r; tanr~lara inanmamakla ve gençlerin ahlâk~n~~ bozmakla
suçland~ ktan sonra, suçlu bulunmu~~ve zehir içerek ölüme mahkum edilmi~tir.
Sokrates'ten önceki filozollar, do~a olaylar~ na bir aç~klama getirmeye çal~~~ rlarcl~.
3<1
Y~ld~zlar ve tak~m y~ ld~ zlar.
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hiçbir ~ey bilmedi~i oldu~unu itiraf eder; bu nedenle tanr~~Apollon't~n tüm
insanlar~n en bilgesi olarak kendisini gösterdi~ini, tek ve tan~~bilgeli~in,
bilmedi~i bir ~eyi biliyormu~~gibi dü~ünmemek" oldu~unu söyler. Bu sözleri kararl~~bir biçimde söyledi~i ve bu ilkesine ba~l~~kald~~~~için, onun tüm
konu~malar~, Sokratesçilerin, özellikle de Platon'un" kitaplar~ndan anla~~labilece~i gibi, erdemin övülmesi ve tüm insanlar~n erdemli ol~naya özendirilmesi gerekti~i üzerineydi. 17. Türlü nitelikleri olan, çok yönlü dü~ünen,
bol bol fikir üreten Platon'un önderli~inde Akademeiac~lar ve Peripatetikler
diye iki ayr~~ ad alt~nda kendi içinde uyumlu tek bir felsefe ak~m~ n~ n temeli
at~ld~; bunlar~n adlar~~ farkl~~ olsa da, beni~nsedikleri görü~ler aymyd~; Platon'un k~z karde~inin o~lu Speusippos'u", çok üstün çal~~malar~yla ve ana
ö~retileriyle ünlü iki ö~rencisi Khalkedonlu Xenokrates'i' ve Stagiral~~ Aristoteles'i' kendisinden sonra felsefesinin mirasç~s~~ olarak b~rakmas~~ üzerine,
Aristolesge birlikte çal~~anlar Peripatetikler" diye adland~r~ld~lar, çünkü
bunlar Lycit~m'da dola~~rken konular~n~~ tart~~~rlard~; öbürleri ise Platon'un yöntemi uyar~ nca öteki gymnasiumda yani Alcademeia'da^" topland~klar~~ ve konular~~ kar~~l~ kl~~ konu~arak tart~~mak al~~ kanl~~~nda olduklar~~için,
adlar~n~~ çal~~t~klar~~ bu yerden alm~~lard~ r. Fakat Platon'un bilgisiyle beslenmi~ .ohnalarma kar~~ n her iki kesim de kendilerine özgü belirli bir ö~reti
sistemi olu~turdu; bu sistem her bak~mdan zengindi; her konuya ku~kuyla
yakla~an ve hiç kesin karar vermeyen Sokrates'e özgü o tart~~ma al~~kanl~~~n~~ ise bir yana b~rakt~lar. Böylece Sokrates'in hiç onaylamad~~~~bir dü~ünü~~biçi~~~i, belirli bir felsefe bilimi, konular~n kurala göre düzenlenmesi ve
ö~retilerin tamm~~ ortaya ç~ kt~. 18. Az önce de söyledi~im gibi, iki ad~~ olan
tek bir felsefe vard~; çünkü Peripatetikler ile eski Akademeia aras~nda hiç
" Bk. Platon, Apologia, 21 A
" U.). yakla~~k 429-347 y~llar~~aras~ nda ya~ayan ünlü Yunanl~~ filozof Pla~ on. Sokralcs'in
ö~rencisi ve Akademcia okulunun kurucusudur.
Platon'un k~z karde~inin o~lu olan Speusippos 1.0. 407 - 339 y~llar~~ aras~nda ya~a~n~~~ve
Pbton'dan sonra okuluna 1.(:). 347' den ölünceye dek 8 y~l boyunca ba~kanl~k etmi~tir.
" ffl~a/k~do~du filozof Xenokrates (~ .O.396-315) Platon'un ve Speusippos'un ö~rencisidir.
Speusippos'un ölümünden sonra 1O.339-314 y~llar~~ aras~nda Akadcmcia'n~n ba~kanl~~~n~~
yürütmü~tür. Platon'un ti~retilerinin özellikle de Py~ agoras'tan kaynaklanan kesimini geli~tirmi~t ir.
1.(). 385 - 322 y~llar~~aras~nda ya~am~~~ünlü Yunanl~~ bilim adam~~ve filozof Aristoteles,
17 ya~~nda Atina'ya gelmi~~ve Akademeia'ya girmi~~ ir; Platon'un ölümünden (1.0.348/47)
sonra okulun ba~~na Speusippos'un geçmesi üzerine, okuldan ayr~lm~~ t~r. Mant~k, metalizik,
fizik ve biyoloji konusundaki görü~leri modern ça~daki bilginlere yol göstermi~ tir.
Yunanca'da ~teputctreIV fiili 'dola~mak' demektir.
" Atina'n~n yak~n~nda, güzel bahçeleri olan ve Aristoteles'in ders verdi~i okul.
"Atina kentinden birkaç kilometre uzakta kahraman Akademos'a adanm~~~kutsal yer; Ilaton okulu ad~n~~bulundu~u bu yerden alm~~t~r.
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fark yoktu. Gerçekten de dü~ündü~üm gibi, Alistoteles üstün yetenekleriyle
sivrilmi~~biriydi, ama her iki okul da ayn~~kaynaktan besleniyordu; ikisinde
de arzu edilmesi ve kaçnulmas~~ gereken ~eylerin s~n~fland~ r~lmas~~aymyd~.
V. Varro "Yapt~~~m i~e bak! Bunlar~~ size ~~~i ö~retiyorum? Deyim yerindeyse, tereciye tere sat~ yorum" dedi. Bunun üzerine Atticus da söze ~öyle
kar~~t~: "Devam et, Varro; bizim yazarlar~~ve yap~dar~ n~~ seviyorum; bu ~eyler
sizin biçeminizle" ve Latince söylenince çok ho~uma gidiyor" Ben de ~öyle
dedim: "Ben zaten halluma felsefeyi ö~retece~imi aç~kça söyledi~ime göre,
neden ho~land~~~m~~ san~yorsun?" 19. Varro "Ho~~~muza gitti~ine göre devam edeli~~~" dedi, "Platon'un benimsedi~i felsefe ü~retisi üç bölümdür:
Birinci ö~reti, ya~am ve ahlâk, ikincisi do~a bilimi ve gizemleri üzerinedir,
üçüncüsü de dialektikle ilgili olup neyin gerçek neyin gerçek olmad~~~,
konu~ma sanat~nda neyin do~ru neyin yanl~~, nelerin uyum içinde, nelerin
uyumsuz oldu~unun tart~~~lmas~d~r. ~yi ya~amay~~ amaçlayan o ilk ö~retiyi
do~ada ar~yorlard~~ ve do~aya boyun e~ilmesi gerekti~ini, her ~eyin ula~maya çal~~t~~~~en yüksek iyinin do~adan ba~ka hiçbir yerde arann~amas~~ gerekti~ini söylüyorlard~, onlar her ~eyi do~ayla, ak~lla, bedenlc, ya~amla uyum
içinde elde etmi~~olma~~~~~, arzu edilmesi gerekli ~eylerin en üst a~amas~~ ve
en yüksek iyinin amac~~ oldu~u sonucuna var~yorlard~; bedendeki iyi özelliklerin bir k~sm~ n~~ bedenin bütünüyle, bir k~sm~n~~ da onun parçalar~yla ili~kilendiriyorlard~; sa~l~~~ n, gücün ve güzelli~in bedenin bütününde, sa~l~ kl~~
&y~llar~ n ve her bir organ~ n özelli~inin ise bedenin parçalarmda bulundu~unu dü~ünüyorlard~; örne~in ayaklarda h~z, kollarda güç, seste berrakl~k,
dilde ise sözcüklerdeki sesleri iyi ç~ karma yetisinin bulundu~una inan~yorlard~: 20. Erdemi anlamay~~ sa~layan nitelikleri ise insan akl~~~~~~~ iyi özelli~i
say~yorlard~, bunlar~~ insan~n do~as~nda olanlar ve al~~kanl~kla kazandanlar
diye ikiye ay~rlyorlard~. Anlama çabuklu~unu ve belle~in gücünü do~aya
ba~l~yorlard~; bunlar~ n her ikisi de ak~l ve zekân~ n öz niteli~idir. Ahlâk~ n iyi
niteliiderinin ilgi ve çabayla edinildi~ini ve al~~kanl~ k gibi bir ~ey oldu~unu
dü~ünüyorlard~; bu al~~kanl~~~~k~smen s~k~~ al~~t~rrna yaparak k~smen ak~l
yürüterek biçimlendiriyorlard~, i~te felsefenin özü bunlard~r. Bu felsefede
bir ~eyin ba~lamas~, ama tamamlanmam~~~olmas~~ durumuna bir tür erdeme
ilerleyi~~denir, çözümlenmi~~ve var~lan sonuç ise erdemdir. ~nsan do~as~n~n
bir tür mükemmelli~idir ve insan ruhuna ba~lad~klan her ~eyin en iyisi tek
~eydir. 21. ~~te bunlar onlar~ n ak~lla ilgili dü~ünceleridir; erdemin kullan~m~~için geçerli olan ~eylerin ya~am~ n belirli ilkeleriyle de ba~lant~l~~ oldu~uAtticus, felsefe dilindeki karma~adan ho~lanmamaktad~r, bir konunun yahu ve ana !laflar~yla ortaya konmas~n~~ sevn~ektedir. Bu yüzden orta düzey Latincenin temsilcisidir, Cirero
bu dili kullanarak Akademeia'y~~ daha anla~~l~ r, ama pek do~ru olmayan bir biçime sok~nu~tur.
Metnin burada biyogralik de~eri vard~ r, çünkü hiç kimse Atticus'u Cicero'dan daha iyi tan~yamazd~, At ticus felsefede daha kolay ö~renme yöntemini izliyordu.
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nu söylerlerdi (Bu da onlar~ n felsefesinin üçüncü bölümüdür.). Nitekim
akl~n ve bedenin iyi özellilderinde, ayr~ca do~aya de~il de, mutlu ya~ama
ba~l~~bir tak~m ~eylerde erdemin bulundu~u görülür. Çünkü insan~n, devletin ve tüm insan soyunun bir parças~~ oldu~unu ve öbür insanlara belirli
toplumsal ba~larla ba~l~~ oldu~unu dü~ünüyorlard~. En yüksek iyi ve do~aya
özgü en yüksek iyi konusunda bu biçimde tart~~~rlard~; vars~ll~k, bolluk, ün
ve sayg~nl~k gibi öbür ~eylerin buna ait oldu~unu, ya al-turan ya da koruyan
etmenler oldu~unu dü~ünürlerdi. Böylece üç s~n~fa ayr~lm~~~bir iyiler düzeni
olu~tururlar.
VI. 22. ~~te bunlar iyilefin o üç türüdür; pek çok ki~ i bu bölümlemeyi
Peripatetiklerin yapt~~~n~~dü~ünün Bu dü~ünce gerçekten do~rudur, çünkü
onlar~n bölümlen~esi böyledir;. bir zamanlar Akademeial~lar (eski
Akademeial~lar) diye adland~r~ lan birilerinin ve Peripatetikler diye ba~ ka
birilerinin oldu~unu dü~ünenler varsa yamhyorlar. Bu bölümleme teorisi
onlar~n ortak dü~üncesidir ve her iki okul da ~unu dü~ünürdü: En yüksek
iyinin amac~, do~alar~~ gere~i ilk s~rada yer alanlar~ n ve kendi özelliklerinden dolay~~ arzu edilenlerin ya tümünü ya da en önemlilefini elde etmektir;
en önemliler ak~ lla ve erdemle ilgili olanlard~ r. Böylece tüm eski filozoflar"
mutlu ya~am~n sadece erdeme ba~l~~oldu~unu, ama bedenin `iyileri'nin yan~~
s~ra erdemin kullan~m~~için ideal olan ve yukar~da söyledi~imiz" öbür ~eyler olmadan mutlulu~un tam olamayaca~~n~~ dü~ünmü~lerdir. 23. Bu tan~mdan yola ç~k~larak ya~amda çal~~man~ n ve görevin ilkesi de belirlenirdi,
bu ilke do~an~n buyurduklar~n~~korumakt~. Bundan, tembellikten kaç~~~ve
zevkleri küçümseme, ard~ndan do~ru, onurlu ve do~an~n iste~iyle uyum
içinde olan birçok ~ey u~runa türlü i~leri üstlenme ve büyük ac~lara katlanma dü~üncesi do~uyordu; bundan ise arkada~l~k, adalet ve e~itlik kavramlar~~ ortaya ç~k~yordu; bunlar ise zevklerden ve ya~am~~ rahat k~lan birçok iyi
~eyden üstün tutuluyordu. Bu onlar~ n ahlak sisteminin temeliydi ve daha
önce sözünü etti~im" o kesimin ahlak biçimi ve tan~~~~~~ oldu.
24. Ard~ndan 'do~an~n varl~~~.'" gelir; bu konu üzerine ~öyle konu~urlard~: Do~ay~~ iki ana 'öz varl~~a' (principium)5 ay~r~rlard~, biri etkileyen'

Akade~neial~lar, Afistoteles ve onun ö~rencileri.
Bk. V, 21.
Etikten söz etti~i V.19.
49 'Do~an~n varl~~~' diye çevirdi~imiz Latince natura sözcü~ü, Yunanca at)cr~ç (do~a) ve
ot~çia(öz varl~ k, öz madde,element) sözcüklerinin ikisinin birden anlam~n~~ içermektedir.
Yunancas~~it. px q (arkhe): Sokrates öncesi 'ana madde'nin do~as~.
t'~~ ~ uit~~d (poietike). Ifaya ve ate~~etkileyendir.
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öbürü ise etkilenendir" ve bundan herhangi bir ~ey olu~up do~ar. Etkileyende bir 'güç' (vis), etkilenende ise 'belirli malzeme'nin (materia)" bulundu~unu; bunun yan~nda her ikisinin birbirine iç içe ba~l~~ oldu~unu; onu bir
arada tutacak bir güç olmadan malzemenin bir araya gelemeyece~ini ve
herhangi bir malzeme olmadan gücün de etkin olamayaca~~ n~~dü~ünüyorlard~~(çünkü herhangi bir yerde var olmak zorunda olmayan bir ~ey yoktur). Art~k her ikisinden (güç ve malzemeden) olu~an bu yeni ~eyi ise 'beden' (corpus)" ve özellik kazanm~~~'yap~c~~ madde' (qualitas)" diye adland~r~yorlard~~ - uzun zamand~r bu konular~~i~leyen Yunanl~lar~n yapt~~~~gibi, bu
al~~~lmam~~~meselelerde zaman zaman henüz duyulmam~~~te~imler kullanmam~za gerçekten izin verece~inizi umuyorum."
VII. 25. Atticus "Gerçekten izin verece~iz" dedi; "Latince sözcüklerin
senin için yetersiz kald~~~~yerde, istedi~in zaman Yunancas~n~~da kullanabilirsin." Varro "Çok naziksin; ama philosophia, rhetorica, physica, dialecticas6
gibi Latincede kullan~m~~iyice al~~kanl~k haline gelmi~~pekçok sözcü~ün
d~~~nda ben Latincesini kullanmaya özen gösterece~im. Bu nedenle Yunanca poiotetes" sözcü~ü yerine Latince qualitates sözcü~ünü kulland~m, çünkü
bu Yunanl~lar aras~nda, halk~n de~il, filozoflar~n kulland~~~~bir sözcüktür,
bu durum birçok sözcük için de geçerlidir; dialektik sananyla u~ra~anlar~n
kulland~~~~sözcüklerin hiçbiri gerçekten halk dilinde yoktur, onlar kendi
terimle~ini kullan~rlar. Hemen hemen tüm sanatlarm kendine özgü ortak
bir dili vard~r; ya yeni kavramlara yeni adlar türetmek gerekir ya da ba~ka
alanlardan sözcükler al~n~p aktar~lmal~d~r. Yunanl~lar bunda ba~ar~l~~ oluyorlarsa, nedeni onlar~n yüzy~llard~r bu i~lerle u~ra~malar~d~r, biz bunu
daha yeni i~lemeye ba~lad~~~m~za göre, bize o denli çok ayr~cal~k tan~nmas~~
gerekir" 26. Ben de ~öyle yan~t verdim: "Ey Varro, ~u anda yapt~~~n gibi,
yurtta~lar~n~~yaln~z bol bilgiyle de~il, bir de sözcük bollu~uyla geli~tirecek
olunan, senin onlara gerçekten çok yararl~~olaca~~n~~san~yorum." Varro, "
O halde, gerek duyarsam senin" önderli~inde yeni sözcükler kullanma
yüreklili~ini gösterece~im. Bundan böyle bu 'özellik kazanm~~~öz mad-

52 =Olgun') (pathetike). Su ve toprak etkilenendir.
" Yunancas~~(5Ari (hulc).
" Özellik ve ~ekil kazanm~~~öz madde ya da ana madde
"Qualitas, Yunancast wouStriç (poiotes).
" Latince Philosophia felsefe, dialectica kar~~l~kl~~ tart~~ma sanat~, physica do~a bilimi,
rhetorica, güzel söz söyleme sanat~~ demektir.
57 Yunanca notf~rqç, Latince qualitas sözcü~ünün kar~~l~~~d~r.
58 Ciccro.
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delerin (quiditas)" baz~lar~~ 'ana öz madde'lerdir (p~incipes), baz~lar~~ ise bunlardan olu~anlard~ r. 'Ana öz maddeler' saf ve basittir, ama bunlardan ol~~~anlar türlü özellikte ve biçimdedirler. Bundan böyle hava' (bu Yunanca
sözcü~ü de art~ k Latinceymi~~gibi kullan~yoruz), ate~, su ve toprak ana öz
n~addedirler; canl~~ türleri ve topraktan do~an bitkiler bunlardan olu~ur. O
halde onlara 'ana öz maddeler' (Yunancadan Latinceyc çevirecek olursam
elementa9 denir; bunlardan havan~n ve ate~in hareket ettirme ve etkilen~e
gücü vard~r, geriye kalanlarm, yani suyun ve topra~~n ise etkilenme özelli~i
vard~r. Afistoteles, y~ld~zlar~~ ve beyni olu~turan, yukar~da sözünü etti~im o
dört maddenin her birinden farkl~~ be~inci bir ana öz maddenin oldu~unu
dü~ünüyordu. 27. Her ~eyin ten~el yap~s~nda, hiçbir biçimi ol~nayan, o özellik kazanm~~~öz maddeleri içermeyen (-qualitas- bu sözcü~ü konuyu i~leyerek daha al~~~lm~~~ve bilinir hale getirdim) belirli bir malzemenin var oldu~unu; bundan her ~eyin olu~up biçimlendi~ini ve yaln~z bunun her ~eyi
kendi içine alabilece~ini; her kesimiyle her biçime dönü~ebilece~ini; bununla birlikte tümüyle yok olmad~~~n~ , ama kendi parçaaklanna çözüldü~ünü; bu parçaaklann ise sonsuza dek ufalamp bölünebilece~ini, çünkü
varl~klar~ n yap~s~nda bölünemeyecek diye hiçbir ~eyin olmad~~~n~; bunun
yan~nda harekete geçen her ~eyin belirli aral~klarla hareket etti~ini; bu
aral~klar~n da ayn~~ biçimde sonsuza dek bölünebilece~ini dü~ünürler. 28.
Qualitas63 dedi~imiz 'bu etken güç', böyle hareket etti~i ve böyle ileri geri
gidip geldi~i için, hem tüm '~nalze~ne'nin (materia) tümüyle de~i~ikli~e
u~rad~~~m, hem de o 'özellik kazanm~~~öz maddelerV" (qualia) dönü~tü~ünü; bir araya gelen ve kendi kesimlerinin tümüyle kesintisiz bir süreç içinde
birle~en bütün 'öz varl~k' (natura) içinde bu 'özellik kazanm~~~öz maddeler'den bir `küre' (mundus) olu~tu~unu; bu kürenin d~~~ nda hiçbir 'malzeme'
(~nateria) ve 'biçim kazanm~~~varl~k' (co~ pus) olmad~~~n~; bunun yan~nda bu
kürenin içinde olan tüm ~eylerin bu kürenin parçalar~~ oldu~unu; bunlar~ n
duygusu, dü~üncesi olan bir 'öz varl~k' (natura sentiens) 66 taraf~ ndan bir arada tutulduklarm~; bu öz varl~kta kendine öz ve ebedi bir dü~ünme yetisi
" Qualitas burada 'güç' de~il somut olarak 'özellik kazanm~~~öz madde' anlam~ nda kullan~lm~~t~r.
Aer Latinceye Yunanca'dan geçmi~tir.
Yunam2s~~ A~lthe, Latincesi
" Stoikheia.
" Qualitas burada soyut olarak etken güç, 25'de ise hava ve ate~~gibi etkileme gücü içeren
öz madde olarak somut anlamda kullan~ lm~~t~r.
Yunancas~~ /rota (poia).
" Natura = otitsta= 6A9, öz ya da ana madde, malzeme
66 Bk. Ciccro, Tannlar~n Do~as~, Il, 22, 75 ve 85, Dost Kitabcvi Yay~ nlar~, 2006, Ankara.
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oldu~unu, çünkü ondan daha güçlü ve onu yok edecek hiçbir ~eyin olmad~~~n~~ dü~ünürler. 29. Bu etken gücün evrenin ruhu, akl~, zekas~~ ve kusursuz
bilgeli~i oldu~unu söylerler; onu bir tanr~~ ve kendi yönetimi alt~ndaki her
varl~~~~bilip gözeten belirli bir `tanr~sal öngörü' (prudentia) diye adland~ r~rlar; özellikle gökyüzündekileri, sonra insanlarla ilgili yelyüzündeki ~eyleri,
özenle yönetti~ini dü~ünürler; bu ayn~~ güce kimi zaman da 'zorunluluk'
(necessitas)67 derler, çünkü ebedi düzenin yazg~s~, de~i~tirilemez süreklili~i
gibi onun taraf~ndan kararla~t~r~lan her ~ey, onun karar~ndan farkl~~gerçekle~emez. Kimi zaman ayn~~ güce gerçekten `yazg~' (fortuna) derler, çünkü
gizemlili~inden dolay~~ ve nedenleri bizce bilinmedi~i için, onun birçok ~eyi
öngörümüz ve beklentimiz olmadan gerçekle~tirdi~ini san~r~z.
VIII. 30. Felsefenin ak~l yürütme ve tart~~ma" ile ilgili üçüncü bölümünü hem Akademeial~lar hem de Peripatetikler ~öyle ele al~yorlard~: Gerçekle
ilgili yarg~, duygulardan kaynaldanmas~na kar~~n, yine de kesin yarg~ n~n
duyguda olmad~~~n~; akl~ n, nesnelerin gerçek yarg~c~~ oldu~unu kabul ediyorlard~. Bunun giivenilebilecek tek ~ey oldu~unu, çünkü yaln~z akl~n, ebediyen basit, saf ve asl~~ gibi olan ~eyi görebilece~ini dü~ünüyorlard~. Buna
idea' derler ve zaten çoktan Platon taraf~ ndan böyle adland~r~lm~~t~r; biz
ise Latincede hakl~~ olarak buna species' iiyebiliriz. 31. Öte yandan tüm
duy~llar~ n yeterince hassas olmad~~~ n~~ ve yava~~oldu~unu; duyular~ n hakimiyet alan~nda oldu~u san~lan birçok ~eyi hiçbir biçimde alg~lamad~~~n~;
çünkü ya alg~lanamayacak kadar küçük olduklar~n~~ ya da öyle hareketli ve
h~ zl~d~rlar ki, hiçbirinin kararl~~ olarak tek ve asl~~ gibi kalmad~ klar~ n~~ dü~ünürlerdi, çünkü her ~ey sürekli kay~yor ve ak~yormu~~gibi, hareket halindedir. Bunun için bu gruba giren varl~ klarm tümüne 'dü~ünülebilen ~eyler'
(opinablles)71 derlerdi. 32. Böylece bilginin yaln~z akl~ n üretti~i kavramlarda
ve yürüttü~ü mant~ kta var oldu~unu, ba~ka bir yerde olamayaca~~n~~ dü~ünüyorlard~. Bu nedenle varl~ldar~ n tan~m yöntemine önem veriyorlard~~ ve
bu gerçek tan~mlamay~, tart~~mak için ele ald~klar~~ her ~eye uyguluyorlard~;
sözcüklerin anlam ve türeyi~leri ile ilgili aç~ klamalar~~ da onayhyorlard~, yani
her bir ~eyin neden böyle adland~ r~ld~~~ n~~ ara~t~ r~yorlard~, buna da etimoloji diyorlard~; sonra aç~ klanmas~ n~~ istedikleri ~eyi kan~tlamak ve bir sonuca
Yazg~.
Latince metindeki disserendum sözcü~ü Yunanca ,I.oyudi ve (51a.le~en~cii kar~~ l~~~nda kullan~ lm~~t~ r.
Yunanca 'görüntü, ~ekil' anlam~ na gelen bu sozcük burada teknik terim olarak kullamlm~~ t ~ r;`akl~n görme ye yarg~ lama gücü'nü aç~ klamaktad~r .
.1() Latince 'görünüm, ~ekil' anlam~na gelen bu stizcük burada Ideamn kar~~ l~~~~teknik bir
terim olarak kullan~ lm~~ t ~r .
71 Bu tür nesneler görülemez, koklanamaz, i~itilemez, ancak akl~ n gözüyle alg~ lanabilirler.
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ba~lamak için belirli tart~~ma yöntemlerini ve her bir varl~~~n belirleyici
ana özelliklerini yönlendirici olarak kullan~yorlard~. Buna dialektik ö~retisi,
yani konu~man~n ak~l yürüterek sonuçland~r~lmas~~ eldeniyordu, öte yandan
bunun yanda~~~gibi hitabetin konu~ma gücü de buna kat~llyordu: Bu, ikna
etmek için verilen kesintisiz bir söyleyin aç~klay~c~~ gücüdür.
33. Bu, Platon'un onlara kal~t olarak b~rakt~~~~ilk felsefe biçimiydi; istiyorsan~z, bu konuda bana ula~an de~i~iklikleri de agklayaynn". Ben
"Atticus'un yerine de yan~t vereyim, gerçekten istiyoruz," dedim. Bunun
üzerine Atticus "Beni~~~~ ad~ma yan~tlamakla çok iyi ediyorsun; çünkü o,
Peripatetiklefin ve Eski Akademeia'n~n ana ö~retilerini çok aç~k seçik aç~kl~yor." dedi.
IX. Varro ~öyle devam etti: "~lk olarak Aristoteles, az önce anlatt~~~m"
Platon'un "ielea" larm~~çürüttü, oysa Platon, "Bunlarda tan~-~sal bir özellik
var" diyecek kadar bunlara s~k~~s~luya ba~l~yd~. Konu~mas~~ ho~, belirli bir
dürüstlük ve soyluluk sergileyecek kadar iyi bir ki~ili~e sahip olan
Theophrastos", eski ö~retinin geçerlili~ini' belirli bir biçimde ve iyice
bozarak yok etti; çünkü erdemi güzelli~inden yoksun b~rakt~~ve mutlu ya~am~n yaln~z el-deme dayand~~~~görü~ünü yads~d~. 34. Nitekim onun ö~rencisi Strato,' keskin zekâl~~biri olmas~na kar~~n, yine de bu ö~retinin tümüyle d~~~nda tutulmal~d~r; çünkü bu felsefenin erdemi ve ahlâlu içeren en
önemli bölümünü hiç dikkate almam~~t~r ve tümüyle do~a ara~t~rmalar~na
yönelmi~tir; bu konuda da arkada~lar~yla birçok bak~mdan uyu~amad~. Platon'un yöntemini ve temel ö~retisini sürdüren ilk ki~iler Speusippos" ve
Ksenolu-ates, bunlar~n ard~ndan Polemon", Krates" ve ayn~~ zamanda
Krantor" Akademeia'da toplanarak hocala~~ndan ald~klar~~ ana ö~-retileri
Bk. VIII, 30.
Bk. III, 10.
74 Theophrastos Platon'un ö~retisinin yaln~zca etik k~sm~ n~~ ek~tirmi~tir.
Lampsakoslu (bugünkü Lapseki) Strato, Theophrastos'un ö~rencisidir ve ondan sonra
1.0. 288 — 272 y~llar~~ aras~nda Peripatetik okulun ba~~nda bulunmu~tur. Arisioteles'in okulunda izlenen yöntemlerden çok uzakla~arak onun ö~retisinin do~a bilimi bölümüyle ilgilenip
geli~tirmi~, ir.
76 Bk. IV.17.
77 Ksenokrates'in ö~rencisi olan Polemon, ondan sonra 1.0. 315- 270 y~llar~~ aras~nda
Akademeia'n~n ba~~nda bulunmu~tur. Platon'un ö~retisinin Pytagoras'tan kaynaklanan kesimini geli~tiren hocas~n~n tersine, ahlak sorunuyla ilgilenmi~tir.
78
Atinal~~Krates, Polemon'dan sonra Akademeia'n~n ba~~ na geçmi~tir (U). 270 — 268). Platon'un ö~retisinin 'ahlaki yan~ n~~ s~ k~~s~ k~ya izlemi~tir. Arkhesilaos'un ö~retmeni olmu~tur.
" Kilikia'n~n Soli kentinden olan Krantor, I.Ö. 3. yüzy~l~n ilk yar~s~nda ya~am~~t~r. Akademiea'da çok etkili olmu~tur. Cicero Consolatio adl~~ yap~t~m yazarken, onun ac~~ üzerine yazd~~~~
~mpilltvrouç adl~~yap~t~n~~ örnek alm~~t~r.
73
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özenle koruyorlard~. 35. Zenon ve Arkesilas', Pole~non'un derslerini istekle
ve sürekli izlemi~lerdi; ancak Zenon, Arkesilas'tan ya~ça büyük oldu~u için,
dialektikte hiçbir ayr~ntly~~ gözden kaç~rmadan ince ince dü~ündü~ü ve
tart~~t~~~~için, okulun ö~reti yöntemine yenilik getirmeye kalk~~t~; getirdi~i
yenilikleri, isterseniz, Antiokhos'un al~~ageldi~i gibi, aç~klayaca~~m." Ben
~öyle dedim: "Ben istiyorum. Bak, Pomponius'un da ayn~~ i~areti verdi~ini
görüyorsun" X. "Zenon erdemin gücüne asla Thephrastos gibi zarar verecek biri de~ildi, tersine mutlu ya~ama ili~kin her ~eyi yaln~zca erdemde
toplad~, erdemden ba~ka hiçbir ~eyi `~yiler'in aras~nda saymad~~ve erdemi
'iyi ahlak' diye adland~rd~, bu sade, tek biçimliydi ve tek iyi ~eydi. 36.
Öbürlerini ne iyi ne de kötü diye s~n~fland~rmasa da, baz~lar~n~n do~ayla
uyum içinde, baz~lar~n~n do~aya kar~~~oldu~unu söylüyordu. Bunlar~n aras~na ba~ka ~eyleri yerle~tiriyordu ve bunlar~~ da `ortadakiler' diye adland~r~yordu. Do~aya uygun olanlar~n seçilmesi ve belirli bir de~ere lay~k görülmesi gerekti~ini ö~retiyordu, do~aya kar~~~olanlar için de tersini ö~retiyordu, her iki gruba girmeyenleri ise orta gruba yerle~tiriyordu. Hiç harekete
geçirme gücü olmayanlar' bu s~n~fa koyuyordu. 37. Ancak seçilmesi gerekenlerden kimilerinin daha çok, kimilerinin de daha az önemli olduklar~n~~
dü~ünüyordu. Daha çok önemi olanlar~~ 'tercih edilenler', de~eri daha az
olanlar~~da 'kabul edilmeyenler' diye adland~r~yordu. Bu örneklerde görüldü~ü gibi özünden çok terminolojide de~i~iklik yapm~~t~, böylece do~ru i~~
ile yanl~~~i~~aras~ndaki orta s~n~fa 'duruma göre uygunlar~' ve 'duruma göre
uygunlara z~t olan baz~lar~n~' koyuyordu. Do~ru yap~lanlar' iyi i~ler aras~na,
yanl~~lar~~yani yasakl~~ olanlar~~ ise kötüler aras~na yerle~tiriyordu. Dedi~im
gibi izlenilen ya da savsaklanan 'duruma göre uygunlar~'" ise orta s~mftan
say~yordu. 38. Ondan öncekilerin tüm erdemin ak~l yüri~tmede olmad~~~n~,
ama kimi erdemle~in do~a ve geleneksel görgü sayesinde bütünlük kazand~~~n~~söylemesine kar~~n, Zenon tüm erdemin ak~l yürütmede oldu~unu
ileri sürüyordu; onlar, yukar~da sözünü etti~im erdem türlerinin s~mfland~r~labilece~ini dü~ünürken, Zenon bunun asla olamayaca~~n~; kendisinden
önceki filozoflar~n dedi~i gibi, yaln~z erdemden yararlanma= de~il, ama
erdemli davran~~~al~~kanl~~~~kazanman~n da ba~l~~ ba~~na muhte~em bir ~ey
oldu~unu, buna kar~~n erdemden sürekli yararlanmayan ki~inin de erdemli
olmad~~~n~~savunuyordu; o eski filozoflar insan duygular~n~n a~~r~ya kaçmas~n' önleyernedikleri için, ac~~duyman~n, çok arzu etmenin, a~~r~~ korkmanin
ve sevinmenin do~al oldu~unu söylüyorlard~; ancak onlar~n bu duygular~~
"~.45.315-240 y~llar~~ aras~nda ya~am~~~olan Arkesilas ~ kinci Akademcia'n~n kurucusudur.
82 Örnegin, adam öldürmek kötüdür, ama sava~ta can~n~~kurtarmak için adam öldürmek
uygundur.

Belleten C.IXXII, 42
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kontrol alt~na almas~na ve s~n~rlar~n~~ daraltmas~ na kar~~n, Zenon bilge ki~inin tüm bunlardan hastal~ km~~~gibi sak~nmas~n~~ istedi. 39. Eskiler bu a~~r~ya
kaçm~~~duygular~n do~al oldu~unu ve bunlar~n ak~l yürt~t~neyle ba~cla~mad~~~n~, arzunun beynin bir yerinde, ak~l yürütmenin ise ba~ka bir yerinde
yer ald~~~n~~ söylerken, Zenon bu dü~ünceye de kat~lm~yordu. Çünkü a~~r~~
duygular~n iste~e ba~l~~ oldu~u, dü~ünce yetisinin yarg~m uyar~nca bunlara
katlamld~~~~kan~s~ ndayd~~ ve tüm a~~r~~ duygular~ n anas~n~n dizginlenmeyen
bir tür ht~ysuzluk ve ölçüsüzlük oldu~unu ileri sürüyordu. Zenon'un ahlak
konusundaki görü~leri a~a~~~yukar~~ bunlard~.
XI. Zenon'un do~a bilimi hakk~ndaki görü~leri ise ~unlard~ r: Önce ilk
dört ana maddeye, önceki filozoflarm akl~~ve ana duygular~~ olu~turdu~una
inand~~~~be~inci elementi" eklemiyordu; ana elementin, her ~eyi, hatta akl~~
ve duygular~~ yaratan bizzat ate~~oldu~unu söylüyordu. Platon't~n ve Aristoteles'in ö~rencilerinden ~u bak~mdan farkl~~ dü~ünüyordu: 'Biçim kazanmam~~~bir öz ~nadde'den herhangi bir ~eyin olu~abilece~ini hiç dü~ünmüyordu; oysa Xenokrates ve önceki f~lozoflar bu tür bir öz maddenin akl~~
olu~turdu~unu söylemi~lerdi ; gerçekten herhangi bir ~eyi etkileyen ya da
herhangi bir biçin~de etkilenen ~eyin 'biçim kazanmanu~~öz madde' olaca~~n~~ dü~ün~ni~yordu. 40. Felsefenin üçüncü bölümünde pek çok de~i~iklik
yapt~. Bu alanda önce duygular konusunda bir tak~m yenilikler getirdi, bu
duygular~ n sanki d~~ar~dan gelen, Zenon'un phantasia, bizim ise visus" dedi~imiz, belirli bir dürtünt~n etkisiyle birle~ip olu~tu~unu dü~ündü (biz bu
visus sözcü~ünü unutmayal~m, çünkü konu~man~n geri kalan k~sm~nda s~ k
s~k kullanmam~z gerekecek); görülen ya da duyularla alg~lanan bu ~eyleri
akl~n onay~yla ili~kilendirdi; bu onay~n içimize yerle~ik ve irademize ba~l~~
bir ~ey oldu~unu ileri sürdü. 41. Hayallerin tümüne güvenmiyordu, ama
yaln~z görülen ~eylerin gerçek karakteristik belirtilerini ta~~yanlara güveniyordu; bu kendili~inden ortaya ç~k~ p görülen bir hayal oldu~u için 'alg~lan~labilir' ti~rdendir. "Bunlar~~ dinlemeye katlanacak gücünüz kald~~ m~, devam cdelim mi?" diye Varro sorunca, Atticus "Evet, edelim, nitekim
katalepton'u daha ba~ka nas~l aç~ klayabilirsin? " dedi. Va~To konu~mas~n~~
sürdürdü: "Hayalin alg~lanmas~ ndan ve ak~lla onaylanmas~ ndan sonraki
durumu, 'kavram' diye adland~ rd~, varl~klar' elle kavraman~ n benzeridir;
Zenon, kendisinden önce hiç kimse bu sözcü~ü bu konuda böyle bir anlamda kullanmasa da, elin kavrama i~inden yola ç~ k~ p bu ve bunun gibi
daha birçok yeni sözc-ük türetip kulland~, çünkü yeni dü~ünceler ortaya
" Bu öz madde ya da ana madde eterdir.
"1 layâl.
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at~yordu. Duyuyla kavranan ~eyi 'duygu' diye adland~r~yordu ve ak~ldan
mant~k yoluyla sökülüp at~lamayacak denli kavrand~ysa, ona 'bilgi' diyordu,
yok silinip at~lacak derecede kavrand~ysa 'bilgisizlik' diyordu; bu bilgisizlikten 'sant' ortaya ç~ k~yordu; bu san~~ zay~ft~r, yan~lg~~ve bil~nemekle e~~de~erdir. 42. Zenon, 'bilgi' ile 'bilincine' aras~ na yukar~da sözünü e~ti~i~n 'kavray~~~' yerle~tiriyordu ve onu ne do~rular ne de yanl~~lar aras~nda say~yordu,
yaln~zca ona güvenilmesi gerekti~ini söylüyordu. Bu görü~ten yola ç~karak
duyt~lar~n da güvenilir oldu~unu dü~ünüyordu, çünkü, yukar~da da söyledi~im gibi, duyular~n sayesinde olu~an kavray~~~ona hem gerçek hem de güvenilir geliyordu, bunun nedeni ~unlard~: Kavray~~~bir varl~kta gerçekten
var olan her ~eyi kavram~yordu, ama kendisine gelebilen hiçbir ~eyi b~rakiniyordu; do~a sanki 'bilgi'nin ölçü birimi gibi kendisinin ana ilkesini de
ortaya koymu~tu; daha sonra bunun sayesinde varl~klarm tan~mlar' beyne
bask~~gibi yer le~iyordu; bu tan~mlar uyar~nca da yaln~zca ana ilkeler ortaya
ç~kmakla kalm~yor, ak~l yürüterek gerçe~i bulmak için daha geni~~belirli
yollar da aç~l~yordu. Bununla beraber yanl~~~, dü~üncesizce davran~~~, bilgisan~y~, ku~kuyu, k~sacas~~ akl~n sa~lam ve kal~c~~ onay~na yabanc~~ olan
her ~eyi erdemden ve bilgclikten uzak tutuyordu. Zenon'un yapt~~~~de~i~iklik ve kendisinden öncekilerden farkl~~ dü~ündü~ü noktalar a~a~~~yukar~~ bu
kadard~."
XII. 43. Varro bunlar~~ anlatt~ktan sonra, ~öyle dedim: "Ey Varro, sen,
Eski Alcademeia'n~n ve Stoac~larm dü~ünce biçimini çok k~saca, ama olabildi~ince aç~ k seçik ortaya. koydun. Yak~n arkada~~m~z Antiokhos'un do~rulu~una inand~~~~gibi, bunun yeni bir ö~retiden daha çok, Eski
Alcademeia'da yap~lm~~~bir de~i~iklik olarak dü~ünülmesi gerekti~i kan~s~nday~ m." Bunun üzerine Varro ~unlar~~ söyledi: "~imdi anlamla s~ ras~~ senin;
cskilerin dü~ünce biçi~~~ inden ayr~lan ve Arkesilas'~n getirdi~i yenilikleri
onaylayan biri olarak sen, ayr~lman~n yeterince do~ru olup olmad~~~n~~ görelim diye, anla~mazl~~~n ne oldu~unu ve hangi nedenden ç~kt~~~n~~ ö~renmemizi sa~la." 44. Ben de ~u yan~ t~~ verdim: "Edindi~imiz bilgiye göre ayr~lma Zenon ile ba~lam~~t~r. Arkesilas inad~ndan ya da onu alt etme çabas~yla de~il de, gerçekten benim görü~üme göre, Sok~-ates'i bir ~ey bilmedi~ini
itiraf etmeye götüren o ~eylerin belirsizli~inden dolay~, Zenon'a kar~~~her
yandan sava~~açmay~~ kendine ilke edi~~di. Çünkü Sokrates'ten önce
Demokritos, Anaksagoras', Empedokles', hemen hemen tüm eski filozofAnadolu'nun lonia bölgesindeki Klozomenai kentinden olan Anaksagoras (1.0. 500/128) uzun zaman Atina'da ya~am~~, Perikles'in dostlugun~~~ kazanm~~, Euripicles'in hocas~~
olmu~tur. Olas~ l~kla Sokrates onun derslerini izlemi~ tir. Tanr~tan~mazl~k~~ yüzünden Atina'dan
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lar hiçbir ~eyin tan~namad~~~n~, alg~lanamad~~~n~, biline~nedi~ini, duyular~n
s~n~rl~, akl~n zay~f, ya~am~n k~sa oldu~unu, Demoluitos'un dedi~i gibi, gerçe~in derinlere gömülü, her ~eyin sam ve insanlar~n koydu~u kurallara
ba~l~~oldu~unu, gerçe~e hiç yer verilmedi~ini, ard~ndan da her ~eyin karanl~~a gömülü oldu~unu söylemi~lerdi. 45. Bunun için Arkesilas bilinebilen bir ~eyin var olmad~~~n~~söylüyordu, hatta Sokrates'in "Hiçbir ~ey bilmedi~ini bildi~i" biçimindeki kendine ay~rd~~~~bilgi bile gerçekte var olamazd~; her ~eyin karanl~kta gizli oldu~unu, görülebilecek ve anla~~labilecek
bir ~eyin var olmad~~~n~~ dü~ünüyordu; bu nedenlerden dolay~~ona göre
birisi kesin bir söz söylememeli, herhangi bir ~eyi asla onaylama~nal~~ve
do~rulamamahyd~, bir dü~ünceye kat~l~p 'evet' dememesi gerekiyordu; her
zaman acele ve dü~üncesiz davram~tan uzak durmahyd~, bu yolla gelebilecek her türlü felaketten kendisini uzak tutmahyd~, yanl~~~ya da kesin bilinmeyen bir konu onayland~~~~zaman, bu acele ve dü~üncesiz bir davran~~~n
çok aç~k belirtisi olurdu, çabucak birinin dü~üncesine kat~lman~n ve onu
onaylamarun bilgi ve alg~dan öncelikli tutulmas~~kadar utanç verici bir ~ey
yoktu. Yapt~~~~her ~ey bu dü~ünce tarz~yla uyum içindeydi: Herkesin dü~üncesine kar~~~tart~~arak pek çok ki~inin kendisi gibi dü~ünmesini sa~l~yordu; ayn~~konuda tart~~an her iki grubun kar~~t dü~ünceleri e~it a~~rl~kta
mant~k içerdi~i zaman, her iki taraf~n da 'onay' almamas~~daha kolay oluyordu. 46. Buna Yeni Akademeia ak~m~~ derler, oysa Platon'u Eski
Akademeia'n~n bir üyesi sayarsak, bunun da Eski Akademeia say~lmas~~görü~ündeyim, çünkü Platon'un kitaplar~ nda da hiçbir ~ey kesin olarak onaylanmaz ve bir çok konunun hem lehinde kem de aleyhinde tart~~~l~r; her
konu sorgulamp ara~ur~l~r; hiçbir konuda kesin yarg~da bulunul~naz; ama
yine de senin görü~lerini agklad~~~n o ak~ma Eski, buna da Yeni
Akademeia densin. Arkhesilas'tan sonra dördüncü ba~kan olan Karneades'e
dek uzanan bu Yeni Akademeia, Arkhesilas'~n görü~lerine sad~k kald~. Felsefeyi her yönüyle çok iyi bilen Karneades ise, inan~lmaz zekas~~olan biriydi;
onun bu özelli~ini, onun derslerini izleyenlerden ve özellikle de ondan pek
çok konuda farkl~~dü~ünmesine kar~~n, herkesten çok bir tek ona hayran
olan Epikuroscu Zenon'dan ö~rendim...
sürillmü~, Lampsakos'ta (Bugünkü Lapseki) ölmü~tür. Onun görü~üne göre ate~~her ~eyin ana
maddesidir.
» 1.0. 495 — 435 y~llar~~aras~nda ya~ayan Empedokles Sicilya Adas~n~n Agrigen~ um (bugünkü Akragas) kentinde do~mu~ , politik nedenlerle vatan~ndan sürülmü~, güney ~ talya'da ve
Yunanistan'da ya~am~n~~ sürdürmü~tür. Her ~eyi olu~turan dört ana maddenin ( toprak, hava,
su, ate~) öncesiz ve sonsuz oldu~unu ileri sürmü~tür. Do~a üzerine yazd~~~~ ~lirinden
fragmentler kalm~~t~r.

