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ÖN SÖZ 
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GİRİŞ 
 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ürkütücü boyutlara ulaştığı 21. yüzyılda, 

Sokrates gibi bir Antik Çağ filozofunu ve Kierkegaard gibi tam iki yüzyıl önce yaşamış 

bir filozofu yeniden gündeme getirme gerekliliğine olan inancımızın temelinde, 

günümüzde çoğu insanın hala söz konusu filozofların eleştirdikleri biçimde yaşıyor 

olmalarından duyduğumuz rahatsızlık yer almaktadır.  Bu bağlamda Kierkegaard’ın, 

insanın kendi varoluşunun ne anlama geldiğini unutmuş oluşuna ve Sokrates’in ahlaki 

bir yaşamı mümkün kılan ‘kendini bil’ düsturuna ilişkin görüşlerinin çağımızda da 

dikkate alınması ve özümsenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  

İnandığı düşünce uğrunda ölüme gitmeyi göze alan Sokrates, insanları maddi 

olanaklarını olgunlaştırmak yerine, ruhsal yanlarını gerçekten iyi bir yaşam için 

mükemmelleştirmeleri yönünde etkilemeye ömrünü adamıştır. İnsanların kendi 

gözleriyle görüp, kendi kulaklarıyla işiten bireyler olarak kendilerine ait düşüncelere 

sahip olmaları gerektiğini vurgulayan filozof, onların kendileriyle hesaplaşarak bir öz 

bilinç (self knowledge) kazanmalarına yardım etmiştir. Nitekim bu çaba henüz bunu 

kaldırmaya hazır olmayan Atinalılar tarafından yanlış yorumlanarak, Sokrates’i ölüme 

götürmüştür. 

Kierkegaard, bilimlerin ve teknolojinin gelişmesi ile her şeyin nesnellik ideali 

altında soyut terimlerle sistematize edilmesiyle ortaya çıkan insan anlayışının hakim 

olduğu bir dönemde unutulan öznelliğe vurgu yapmıştır. İnsanların tepkilerinin 

otomatik hale geldiği bu dönemde, düşünce ve davranışı yöneten kuralları 

sorgulamaksızın kabul etmenin alışkanlık biçimini alması sonucunda bireylerin tıpkı 

harfleri seçip ayıran fakat herhangi bir şeyin anlamıyla ilgili hiçbir şey bilmeyen bir 

matbaacı gibi çeşitli olguları ortaya çıkarma kapasiteleri ile seçkinleşeceklerini 

söyleyen filozofa göre bilimsellik efsanesi hem ahlaki hayatımızı hem de dini 

hayatımızı kötü yönde etkilemektedir. Hayatın her alanında verimlilik ve 

uygulanabilirlik ilkesine göre hareket edilerek nesnelleştirilmek istenen insani duygu ve 

eğilimler öznelliğini yitirmektedir.  



 2

Yeterince gözlem yapılarak her şeyin yasasının bilinebileceği düşüncesi, insan 

yaşamının sadece doğa yasalarınca belirlenmediği gerçeğini askıya almakta ve insanın 

kendi hayatına dışarıdan bakan bir gözlemciye dönüşmesine neden olmaktadır. 

Tekliğinde bireyin anlamı kaybolarak yerini ancak topluluk içinde yaşayabilen sürü 

insanlarına bırakmaktadır.  

Kierkegaard, muhteşem eseri Ölümcül Hastalık Umutsuzluk’ ta bu insanlar için 

şöyle söylemektedir; kuş beyinli insanlar sürüsü, birbirlerinden ayrılamayanların 

kalabalığı yalnızlık ihtiyacını o kadar az hisseder ki muhabbet kuşları gibi yalnız 

kaldıkları an ölürler, kendilerine şarkı mırıldanmadıkça uyumayan küçük çocuklara 

benzerler, onlara yemek, içmek, uyumak, dua etmek ve âşık olmak için gerekli 

toplumsallığı sağlayan şarkı nakaratlarına gereksinimleri vardır. Sadece topluluk 

içinde var olabilen ve kendi başlarına kaldıklarında hiçbir eylemin başlatıcısı olamayan 

insanların, insan adını almayı gerçekten hak etmediklerini söylemek sanırız abartılı 

olmayacaktır. İnsan varlığını nesneleştirmeye çalışan ve insanı önemsiz hale getiren tüm 

girişimleri insan soyunun ahlaksızlaştırılması olarak niteleyen Kierkegaard’a göre 

insanın bilimsel yöntemlerle açıklanma çabası, onun sıradan bir varlık gibi 

değerlendirilmesine neden olmaktadır. O halde yapılması gereken, onlara yeniden insan 

olmanın anlamını hatırlatmaktır. 

 Felsefi ve bilimsel gelişmelerin hızla yükseldiği bir ideoloji ve hümanizm 

çağında, insanların gerçekte onları insan yapan temel yetilerini bir kenara bıraktıklarını 

belirten filozof, doruğa ulaşan bilgi patlamasının insanları iyileştirmek yerine daha da 

kötü bir hale sürüklediğini ifade etmektedir. Bu nedenle tıpkı Sokrates gibi Kierkegaard 

da bir at sineği olma görevini üzerine almıştır. 

Kierkegaard ve Sokrates’in değindiği sorunların günümüzde de hala geçerliliğini 

koruması bizi onların düşünceleri üzerinde çalışmaya sevk etmiştir. İki filozof arasında 

benzerlikler bulunduğunu görmenin güzel olduğu kadar, Sokrates’in döneminden 

Kierkegaard’a kadar insanların durumunun değişmediğini ve hala onları rahatsız etme 

gerekliliğinin hissedildiğini görmek de acıdır. Bundan daha acı olansa, Kierkegaard’dan 

günümüze geldiğimizde durumun daha da kötüye gitmiş olduğunu görmektir. 
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Gerçekten de her şey için el kitaplarının bulunur hale geldiği şu günlerde her 

şeyin ezbere yapılır olduğu ve kullanılan sözlere hiçbir anlamın katılmadığı çağımız 

dünyası, hala kendi kimlikleri olmayan, doğru değerlendirme yapamayan insanların 

kendi öznel gerçekliklerine yabancılaştığı bir dönem olmak bakımından Kierkegaard ve 

Sokrates gibi düşünürlere ihtiyaç duymaktadır. Her iki filozof da zamanlarının 

sorunlarına aynı duyarlılıkla yaklaşmışlardır. Bu anlamda en azından onların 

düşüncelerini incelemenin bile, kişinin kendine duyması gereken saygı gereği bir 

insanlık görevi olduğunu düşünmekteyiz. İşte bu ‘kaygı’ ve düşüncelerle bu araştırmayı 

yapmamış olsaydık eğer, eleştirdiğimiz o insanlardan farkımız kalmayacaktı. 

Bu çalışmanın amacı, söz konusu filozofların felsefi söylemlerini, onların 

yöntemlerini aydınlatacak şekilde ortaya koymaktır. Bu bağlamda tezin asıl odak 

noktası filozofların felsefi görüşlerini serimlemekten ziyade, onların felsefe yapma 

biçimlerini, başka bir deyişle felsefi söylemlerini ortaya koydukları yöntemleri 

incelemektir. Her şeyin nesnel terimlerle ifade edilmeye çalışıldığı bir düşünce çağında 

tutku, paradoks, absürt, varoluş, içsellik, öznellik ve iman gibi nesnelleştirilemeyen 

kavramları felsefesinin merkezine geçirerek, felsefe tarihinde bir dönüm noktası 

oluşturan ve kendisinden sonra varoluşçuluk akımının doğmasına neden olan 

Kierkegaard, felsefeden anlaşılanın büyük ölçüde değişmesine ve yeni ufukların 

açılmasına öncülük etmiştir. Kierkegaard’ın felsefi söylemin içeriğine ilişkin getirdiği 

bu değişiklik hiç şüphesiz felsefi dilde ve biçimde de büyük bir değişikliği beraberinde 

getirmiştir. Amacımız, filozofun görüşlerini kaleme alırken gerçekleştirdiği bu 

değişikliklerin, hiçbir şey kaleme almamış olan Sokrates’in felsefe yapma tarzında 

köklendiğini gösterebilmektir. Bir yazar olarak Kierkegaard’ın en büyük esin kaynağı 

bir yazar olmayan Sokrates’tir. 

Çeşitli takma adlar kullanan Kierkegaard’ın bu tercihinin ardındaki sebeplerin 

aydınlatılması, iki filozof arasındaki benzerliklere dikkat çekmektedir. Söyleminde 

diyalektik yöntemi, diyaloğu, dolaylı iletişimi, doğurtmayı, çürütmeyi ve ironiyi 

kullanan Sokrates’in üzerine aldığı at sineği olma görevi, Kierkegaard için takma adlı 

eserler aracılığıyla devam ettirilebilecek önemli bir amaç olmuştur. Sokrates’in erdemli 
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bir hayat ve öz bilince yaptığı vurgu, Kierkegaard’ın varoluş düşüncesine zemin 

hazırlamıştır. Sokrates, Kierkegaard için varoluşa ilk vurgu yapan öznel bir filozoftur. 

Her ne kadar akılcı olarak görülse de, Sokrates’in üzerinde yadsınamayacak 

etkilere sahip akıl dışı boyutların varlığı, Kierkegaard’ın hakikatin ele geçirilmesinde 

önemle üzerinde durduğu insani duygu ve tutkuların rolüne ışık tutmaktadır. Her şeyden 

önce her iki filozof da felsefeyi insan olmanın anlamına ve amacına ulaşma aracı olarak 

değerlendirmiş ve felsefeden yaşanılabilir olanı anlamışlardır. Hakikatin ve varoluşun 

bütüncül bir sistemin parçaları haline getirilemeyeceği görüşüyle tam bir sistem karşıtı 

tutum benimseyen Kierkegaard’a göre Sokrates, düşünceleri eylemlerinde somutlaşmış, 

hiçbir öğretisi olmayan büyük bir filozoftur.  

Bilindiği gibi öğreti düşüncesi Kierkegaard’da olumsuz anlamlara sahiptir ve 

sisteme gönderimde bulunmaktadır. Sokrates’in Kierkegaard için önemi, onun ahlaki 

yaşamı ön plana çıkaran felsefi söyleminin soyut bir sistemden çok, günlük hayatta 

uygulanabilir bir yaşam felsefesi oluşudur. Sokrates’in kendini gerçekleştirme etiği, 

Kierkegaard için kendini seçerek varoluşunu gerçekleştirme felsefesine temel olmuştur. 

Kierkegaard’ın Sokrates’ten en büyük farkı, Hıristiyan oluşu ve Hıristiyan 

olmanın anlamını sorgulamasıdır. Yine de o, Hıristiyanlıkla tanışmamış olan 

Sokrates’in pek çok kişiden daha fazla Hıristiyan olduğunu belirtir. Çünkü 

Kierkegaard’ın gözünde Hıristiyanlık sadece belli bir coğrafya içine doğmak, vaftiz 

olmak veya kiliseye gitmek demek değildir. Ona göre Hıristiyan doğulmamakta ancak 

Hıristiyan olunmaktadır. Hıristiyanlık bireyin büyük bir çabayla elde edeceği seçim 

gerektiren bir varoluş biçimidir. Bu nedenle Kierkegaard, Hıristiyan âlemi içinde nasıl 

hakiki bir Hıristiyan olunacağı problemini felsefesinin merkezine almıştır. Çünkü her 

değer gibi Hıristiyanlığın da içi boşaltılmış ve farklı amaçların aracı haline getirilmiştir. 

Diyaloglar aracılığıyla bilgili olduklarını sanan insanların kendi bilgisizliklerinin 

farkına varmalarını sağlayan Sokrates’in yöntemi, Kierkegaard için Hıristiyan 

olduklarını sanan insanların aslında Hıristiyan olmadıklarının farkına varmalarını 

sağlamada en önemli örnek olmuştur. Bu anlamda Kierkegaard, eserleri aracılığıyla 

görüşlerini sunarken çoğunlukla okuyucunun kendi başına kalarak yorum yapabilmesi, 
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bu sayede kendi durumuna ilişkin farkındalık kazanabilmesini amaçlayarak 

düşüncelerini doğrudan ortaya koymamaktadır.  

Çalışmamız dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm, Kierkegaard’ın 

felsefi söylemde gerçekleştirdiği yenilikleri ortaya koyabilmek adına öncelikle genel 

anlamda felsefi söylemin ne olduğunun incelenmesiyle başlamaktadır. Sonrasında konu 

daraltılarak geleneksel felsefi söylemin ne olduğunun ortaya konulmasına çalışılmıştır. 

Geleneksel felsefi söylemin incelenmesiyle birlikte, onun tam karşısına alternatifi 

olarak Kierkegaardcı söylem yerleştirilmiştir. Böylelikle tezin ana düşüncesi olan 

Kierkegaard ile Sokrates söylemlerinin neden benzer olduğu konusuna bir giriş yapılmış 

olmaktadır. 

İkinci bölüm bütünüyle Sokrates’in söylemi ve yöntemi üzerinde odaklanırken, 

üçüncü bölüm Kierkegaard’ın söyleminin incelenmesine ayrılarak, iki söylem biçiminin 

karşılaştırılması ise dördüncü bölüme bırakılmıştır.  

Son bölümde Kierkegaard’ın felsefi söyleminde bulunduğuna inandığımız 

Sokratik etkiler ortaya konulmak istenmiştir. Bu bağlamda Sokrates’in ömrünü adadığı 

erdem soruşturmasının, Kierkegaard’ın hakikat arayışına yakınlığı, bu arayışta Sokratik 

doğurtma ve dolaylı iletişimin nasıl uygulandığı, Kierkegaard’ın takma adlı eserlerinin 

diyalog ve diyalektikle olan bağı, varoluşçu felsefenin üzerinde önemle durduğu tutku 

ve akıl dışı boyutların imanla olan ilişkisi ve bir söylem biçimi olarak ironinin nasıl 

kullanıldığı gibi konular aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu benzerliklerin yanı sıra 

Kierkegaard’ın Sokrates’te olduğuna inandığı bazı eksikliklere de yer verilerek, 

filozofun Sokrates’in ötesine geçme çabasında olduğuna değinilmiştir. 

Çalışma, söz konusu konulara ilişkin elbette kuşatıcı bir bakış sunma ya da son 

sözü söyleme iddiasında olmamakla beraber, iki filozofun söylemlerine ışık tutması ve 

giriş niteliğinde bir çerçeve çizmesi bakımından mütevazı bir serüven olarak 

değerlendirebilir. Nitekim söz konusu filozoflar arasındaki benzerliklere ilişkin 

çalışmalar henüz yurt dışında dahi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle çalışmanın, bu 

konuya yönelik ileriki çalışmalarda yeni ufuklar için yönlendirici bir niteliğe sahip 

olduğu düşünülebilir. 
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1.BÖLÜM 

FELSEFİ SÖYLEM NEDİR? 

 

Tezin amacı Kierkegaard’ın felsefi söyleminde Sokratik söylemin etkilerinin 

araştırılması olduğu için, birinci bölüm teze giriş niteliğinde olarak felsefi söylemin 

kendisinin ne olduğunu ele almaktadır. Kuşkusuz tezin Kierkegaard ve Sokrates’in 

felsefi söylemlerini konu edinmesi, bu söylem biçimlerinin diğerlerinden farklı 

olduğunun düşünülmesindendir. Bu amaçla söz konusu filozofların söylemlerini 

incelemeden önce onların söylemlerini farklı kılanın ne olduğunu ortaya koymak adına 

genel olarak felsefi söylemden ne anlaşıldığına değinmenin gerekli olduğu kanısındayız.  

Felsefi Söylem Nedir? adlı ilk alt başlıkta dilbilimsel bir söylem analizinden çok, 

genel olarak felsefi söylem denilince nelerin anlaşıldığı ortaya konulmak istenmiştir. Bu 

bağlamda felsefi söylemin ‘varlık’, ‘düşünce’ ve ‘dil’ arasındaki ilişkiyi felsefi açıdan 

ortaya koyduğuna ve çeşitli filozofların bu ilişkiyi farklı biçimlerde kurduğuna 

değinilmiştir.    

Kabaca felsefi söylemin ortak özelliklerinin ortaya konduğu Geleneksel Felsefi 

Söylemde Biçim ve İçerik adlı ikinci alt başlıkta ise ‘felsefi söylem nedir?’ sorusu daha 

da özelleştirilerek geleneksel felsefi söylemin ne olduğu anlatılmak istenmiştir. Burada 

‘geleneksel’ olarak nitelendirilen söylemin ortak özelliklerini ortaya koymak adına kısa 

bir tarihsel inceleme yapılmıştır. Bu incelemenin amacı Kierkegaard’ın felsefi 

söyleminde gerçekleştirdiği dönüşümün ortaya konduğu son alt başlık için bir zemin 

oluşturmaktır.  Bütün alt başlıklar, Kierkegaardcı söylemin farklılığını ortaya koyacak 

biçimde seçilmiş ve filozofun söyleminin arka planı aydınlatılmak istenmiştir.  

Theoria-Praxis Ayrımının Felsefi Söylemdeki Yeri adlı üçüncü alt başlıkta 

Kierkegaard’ın aklın karşısına akıldışı olanı koymasının nedenlerini aydınlatacak bir 

çerçeve sunmak adına ‘insan nedir?’ sorusuna verilen yanıtların tarihsel bir incelemesi 

yapılmıştır. Bu şekilde geleneksel felsefede praxis’ten ziyade theoria’nın ön planda 

olduğu ve bunun Kierkegaard’ın söylemini oluşturmasında taşıdığı önem vurgulanmak 

istenmiştir. Bu tarihsel inceleme Hegel’e kadar getirilmiş ve Kierkegaard’ın Hegel ve 

Akılcı Geleneğe Yönelik Eleştirisi adlı dördüncü alt başlık kabaca Kierkegaard’ın Hegel 
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eleştirisine ayrılmıştır. Geleneksel felsefi söylemin doruk noktası olarak değerlendirilen 

Hegel’in spekülatif sisteminin, hiç şüphesiz Kierkegaard’da bulduğu eleştiri, 

Kierkegaard’ın söyleminin anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu alt 

başlıklardan sonra Kierkegaard’ın felsefi söylemde gerçekleştirdiği yenilik zaten açıkça 

ortaya konmuş olmaktadır.  

Kierkegaard’ın Geleneksel Felsefi Söylemde Gerçekleştirdiği Dönüşüm adlı 

beşinci ve son alt başlık,  buraya kadar anlatılanları toparlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kierkegaard’ın hem içerik hem de biçimsel açıdan söyleminin farklılığının ortaya 

konduğu bu son bölümle birlikte tezin bütününde ortaya konulmak istenen 

Kierkegaardcı söyleme bir giriş yapılmış olmaktadır.  

                      

1.1. Felsefi Söylem Nedir? 

 

Felsefi söylem, her tür iletişim etkinliğinde olduğu gibi bilen öznenin, nesneyi 

bilinir kılmasıyla oluşturduğu ürünü ortaya koyma yollarından sadece birisidir. Her bilgi 

türü kendine özgü söylemi içinde ve söylemi aracılığıyla sunulmaktadır. Bu bağlamda 

felsefe, sanat ve bilim gibi pek çok etkinliğin ürünü, farklı söylem tarzlarını 

oluşturmakta ve farklı terminolojiler kullanmaktadır. Yaşamımız gündelik hayatta her 

an hepimizin gerçekleştirmekte olduğu söylemlerden, bilimin nesnel, sanatın öznel, 

dinin dogmatik ve etiğin normatif söylemlerine kadar çok çeşitli söylem tarzlarıyla 

çevrelenmektedir.  

Söylem, hem biçimsel hem de içerik bakımından farklı şekillerde kurulur. Bu 

nedenle aynı bilgi türünü oluşturan söylem içinde dahi farklı söylem biçimleri göze 

çarpmaktadır. Bu bakımdan neredeyse düşüncelerini ifade edebilen insan sayısı kadar 

söylem biçimi olduğu varsayılabilir. Söz konusu durum, felsefe tarihine bakılarak her 

bir felsefi görüşün farklı bir felsefi söylem biçimi olduğu düşünüldüğünde daha da 

netleşmektedir. Ancak bu çok çeşitlilik, felsefi söylemin ortak özelliklerinin ve 

sınırlarının araştırılmasına bir engel teşkil etmemektedir. Nitekim bu çalışmanın 

amaçlarından biri de felsefe tarihini oluşturan söylemlerin genel özelliklerinden yola 

çıkarak Kierkegaard’ın felsefi söyleminin özgünlüğünü ortaya koymaktır.  



 8

“Felsefe yapmak, felsefi söylem oluşturmak/oluşturabilmek için, ilkin felsefe 

anlayışının sergilenmesi, bu konuda edinilen bilincin açığa çıkarılması büyük önem 

taşımaktadır” (Çotuksöken 2000: 11). Öyle ki felsefe zaten filozofların ortaya koymuş 

oldukları söylemlerin/görüşlerin bir toplamıdır. Felsefi söylem, filozofun felsefeden 

anladığı şeyin dile getiriliş biçimidir. Felsefenin bir düşünme edimi olduğuna yönelik en 

temel kabulden yola çıktığımızda ilk aklımıza gelen soru, adına felsefe denen bu 

düşünme ediminin ne üzerine düşündüğüdür. Düşünme varlığı/varolanı düşünür (burada 

belli bir felsefi görüş açısından gerçekleştirilmiş bir ayrım söz konusu değildir). Ancak 

varlığın/varolanın düşünülmesi edimini sadece felsefe mi gerçekleştirmektedir? 

Varlık/varolan ve düşünme arasında kurulan ilgi yalnızca felsefi bir ilgi midir? 

 Hiç şüphesiz bilim, sanat ya da teoloji de varlık/varolan üzerine düşünmektedir. 

Ancak bu disiplinlerin, kendi düşünme edimlerini gerçekleştirebilmek için felsefeye 

ihtiyaçları da olmamıştır. Felsefeyi mümkün tüm düşünme edimlerinden ayıran onun 

söylem biçimidir, tıpkı diğer tüm düşünme edimlerini de birbirinden ayıranın 

kendilerine özgü söylem biçimleri oluşu gibi.  Genel anlamda felsefi söylem, 

varlık/varolan her ne ise onu o şey yapan özü konu edinen bir nelik incelemesidir. Özel 

anlamda ise yine bu anlayışa paralel olan ancak ondan tamamen farklı sonuçlara 

ulaştıran bir başka söylem türü karşımıza çıkar.  

Bu bölümün son başlığında ele alınacak olan ve anlama dayalı söylem biçimini 

oluşturan Kierkegaard’ın felsefi söylemi, bir varolan olarak insanı konu edinmekte ve 

söz konusu insan olduğunda ise bir nelik araştırmasının imkânını yadsımaktadır. Tözsel 

olanın incelendiği ilk söylem türünü ‘geleneksel felsefi söylem’, ikincisini ise 

‘varoluşçu felsefi söylem’ şeklinde nitelendirerek yapacağımız ayrım, tezin temel 

savının gözden kaçırılmaması için önemlidir.  

 Felsefe, varlık/varolanı incelerken onu ne bilim, ne sanat ne de teoloji gibi ele 

alır. Felsefenin konusuna yaklaşımında bilimin nesnelliği, sanatın duygulanımları ya da 

dinin dogmatik bakış açısı yoktur. Ancak elbette felsefi söyleminde bilimsel nesnelliği 

yakalamaya çalışan ya da duyguları akıldan fazla ön plana çıkaran pek çok filozof 

vardır. Kimi filozoflar söylemlerini kurarken bilimin dilinden yararlanırken, kimileri 

edebiyatın dili ve üslubundan yararlanarak söylemlerini kavramsal kişiliklerle beslerler. 
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İlerleyen bölümlerde Kierkegaard’ın kavramsal kişilikleri üzerinde durulacaktır. 

Söylemdeki tüm bu farklılıklar filozofların konularına bakış açılarındaki farklılıklardan 

ileri gelir. O halde felsefi söylem onu söyleyen filozoftan bağımsız olarak 

düşünülememektedir. Felsefi söylem her ne kadar bu anlamda öznel olsa da, her söylem 

felsefe tarihiyle zorunlu bir hesaplaşmayı ön varsayar. Her söylem kendinden 

öncekilerden beslenir, hatta onların aksini iddia etse bile onların üzerinde filizlenir. 

Felsefi söylem bir süreçtir en azından uzunca bir sürenin ardından ortaya konması ve o 

süreci içinde barındırması, dahası kendinden sonraki söylemler için yeni bir sürecin 

basamağı olması bakımından bitmiş kapalı bir sistem değildir. Aksine sürekliliktir. 

 “Filozof, hemen yanı başında olana değil, zamanca çok uzağında olana da 

yönelebilir; kendi seçimiyle, sadece zamanca, zaman bakımından eski olanla yeni 

düşünsel bağıntılar kurar; kurabilir. Bu anlamda felsefede hep bir ‘yeniden doğuş’ söz 

konusudur; kurulan düşünce akrabalıkları, geçmiş zaman dilimlerindeki söylemleri de 

hep dinç tutar” (Çotuksöken 2002: 95). Bu bağlamda ‘kavram’ felsefi söylem için sine 

qua non (olmazsa olmaz) niteliktedir. Çünkü her felsefi söylemi diğerinden farklı kılan, 

kavramların filozoflarca nasıl anlaşıldığı ürünüdürler, kavramlarını nasıl oluşturduğu bir 

filozofun söyleminin sınırlarını belirler. Söylemlerinde aynı kavramı kullanan pek çok 

filozofun aslında çok farklı şeyleri kastediyor olmaları, onların aynı kavrama farklı 

perspektiflerden yaklaşarak yorumlamalarıdır.  

Tüm bilim adamları ‘kütle’ kavramından aynı şeyi anlarken ‘geist’ kavramı pek 

çok filozof için farklı anlamlar içerebilmektedir. Eğer kütle kavramından gün gelip de 

başka bir şey anlaşılacak olsa, bu yine tüm bilim adamlarında gerçekleşecek bir 

dönüşüm olacaktır. Bu bakımdan felsefi söylemin kavramlarında, bilimin kavramlarının 

evrenselliğine rastlamak mümkün değildir. Aynı şekilde hiçbir bilim adamının 

söyleminde ‘bence’ tarzında öznel ifadelere rastlamak da mümkün olmayacaktır.  

“Bilimsel yazıların öznesi yoktur çünkü bir bilimsel yazı başka bir bilim adamı 

tarafından da yazılabilir. Bilim adamı, mümkün olduğu kadar kendini paranteze 

almalıdır yazısında. Söyledikleri, evrenselliği ve nesnelliği ile bağlayıcı olmalıdır. 

Dünyanın her yerinde geçerli olmalıdır. Nesnel veriler, nesnel bir ifade ile verilmelidir 

onda. Bu nedenle öznelliği dışarıda bırakmalıdır” (Taşdelen 2004: 312). Ancak bilim, 
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sahip olduğu bu nesnelliği hiçbir zaman sorunsallaştırmazken bu görev felsefeye düşer. 

Felsefi söylem, nesnel olma iddiasında olduğu zaman bile özneldir. Öznellik, onun 

değersiz ya da geçersiz olduğu anlamına gelmemektedir, dahası onu ayrıcalıklı 

kılmaktadır. 

 Felsefi söylemdeki çeşitliliğin kaynağı felsefenin kavramlar yaratması ve bu 

kavramlarla iş görmesidir. “Felsefe kavramlar oluşturmak, keşfetmek, üretmek 

sanatıdır” (Deleuze-Guattari 2006: 12). Kant’ın da ifade ettiği gibi felsefenin yeni bir dil 

yaratmak olduğu düşünüldüğünde filozofun, söylemini yarattığı kavramlarla 

oluşturduğu anlaşılmaktadır. Burada kavram veya yeni bir dil yaratmaktan kasıt, sadece 

daha önce hiç duyulmamış bir kavramı literatüre kazandırmaktan çok daha fazlasıdır. 

Aksi halde ilerleyen teknik ve teknolojiyle birlikte tıp doktorlarının hemen her gün 

keşfettikleri yeniliklerle herkesten fazla filozof olmaları gerekirdi. Ancak felsefede 

kavram yaratmak, varolan bir kavramı farklı açıdan yorumlayarak ona yeni nitelikler 

katmayı ve kavramın felsefe tarihindeki seyrini değiştirmeyi de içine alır.  

Nietzsche’ye göre de filozoflar kendilerine verilen kavramları, yalnızca onları 

temizleyip cilalamak üzere kabullenmekle yetinmemelidirler, onları üretmek, yaratmak, 

ortaya koymakla işe başlamalı ve insanları bu kavramlara başvurmaya ikna etmelidirler 

(Deleuze-Guattari 2006: 14). Her filozof yaratmış olduğu kavramın özgün biçimde 

kendi kimliğini kazanmasını sağlarken, ona kendi kimliğinden de bir parça vermektedir. 

Bir filozofu o filozof yapan yarattığı kavramlardır. Felsefe tarihi benzer kavramlara yeni 

içerimlerin kazandırılma sürecidir ve bu süreçte söylem her defasında yeniden 

biçimlenir. Kuşkusuz, filozofun içinde yetiştiği kültürün ve yaşadığı dönemin ruhunun 

da felsefi söylemi üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır, hatta çoğunlukla bu etkenler 

söylemi doğrudan belirlemektedir. Ancak her koşul altında filozof, olgu ve olaylara 

kendi gözüyle bakmasını bilir. Sanat öznel duygular, bilim nesnel fonksiyonlar 

aracılığıyla hayatı yorumlarken felsefe kavramlar yaratarak yorumlamaktadır.  

 Felsefi söylemde her filozofun farklı kavramlar yaratması, felsefe denen 

düşünme etkinliğinde belli bir bütünlüğün olmadığı ya da felsefe tarihinin birbirinden 

kopuk ve anlamsız görüşler toplamından ibaret olduğu anlamına gelmemektedir. 

“Felsefece kavramlar birbirlerine uymayan parçalanmış bütünlerdir, zira kenarları 
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çakışmaz. Bir yapboz oluşturmaktan çok, zar atımlarından doğarlar. Yine de tınıları 

vardır ve onları yaratan felsefe, ucu açık kalsa bile, parçalanmamış, güçlü bir Bütün 

sunar her zaman: Bir sınırsız Bütün, o kavramların hepsini bir tek ve aynı düzlem 

üzerinde kavrayan Omnitudo” (Deleuze-Guattari 2006: 38). Ancak bu bütünsellik 

elbette metafiziğin sistemci bütünselliğinden farklıdır. Metafizik söylemler evreni ya da 

varlığı/varolanı bütünüyle ve derinlemesine bilme iddiasındadır. Felsefi söylemde ise 

metafizik sistemlerdeki tamamlanmışlık ve kuşatıcılıktan gelen dogmatik tavır yoktur, 

bu nedenle felsefi söylemlerde kavramlar yeniden üretilmektedir.  

“Metafiziklerin tam tersine sonradan düzeltmeler kadar felsefeyi tutarlı kılan bir 

işlem düşünülemez” (Uygur 2001: 126). Felsefi söylemler, bölük pörçüktür ancak bu 

bölük pörçüklüğün metafizik söylemlerde bulunmayan bir giriftliği ve bütünlüğü vardır. 

Felsefi söylemlerin bölük pörçük oluşu onların başıboş oldukları anlamına 

gelmemektedir. Felsefede her filozofun söylemi birbirine eklemlenir ve birbirinden 

beslenir. Bu nedenle felsefede ilerleme söz konusudur. Bu nedenle bir felsefenin toptan 

benimsenmesi ya da toptan çürütülmesi mümkün değildir.1   

Her felsefi söylem varlık, düşünce ve dil ile kendine özgü bir ilişki kurar. 

Şüphesiz varlık, düşünce ve dil hiçbir zaman birbirlerinden soyutlanamayan 

kavramlardır. En nihayetinde varlık, dil ve düşüncede yine dil ve düşünce yoluyla 

anlamlandırılır. Yine de felsefi söylemde birbirlerinden asla ayrılamayacak olan varlık, 

düşünce ve dil aslında hep iç içe olmalarına rağmen, farklı dönemlerde birinin, 

diğerlerinin önüne geçtiği görülmektedir.  Antik çağda filozoflar genel olarak varlığın 

temel yapısını, neliğini ve kaynağını, kısacası varlığı başka türden bir şey değil fakat ‘o 

şey’ yapan özelliğini araştırmak bakımından bir arkhe arayışı içerisinde olmuşlardır. 

Böylece bu dönemde varlığın ön plana çıktığı görülmektedir. Dil ve düşünmenin 

varlıkla olan bağı yine varlıktan hareketle kurulmaya çalışılmıştır. Genel olarak görünüş 

ve gerçeklik ayrımının yapıldığı dolayısıyla değişim ve çokluk içindeki varlıkların 

hakiki varlık olamayacağı anlayışıyla Antik çağ, bütünüyle varlık üzerinde durulan bir 

dönem olmuştur. 

                                                 
1 Bkz. Ayrıntılı bilgi için Nermi Uygur,  ‘Bölük Pörçük Felsefe’, Felsefenin Çağrısı, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2001, sf. 121-149. 
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 Modern çağda Bacon’ın ‘Bilgi güçtür’ ve Descartes’ın ‘Düşünüyorum o halde 

varım’ şeklindeki söylemleriyle birlikte, bilginin özne ile nesne arasında kurulan 

ilişkinin bir ürünü olduğu görüşünün ön plana çıkması sonucu, özneye daha fazla vurgu 

yapılmıştır. Böylece bu dönemde felsefi söylemin düşünce etrafında şekillendiği 

görülmektedir. Çünkü Descartes’ın bu söylemindeki ‘varım’ ifadesi fiziksel anlamda bir 

varolma halinden çok, zihinsel anlamda bir varoluşa gönderimde bulunmaktadır. Bu 

dönemde kendini özne olarak kuran insan bu sayede doğayı da nesne olarak kurmuştur 

ve doğanın yasalarını bildiği takdirde ona egemen olmayı da başarabilecektir. 

Böylelikle modern çağda düşünce, varlık ve dil ilişkisi bilen özneden ve onun bilme 

yetilerinden hareketle kurulmaya başlandığı için düşüncenin ön plana çıktığı 

görülmektedir.  

 19. yüzyılda Dilthey ile birlikte hermeneutik yaklaşımın önem kazanmasıyla 

dile yapılacak olan vurgunun temellerinin atılmaya başlandığını ancak felsefenin salt bir 

dil analizi haline getirilişinin Tractatus’la birlikte bir dönüm noktası olarak ortaya 

çıktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda Wittgenstein, başta Schlick ve Viyana Çevresi 

olmak üzere analitik felsefe geleneği filozofları üzerinde hatırı sayılır ölçüde etkili 

olmuştur. 20. yüzyılla birlikte ise Hume’dan bu yana gelen empirizme, Frege ve 

Russell’ın mantık alanında yaptıkları gelişmelerle pozitivist ve mantıkçı ayağın da 

eklenmesi ve Wittgenstein’ın İngiliz emprizminin doruk noktası olarak görülen 

Tractatus adlı başyapıtının yayımlanmasıyla bu kez de felsefi söylemde dilin ön plana 

çıktığı görülmektedir. Görüldüğü gibi 20. yüzyıl artık dilsel analizin ön planda olduğu 

ve felsefenin kendisinden anlaşılanın da büyük ölçüde değiştiği bir dönemdir. Bu 

dönemde metafiziği dışta bırakmak amacıyla kurulan felsefi söylemin büyük ölçüde 

bilimsel hatta dilbilimsel olduğu göze çarpmaktadır. 

Her ne kadar varlığı konu edinse de varlık, düşünce ve dil ilişkisini, birini 

diğerinin önüne çıkarmadan kurmaya çalışan Heidegger ise, varlığın kendisini dil ve 

düşünce olarak ortaya koyduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla Heidegger’e göre dil ile 

düşünce, varlığın iki özelliği olmaktan öte bir anlam ihtiva etmektedir.  Görüldüğü gibi 

her ne kadar filozof sayısı kadar felsefi söylemin olduğunu düşünmek mümkün olsa da 

felsefi söylemin varlık, düşünme ve dil boyutlarından hangisi üzerinde yoğunlaştığı 
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konusunda bir ayrım yapılarak sınırlandırma yapmak mümkün, hatta çoğunlukla 

gereklidir. Yine de buradan filozofların kaygılarının sadece bu boyutlardan birine 

yönelik olduğu sonucunu çıkartmak yanıltıcı olacaktır. En nihayetinde asıl sorun bu üç 

boyut arasındaki ilişkiye yöneliktir. Filozofların asıl çabaları dünyayı 

anlamlandırmaktır.   

Söylemde içerik bakımından yaşanan dönüşümler elbette beraberinde biçimsel 

bir değişimi de getirmek durumundadır. Felsefi söylemin ne söylediğinin yanı sıra onu 

nasıl söylediği de söylemi kuran oldukça önemli bir boyuttur. Felsefi söylem bilimsel 

söylem temelinde kurulmak isteniyorsa kendisine mantık ve matematikteki kesinliği 

örnek alarak sistematik bir biçimde salt tümdengelimlere dayanan bir yöntemle 

kurulabilir. Nitekim Spinoza’nın Ethica’sı bu düşünceyle geometri kitabını andıran bir 

üslupla yazılmıştır. Kimi zaman sanatsal bir üslubun hissedildiği felsefi söylemlerin ise 

daha çok insanı, varoluşunu ve değerlerini konu edindiği görülmektedir. Yazınsal 

öğelerle bezenen felsefi söylemde, edebi bir üslupla ele alınan karakterler veya 

kavramsal kişilikler aracılığıyla çarpıcı bir üslup karşımıza çıkmaktadır. Ancak elbette 

bu tür bir felsefi söylemin amacı sadece retorik değildir, aksine yaşayan somut insanın 

pek çok olanağı bu şekilde çok daha somut olarak ortaya konulma fırsatı bulur ve bu 

tarz felsefe eserlerinin pek çoğu tekliğinde bireyin gerçek bir birey olma yolunda 

elinden düşürmemesi gereken birer başucu kitabı olma özelliğine sahiptir.   

Felsefi söylemde, söylemin ortaya konulmasının pek çok yolu vardır. Filozof 

söylemi kimi zaman diyaloglarda, makalelerde, kimi zaman günlüklerde, mektuplarda, 

roman ya da aforizmalarda ortaya koyabilir. Ancak elbette tüm diyalogların, 

makalelerin, günlük, mektup, roman ya da aforizmaların felsefi olduğu sonucuna 

varılmamalıdır. Bir söylemi felsefi yapan, o söylemin felsefece söylenmiş olması; 

varlık, düşünce ve dil ilişkisini kavramlar aracılığıyla kurmasıdır. Felsefi söylem her 

zaman ‘Nedir?’ sorusuna yanıt verir. Ancak felsefi söylemin ‘Nedir?’ sorusu içinde her 

zaman ‘Anlamı nedir?’ sorusunu barındır. ‘Adalet nedir?’, ‘Erdem nedir?’,  ‘Özgürlük 

nedir?’ soruları aslında adaletin, erdemin ya da özgürlüğün anlamının ne olduğunu 

sormaktadır. “‘İyi nedir?’ sorusunu soran, kendisine bir felsefe sorusu sormuşsa, aslında 
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‘İyi sözünün anlamı nedir?’ sorusunu sormuştur. İşte felsefe, nedir’in soru konusu 

yaptığı kavramların anlamıyla uğraşmaktadır” (Uygur 2001: 28).  

Felsefi söylemin çok çeşitli olmasının nedeni tüm bu sorulara farklı yanıtların 

verilmesidir. Felsefi sorular için bilimdeki gibi genel geçer yanıtlar söz konusu değildir.  

Felsefi söylemi geçerli yapan yegâne özellik onun herkesçe kabul görmesi değil, filozof 

tarafından düzenli bir biçimde temellendirilmiş olmasıdır.  Temellendirme çoğunlukla 

kanıtlamayla karıştırılmaktadır. Bunda bazı filozofların felsefede de bilimdeki gibi bir 

kesinlik arama çabaları olduğu kadar, felsefenin sistematik bir uğraş olduğu kabulü de 

rol oynamaktadır. Ancak felsefi söylemde yer alan temellendirmelerin önceden 

belirlenmiş bir kurallar ya da kıstaslar zincirinin bir halkası olması söz konusu değildir. 

Kavramlar yaratması beklenen filozoftan belirli formüllerin içlerini doldurarak işlemler 

yapması beklenemez.  

Filozoftan görüşlerini kanıtlaması değil, temellendirmesi ve söylemlerinde 

tutarlı olması beklenir.   Felsefi söylem, gözlem gücü son derece kuvvetli olan filozofun 

çevresinde gerçekleşen olayları, olguları ve evreni, kısacası tüm içerimleriyle hayatı 

anlamlandırma çabası sonucunda ortaya koyduğu çözümlemelerdir. Bu çözümlemeler, 

betimlemeler şeklinde gerçekleşir ve felsefe tarihi bu söylemlerin toplamından meydana 

gelmiştir. 

Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta bu çalışmanın ele aldığı 

‘söylem’ incelemesinin, dilbilimsel ya da yapısökümcü bakış açısından veya birini ön 

plana çıkaracak şekilde söylem ve metin karşıtlığı temelinde gerçekleştirilen bir söylem 

çözümlemesinden çok yalnızca söylemi söylem yapan unsurların ve yöntemin felsefi 

açıdan yorumlanmak istenmiş olduğudur. Bu bağlamda felsefe tarihi boyunca süregelen 

felsefi söylemin Kierkegaard ile birlikte ne tür bir dönüşüm gerçekleştirdiği 

araştırılmıştır. Böylelikle tezin asıl amacını oluşturan Kierkegaardcı ve Sokratesçi 

söylemin karşılaştırılabilmesi için bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır.   
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1.2. Geleneksel Felsefi Söylemde Biçim ve İçerik 

 

 Felsefi söylemi ‘söylemin neyi dile getirdiği’ ve ‘söylemini nasıl dile getirdiği’ 

şeklinde iki temel soru altında incelemek, belirli bir söylem türünün neden ‘geleneksel’ 

olarak yorumlanırken, diğerinin ‘varoluşçu’ olarak yorumlandığını ortaya koymada çok 

önemli bir role sahiptir (Taşdelen 2004: 21). Kierkegaard’ın felsefi söylemde 

gerçekleştirdiği yeniliğin anlaşılması için, öncelikle kendisinden önceki felsefi söylemin 

neyi, nasıl dile getirdiği ortaya konulmalıdır. 

 Antik çağdan başlayarak 19. yüzyılda Kierkegaard tarih sahnesindeki yerini 

alıncaya kadar gerçekleştirilen felsefi söylemi ‘geleneksel felsefi söylem’, 

Kierkagaardcı söylemi ise ‘varoluşçu söylem’ şeklinde nitelendiriyoruz. ‘Neyin 

gerçekten varolduğu’ sorusuna verilmiş yanıtlardan oluşan geleneksel felsefi söylemin 

içeriğini, evrenin özünün kavranılması çabası sonucunda ortaya konulan ilk nedenlerin 

ve ilkelerin bilgisi oluşturmaktadır. Günlük hayatta gözlemlenen değişim ve çokluğun 

gerisinde akılla kavranılan kalıcı bir birliğin arandığı Antik çağ felsefesi, her şeyin 

kendisinden türediği bir ilk neden ya da arkhe arayışı içinde olmuştur. Dolayısıyla 

değişim boyunca sabit kalan ve evrendeki tüm çeşitliliğin kaynağı olan temel bir 

dayanak yani varolmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, ancak 

başka her şeyin varolma koşulunu oluşturan bir ‘töz’ arayışı, Antik çağ felsefesinin 

başlıca sorunu olmuştur. Bu bağlamda bir görünüş ve gerçeklik ayrımı çerçevesine 

şekillenen felsefi söylem, gerçek varlığın onu ‘ne ise o’ yapan özünün ortaya konulması 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu olan varolanın özünün bulunması olduğunda 

ise yegâne rehber bizi her daim yanıltan duyularımız değil, fakat aklımız olmak 

durumundadır.   

 Varlığın özünün ne olduğu sorusu kuşkusuz beraberinde çok çeşitli yanıtlar da 

getirmiştir. Örneğin; Thales evrenin, yaşam için temel öğe olan ‘su’ aracılığıyla 

bütünüyle anlaşılabileceğini ve suyun, fiziksel fenomenlere ilişkin tüm açıklamalar için 

gerekli olan ortaklığa ve değişkenliğe sahip olduğunu ifade etmiştir (Diamandopoulos 

1967: 97). Ona göre evrendeki her şeyin kendisinden meydana geldiği ve en nihayetinde 

tekrar ona dönüşeceği ‘temel varlık’  olarak su, değişim içindeki varlıkların temel 
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doğasıdır ve tikel varlıklar her ne kadar değişim içinde olsalar dahi onların temel doğası 

her zaman korunmaktadır (Wheelwright 1966: 45-7). Ancak Anaximandros, apeiron 

adını verdiği nitelik bakımından belirsiz, nicelik bakımından sınırsız olan bir töz 

anlayışı geliştirerek Thales’i eleştirmiştir. Kendisinden sonra gelen Anaximenes’e göre 

ise arkhe ‘hava’ (aer) dır. Ona göre her zaman hareket halinde olmak bakımından tüm 

öğeler içinde en devingeni olan hava, her yerde bulunduğu için evrenin özü olmak 

durumundadır. Platon için ise varolanın özü ve taşıyıcısı değişmez ve ezelî-ebedî olan 

‘İdea’ (form) lardır, dolayısıyla madde ve form birbirinden ayrıdır, ancak Aristoteles’in 

hilomorfizmine göre ise maddenin var olduğu yerde formun, formun var olduğu yerde 

de maddenin olması gerekir. Dolayısıyla varlığın özü, tikel varlıklardan ayrı tümel bir 

form olmayıp, tikel varlıkların kendilerindedir. O halde Aristoteles için töz; madde ve 

formun dört neden öğretisi çerçevesinde kaynaşmasıdır. Özcü yaklaşımın hiç şüphesiz 

Hegel ile birlikte doruğuna ulaştığını yadsıyamayız. Tek bir ilkeden yola çıkarak varlığı 

kuşatıcı biçimde açıklamaya yönelik çabasıyla Hegel, devasa bir sistem inşa etmiştir. 

Daha da sıralanabilecek olan bu örnekler, felsefe tarihinin zenginliğini ve varlığın özüne 

ilişkin bakış açılarının öznelliğini gözler önüne sermektedir. 

Bu görüşlerin sıralanmasının nedeni hiç şüphesiz verilen yanıtların ortak 

özelliklerini belirtmek içidir. Öyle ki bu ortak özelliklerin belirlenmesinin, bu bölümün 

son başlığında (S. Kierkegaard’ın Geleneksel Felsefi Söylemde Gerçekleştirdiği 

Dönüşüm) öne sürülecek olan görüşlerin temellendirilmesi için bir çerçeve sunması 

kaçınılmazdır. Görüldüğü gibi geleneksel olarak nitelendirdiğimiz söylem biçiminde her 

ne kadar farklı yaklaşımlar sergilense de, ‘özcü’ bir tutum benimsenmiştir. 

Presokratiklerden modern filozoflara kadar süregelen töz arayışı hemen hemen her 

filozofta farklı sonuçlara götürmekle beraber, yine de bu etkinlikte değişmeyen tek şey, 

töz anlayışının her şeyin bir özü olduğu kabulünü varsaymasıdır. Bu kabul, kuşkusuz 

geleneksel felsefenin spekülatif bir söylem biçimine sahip olmasında çok büyük bir role 

sahiptir. Çünkü özcü yaklaşımın içinde varoluşçu söylemin özenle üzerinde durduğu 

öznellik, bireysellik ve varoluş kavramlarına yer yoktur. Bu kavramlar statik 

olmamalarından dolayı sistematize edilemediği için, öz araştırmasının konusu 

olamayacak kadar esnek yapıdadırlar. 
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 Spekülatif felsefenin, sistemci bütünselliği içinde tutarlılığın çok önemli bir yeri 

vardır. Varlığın sahip olduğu varsayılan özün akılsal birliği, onu akılla kavramayı 

gerektirir ve akıl, varlığın sistemini mantıksal kategoriler altında adım adım gün yüzüne 

çıkarır. Bu nedenle bu sistemde tutarsız düşünce kalıplarına yer yoktur. Ancak 

varoluşçu söylemin bu temel kavramları ise salt akıl ve mantık aracılığıyla kavranarak 

bir sistemin parçaları haline getirilebilecek tutarlılığa sahip değildir. Çünkü varoluşun 

kendisinin zaten bir değişme süreci olmasından dolayı bireye özgü bir öznelliği vardır.  

Varoluş sürecinde tekrar eden tek şey tekrarın imkânsız oluşudur. O halde 

geleneksel felsefi söylemde aranan durağan ve nesnel bir özden başka bir şey değildir. 

Bunun nedeni geleneksel felsefenin nihai gerçekliğin peşinde olmasıdır. Yine de 

görüldüğü gibi her filozofun bu özden anladığının başka bir şey olması da özün 

kendisinin sorunsallaştırılması gerektiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Varlık’tan/varolan’dan hareketle kurulan felsefi söylemde, varlığın/varolanın özünü 

kavrama çabası söylemdeki çeşitliliği oluşturur. Her ne kadar değişme süresince sabit 

kalan ancak bütün değişimin de kaynağı olan öz arayışı, nesnel bir uğraş gibi görülse de 

ortak bir paydada buluşulamamış olması,  söylemin öznelliğini bir kez daha gözler 

önüne serer.  

 Geleneksel felsefenin bir diğer özelliği mantıksal tutarlılığından kaynaklanan 

‘zorunluluk’tur. Varlığın/varolanın olduğundan başka türlü olma ihtimali yoktur 

dolayısıyla varlık sisteminin kuşatıcılığı altında ortaya çıkan her şey doğal bir olgunun 

determinizmi içinde açıklanmaktadır. Sistemi sistem yapan özellikler olan 

tümdengelimsel akıl yürütme ve temellendirme, sistem içinde yer alan her şeyden genel 

ve evrensel anlamlar çıkarılmasını sağlar. Akla ve onun ideleştirme yetisine olan 

sarsılmaz güven, geleneksel felsefi söylemin nesnellik iddiasını daha da pekiştirmiştir.  

 ‘Nedir?’ sorusunun felsefi söylemin kurulmasında sahip olduğu öneme ilk 

bölümde değinilmişti. ‘Nedir?’ sorusunun içinde her zaman bir ‘Anlamı nedir?’ 

sorusunun da içerildiği ve gerçekte her ‘Nedir?’ sorusunun, nesnesine o şey olmasının 

ne anlama geldiği şeklinde yaklaştığı ifade edilmişti. Şimdi üzerinde durulması gereken 

nokta geleneksel felsefenin bu anlam arayışında özcü bir tutum benimseyerek, herkes 

için geçerli olan nesnel ve değişmez bir anlam bulmayı hedeflemiş olduğudur. Bu 
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bağlamda soru, aslında yanıtını da içinde barındırmaktadır. Çünkü zaten sorduğu şeyin 

anlamının kendi içinde olduğunu varsaymaktadır. Özcü söylemde ‘Nedir?’ sorusu her 

ne kadar ‘Anlamı nedir?’i soruyor olsa da bu, anlamın ne olduğunun önceden belirli 

olduğu kabulüne dayanır. Dolayısıyla burada soruyu soran özneden bağımsız olan 

varlığın özünün aranması söz konusudur. Ancak varlığın özneden bağımsız mutlak bir 

özünün olduğu varsayımının kendisinin sorunsallaştırılmasının gerekli olup olmadığı 

üzerine düşünülmemiştir. Oysaki bu sorunsallaştırmanın önemi büyüktür çünkü varlığın 

insandan bağımsız bir öze sahip olduğu varsayımı ileri ki bölümlerde görüleceği gibi 

insanın pek çok özellik ve olanağının gözden kaçırılmasına sebep olmuştur.    

Varlık, düşünce ve dilin birbirleriyle olan ilişkisinin bu kez düşünceden 

hareketle kurulduğu felsefi söylemde de benzer bir durum söz konusudur. 

‘Düşünüyorum, o halde varım’ ifadesi temelinde şekillenen felsefi söylemde insanın, 

onu diğer varlıklardan ayıran en temel özelliğinin ‘düşünme’si olduğu anlayışı, yine 

geleneksel söylem biçimine ait özcü yaklaşımın bir ürünüdür. İnsanın, düşünen fakat 

yer kaplamayan ve düşünmeyen fakat yer kaplayan olmak üzere iki farklı töze 

ayrılmasında, belirli bir öze sahip olduğu varsayımı etkili olmuştur. Parçalanan 

bütünlüğünün ardından sadece düşünmesiyle ön plana çıkan insanın tüm duygu, isteme 

ve eğilimleriyle yeniden birliğini kazanması yüzyıllar almıştır.   

Varlığın özü teması, çoğunlukla soyutlamalara dayandığı için tümel kavramlara 

gönderimde bulunmayı gerektirmiştir.   Bu nedenle, söylemin ortaya konuluş biçimi 

olarak filozofun dili ve üslubu da söyleminin içeriğine paralel olmak durumundadır. 

Söylemin içeriği, akıl ve mantık ışığında yapılan temellendirme ve uslamlamalara 

dayandığı için, çıkarımsal biçimde ortaya konulmak durumunda olan söylemin dili de, 

hareketli ve değişken olmaktan çok, statik bir boyuta sahiptir. Dolayısıyla spekülatif 

felsefenin ifade biçimi, tanımlayıcı ve sistemleştirici doğasıyla uyum içine olmuştur. 

Kuramsal dil; tutarlı bir sistem kurmak adına kanıtlama ve temellendirmeyi ön plana 

çıkarmak durumdadır; bu nedenle, ifadelerini nesnel olma kaygısı ile tek anlamlılığa 

indirger. İçeriği her ne kadar bilimsel olmasa da, üslubu betimsel ya da öznel 

ifadelerden yoksun olduğu için bilimsel üsluba yakındır.  
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Her filozofun sistemi bütünsel olarak yoruma açık olsa da, tek tek ifadeleri 

yoruma açık kapı bırakmayacak şekilde nesnellik iddiası taşır. Bu nedenle dili anlam 

zenginliğinden yoksun ve anlatımı kurudur. Ancak üslubun bu şekilde ortaya 

konmasının nedeni filozofların birer yazar olarak eleştirildiği anlamına gelmemelidir. 

Çünkü felsefi söylemin dilinin bu tarzda ortaya çıkması filozofların dili kullanmadaki 

başarısızlıklarından değil, yazdıkları içerikten kaynaklanır. Öz araştırması; canlı, 

hareketli ve betimsel bir dil için uygun değildir. Öz, doğası gereği değişimi dışta bırakır 

dolayısıyla değişken olmayan bir şeyin, değişken kavramlarla anlatılması onun yapısını 

bozmaktan öteye gidemeyecektir. Bu nedenle söylemin biçimi, içeriğine paralel şekilde 

ortaya çıkmak durumundadır. Sistem düşüncesi içinde barındırdığı tamamlanmışlık 

idealinden dolayı hareketi dışta bırakır. Dolayısıyla, varlığın özünü kavramak isteyen 

filozof, kullandığı ifadelerde öznel belirlemelerden çok, genellemelere gitmekten 

kendini alıkoyamaz.  

 Soyut kavramlarla iş görmesi geleneksel felsefenin tüm duygu, isteme, eğilim, 

tutku ve heyecanlarıyla yaşayan somut varlık olarak insanı ikinci plana atmasına neden 

olmuştur. Varlığın ya da insanın özünün araştırılması, insanın en nihayetinde nesnel bir 

zorunluluğu olan soyut bir kavrama dönüşmesine ve onu insan yapan tek yanının aklı 

olduğu kabulüne götürmüştür. Oysa insanın eylemlerini belirleyen tek motifin aklı 

olmadığı ve günlük hayatta duygu, isteme, heyecan ya da kaygıların insan eylemini 

belirlemede aslında akıldan daha etkili olduğu da bir gerçektir. Elbette duyguları aklın 

rehberliğine sokarak eylemenin gerekliliğine dair sahip olduğumuz normatif bakışta 

haklı olabiliriz ancak bu, yine de insan olmanın doğası gereği sahip olduğumuz 

yatkınlıklar çerçevesinde eylediğimiz gerçeğini yadsımak için yeterli bir sebep değildir.  

O halde insanın salt bir akıl varlığı olarak ele alınıp, diğer varlık şartlarından 

soyutlanması sadece kuramsal boyutta mümkün olmakla beraber pratikte mümkün 

olamamaktadır. Özcü felsefe, dünyayı rasyonalize etme gücüne sahiptir ancak insan 

sadece rasyonel bir varlık değildir dolayısıyla onu olduğu şekilde ele almaktan ziyade, 

olması gereken biçimde ele almak, aslında özünü çarpıtmaktan öteye gidemeyen bir 

çabadır. 



 20

İçeriği; varlığı ‘ne ise o yapan’ özü ve ilk nedenleri, biçimi ise genelleme, 

soyutlama, kavramsallaştırma ve temellendirmeden oluşan tutarlı bir sistem şeklindeki 

geleneksel felsefi söylem, felsefe tarihinde akla yapılan vurgunun da bir göstergesidir. 

Varlığın özünün görünüşün ardındaki akılsal bir töz olduğu ve insanın da ona aklı 

yoluyla ulaşacağı kabulü theoria-praxis ayrımında ilk terime vurgu yapılmasını 

sağlamıştır. Bu çalışmanın iddialardan biri de theoria’ya yapılan bu vurgunun, zamanla 

praxis’i gölgede bırakacak şekilde gelişerek felsefenin salt bir kuram etkinliği haline 

gelmesine ve yaşayan insanın pratik boyutunu gözden kaçırmasına neden olduğudur. 

Somut insanın bizzat hayatın tüm hengâmesi içinde her an yapmak durumunda olduğu 

seçimler ve aldığı sorumluluklar ya da insanın niçin olduğu gibi bir insan olduğu veya 

başka türlü bir insan olup olmayacağına ilişkin pratik boyutunun göz ardı edilmesi, 

onun salt bir akıl varlığı olduğu anlayışına dayanır. En nihayetinde sistemin sadece 

mantıksal bir aşaması haline gelen insanda akılsallığın akıl dışılığı baş göstermiş ve 

insan varlıkları, insan olmanın ne anlama geldiğini unutan birer otomata dönüşmeye 

başlamıştır. Yapılan bu tespitin Kierkegaard’ın düşüncesinde bulduğu vurgu, onun 

felsefi söylemi için hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle felsefe tarihinde theoria-

praxis ayrımına kısaca değinmek, söz konusu filozofun görüşlerinin arka planına ışık 

tutacaktır.  

 

1.3. Theoria-Praxis Ayrımının Felsefi Söylemdeki Yeri 

 

Tarih boyunca dünyayı, varlığı ve kendini anlamak isteyen birçok filozof, 

bilerek ya da bilmeyerek theoria-praxis kavramlarından birini ön plana çıkarmıştır. 

Theoria; bilmeyi, praxis ise eylemeyi insanın en temel niteliği olarak vurgularken, 

çoğunlukla insanın bu iki özelliği birbiri karşısına konarak oldukça büyük bir gerilimin 

oluşmasına neden olmuştur. Felsefe tarihi, theoria’dan hareketle praxis’in, başka bir 

deyişle kurgusal, mistik, salt teorik bir sistemden hareketle insan dünyasının ve 

eylemlerinin açıklanmaya çalışıldığı pek çok görüşle doludur. Bu da praxis’in yanlış 

yorumlanmasına neden olmuştur. 
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 Theoria;  varlığın hiçbir koşulda değişmeden kalan özünün soruşturulması 

etkinliğidir. Bu etkinlik her neyi ele alıyorsa onun öz olarak ne olduğunu ortaya koymak 

ister. ‘Nedir?’ sorusunda gizli ‘Anlamı nedir?’ sorusu, theoria etkinliğinde hep ‘Özü 

nedir?’ biçiminde yorumlanır. Varlığın rasyonel ve ölçülü biçimde düzenlendiği 

kabulüne dayanarak yine akıl tarafından anlaşılacağı varsayılır. Bu nedenle theoria, özü 

bilme etkinliği olarak, insanın bilme yetisine, aklına yaptığı vurguyla ön plana çıkarken; 

praxis ise, insanı eylemleri bağlamında ele alarak, yaşayan somut insanın pratik 

boyutunun onu insan varlığı yapmadaki etkisini konu edinir.  Bu bağlamda praxis edimi 

aklın yaptığı tüm ayrımların yapay olduğu ve dolayısıyla da insanın bütünlüğünü 

parçaladığı iddiasıyla duyguların aracısızlığını ön plana çıkarır. 

 ‘İnsan nedir?’ sorusuna verilen yanıtlar, hemen her filozofta ruh ve beden 

ikiliğini çağrıştırmakta ve insanı iki ayrı boyutu olan bir varlık olarak ele almayı 

gerektirmektedir. Böylece iki ayrı dünyası olan insan birbirinden kopuk ve birbirine 

indirgenemez iki farklı varlık tarzına sahip olarak düşünülmektedir. İki kutba ayrılan 

insanın, iki boyutundan birinin esas olduğu, diğerinin ise onun bir türevi olarak her 

zaman ilkinin boyunduruğu altında kalması gerektiğine inanılmıştır. Aklın 

rehberliğinden yoksun duygu ve istemelerin, insanı yanlış yola sevk ederek, onu 

özünden uzaklaştıracağı düşünüldüğü için, akıllı yanının bedensel istek ve dürtülerini 

her daim kontrol altına alması gerektiği ileri sürülmüştür. Ancak akli boyutuna biçilen 

değer sonunda en modern denilen çağda insanın belki de en ilkel varlığa dönüşmesi, 

theoria-praxis ayrımının incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, çalışma, 

aydınlanma insanına kapı aralayan sürecin ardındaki insan anlayışlarını oluşturan 

düalist bakış açısının tarihsel bir çerçevesini izlemeyi gerekli kılmaktadır.  

Platon’un insan anlayışı onun bilgi anlayışının etkisi altındadır. İnsan, fenomenal 

alandaki şeylere ilişkin sağlam bir bilgiye sahip olamayacaktır çünkü buradaki şeyler 

sürekli değişim içindedirler. Değişen şeyler farklı zamanlarda farklı türden oldukları 

için çelişki içerirler. O halde salt deneyim bize gerçek bir bilgi veremeyecektir. Bu 

nedenle duyusal alan gerçek olmadığına göre, asıl gerçeklik olan değişmeyenin başka 

bir deyişle ideaların bilgisine ancak akıl yoluyla erişilebilir. O halde insan akla ve 

duyulara sahip bir varlık olarak daha şimdiden ikiye bölünmek durumundadır. Akıl ve 
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duyu karşıtlığının sonucu olarak insan, ruh ve bedene sahip ikili bir varlık olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Duyusal bilginin bize gerçeği vermede yetersiz olduğu, ancak 

aklın onu kavramada tek otorite olduğu görüşüne paralel olarak beden de hep ruhun 

yani aklın rehberliğine ihtiyacı olan bir parça olarak ikinci planda kalmak 

durumundadır. 

Platon’a göre insanlarda biri hesaplayan yani düşünen, biri ise düşünmeyen fakat 

sadece arzulayan iki yan vardır. İkinci yanımıza daha yakın bir üçüncü yanımız ise 

iradedir ve bu iki yanımız arasında bulunmaktadır. Platon akıl, irade ve iştiha olarak 

insanı üç parçaya ayırmıştır (Frede 2009). 

Aklı tanrısal bir parça olarak düşünen filozof, hakikatin sadece akıl vasıtasıyla 

bilinebilineceğini ve hem tekliğinde insanı hem de toplumu yönetenin akıl olduğunu 

düşünmektedir.  İnsan ruha ve bedene sahip bir varlıktır ve ruh da kendi içinde 

eğilimleri, istemeyi ve aklı barındırır. Yapısı gereği toplumsal bir varlık olan insan, 

toplumda nasıl erdemli ve mutlu yaşayacağını aklı aracılığıyla bilebilir. Ancak aklı ile 

erdemlerin bilgisine erişip onları hayata geçirebilen bireyler adil ve doğru bir toplum 

meydana getirirler. Bu anlamda eğilimlerde ölçülü, istemelerde cesur olmak, aklın 

bilgeliği ışığında gerçekleştirilecek eylemlerdir. Akıl tarafından yönlendirilmeyen 

hazlar ve istekler insanı köleleştirecektir. Asıl özgürlük bedenini akıl ile yönlendiren ve 

ona boyun eğmeyen insanın olacaktır. Eğer insan aklını kullanmazsa mağaradaki 

gölgeleri gerçek sanma tehlikesine düşecektir.  

Akla verilen değer görüldüğü gibi Antik çağdan itibaren felsefe tarihinde çok 

büyük bir yer işgal etmeye başlamıştır. Fakat zamanla akıl anlayışının dönüşüme 

uğramasıyla insan, toplum içinde kendisinden ulaşması beklenen bu hedeflerden 

giderek uzaklaşmaya başlayacaktır. 

Aristoteles’te insan yine Platon’da olduğu gibi ruh ve bedenden oluşan bir 

varlıktır. Aristoteles, yetiler bütünü olarak nitelendirdiği ruhu, Platon gibi, aklı temele 

alarak açıklamaktadır. Ruhun iki parçası vardır; biri akla kendi sahip olan yan, diğeri ise 

akla kendi sahip olmayan yandır. Kişinin etkin ve ilk ilkeleri bilen yanı akla kendi sahip 

olan yana konu olurken, genelin bilgisine sahip kişi yani kişinin ahlaki boyutu ve 

yaşamı, akla kendi sahip olmayan yana konu olmaktadır. Bu demektir ki akla kendi 
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sahip olan yan, her zaman akla kendi sahip olmayan yandan üstündür, çünkü o etkinken, 

ikincisi edilgindir. Akla kendi sahip olmayan yan tıpkı bedensel yan gibi, akıl tarafından 

aydınlatılmazsa insanı yanlış yöne sevk eder, çünkü bedensel yanı insanın insan 

olmasına ket vurmaktadır. Eğer kişi erdemli bir insan olacaksa her durumda altın ortayı 

aklı ile bulacaktır. Aklı insana erdemlerin bilgisini verecektir.  

Erdemler, insanın bedensel yanının akıl ile bastırılmasıyla gerçekleşir. Ruhun 

hayvani yanı veya akıl dışı parçası olarak nitelendirilen arzu, isteme ve iştiha akıllı yan 

ile denetim altına alınır ve akıl onlara yol gösterir. Kişinin en temel amacı mutluluğa 

ulaşmaktır ancak mutluluk akıl ile aranmadığı sürece mutsuzluk getirecektir. “Kişinin 

hayatında aklî erdemlere birincil rolü veren filozofa göre bu erdemler her durumda 

önemli niteliksel kararlar almamıza rehberlik ederler” (Kraut 2007). 

Aristoteles her ne kadar insanın doğal yanını yok saymayıp,  onun sadece akıl 

yoluyla düzene sokulması gerektiğini söyleyerek hayvani doğanın tamamen yok 

sayılmasının da kendimizi rasyonel ve sorumlu bir varlık olarak gerçekleştirmemizi 

engellediğini iddia etse de, zamanla akla yapılan aşırı vurgu bedensel doğamızın 

reddedilmesine kadar ilerletilmiştir ve araçsal aklın her şeyi kontrolü altına almasına 

neden olmuştur. 

Ortaçağ’ın insan anlayışında da yine düalist bakış açısı görülmektedir. Her ne 

kadar insan anlayışı Tanrı kavramı çerçevesinde şekillense de bu dönem, düalist bakış 

açısını Antik çağdan miras almıştır. Örneğin; Farabi, ruh ve beden olarak ikiye ayırdığı 

insanın ruhunun da teorik ve pratik olarak ikiye ayrıldığını iddia etmektedir. Pratik akıl, 

teorik akla hizmet etmek için vardır ve insan teorik aklı sayesinde her tür bilgiyi elde 

eder. İnsan, Antik çağ düşünürlerinde olduğu gibi Farabi’ye göre de aklı sayesinde tüm 

diğer canlılardan ayrılmaktadır. Hayvani istek ve arzular aklın rehberliğinde 

dizginlenerek, insanın zararlı şeylerden uzaklaşması sağlanır. Akıl, filozofa göre 

mutluluğa götüren yegâne araç olmasının yanı sıra mutluluğun da kendisidir. Tanrı 

bilgisine aklın felsefi tefekküre yükselmesiyle ulaşan insan, aklın teorik boyutunu 

gerçekleştirerek asıl mutluluğa ulaşmış olur. 

Aristoteles’in etkisinin büyük ölçüde hissedildiği bir diğer Ortaçağ filozofu olan 

İbn Sina, yine düalist bir insan anlayışı çerçevesine insanın ruh ve bedenden oluşan 
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bileşik yapılı bir varlık olduğunu ifade etmektedir. Beden tek başına cansız olup ona 

canlılık ilkesini veren ruh olmak durumundadır. Aristoteles gibi ruhun, bitkisel, hayvani 

ve akli olmak üzere üç parçaya sahip olduğunu iddia eden İbn Sina’ya göre akli ruh, 

diğer iki parçayı yönlendirmektedir. Akli ruh pratik ve teorik olarak ikiye ayrılırken 

teorik akıl, pratik aklı yönlendirmek ve ona istemelerinin, insanın kendisini tam olarak 

gerçekleştirmesi yönünde bir engel teşkil ettiğini hatırlatmak bakımından ilk plandadır.  

Aquinaslı Thomas için de benzer bir insan anlayışı söz konusudur. İnsanın, tıpkı 

amaçlı ve düzenli bir bütünlük sağlayan dünya gibi, amaçlı bir varlık olduğunu düşünen 

filozofa göre tanrının çocuğu ve akıllı bir varlık olarak insanın amacı tanrıyı bilmektir. 

İnsan bedene ve ruha sahip bir varlık olarak, bedeniyle dünyanın bir parçası olsa dahi, 

ruhu yani aklıyla dünyayı aşarak tanrısal bilgiye ulaşabilir. Aquinaslı Thomas için de 

ruh bitkisel, hayvani ve akli olmak üzere üç parçaya ayrılmaktadır.  O halde ruh iştiha, 

irade ve akıl unsurlarına sahiptir. Akli parça, diğer iki parçanın isteklerini kontrol altına 

almalı ve bu isteklerin insanı hakiki amacı olan tanrıyı bilmekten alıkoymamasını 

sağlamalıdır.  

İnsanı, aklı ve istemeleri olan bütünlüklü bir varlık olarak görmek yerine onu 

ikiye bölen bu anlayışlarda akıl ve isteme arasında bir hiyerarşi yaratılmış ve akıl, 

görevi istemeyi dizginlemek olan bir yapı haline getirilmiştir. Görüldüğü gibi, teorik 

boyutuna yapılan vurgu, insanın pratik boyutunun gözden kaçırılmasına sebep 

olmaktadır. 

Modern felsefe, özne anlayışında yaşanan dönüşümle birlikte İlk ve Ortaçağ’ı 

birçok anlamda geride bırakmış ve adeta yeni bir Arşimet noktasından başlayarak 

geçmişi tümden dışlamıştır. Modern dönem, ilk ve ortaçağdaki ontolojik bakış açısının 

yerine epistemolojiyi, buna bağlı olarak da doğaya egemen olma ile güç arasındaki 

ilişkiyi gündeme getirmiştir. 

Modern felsefede hakim tavır olarak rasyonalizm, aklın; bilim ve felsefe başta 

olmak üzere hayatın tüm alanlarını da kapsayacak şekilde yegane otorite olmasına 

neden olmuştur. Zihinsel ve fiziksel dünya, toplum, ahlak, etik, siyaset gibi tüm insani 

alanlarda ölçüt akıl haline gelmiş ve bu alanlar da doğal nedenlerle açıklanmaya 

çalışılınca kendi gerçeklikleri çarpıtılmaya başlanmıştır. Bilim, ilerlemenin tek anahtarı 
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sayılmış, böylece bilime ve bilgiye Antik çağda olduğu gibi salt kendisi için değil fakat 

pratikte sağladığı fayda için değer verilmeye başlanmıştır. Modern bilimin yol açtığı 

mekanik bir sistem olarak dünya görüşü, insanı da tüm cisimler gibi bir makine 

konumuna indirgemiş ve onun, dünyaya mekanik bağlarla bağlanırken, kendi 

bağlarından kopmasına sebep olmuştur.  

Modern bilgi anlayışının, insan anlayışlarını bütünüyle şekillendirdiği olgusu 

Bacon’da oldukça çarpıcı biçimde gözler önüne serilmektedir. ‘Bilgi güçtür’ ifadesi, 

doğaya yönelik öndeyide bulunma ve onu kontrol etme yeteneğimizi geliştirmek 

suretiyle, hayatlarımızı daha kesin ve daha rahat hale getirebileceğimiz anlamına 

gelmektedir (West 1998: 28). Doğanın yasalarının önceden bilinmesiyle birlikte insan, 

doğaya egemen olmuş ve onu kendi istediği doğrultuda dönüşüme uğratabilme 

yeteneğini keşfetmiştir. Bu anlamda bilim, insan aklına aşırı vurgu yaparak onun duygu 

ve istemelerinin ikinci plana atılmasına, buna bağlı olarak da insanın ahlaki ve 

toplumsal boyutunu,  önce doğayı, sonra da diğer insanları tahakküm altına alma 

istemine kurban etmesine sebep olmuştur.  

İnsan zihninin en büyük olanağı Bacon’a göre doğru ve sağlam bilgiyi elde 

edebilme güç ve yeteneğine sahip olmasıdır. Bilginin güç olduğunu söyleyen, hiçbir 

çıkara hizmet etmeyen hakikati bütünüyle bir kenara atıp, bilgiyi sağlayacağı sömürü 

için isteyen; bilginin özsel özelliğini, doğruluk yerine, faydada gören Bacon, bütün bir 

geçmişin bilgeliğini inkar edip, bilimlerin, bütün bir insani bilginin yeni baştan inşasını 

kendisinin en büyük amacı yapmıştır (Cevizci 2001: 15).  

Modern düşüncenin önemli bir diğer filozofu olan Hobbes’un felsefi 

görüşlerinin temelinde mekanik materyalizm anlayışı yer almaktadır. Bu anlamda insan 

söz konusu olduğunda tinsel bir ruh anlayışını kabul etmeyen düşünür, ruhun da maddi 

yapıda olduğu iddiasıyla,  insanın bedensel yanını ön plana çıkarıp, tinsel boyutu 

tamamen dışarıda bırakmıştır.  

İnsanın en temel amacı filozofa göre, hayatını idame ettirmektir. Bu bağlamda 

‘insan insanın kurdudur’ diyen Hobbes, insanın kendi varlığını koruma eğilimini, onun 

kendi çıkarını gözetmesinin sonucu olarak saldırgan tavırlarında görmek mümkündür. 

Ona göre her insan bu tutum içinde olduğu için toplumsal hayatta bir savaş durumu 
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hakimdir. İnsan bu durumdan aklını kullanarak sıyrılmasını bilmiştir. Çünkü aklı insana 

bu şekilde devam eden bir hayatta ölebileceğini gösterir ve insan, hayatını güven içinde 

devam ettirebilmek için diğer insanlarla bir anlaşma yapmak zorunda olduğunun 

bilincine varır. Aklı, insana kendi varlığını koruyup, huzur içinde yaşaması için ne 

yapması gerektiğini gösterir. Böylece akıl insana, tüm insanların uyacağı yasaları 

belirleyerek bir sözleşme hazırlamasını sağlar. Bu şekilde doğa durumundan düzenli bir 

toplumsal hayata geçiş yapan insan artık hayatını barış içinde sürdürebilmek için 

koymuş olduğu kurallara uyar. Sosyal anlaşma, bağımsız bir gücün otoritesi altına 

girmeyi gerektirir (Sreedhar 2008). 

Elbette insanın söz konusu kurallara sonuna dek uyup uymayacağı tam olarak 

bilinemediğinden ve insanların kendi çıkarlarını gözetmede her an yanlışa düşme 

ihtimallerinden dolayı insanlar kendi güçlerini Leviathan adı verilen devlete bırakmayı 

ve onun boyunduruğu altında yaşamayı seçerler. 

İnsanın doğal yanını, sadece varlığını koruma itkisine indirgeyen Hobbes, bu 

yanın da aklın himayesi altına alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu anlamda Hobbes 

her ne kadar insanın pratik yanına ağırlık veriyormuş gibi görülse de en nihayetinde 

teorik yanını ön plana almış ve praxis boyutunu da sadece hayvani içgüdüye 

indirgemiştir. 

Cogito kavramı ile yaptığı devrimle var olmayı tamamen zihinsel bir boyuta 

taşıyan Descates, tüm bir dış gerçeklikten, kendimiz de dahil olmak üzere varolan her 

şeyden tam manasıyla kuşku duysak dahi bilişsel anlamda var olduğumuzdan, 

düşünüyor ve şüphe ediyor oluşumuzdan asla kuşkulanamayacağımızı öne sürerek 

insanın özünü düşünmek olarak belirlemiştir (Newman 2005).  Aklın sadece apaçık 

olanın bilgisine sezgiyle dolaysız olarak erişebildiğini ve açık seçik bilinemeyen tüm 

şeylerden kuşku duyulması gerektiğini ileri süren Descartes, cogitoyu temel alan bilgi 

öğretisiyle özne merkezli yaklaşımın kurucusu olmuştur. Ancak solipsizm tehlikesi 

karşısında bir kurtarıcı basamak olarak Tanrı’ya ihtiyaç duymuştur. Düşünen ve yer 

kaplayan töz şeklinde insanı ortadan ikiye bölen bu yaklaşımda, insanın akıl yanına 

ağırlık verilmesi ve ruhun bedenle olan etkileşiminin sadece beynin kortekslerine veya 
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hormonal bir düzleme indirgenmesi, insanın bütünsel varlığının göz ardı edilmesine 

neden olmuştur.  

‘Kendi aklını kullanma cesareti göster’ düsturuyla aydınlanmanın genel 

karakteristiğini belirleyen Kant için akıl, tüm insanlarda olmak bakımından herkeste 

eşittir. Ancak kimileri aklını kullanma cesareti gösterebilip kendilerinde olan bu olanağı 

gerçekleştirirken, kimileri ise gerçekleştiremeyip kendi hataları neticesinde bir ergin 

olmama durumu içine düşmektedirler. Ergin olmama durumundan kişinin başkalarının 

değer yargılarını sorgulamadan kabul etmesini anlayan filozof aslında aydınlanma 

idealinin kurucusu olmasının yanında tam da aydınlanma karşıtı romantikler gibi 

aydınlanmanın tek yanlı materyalizmine karşı çıkmıştır. Bu nedenle insanları, 

statükonun dikte ettirdiği değer yargılarını sorgusuzca kabul etmek alışkanlığından 

kurtarmak adına Kant, bireylerin kendi akıllarının ışığında kararlar almalarını sağlamak 

istemiştir. Kendi gözü, kulağı ve söyleyecek sözü olmayan, dolayısıyla sürü biçiminde 

yaşayan insanların, kendi akıllarını kullanabilme potansiyellerini 

gerçekleştirebileceklerini göstermeye çalışan filozof, akla yaptığı aşırı vurgu ile 

istemeden aslında tam da eleştirdiği durumun kuvvetlenmesine sebep olmuştur. Akıldan 

anlaşılanın zamanla insanların çıkarı doğrultusunda saptırılması ve aklın araçsal hale 

gelerek her şeye egemen olması Kant’ın değil, kendisinden yola çıkanların sahibi 

oldukları bir anlayıştır.  

Aklın yanında istemeden de söz eden filozof için aklın hakiki belirlenimi, başka 

hiçbir şey için araç olarak iyi olanı değil, aklın mutlaka gerekli olduğu kendi başına iyi 

bir istemeyi ortaya çıkarmak olmalıdır (Kant 2002: 11). Bu anlamda insanın diğer 

canlılardan akıl ve isteme yönüyle farklılaştığını ve doğanın kendisine bir organizma 

olarak yaşaması için gerekli olan her şeyi zaten verdiğini, ancak akıl ve istemenin onun 

organizmal bir yaşamın üzerine yükselebilmesi için kendisine bahşedilmiş yegane yönü 

olduğunu düşünen Kant, akıl ve istemenin sadece mutluluğu yakalamak için bize 

verilmediğini, aklın amacının çok saha üst düzeyde bir etkinlik olduğunu 

düşünmektedir. Aklın bu anlamda her şeye değil yalnızca iyi istemeye rehberlik etmek 

durumunda olduğunu düşünmek bakımından Kant, akıl tarafında aydınlatılmış 

istemenin özgür olduğunu düşünmektedir. Her ne kadar Kant, insanı diğer varlıklardan 
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akıl ve isteme boyutuyla ayırsa da, istemeyi aklın hizmetine soktuğu için praxis’ten çok 

theoria etkinliğine yaklaşmaktadır.  

Kısaca değinilen bu örneklerden, felsefe tarihinin oldukça büyük bir bölümünün 

insanın özünü akılsal boyutunda gören bir theoria etkinliği olduğu görülmektedir. İnsan 

varlığının tür olarak ayırt edici özelliği çerçevesinde açıklanmak istenmesi hiç şüphesiz 

yerinde bir çaba olmakla birlikte, tekil insan varlıklarının bireyselliklerinin giderek göz 

ardı edilmesine neden olmuştur. Bu süreç ise, akılsal olana yapılan vurgunun doruk 

noktasına ulaştığı ve Kierkegaard’ın şiddetle eleştirdiği Hegel sisteminin tohumlarının 

atılmasını sağlamıştır.   

 

1.4. S. Kierkegaard’ın Hegel ve Akılcı Geleneğe Yönelik Eleştirisi 

 

Sistem, ona dahil olmam için nezaketle bana çatı katında bir misafir odası tahsis etse 

dahi, incecik bir dal üzerindeki kuşa benzeyen bir düşünür olmayı tercih ederim… 

 Kierkegaard 

 

Akla yapılan vurgunun en kuşatıcı biçimi Hegel’de kaşımıza çıkmaktadır.  Tüm 

bir düşünce tarihinin, kendi özgürlüğüne varmaya çalışan mutlak bir aklın ürünü olduğu 

düşüncesi, Antik çağdan beri akla yapılan vurgunun ulaştığı doruk noktası olarak tek 

kişinin somut yaşantısını değersiz ve anlamsız kılmaktadır. Hegel, felsefede hakikatin 

bilimini yapmak istemektedir. Bu bilimsel sistem içinde hakikat, kendi gelişimi yoluyla 

kendini tamamlayan bir bütün olarak, öz’ dür. Aynı zamanda diyalektik bir süreç içinde 

gelişen hakikatin her bir öğesinin bütüne hizmet etmek bakımından tek başına bir değeri 

yoktur. 

 İdenin gelişimindeki basamakların diyalektik sürece hizmet etmelerinden başka 

kendi başlarına bir anlamı olmayışı, insanı da, kendisinden daha önemli bir diğeri 

tarafından kapsanıp, aşıldığı zaman ancak sistem içinde yeri olan bir ara basamak haline 

getirir. İdenin kendi özgürlüğüne ulaşmada bir araç haline gelen insanın gerçek anlamda 

özgürlüğünün olmadığı, özgürlüğünün aklın bir hilesi olduğu ve sadece idenin 
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gelişimine hizmet ettiği düşüncesi, Kierkegaard’ın asla kabullenemeyeceği bir 

düşüncedir. 

 İnsanın tek kişi olarak var oluşunu göz ardı eden Hegel’e göre kişi, evrensel 

olan ideye göre değerlendirilmek durumundadır. Bu şekilde tek insanı soyut ve 

kavramsal hale getiren Hegel’i, insanın ide ile değil, kendi varoluşu ile anlam 

kazandığını belirterek eleştiren Kierkegaard, varoluşun spekülatif ve nesnel bir bakış 

açısıyla anlaşılamayacağını iddia etmektedir. Varoluşun kavramsallaştırılamayacağını 

çünkü tek kişinin öznel deneyimi ve içsel yaşantısı ile gerçekleştiğini ifade eden 

Kierkegaard, varoluşu belli kalıplar altında açıklamanın imkânsız olduğunu belirtir. 

Kişinin içsel yaşantı ve duygulanımlarının, tercihte ve eylemde bulunurken yaşadığı 

öznel deneyimin hiçbir yasa, kategori veya mutlak bir akılla açıklanamayacağını ifade 

eden Kierkegaard için kaygı, korku, umutsuzluk gibi son derece insani olan duygular 

kişinin varoluşunun ortaya çıkışında çok önemli bir role sahiptir. İnsanın sadece akli 

boyutunun yüceltildiği ve var olan her şeyin bütünsel bir çerçevede eş biçimli olarak 

açıklandığı bir sistemin soyutlamaları, bireysel varoluşun gerçekliğiyle temasa 

geçemez.  

Kierkegaard, Hegel’i tüm varoluşu zorunlu bir mantıksal sistem içinde 

açıkladığı için eleştirir.  Ona göre, bu açıklama çabası pek çok sorun doğurur. Her 

şeyden önce Hegel, deneyimin iki farlı kategorisi olan düşünce ve varoluşu 

özdeşleştirdiği için hatalıdır. İkinci olarak, Hegel varoluşun bir sistem olduğunu 

varsayar, ancak evrenin tarihi henüz bir sistem gibi tamamlanmadığı için, varoluşun bir 

sistem olduğunu kanıtlamak mümkün değildir. Üçüncüsü, mantıksal zorunlu bir sistem, 

içinde tüm sonuçların değişmez olduğu bir sistemdir, böylelikle insanın özgürlüğü her 

ne kadar sistemin son amacının ahlaki bakımdan iyi olduğu varsayılsa bile, bir 

yanılsama olmak durumundadır. Dördüncüsü, sistem tanımlamaya dayalı olduğu için 

geçmişi merkeze alır, bu nedenle de bireye etik anlamda nasıl yaşayacağı hakkında 

söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. İyi ve kötü, sadece ne olduklarının tanımı aracılığıyla 

sistem içinde ortaya çıkan birer kavram haline gelirken; ahlak ise yalnızca devlet içinde 

ortaya çıkan bir soyutlama haline gelir. Bu noktada Kierkegaard, bireyin yerinin sistem 

içinde ailenin, ailenin de devletin altında olacak şekilde konumlandırılmasına karşı 
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çıkmaktadır. Beşinci olarak, Kierkegaard, Hegel sisteminde Tanrı’nın panteist biçimde 

ele alınmasını eleştirir, ayrıca Hristiyanlığın, tinin gelişim süreci içinde daha üst bir 

aşamaya geçişin ara basamağı olarak kullanılmasına da şiddetle karşı çıkar. Hegel için 

hakikat sistemken; Kierkegaard için bireyin hayatını nasıl yaşayacağı ile ilgilidir, bu 

nedenle de nesnel değil, özneldir (Hannay-Marino 2004: 253-4).   

Kierkegaard’ın Hegel sisteminde eleştirdiği bir diğer nokta, onun birbirine zıt 

düşüncelerde temellenen evrensel doğruların olduğunu gösterme isteğidir. Böylece 

Hegel’in diyalektik yasa çerçevesinde şekillenen felsefi sistemi bütün düşünceyi 

kuşatarak insanın günlük yaşam deneyimini soyutlamaktadır. Bu şekilde akıl ve dini 

uzlaştırmak isteyen Hegel, Kierkegaard’a göre Hristiyanlığın temel inançlarını nesnel 

doğrularmış gibi sunarak inancın öznelliğine zarar vermektedir. Kierkegaard’a göre din; 

aklın değil, imanın konusudur. Bu nedenle Hegel’in sistemini, bizzat sistemin dışından 

yazdığını ifade eden Kierkegaard, Hegel’in yarattığı sistemin içinde insanın da 

bulunmak zorunda oluşundan dolayı, sistemi tamamlanmış olarak görmez. Çünkü 

insanın varoluşu tamamlanmamış bir süreçtir bu nedenle de öngörülemezdir. Hakikatin 

bütünde olduğunu iddia eden bir sistem eğer tamamlanmamışsa onun bütün olduğunu 

söylemek imkânsızdır, dolayısıyla da sistemin hakikat olduğunu iddia etmek çelişkilidir.  

Varoluş süreci içindeki insanın dakikası dakikasına uymayabilir, bu nedenle 

insanın sadece başlangıcı ve sonu vardır, aradaki süreç hiçbir öngörünün ve sistem 

olmasından ötürü tamamlanmış olduğu varsayılan hiçbir felsefenin konusu olamayacak 

kadar hareketlidir. Bireyin seçimleriyle şekillenen varoluşunun dışında bir kimliği, özsel 

bir doğası yoktur. Bu nedenle, onu rasyonel bir istikameti varmış gibi ele alan 

soyutlamaların hiçbiri bireysel varoluşun açıklamasını yapamaz, varoluş sadece 

yaşanarak deneyimlenebilir. Varoluşu belirleyen formlardan ya da herhangi bir yasayla 

ilerleyen süreçlerden söz etmek olanaksızdır, çünkü varoluş tamamen rastlantısaldır, 

kişi olduğu gibi olmayabilme potansiyeline her zaman sahiptir. Varoluşun doğası gereği 

bireyin eylemleri kendi iradesine dayanır ve önceden tahmin edilemezdir.  

 Kierkegaard,  Korku ve Titreme’nin ön sözünde her ne kadar Hegel’in adını 

anmasa da ‘sistem’ terimini bolca kullanarak ona atıfta bulunur (KT 49). Sistemin 

yazarının bir düşünür olmadığını ve gerçekte sistemin ne tür bir şey olduğunu ve hatta 
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tamamlanıp tamamlanmadığını dahi anlamadığını belirtir.   Böyle bir sistemde imanın 

kavramsallaştırılmasının aslında imanın kavranması için yeterli olmadığını ifade eden 

filozof, bilim uğruna tutkunun terk edildiğini iddia etmektedir. Nesnel olan uğrunda 

öznel olanın unutulduğu bu çağın çok büyük ölçüde Descartes’ın mirasını devralarak, 

matematiksel yöntemin, aklın değil fakat tutkunun nesnesi olan konulara uygulanma 

teşebbüsünün ürünü olduğunu ifade eden Kierkegaard, artık şüphe etmekten daha ileri 

gidildiğini söyler. Daha ileri gidebilmek bu çağın bir özelliğidir. Çünkü neredeyse her 

şey için artık kullanma kılavuzları vardır. O halde, bu çağda insanlığın karşılaştığı tüm 

konu ya da sorunların bilgisine akılla erişilebilir. Kierkegaard’ın Felsefe Parçaları ya 

da Bir Parça Felsefe adlı eseri daha başlığıyla bile akılcılığa ve sistemciliğe bir meydan 

okumadır. Kierkegaard, Hegel sisteminin basamakları arasında kalan birkaç felsefe 

kırıntısı aradığı bu eserinde onunla alay etmekten kendini alamaz. Ona göre ebedî bir 

bilinç için tarihsel bir başlangıç noktası vermek, onu tarihsel bir ilgi konusu olmaktan 

öteye götüremez, böylesi bir tarihsel bilgi üzerine ise ebedi bir mutluluk inşa etmek 

imkânsızdır. 

Felsefe Parçalarına Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’da Kierkegaard, 

Hristiyanlığı temele alarak Hegel sisteminin eleştirisini yapar. Ona göre Hristiyanlık, 

bireyin sonsuz mutlulukla kurduğu sonsuz, kişisel ve tutkulu ilgidir, bu nedenle öznel 

ve içseldir (CUP 33). Dolayısıyla bu ilginin mutlak bir aklın gelişim sürecinin 

basamaklarından biri gibi ele alınarak, salt akılsal olana indirgenmesi mümkün değildir. 

Spekülatif bakış açısı, öznel olanı yansıtmak yerine çarpıtmaktadır. Oysa Kierkegaard’a 

göre anlayamayacağı bir takım şeylerin olduğunu anlamak ve onların ne olduğunu 

bulmak insan anlayışının görevidir (O’Hara 2004: 63).  

Bilgiye ilişkin her çeşit sistematik yaklaşımı yersiz ve yetersiz gören filozof için 

akıl, varoluşun asla tamamlanmayacak deneyimini olduğu gibi vermede hiçbir zaman 

yetkinliğe ulaşamayacaktır. Çünkü varoluş, akılsal olanın değil paradoksal olanın 

konusudur. Paradoks ise imanın bir göstergesi olarak irade ile kucaklanır, üçüncü 

bölümde detaylandırılacağı gibi, aklın paradoks hakkında yapabileceği hiçbir şey 

yoktur. Felsefe Parçaları’nda paradoksu düşüncenin tutkusu olarak tanımlayan 
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Kierkagaard, paradoksu olmayan düşünürü, tutkusu olamayan bir aşığa benzetir, tutkusu 

olmayan bir aşığın da sıradan bir insandan hiç farkı yoktur (FP 42). 

Hegel’in mutlak idealizmine, ideal bir varoluştan söz edildiği zaman artık gerçek 

anlamda bir varoluş hakkında konuşulmadığını söyleyerek kaşı çıkan Kierkegaard için 

varoluşun sistemini yapmak mümkün değildir. Varoluş, nereye doğru yol aldığını 

önceden bilmeyen biz insanlar için değil fakat sadece ve sadece Tanrı için bir sistem 

olabilir. Ona göre saf düşüncenin rehberliği altında varolmak, Danimarka’yı, üzerinde 

Danimarka’nın bir nokta kadar gösterildiği bir Avrupa haritasıyla dolaşmaya benzer  

(CUP 275). Hegel’in sistemi her şeyi yerli yerine koyarak bireyin seçim yapabilme 

potansiyelinin varoluşu üzerindeki rolünü yadsır. Gerçekliğin doğasını tanımlamada 

nihai otoritenin akıl ve onun mantıksal kategorileri olduğu iddiası, varoluşun somut 

yaşantısını soyut bir kavrama indirger. Nesnel bilginin hiçbir biçimi, hakikati yanılsama 

olarak kucaklayan hiçbir metafizik sonuç, içinde hakikatin layıkıyla ortaya çıktığı bir 

doğruya ulaşamaz.  

Kierkegaard için, kişinin ahlakını yükseltecek olan tek hakikat, kendisi için 

hakikat olandır. Bireyin hakikat için ölçü ve standart olması burada Protagoras’taki gibi 

bir anlamda değil, Sokratesçi anlamda kullanılmıştır. Kendini bilen kişi, kendi seçim ve 

sorumluluklarının bilincindedir. Hiçbir nesnel düşünce kişinin seçimlerini, hayatını, 

geçmişini ya da geleceğini açıklayamaz. Kierkegaard için hakikat öznelliktir. Bu 

nedenle Kierkegaard, hiç kimse benim için ölemezse, benim için hayatın anlamının ne 

olduğuna da karar veremez der. Varoluş içindeki birey önceden belirlenmiş ve akıl ile 

ulaşılabilecek bir özü bulunmadığı için, hayatının anlamını kendi öznel ve içsel 

serüveninde bulmak zorundadır. Kierkegaard, tüm hayatını, uğrunda yaşayıp öleceği 

hakikati arayarak geçirmekten onur duymuştur.  

 Akılcı geleneğin filozofları yönelimlerini öz bilgisine doğru çevirdikleri için 

nesnel olanla ilgilenerek varoluşun tanımlanamaz öznelliği karşısında sessiz 

kalmışlardır. Kierkegaard’a göre, hakikat sadece teorik kavrayışımızın dışında olmakla 

kalmaz, fakat aynı zamanda mantığın tüm mutlak standartlarına karşı meydan okumayı 

gerektiren pratik yaşamda ortaya çıkar. İdeal olana, hayatının içeriğine ve varlığının 
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özüne ulaşmış kişiyi mutsuz insan olarak nitelendiren filozof, bu kişinin artık kendi 

dışında bir şey olduğunu belirtir.  

Kierkegaard’ın mantıksal tutarlılığa vurgu yapan akılcı geleneğe yönelik 

eleştirisi kabaca dört başlık altında toplanabilir: 1. Mantık,  bir özellikten başka bir 

özelliğe geçişi sağlayamaz, olgusal alanda bu tür geçişler sıçramayla gerçekleşir. 

Sıçrama ise irrasyonel bir eylemdir. 2. Mantık, rastlantısal olanı kabul etmez; ancak 

rastlantı, aktüel olanın esas bileşenidir. 3. Mantık sadece tümellerle ilgilenir; ancak 

tikeller, aktüel olandan kesinlikle ayrılamaz. 4. Mantık, sadece varlıklarını akılla 

kavranabilirliklerine borçlu olan özlerle ilgilenir, ancak varoluş bir öz değildir ve 

mantıksal açıdan kavranamaz (Swenson 1916: 576). 

Bir özellikten diğerine geçiş mantıksal açıdan imkânsızdır çünkü Kierkegaard’a 

göre bir kavramdan diğerine geçiş mantıksal değil, ancak edimseldir. Bir kavramın 

kendisi, karşıtına ya da başka bir kavrama aktüel olarak sıçrama yapılmaksızın 

dönüşemez. Mantıksal bir sistemde  her hareket içkindir, çünkü bütün her parçada zaten 

vardır ve böyle bir sistemin mantıksal gelişiminde sonuçta ortaya çıkan şey zaten 

başından beri orada olan şeydir. Tıpkı ‘Bütün insanlar ölümlüdür’, ‘Sokrates insandır’, 

‘O halde, Sokrates ölümlüdür’ çıkarımında olduğu gibi. O halde mantıksal bir sistemin 

ilerleyişinde süreklilik vardır. Oysa gerçek hayatta varoluşun çeşitli biçimleri arasında 

yaşanan geçişlerde her zaman sürekliliğin ihlali söz konusudur, çünkü bu geçişler 

sıçramayla gerçekleşir. Tamamen irrasyonel olan her sıçramada potansiyel olandan 

aktüele geçiş söz konusudur. Potansiyel olanın aktüelleşmesi ise zorunluluk 

barındırmaz.  

Mantık, kendi gerçeklik alanında aktüel olanın rastlantısallığını tanımaz çünkü 

mantıksal bir sistemdeki bütün ilişkiler zorunludur, ancak varoluşun özden önce 

gelmesinden dolayı gerçek hayatta ise Kierkegaard’a göre tamamen rastlantısal olan 

değişimler hüküm sürmektedir. Mantıksal bir sistemde her hareket mantıksal bir 

dayanağın sonucudur, bu nedenle Kierkegaard’a göre hareketler zorunlu ve sisteme 

içkindir. Fakat insan yaşamı, nedeni sonuca bağlayan doğa yasalarının nedenselliği gibi 

açıklanamayacağı kadar, mantığın zorunluluğuyla da açıklanamaz. Tümel ve tikel 

arasındaki fark, mantığın aktüel olanı tanımlama çabasında ne kadar aciz kaldığını 



 34

ortaya çıkarır. Mantıksal bir kavram her zaman soyut bir tümeldir. Tümelin somut 

olduğu düşünülse bile onun somutluğu,  aktüel hayatın onu mantıksal olarak kavramayı 

engelleyen tikelliğinin somutluğuna yaklaşamaz.  

Soyut düşünce, tikeli kavramaya çalışınca onu tümele dönüştürür. Varoluşun bir 

öz olmamasından dolayı aktüel ile potansiyel arasındaki fark, mantıksal açıdan 

belirlenebilir değildir. Çünkü bir şeyden başka bir şeye doğru değişim, özdeki bir 

değişimden çok, varoluştaki değişimdir. Mantığın şart koştuğu nesnel öz, sadece 

düşüncede mümkündür, aktüel varoluşta değil. Çünkü varoluş değişken ve 

rastlantısaldır, bu nedenle zorunluluk taşımaz. Görüldüğü gibi varoluş söz konusu 

olduğunda bireyin aktüel hayatı üzerinde duran Kierkagaard, salt mantıksal olanın insan 

yaşamı ve varoluşunu açıklayamayacağını ifade eder. Bu bağlamda Kierkegaard, tam 

manasıyla kusursuz bir irrasyonalisttir.  

  Akla yapılan aşırı vurgunun sonucunda ulaşılan noktayı betimlemek için çağın 

bir düşünce çağı olduğunu ifade eden Kierkegaard, bu dönemin düşünen fakat tutkudan 

yoksun bir çağ olduğunu iddia eder.  

“Tutkulu, kargaşalı bir çağ her şeyi devirecektir, her şeyi alaşağı 

edecektir; fakat bir düşünce çağı, yani aynı zamanda düşünen ve tutkusuz 

olan bir çağ, o güç ifadesini bir diyalektik maharete dönüştürür: Her şeyi 

ayakta bırakır fakat kurnazca içlerini boşaltıp anlamsızlaştırır. Bir 

ayaklanmayla doruğa tırmanmak yerine, bütün ilişkilerdeki iç gerçekliği 

düşünsel bir gerilime indirger, bu da her şeyi ayakta bırakırken hayatın 

bütününü belirsiz hale getirir: Öyle ki, her şey olgusal olarak varolmaya 

devam ederken bir yandan da diyalektik bir aldatmacayla, gizli bir yorumda 

bulunur- aslında hiçbir şey var değildir” (KBY 240-1). 

Alıntıdan da anlaşıldığı gibi Kierkegaard, diyalektik yasa ile kendi bilincine 

varan Hegel’in spekülatif sistemini ve akılcı geleneğin insan yaşamındaki sonuçlarını 

eleştirir. Bilgi uğruna bireysel varoluşun feda edildiği bu çağda öznelliğin, içselliğin ve 

hakikatin birey için ne anlama geldiği çoktan unutulmuştur. Bu çağın düşünen ama 

tutkudan yoksun olmasının nedeni, bilimsel ya da rasyonalist bakış açısıyla her şeyi 

açıklama çabası ile elde edilmek istenen nesnellik idealidir. Nesnellik uğrunda insanlar 
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kendi otantik varoluşlarını unutarak, sadece kitle içinde yaşayabilir hale gelmeye 

başlamışlardır. Bu durum insanları yaşayan birer otomat haline getirirken, kendi içsel 

varoluşlarına ve öznelliklerine yabancılaşmalarına neden olmuştur. Bu nedenle artık her 

şeyin kapalı bir sistem içinde yeri olmasına rağmen, hiçbir şey gerçek anlamda var 

değildir. Varoluşun ne anlama geldiğini unutan insan, artık hakiki biçimde var değildir, 

çünkü Kierkegaard’a göre hakikat öznelliktir.  

Aslında her şey için el kitapları var ve pek yakında eğitim tüm 

dünyada, az ya da çok sayıda yorumu ezbere bilmekten oluşacak ve 

insanlar bir matbaacının harfleri seçip alması gibi çeşitli olguları seçip 

alma kapasitelerine göre başarıya ulaşacaklar, hiçbir şeyin anlamını zinhar 

bilmeden. İşte bizim çağımız esasen akıl çağı ve ortalama olarak önceki 

nesillerden belki de daha bilgili, fakat tutkudan yoksun. Herkes çok şey 

biliyor, hepimiz ne tarafa gitmemiz gerektiğini ve gidebileceğimiz bütün 

farklı yolları biliyoruz, fakat kimse bir yere kıpırdamak istemiyor (KBY 

267).     

  Kierkegaard’ın günümüzde dahi hala geçerli olan bu tespiti, ne yazık ki tüm 

teknik ya da bilimsel bilgimizi üst üste koyduğumuzda tek bir insan edememesinin 

başlıca nedenidir. Anonim bir hayat yaşamayı, ‘prensip gereği’2 hareket etmeyi, 

kamusal olmayı kendi kimliğine tercih eden insanlar, nesnel düşüncenin birer 

soyutlaması haline gelmekten hiç de rahatsız olmamaktadır. Akla duyulan sonsuz 

güven, öznellik ile nesnellik arasındaki farkı ortadan kaldırarak insanların devasa bir 

hayalete dönüşmesine sebep olmuştur. Kendi olamayan, dahası kendi olmaya cesaret 

edemeyen insanın inancı da olamaz, bu nedenle Kierkegaard’ın aklın karşısına 

koyduğu inanç ve onun paradoksal doğası varoluşun kilit noktasıdır.  

Yaşamını doğanın yasalarına olan bağlılığı gibi evrensel adı altında ortaya 

konan soyutlamalara sorgusuz bağlı yaşayan insan, değerlendirme yapma gereği dahi 

duymadan kalıp yargıları olduğu gibi kabul etmeye başlamıştır. Bu tarz bir yaşamı 

benimseyen insan, onu bir birey yapan en temel özelliği olan seçim yapabilme yetisini 

                                                 
2 Bkz. Ayrıntılı bilgi için, S.Kierkegaard, Kahkaha Benden Yana, (Çev. Nedim Çatlı), Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2000, sf. 263-267. 
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kaybeder. Artık uğrunda pek çok şeyi geride bırakacağı, sorumluluğunu taşıyacağı ve 

onu diğerlerinden farklı kılan kendine ait bir seçimi bulunmayan insan, gerçek bir kişi 

değildir. Tüm bunların sistemci felsefenin birer sonucu olduğunu ifade eden filozof, 

Hegel’in düştüğü durumu nükteli bir biçimde alaya almaktadır. Kierkegaard’a göre 

eğer bir dansçı çok yükseğe sıçrayabiliyorsa, takdire layıktır, fakat eğer uçuyormuş 

izlenimi vermek isterse, her ne kadar hiçbir dansçının daha önce sıçrayamadığı kadar 

yükseğe sıçramış dahi olsa gülünç duruma düşecektir. Çünkü sıçrama yer çekimi yasası 

gereğince anlık bir olayken; uçma bir anlık değildir ve sadece kanatlı hayvanlara 

özeldir.  

Hegel’in durumu da tam anlamıyla Kierkegaard için uçma izlenimi vermek 

isteyen dansçının gülünç olması gibidir. Kierkegaard, bir taraftan hem dansçının 

herkesten yükseğe sıçramasından dolayı onu takdir eden izleyici gibi, Hegel’i şimdiye 

kadar kurulan sistemlerin en kapsamlısını kurmasından ötürü takdir etmekte; hem de 

diğer taraftan sistemini tamamlanmamış ve hakikatten uzak oluşu yüzünden gülünç 

bulmaktadır (Hannay-Marino 2004: 102). Ona göre Hegel, varoluşun ancak Tanrı için 

bir sistem olduğunu görememiştir. Çünkü Hegel, sisteminin arka planında yatan 

düşünce ve varlığın özdeş olduğu düşüncesinin yalnızca Tanrı için geçerli olduğunu 

anlayamamıştır. Ona göre, mantıksal bir sistem inşa edilebilir ancak varoluşsal bir 

sistem kurmak olanaksızdır. O halde Hegel’in kendisi değil fakat ancak sadece Tanrı 

bir Hegelci olabilir: 

Hakikat orada tam karşımda soğuk ve çıplak bir şekilde dursa, benim 

onu kabul edip etmediğimi umursamasa ve güvene dayalı sadakatten çok 

kaygılı bir ürpermeye neden olsa, ne yararı olacaktır? Kesinlikle inkâr 

etmeyecek ve yine de bilginin üstünlüğünü kabul edeceğim ve insan 

bilgiden etkilenecektir de. Ama sonra bu bilginin özümsenerek içimde 

yaşaması gerekir ve şimdi temel husus olarak gördüğüm şey budur (…) 

Tam bir insani yaşam sürmek için eksikliğini duyduğum şey buydu ve bu, 

yalnızca bir ilim yaşamı değildi; aynı zamanda zihnimin gelişimini hiçbir 

şekilde benim olamayan bir şeye- evet insanların objektif olarak 
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adlandırdığı bir şeye- dayandırmaktan kaçınma ve onu benim varoluşumun 

ne derin köklerine bağlı bir şeye dayandırmalıyım (GM 51-2). 

 

Kierkegaard, varoluşun öznel olduğunu ve herkesin kendi benliğine ilişkin içsel 

ve öznel böylesi bir deneyimi yaşamaksızın bir birey olamayacağını vurgulamaktadır. 

Nesnellik idealindeki spekülatif felsefe insanın kendisine ilişkin bu en önemli 

deneyimini elinden alarak onu bir makinenin çarklarından birine indirgemektedir.  

Sistem, çok temel olan insan ve Tanrı arasındaki boşluğu doldurmak ister. 

Varoluşun kendisi sadece Tanrı için bir sistemdir, fakat varoluş içindeki hiçbir ruh için 

bir sistem olamaz. Sistem ve kesinlik birbirleriyle uyum içindedir, fakat varoluş tam 

karşıtıdır. Varoluş, sistem kendini sonuçlandırmadan sonsuz içinde feshedilmek 

durumundadır (CUP 118-22). 

 Kierkegaard için varolmanın anlamının bütünlüklü bir felsefi sistem içinde 

insanlara sunulacak hazır bir kalıp veya formülü bulunmamaktadır. Kişi, tekil bir birey 

olarak kendi varoluşunun anlamını kendisi bulmak zorundadır. Kierkegaard’a göre 

spekülatif felsefenin insanlara kendilerine ilişkin herşeyi sunduğu iddiası, çağın bilgi 

artışına yaptığı vurgu ile birleştikçe insanların kendi kişilikleri üzerine düşünmeleri 

engellenmektedir. 

 

Benim esas düşüncem, çağımızda bilginin müthiş artışından dolayı 

varolmanın ne anlama geldiğini ve içselliğin neye gönderimde 

bulunduğunu unutmuş olmamız ve spekülatif felsefe ile Hıristiyanlık 

arasındaki yanlış anlamanın bu zemin üzerinden aşılabileceğidir (…) Eğer 

insanlar dinî olarak varolmanın ne anlama geldiğini unutmuşlarsa, 

şüphesiz insan varlıkları olarak varolmanın ne anlama geldiğini de 

unutmuşlardır (CUP 223). 

 

Kierkegaard’ın bütün amacı insanları kendi varoluşları üzerine düşünmeye ve 

hayatlarını sorgulamaya sevk etmektir. Bunun için yapılması gereken, dinî olarak 
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varolmanın ne anlama geldiğini kitlelere hatırlatarak, onların bireyler olarak ayakta 

durmalarını sağlamaktır. 

 

1.5. S. Kierkegaard’ın Geleneksel Felsefi Söylemde Gerçekleştirdiği Dönüşüm

   

  Geleneksel felsefi söylemin içeriğini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan biçimini 

inceledikten sonra, Kierkegaard’ın felsefi söylemde gerçekleştirmiş olduğu dönüşüm 

kendini açıkça ortaya koymaktadır. Her ne kadar Kierkegaard’ı anlamanın çok zor 

olduğu konusunda uzmanlardan genel okuyucuya kadar hemen herkes hemfikir olsa da, 

bu zorluğun Kierkegaard’ın kendi melankolisinden olduğu kadar yaptığı dönüşümden 

de kaynaklandığı görülmektedir.  

Geleneksel söylemdeki ‘öz’ araştırmasının yerini Kierkegaard’da ‘varoluş’un 

alması hem içerik hem de biçim açısından büyük bir yeniliktir. Felsefi söylemin 

merkezine varoluş düşüncesinin geçmesiyle, söylemin dilinin de artık kanıtlama ve 

temellendirmeye dayanan durağan, kuru ve nesnel bir anlatım olmasını beklemek 

mümkün değildir. Varoluşun öznelliğinin, nesnel ya da tümel ifadelerle iletilemezliği, 

söylemin üslubunda bilimsel dilden ziyade sanatsal ve edebî bir dilin kullanılmasını 

gerektirmiştir. Çünkü varoluş, doğal determinizmin tutarlılığını, zorunluluğunu ya da 

geçerliliğini içinde barındırmaz.  

Varoluşun kişiye özgü içsel bir deneyim oluşu, onu nesnel bir biçimde ortaya 

konulmaktan alıkoyar. Geleneksel söylemde, varlığı ne ise o yapan ve değişmeyen en 

temel dayanağı araştırılırken, Kierkegaard’ın varoluşçu söylemi, insanı varoluş süreci 

içerisinde ele alarak değişimi ön plana çıkarır. Varoluşun öngörülemezliğinden dolayı 

onun öz arayışı içinde spekülasyon konusu haline getirildiğini ve bu şekilde doğasını 

yitirdiğini belirten Kierkegaard, varoluşu tanımlanamaz bir süreç olarak ifade eder.  

Varoluşu akılla anlamak, mantıkla temellendirmek ya da sistematize etmek 

olanaksızdır. Varoluş düşüncesi ile Kierkegaard, Antik çağdan beri süregelen özcü 

felsefenin yerini alarak büyük bir devrim yapmıştır.   
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Kierkegaard, öz arayışının anlamsızlığını ilginç bir benzetmeyle örneklendirir. 

Gençliğinde sık sık aynı restorana giderek garsona rostodan az yağlı güzel bir parça 

getirmesini söyleyen filozof, garsonunsa bu isteğine kayıtsız kaldığını hatta belki de 

onu hiç duymamış dahi olabileceğini anlatır. Ayrıca sesinin mutfağı aşıp, aşçıyı 

etkileme ihtimalinin de oldukça düşük olduğunu ifade eden Kierkegaard, öyle olsa dahi 

aslında en başından beri belki de bütün bir rostonun az yağlı ve güzel bir parçasının hiç 

olmama ihtimali üzerine düşünmemiş olduğunu fark eder  (KBY 68-9). Öz arayışı, tıpkı 

rostonun güzel bir parçası olduğunu varsaymak gibi, varlığın bir özü olduğu 

varsayımına dayanır. Oysa rostonun güzel bir parçasının olup olmadığını bilemememiz 

gibi, varlığın bizden bağımsız bir özünün olup olmadığını da aynı şekilde bilemeyiz. 

Varoluş düşüncesi bu nedenle durağan bir öz varsayımını dogmatik bulmaktadır.  

  Geleneksel felsefenin soyutlamaları karşısında somut insanı merkeze alan 

Kierkegaard, insanın daha önceden belirlenmiş bir özü olduğu görüşüne karşı çıkar. Bu 

nedenle felsefi söyleminde genellemelere varmak yerine günlük yaşam 

deneyimlerinden yola çıkarak somut tekil örneklerler kullanır. Bu amaçla kavramsal 

kişiliklerden yararlanan filozof, her varoluş durumunu bu kişiliklerin bakış açılarından 

yazdığı eserlerle sunar. Bu kişilerin yaşamları hiçbir düşünme yasasının formülü ile 

şekillendirilmeyen mümkün yaşamlardır. Yaşanmamaları da yaşanmaları kadar 

olanaklı olan bu hayatlar, varoluşun bir zorunluluktan çok olanak olduğunu gözler 

önüne serer. İnsan hangi varoluş tarzına sahip olacağını kendi özgür iradesiyle seçer ve 

her seçim, mantık sisteminin açıklayamayacağı bir sıçramayla gerçekleştirilir.  

 Kierkegaard’ı anlamanın zorluklarından biri de yarattığı kavramsal kişiliklerin 

kendisiyle karıştırılmasıdır. Okuyucu, bu kavramsal kişiliklerin ağızlarından yazılan 

takma adlı eserlerindeki görüşleri Kierkegaard’a atfetme eğilimindedir. Ancak takma 

adla yazılan tüm eserleri varoluşun farklı biçimlerini betimleyen kısmi hakikatlerdir. 

Bunların her biri olanaklı yaşam biçimlerini gözler önüne seren örneklemeler olarak 

gerçekliğin bir bölümünü aydınlatma görevi görür. Okuyucu bu kısmi hakikatleri bir 

bütün içinde kendisi yorumlayarak varoluşun hangi tarzında olduğuna ve olacağına 

kendisi karar vermelidir. Kierkegaard’ın, bu varoluş biçimlerini kısmi hakikatler olarak 

yorumlamasının nedeni bütünsel tek bir hakikat olmadığını düşünmesidir. Bu nedenle 
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Kierkegaard, hiçbir zaman normatif ifadelere dayanan öğütlerde bulunmaz ve 

okuyucunun kendi sonuçlarını kendilerinin çıkarmasını ister. 

  Kavramsal kişilikler, Kierkegaard’ın söyleminin adeta sine qua non öğeleridir. 

Bu kavramsal kişilikler aracılığıyla kendisinin savunduğu ve eleştirdiği tüm 

düşünceleri büyük bir ustalıkla ortaya koyan Kierkegaard, kendi dilini yaratmış, 

felsefeye farklı bir boyut getirmiştir. Johannes Climacus, Victor Eremita, Yargıç 

Wilhelm, Constantine Constantius, Johannes de Silentio, Vigilius Haufniensis gibi 

takma adlarla yazdığı pek çok eseri, aslında onun felsefesini ortaya koyduğu kavramsal 

kişiliklerdir. Her biri birbiriyle kimi zaman çatışan, kimi zaman birbirini tamamlayan 

farklı görüşler sunar. Aslında her biri uzun bir diyalog içindeki farklı replikleri temsil 

etme görevini üstlenmiş oyunculardır. Nasıl ki her bir oyuncu tek başına izlenerek bir 

tiyatro oyunu anlaşılamazsa, tek başına okunan bir Kierkegaard eseri de, onun 

felsefesinin anlaşılmasına yetmediği gibi yanlış anlaşılmasına da neden olur. Çünkü her 

bir eser onun uğrunda yaşayıp öldüğü hakikatin farklı bir boyutunu sunan küçük bir 

parçadır. Bu nedenle Kierkegaard’ın takma ad kullanarak yazdığı eserleri tek başına 

hiçbir anlam ifade etmez. Ancak bu eserlerin hepsi bütünsel olarak değerlendirildiğinde 

Kierkegaard doğru bir şekilde anlaşılabilir.  

Her bir eserin bir kavramsal kişiliğin bütünsel bir diyalogdaki küçük bir parçası 

olarak kullanılması Kierkegaard’ın felsefesindeki hareketin ve canlılığın en büyük 

kaynağıdır. “Felsefece sözcelemde bir şey onu söyleyerek yapılmaz, ama bir kavramsal 

kişilik aracılığıyla, devinimi düşünerek devinim gerçekleştirilir” (Deleuze-Guattari 

2006: 61).  Eserlerinde yarattığı kişiler farklı varolma hallerini ortaya koyarlar ancak 

bu kişiler ne salt estetik figürler ne de psiko-sosyal tiplerdir, Kierkegaard’ın yarattığı 

bu kişiler, rasgele uydurulmuş roman kahramanları değil, bir felsefi düşüncenin ilmek 

ilmek dokunması için özenle seçilmiş kavramsal kişiliklerdir. Don Juan’dan İbrahim’e 

kadar her kavramsal kişiliğin Kierkegaard’ın felsefesinde eşit değeri vardır. Çünkü bu 

kişiler sadece diyalogdaki konuşmacılardır. Diyaloğun ana teması ise bütün 

konuşmacılar dinlenmeden ortaya çıkmayacaktır.  

Kierkegaard’ın farklı yapıtları arasında çeşitli kavramsal kişilikler aracılığıyla 

diyalog oluşturma çabası, okuyucunun kullanılmaya hazır reçeteleri ezbere almasından 
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ziyade kendi varoluşunu keşfetmesi için diyaloğa dâhil olmasını sağlamaktır. 

Okuyucuyu kavramsal kişiliğin yaşamı aracılığıyla metnin içine sokan filozof, 

okuyucunun kendi yaşamını ve seçimlerini sorgulamasını sağlar. Bu ise okur için 

bireysel bir çaba gerektiren içsel bir deneyimdir. Bu nedenle yoruma ve öznelliğe 

dayanır. Geleneksel felsefede sunulan ise yorumdan çok filozofun okuyucuya 

benimsetmeye çalıştığı kendi görüşüdür, bu nedenle istenen yorum ve çok 

anlamlılıktan ziyade, nesnelliktir.  

Kierkegaard’ın görüşlerini temellendirmekten kaçınmasının nedeni okuyucuya 

belli kalıplar içinde düşüncelerini dikte etmekten kaçınma isteğidir. Bu doğrultuda 

düşüncelerini açık ve net biçimde okurla paylaşmaktan özenle sakınan Kierkegaard, 

görüşlerini aktarmak için dolaylı iletişim yöntemini kullanır. Görüşlerini takma adlı 

yazarlar ve felsefe, din, mitoloji gibi çeşitli alanlardan ödünç aldığı Don Juan, Faust, 

Agamemnon, Sokrates, Adem, İbrahim, İsa gibi karakterler etrafında oluşturduğu 

polemikler aracılığıyla sunmayı tercih eder.  Bu karakterlerin yaşamlarındaki tutku, 

heyecan, kaygı ya da paradoksla okuyucuya somut örnekler vererek, varoluşun 

öngörülemez doğası içindeki seçimlerin yaşamı belirleyici yönü üzerinde durur.  

Kierkegaard’ın eserlerine dikkatli ve bütüncül bir çerçeveden bakıldığında 

eserlerin her birinin belli bir diyalektik bütünün parçaları olduğu ve bilinçli bir şekilde 

yarattığı tartışma alanına farklı görüşler ortaya koyarak katıldıkları kolayca görülür. 

Söz gelimi, Johannes Climacus Felsefi Parçalar ya da Bir Parça Felsefe’yi 

yayımlayarak bir tartışma ortamı yaratmış, dört gün sonra Vigilius Haufniensis Kaygı 

Kavramı’nı yayımlayarak polemiğe dâhil olmuştur. Aynı gün Nicolas Notabene 

(Prefaces) Önsözler adlı kitabı yayımlayarak tartışmadaki yerini almıştır. Bir yıl sonra 

Yaşam Yolunun Uğrakları isimli eseriyle Hilarius Bookbinder tartışmaya katılmış ve 

ondan bir yıl sonra da tartışmayı başlatan Johannes Climacus Felsefi Parçalara 

Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’ı yayımlayarak başlattığı tartışmaya son 

vermiştir. Bu eserlerin her biri Kierkegaard’ın olmakla beraber farklı isimlerle 

yayımlanması, onun Sokratik diyaloğa verdiği değerin en büyük göstergesidir. 

 Filozof hakikatin diyalog ortamında su yüzüne çıktığı düşüncesiyle eserleriyle 

büyük bir diyalog oluşturmuştur. Her eser birbirine gönderimle okunarak bir bütün 
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içinde değerlendirilmelidir. Zıt görüşleri farklı isimler aracılığıyla ortaya koyan filozof, 

bu şekilde diyalektik bir yapı da kurmuştur. Örneğin Ya/Ya da estetik ve etik olmak 

üzere birbirine karşıt olan iki yaşam biçimi ortaya koyarken, Korku ve Titreme etik ve 

dini yaşam biçimi arasındaki farkı ortaya koyar. Her eser, varoluşun farklı bir boyutunu 

dolaylı olarak gözler önüne seren diyalektik bir bütündür. Bu nedenle “Kierkegaard 

okuması yapmak, birinin içine başka bir tane, onun içinde de bir başkasının gizlendiği 

Rus matruşka bebeklerini keşfetmeye benzer” (O’Hara 2004: 24). Geleneksel söylemin 

nesnelliği hedeflemesinden dolayı doğrudan iletişim yöntemini kullandığını düşünen 

filozof, varoluşun bir haline geliş süreci olmasından ötürü nesnellik talep 

edemeyeceğini, bu nedenle de doğrudan anlaşılamayacağını belirtir. Ona göre hakikatle 

doğrudan iletişim kurmak sadece hakikati olmadığı bir şey olarak yorumlamaktır.  

 Kierkegaard söyleminde edebî bir üslup kullanır. Onun kanıtlama ve akıl 

yürütmelerle kurulan spekülatif söylemin kuru anlatımından çok betimleme ve somut 

örneklere dayanan hareketli anlatımı, özden çok yaşantıya önem vermesinin bir 

sonucudur. “Sanatsal dil, duyguların, heyecanların kısacası yaşantının dilidir. Felsefi 

dil ise aklın, mantığın, sorgulamanın, temellendirmenin, irdelemenin dilidir. Sanatsal 

dil söyler, fakat kendisini söylediği sözü temellendirmekle, kanıtlamakla, olası 

boyutlarını irdelemekle yükümlü görmez. Kierkegaard’ın varoluş alanlarında ortaya 

koyduğu felsefi söylem, biçimsel açıdan sanatsal dile daha yakındır, hatta sanatsal bir 

dildir. O, kuru bir anlatım, yavan bir söyleyiş taraftarı değildir” (Taşdelen 2004: 44-5).  

Kierkegaard’ın edebî bir dil kullanmasının nedeni varoluşun doğasından 

kaynaklanır. Varoluşun sistemleştirmeye, kavramsallaştırmaya ya da mantıksal bir 

temele oturtulmaya uygun olmamasından dolayı onun betimsel ifadeler kullanarak 

düşüncelerini somut hale getirmesi bilinçli bir seçimdir. Bu amaçla geleneksel 

felsefenin soyut dili ve sistemci yöntemi yerine sanatsal bir öyküleme yöntemiyle 

eserlerini kaleme alan filozof, kavramsal kişiliklerde yaptığı derin psikolojik 

çözümlemelerle de varoluşun değişken doğasını gözler önüne serer. Aslında 

Kierkegaard’ın kendini söylediklerini temellendirmekle yükümlü görmediği iddiası, 

onun felsefesinin tutarsız ya da güvenilmez bilgilerle dolu olduğu anlamına 

gelmemelidir. Onun söyleminde bulunmayan, adım adım ilerleyen mantıksal 



 43

dedüksiyondur. Ancak bu filozofun kendi tercihidir, o somut örneklerle görüşlerini 

temellendirmeyi seçmiştir. Bu, onun düşüncelerinin tutarsız olduğunu göstermez. Bu 

anlamda ortaya koyduğu her yaşam biçimi, aslında felsefesi için attığı sağlam 

temellerden başka bir şey değildir. Onun temellendirmesi, oluşturduğu diyaloglarda ve 

diyalektik bütünde ortaya çıkar.   

Geleneksel felsefi söylemin kişiden kişiye değişmeyen özcü bir anlam arayışı 

içerisinde olduğu önceki bölümlerde vurgulanmıştı. Kierkegaard’ın felsefi söylemde 

gerçekleştirdiği dönüşümün bir diğer ayağı da ‘Anlamı nedir?’ felsefi sorusunun yanıtı 

olarak nesnel bir öz ortaya koymaktan çok, göreli yorumlar üzerinde durmasıdır. 

Böylece soru, geleneksel söylemdeki gibi varlığın insandan bağımsız bir anlamı olduğu 

varsayımından hareket etmemektedir. Aksine her insanın kendi öznel bakış açısından 

varoluşun, hayatın, insan olmanın ne anlama geldiğinin yorumlanması, Kierkegaard’ın 

üzerinde itinayla durduğu çok önemli bir noktadır.  Kişi, bu dünyada olma sebebini 

kendisi arayıp bulmak zorundadır. Bu nedenle hiçbir kaynak ona özünün ne olduğunu 

söyleyemez, çünkü insan, olduğu kişi olmama potansiyeline sahip bir varlıktır.  

Kierkegaard, kişinin sahip olduğu potansiyelleri ve onlar arasından hangisinin 

daha çok yaşanmaya değer olduğunu gösterme görevini yerine getirmekle beraber, 

bunu direkt olarak söylemekten özenle kaçınır ve okuyucunun keşfetmesi için 

eleştirdiği pek çok görüşü dahi onları savunan kimselerin ağzından yazar. Onun 

söyleminde yer alanlar, olması gerekenler değil, bizzat olmakta olanlardır, kendi adına 

neyin olması gerektiğine karar verecek olan sadece varoluş içindeki bir birey olan 

okuyucudur.  Böylelikle onun yazılarında, geleneksel felsefenin evreni akılla anlama 

çabası içinde göz ardı edilen duygular gibi akıl dışı öğeler ve yaşam deneyimleri ön 

plandadır. Mantığın karşısına absürdü ve paradoksu koyan Kierkegaard’ın dili, 

geleneksel felsefenin nesnel anlatımı karşında özneldir. Her türlü nesnel ifadeden 

kaçınan Kierkegaardçı söylem, aynı zamanda varoluşun hermeneutik bir edim 

olduğunu da gözler önüne serer. Bu bağlamda sanat, varoluşun dile getirilmesi için 

yegane araçtır.  

İnsan olmanın gerçekliği, sevinci ve ızdırabı, en iyi şekilde ancak 

sanat ve edebiyat eserlerinde ortaya çıkar. İnsanı anlama konusunda 
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felsefeciler, eğitimciler, vaizler ve ahlakçılar insanın önüne hep ülküsel 

insan tipini koyarlar. Olanı değil, olması gerekeni anlatırlar, insan 

gerçekliği içinde yaşamalarına karşın ülküsel insan tiplerinden söz ederler. 

Ancak, insan gerçekliği olması gerekende değil, olanda ortaya çıkar. 

Sanatçılar ve edebiyatçılar, olanla olması gereken arasındaki farkı 

gösterirler. Sanat, insanı anlamada bilim, felsefe ve ahlak kadar önemlidir. 

Çünkü bütün bu yönelimler insan denilen cumhuriyetteki farklı öğelerin 

açılımı ve ifade bulmasıyla varlık kazanırlar. Dönüp geriye baktığımızda 

sanat ve edebiyat eserlerinde insan varoluşunun değişik yüzleri ve 

katmanlarıyla karşılaşırız. Sanat ve edebiyat bize varoluşu farklı yüzleriyle 

tanıma ve anlama imkânı sunar. O, insan gerçekliğini anlamanın en 

güvenilir yollarından biridir (Taşdelen 2004: 320).  

 

Kierkegaard, yazılarını bilimsel makale veya deneme tarzından çok roman, 

mektup, günlük gibi sanatsal ve edebî biçimlerde yazmayı tercih etmiş, bu tercihiyle de 

felsefi söylemde büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Hiç şüphesiz Kierkegaard’dan 

önce de Locke, Descartes, Heidegger gibi pek çok filozof mektubu felsefi bir söylem 

biçimi olarak kullanmışlardır ama hiçbirinde amaç doğrudan felsefe yapmak olmamış 

daha çok pratik amaçlarla yazılmıştır. Kierkegaard ise bizzat felsefesini bu ifade 

biçimleri ile ortaya koymuştur. Çünkü spekülatif felsefenin kavramsal dili, varoluşun 

doğasını betimlemek için oldukça sığı kalır.    

Kierkegaard’ın felsefe etkinliğinde akılsal olanın karşısına duyguları koyarak 

insan yaşamı ve varoluşuna yaptığı vurgu ve felsefi dilde gerçekleştirdiği yenilik, onun 

theoria alanından praxis alanına geçtiğini gösterir. Onun için felsefe, salt varlığı seyre 

dalan bir kuram etkinliği olmaktan öte, insan hayatında pratik olarak gerçekleştirilmek 

durumunda olan eylemlerin anlaşılmasını ve kişinin hayatının anlam ve amacını 

bulmasını sağlayan bir etkinliktir. Bu sebeple tüm soyutlama ve genellemeleri dışta 

bırakan bu etkinliğin dili de betimleyici, öyküleyici ve edebî bir dil olarak ortaya çıkar.  

Buraya kadar anlatılanlardan sonra akıllara Kierkegaard’ın bir filozof mu veya 

bir edebiyatçı ya da şair mi olduğu sorusu gelebilir. Çünkü varoluş felsefesinde hiçbir 
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sistem, akıl yürütme, mantıksal çıkarım ya da kanıtlama bulunmamakta, yazım biçimi 

de felsefenin dilinden çok sanatın diline yaklaşmaktadır. Kuşkusuz Kierkegaard’ın 

kendisi de pek çok yazısında bir şair olduğunu vurgulamıştır. Ancak onun bir şair 

olması filozof olmadığı anlamına gelmemelidir. “Kierkegaard’a göre gerçek bir filozof 

olmak, her zaman felsefi doktrinler benimsemek değil, fakat filozofça bir hayat 

yaşamaktır” (Howland 2006: 15). 

 Onun için felsefe her ne ise, yaşanılabilir olmalıdır. Kierkegaard, hakiki 

felsefenin, filozofun söz ve ediminin uyum içinde olduğu bir edim olduğunu söyler. Bu 

harmoni; düşünce ve yaşamın ya da ideal ve aktüel olanın ya da ergon ve logos’un 

birliğidir. Bu bakımdan, varoluş içindeki bireyin yaşamında ergon olarak 

gerçekleşmemiş bir logos, felsefi değildir. O halde, eylemleri ile felsefesi uyum içinde 

olmayan bir kişi filozof adını almayı hak edemeyecektir. Onun için düşünmek ve 

yaşamak bir ve aynı şeydir (Howland 2006: 26). Bu sebeple Kieerkegaard’ın büyük bir 

şair ve edebiyatçı olması onun filozofça bir hayat yaşayıp öldüğü gerçeğini 

değiştirmez. O, sözleri ile eylemleri uyum içinde olan büyük bir filozoftur. 
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2. BÖLÜM 

SOKRATES’İN FELSEFESİNDE SÖYLEM VE YÖNTEM 

 

Sokrates’in Felsefesinde Söylem ve Yöntem başlıklı ikinci bölüm bütünüyle 

Sokrates’in söyleminin incelenmesine ayrılmıştır. Kierkegaard’ın söylemindeki 

Sokratik öğelerin ortaya çıkarılma çabası, öncelikle Sokrates’in felsefi söyleminin 

incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu bölümde yapılmak istenen, Sokrates’in kişiliğinin 

etkisinin büyük ölçüde hissedildiği felsefi unsurlar ve söyleminde kullandığı yöntem ön 

plana çıkarılarak, bu unsurların Kierkegaard’da bulacağı karşılıkların anlatıldığı son 

bölüme zemin hazırlamaktır.  

Sokrates ve ‘Kendini Bil’mek adlı ilk alt başlıkta, bireyin kendi benliğine ilişkin 

bilgisinin, sorgulanmış bir yaşama ilişkin önemi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda 

kişinin ruhuna gereken özeni göstererek ahlaklı bir yaşama adım atabilmesi için 

öncelikle kendini bilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Çürütme (Elenkhos) ve Diyalog adlı ikinci alt başlıkta Sokrates’in yönteminin 

yıkıcı ve olumsuz tarafı olan çürütmenin bireye öz bilinç kazandırmadaki etkisi ortaya 

konulmak istenmiştir. Bu amaçla bazı diyaloglardaki tanım denemelerine yer verilerek 

çürütme etkinliği somutlaştırılmıştır. Sokratik sorgulama faaliyetinin diyalog içinde ve 

diyalog aracılığıyla gerçekleştirilmesinin sebebi aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Sokratik Doğurtma Yöntemi ve Anımsama adlı üçüncü alt başlıkta bu kez de 

yöntemin çürütmeden sonra gelen yapıcı ve olumlu tarafı olan doğurtma edimi üzerinde 

durulmuştur. Doğurtma yönteminin temelinde yer alan kabulün anımsama kuramı 

olduğu açıklanmıştır. Bu amaçla ruhun ölümsüz olduğu ve bu sayede daha önceden 

kazandığı fakat sonradan unuttuğu bilgileri yeniden hatırlayabildiği iddiası 

temellendirilmeye çalışılmıştır. 

Sokratik Yöntemde İroni adlı dördüncü alt başlıkta Sokrates’in yönteminde 

ironinin rolü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çeşitli diyaloglardaki ironik 

unsurlar incelenerek, Sokrates’in ironiyi, tartışmayı sadece felsefeci ve bilim adamı için 
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değil fakat sokaktaki sıradan insan için de anlaşılır kılma çabasıyla kullandığı görüşüne 

ulaşılmıştır. 

Felsefi Bir Söylem Biçimi Olarak Diyalektik adlı beşinci alt başlıkta felsefi bir 

söylem biçimi olan diyalektiğin diyaloglarda kullanılış amacı ortaya çıkarılmak 

istenmiştir. Diyalektik yöntemin; ileri sürülen savın mantıksal çözümlemeler yoluyla 

zayıflatılıp çürütülmesi, hemen ardından öncekinin eksiklerini içermeyen yeni bir savın 

ortaya atılması ve mantıksal çözümlemeler aracılığıyla onun da çürütülmesi şeklinde 

ilerlediği görüşü temellendirilmeye çalışılmıştır. 

Sokrates’in Erdem Araştırması adlı altıncı alt başlıkta söz konusu erdem 

araştırmasının amacının bir erdemli davranışlar listesi oluşturmaktan çok, tüm erdemler 

için tek bir ortak tanım, başka bir deyişle erdemin özünü ortaya koyma çabası olduğuna 

değinilmiştir. Erdemli bir yaşamın, ‘kendini bil’mek ve bilgisizlikle olan ilişkisi 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Felsefi Eros ve Erosun Daimonik Doğası adlı yedinci ve son alt başlıkta ise 

Sokrates’in söyleminin gizemli ve akıl dışı boyutu ortaya konulmak istenmiştir. Bu 

bağlamda filozofun Tanrı’yla olan ilişkisine yer verilerek, bütün bir felsefi çabanın 

gerisinde yatan temel motif aydınlatılmaya çalışılmıştır. Sokrates’in erdem 

araştırmasının ve yönteminin akıl dışı öğeleri olan eros ve daimonun incelenme amacı, 

Kierkegaard’ın söyleminin temel konularından biri olan iman ile mutlak paradoksa 

açılan yolun ortaya konmaya çalışıldığı son bölüme zemin hazırlamaktır. Seçilen 

başlıkların tümü Kierkegaard’ın felsefi söyleminde açık ya da örtük biçimde karşımıza 

çıktığını düşündüğümüz Sokratik etkilerdir.  
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2.1. Sokrates ve ‘Kendini Bil’mek 

Kendini bil, böylece evren ve tanrılar hakkındaki gerçeği de öğreneceksin… 
 

Delphoi’deki  
Apollo Tapınağı’ndan 

 

Bütün hayatını “Kendini bil!” düsturuyla Atina halkının erdemli ve sorgulanmış 

bir hayat yaşamasına adayan Sokrates, hiç şüphesiz Avrupa’da bu misyonu üstlenen 

Kierkegaard için mükemmel bir örnek olmuştur. “Kişinin başka şeyleri öğrenmeden 

önce mutlaka kendini bilmeyi öğrenmesi gerekir. Ancak kişi kendisini içsel olarak 

anladığında, izleyeceği yolu öğrenecek, yaşamı huzur ve anlam kazanacaktır” (GM 53). 

 Her şeyden önce bütün hayatını sözleri ile eylemleri arasındaki derin uyumla 

yaşamış olan Yunanlı büyük filozof, doğru felsefenin filozofun ‘sözleri ve eylemleri’ ya 

da ‘aktüel ve ideal’ olan ya da ‘logos ve ergon’ arasındaki uyum olduğunu ifade eden 

Kierkegaard’ın başkahramanı olmak durumundadır. En nihayetinde her iki filozof da 

felsefeyi soyut ve bütünsel bir sistemden ziyade, bir yaşam biçimi olarak 

görmektedirler.  

Sokrates talihsizce sonlandırılan yaşamı boyunca insanlara ruhlarına özen 

göstermeleri gerektiğini anlatarak ahlaki bakımdan gelişmelerini sağlamaya çalışmıştır.  

Atinalıların derin dogmatik uykularından uyanarak, sorgusuzca benimsedikleri her şeyi 

terk edip, hayatlarının anlamını kendilerinin bulmalarını sağlamak için onları her fırsatta 

sorgulama çabası, sonunda onu ölüme kadar götürmüştür. Uğrunda öldüğü değerler için 

yaşamış olan Sokrates, uğrunda yaşayacağı ve öleceği hakikati arayan Kierkegaard için 

gerçek anlamda bir filozoftur. Tanrı’nın, kendisini hangi amaç uğrunda yarattığını, 

başka bir deyişle kendisiyle ne yapmak istediğini anlamaya çalışan Kierkegaard’ın 

felsefi çabası, Sokrates’in hayatında bir dönüm noktası olan Delphoi tapınağında 

yaşananlarla büyük bir benzerlik sergilemektedir.  

Sokrates’in bilgelik derecesini öğrenmek amacıyla Delphoi’ya giden 

Khairephon, oradan dünyada Sokrates’ten daha bilge bir kimsenin olmadığı yanıtıyla 

dönünce, Sokrates tek bildiğinin hiçbir şey bilmediği düşüncesi ile Tanrı’nın yanılmaz 

bilgisi arasında kalmıştır. Böylelikle kendi alanlarında en bilge olduklarını iddia eden 
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pek çok kişiyle diyaloğa girerek kimin gerçekten bilge olduğunu bulmaya çalışır. 

Hakkında yapılan dinsizlik suçlamalarına rağmen onun dinî otoriteye duyduğu saygının, 

sorgulama faaliyetine ilişkin temel motiflerden biri olduğu görülmektedir. Sokrates için 

Tanrı’nın onunla ne yapmak istediği artık açıktır. Onun dünya üzerindeki amacı 

insanların bilgisizliklerini göstererek daha iyi bir yaşam için aracılık etmektir.  

 

Bu kentin başına, benim Tanrı’ya olan hizmetimden daha büyük 

bir nimet gelmediğini sanıyorum. Bugüne kadar, genciyle yaşlısıyla, sizi 

bedeninizi baş tacı etmek, para pul peşinde koşmak yerine, ruhunuzu 

mükemmelleştirmek için çalışmanız gerektiğine inandırmak için, sokak 

sokak dolaşmaktan başka bir şey yapmadım. Hem bireyde ve hem de 

devlet işlerinde, erdemin zenginlikten gelmediğini, fakat zenginliğin 

erdemden geldiğini söyleyip durdum (Sokrates’in Savunması 30b). 

 

 Savunmasında amacını bu şekilde ifade eden Sokrates, Tanrı’dan gelen buyruğu 

temele alarak, insanları salt içgüdüsel faaliyetler sonucunda aldıkları hazlar için 

eylemde bulunmaktan ziyade, birer birey olarak kendi karakterlerini ahlaki bakımdan 

geliştirmelerini sağlamaya çalışmıştır. Kişinin ruhuna özen göstermesi, öncelikle 

bildiğini sandığı şeylere ilişkin bilgisizliğini görebilmesini gerektirmektedir. Çünkü 

Sokrates’e göre insanların maddiyata veya statüye hayatlarında gereğinden fazla değer 

vermeleri ruhları için büyük bir kötülüktür. Ancak bu durumun kötü olması onların 

kendi başlarına kötü oldukları anlamına değil, tam tersine insanların bilgisizliklerinden 

ötürü onlara fazla değer biçmelerinden dolayı kötü oldukları anlamına gelir. Dolayısıyla 

Sokrates için hiç kimse bilerek ve isteyerek kötülük yapmamaktadır. Bu amaçla 

Sokrates, insanlara bilgisizliklerini gösterdiği takdirde onlara kendi benliklerine ilişkin 

bilgi kazandırarak ruhlarını mükemmelleştirmeleri için yardımcı olacaktır.  

İnsanlara erdemli yaşamanın önemini aşılamaktan asla yorulmayan filozof, 

onların mevcut yaşam biçimlerini değiştirerek manevi değerlerin peşinden gitmelerini 

sağlamak istemiştir. Kendini bilmek; dünya üzerindeki yerini, amacını, 

sorumluluklarını, insan olmanın ne anlama geldiğini, nasıl daha iyi ve daha doğru bir 
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birey olunacağını, dünya üzerinde yer alan bütün canlılar arasında hakkıyla, tam 

manasıyla yaşamanın ne olduğunu, kendi hakikatini nasıl gerçekleştireceğini bilmektir. 

Bu nedenle kendini bilmek; her zaman kendini gerçekleştirmeyi, eylemde bulunmayı 

içine alan pratik bir etkinliktir. 

“İnsanların zihinlerinin baştan sona malumat kırıntılarıyla dolu olduğu ve 

bilgisizliklerinin farkında bile olmadıkları bir dönemde, Sokrates’in en azından 

bilgisizliğinin farkında olması, onu gerçek bir bilge yapmaktadır” (Friedlander 1958: 

156). Sokrates’in bu konuya ilişkin ben bilinci onun sorgulanmamış bir hayatın 

yaşanmaya değer olmadığı görüşünü açıklamaktadır. Şüphesiz sorgulanmamış bir hayat 

sadece kötü bir hayat demek değildir. Öyle ki amaç böyle bir hayatı sonlandırmak değil, 

onu daha iyi bir hayata doğru değiştirebilme potansiyelinin kişide bulunduğunu 

göstermektir. 

Bilgi ile doğru bir yaşam arasında ilişki kuran Sokrates, sorgulanmış bir yaşam 

için öncelikle hiçbir şey bilmediğine ilişkin öz bilincin kazanılması gerektiğini ifade 

etmektedir. Ahlaklı bir hayatın bilgi temelinde kurulabileceğini düşünen filozof, bu 

amaç uğrunda insanların zihinlerinde yer etmiş olan sanıların temizlenmesi gerektiği 

düşüncesiyle, bireyin başka hiçbir şeyin kendisi üzerinde hâkimiyet kurmayacak şekilde 

kendi efendisinin kendisi olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu nedenle diyaloglarında 

insanın amacının ne olduğunu tam bir açıklıkla ortaya koymaktan kaçınırken, sadece 

her bireyin kendisiyle ilgili içsel bir düşünüm gerçekleştirmesi için aracı olma görevi 

üstlenmiştir.  

İnsanların hakikati kendilerinin bulması gerektiği inancıyla, onlara sadece 

bildiklerinin hakikat olmadığını göstermeyi tercih etmiştir. Hakikatin ne olmadığının 

ortaya konulması, ne olduğunun bulunması için en önemli ön koşuldur. Sokrates’in 

amacı karşısındakine hazır bilgi kalıpları sunmak olmayıp, diyaloglar içinde 

oluşturduğu tanım denemeleri aracılığıyla kişinin zihnindeki sanıları temizleyip kendi 

kendine erdemin bilgisine ulaşmasını sağlamaktır. Ona göre ahlaki soruşturma, kişinin 

hayatının sadece bir bölümünde değil, her anında gerçekleştirmesi gereken en önemli 

etkinliktir. Sorgulanmış bir hayat çağrısı, insan için en iyi şey olan erdem ve öteki 

ahlaki konular üzerine her gün tartışma yapmayı gerektirmektedir. 
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Kendini bilmek, Sokrates’e göre kişinin kendi dunamisinin yani neyi yapmaya 

muktedir olup olmadığının, sahip olduğu potansiyellerin bilgisidir. Kişi potansiyellerini 

aktüel hale geçirebilmek için öncelikle onların bilgisine sahip olmalıdır. Kendini 

bilmek, bir bütün olarak ruhun yetilerini bilmek ve onları hayata geçirmektir. Ruhun 

mükemmel hale gelmesinden erdemli bir yaşayışı anlayan filozof, erdemin bilgisinin 

olmadığı yerde kötülüğün ve cehaletin olduğunu belirtir. Ruhun iyileştirilmesi süreci 

bilgisizliğin bilincine varılma sürecidir. Kemikleşmiş toplumsal görüşler insanlara 

kendilerine dikte ettirilen hayatları sorgulamadan benimsetirken, Sokrates onlara kendi 

akıllarını kullanarak hayatlarının amacını bulabileceklerini göstermiştir.  

Ona göre insanı gerçek bir insan yapan onun her an tatmin edilmeyi bekleyen 

bedensel yanı değil, hayatı yaşanmaya değer kılan ve özü akıl olan ruhani yanıdır. 

Böylelikle Sokrates, kendisinden önceki doğa filozoflarında tam olarak bu içerimlerin 

yüklenmediği psukhe yani ruh kavramını felsefeye sokmuştur.  İnsanın biricik amacının, 

ruhuna gereken önemi göstererek doğru bir hayat yaşamak olduğunu vurgulayan filozof, 

Atina halkının yanlış yaşamlarını yüzlerine bir tokat gibi çarpmayı kendine bir borç 

bilmiştir.  

“Kişinin kendisini bilmesi, psukhenin kendisinin gerçek benliği olduğunu 

görmesi ise, aynı anda hem entelektüel ve hem de moral bir kavrayışa işaret eder, çünkü 

o, bedenin değil de, psukhenin doğası gereği yönetici güç, düzenleyici öğe olduğunun 

bilinmesi anlamına gelir. Psukheyi bilmek, yine psukhenin amacının eudaimonia 

olduğunu bilmek anlamına gelir. Bu, ruhun erdemlerini, ruhun hayata geçirildiği zaman 

erdemli olmasını sağlayacak ergon ya da işlevi bilmektir. Psukhenin işlevi yönetmek, 

bedeni kontrol altında tutarak, insan hayatını düzenlemektir” (Cevizci 2008: 68). Hakiki 

mutluluğu erdeme eşitleyen Sokrates’in, insanlara erdem bilincini kazandırabilmek için 

üstlendiği at sineği olma görevini ne denli başarıyla tamamladığı, kendisinden duyulan 

rahatsızlıklardan açıkça anlaşılmaktadır. Bundan böyle insanları sınamaması koşuluyla 

serbest bırakılma ihtimali üzerinde bir an bile düşünmemiş olan Sokrates, insanlara 

önce bilgisizliklerini gösterip sonra da ruhlarına özen göstermeleri gerektiğini 

anlatabilmek için felsefe yapmayı yaşadığı müddetçe sürdüreceğini ifade etmiş ve bunu 

yapamayacaksa eğer ölmeyi tercih etmiştir.  
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Düşünceleri ile eylemleri arasında tam bir tutarlılık bulunan filozof, son ana 

kadar felsefesinden ödün vermemek ve hayatını olumlamak adına kendisini ölümden 

kurtarabilecek hiçbir girişimde bulunmamıştır. Kierkegaard’ın theoria ile praxis ya da 

söz ile edim arasındaki uyum olarak tanımladığı filozofça yaşamın hakkını sonuna 

kadar vermiş olan Sokrates’in hayatı, ölümünde dahi ergon olarak gerçekleşmiş 

logoslarla doludur. “Sokratik düşüncenin en temel özelliği, onun Sokrates’in yaşamında 

ve ölümünde cisimleşmesidir. Çünkü Sokrates yalnızca insan doğasına ilişkin bir teori 

ortaya koymakla kalmamış, kendisi kendi düşüncesine karşı nesnel bir tavır almakla 

birlikte, aynı zamanda felsefesini kendi yaşamında ifade etmiştir. Sonuç olarak, 

Sokrates’in düşüncesini ve öğretisini yaşamından ayırmak, düşüncesinin farklı yanlarını 

birbirlerinden ayırmak ne kadar imkânsızsa, o kadar imkânsızdır. Sokrates bir 

öğretmendi ve bir paradigmaydı, felsefesinin kişisel cisimleşmesiydi” (Versenyi 1989: 

189). 

 Kierkegaard için Sokrates’in sözleri, eylemlerinde somutlaşmıştır. Bu  nedenle 

Sokrates, ‘kendini bil’ düsturunu yaşamında bizzat hayata geçirmiş bir birey olarak söz 

konusu tavrın her insan için geçerli olması gerektiğini vurgulamıştır. Onun felsefesi 

gerçekten de insan yaşamına yaptığı vurgu ve yöntemi ile kendisinden önceki doğa 

felsefesi için yepyeni bir paradigma olmuştur. Sokrates, felsefe tarihinin kendisinden 

sonraki dönemi için bir dönüm noktası olmuştur. 

  

 2.2. Çürütme (Elenkhos) ve Diyalog 

Sokrates felsefeyi önce göklerden yere indirdi, şehirlerin ve evlerin içine sokarak 

hayatı, ahlakı, iyi ve kötüyü düşünmeye zorladı. 

Cicero 

 Bilgiye ulaşma çabasında öncelikle yapılması gerekenin zihnin sanılarından 

temizlenmesi olduğunu söyledikten sonra Sokrates’in yöntemine geçebiliriz. Her şeyden 

önce doğru bilgiye erişebilmek için kişinin zihnindekilerin bilgi olmadığını görmesi 

gerekmektedir. Sokrates’in yöntemi kabaca iki adımdan oluşmaktadır. İlki, yöntemin 

yıkıcı ve olumsuz tarafı olan Yunanca ‘çürütme’, sınamadan geçirme anlamlarına gelen 
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elenkhos, ikincisi ise yapıcı ve olumlu tarafı olan ‘doğurtma’ (maieutic) dır. Yöntemin 

ilk adımında Sokrates, her hangi bir konuda ileri düzeyde bilgi sahibi olduğunu iddia 

eden bir kimseyle kendisinin o konuda hiçbir bilgisi olmadığını söyleyerek ondan bir 

şeyler öğrenme bahanesiyle diyaloğa girer.  Bu şekilde öncelikle karşısındakine büyük 

bir öz güven kazandırarak başladığı tartışmada Sokrates’in asıl amacı, yapacağı akıl 

yürütme ve çıkarımlarla onu kendi ifadeleriyle çelişkili sonuçlara götürmektir. 

 Sokrates’in karşısındakini kendi yanıtları ile adeta tuzağa düşürerek ona 

bilgisizliğini göstermesi Sokratik çürütme yöntemi (elenkhos) adını alır. Burada 

Sokrates hiçbir zaman diyaloğa girdiği kişinin bilgisizliğini doğrudan yüzüne 

vurmamaktadır. Sorduğu sorularla adım adım ilerleyerek uzun süren tartışmalardan 

sonra kişinin bunu kendisinin anlamasını sağlamaktadır. Bu tarz bir dolaylı iletişim 

Kierkegaard’ın yönteminde daha net bir biçimde somutlaşmaktadır.  

 Sokrates,  tartışmanın başında çoğunlukla “x nedir?” şeklinde formüle edilen 

temel sorular sormaktadır. Sokrates’e göre “x nedir?” sorusu ile yapılmak istenen 

tanımlama çabasının kendi içinde bir sonu yoktur. Bu tür soruların diyaloğu sonuca 

bağlamaktan ziyade üzerinde iyice düşünülmüş stratejik bir önemi vardır. Bu şekilde 

Sokrates, karşısındaki kişinin, “x nedir?” sorusunun zararsız görünüşü karşısında 

korkmadan kendisi hakkında pek çok şeyi açığa vurmasını sağlar. Ancak bu sayede kişi 

açığa vurduğu şeylerin anlamsızlığını ve yetersizliğini görebilecektir. Sokrates’in “x 

nedir?” şeklinde formüle ettiği bu sorular aynı zamanda onun Tanrı’yla ilişkisini ortaya 

koyma biçimi hakkında da fikir sahibi olmamıza yardımcı olur. Çünkü Sokrates bu 

sayede Tanrı’ya, diyaloğa girdiği kişilerin aslında hiçbir şey bilmediklerini de 

kanıtlamaktadır. Bu soruların diğer bir işlevi de Sokrates’in yeni düşünme yolları 

açmasını sağlamasıdır. Böylece filozof, bir hatip gibi vaaz vermekten çok karşısındakini 

düşünmeye zorlamaktadır (Ahbel-Rappe&Kamtekar 2006: 252).  

Diyalog yöntemi çok büyük ölçüde Sokrates’in Tanrı ile olan ilişkisinin ürünüdür, 

çünkü Sokrates’in çıkış noktası Delphoi Tapınağı’nda kendisine söylenen kehaneti 

anlamlandırma çabasıdır. Daha önce de değindiğimiz gibi Sokrates, en bilge insanın 

kendisi olduğuna yönelik (kendisinin öyle düşünmediği) bu kehanetin doğruluğunu 

görmek için bilge oldukları iddia edilen insanları sorgulamaya başlar ancak bu 
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faaliyetler sırasında Tanrı’nın ona kehanet yoluyla insanlara öz bilinç kazandırma 

görevini verdiğini düşünmeye başlar. 

Savunma’da da belirttiği gibi insanoğlunun başına gelebilecek en yararlı şey, bu 

tarz bir sorgulama etkinliği olmak durumundadır. 

 

 Size insan için olabilecek en büyük iyiliğin erdem üzerine, beni 

tartışırken gördüğünüz ahlaki konular hakkında tartışmalarda bulunmak, 

iddialar öne sürmek olduğunu, sorgulanmamış bir hayatın insan için 

yaşanmaya değer bir hayat olmadığını söylesem pek azınız bana inanır. 

Durum böyledir ama sizleri buna ikna etmek kolay değildir (38a-b). 

 

Kharmides’te “kendini bilmek” ve “ölçülülük nedir?”, Lysis’te “dostluk nedir?” 

Euthyphron’da “dine uygun bir eylem nedir?”, Laches’te “cesaret nedir?”, Theaitetos’ta  

“doğru bilgi nedir?” benzeri daha pek çok şekilde formüle edilebilecek olan “x nedir?” 

soruları, Sokrates’in söylemini ve düşünme biçimini ortaya koymasının yoludur. 

Sokrates işe, karşısındaki kişinin vermekten kaçınamayacağı yanıtları almak için 

ona doğru sorular sorarak çıkarımını yapmasını sağlayacak öncülleri oluşturmakla 

başlar. Bu noktada karşısındakinden yeni bir bilgi ortaya koymayacak şekilde sadece 

bazı savları olumlamasını sağlayacak birtakım ikincil nitelikte sorular da sorarak gerekli 

öncülleri toplamaya devam eder.  Örneğin dostluğun ne olduğuna ilişkin soruşturmayı 

konu edinen Lysis adlı diyalogda bu süreci incelersek Sokrates’in çürütme yönteminin 

gerisindeki tutumunu daha yakından izleme şansına sahip olabiliriz: Sokrates, öncelikle 

gerçek dostluğa ilişkin sağlam bir kavrayışının olmadığı izlenimini vererek 

Meneksenos’la tartışmak ister.  

 

Sokrates: Çok iyi, dedim, soracağım ve sen Meneksenos, cevap ver. 

Fakat önce belirtmeliyim ki çocukluğumdan itibaren kalbini tek bir şey 

için hazırlayanlardanım. Herkesin kendi istekleri vardır; bazıları atları 

arzular ve diğerleri köpekleri; kimileri altına düşkündür, kimileriyse 
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onura. Şimdi, ben bunların hiçbirine karşı aşırı bir istek duymuyorum; 

fakat dostluğa karşı bir tutkum var ve dünyadaki en iyi horoz ya da 

bıldırcın yerine iyi bir dostum olmasını yeğlerim: Daha da ileri gidip, 

diyebilirim ki en iyi at ya da köpek yerine de. Evet, Mısır’ın köpeği 

adına, gerçek bir dostu, Darius’un bütün altınları, hatta Darius’un 

kendisine tercih ederim: Böyle bir dost aşığıyım. Ve sen ve Lysis’e 

baktığımda, sizin bu hazineye kolay bir şekilde sahip olmanızdan, senin 

onu ve onun seni bu kadar erken bir yaşta elde etmenizden memnuniyet 

ve mutluluk duyuyorum ve her ne kadar ileri bir yaşta da olsam, bir 

dostun nasıl edinileceğini bilmediğimden kendimi benzer bir kazançtan 

hayli uzakta görüyorum. Tecrübeli olduğunuz için size bu konuda bir şey 

sormak istiyorum: Anlatın bana, biri bir başkasını sevdiğinde, seven mi 

sevilenin dostudur, sevilen mi sevenin, yoksa her ikisi de mi dost olur?    

Meneksenos: Her ikisi de birbirinin dostudur bence Sokrates. 

Sokrates: Yani demek istediğin, eğer içlerinden biri diğerini severse 

karşılıklı dost olurlar, öyle mi? 

Meneksenos: Evet, anlamı bu.  

Sokrates: Peki eğer sevgisine karşılık görmüyorsa? Ki bu olası bir 

durum.  

Meneksenos: Evet sevebilir.  

 Sokrates: Ya da belki nefret ediliyorsa? Ki bu bazen sevenin sevilene 

karşı saygı duymasını sağlayan bir fantezidir de. Hiçbir şey sevgilerini 

aşamaz; veya sevgilerinin karşılıksız olduğunu ya da karşılığında nefret 

edildiklerini düşünürler. Bu doğru değil mi? 

Meneksenos: Evet, çok doğru.  

Sokrates: Bu durumda biri seviyor ve diğeri de seviliyor, öyle değil mi? 

Meneksenos: Evet. 
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Sokrates: O zaman kim kimin dostu? Karşılığında sevilse de nefret 

edilse de, seven sevilenin dostu mu; ya da sevilen mi, dost; ya da ikisi de 

birbirini sevmezse iki tarafta da dost olmaz mı? 

Meneksenos: Olmaz gibi görünüyor. 

Sokrates: O zaman bu düşünce bir öncekini takip etmiyor. Demiştik ki, 

eğer yalnızca biri severse ikisi de dost olur; fakat şimdi, eğer ikisi de 

sevmezse hiçbiri dost olamaz diyoruz. 

Meneksenos: Öyle görünüyor.  

Sokrates: O zaman karşılığında sevmeyen hiçbir şey, seven tarafından 

sevilmez, öyle mi? 

Meneksenos: Öyle. 

Sokrates: O zaman atları seven yok, çünkü onlar bu sevgiye karşılık 

veremez; ya bıldırcınları, köpekleri, şarabı, spor egzersizlerini, çünkü 

onların hiçbiri sevgiye karşılık veremez; ya da bilgi onların sevgisine 

karşılık vermezse tabiî. Ya da şöyle mi söylemeliyiz, onları seviyorlar, ya 

onlar tarafından sevilmeseler de ve şu şiir yanlış “Ne mutlu çocukları 

sevilen, atları tek toynaklı, köpekleri kovalayan, başka bir diyara yabancı 

olan adama!” (211d5-212e). 

 

Görüldüğü gibi Sokrates en başta Meneksenos’a Lysis ile aralarındaki dostluğu 

överek bir öz güven kazandırır. Sonrasında ise dostluğun ne olduğu konusunda ona 

sorular sorarak belli yanıtları vermesini sağlar daha sonra bu yanıtlardan yaptığı 

çıkarımlarla karşısındakinin kendisiyle çelişmesini sağlayarak öz güvenini dağıtır. 

Diyaloğun başlarında Sokrates’in dostluğun ne olduğuna ilişkin sorusunu hafife alan 

Meneksenos, bir kimsenin diğer bir kimseyi sevmesi durumunda her ikisinin de 

birbirlerinin dostu oldukları yanıtını verir. Ancak Sokrates’in, Meneksenos’un 

olumlayacağı türden sorduğu ikincil sorular tartışmanın ilerleyen kısımlarında 

Meneksenos’un kendi verdiği yanıtlarla çelişkiye düşmesine neden olur. Çünkü 

görüldüğü üzere sevilen kişi pekâlâ seven kişiyi sevmeyebileceği gibi ondan nefret bile 
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edebilir. Meneksenos attığı adımın yanlışlığını görerek iki tarafın da birbirini sevmediği 

sürece birbirlerinin dostu olmadıklarını ifade eder. Oysa bu kez de başka bir güçlüğe 

işaret eden Sokrates, buradan mantıksal olarak bizim, kendi tercihleri neticesinde 

olmayıp doğaları gereği sevgimize karşılık veremeyen şeyleri sevmediğimiz sonucunu 

çıkarır.  

Sokrates: O zaman Meneksenos, sonuç olarak, sevse de nefret de etse, 

sevilen onu seven tarafından sevilir: Örneğin, sevmek için çok genç olan, 

ya da onlar tarafından cezalandırıldıklarında babasından ve annesinden 

nefret eden küçük çocuklar, onlardan nefret ettikleri zaman bile onlar 

tarafından sevilirler.  

Meneksenos: Sanırım söylediklerin doğru. 

Sokrates: Ve eğer öyleyse, seven değil fakat sevilen dost ya da kıymetli 

olandır, öyle mi? 

Meneksenos: Evet. 

Sokrates: Ve nefret edilen düşman, nefret eden değil, öyle mi? 

Meneksenos: Öyle. 

Sokrates: O zaman birçok adam düşmanı tarafından seviliyor ve dostları 

tarafından nefret ediliyor ve dostlarının düşmanları ve düşmanlarının 

dostları. Ve dostunun düşmanı olan ya da düşmanının dostu olan adam 

paradoksu ne kadar absürt ya da belki de imkansızdır sevgili dostum. 

Meneksenos: Söylediklerine katılıyorum Sokrates. 

Sokrates: Fakat eğer öyle değilse, seven sevilenin dostu mudur? 

Meneksenos: Evet. 

Sokrates: Ve nefret eden nefret edilenin düşmanı olur, öyle değil mi? 

Meneksenos: Kesinlikle. 

Sokrates: Önceki misalde olduğu gibi bir insanın ona dost olmayan ya da 

onu sevmeyen hatta ondan nefret eden hatta belki de düşmanı olan birini 

sevdiği zaman o insanın dostu olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Ya da 
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belki de dostu bile olsa ona düşman olmayan birine düşman olabileceğini: 

Örneğin; ondan nefret etmeyenden, hatta onu sevenden, nefret ettiği 

zaman. 

Meneksenos: Öyle görünüyor. 

Sokrates: Fakat eğer ne seven ne sevilen ne de her ikisi de dost değilse, 

ne demeliyiz öyleyse? Kime kimin dostu diyebiliriz? Bunların dışında hiç 

dost kaldı mı? 

Meneksenos: Gerçekten de Sokrates, başka bulamıyorum (211d5-212e).  

 

Tartışmanın ilerleyen bölümlerinde Sokrates karşısındaki kişinin bilgisizliğini 

kendisinin farkına varacağı şekilde ortaya çıkarmak için olumlayıcı sorularını sormaya 

devam eder. Ona dostluğun ne olduğunu değil, fakat ne olmadığını göstermeye çalışır. 

Burada önemli olan kişinin diyaloğa aktif katılımının sağlanması ve akıl yürütmenin 

mantıksal yapısı gereğince yanıtlarının sergilediği çelişkileri bizzat görerek 

değiştirmesinin amaçlanmasıdır. Sokratik çürütme yöntemiyle kişinin bir konuya ilişkin 

bildiğini sandığı her şey adım adım olumsuzlanarak, zihni malumat kırıntılarından 

temizlenmektedir. Görüldüğü gibi Sokrates, Meneksenos’un kendi sözlerinden 

düşmanların değerli oldukları sonucuna ulaşıldığını ortaya koyduktan sonra düşmanları 

tarafından sevilen ya da dostları tarafından nefret edilen aynı insanların hem 

düşmanlarının dostları hem de dostlarının düşmanları olduklarını göstererek sonucun 

saçma olduğuna ulaşır. Böylelikle Meneksenos, bu görüşünde de vazgeçmek zorunda 

kalır (212e-213c). 

Bu tartışma sırasında oldukça yorulmuş olan Meneksenos dinlenmek üzere 

kenara çekilirken Sokrates, tartışmaya Lysis ile kaldığı yerden devam eder. Dostluğun 

neliğine ilişkin bu yeni girişimde de aynı yöntemi benimseyen Sokrates, dostluğun 

benzer kişiler arasında kurulan bir ilişki olup olmadığını incelemeyi önerir (214b). Tıpkı 

Meneksenos gibi her adımda Sokrates’in söylediklerini olumlayan Lysis de yapılan 

çıkarımlar sonucunda dostluğun benzer kişiler arasında olmadığı kanaatine varır (215a). 
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Başarısız olunan bu tanım denemesinden sonra Sokrates, bu kez de benzer iki 

şey arasındaki ilişkinin yalnızca düşmanlık olabileceği tezini incelemeye koyulur 

(215c). Benzer şekilde yürütülen bu tartışmadan da sonuç alınamayınca dördüncü tanım 

denemesi olarak Sokrates, ‘iyi’, ‘kötü’ ve ‘ne iyi ne de kötü’ olan şeyler olmak üzere bir 

sınıflama yapar (216d). Bu son denemede daha öncekilerden çıkarsanmış sonuçlar da 

kullanılarak ulaşılan sonuçların çelişkili yanları ortaya konur.  

Söz gelimi Sokrates, insan bedeninin normal şartlarda ne iyi ne de kötü 

olduğunu belirtir. Sağlıklıyken doktoru aklına getirmeyen insan, ancak hastalandığında 

ilk aklına gelen doktor olmaktadır. Bedenin normal durumunu ne iyi ne de kötü, 

hastalığı kötü ve doktoru da iyi olarak düşündüğümüzde buna göre ne iyi ne de kötü 

durumda olan, kendisinde bulunan kötülük yüzünden iyi olanı sever ve onunla dost olur 

(217b). Böylelikle dostluğun kişide bulunan kötülük yüzünden iyiliğe duyduğu sevgi 

olduğu sonucuna ulaşılır (218b).  Ancak buradaki problemi hemen fark eden Sokrates, 

bir kötülükten kurtulma uğrunda duyulan sevginin gerçek bir dostluk olmadığını ancak 

bir çıkar ilişkisi olduğunu ortaya koyar (218c). Bu noktadan sonra yapılan diğer 

denemeler de aynı şekilde sonuçsuzdur ve diyalog açık kalır. Ancak Meneksenos ve 

Lysis hiç şüphesiz pratikte sahip oldukları dostluklarını teoride tanımlayamadıklarını 

görmüşlerdir. 

Sokratik çürütme yöntemi görüldüğü gibi bilginin temellerinin atılması için 

zihnin ön yargılarından temizlenme sürecidir. Kişinin bilgisizliğinin farkına varma 

sürecinin ancak diyalog aracılığıyla net bir biçimde ortaya konulabildiği açıktır. 

Buradaki amaç sanıyoruz ki doğru bilgiye ulaşma amacından çok kişinin bildiğini 

sandığı şeyi gerçekte bilmediğini büyük bir içtenlikle kabul etmesini sağlamaktır. 

Çünkü Sokrates’e göre insanların bilgiye ulaşmalarının önündeki en büyük engel ona 

zaten sahip olduklarını düşünmeleridir. 

“İşte Sokrates’in çürütme yöntemi, bilgiye giden yolu kapayan olumsuz 

koşulları ortadan kaldırarak, insanları yanlış bir biçimde bildiklerini sanma evresinden, 

bilgisizliklerinin bilincine varma evresine taşımanın, onları dogmatik uykularından 

uyandırarak, kendilerine eleştirel bir bakış açısı kazandırmanın yöntemidir. Bu yöntem 
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hiçbir biçimde bilgi vermez, tam tersine bilgi sanılanı çürütüp, zihinsel bir katharsis 

sağlayarak, bilginin üzerine yükseleceği sağlam temelleri hazırlar”3. 

Sokratik çürütme yönteminin arka planında yatan asıl nokta, onun “kendini 

bilmek”e ilişkin büyük çabasıdır. İnsanın kendisini bilmesinin önündeki en büyük 

engel, kendini bildiğini sanmasıdır. İnsanın bilgisizliğinin farkına varması kendini bilme 

yolunda attığı en büyük adımdır. Sokratik diyalog etkinliğinde yer alma şansını 

yakalamış olan insan artık aklını kullanabilmenin, günlük hayatta üzerine düşünme 

gereksinimi duymadığı en basit konulara ilişkin akıl yürütebilmenin büyüleyici 

cazibesine kapılır ve sahip olduğu yetileri hayata geçirme ihtimaliyle yüzleşmeye 

cesaret gösterir. Sokratik diyaloglar ve çürütme yöntemi zihnimiz için mükemmel birer 

egzersiz olma özelliğine sahiptir.  

Sokrates doğru kabul ettiği bir takım şeyleri doğrudan insanlara aktarmayı ya da 

onlara öğütler yağdıran bir öğretmen olmayı tercih etmemiş ve kişilerin birer birey 

olarak hakikate kendi başlarına ulaşmalarını sağlamaya çalışmıştır. Bu yolda sadece bir 

aracı veya yardımcı olarak rol alan filozof, insanların sorgulamadan kabul ettikleri bir 

takım değer yargılarını, yaşam biçimlerini ve bilgi kırıntılarını yıkmayı amaçlamıştır. 

 

2.3. Sokratik Doğurtma Yöntemi ve Anımsama 

 

 Önceki bölümde Sokrates’in psukhe, yani ruh kavramını ahlaki içerimleriyle 

felsefe tarihine soktuğuna değinmiştik. Ruh kavramının, insanın kendini bilmesi veya 

kendi benini gerçekleştirmesi serüvenindeki hayati öneminin yanında epistemolojik 

açıdan da çok önemli bir boyutu vardır. Atina halkına ruhlarının temel yetilerini 

kullanmalarının gerekliliğini anlatan Sokrates, ruhun en temel yetisinin bilme olduğunu 

ifade etmiştir. Erdemi bilgiye eşitleyen filozof, bedenin ruhun kontrolü altında olması, 

başka bir deyişle bedenin ruhtan bilgisel içerik alması gerektiğini vurgulamıştır. Öyle 

ki, insan erdemin bilgisine sahip olduğunda onu hayata geçirerek toplum içinde ahlaki 

bir yaşam sürecektir.   
                                                 
3 Guthrie, W.K.C., Socrates, Cambridge, 1971, sf. 123 adlı eserinden aktaran Cevizci, A., Sokratik 
Diyaloglarda Yöntem, (Yüksek Lisans Tezi), 1984, sf. 87. 
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 Sokrates’in ruhun bilme yetisi ile kurduğu ilişki onun ruhun ölümsüzlüğü ve 

anımsama kuramıyla açıklık kazanmaktadır. Phaidon diyaloğunda Kebes ve Simmias 

ile yaptığı tartışmada ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin görüşlerini ortaya koyan Sokrates’e 

göre ruh ölümsüz olduğu için, insan daha önceki yaşamlarında hakikat ile karşılaşmıştır. 

Sokrtaes, bu iddiasını temellendirmek üzere çeşitli çıkarımlar ortaya koymuştur. 

Sokrates’e göre karşıt şeyler asla birbirlerinde içerilmemektedir. Örneğin büyük 

olan bir şey başka bir şeye göre küçük olabilmekle birlikle büyüklüğün kendisinde 

hiçbir zaman küçüklüğün kendisi bulunmamaktadır (Phaidon 102e). Bir karşıtın asla 

kendisine karşıt olmayacağını belirten filozof, bu görüşüne ilişkin örnekler vermeyi 

sürdürür. Buna göre kar içinde sıcağı, ateş ise soğuğu ya da bir tek sayı içinde çifti 

barındırmamaktadır. Sokrates Kebes’in bu örnekleri olumlamasıyla birlikte ruhun 

ölümsüz olduğu çıkarımı için gerekli olan öncüllerini ortaya koymuş olur.  

Sokrates: (…) tenin canlı olması için kendinde bulunması gerekli şey 

nedir? 

Kebes: Ruh. 

Sokrates: Her zaman böyle mi? 

Kebes: Başka nasıl olabilir ki. 

Sokrates: Ruh her neye girerse, ona daima hayat getirir demek? 

Kebes: Muhakkak öyle. 

Sokrates: Öyleyse, hayatın karşıtı bir şey var mı, yok mu? 

Kebes: Bir karşıtı olsa gerek. 

Sokrates: O ne? 

Kebes: Ölüm. 

Sokrates: O halde, ruhun kendisinde daima bulunan şeyin karşıtını hiçbir 

zaman kabul etmemesi, korkulacak bir şey değildir. Bu bizim demin 

söylediklerimizin bir sonucudur. 

Kebes: Muhakkak. 
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Sokrates: O halde nasıl? Çift fikrini kabul etmeyene demincek ne adı 

vermiştin? 

Kebes: Çift olmayan.   

Sokrates: Ya doğru olanı kabul etmeyene, ya güzelliği kabul etmeyene? 

Kebes: Güzel- olmayan, doğru-olmayan. 

Sokrates: Çok güzel, fakat ölümü kendisinde kabul etmeyene ne adını 

vereceğiz? 

Kebes: Ölümsüz. 

Sokrates: Demek ki ruh ölümü kabul etmez öyle mi? 

Kebes: Öyle. 

Sokrates: O halde ruh ölümsüzdür (105e). 

 

Ruhun ölümsüz olduğunu kanıtlayan Sokrates, bilgiye ilişkin yükseleceği temeli 

de kurmuş olur. Eğer ruh ölümsüzse ruhun daha önceki deneyimleri ile edindiği bilgileri 

hatırlama imkânı da bulunmaktadır. Sokrates’in çabası, kişinin zihninde örtük veya 

muğlak olan bilgileri gün ışığına çıkarmasına yardımcı olmak, başka bir deyişle 

zihninin derinliklerindeki bu bilgileri anımsamasını sağlamaktır.  

“İnsanın ruhu ölümsüzdür. Ölüm adı verilen bir son vardır ve bir başka zaman 

yeniden doğar. Fakat asla yok olmaz. Ahlaklı olan, bir adamın her zaman kusursuz 

ilahilik içerisinde yaşamasıdır. Dokuzuncu yılsa Persephone, daha önce ‘antik suç’u 

işledikleri için aldığı ruhları yeniden güneş ışığının altına gönderdi. Ve bunlar 

soylu krallar, kudretli adamlar ve çok bilge kişiler haline geldiler. Daha sonra 

onlara aziz kahramanlar dendi. Demek ki ruh ölümsüzdür, tekrar doğar. Dünya 

üzerinde ya da yeraltındaki dünyada var olan her şeyi gördüğü için onların bilgisine 

sahiptir. Şüphe yok ki, erdem ve her şeyle ilgili anılarını hatırlayabilmeli. Eğer kişi 

gayretliyse ve zayıflamazsa, bütün doğa benzediği ve ruh her şeyi öğrendiği için, 

şeyleri aydınlatmakta zorlanmamalı. Yani bütün soruşturma ve öğrenilenler aslında 

anımsamadır. Dolayısıyla soruşturmanın olanaksızlığına dair şu sofist iddiayı kulak 
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arkası edebiliriz. Çünkü bu sadece aylak yapar ve tembeller içindir. Öte yandan 

diğer söylem bizi aktif ve meraklı yapar.” (Menon 81b-e). 

O halde Sokrates’e göre bir şeyi öğrenmek, onu yalnızca hatırlamaktan başka bir 

şey değildir. İnsan ruhunun ölümsüz olduğunu söyleyen Sokrates, ruhun yeryüzünde ve 

Hades’te daha önceden her şeyi gördüğünü ve bilmediği hiçbir şeyin kalmadığını iddia 

eder. Bu nedenle ruhun bu bilgilerini hatırlaması doğaldır.  Hatırlamak içinse 

Sokrates’in yöntemini oluşturan özel bir çaba gereklidir. Bir önceki bölümde 

Sokrates’in iki adımdan oluşan bu yönteminin yıkıcı ve olumsuz boyutunu oluşturan 

çürütmeyi inceledikten sonra onun yönteminin olumlu ve yapıcı boyutu olan 

doğurtmayı inceleyebiliriz.  

Diyalog kurduğu kişiye hiçbir şey bilmediğini söyleyerek sohbete başlayan 

Sokrates, ona bildiğini sandığı bir konuya ilişkin görüşlerini sorar, sonra da bu 

görüşlerin yanlışlıklarını adım adım ortaya koyarak karşısındaki bilgisizliğini itiraf 

edinceye kadar ilerler. Muhatabın zihnindeki ön yargıların temizlendiği bu aşamadan 

sonra soru cevap tekniğine devam ederek doğruları kendisine buldurmaya çalışan 

Sokrates, yönteminin ikinci kısmına annesinin mesleğinden esinlenerek doğurtma adını 

vermiştir. Sokrates’in doğurtma yöntemi insanların bilmedikleri şeyleri bildikleri 

sanrısıyla kendilerini ve çevrelerini kandırmalarının önüne geçerek daha alçak gönüllü 

olmalarını sağlamaktır. Kendisinin de belirttiği gibi ebelik sanatının kudreti bu kadar 

olmakla beraber o, insanlara bilmedikleri başkaca şeyler öğretme niyetinde değildir. 

Amacı, insanların hakiki bilgeliğe ulaşmalarının önündeki engelleri kaldırmaktan başka 

bir şey değildir.  

 

Sanatım kadınları değil, erkekleri doğurtur ve doğum esnasında 

dikkat erkeklerin vücutlarına değil, ruhlarına yöneltilmiştir. Fakat 

sanatımın en özgün yanı delikanlının ruhunun ortaya koyduğu ürün boş ve 

aldatıcı bir şey midir yoksa katışıksız ve gerçek bir şey midir, bunu kesin 

olarak araştırmak ve meydana çıkarmak yetisidir. Öyle ya ben şu noktada 

ebelere tümüyle benzerim: Bilgelik konusunda ben de ebeler gibi kısırım, 

daima başkalarına soru sorduğum, kendim ise hiçbir konu hakkında hiçbir 
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zaman kendi düşüncemi söylemediğim için –çünkü hiçbir bilgelik 

iddiasında değilim- birçokları beni kabahatli görürler. Bunun nedeni 

şudur: Tanrı beni başkalarını doğurtmaya zorluyor, fakat doğurmayı 

benim elimden almıştır (Theaitetos 150b7- d2).   

 

Sokrates’in doğurtma yöntemine ilişkin en temel örnek onun bir köleye daha 

önce bilmediği bir geometri problemi çözdürdüğünü anlatan Menon diyaloğudur. 

Sokrates Menon ile erdemin öğretilip öğretilemeyeceğine ilişkin girdiği tartışmada 

insanın bilgiyi başkalarından öğrenmek yerine kendi ruhunda araması gerektiğini ortaya 

koymak adına Menon’un hayatında hiç matematik görmemiş hizmetkârlarından birini 

yanlarına çağırır (82b).  

Sokrates: (…) Sanırım üzerinde gösterebilmem için sayısız 

hizmetkârlarından birini çağırabilirsin. 

Menon: Kesinlikle. Yaklaş buraya evlat. 

Sokrates: Kendisi Yunan ve Yunanca konuşabiliyor değil mi? 

Menon: Evet, aslında o bu evde doğdu. 

Sokrates: Şimdi ona soracağım sorulara dikkat et, gör bakalım, 

öğreniyor mu yoksa sadece hatırlıyor mu? 

Menon: Öyle yapacağım. 

Sokrates: Söyle bakalım oğlum karenin nasıl bir şekil olduğunu biliyor 

musun? 

Oğlan: Biliyorum. 

Sokrates: Kare şeklinin dört eşit çizgisi olduğunu da biliyorsun. 

Oğlan: Kesinlikle. 

Sokrates: Karenin içerisine çizdiğim çizgiler de eşit midir? 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: Bir kare herhangi bir ebatta olabilir mi? 
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Oğlan: Kesinlikle. 

Sokrates: Şeklin bir yanı iki feet, diğer yanı da iki feet olursa toplamı 

kaç eder? Şöyle anlatayım, bir yöndeki alan iki feetse ve diğer yöndeki 

bir feet ise toplam alan iki feet mi olacaktır? 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: Fakat bu taraf da iki feet olduğuna göre iki kere iki feet mi 

var? 

Oğlan: Öyle. 

Sokrates: O zaman kare iki kere iki feetten oluşur? 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: O halde kaç tane iki kere iki feet vardır? Say ve söyle bana. 

Oğlan: Dört, Sokrates. 

Sokrates: Bundan iki kat daha büyük ve çizgileri bunun gibi eşit başka 

bir kare olamaz mı? 

Oğlan: Olabilir. 

Sokrates: Peki o kaç feet olacaktır? 

Oğlan: Sekiz feet. 

Sokrates: Madem öyle şimdi bana bundan iki katı daha büyük kareyi 

oluşturan eşit çizgilerin uzunluğunu söyle. Bu iki feetti, diğeri ne 

olacaktır? 

Oğlan: Açık ki, Sokrates, bunu iki katı olacaktır.  

Sokrates: Gördün mü Menon, benim çocuğa hiçbir şey öğrettiğim yok. 

Ben sadece sorularımı soruyorum, o ise sekiz feet karelik bir şekil 

yaratmak için kenarların ne kadar uzunlukta olması gerektiğini aklında 

canlandırıyor. 

Menon: Evet. 
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 Yanıtı doğru bildiğini sanan köle iki katı alana sahip olması istenen karenin bir 

kenarının da iki katı oranında arttırılması gerektiğini söyler. Sokrates yanıtın yanlış 

olduğunu gösterdikten sonra köle soruyu çözmeyi tekrar dener. Bu denemenin de 

başarısız olması köleyi sorunun yanıtını bilmediğini söylemeye vardırır (84b). Bu 

noktada Sokrates yönteminin ilk bölümünü gerçekleştirmiştir. Buraya kadar uyguladığı 

çürütme yöntemiyle kölenin başlangıçta bildiğini sandığı şeyi artık bilmediğini fark 

etmesini sağlayan Sokrates bundan sonra yönteminin ikinci bölümü olan doğurtmayı 

gerçekleştirmeye başlayacaktır. Ancak bilgisizliğinin farkına varan ve kimsenin yardımı 

olmadan kendi kendine bu durumdan kurtulabileceğini anlayan kişi doğru bilgiye 

ulaşma yolunda büyük bir adım atabilir. Sokrates’in kölede gerçekleştirdiği dönüşüm 

tam da bu olmuştur. Bu tartışma olmasaydı köle doğru olduğunu düşündüğü bu sanısını 

(alanı iki katına çıkarılan karenin kenarının da iki katına çıkarıldığı) hayatı boyunca 

sorgulamadan sürdürecekti. Fakat artık yanlış olduğunu gördüğü bu sanıdan vazgeçerek 

doğru yanıta ulaşmak için çabalayacaktır (84d-85d). 

Sokrates: (…) Ona sadece soracağım, öğretmeyeceğim ve o da benimle 

soruşturmayı paylaşacak. İzle ve gör, ona hiçbir şey anlatmayacak ya da 

açıklamayacak fakat görüşlerini açığa çıkaracağım. Evlat, bu çizdiğim kare dört 

feet değil mi? 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: Şimdi de öncekine eşit başka bir kare ekliyorum. 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: Ve bu da diğer ikisine eşit üçüncü bir kare. 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: Boş köşeyi dolduracağımızı farz et. 

Oğlan: Tamamdır. 

Sokrates: İşte burada… Şimdi dört eşit alanımız mı oldu? 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: Peki bu büyük alan diğerinden kaç kat büyük? 
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Oğlan: Dört kat. 

Sokrates: Fakat hatırlayacağın üzere, sadece iki katı olması gerekmez miydi? 

Oğlan: Doğru. 

Sokrates: Ve köşeden köşeye uzanan bu çizgi bu alanları ikiye bölmüyor mu? 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: Ve bu alanı içine alan dört eşit çizgi yok mu? 

Oğlan: Var. 

Sokrates: Bak bakalım bu alan ne kadar? 

Oğlan: Anlamıyorum… 

Sokrates: İç çizgiler bu dört alanı ayırmıyor mu? 

Oğlan: Evet. 

Sokrates: Bu bölümde kaç alan var? 

Oğlan: Dört. 

Sokrates: Peki ya bunda? 

Oğlan: İki. 

Sokrates: Dört ikinin kaç katıdır? 

Oğlan: İki katı. 

Sokrates: Peki bu alan kaç feet? 

Oğlan: Sekiz feet. 

Sokrates: Hangi çizgiden bu şekli elde ediyorsun? 

Oğlan: İşte bundan. 

Sokrates: Bu, dört feetlik şeklin bir köşeden diğer köşesine uzanan çizgi değil 

mi? 

Oğlan: Evet o. 
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Sokrates: Ve bu da bilenlerin diyagonal adını verdiği çizgi. Eğer doğru adı buysa 

sen, Menon’un kölesi, iki katı alanın, bu diyagonal çizginin karesi olduğunu mu 

beyan edeceksin? 

Oğlan: Kesinlikle öyle Sokrates. 

Sokrates: Buna ne dersin Menon? Bütün bu cevaplar oğlanın kendi kafasından 

dökülmedi mi? 

Menon: Evet hepsi kendi fikriydi. 

Sokrates: Daha az önce onun bunları bilmediğini söylemiyor muyduk? 

Menon: Doğru. 

Sokrates: Oysa ki içinde zaten bu düşünceler varmış, öyle değil mi? 

Menon: Evet. 

 

 Görüldüğü gibi Sokrates köleye yeni bir bilgi vermemiş sadece uygun sorularla 

önce kölenin zihnini temizleyip, zaten kendisinde olan bilgiyi ona anımsatmıştır. 

Kölenin başlangıçta vermiş olduğu yanlış yanıtlar, onun bu bilgiye şimdiki hayatında 

ulaşmadığını aksine ruhunun daha önceki yaşamlarında kazanmış olduğu fakat zihninin 

derinliklerine gömülmüş olan bu bilginin sadece doğru yöntemle açığa çıkarılmayı 

beklediğini gösterir. Buna göre; 

1. Ancak ve ancak öğrenenin kendisinde bulunan şeyler öğrenilebilir. 

2. Öğrenme süreci, insanın bir zamanlar öğrendiği ve hala kendisinde bulanan 

doğru ya da unutulmuş sanıların anımsanması, yeniden yakalanması süreci 

olarak görülmelidir. 

3. Uyuklama düzeyinde bulunan bu sanıların gerçek bilgi düzeyine 

yükseltilebilmesi, konuya ilişkin olarak birçok kez tekrar yapılmasını, bu 

çabanın sürdürülmesini gerekli kılar. 
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4. Öğretim, her şeyin ötesinde, öğrenenin kendi tarafından gerçekleştirilecek 

sürekli ve ciddi bir çabayı gerektirir.4 

 

2.4. Sokratik Yöntemde İroni 

 

 Genel olarak alay etme, küçümseme ya da bir şeyi gerçekte olduğundan daha 

değersiz göstererek hafife alma anlamlarına gelen ironi kavramının bir davranış biçimi 

olarak Sokrates’in yönteminde oldukça önemli bir rolü vardır. Sokrates ironiyi 

karşısındakini küçük düşürmek için değil, kendisini aldanıyor göstermek için kullanır. 

Başlangıçta kendisini konu hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi göstererek muhatabına 

güven veren Sokrates, aslında karşısındakinin konuya ilişkin hiçbir şey bilmediğini 

düşünmesine karşın, ondan bir şeyler öğrenmek ister gibi görünmektedir. Bu durumun 

ironik olmasının nedeni aslında Sokrates’in içten içe kendisini karşısındakinden üstün 

görmesi ve onun bilgisizliğini kanıtlama girişimidir. Ancak ironi burada Sokrates’in 

diyaloğa girdiği kişi için başta yıkıcı veya kötü niyetli bir tavır olarak algılansa bile 

onun kendi bilgisizliğini gördüğü zaman doğru bilgiye ulaşmayı çabalaması için 

vazgeçilmezdir. Bu nedenle ironi gerçekte yıkıcı değil yapıcı bir yöntem olmak 

durumundadır. Sokratik ironi her şeyden önce insanların hayatlarını sorgulamaları için 

yaşamaları gereken içsel dönüşümü ortaya çıkarmaya yarayan bir yöntemdir. 

 Sokrates’in bilgi ve bilgisizlik karşıtlığı temelinde kurduğu ironik yaklaşımı 

onun hayatının her alanında görülmektedir. Çirkin görünümü ile güzellik üzerine yaptığı 

tartışmayla, güzelliğiyle ön plana çıkan Kharmides’e aslında ruh güzelliğine ilişkin 

bilgisizliğini göstermiştir. Oysaki Kharmides,  halk arasında ideal güzelliğe yani 

bedensel güzelliğinin yanında ölçülülük ve kendini bilmeyi içeren ruhsal güzelliğe de 

sahip olduğu düşünülen biridir. Yine de Sokrates’in gerçekten böyle olup olmadığı 

sorusuna olumsuz yanıt vermek istememekle beraber kendini övmek de istemediğini 

söyleyerek net bir cevap vermekten kaçınır (Kharmides 158c-d). O halde bu araştırmayı 

                                                 
4 Klein, J., A Commentary on Plato’s Meno, Chapel Hill, 1965, sf. 181 adlı eserinden aktaran Cevizci, A., 
Sokratik Diyaloglarda Yöntem, (Yüksek Lisans Tezi), 1984, sf. 56. 
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beraberce yapabileceklerini söyleyen Sokrates’in karşısında hoşnutluğunu gizlemeyen 

Kharmides için çürütme yönteminin ironik doğasından kaçmak artık mümkün değildir. 

Öncelikle kendini bilen ve ölçülü olan kişinin bunlar hakkında bir fikri olması 

gerektiğini ifade eden Sokrates, Kharmides’e, ona göre kendini bilmenin ne anlama 

geldiğini sorar. Önce ne cevap vereceğini bilemeyen Kharmides sonra kendini bilmenin 

her şeyi düzenli ve sakince yapabilmek olduğunu ifade eder (159b).  

Sokrates: Acaba doğru mu Kharmides? Sakin birinin ölçülü ve kendini bilir 

olduğunun kabul gördüğüne şüphe yok ama bu görünüşte neler olup 

olmadığına bakalım. Öncelikle söyle bana, kendini bilip ölçülü olmanın asil ve 

güzel şeyler sınıfından olduğunu kabul ediyor musun? 

Kharmides: Evet. 

Sokrates: Peki sınavda ya da bazı mektupları yazarken, hızlıca yazmak mı 

daha iyidir, yavaş yazmak mı? 

Kharmides: Hızlıca. 

Sokrates: Okurken çabuk okumak mı daha iyidir, yavaş mı? 

Kharmides: Çabuk 

Sokrates: Lir çalarken ya da güreşirken çabukluk ve tiz, sükunet ve 

yavaşlıktan daha iyi değil mi? 

Kharmides: Evet. 

Sokrates: Peki boksta ve pankrationda∗ aynı değil mi? 

Kharmides: Kuşkusuz. 

Sokrates: Atlamada ya da koşuda ya da genel olarak diğer tüm beden 

eğitimlerinde, çabukluk ve atiklik güzel ve asil; bunların yavaş ve sakin 

yapılması kusurlu ve çirkin sayılmaz mı? 

Kharmides: Öyle görünüyor. 

                                                 
∗ Pankration: Antik yunan olimpiyatlarında oynanan, güreş ve boksu birlikte içerdiği söylenebilecek, 
günümüzün birkaç disiplini birlikte içeren ve ölümcül sonuçları olabilen sporlarına benzeyen bir spor 
türü. 
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Sokrates: O zaman bütün bedensel eylemlerde, en soylusu ve en güzeli, 

sükûnet değil, atiklik ve çabukluk değil mi? 

Kharmides: Evet, kuşkusuz. 

Sokrates: Ve kendini bilmek güzel değil mi? 

Kharmides: Evet. 

Sokrates: O halde, kendini bilme güzel olduğuna göre, bedenimizi referans 

aldığımızda, sükûnetten daha çok çabukluk buna hizmet eder, değil mi? 

Kharmides: Öyle görünüyor (159c-e). 

 

 Kendisi hakkında söylenenlere hiç sorgulamadan inanan ve içten içe ruh 

güzelliğine de sahip olduğunu düşünen Kharmides, tartışmanın daha en başında kendini 

bilme ve ölçülülük hakkında düşündüklerinin doğru olmadığına, yine kendi verdiği 

cevaplarla varmıştır. Sokrates aslında en başından Kharmides’in bu konuda eksik 

olduğunu bilmesine karşın ironik biçimde onunla sohbete girerek tartışmanın sonuna 

kadar yapacağı çıkarımlarla onu doğru yola sokma isteğindedir. Her konuda bilgisiz 

olduğunu iddia eden bu yaşlı, çirkin ve yoksul adamın gençlerin sahip olduğu bütün 

güzellik ve zenginlikler karşısında aslında tam bir bilge olduğu olgusunun kendisi dahi 

ironiktir. Onun diyaloğa girdiği kişilerin başlangıçta sahip olduklarına inandıkları tüm 

bu şeyler tartışmanın sonunda silinip gitmektedir. Bedensel ya da maddi şeylerin 

erdemli bir yaşamın yokluğunda ne kadar değersiz olduğunu ironik bir şekilde 

etrafındakilere gösteren Sokrates’in ironi yöntemi bilgi-bilgisizlik karşıtlığından 

doğmuş ve kendisi için seçtiği bilgisizlik maskesiyle gerçekleşmiştir (Cevizci 1984: 

105).  

O her zaman kendi bilgisizliğini bahane ederek başrolü karşısındakine verir ama 

bu ironik oyunun yazarı başından beri zaten kendisidir. İroni yönteminin bu ilk 

aşamasında, ilk perdede karşısındakini gerçekte olması gereken yere indirmeden önce 

göklere çıkaran filozof, onun kendini oyunun yıldızı gibi hissetmesine izin verir.   

 İkinci perdede ise Sokrates yavaş yavaş ön plana çıkmaya ve başrolü hak 

etmeyen oyuncudan başrolü geri almaya başlar. Bu evrede artık sorularıyla 
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karşısındakini iyiden iyiye sıkıştıran Sokrates, ondan vermekten kaçınamadığı yanıtları 

birer birer alarak kendisiyle çelişkiye düşmesini sağlar. Sokrates artık yüzündeki 

bilgisizlik maskesini çıkarır ve onu adeta karşısındakine geri verir. Kişinin 

bilgisizliğinin bilincine varması ile ironi oyununun ikinci ve son perdesi kapanmış olur. 

Yine de buradan Sokrates’in bilgelik iddiasında bulunarak karşısındakine doğru yanıtın 

ne olduğunu söylediği gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Sokratik yöntemin çürütme 

kısmında kullanılan ironi, Sokrates’in kendi egosunu tatmin etmek üzere karşındakini 

küçük düşürmek için kullandığı bir araç değildir. Aksine o çürütme yönteminin son 

evresinde hatta doğurtma aşamasında dahi bilgisiz olduğu savını sürdürmeye devam 

eder.  

Sokrates’in ironiyi, çürütme yönteminin çok önemli bir paçası haline 

getirmesinin arka planında soru cevap tekniği ile ulaştığı mantıksal çıkarımların 

sonuçlarının daha yoğun hissedilmesini sağlama çabası vardır. Diyaloğu ironik bir hale 

getirerek mantıksal çıkarımları sadece felsefeci ya da bilim adamları için anlaşılır 

olmaktan çıkararak, sokaktaki her tür insan için de anlaşılır kılmayı hedeflemiştir. 

İnsanları öncüllerden dedüksiyonla ulaşılan sonuçların mantıksal yapısını takip etmenin 

zorluğundan kurtararak onları tartışmanın içinde tutma yolu olarak kullandığı ironi, 

Sokrates için mantıksal çıkarımların atmadığı son adımı atmakta ve onlara 

bilgisizliklerini göstermektedir. Bu şekilde dedüksiyonun işaret etmediği sonuçları 

anlamlandırmakta ve çürütme yönteminin başarıya ulaşmasını sağlamaktadır (Cevizci 

1984: 107-8). 

 

2.5. Felsefi Bir Söylem Biçimi Olarak Diyalektik 

 

 Felsefe tarihinde pek çok düşünür tarafından akıl yürütme biçimi ya da bilmenin 

veya varlığın kendini açımlamasının ya da her ikisinin birden yasası olarak kullanılan 

diyalektik, Yunanca’da ‘tartışma sanatı’ anlamına gelmektedir.  Burada diyalektiğin 

çeşitli anlam ve kullanım biçimlerine yer verilmeyecek, sadece Sokrates’in bir felsefi 

söylem biçimi olarak kullandığı diyalektik yöntemin üzerinde durulacaktır. Bu 

bağlamda söz konusu filozofun diyalektiği tekhnéden türemiş olan tartışma sanatı 
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anlamına gelecek şekilde kullandığı görülmektedir. Yunanca’da ‘sanat’ anlamına gelen 

tekhné sözcüğünün düzen, kurnazlık, bir şeyin yapılması için gerekli kural ve yöntem 

anlamlarına da sahip olduğu dikkate alındığında diyalektik teriminin Sokrates’teki 

kullanım şekli belirginleşmektedir.   

Söz konusu anlamda Sokrates diyalektiği, kabul edilen bir görüşü, akıl yürütme 

ve mantıksal sonuçlarını inceleme yoluyla çürüterek doğrulara ulaşma yöntemi olarak 

kullanmayı tercih etmiştir. Bu yöntemle ilerleyen süreç içinde Sokrates’in son derece 

kurnaz bir tutumla sorularını yönelttiği görülmekle birlikte bu tutum, karşıdaki kişinin 

yanlış kabul ve görüşlerinin kendisine gösterilmesine hizmet eden akıl yürütmenin bir 

sonucu olup, küçük düşürücü bir tavır değildir.  

Karşıdaki kişinin düşüncelerindeki tutarsızlıkların soru cevap tekniği ve 

tümdengelimle ortaya çıkarıldığı Sokratik diyaloglarda kullanılan diyalektik yöntemin 

Sofistler’in tartışmada karşıdaki kişiyi alt etmek amacıyla kullandıkları diyalektikten 

çok farklı olduğu gözetilmelidir. Her şeyden önce Sokrates diyalektiği şeyin değişmez 

özünü veren gerçek bilgisine ulaşmak için kullanırken, Sofistler bilginin değişmez bir 

özün bilgisi olamayacağını, aksine göreli olduğunu kanıtlamak için kullanırlar. Uygun 

sorularla kişinin verdiği yanıtların çelişkilerinin gösterildiği çürütme yönteminin kendisi 

bütünüyle diyalektikten kurulmuştur. Diyalektik Sokrates için varlığın veya bilmenin 

yasası ya da aklın yanıtı olmayan bir takım sorular sorma eğilimi değil, felsefe 

yapmanın kendisidir.  

 Sokrates felsefesini çoğunluğun kabul ettiği önermelerden kalkarak yaptığı akıl 

yürütmelerle diyalog içinde ve diyalog aracılığıyla ortaya koymuştur. Sokratik diyalog 

nerede kişiyi bir aporia içine düşürürse, orada Sokrates’in kişinin görmesini ve takip 

etmesini istediği bir şey vardır.  O halde Sokrates’in diyalektiği felsefi bir söylem 

biçimi olarak kullandığını söyleyebiliriz.  Retorik sanatının yetkin bir modeli olan 

diyalektik, sözlü olarak ifade edilen bir felsefi soruşturmadır. Mantıkçı olarak Sokrates 

aslında önce konuşmaları karşısındakiyle birlikte üretir ancak aynı zamanda onları 

konuya ilişkin bilgisiyle uyumlu bir şekilde de kullanır (Szlezak 2005: 59). 

Sokratik diyaloglarda diyalektik yöntem; ileri sürülen savın mantıksal 

çözümlemeler yoluyla zayıflatılıp çürütülmesi, hemen ardından öncekinin eksiklerini 
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içermeyen yeni bir savın ortaya atılması ve mantıksal çözümlemeler aracılığıyla onun 

da çürütülmesi biçiminde ilerler. Tez ve antitez biçiminde ilerleyen tartışmada her 

antitez bir diğer çıkarımın tezi haline getirilerek yeni bir antitez ile aşılmaktadır. 

Sokrates’in yöntemini, dinselliğin özüne ilişkin gerçekleştirilen Euthyphron diyaloğunu 

inceleyerek modern mantığın simgesel diliyle daha da belirgin hale getirebiliriz. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta, diyaloglarda Sokrates’in karşısındaki kişi, çürütmenin 

amacını oluşturacak bir ‘p’ önermesi savunurken, Sokrates’in ise karşısındaki kişiyle 

tartışmasız hem fikir olacak şekilde ‘q’ ve ‘r’ önermelerini ortaya koymasıdır. Bu 

aşamadan sonra Sokrates, bu ‘q’ ve ‘r’ önermelerinden ancak ‘~p’ önermesine 

ulaşıldığını kanıtlar. Bu noktada ‘p’ önermesinin yanlış, ‘~p’ önermesinin ise doğru 

olduğu gösterilmiş olur.  

 

Euthyphron: Ben dine uygun şey, bütün tanrıların hoş gördükleri şeydir; 

bunun tersine, bütün tanrıların hoş görmedikleri şey, dine aykırı şeydir 

diyorum (p). 

Sokrates: Euthyphron, istersen bu söylediklerinin doğru olup olmadığını 

yakından bir inceleyelim. İstemezsen bundan vazgeçelim; bundan böyle de 

ne kendi kendimize, ne de başkalarına hiçbir şey sormayalım; her iddia 

edileni hemen kabul edelim. Ne dersin, söyleneni incelemek gerekmez mi? 

Euthyphron: Elbette, ama bir daha diyorum söylediğim doğrudur. 

Sokrates: Acele etme aziz dostum, şimdi doğru mu, yanlış mı, daha iyi 

anlayacağız. Sorum üzerinde düşün bakayım: Dine uygun olan şeyi tanrılar, 

dine uygun olduğu için mi hoş görürler, yoksa bu, tanrılar hoş gördükleri 

için mi dine uygundur? 

Euthyphron: Ne demek istediğini anlamıyorum Sokrates. 

Sokrates: Öyleyse daha açık anlatmaya çalışayım; biz taşınanla taşıyanı, 

sürülenle süreni, görülenle göreni birbirinden ayırt ediyoruz değil mi? Bütün 

bunların birbirinden farklı şeyler olduğunu, bu farkın da ne olduğunu, tabiî, 

anlıyorsun. 
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Euthyphron: Anladığımı sanıyorum. 

Sokrates: Bunun gibi, sevilenle seven de birbirinden ayrı şeylerdir, değil 

mi? (q) 

Euthyphron:  Elbette. 

Sokrates: Şimdi söyle bana: Taşınan şey, biri onu taşıdığı için mi taşınan 

şeydir; yoksa böyle olmasında başka bir sebep var mıdır? 

Euthyphron:   Başka bir sebep yoktur, şüphesiz. 

Sokrates: Bunun gibi, sürülen şey, biri onu sürdüğü için sürülen şeydir; 

görülen şey de biri onu gördüğü için görülen şeydir, değil mi? (r) 

Euthyphron: Pek tabiî. 

Sokrates: Demek ki bir şey “görülen şey” olduğu için görülmüyor; bunun 

büsbütün tersine, görüldüğü için “görülen şey”dir; bir şey sürüldüğü için 

“sürülen şey”dir; bir şey “taşınan şey” olduğu için taşınmıyor, biri taşıdığı 

içindir ki “taşınan şey”dir. Şimdi söylemek istediğimi anlıyor musun, 

Euthyphron? Demek istediğim şu: Bir şey “oluşup ortaya çıkan” bir şey 

olduğu için oluşmuş ve ortaya çıkmış değildir; tersine, o şey, oluşup ortaya 

çıkmış olduğu için “oluşmuş ve ortaya çıkmış” bir şeydir. Bunun gibi, başka 

bir şey, dışarıdan gelen bir etkiyi “duyan bir şey” olduğu için duymaz; böyle 

bir etkiyi duyduğu için “duyan bir şey”dir. Sen ne dersin? 

Euthyphron: Doğru. 

Sokrates: Şimdi, sevilen bir şey de, var olan bir şey midir, yoksa dışarıdan 

gelen bir etkiyi duyan bir şey midir? 

Euthyphron: Etkiyi duyan bir şeydir. 

Sokrates: Bundan önceki örneklerimiz için ne söylediysek bunun için de 

söyleyebiliriz: Bir şey, “sevilen şey” olduğu için onu sevenler tarafından 

sevilmez, o sevildiği için sevilen şeydir. 

Euthyphron: Öyledir. 
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Sokrates: Peki, dine uygun şey için ne diyeceğiz, Euthyphron? Senin kendi 

sözüne göre, dine uygun şey, bütün tanrılarca sevilen şeydir, değil mi? 

Euthyphron: Evet. 

Sokrates: Dine uygun olduğu için mi sevilmiştir, yoksa başka sebepten mi? 

Euthyphron: Evet, dine uygun olduğu için sevilmiştir. 

Sokrates: Demek ki dine uygun olduğu için tanrılarca sevilmiştir; yoksa 

tanrılarca sevildiği için dine uygun değildir. (~p) 

Euthyphron: Öyle sanırım (9e-10e). 

 

  Görüldüğü gibi Sokrates, diyaloglarda diyalektik biçimde ilerleyen çıkarımlar 

yaparak karşısındaki kişinin en başta doğru kabul ettiği görüşün sadece yanlış bir sanı 

olduğunu kanıtlamaktadır. Bunu yaparken en başından görüşün yanlışlığını ortaya 

koymayı değil, tartışmacıyla birlikte adım adım doğruya ulaşmayı tercih etmektedir. 

Böylelikle kişinin kendi görüşünün doğruluğuna olan dogmatik inancında tutarlı 

kalmaktan alıkoymuş olmaktadır.  

Diyalektik çıkarımların mantıksal yapısını incelediğimizde ise temelde 

tümdengelim ve tümevarım olmak üzere iki çıkarım türünün bulunduğunu görmekteyiz. 

Yukarıda ve diğer bölümlerde kullanılan diyaloglardan da açıkça anlaşılacağı gibi 

tümdengelimin Sokratik çıkarımlarda çok büyük bir yeri vardır. Bununla birlikte 

çıkarımların yalnızca tümdengelimlerden kurulduğunu söylemek de yanıltıcı olmak 

durumundadır. Sokratik diyaloglarda göze çarpan bir diğer unsur, her zaman daha az 

kusurlu olan önermelere doğru gitme arzusudur.  Bu arzunun temelinde Sokrates’in 

genele ulaşma çabası bulunmaktadır. Kuşkulu olandan daha açık olana doğru ilerleyen 

önermelerin tikel kavramlardan genel kavramlara gitme yolunda oldukları düşünülürse, 

Sokratik yöntemin tümevarımın ilkel bir biçimi olduğu görülmektedir.  

Örneğin Sokrates’in Laches adlı diyaloğunda göz doktoruna ilişkin bir 

durumdan eğitimciye ilişkin bir durumu çıkarsaması onun özelden genele doğru gitmeyi 

tercih ettiği pek çok örnekten yalnızca biridir. Yeterli sayıdaki bireysel durumlardan 

sonuca ulaşan filozofun tümevarımı daha çok tümdengelimle çıkarsanacak olan 
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sonuçları desteklemeye hizmet eden analojiler olarak kullandığını söyleyebiliriz. Bu 

nedenle onun söylemini kurduğu diyalektik süreç içinde bu iki çıkarım türünün birbiri 

içinde eritildiği ve bir bütün olarak karşısındaki insanın bilgisizliğinin bilincine 

varmasını sağlamada çok büyük bir role sahip olduğu görülmektedir. 

 

2.6. Sokrates’in Erdem Araştırması  

 

 Sokrates’in erdem araştırmasını, her şeyden önce onun sorgulanmamış bir 

hayatın yaşanmaya değer olmadığı görüşünün bir dışa vurumu olarak görmek gerekir. 

İnsanların mevcut yaşam biçimlerinin doğru ve sorgulanmamış bir hayatın oldukça 

uzağında olduğu bir dönemde Sokrates’in erdemli yaşamak üzerine yaptığı vurgu, 

Kierkegaard’ın kendi döneminde eleştirdiği insan tipinin anlaşılmasında önemli bir role 

sahiptir. Erdemin ne olduğuna ilişkin girilen diyalogların ve tartışma etkinliklerinin 

insanoğlunun başına gelebilecek en iyi şey olduğunu belirten Sokrates, bütün hayatını 

insanların böyle bir yaşama ulaşmasını sağlamaya adamıştır. Erdem araştırması, 

kuşkusuz Sokrates’in yaşamı ve felsefesi için vazgeçilmez bir faaliyet olmuştur. 

Psukhe/ruh kavramını kendisine atfettiğimiz Sokrates’in insanı insan yapan asıl 

yanının, özü akıl olan psukhe olduğunu vurguladığına değinmiştik. Bu durumda ruh 

kavramıyla yakından ilişkili olan erdem/arete ve mutluluk/eudaimonia gibi diğer iki 

önemli kavramı incelemeye başlayabiliriz. Her şeyden önce Sokrates, insan varlıklarını 

diğer canlılardan ayıran yanının ruhsal ya da akli boyutu olduğunu düşünmektedir. O 

halde erdemli bir yaşam sadece insana özgü olacağına göre, erdem insanın diğer 

canlılarla paylaştığı bedensel yanının bir faaliyeti olmaktan ziyade, kendisine özgü olan 

akıllı yanıyla ilgili olmak durumundadır. Zenginlik, süs, itibar ya da politik gücün 

cazibesine kapılmış pek çok insana ruhlarının asıl işlevini gerçekleştirmeleri ve erdemli 

bir hayat sürmeleri için çağrıda bulunan Sokrates, hakiki mutluluğun böylesi gelip 

geçici şeylerde olmadığını ifade etmektedir. “Onları mutlu kılacak şeyin bunlar 

olduğunu düşünen Atinalılardan farklı olarak Sokrates, sadece tek bir şeyle 

ilgilenmiştir: Ruhun mükemmelleştirilmesi aracılığıyla yaşanan erdemli bir hayat” 

(Annas 1987: 2). 
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 Erdemli yaşayışın mutluluğa götüreceği kabulü, ruha gereken özeni göstermeyi 

şart koşar. Bu noktada erdemi bilgiyle özdeşleştiren Sokrates, neyin iyi neyin kötü 

olduğuna ilişkin bilgeliğin insanın nihai mutluluğa ulaşmasındaki temel koşul olduğunu 

belirtir. İnsanın dünya üzerinde bulunma sebebinin ve varlığının amacının ne olduğu 

konusunda derin bir içebakışla ruhuna dönmesi ve erdemli bir hayat sürmesi, onu her 

insanın en büyük isteği olan mutluluğa götürecektir. O halde mutluluğa ulaşmanın yolu 

erdemli olmak, erdemli olmanın yolu da erdemlerin bilgisine sahip olup, onları belirli 

anlarda değil hayatın her anında sürekli olarak uygulamaktır.  

 Sokrates Protagoras’ta erdemlerin bütünlük oluşturduğundan söz eder. Bütün 

erdemler tek bir amacın farklı boyutlarını sunan parçalardır. Erdemlerin birliği, her 

birinin çeşitli biçimlerde bilgelik arayışıyla olan ilgisinden de açıkça görülmektedir. 

İnsanı ahlaklı bir birey ve yurttaş haline getiren tek şey nasıl yaşaması gerektiği ve 

ruhunu neyin mümkün olduğu kadar mükemmel yapacağı konusunda bilgi sahibi 

olmasıdır. “Bu çerçeve içinde iyi yaşamak ahlaki bir hayat sürmek, onun bakış 

açısından kişinin yaşaması gerektiği gibi yaşaması, yani adil ve erdemli yaşaması, buna 

mukabil kötü yaşaması ise adaletsiz ve ahlaksız bir biçimde yaşaması anlamına gelir. 

Ruhun iyi durumda olduğu, gerçekten ve koşulsuz iyi olan erdemin rehberliği altında 

bulunduğu zaman, kişinin kötü ve ahlaksız yaşayabilmesi mümkün olamaz” (Cevizci 

2008: 71).  

Kimsenin bilerek kötülük yapmayacağını iddia eden filozof, erdemin bilgisine 

sahip olan ve bunu hayata geçirebilen birinin kötü yaşayamayacağını, dolayısıyla 

toplum içinde huzurlu ve mutlu olacağını ifade eder. O halde iyiye ve kötüye ilişkin 

bilgi, birbirinden tamamen ayrı iki şey değildir. Böylece erdemin ne olduğu konusunda 

etrafındakileri düşünmeye sevk eden filozof, Menon’da erdemin öğretilip 

öğretilemeyeceğini tartışır. Menon’un “söyler misin Sokrates, erdem öğretilerek mi 

yoksa yaşayarak mı edinilir? Eğer her ikisi de değilse, insan erdemi doğası gereği ya da 

başka bir yolla mı kazanır?” (70a) sorusuna erdemin ne olduğunu bilmediğini ve onun 

ne olduğunu bilen birisiyle de karşılaşmadığını belirterek cevap veren Sokrates’in 

maksadı, Menon’u erdemin gerçekten ne olduğunu düşünmeye itmektir. Erdemin ne 
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olduğuna dair bilgisine güvenen Menon, bir dizi erdem sayarak bilgisini ortaya 

koymaya çalışır.  

Menon: Sorularını cevaplamak hiç de zor olmayacak Sokrates. Mesela 

bir adamın erdemlerini ele alalım. Bir erkek devleti nasıl yöneteceğini ve 

bu yönetim ile dostlarının çıkarlarını sağlamayı, düşmanlarına ise zarar 

vermeyi bilmeli. Ve bu esnada kendi kendine acı çektirmemek için de 

dikkatli olmalı. Bir kadının erdemi de –tabiî öğrenmek istersen- rahatlıkla 

tanımlanabilir. Görevleri; evini temizlemek, içeride yaşananları kapıların 

ardında tutmak ve kocasına itaat etmektir. Her yaşın, her hayat biçiminin, 

genç ya da yaşlı, erkek ya da kadın, bağlı ya da özgür, farklı bir erdemi 

var; sayısız erdem var, bunlar için tanım sıkıntısı da yok. Erdem, 

hareketlerimiz ve yaşlarımızla ilgilidir ve eylemlerimizin içerisinde 

vardır. Aynısı kötü alışkanlıklar için de söylenebilir Sokrates. 

Sokrates: Ne kadar da şanslıyım Menon! Ben sadece bir erdem 

istemişken, sen bir kovan dolusu arı sundun bana. Arı sürüsü demişken 

sorayım; bir arının doğası nedir? Senin yanıtın birçok arı türü bulunduğu 

yönünde olacaktır. Ve ben cevap vereyim; iyi de, arıdan arıya fark var. 

Onca ve başka arı türleri var. Yoksa arılar güzellik, boyut ve şekil gibi 

niteliklerine göre ayrılmaz mı? Buna ne yanıt verirsin? 

Menon: Arıların birbirinden farklı olmadığını söylerim. 

Sokrates: Bilmek istediğim Menon, onları ayırmayan fakat benzeştiren 

nitelikleri nedir, diye sorsam cevap verebilir misin? 

Menon: Evet, verebilirim. 

Sokrates: O halde ne kadar çok ve çeşitli olursa olsun, onları erdem 

yapan ortak bir doğaları var. Bu nedenle “erdem nedir?” sorusunu 

yanıtlamak isteyen birisi, gözünü dört açmalı. Anlıyor musun? (71e- 

72d). 
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 Sokrates’in erdem araştırmasında ulaşmak istediği nokta sayısı sonsuza kadar 

genişletilebilecek bir erdemli davranışlar listesi yapmaktan ziyade, erdemin tüm 

biçimlerinde ortak olan değişmez özüdür. Erdemi erdem yapan şeyin ne olduğu erdemli 

eylemlerin tüketildiği bir erdem listesi ile ortaya çıkarılamaz. Her erdemli eylemi 

erdemli kılan ve tüm erdemlerde ortak olan değişmez özellik,  tüm erdemler için tek bir 

ortak tanım Sokrates’in Menon’dan üzerinde düşünmesini beklediği şeydir. Bunun 

üzerine Menon, ilkin erdemin insanoğlunu yönetme gücü olduğuna ilişkin bir tanım 

ortaya koyar (73d). Bu tanım kuşkusuz Sokrates’i tatmin etmekten oldukça uzaktır. 

Yeni tanımlara yol açmak için Sokrates, Menon’dan yönetme gücünün “erdem”in 

kendisi mi yoksa “bir erdem”mi olduğunu düşünmesini ister.  

Tıpkı “şekil” in ya da “renk”in kendisi “bir şekil” ya da “bir renk” aracılığıyla 

tanımlanmıyorsa “erdem” in kendisi de “bir erdem” aracılığıyla tanımlanamamaktadır. 

Sokrates’in çabası, evrensel olarak erdemin ne olduğunu bulmaktır, oysa Menon tekil 

olanı çoğul haline getirmekte ve bir bütün olarak erdemi anlatmaktan çok, parçalara 

ayırmaktadır. Menon’un hatası tanımın kendisiyle, tanımlanan şeyin ortaya çıktığı 

durumları birbirine karıştırmış olmasıdır.   

 Görüldüğü gibi Sokrates’in erdem üzerine araştırması erdemin ortaya çıktığı 

tekil durumları saptamaktan ziyade, erdemin değişmez doğasını ortaya koymaya 

yönelik bütüncül bir çabadır. Bu çabada kişinin erdemli,  başka bir deyişle sorgulanmış 

bir hayat sürmesinde bilgiyi eylemin önüne koyan Sokrates, erdemin özünün bilgisine 

erişilmeden erdemli eylemlerde bulunulamayacağını ifade eder. Ancak böyle bütünsel 

bir öz bilgisinin hakiki mutluluğa götürebileceğini düşünen filozof için erdem ve 

mutluluk ilişkisi bilgi ile kurulabilmektedir. Buna göre mutluluğa götüren ya da iyi 

olarak nitelendirilen pek çok davranış bilgisizlik nedeniyle kötülüğe götürebilmekte ve 

mutsuzluğa neden olabilmektedir. Kişinin kendini bilmesi, ruhunda var olan bu yetiyi 

görebilmesi ve onu harekete geçirerek eudaimoniaya ulaşabilmesidir.  

Gerçek benliğin psukhe olduğunun bilinmesinden sonra, psukhenin 

ne olduğu sorusu sorulabilir: Bir şeyin ne olduğunu bilmek, Sokrates 

açısından o şeyin ne için olduğunu, onun amacının ne olduğunu bilmektir 

(…) Bir ayakkabıcının erdemi, ayakkabıların ne için olduğu ve nasıl 
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yapılacağıyla ilgili bilgeliktir; hekimin erdemi bedenin sağlığı ve bu 

sağlığın nasıl temin edileceğiyle ilgili bilgeliktir. Hem bir birey hem de 

toplumsal bir varlık olarak insanın erdemi de cesaret, adalet, ölçülülük, 

dindarlık benzeri, onu ahlaki bir fail ve gerçek bir yurttaş kılan erdemlerin 

bilgisidir. Erdem olan bilgi şu halde, (i) neyin iyi neyin kötü olduğuna, (ii) 

insanın gerçek benliğine, psukheye, onun nihai amacına ilişkin bir bilgiye 

ek olarak, (iii) onu aynı anda hem ahlaklı bir insan hem de bir yurttaş kılan 

tek tek erdemlerin bilgisinden oluşur (Cevizci 2006: 80). 

 

 Bu anlamda kişi hayatının her anında erdemlerin bilgisine sahip olduğu ölçüde 

doğru eylemde bulunabilir. Cesaret, korkusuzca tehlikeye atılmak ya da gözü kara 

olmak demek değildir, aksine cesaret erdeminin bilgisine bütünüyle sahip olan biri ne 

zaman ve neden korkup korkmayacağını bilen kişidir. Nedensiz veya gereksiz yere 

kendisini tehlikeye atan kişi cesur değil, sadece bilgisizdir. Aynı şekilde bir insanı adil, 

cesur, ölçülü ya da dindar yapan onun eylemlerinde ortaya çıkan bilgisidir. İnsan ancak 

erdemlerin bilgisine sahipse kendi üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirebilir.  

Sokrates’in üzerinde ısrarla durduğu erdemin doğasını belirleme çabası, onun 

erdemlerin birliği düşüncesinden ileri gelir. Sokrates erdemi bilgelikle özdeşleştirerek 

en nihayetinde bütün erdemlerin bir olduğunu fakat sadece farklı zamanlarda ve 

durumlarda farklı isimlerin verildiğini ifade eder. Erdem ve mutluluk arasında ayrılmaz 

bir ilişki olduğunu ifade eden filozof için mutlu olmak isteyen herkes erdemlerin 

bilgisine sahip olmalı ve bu bilgiyi eylemlerinde cisimleştirmelidir.  
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2.7. Felsefi Eros ve Erosun Daimonik Doğası 

 

Başlangıçta kaos vardı ve sonra geniş bağırlı yer var oldu, bütün canlılara her zaman 

için sunulan en emin dayanak ve de Aşk [Eros]…     

Hesiodos 

Sokrates’in felsefi soruşturmalarının temelinde yatan gizemli boyutuna daha 

önce kısaca değinilmişti. Bütün bir felsefi çabanın zemininde duran bu mistik 

deneyimin şimdi daha yakından incelenmesi gerekmektedir. Sokrates’in Tanrı inancı ve 

erosun (έρως) Sokratik yöntemdeki yeri hiç şüphesiz oldukça büyüktür. Bilindiği gibi 

Sokrates’in Tanrı inancı onu Delphoi tapınağında söylenen kehanetin doğru olup 

olmadığına yönelik araştırmaya sevk etmiştir. Bu olay Sokrates’in hayatında ve onun 

bilgelik arayışında çok önemli bir motif olmakla birlikte, filozof açısından Tanrı’nın 

insanlara vermek isteği dersin de cisimleşme biçimi olarak yorumlanmıştır. Onun 

bilgelik arayışında Tanrı’nın yeri yadsınamayacak boyuttadır. 

 

   Hakiki bilgelik sadece Tanrı’ya mahsustur. Tanrı kâhin aracılığıyla 

da, insanın bilgeliğinin önemsiz bir şey ya da bir hiç mesafesinde 

olduğunu anlatmak istemiştir. Bana öyle görünüyor ki, o, gerçekte 

Sokrates’e hitap ediyor değildir, fakat benim adımı bir örnek olarak 

kullanmak suretiyle, sanki bize şunu anlatmak istemektedir: “Siz 

insanlar arasında en bilgesi, Sokrates gibi, bilgelik yönünden gerçekte 

değersiz olduğunun farkına varandır.” İşte bunun içindir ki, bugün bile, 

Tanrı’nın emrine uyarak dolaşmaya devam ediyor ve yurttaş olsun, 

yabancı olsun, bilge olduğunu sandığım kimi bulursam, konuşup 

sorguluyorum; bu insanların bilge olmadıklarını anlayınca da Tanrı’nın 

kelamına uyarak kendilerine bilge olmadıklarını gösteriyorum (Savunma 

23a-c).  
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 Tanrı’dan aldığı bu görevi yerine getirebilmek için bütün zamanını harcayan 

Sokrates, kendisi ve çevresiyle olduğu kadar devlet işleriyle de yakından ilgilenememiş 

ve hayatını yoksulluk içinde geçirmiştir.  İnsanların salt maddi olana yönelik ilgileri 

neticesinde ruhlarına gerekli özeni göstermekten uzak oldukları gerçeği ve Tanrı’nın 

Sokrates’ten onları doğru ve erdemli bir yaşama yöneltmesini istediğinde dair inancı, 

filozofun tüm hayatını bu göreve adamasına neden olmuştur. Tanrı’nın sözlerini 

felsefesinin merkezine yerleştiren filozofun tanrılara inanmadığı ya da yeni tanrılar icat 

ederek gençleri kötü biçimde etkilediği gerekçesiyle cezalandırılması büyük bir 

haksızlık olmuştur. Tahmin edileceği üzere Sokrates’i ölüme götüren neden, onun tanrı 

tanımaz oluşu değil, gerçekte özünde tanrısallığı barındıran bir eylemle insanların 

alışıldık yaşamları içinde kaldıramayacakları bir rahatsızlık oluşturmasıdır.  

Sokrates’i ilahî bir görev olarak felsefe yapmaya götüren tutkusu onun hakikate 

doğru yol almasını sağlamıştır. Tanrı, ruhunu kendisine açması için Sokrates’in 

içindeki erosu (aşk) uyandırmıştır. Erosun daimonik doğası Sokrates’in Tanrı’nın 

rehberliğine açık hale gelmesini sağlamıştır. Basitçe insani tutku olmaktan ziyade 

daimonik doğaya sahip olan eros, insanı tanrısallığa ve kendini aşan benliğe bağlar 

(Howland 2006: 59). Daimon, klasik mitolojide yarı Tanrı, yarı insan anlamına gelir ve 

tanrısal bir kudretle aydınlanmış insanlara atfedilir. Sokrates, kendisini harekete geçiren 

bu gücün daimonik bir doğaya sahip olduğunu düşünmektedir.  

 Sokrates’in, ruhun özünün akıl olduğu ve herkesi eylemlerinde aklını ölçüt 

alarak erdemli olmaya davet edişi, kuşkusuz olun akılcılığa yaptığı vurguyu ön plana 

çıkarmaktadır. Ancak görünen o ki, Sokrates’in bu görüşünün temelinde açıkça akıl dışı 

bir öğe de bulunmaktadır. İşte onun varlığının akıl dışı yanı, içinde taşıdığı eros ve 

daimon olmak durumundadır.  O halde Sokrates için felsefe, aklı olduğu kadar 

duyguları da içine alan, insanı bütünsel olarak değerlendiren hayati bir etkinliktir.    

 Bildiği tek şeyin hiçbir şey bilmediği olduğunu söyleyen Sokrates, Şölen’de bu 

cümlesini “aşkla ilgili şeyler dışında hiçbir şey bilmediğini” söyleyerek sınırlamıştır 

(177d9).  Gerçekten de eros Sokrates’in üzerinde çokça durduğu ve felsefesinin 

temelindeki varlığı her daim hissedilen oldukça etkili bir motif olmuştur. Her şeyden 

önce erosu salt cinsel dürtüye indirgememek ve kösnül (erotic) olanla karıştırmamak 
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gerekir. Sokrates için eros, fiziksel güzellik ile insanın erdemli bir yaşayışa sahip 

olmasını sağlayan ruh güzelliğinin birleştiği ideal kişide cisimleşir.  

Yunanca eros teriminin kökeninin soru sormak anlamına gelen erótan fiilinden 

geldiği düşünülürse, Sokrates’in yönteminde aşkın yeri daha net bir biçimde 

anlaşılabilir. Şüphesiz erosun çürütme yönteminde yadsınamayacak bir yeri vardır. 

Onun güzel gençlerle felsefe yapmaktan aldığı hazza pek çok diyalogda değindiği 

bilinmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta Sokrates’in karşısındaki 

gencin fiziksel güzelliği karşısında duyduğu etkinin salt bir tepkisi olarak ona 

yönelmekten çok, belirli bir amaç için diyaloğa girdiğidir. Fiziksel güzellik bakımından 

yetkin olan gençlerin ideal bir insan modeli oluşturabilmeleri için ruhsal açıdan da 

yetkin duruma gelmeleri amacıyla gençleri sorgulayan Sokrates, onlara hoş sözler 

söyleyerek gururlarını okşamayı değil, sorularıyla bilgisizliklerini yüzlerine vurmayı 

tercih etmektedir. Çünkü onun gözünde fiziksel güzellik, erdemli bir yaşamla 

desteklenmediği takdirde hiçbir anlam taşımayacak kadar önemsizleşmektedir. 

 Sokrates’in yönteminde eros, sorgulama faaliyetine karşılık gelmektedir. O aşk 

üzerine girdiği diyaloglarda karşısındakine âşık olduğu kişiyle nasıl konuşması 

gerektiğini, ona nasıl soru sorması gerektiğini anlatır. Bu gerçekten de Sokrates’in çok 

iyi bildiği bir konudur. Onun tartışmanın seyrini çizen ve çıkarsanacak sonucun 

yadsınamayacak öncüllerini adım adım ortaya koyacak şekilde ilerleyen keskin zekası, 

çürütme etkinliğinde somutlaşır. Bu nedenle eros, Sokrates için aşk anlamıyla birlikte 

sorgulama faaliyeti şeklinde düşünülmelidir. En nihayetinde Sokrates’in erosu, 

gençlerin erdemli bir şekilde yaşamalarını sağlamaya yönelik sahip oldukları 

potansiyelleri aktüel hale getirmeye yarayacak bir aşkla gerçekleştirilen sorgulama 

faaliyetidir. Bu nedenle sorgulama ve çürütmenin tüm olumsuz özellikleri Sokratik 

aşkta mevcuttur. Her şeyden önce aşk, eksik olma durumunun getirdiği tamamlanma 

arzusunun doğası gereği olumsuz bir yapıdadır.  

Bununla birlikte tamamlanma arzusuyla girilen diyalogda çürütme yönteminin 

sınayan ve olumsuzlayan tavrı içerisinde karşı taraf için oldukça zor koşullar 

bulunmaktadır. Fakat tüm bu olumsuzluklar, kişinin doğurtma süreciyle kendini bulması 

ve ruhunu erdemli bir hayata yükseltebilmesi için vazgeçilmezdir.  
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Sevgi ilişkisi olumsuz bir doğadadır çünkü sevgiliye, zaten belirli 

belirsiz sahip olduğu eksikli olmaklık bilincini tam anlamıyla 

kazandırabilmek için, Sokrates onu her noktada olumsuzlamak durumunda 

kalır. Nasıl ki, bilgisizliğin bilinci bilgiye giden yolun en temelli kilometre 

taşını oluşturur, bunun gibi, sevgilinin ideal insana ulaşabilmesinin yolu, 

onun eksikli bir insan olduğunu tam olarak görmesinden geçmektedir. Bu 

nedenle Sokrates, sevgilinin dayandığı her şeyi çürütür, onun her an bir 

gerginlik içinde kalmasına özen gösterir. Sevgilinin yaşadığı bu sıkıntı ver 

gerginlik, sevgiliyi düzlüğe çıkaracak en sağlam yoldur ve sevgili için her 

bakımdan iyidir (Cevizci 1984: 124).  

Bilgisizlikten bilgiye giden yolda aşk çok önemli bir adımdır. Bu aşkın bilgelik 

aşkı, gencin güzelliğine duyulan aşk ya da ilahî göreve duyulan saygıdan dolayı Tanrı 

aşkı olduğu söylenebilir.  Sokrates, Şölen’de aşkı Diotima adında bir kâhinden 

öğrendiğini ifade eder.  

Sokrates: Nedir Aşk? Bir ölümlü mü?  

Diotima: Hiç değil. 

Sokrates: Ne öyleyse? 

Diotima: (…) Ölümlü ile ölümsüz arası bir şey. 

Sokrates: Ne demek istiyorsun Diotima? 

Diotima: Büyük bir daimon o, Sokrates. Çünkü daimon karakterli bir varlık 

ölümlü ile ölümsüz arasıdır. 

Sokrates: Peki onun yetkisi ve görevi nedir? 

Diotima: O, insanlardan gelen şeyleri tanrılara, tanrılardan gelen şeyleri de 

insanlara bildirir ve taşır: Bir yanda dilekler ve kurbanlar, öbür yanda 

emirler ve kurbanların karşılığı vardır ve bu daimon, insanlarla tanrıları 

ayıran mesafenin ortasında yer aldığından, ara boşluğun doldurulmasına 

hizmet eder ve böylece Bütün’ün kendi kendisine bağlı kalmasını sağlar. 

Bütün kehanet sanatı, rahiplerin kurbanlarla, inisiasyonlarla, afsunlarla, 

kehanet ve büyücülük alanına giren her şeyle ilgili sanatı, bu daimondan 
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gelir. Tanrı, insanların işine karışmaz, ama bu daimon sayesinde tanrılar 

türlü çeşitli yollardan insanlarla ilişkiye girerler, onlarla uykuda, ya da 

uyanık iken konuşurlar. Bu işlerde bilgili insan, daimonlu bir varlıktır, başka 

bir alanda - sanat, zanaat- bilgili bir insan ise, ancak bir işçidir. Bu 

daimonlar pek çok ve pek çeşitlidirler: İçlerinden biri de Aşk’tır (202d8- 

203d). 

 

  Sokrates Tanrı’nın erosun daimonik doğası aracılığıyla kendisiyle iletişime 

geçtiğine ve insanları erdemli olmaya çağırdığına inanmaktadır. Sokrates’in içindeki 

eros, onun hakikatin peşinden koşmasını sağlamış ve hayatını böylesi kutsal bir göreve 

adamasına neden olmuştur. Erosun bedensel yönelimle başlayan fakat nihai bir amaca 

doğru ilerleyen daimonik yapısı salt kösnülden farklı olan bir temaşaya yükselmek ister.  

Ancak bu yükseliş için öncelikle kişinin güzel bedenler arayarak onlara güzel 

söylemlerde bulunması gerekir.  

Erosun harekete geçirdiği bu kişi, öncelikle tek bir bedenin güzelliği karşısında 

büyülenecek fakat sonra farklı bedenlerdeki güzelliklerin bir ve aynı güzelliğin farklı 

görünümleri olduğunu anlayacaktır. Bu sayede erosun doğasını kavramaya başlayan 

kişi artık tek bir güzel bedene değil, bütün güzel bedenlere aşık olmaya başlayacaktır. 

Ancak sonra bedensel güzelliğin yanında ondan çok daha üstün bir başka güzelliğin -

ruh güzelliğinin- olduğunu fark eder.  O halde yapması gereken şeyin, güzelliği insan 

eylemlerinde ortaya çıkarmak için çabalamak olduğunu anlar. Böyle bir çaba ancak 

söylemler üretmekten ve gençleri bu söylemlerle doğru yola sevk etmekten oluşur.  

“Gözlerini güzelin okyanusuna çevirip, onu temaşaya koyulduğu gibi, güzel 

söylemler - sayısız muhteşem söylemler-  bilgi aşkının cesur hamlelerinden doğan 

düşünceler üretmeye başlar” (210a4- e). 

 Sokrates, erosun nihai amacının kendisinde cisimleştiği aşkın en yüksek 

mertebesine ulaşmış bir insandır. Diotima, o ana kadar harcanan tüm çabanın ezelî 

ebedî olan, doğup ölmeyen, artıp azalmayan hakiki güzelliğe ulaşma amacına hizmet 

ettiğini söylemiştir Sokrates’e ve bu süreç tek bir güzel bedenden iki güzel bedene, iki 

güzel bedenden bütün güzel bedenlere, bütün güzel bedenlerden güzel eylemlere, güzel 
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eylemlerden güzel bilimlere ve bilimlerden de, nihayet, tek bir bilime, güzelin 

biliminden başka bir şey olmayan bilime doğru basamak basamak sürekli yükselerek, 

sonunda güzelliğin bizzat kendisini bilmeye doğru ilerler (211c3-9). Güzelliğin 

kendisini temaşa eden insan için artık maddi şeylerin ya da ün ve statünün hiçbir önemi 

yoktur. Böyle bir insan erdemlerin bilgisine sahip olup onları hayata geçirebilen bir 

insandır ve erdemli bir insan ezelî ebedî mutluluğa ulaşmıştır.  

Hayatta yaşanmaya değer biricik an, insanın güzelliğin kendisini 

temaşa ettiği andır. Eğer günün birinde sen de onu görecek olursan, servet 

ve samanı, süsü püsü, şimdi karşına çıktığında aklını başından alan güzel 

çocukları ve delikanlıları; sadece görebilmek, her zaman birlikte 

olabilmek uğruna seni  -ve daha birçoklarını-  mümkün olsa yemek 

içmekten bile vazgeçirecek olan ve hep güzelliklerini seyredip, yanlarında 

olmaktan başka bir şey istemediğiniz sevgilileri artık gözün görmez olur 

(…) Gözlerini yukarılara çevirmiş, bu güzelliği temaşa eden, bunun için 

gerekli imkânlara sahip bulunan, onunla birlik halinde yaşayan bir insanın 

hayatı sıradan bir hayat olabilir mi? O insan ancak o zaman - yani 

güzelliği, onu görünür kılan organı vasıtasıyla gördüğü zaman- artık 

erdemin simülasyonlarını değil, kendisini doğurabilir, çünkü o artık bir 

simülasyona bağlanmaktan çıkmış, hakiki erdeme bağlanmıştır diye 

düşünmez misin? İmdi, o insan eğer hakiki erdemi doğurur ve beslerse, 

tanrıların sevgili kulu olmaz mı? Ve bütün insanlar arasında ölümsüzlüğe 

bir o layık olmaz mı? (211d- 212 b). 

 

 Sokrates erosun sesini dinleyerek Diotima’nın sözlerini hayata geçirmiş ve 

etrafındakileri de erdemli olmaları için hayatı boyunca sınayarak bilgisizliklerini 

göstermiştir. Ona göre insan doğasını böylesi bir nimete kavuşturmada erostan daha 

büyük bir yardımcı bulunmamaktadır. Sokrates insanları bu nimete kavuşturmak için 

önce onların ön yargılarını çürütme yöntemiyle yok ederken ardından doğurtma 

yöntemiyle hakikati gün yüzüne çıkarmaya çalışmaktadır. Dikkat edildiğinde doğurtma 

etkinliğinin de, doğasını erostan aldığı görülmektedir.  
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 Erosun doğasında doğurganlık vardır ve doğurmanın kişi ölüp gitse de nesil 

üretmek anlamında bir ölümsüzlük göstergesi olduğu düşünürse Sokrates’in doğurtma 

sanatına verdiği değer daha da netleşmektedir. Sokrates, bir ebe edasıyla insanlara 

hakikati doğurturken hem onların hem de kendi ruhunun ölümsüzleştiği tanrısal bir 

deneyim yaşamaktadır. Ruhun ölümsüzlüğüne olan inancı onun, insanların ruhlarını 

mümkün olduğunca mükemmel kılmanın gerekli olduğunu düşünmesini sağlamıştır. 

Sokrates bu tanrısal amaca hizmet ederken bir anlamda kendi ruhunu da ölümsüz 

kılmaktadır.  

Diotima’nın sözünü ettiği daimonun, Sokrates’e kimi zaman sesini duyurduğu 

filozof tarafından ifade edilmektedir. Tanrı’nın bu şekilde kendisi ile iletişim kurduğunu 

düşünen Sokrates, daimonun onu pek çok kez asıl amacından uzaklaşmasına neden 

olacak bazı şeyleri yapmaktan alıkoyduğunu belirtir. Sokrates’in içindeki eros onu 

harekete geçirici bir güç uygularken, daimon engelleyici bir güç olarak karşısına çıkar. 

Ancak bu engelleyici güç yine de olumsuz bir öğe olmaktan çok onun amacına hizmet 

eden yardımcı bir unsurdur. Ona üstlendiği görevi hatırlatan ve ondan uzaklaşmasını 

engelleyen daimon Sokrates için erosu nihai hedefine doğru yöneltmektedir.  

 

Benim sokak sokak dolaşarak her birinize tek tek akıl vermem, 

işgüzarlık ederek özel işlere burnumu sokmam ama resmi işlerde 

kalabalıkların önüne çıkmaya ve devlete akıl vermeye cesaret edemeyişim, 

sizde belki şaşkınlık yaratmış olabilir. Bunun sebebi kendisini bana zaman 

zaman duyuran kutsal ses; bende ilahî bir şeyin ortaya çıktığını 

söylediğimi herhalde pek çok kez işitmişsinizdir; zaten Meletos da, 

suçlamasında alaylı bir dille söz etmiş ondan. Çocukluğumdan beri 

içimden bir ses bana kendisini duyurur; beni herhangi bir şey yapmaya 

asla cesaretlendirmeyen bu ses, her ne zaman gelse, beni yapmaya 

kalkıştığım şeyi yapmaktan alıkoyar. Beni engellemesi ne kadar da hoş bir 

şeymiş meğer. Şunu iyi bilin, ey Atinalılar, birtakım politik görevlere 

soyunsaydım eğer, ta o zamanlar öldürülmüş olurdum, size de kendime de 

en küçük bir faydam olmazdı (Savunma  31c5- e). 
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Sokrates’in sözünü ettiği bu kutsal ses başka bir ifadeyle daimon, onun hayatını 

insanlara bilgisizliklerini göstermeye adamasına neden olmuş ve onu kendisine maddi 

kazanç ya da statü sağlayacak her işi yapmaktan alıkoymuştur. Ancak bu, Sokrates için 

olumsuz bir şey olarak yorumlanmamaktadır çünkü o eğer bu tür işleri yapmış olsaydı 

zaten çoktan öldürülmüş olacağını düşünmektedir.  Daimon, Sokrates’in hayatına ilahî 

bir ses olarak rehberlik etmiştir. Akılcığıyla bilinen filozofun Tanrı’dan geldiğine 

inandığı bu sese kulak vererek hayatını şekillendirmesi, onun akıl dışı yanını gözler 

önüne sermektedir.  

Daimonun bir diğer özelliği, onun Sokratik yöntemde her zaman bir kesinsizlik 

öğesi olarak göz önünde bulundurulmasıdır. Daimon, Sokrates’in bütünüyle kesinlik 

öğesi olarak kullandığı diyalektiğin tümdengelimsel yapısının karşısında akıl dışı olma 

özelliğiyle tam bir kesinsizlik ya da belirsizlik unsuru olarak durmaktadır. Bu da 

çürütme yönteminin bütünüyle akılsal biçimde ilerlemesine engel olmaktadır 

(Friedlander 1958: 34).  

Görüldüğü gibi Sokrates’i salt bir akılcı olarak yorumlamak onun insanı akıl 

yetisi kadar cinsel dürtüleri, tutkuları ve duyguları da olan bütünlüklü bir varlık olarak 

kabul ettiği gerçeğini gözden kaçırmak olacaktır. Her şeyden önce eros, varlığını cinsel 

dürtüler yoluyla fiziksel güzelliğe yönelterek kendini görünür kılmakta fakat sonrasında 

ruh güzelliğine yükselerek hakiki güzelin kendisinin temaşa edilmesini sağlayarak 

kişide tinsel bir dönüşüm gerçekleşmesine aracılık etmektedir. Burada eros ve daimon 

ile insanın içindeki tanrısal sese kulak vererek sahip olduğu ruhsal boyutu 

mükemmelleştirme çabası, Sokrates’in felsefesinin akıl dışı boyutunu oluşturmaktadır.  
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3. BÖLÜM 

S. KIERKEGAARD’IN FELSEFİ SÖYLEMİNİN TEMEL KONULARI 

 

 Kierkegaard’ın felsefi söylemine bir giriş niteliğinde olan bu bölümün amacı, 

filozofun felsefe anlayışının arka planını oluşturan temel kabulleri ve görüşleri kısaca 

değerlendirmektir. Filozofun yaşamından ayrılamayan felsefi duruşu serimlenerek, 

kullandığı söylem biçimine geçiş için zemin hazırlamak istenmiştir. Bu bağlamda 

Modern İnsanın Sözde Hıristiyanın Durumu adlı ilk alt başlıkta, öncelikle filozofun 

yaşadığı döneme ve bu dönemdeki Hıristiyanlık anlayışına getirdiği eleştirilere 

değinilerek düşüncelerinin temeline ışık tutulmaya çalışılmıştır. Çağının tutkusuz fakat 

yoğun bir düşünce çağı olduğuna ilişkin iddiaları temellendirilerek modern insanın 

gerçek bir birey olmaktan ne denli uzak olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Filozofun 

dinin doğasına ilişkin görüşleri, Hıristiyanlık ile Hıristiyan âlemi arasında yaptığı 

ayrımla somutlaştırılmaya çalışılmış ve kendisine göre Hıristiyan âlemi içinde gerçek 

bir Hıristiyan olmanın zorluklarından söz edilmiştir. 

Kierkegaard’a Göre Doğru Felsefe Nedir? adlı ikinci alt başlıkta felsefenin, onu 

gerçekleştiren filozoftan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği tezine değinilerek 

doğru felsefenin söz ile edim arasındaki uyum olduğu görüşüyle felsefeden ne 

anladığını ortaya koymaya çalıştığımız filozofun, hakikate ilişkin görüşleri 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda hakikate ulaşmada birbiriyle çatışan iki farklı 

yol olarak felsefe ve iman ilişkisinin incelendiği Hakikate Ulaşmanın Çatışan İki 

Hipotezi: Felsefe ve İman adlı üçüncü alt başlığa geçiş sağlanmak istenmiştir. Bu 

bölümde hakikate ilişkin felsefi ve dinî hipotezler incelenerek ikisi arasındaki fark 

netleştirilmeye çalışılmıştır.  

Tutku ve Paradoksun Hakikate Ulaşmadaki Rolü adlı dördüncü alt başlıkta 

İbrahim ve inancı üzerine bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Tanrı ve mutlak paradoks 

arasındaki ilişkinin bireyin seçim ve özgürlüğe giden yolundaki belirleyici rolü üzerinde 

durularak, Kierkegaard’ın özgürlük anlayışının zemini oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Absürdün paradoksal doğasına ilişkin tutkunun iman yolundaki önemine değinilerek 
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İmanın Otopsisi adlı beşinci bölüme geçiş sağlanmıştır. Bu bölümde imanın öznelliği ve 

İsa ile çağdaş olmanın koşulları üzerinde durulmuştur. 

Birey, Ben ve Özgürlük İlişkisi adlı altıncı bölümde Kierkegaard’ın özgürlük 

anlayışının temel varsayımları ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve benliğin gelişimi için 

gerekli olan kabullere yer verilmiştir. Bu bağlamda özgürlüğe giden yolda kaygı ve 

umutsuzluğun rolü ile benliğin bir sentez oluşu tezinin önemi üzerinde durulmuştur. 

İnsan Probleminin Varoluş Alanları Çerçevesinde Yorumlanması adlı yedinci ve son alt 

başlıkta ise buraya kadar anlatılanlar kısaca estetik, etik ve dinî varolma tarzları içine 

dâhil edilerek Kierkegaard’ın insan problemine ilişkin görüşü kısaca şekillendirilmek 

istenmiştir. 

Buraya kadar genel olarak Kierkegaard’ın felsefesine bir giriş yapmaya 

çalıştığımız tezimizin asıl amacı, söz konusu filozofun felsefi söylemini nasıl kurmuş 

olduğudur. Son bölümümüzün kapsamı dahilinde olan bu amaca, bu bölüm aracılığıyla 

daha da net bir giriş yapılmış olmaktadır. 

 

3.1. Modern İnsanın ve Sözde Hıristiyan’ın Durumu 

 

 Kierkegaard’ın görüşlerini anlamak için öncelikle onun yaşadığı dönemi nasıl 

nitelendirdiğine ve bu dönemde Hıristiyanlığın nasıl yorumlandığına kısaca değinmek 

gerekmektedir.  

 Çağını tutkudan yoksun bir düşünce çağı olarak nitelendiren Kierkegaard, insan 

varoluşu için gerekli olan her şeyin, sınırları belirlenmiş birer öğreti haline getirildiğini 

belirtmektedir. Bilimin hızla ilerlemesi ile ona duyulan sarsılmaz güven sonucunda 

bilimsel metodun insan hayatının neredeyse her alanında söz sahibi olması, ona göre 

varoluşun doğasını bozmaktadır. Yaşadığı dönemi şiddetle eleştiren filozof, insanların, 

birey olmanın ne anlama geldiğini unutarak, ancak topluluk içinde var olabilen korkak 

varlıklara dönüştüklerini ifade etmektedir. 

Yaşadığımız çağın kaçamak tavrının temelinde vis inertiae 

(eylemsizlik gücü) vardır ve tutkusuz herkes bunu ilk keşfeden 
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olmasından dolayı kendini kutlar ve böylece daha da zeki olur (…) 

Yaşadığımız çağda karar vermeyi kolaylaştırmak için insanlara dikkatli 

davranma kuralları ve hesap cetvelleri sunuluyor. Eğer bir nesile bir 

eylemi, her an olacakmış görünümü verecek biçimde ertelemek üzere 

diplomatik bir görev verilseydi, o zaman çağımızın devrim çağı kadar 

hatırı sayılır bir ustalık sergilediğini itiraf etmek zorunda kalırdık (…) 

Tutkusuz bir çağın hiçbir değer yargısı yoktur, her şey temsili fikirlere 

dönüşür. Bu yüzden ortalıkta dolaşan belli sözler ve deyişlerin, bir ölçüde 

doğru ve akla yatkın olsa da, içinde hayat olmaz. Öte yandan hiçbir 

kahraman, hiçbir aşık, hiçbir düşünür, hiçbir iman şövalyesi, hiçbir 

gururlu adam bunları tamamen ve bizzat yaşadığını iddia edemez. Nasıl ki 

şimdi kağıt paraların hışırtısından sonra insan gerçek paranın şıngırtısını 

özlüyorsa, insan bugünlerde birazcık özgünlüğün hasretini çekiyor (KBY 

234-8). 

 

Kierkegaard’a göre modern çağda kitle halinde yaşamaya alışan insanların tek 

başlarına eylemde bulunmaları, eylemlerinin başlatıcısı olmaları ve sorumluluğunu 

almaları artık çoğunlukla imkânsız hale gelmiştir. Onlara nerede, ne zaman ve nasıl 

davranacakları belirsiz ama sağlam bir biçimde dikte edilir. Böylelikle insanların tutku 

ve paradoksla yüzleşme olanakları ellerinden alınarak hayatları salt düşünceye 

indirgenir ve kendi benliklerinin farkına varamayacak biçimde normlara uygun 

yaşamaları sağlanır. Bu ise Kierkegaard’ın gözünde yaşamak bile denemeyecek kadar 

zavallı bir durumdan fazlası değildir. Ona göre artık kimsenin gerçekten yaşadığını 

iddia etmeye hakkı yoktur, çünkü bir örnek yaşanan ve içinde özgünlüğe hiç yer 

olmayan bir hayat yaşanmaya değer değildir.  

Modern olarak nitelendirilen dönem, insanı kendi varoluşunun farkında olmayan 

salt pragmatik olanı düşünmeye programlanmış bir hayalete indirgerken, seçimlerinin 

arka planındaki akılsal olmayan belirleyici unsurların gözden kaybolmasına sebep olur. 

Böylelikle insanın kendi olanaklarına ilişkin fikri olmayan ve ona ne verilirse onunla 
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yetinen bir makineye dönüşmesine neden olur. Hiçbir değeri ve hayat görüşü kalmayan 

insan, sadece maddi çıkarlarını ön planda tutarak hayatının anlamını kaybeder. 

 

     Sonunda insanların arzu edeceği tek şey para olacak, zaten o da 

sadece bir temsil, bir soyutlamadır. Bugünlerde genç bir adam kimsenin 

yeteneklerini, sanatını, güzel bir kızın aşkını ya da şöhretini pek 

kıskanmaz; sadece onun parasını kıskanır. Bana para ver, diyecektir, o 

zaman kurtulurum. Fakat genç adam isyan etmeyecektir, nedametin 

ödüllendirileceği şeye layık olmayacaktır. Kendini ayıplayacağı bir şey 

olmadan şu izlenimle ölecektir: Eğer bir parası olsaydı o zaman gerçekten 

yaşar ve hatta önemli bir şeyler de başarırdı (KBY 239). 

 

İnsanları birbirinden artık yaptıkları işler değil, ne kadar paraya sahip oldukları 

ayırmaktadır. Kierkegaard bu çağda paranın iyinin ve kötünün ötesine geçtiğini 

düşünmektedir. Ona göre artık insanlar ne büyük şeyler yapmak için heyecan duymakta 

ne de kötülükle aşağılık günahlara sürüklenmektedirler. Neyin iyi neyin kötü olduğu 

hakkında çoğu kimsenin bir fikrinin olmamasının sebebi, artık onların sadece belirsizlik 

içinde olmalarıdır. Ancak sırf bu belirsizliğin uyarıcı niteliğinden dolayı insanlar artık 

çok daha geveze hale gelmişlerdir. Ona göre gevezelik, insanın iyiliğin gururu kadar, 

kötülüğün pişmanlığını da üzerinden atmasını sağlamaktadır. Çünkü geveze bir özne 

artık sadece üçüncü bir şahıstır, o konuştuğu sözlerin hesabını verme sorumluluğunu 

üzerinden atmış ve kalabalığın içindeki herhangi bir sese dönüşmüştür. Modernizmin 

sonucu olarak toplumda hâkim olan bir-örnekleştirme süreci, insanların somut bireyler 

olarak seçimler yapabilme olanaklarını yadsıyarak, onları kendi yüzleri olmayan soyut 

kavramlara benzetmiştir. Böyle bir toplumda bir birey olmak, bir araya gelmenin 

çelişkisini içermektedir. Artık toplam kaç kişinin bir araya gelerek bir birey olacağına 

sadece matematik karar vermektedir. 
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    Üstün yetenekli tek bir insan bile kendini düşünceden kurtaramaz, 

çünkü çok kısa bir süre içinde kendinin abuk sabuk bir meselenin içinde 

kesir olduğunun farkına varır, böyle olunca da dinin sonsuz özgürlüğüne 

ulaşamaz. Birkaç insanın bir araya gelince ölümle karşılaşmaktan 

korkmayacağı olgusu, bugünlerde bunlardan her birinin birey olarak 

cesareti olduğu anlamına gelmiyor, çünkü birey ölümden de çok, kendi 

başına bir şeyi riske sokma dileğine yönelik düşüncenin yargısından ve 

protestosundan korkuyor. Birey artık Tanrı’ya ait değildir, kedine, 

sevgilisine, sanatına ya da bilimine de ait değildir, bütün şeylerde 

düşünceyle tabi olduğu bir soyutlanmaya ait olduğunun bilincindedir, 

tıpkı bir toprak kölesinin bir malikâneye ait olması gibi. İşte insanlar 

birden fazla olmanın mutlak bir çelişki olduğu durumlarda bunun için bir 

araya gelirler (KBY 248).  

 

Kierkegaard’a göre yeterli sayıda insan bir araya gelerek her türlü saçmalığı bir 

görüş haline getirebilirler. Bir görüşün standardı şu veya bu sayıda imzadan başka bir 

şey değildir. Tüm bunlar modern toplumdaki bir hizaya getirme yasasının sonuçları 

olarak tıpkı bir paralel kenar kuvvetlerin köşegeninin hesaplanması gibi hesaplanabilir. 

Birey, (ki ona hakiki bir birey demek artık imkansız olsa da) içinde huzur bulduğu bu 

sürecin kendi yıkımı olduğunu fark etmeden pek çok soyutlamanın içine çekilir. Bu 

soyutlamaların en önemlisi kuşkusuz her şeyi içine alan kamu kavramıdır. Kierkegaard, 

bu kavrama gerçek bireylerden oluşan antik çağda rastlanamayacağını, bu soyutlamanın 

kişideki sorumluluk ve seçim bilincinin yadsındığı modern çağın ürünü olduğunu 

düşünmektedir. 

 Kamuya ait bir kimsenin sorumluluk almasına gerek yoktur çünkü her hareketi 

zaten kamunun belirlediği prensipler gereği yapılmaktadır. Her konuşma, içinde 

tutkuyu barındırmaktan ve bir amaca yönelik olmaktan ziyade prensip gereği çıkarılan 

seslerden ibarettir, içleri boşaltılmış ve soyutlanmıştır. Dolayısıyla Kierkegaard’a göre 

artık nasıl konuşulacağını bilen kimse kalmamıştır. Çünkü kamunun sesi bireysel 

sözleri lüzumsuz kılmaktadır. Modernizmin akılcılığının insanları bir-örnekleştirdiğini 
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ve kalabalık dışında varolamayan canlılar haline getirdiğini ifade eden filozof, sadece 

pragmatik olanın değerli olduğu modern toplumda tüm insani boyutlarıyla varoluşun 

anlamını yitirdiğini düşünmektedir. 

   Modern insanın içinde bulunduğu durumu bu şekilde anlatan Kierkegaard, 

buradan hareketle Hıristiyanlık ile Hıristiyan âlemi arasında bir ayrım yapar. Onun 

Hegel’e getirdiği eleştirilerin temelinde dini ve Hıristiyanlığı felsefeye ve diyalektik 

sürece bağımlı kılması yatmaktadır. Kierkegaard, Hıristiyanlığın kiliseden ziyade 

İncil’den ve İsa’nın hikâyesinden anlaşılması gerektiğini düşünür. Ona göre Hıristiyan 

âlemi ise papazlar tarafından sosyo-politik veya tarihsel olarak ifade edilen 

Hıristiyanlıktır. Kilisenin yaydığı Hıristiyanlığın bu biçimi ideal biçimde yaşanması 

gereken Hıristiyanlıktan oldukça uzaktır. Sorun, bu Hıristiyan âlemi içinde nasıl gerçek 

bir Hıristiyan olunacağıdır.  

Kierkegaard, Hıristiyanlığı pagan olmayan tek hayat görüşü olarak 

değerlendirir. Önceden Hıristiyanlığın ne olup olmadığına İncil karar verirken, artık 

kilise karar vermektedir. Kilise nesnel ve kesin bir müracaat kaynağı olarak hizmet 

vermektedir. Özne bu şekilde nesnel hakikatin hazır durduğuna ve kendisinin ona 

eklenmeye istekli olduğuna ikna edilir. Burada söz konusu olan, öznenin hakikatle 

ilişkisinin nesnel bir biçimde sunulmaya çalışılmasıdır. Fakat Kierkegaard’a göre 

kilisenin bu yaklaşımı, hakikatin bütünüyle öznel bir ilişki olduğunu ima eden küçük 

Sokratik sırrı görmezden gelmektedir. 

Eğer hakikat tinsel bir şeyse bu, onun içsel bir dönüşüm olduğu anlamına gelir, 

bu bakımdan hakikat içselliğin bilincine varılmasıdır, dolaysız bir bilinç ile önermeler 

özeti arasındaki serbest ve dolaysız bir ilişki değildir, bu ilişki öznelliğin en kesin 

ifadesi olan imandır. Nesnel olana yönelik bir uğraş içindeki insanlar her zaman bir 

şeye dışarıdan yönlendirilirler. Fakat Hıristiyanlığın içinde ortaya çıkan bu Sokratik sır, 

ruhun içsel hareketi sonucu hakikatin öznenin kendi içindeki dönüşümü olduğunu 

özneye hissettirir. Kilisenin sunduğu teori nesneldir, sonsuz mutluluğuna sonsuzca ve 

tutkulu biçimde ilgi duyan birey bu teoriyle ilişkili olduğunda, mutluluğunu buna 

dayandırdığında komik bir figür haline gelir, çünkü Hristiyanlığın nesnelliği onun bu 

ilgisiyle ölçülemez. O sonsuz ve tutkulu ilgisinden ötürü trajik olmasına karşın sonsuz 
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mutluluğa bu şekilde sadece yaklaşık olarak (approximando) ulaşmasından dolayı 

komik bir figürdür. O sonsuz mutluluğa ulaşma çabası içerisindedir fakat kilise 

öğretisinden hareketle bunu yaptığı için asla tam olarak ulaşamaz. Bu şekilde sonsuz 

mutluluğa yaklaşma, asla tamamlanmayan bir süreçtir (CUP 37-42). 

Kierkegaard’a göre gerçekte varoluşsal bir iletişim olan Hıristiyanlığın bir öğreti 

halini almasında Hristiyan âleminin payı oldukça büyüktür. Kierkegaard’ın Hıristiyan 

âlemine yönelik eleştirileri, önceleri yakın dostu olan piskopos J. Peter Mynester’ın 

ölümünden sonra kendisinden hakikate şahitlik etmiş kutsal biri olarak bahsedilmesi 

hadisesiyle belirginleşir. Kierkegaard’a göre bunları söyleyenler hakikate gerçek bir 

Hıristiyan olarak şahitlik etmenin ne anlama geldiğini dahi bilmemektedirler. Bu tür 

yaklaşımlar imanın bütün zorluklarını ortadan kaldırarak Hıristiyanlığı zayıflatmaktadır. 

Hıristiyanlık bir öğreti haline geldiğinden beri insanların Tanrı’yla olan ilişkisinin 

koptuğunu belirten Kierkegaard, ruhban sınıfı oluşmadan önce Tanrı’nın insanlara daha 

yakın olduğunu düşünmektedir. Rahiplerin çoğalmasıyla Hıristiyanlık yerini Hıristiyan 

âlemine bırakmıştır.  

Hıristiyanlığın tarihi, kiliselerin inşa edilmesiyle adım adım Tanrı’dan 

yabancılaşma sürecidir. Ona göre eğer Tanrı’ya yaklaşmak isteniyorsa, İncil’in her 

sayfasını yorumlayan uzmanların, yalancı hatiplerin ve papazların kurduğu Hıristiyan 

öğreti sisteminin dışında kalınmalıdır. İnsanlara yapmaları gereken her şeyi dikte eden 

bir öğreti içinde risk almaya gerek yoktur. Ama hakikatle yüzleşmek, tıpkı İbrahim’in 

Moria Dağı’nda aldığı türden hayati riskler almayı gerektirir. Kierkegaard’a göre 

Hıristiyan olmak için Hıristiyan âleminin dışında kalmak gerekir. Hıristiyanlığın 

yayılması için profesörlerin ya da papazların ders vermesine değil, hakikate tanıklık 

etmiş kişilere ihtiyaç vardır. Kierkegaard’a göre Hıristiyanlığı bir öğreti biçiminde 

sunarak bir bilim muamelesi yapmak, onu sanki şu anda var olmayan geçmişteki 

herhangi bir şeye dönüştürmektir. Hıristiyanlık, basitçe İsa gibi olmaktır. Hıristiyanlık, 

İsa ile birlikte dünyaya, anlaşılması için değil, içinde varolunması için girmiştir.   

Kierkegaard’a göre bilimsel metot ruh alanına sokulduğunda ölümcül ve 

tehlikeli olmaktadır. Etik ve dinî tutkuyu zayıflatan bilim, nitel değişimin mucizesini 

açıklıyormuş gibi yaparak sadece insanların gözüne toz kaçırmaktadır. Her şeyi 
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açıkladığına insanı ikna etmekte başarılı olduğu ölçüde imanı daraltır, nefes aldığımız 

havadan mahrum bırakır, elimizden sadece dinin hareket noktası olan hayranlığı 

almakla kalmaz, aynı zamanda tinsel yaşamı mümkün kılan olanağı da alır. Hıristiyanlık 

ruhsaldır, ruh içselliktir, içsellik öznelliktir, öznellik özsel olarak tutkudur ve en yoğun 

biçimde kişinin sonsuz mutluluğuyla sonsuz, kişisel, tutkulu ilgisidir. (CUP 15-33.) 

Kierkegaard’a göre Hıristiyanlığı diyalektik bir sürecin uğraklarından biri olarak 

sistem içinde açıklama çabası Hıristiyan âleminin zeminini hazırlamıştır. Sistem imanı 

verili bir şey olarak varsayar. Bu ise Kierkegaard’a göre ön varsayımı olmayan bir 

varsayımdır. Bu varsayımın temelinde Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nde ifade ettiği 

gibi felsefeyi bilimselleştirme çabası hâkimdir. Sınırlarının belirginleştirilmediği hiçbir 

şeyin kapalı bir sistem içinde yeri olmayacaktır. Bu nedenle mutlakla tutkulu ve sonsuz 

ilişkiye girerek sınırlarını zorlayan iman, sistem içinde hakiki bir yere asla sahip 

olmayacaktır. “İçinde hakikatin hakiki biçimde var olduğu tek şey, sadece o hakikatin 

bilimsel sistemidir. Felsefeyi bilim formuna yaklaştırmaya yardım etmek, Hegel’in 

yapmaya kararlı olduğu şeydir. Bunu göstermek için şimdi felsefenin bir bilim statüsüne 

yükseltilme zamanıdır” (Miller 1971: 3-4).  Hegel, felsefeyi bir bilim mertebesine 

yükseltme görevini üzerine alırken, Kierkegaard’a göre onu hakikatin kendisinden 

uzaklaştırmıştır.  

Felsefeyi bilimden daha alt bir statüde gören Hegel, onu bilimin statüsüne 

yükseltmek istemekle felsefeye çok büyük bir fayda sağladığını düşünmektedir. 

Bilimsel değerde bir felsefe, başka bir deyişle hakikatin bilimi, insanların bireysel 

yaşamlarına ve bir bütün olarak topluma ilişkin daha yüksek bir kavrayışa ulaşmalarını 

sağlayacaktır. Kierkegaard’a göre bu kavrayış olgunlaştıkça insanlar, kamusal işlerin 

yönetiminde artan bir paya sahip olacaklarını düşünmeye başlamışlardır. Bunun arka 

planında yatan en güçlü varsayım, zihnin en özel ve en yüksek insani yeti olduğu 

kabulüdür. Ancak bu sözde en insani yeti gerçekte insan için en özel olan özgürlüğü 

ortadan kaldırmaktadır.  

Kierkegaard için çağın insanı en ilkel dönemlerdeki insanlardan çok daha 

moderndir fakat onlar kadar özgür değildir. Çünkü bu modern insanın artık tek başına 

kaldığında söyleyecek kendine ait bir sözü ve eylemi bulunmamaktadır. O, sadece 
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topluluk içinde varlığını sürdürebilen, kendi varoluşuna yabancı bir varlık halini 

almıştır. Pek çok bakımdan donanımlı ancak insanı insan yapan hakiki özelliklerinden 

habersiz yaşayıp giden modern insanın durumu Kierkegaard için acınacak kadar 

kötüdür. Ona göre modern insan artık pek çok bakımdan doğa dönemine kıyasla daha 

fazla özgürken, gerçekte ruhsal açıdan hiç de özgür değildir. 

Kişi, özgürlüğü ortadan kaldırarak niteliksel kategorileri bütünüyle 

reddeder ve bilimin nedensellik açıklamasını kullanarak sadece dini değil 

fakat aynı zamanda etiği de dışlar. Son yüz yıldır giderek daha fazla 

özgürlüğe sahip olduk: Sosyal, ekonomik, cinsel özgürlük, iş ve düşünce 

özgürlüğü fakat yine de ruhsal özgürlüğümüzün giderek anlamını 

kaybettiğini ve onun yerine büyüyen, her şeye gücü yeten bürokratik 

devletin geçirildiğini hissediyoruz. Diğer taraftan Kierkegaard, insanın her 

kararında “nesnel bilimin” doğal krallığı içinde kalıp kalmamayı ve karar 

anında geçmişi düşünmeyip, kendini bilinmeyen bir geleceğe doğru 

bırakarak sadece özgürlüğün olanaklı kıldığı kaygıyı ve sonsuzun 

çağrısını, olumlayıp olumlamamayı seçtiğini ifade eder (Johnson 1967: 

43).  

Modern insanın bu kaygısının bilimsel sistem içinde eritilmesi, sonsuzun 

çağrısının duyulmamasına neden olur. Çağın bir kamusallaşma krizi olduğunu düşünen 

Kierkagaard, insanın ancak topluluk içinde kendini güvende hissetmeye başladığını ve 

bireyselliğin, öznelliğin anlamlarını unuttuğunu düşünür. Aile hayatında, toplumsal ve 

sosyal hayatta, kilise yaşamında bireyin grupla olan ilişkisi problematik hale gelmiştir. 

Kierkegaard bu krizi önceden görmüş ve problemin köklerini ortaya çıkarmaya 

çalışmıştır. O, bu problemin ancak insanın Tanrı’yla ilişkisinde çözülebileceğini 

düşünmektedir. Tanrı’yla ilişki ise bireysellik gerektirir, böylesi bir kitleler çağında 

birey kategorisinin yeniden keşfini gerektirir. Kierkegaard da tıpkı Sokrates gibi, 

insanlara hayatlarını boşa harcamamaları için durumlarının farkındalığını kazandırmaya 

çalışmaktadır. Çünkü ona göre modern dönemde kendi içinde kapanık yaşayan 

aristokratlar her şeyi kendi istedikleri şekilde düzenleyerek insanların farkına 
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varmalarını engellerler. Onlar her zaman kaybedilecek bir insan kitleleri olduğunu 

varsayarak sanki o insanlar hiç varolmamış gibi davranırlar.  

Kierkegaard, insanlardan gerçekleri saklayan aristokratların, içlerindeki 

tanrısızlıktan beslenerek tanrılaştıklarını düşünür. Onlar bu şekilde kitlelerin gerçek 

düşüncelere sahip olmamalarını sağlarlar. İnsanların bilinçaltları tarafından 

yönlendirilmelerini, her şeye inanmalarını, düşlere bağımlı, tek yanlı ve rehberliğe 

ihtiyaç duyar hale gelmelerini sağlarlar. Sözde modern olan kitle insanları, ahlaki 

konularda kendilerine öncülük edilmesini ister ve böylece karar vermenin 

sorumluluğunu almaktan kaçınırlar. Sadece aristokratların uylaşımıyla belirlenen her 

değer yargısı aslında topluma dikte ettirilen kurallar silsilesidir. Kierkegaard’a göre 

uylaşımla sulandırılmış kitle etiği kilise-devlet kurumunu karakterize eder. Fakat kilise 

ve devlet sentezi her zaman her ikisinin de doğasının çarpıtıldığı bir uylaşımın 

ürünüdür. Kierkegaard, insanların bu durumun bilincine varmalarını ve kendi 

mahvoluşlarını durdurmalarını istemektedir. 

Din her zaman bireysel ve ruhsaldır, fakat kitleler çağında bireysel anlar kolektif 

yüzlerin lehinde ortadan kalkar ve karar vermenin içselliğinin yerini dışsal formlara 

yapılan alışıldık vurgular alır. Kierkegaard çağın insanlarının hayatlarını cahillik içinde 

alelade geçirdiklerini ifade eder, onları her zaman ikinci bir en iyi tatmin eder çünkü 

ideal olan onlar için ulaşılmazdır. Din ve devlet sentezi papazların, Krallığın devlet 

memurları haline gelmesini sağlar. Oysaki papazların Hıristiyanlıkla hiçbir ilgileri 

yoktur. Onlar herkesin İsa ile çağdaş olarak paradoksla yaşaması gerektiği hakikatini 

ters yüz ederler. Hıristiyanlığı bir öğreti haline getirerek sadece ikiyüzlülük ederler. 

İnsanların umutsuzluk içinde sonsuzun çağrısını duymalarını engellerler. Ölümcül 

Hastalık Umutsuzluk’ta Kierkegaard çağımızda umutsuzluğun, uyumsuzluğun 

rahatsızlığını hissetmeden, bilinmeyen bir şeyin kaygısını, varoluşun kendisinden 

kaynaklanan olanakların kaygısını, kendisinin kaygısını duymadan yaşayan kimsenin 

olmadığını belirtir. Ancak kilise insanların bu kaygıyı kurtuluş için kullanmalarına izin 

vermez ve insanları eylemsizliğe sürükler, çünkü kalabalık içinde buna cesaret edecek 

hiçbir birey yoktur ve kitle toplu olarak sessiz kalmayı tercih eder. 
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Kierkegaard Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’da din A ve din B 

şeklinde bir ayrım yapar. A dini her kültürde bulunabilen bir dine, B dini ise 

Hıristiyanlığa gönderimde bulunur. A dini genellikle paganlıkta bulunurken, B dini İsa 

aracılığıyla Tanrı’nın merhametinin kavranmasıdır. Hıristiyanlığın Hıristiyan öğretiden 

farkı, bireyin Tanrı’nın İsa’da cisimleşme nedenini fark ederek hakikati keşfetmiş 

olmasıdır. Kierkegaard’a göre kilise, Hıristiyanlıktan ayrılarak kendi başına bir varlığa 

dönüşmüştür. Sadece vaftiz olunarak gerçekten bir Hıristiyan olunduğu 

düşünülmektedir. Fakat Kierkegaard’a göre vaftiz olmak, sadece bir çocuğun Hıristiyan 

olma olanağına sahip olduğunun bir göstergesinden fazla bir şey değildir. Vaftiz olmak 

bireyin kendi varoluşu içinde hakiki bir Hıristiyan olacağının garantisi değildir. 

Yalnızca vaftiz olduğu için kendisine Hıristiyan diyen bir kimse, sadece bir pagan 

olarak kalmaya mahkûmdur.  

 İnsanların gerçek bir birey olabilmek için sonsuzla ilişki kurmaları gerektiğini 

ifade eden Kierkegaard, üç tür umutsuzluk biçimini birbirinden ayırır: Birincisi; bir ben 

olduğunun bilincinde olmayan umutsuz kişi (bu gerçek bir umutsuzluk değildir), 

ikincisi; kendisi olmayı istemeyen umutsuz kişi ve üçüncüsü; kendisi olmak isteyen 

umutsuz kişi (Kierkegaard ÖHU 21). İnsan sonlu ile sonsuzun sentezi olduğu için, onun 

varlığı doğası gereği sonsuzla ilişki içinde olmak zorundadır. Ancak sonsuzla ilişkisi 

kesilen insan umutsuzluk hastalığına tutulur. İnsanın sonsuzla olan ilişkisinin kesilmesi 

sonsuza kendi başına ulaşmaya çalışmasından kaynaklanır, ancak sonsuzla ilişki sadece 

iman ile kurulabilir. Kişide imana sahip olmamasından kaynaklanan bu umutsuzluk 

Kierkegaard için günahtır. Kierkegaard’a göre insanın günahkâr olmasının nedeni, 

Tanrı’nın huzuruna kendi varoluşunun somutlaştığı bir ben olarak çıkmaya cesaret 

edemeyişidir. Bu cesareti göğüsleyen kişi yalnızca iman şövalyesidir. Kierkegaard 

çağının Hıristiyan âleminin bu umutsuzluğu umuda çevirecek gerçek Hıristiyan 

inancından yoksun olduğunu düşünmektedir. 

Kendisinin Hıristiyanlığa hizmet etmek zorunda olan bir yazar olarak görevinin 

bir Hıristiyan olmaktan ileri geldiğini düşünen filozofun, (PF 96-7) özetle iki temel 

mesajı vardır. İlki, öncelikle Hıristiyan âleminin etkilerini azaltmak için Kiliseye 

yöneltilir. Amaç, Hıristiyan olmanın basitçe Danimarka’ya, Avrupa’ya, Batı’ya, 
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Amerika’ya, Teksas’a vb. özgü bir kültürü özümsemek demek olmadığının 

anlaşılmasıdır. Kierkegaard’a göre Hıristiyanlık kültürle özdeşleştirildiği zaman 

“yeniden doğmak”, “doğmuş olmak”la karıştırılır. Böyle bir durumda hakiki anlamda 

Hıristiyan olmak zordur, çünkü o kültüre doğmuş herkes zaten Hıristiyandır.  Ancak 

gerçek anlamda bir Hıristiyan olmak İsa ile aynı dönemde yaşamadığı halde onunla 

çağdaş olabilecek kadar imanlı bir kimsenin paradoksun içinde yeniden doğmasıdr. 

Hıristiyan olmak iyi ve saygın, çok çalışan, ailevi sorumluluklarını yerine 

getiren ve Pazar günleri kiliseye giden bir insan olmakla karıştırılır. Böyle bir 

Hıristiyanlıkta hiç kimse bir birey olarak diğerinden farklı değildir, Kierkegaard’a göre 

bunun en temel işlevi, burjuva kültürünün mevcut konumunu meşrulaştırmaktır.  İkinci 

mesajını ise, Aydınlanma sonrası Hıristiyan inancının azalmasının nedenleriyle ilgili 

olarak laik dünyaya yöneltir. Kierkegaard’a göre bu azalmanın ortak tanıları yanlış 

belirlenmiştir. Hıristiyan inancı daha rasyonel, daha bilimsel ya da Hume ve Kant gibi 

filozofların teizmin kanıtlarına saldırmaları yüzünden azalmamıştır. Eğer inanç 

azaldıysa, bunun nedeni insanların daha aydınlanmaları değil, insanların, insan 

hayatının ne hakkında olduğu ve neden yaşanması gerektiğine dair kavrayışlarının 

fakirleşmesidir. Kierkegaard, çağdaş Avrupalıları entelektüel devlerden ziyade, insan 

hayatını yaşamaya değer kılan derin tutkudan yoksun cüceler olarak görür (Evans 2006: 

4-5). Ona göre Hıristiyan doğulmaz, bir Hıristiyan haline gelinir. Bu nedenle bir çocuk 

vaftiz ettirerek Hıristiyan haline getirilemez, çünkü onun henüz günaha ilişkin aktüel 

bir farkındalığı yoktur. 

 Kierkegaard’ın, çağının sözde modern bireylerine ve Hıristiyanlarına yönelik 

eleştirileri pek çok teolog ve filozof tarafından da desteklenmektedir. “Teolog Emil 

Brunner Kierkegaard’ı ‘modern zamanların en büyük Hristiyan düşünürü’ olarak 

nitelendirir. Paul Roubiczek, çağımızın teoloji ve felsefedeki en önemli figürlerinden 

biri olarak söz eder. Ronald Grimsley ise, insanın durumunu şimdiye kadar ihmal 

edilmiş varoluşsal olanaklar ışığında tanımlamak için uzun süredir yerleşmiş felsefi 
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gelenekten kesin bir kopuşu gerçekleştiren ilk modern düşünürler arasında görür.”5 

(Watkin 1997: 98).  

 
3.2. Kierkegaard’a Göre Doğru Felsefe Nedir? 

 

 Kierkegaard’a göre “felsefe nedir?” sorusu, filozofun kim olduğu sorusuna 

cevap verilmeden yanıtlanamaz. Bu önceliği görmemek, imanın merkezi olan varoluşsal 

dönüşümün ve Sokratik felsefe yapma biçiminin özü olan tutkunun üzerini örtmektedir 

(Howland 2006: 3). Ona göre her şeyden önce filozof, varoluş içinde yaşayan ve 

eyleyen bir varlık olarak somut bir kişidir. Felsefe, bireyin hayatını tüm içerimleriyle 

birlikte kucaklayan bir yaşam biçimi olarak kişinin eylemlerinin sözlerinde 

cisimleşmesidir. Kierkegaard’ın felsefeden anladığı tümel ve evrensel olan soyutlamalar 

yapma becerisinden çok, bireysel olan varoluşun belirli bir özden önce geldiğini ortaya 

koyma biçimidir. O, gösterişli bir felsefi düşünce ortaya koymayı değil, sadece kendini 

en iyi şekilde ifade etmeyi istediğini her fırsatta dile getirmektedir. Amacı felsefesinde 

kullandığı kavramları temellendirmek değil, içeriklerini genişletmektir. 

 Kierkegaard’a göre felsefe bir yaşam biçimidir ve ondan çıkarsanan da filozofun 

söz ve edimlerinden soyutlanarak bir değerlendirme yapılamayacağıdır. Gerçek felsefe 

onu benimseyen filozofun davranışlarından bağımsız olarak değerlendirilemez. Eğer 

spekülatif felsefe hakikat değilse, gerçekliğin temsili olarak nesnel açıdan tam 

olmadığından değil, ama pratikte onu uygulayan kişilerin sözleri ile uygun eylemde 

bulunmamalarından dolayıdır.  Bu nedenle ona göre Hegel’in sisteminin geçerliliği 

yoktur, çünkü Hegel’in söyledikleri aktüel olarak yaşanan hayattan kopuktur. 

Kierkegaard’a göre onlarda söz ve edim uygunluğu yoktur. Hegel ve Hegelcilerin 

söyledikleriyle yaptıklarının birbirinden farklı olduğunu dile getiren Kierkegaard, bunu 

hâkim felsefenin utanç verici yalanı olarak nitelendirir (Howland 2006: 4-15).  

                                                 
5 Brunner, E. (1964),  Truth as Encounter, Philadelphia: Westminster, sf. 112, Roubiczek, P. (1968), 
Eksistentialismen: En Kritisk Vurdering,  Copenhagen: Munksgaard, sf. 61 ve Grimsley, R. (1973), 
Kierkegaard, London: Studio Vista, sf. 112 adlı eserlerinden aktaran Watkin, J., Kierkegaard, A Cassel 
Imprint Wellington House, London, 1997, sf. 98. 
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Ona göre Hegel dâhil hiçbir insanın hayatı, onun kendi sisteminde anlattığı 

tarzda değildir. Hiçbir insan, idenin kendi bilincine varma sürecinin daha sonraki bir 

aşamaya hizmet ettiği ölçüde anlam kazanan geçici uğraklarından yalnızca biri değildir. 

Kendi bilincine varacak ya da en azından varması gereken yegâne varlık, varoluş 

içindeki bireydir ve bu birey hayatının her anında ister farkında olarak, ister olmayarak 

her daim seçimler yapmaktadır. Bu seçimler ona soyut bir kavram olan idenin açılımları 

olarak dikte ettirilmemektedir ve o sadece belli dönemlerde tarih sahnesine çıkıp, idenin 

gelişimine hizmet etme rolünü oynayıp inen bir piyon değildir.  

 Hegel’in, sistemini sistemin dışından yazdığını belirten Kierkegaard, bu nedenle 

onun kendisi ile felsefesi arasında tutarsızlık olduğunu dile getirir. Ona göre doğru 

felsefe, söz ile edim arasındaki harmonidir. Düşünce ile hayatın bütünlüğüdür. Hakikat, 

eğer yaşanılabilir bir şey değilse onun hakikat olduğundan söz edilemez. İnsan söz 

konusu olduğunda belirlenmişlik ve öz düşüncesini yadsıyan filozof, insana ilişkin 

hakikatin hiçbir felsefi öğretinin konusu olamayacağını düşünür. Çünkü her öğretinin, 

felsefi dahi olsa, sınırları çizilmiştir ve varoluş halindeki insanın sınırları kendisi 

tarafından dahi öngörülemez.  

Gerçek bir filozofun felsefesi onun yaşam biçimi olmalıdır. Bu nedenle 

Kierkegaard, felsefenin belli bir metodu olması gerektiğine de karşı çıkmaktadır. Bu 

bağlamda filozof, başta Descartes gibi metodik şüpheyi kullanan filozofları da 

eleştirmektedir. Ona göre gerçek şüphe metodik değildir. Kendisine sağlam bir zemin 

bulmak amacıyla şüphe ettiğini ifade eden bir filozof, aslında şüphe etmemektedir. Bu 

nedenle onun sözleriyle edimleri arasında gerçek anlamda bir ahenkten bahsedilemez. 

Filozofun sözleri gerçek düşüncelerini yansıtmamaktadır. Metodik şüphenin, zararsız 

hatta kesin olana götürmede yararlı olduğu düşünülse dahi Kierkegaard’a göre filozofu 

yanlış bir yola doğru yönlendirmektedir. 

Kierkegaard, Felsefe Parçaları’nda felsefenin doğasını bulmayı görev 

edinmiştir. Tekil bir bireyin felsefi bir hayat yaşamasının ne anlama geldiği üzerinde 

yoğunlaşma çabası, hiç şüphesiz Sokratik bir girişimdir. Kierkegaard’a göre gerçek bir 

filozof olmak, sadece felsefi öğretiler benimsemek değil, felsefi bir hayat yaşamaktır. 
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Gerçek bir filozof olan Sokrates, felsefe yapmayı bırakmaktansa ölmeyi tercih etmiş ve 

sözleri ile edimleri hayatı boyunca, hatta ölümünde dahi, uyum içinde olmuştur.   

Kierkegaard’a göre Sokrates’te teori ve pratik uyum içindeydi. Onun felsefi 

sistemi ya da öğretisi yoktur, sadece eylemleri vardır. Kierkegaard bunu şöyle ifade 

eder: Şu Sokratik ilke ne kadar doğru ve ne kadar Sokratiktir; anlamak, hakikaten 

anlamak, o olmaktır. Felsefe ne ise, o yaşanılabilir olmalıdır. Şimdilerde insanlar 

bunları varlık yapılarının iki farklı özelliği olarak görüyorlar. Ancak Sokrates, bu ayrımı 

ortadan kaldıracak cesarete sahip bir bireydi. Kierkegaard için doğru felsefe düşünce ve 

hayat, ideal olan ile aktüel olan ya da logos ile ergon arasındaki uyumdur. Varoluş 

halindeki bir bireyin hayatında ergon olarak aktüel hale gelememiş bir logos, felsefi 

değildir. Felsefeyi, düşüncelerine uygun eylemlerde bulunmayacak kadar az seven biri 

‘filozof’ adını hak etmemektedir. Ona göre düşünmek ve yaşamak bir ve aynı şeydir 

(Howland 2006: 15- 26).   

Kierkegaard, ergon ve logos uyumuna göre dinî ve tarihî yazılar ile etik ve 

metafizik yazılar arasında bir ayrım yapar. Ona göre, İsa hakkında yazan ama onun 

insanlığın efendisi olduğuna inanmayan ve inancına uygun davranmayan bir kimse dinî 

değil ama tarihî yazılar yazar. Ya da iyinin doğası hakkında yazan ama aslında ne 

yazdığını önemsemeyen birinin yazdıkları etik değil metafizikseldir. Her iki konuya 

ilişkin söz etmek, sözü edilen şeylerin bireyin hayatında somutlaşmasını gerekli kılar. 

Ancak iman ve insani değerler, sistemleştirilmeye müsaade etmeyen doğaları nedeniyle 

spekülatif olarak temellendirilmeye çalışıldıklarında sadece yıpratılırlar. 

 Kierkegaard’a göre derinlikli bir düşünür olmak, sadece derin düşüncelere sahip 

biri olmak demek değildir, aynı zamanda bu düşünceleri hayatında somutlaştırabilmiş 

bir kişi olmak demektir. Felsefede esas olan felsefe yazarlığının içerikle –ne- ilgili 

olmaktan ziyade metotla –nasıl- ilgili olmasıdır. Derinlik, ileri sürülen felsefi iddiaların 

yeni olma işlevini yerine getirmesi değildir, derinlik; varoluş problemlerinin dile 

getiriliş biçiminin sonucudur. Önemli olan okuyucuya istediğini değil, ihtiyacı olan şeyi 

vermektir. Felsefenin sonucunda ortaya çıkan şey, felsefi önermelerden ziyade dünyanın 

nasıl doğru biçimde görülebileceğidir.  
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Felsefi problemler, insan yaşamından bağımsız değildirler. Kierkegaard’ın 

Climacus’un kaleminden isyankar bir biçimde dile getirdiği ifade, durumun ciddiyetini 

gözler önüne sermektedir; “sadece insan olmamıza izin verin, kendisini spekülatif 

düşünceyle ya da dünya tarihiyle karıştıran fantastik varlıklar değil, sadece insan” 

(Schönbaumsfeld 2007:42). Ona göre filozof, metafizikçinin olmasını beklediği şeyle 

değil, şu anda gerçekten olmakta olan şeyle ilgilenir. Kierkegaard’ın Yaşam Yolunun 

Uğrakları’nda da ifade ettiği gibi, metafizik bir soyutlamadır ve metafiziksel olarak 

varolan hiçbir insan varlığı yoktur (SLW 476).  

Kierkegaard’a göre felsefi problemler her zaman aynı kategori altına 

sokulamamaktadır, aynı sözcüğün farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelmesi gibi 

felsefi problemler de onları yaşamakta olan kişilerden soyutlanarak kavramsal 

sınıflamalara dâhil edilemezler. En nihayetinde felsefi problemlerin, dünyaya ve şeylere 

bakışımızdan başka bir şeyden çıkmadığını düşünen filozof, spekülatif düşünürlerin 

bağlamı ve pratiği görmezden gelerek fantastik iddialarda bulunduklarını ifade eder. 

Kierkegaard, söz konusu filozofların bu tavırlarıyla kavramsal sorunları olgusal 

sorunlarla karıştırdıklarını düşünür.  

Kierkegaard’a göre felsefe aktüel olarak yaşamakta olduğumuz hayatı her 

olanağıyla çevrelediği için spekülatif bir etkinlikten çok, etiğe daha yakındır. Kendi 

hayatında kendi başına verdiği kararların sorumluluğunu alan ve hayatının anlamını, 

sahip olduğu potansiyelleri seçimleriyle aktüel hale getiren her birey ona göre felsefenin 

etik içerimlerinin farkına varmaktadır. Düşüncelerini eylemlerinde somutlaştıran her 

insan, dünya üzerindeki amacını olması gerektiği gibi yerine getiren, başka bir deyişle 

logosunu ergon olarak hayata geçirebilen bir bireydir. Kierkegaard için insanların 

sözleri ile eylemlerinin uygunluk içinde olması, onların, hakikatin sesine kulak verip 

vermemeleri ile de ilişkilidir. Tanrı’nın kendisi ile ne yapmak istediğini başka bir 

ifadeyle dünyadaki amacını görebilen insanın düşünceleri ile eylemleri arasındaki ayrım 

kaybolmaya başlamaktadır. Böyle bir insanda ikisi aynı şey halini almaktadır. 

Kierkegaard’ın felsefesinin Tanrı ile olan ilişkisi hiç şüphesiz çoğu zaman onu 

anlamayı daha da zorlaştırır. Kierkegaard’ın, Tanrı söz konusu olduğunda realist ya da 

anti realist bakış açısından hangisine sahip olduğu hakkında kesin bir karara varılamasa 
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da, genel eğilim onu bir anti realist olarak okumaktan yanadır. Fakat elbette her iki 

tarafı da destekleyen pek çok ifadesi olduğu gibi, ifadelerinin çoğu da belirsizdir. Eğer 

Kierkegaard’ın Tanrı’sı, onun pek çok yerde belirttiği gibi İncil’in ve Hristiyanlığın 

Tanrı’sı olarak anlaşılırsa bu, Tanrı’nın zihninden bağımsız nesnel bir gerçeklik olarak 

var olduğu anlamına gelir. Bu bağlamda Kierkegaard’ın realist olduğu söylenebilir. 

 Fakat Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’da bu görüşten ziyade Tanrı’nın 

öznel biçimde kurulduğuna ve bizim dışımızda var olmadığına dair pek çok ifade vardır.  

 

O, benden memnun olup olmadığını sorabileceğim ya da yanlış 

yaptığımda benimle tartışan bir eş gibi dışımda olan bir şey değildir ama 

içimde olmasına rağmen de sonsuzdur. Ve o yanlış yaptığımda beni 

azarlayacak sözlere gereksinmez yine de benden intikam alır, onun 

intikamı, ona dua etmeme rağmen benim için varolmamasıdır. O sadece 

tutkuyla ona bağlandığımda benim için varlığa gelir (CUP 1: 162-3).  

 

Burada Tanrı’nın kişiden bağımsız bir varlığı olduğu söylenememektedir. Ayrıca 

Kierkegaard’ın çok sık kullandığı hakikat öznelliktir ifadesi de anti realist bir bakış 

açısını olumlar niteliktedir. Görülen o ki Kierkegaard, felsefesini realizm, anti realizm 

gibi akımlarla ya da başka türden bakışçılarıyla sınırlamak istememektedir.  

 Kierkegaard’ın felsefeden anladığı ve eserlerini kaleme alma biçimi, onun 

gerçekte bir filozof olmadığı yönünde eleştirilmesine neden olmaktadır. Pek çok kişiye 

göre o zeki ve akıcı bir anlatıma sahip muhteşem bir şair ya da edebiyatçı olarak 

nitelendirilirken, bir filozof olarak görülmemektedir.  

 

Kuşkusuz, Kierkegaard’ın bir filozof olup olmadığı yönündeki 

sorunun cevabı, felsefeden ne anladığımıza bağlıdır. Filozofluğu salt 

sistem kuruculukla, felsefeyi de kavramsal bütünlük ve tutarlılıkla 

özdeşleştirme eğilimi içine girdiğimizde, Kierkegaard’ın yerinin felsefe 

mi yoksa edebiyat mı olduğu sorusunu kolayca cevaplayabiliriz. Felsefe 



 107

tarihinde, büyük filozoflar büyük sistemlerin kurucuları olarak ortaya 

çıkmışlardır. Söz gelimi, Platon ilk büyük sistem kurucudur. Sistemci 

yaklaşımın, varlığı bir ilke etrafında ve bir ilkeye dayalı olarak tutarlı bir 

şekilde açıklama denemesi en yüksek ifadesine Hegel’de kavuşur. 

Sistem kuruculukla filozofluğu özdeşleştirdiğimizde, Kierkegaard’a 

filozof diyemeyeceğimiz kesindir. Çünkü o, sistem kuruculuk bir yana, 

sisteme kökten karşıdır. Ama bir başka açıdan baktığımızda, sistem 

karşıtı tutumu, onun filozof olmadığını değil, ancak alışıldık anlamda 

felsefe yapmadığını gösterir. Felsefeyi, üslubu ve niteliği ne olursa 

olsun, bir düşünce edimi olarak ele aldığımızda Kierkegaard’ın bir 

filozof olduğunu söylememiz zor olmaz (Taşdelen 2004: 68-9).  

 

Kierkegaard, ilk bölümde de değinildiği gibi felsefeyi salt bir theoria ekinliği 

olarak görmemiş ve varoluş içinde yaşayan somut insanın durumunu en iyi biçimde 

ortaya koymak için kendi üslubunu geliştirmiştir. Bu nedenle onun klasik anlamda bir 

filozof olmadığı düşüncesi bizce, onun sözleriyle eylemleri uyum içinde olan bir filozof 

olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Kierkegaard, zamanı geldiğinde her insanın 

ölümü kendi başına deneyimleyeceği gerçeğinden yola çıkarak bir benzetme yapar. Ona 

göre nasıl ki hiç kimse bir başkası yerine ölemeyecekse, kimse bir başkası yerine 

yaşamın anlamının ne olduğuna da karar veremeyecektir.  Bu nedenle kişi, yaşamının 

anlamının ne olduğuna sadece kendi karar vermek zorunda olduğu gerçeğiyle 

yüzleşmek durumundadır.  

 

3.3. Hakikati Öğrenmenin Çatışan İki Hipotezi: Felsefe ve İman 

Hakikat bir düşünce uğrunda yaşamaktan başka nedir ki… 

Kierkegaard 

 

 Hakikate ulaşma çabası yüzyıllardır felsefenin konusu olmuştur. Modern felsefe 

hakikati aramada merkeze bilgiyi geçirirken, Kierkegaard imanı geçirmiştir. 
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Descartes’la başlayan cogito geleneği, Kierkegaard’a göre modern felsefenin gidişatını 

etkileyen ölümcül bir hatadır. “Düşünüyorum o halde varım” ifadesi, görünüşte ‘var 

olmak’ üzerinde dursa da Kierkegaard, burada tek bir benin var olmasından değil, türsel 

olarak benlerin, başka bir deyişle saf benin var olmasından söz edildiğini ifade eder.  

Cogitodan tek kişinin varoluşunun ötesinde bir sistemin varoluşunun çıktığını düşünen 

Kierkagaard’a göre varoluş, düşünüyor olmaktan çıkarsanamaz.  

“Cogito ergo sum” önermesi Kierkegaard’a göre kavramsal bir soyutlamayı 

felsefenin merkezine koyarak, yaşayan somut özne ile değil fakat soyut ve bilgisel bir 

özne ile ilgilenilmesine neden olmuştur. Sadece bilen yanının ön plana çıkarıldığı bu 

özne, Kierkegaard açısından gerçek bir özne bile değildir. Çünkü varoluş; akılla 

anlaşılmayan ya da kavramsallaştırılamayan tek kişinin somut yaşantı durumudur. 

Kierkegaard’a göre Descartes, Hegel’de doruk noktasına ulaşacak olan bir sistemin 

temellerini atmıştır. Kierkegaard Korku ve Titreme’nin ön sözünde, amacının Descartes 

gibi herkesin izlemesi gereken bir metot öğretmekten ziyade kendi izlemeye çalıştığı 

tarzı göstermek olduğunu belirtir (KT 48).   

 Descartes’la başlayan evrenin rasyonel yöntemle anlaşılma çabasını eleştiren 

Kierkegaard, Spinoza ve Leibniz gibi diğer rasyonalistleri de eleştirir. Her ne kadar 

Spinoza’nın varoluşun katı bilimsel bir açıklama yapma girişimini takdir etse de, onu 

iman ve bilgi arasındaki sınırı ortadan kaldırdığı ve özgürlüğü zorunluluğa indirgediği 

için net bir biçimde eleştirmekten de geri kalmaz. Her şeyin rasyonel düzene uygun 

biçimde kurulduğunu belirten Spinoza için Tanrı ya da Doğa rasyonel düzene içkin bir 

nedendir. Kierkegaard’a göre Spinoza’nın insan ile Tanrı arasında kurduğu ilişki, 

İbrahim’in Tanrı ile kurduğu ilişkinin nesnel belirsizliğine sahip değildir. Bu nedenle 

insan için paradoks ve tutkunun ışığında öznel seçimler yapmak Spinoza’nın sisteminde 

imkân dâhilinde değildir.     

Leibniz için de durum benzerdir. Leibniz de, Spinoza gibi dedüktif bir sistem 

inşa etmiş ve Descartes gibi doğru bir akıl yürütme için apaçık olarak şüphe götürmeyen 

yargılarla işe başlamıştır. Leibniz, her ne kadar Hıristiyanlığın doğrularının büyük bir 

savunucusu olsa da, Kierkegaard, onun bu hakikatleri felsefi argümanlarla destekleme 

çabasını eleştirmektedir. Çünkü Kierkegaard’a göre Hıristiyanlığın doğruları akılla 



 109

çatışma içindedir. Felsefe ve din arasında söz konusu filozoflarca varılmaya çalışılan 

uzlaşma Kierkegaard’a göre akılla gerçekleştirilemez. Dahası, ona göre felsefe ile din 

arasındaki yarık sadece bilgi ve iman arasında yapılacak bir sıçrama ile kapatılabilir. Bu 

sıçrama modern felsefenin sınırlarının dışında kalmaktadır çünkü akılla değil sadece 

imanla yapılır. Kierkegaard’ın Ölümcül Hastalık Umutsuzluk’ta ifade ettiği gibi 

“modern felsefe eski paganizmden ne azı ne de fazlasıdır” (SUD 93).  

 Rasyonalist kanattan bakıldığında hakikate ulaşmanın en sağlam yolu kuşkusuz 

akıl olmak durumundadır. İnsan rasyonel düzenin bir parçası olarak onu ancak rasyonel 

biçimde anlayabilir. Hakikati öğrenmenin yolu duygu ve tutkuları aklın hâkimiyetine 

bırakmayı ve tartışılmayacak biçimde kesin olandan başlamayı gerektirir. Bunun için 

yapılması gereken de hakikate ulaşmanın biricik kaynağı olarak kabul edilen insan 

aklının doğru yöntemi bulmasını sağlamak ve onu ön yargılarından kurtarmaktır. 

Kierkegaard ise hakikati öğrenmenin herkesçe uygulanabilecek akılsal bir yöntemi 

olmadığını düşünmektedir.  

Doğru yöntem öğretilebilir bir şeydir ve öğretilebilir olan bir şey bir öğreti 

haline gelmiş demektir ancak Kierkegaard, Hıristiyanlığın bir öğreti olmadığını ifade 

eder.  Çünkü ona göre eğer bir öğreti, bir öğretmen tarafından öğretilecekse burada 

öğretinin önemi öğretmenden daha fazla olacaktır. Oysa Kierkegaard, imanın 

konusunun öğretmenin aktüel varlığı ve otoritesi olduğunu ifade eder. Bunun anlamı 

Tanrı’nın belli bir zaman diliminde, belli bir insan bedeninde varlığa geldiği göz önünde 

bulundurulursa, Hıristiyanlığın bir öğretiden çok tarihsel bir olgu olduğudur. 

Kierkegaard’ın Hıristiyanlığın bir öğreti olmadığı görüşünün temelinde imanın 

nesnesinin öğreti değil fakat öğretmen olduğu anlayışı vardır. Bu nedenle öğretmeni 

(Tanrı) ikinci plana geçirecek herhangi bir yaklaşım ona yönelik imanı olumsuz biçimde 

etkileyecektir. 

 

    Sinoza’nın öğretisini kavrarsam, onu kavradığım anda, Spinoza ile 

değil, öğretisi ile meşgul olurum; bir başka zaman da Spinoza ile tarihsel 

olarak meşgul olurum. Oysa izleyici, imanda, o öğretmenle öyle bir ilişki 
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içindedir ki, onun tarihsel mevcudiyetiyle ebedî olarak meşgul olur (FP 

68).  

 

Alıntıdan da anlaşıldığı gibi, Kierkegaard için Hıristiyanlığı kilisenin yaptığı 

şekilde bir öğreti olarak insanlara sunmak, Hıristiyanlığın kilise tarafından 

resmileştirilmiş biçimine vurgu yapmak demektir. Hıristiyanlık, insanı her Pazar günü 

kiliseye gelip gerekliliklerini yerine getirmeye zorlayan bir öğreti haline geldiğinde 

Tanrı’ya yapılması gereken vurgu yerini kiliseye bırakır. Bu tıpkı, Spinoza’nın kendisi 

hakkındaki bilgiye, onun öğretisinden kalkarak varmaya çalışmaya benzer. 

Kierkegaard’a göre kilise öğretisinden hareketle Tanrı’ya ulaşmak, onun İsa’nın 

bedeninde cisimleşerek insanla arasında olan mutlak farkı, mulak bir eşitlik haline 

getirdiği  olgusunu çarpıtmaktadır. Bu nedenle kişi eğer Spinoza’nın kendisi hakkında 

bilgi sahibi olmak istiyorsa onun öğretisinden değil, kendi hayatından yola çıkmalıdır. 

Aynı şekilde insan hakiki Hıristiyanlığın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsa, kilise 

öğretisinden değil, Tanrı’nın kendisinden hareket etmelidir. Bunun yolu da sorgusuz 

benimsenen kilise kurallarından değil, imandan geçmektedir. İman, öğretiden çok 

öğretmene başka bir deyişle Tanrı’ya vurgu yaparak kişinin hakikate ulaşmasını 

sağlamaktadır.  

 Felsefe Parçaları’nda Kierkegaard bu konuya oldukça büyük bir yer ayırır. 

Kierkegaard, altıncı yüzyılın sonları ile yedinci yüzyılın başlarında Batı Hıristiyan 

dünyasında oldukça büyük bir üne kavuşmuş İlahi Yükselişin Merdiveni6 (Scala 

Paradisi, The Ladder of Divine Ascent) adlı kitabın yazarı olan Yunanlı keşiş Johannes 

Climacus’un adını ödünç alarak yazdığı Felsefe Parçaları’nda merdivenin 

basamaklarının imandan mı yoksa felsefeden mi yapıldığını sorgular. Bu sorunun iki 

boyutu vardır; hakikati ulaşılabilir kılan tutku Sokrates’in eros adını verdiği bilgelik 

sevgisi midir yoksa insan için sadece Tanrı sevgisiyle mümkün olan iman tutkusu 

mudur? Bunun da öncesinde hakikat nedir? Tanrı mı, yaşadığımız dünya mı yoksa 

filozofların sözünü ettikleri soyut bir varlık mıdır?  

                                                 
6 Çev. 
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Kierkegaard, Climacus’un kaleminden kitabın ilk bölümünde düşünce projesinin 

çerçevesini çizer. Buradaki amaç eğer felsefi soruşturmayla hakikate ulaşılamıyorsa 

onun nasıl öğrenileceğini tartışmaktır. Hakikatin çatışan iki hipotezinden ilki olan 

felsefî hipotezde Kierkegaard öğretmenin, öğrenci için yalnızca bir fırsat olduğunu 

belirtir. Felsefi hipotezin en belirgin örneği anımsama teorisini savunarak insanlara 

zaten onlara daha önce verilmiş olan hakikati belirli sorularla hatırlatan Sokrates’tir. 

Doğurtma ile öğrencinin unutmuş olduğu hakikati yine kendisinin bulmasını sağlayan 

Sokrates, burada öğrenci için bir fırsattır. Ancak iman hipotezinde öğrenci sadece 

tanrısal bir yardımla hakikate ulaşabilir. Tanrı ile öğrenci arasındaki fark yalnızca 

Tanrı’nın İsa bedeninde cisimleşerek yeryüzüne inmesiyle ortadan kaldırılır. Bu nedenle 

Hıristiyanlık bir öğreti değildir çünkü burada önemli olan öğretmenin kendisiyle, başka 

bir deyişle Tanrı ile ilişkiye girilmesidir. 

 Kirekegaard’a göre Tanrı’nın yeryüzüne inişinin dışında insanın hakikate 

yükselmesinin başka bir yolu bulunmamaktadır. Burada Tanrı öğrenci için bir fırsattan 

daha fazlasıdır. Her iki hipotezin de tek ortak noktası öğrenciye hakikate ilişkin 

bilgisizliğini göstermesidir. Felsefi hipotezde öğrenciye bilgisizliğini gösteren 

öğretmen, onun hakikati kendi içinde bulmasını sağlar. Ancak iman hipotezinde 

öğrencinin kendi içinde bulduğu hakikat değil, hakiki olmayandır. Burada öğretmenin 

görevi öğrenciyi kendisinden kurtarmaktır.    

Tanrı, aynı zamanda öğrencinin hakikati anlamasının koşuludur. Onun kendi 

yerine bir başkasını göndermemesinin nedeni budur. Koşulu Tanrı sağladığı için imanın 

nesnesi öğreti değil, öğretmenin (Tanrı’nın) kendisidir. “Çünkü Tanrı’nın mevcudiyeti, 

öğreteceği şey için ilineksel değil, özseldir. Tanrı’nın insan biçimindeki – aslında alt 

sıradan bir hizmetkâr biçiminde- mevcudiyeti, tam da öğrettiği şeydir; koşulu da 

Tanrı’nın kendisi sağlamalıdır; aksi halde öğrenci hiçbir şey anlayamaz. Önceden 

gönderilen haberci yoluyla öğrenci haberdar olabilir, ama bundan fazlasını olamaz” (FP 

61-2).  

Felsefe Parçaları, felsefe ve iman kavramlarının felsefi arkeolojisidir. Ona göre 

felsefe, bilginin anımsama olduğuna yönelik Sokratik kabule dayanır. Bilgisiz kişinin 

yalnızca bildiğini aklına getirmesi için hatırlaması gerekir. Oysa Kierkegaard’a göre bu 
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ilke imana açık kapı bırakmamaktadır. Kierkegaard, felsefe ve imanı, hakikati 

öğrenmenin çatışan iki hipotezi olarak takdim eder. Yine de hiçbirinin aslında salt birer 

hipoteze indirgenemeyeceğini çünkü her ikisinin de hakikate ilişkin yolu kucaklayan 

bireysel kişiye gönderimde bulunmadan yeterince anlaşılamayacağını ekler.  

 Felsefe Parçaları’nda üç soru ile karşılaşırız: 1. Sonsuz bir bilinç için 

verilebilecek tarihsel bir hareket noktası olabilir mi? 2. Böyle bir hareket noktası tarihi 

bir ilgiden daha fazlası nasıl olabilir? 3. Sonsuz bir mutluluk, bu tarz bir tarihi bilginin 

üzerine inşa edilebilir mi? Climacus bu üç soruyu felsefe ile iman arasındaki farkın 

çerçevesi içinde keşfeder. Bu çerçeve bizim hakikati ele geçirmeye yönelik iki zıt 

kabulümüzle sağlanır 1. Felsefi ya da Sokratik hipotez; hakikati sadece akıl ile 

öğreniriz. 2. İmanın hipotezi; hakikati sadece ilahî bir destekten öğreniriz (Howland 

2006: 27). 

Felsefi hipotezin, öğrenmenin anımsama olduğu ilkesi ile sonsuz bir bilinç için 

verilebilecek tarihsel bir hareket noktası olduğunu ima ettiğini söyleyen Kierkegaard, 

ancak bu hareket noktasının tarihsel bir ilginin ötesine geçemediğini iddia eder. Çünkü 

hakikat daima kişinin içindedir ve kişinin kendisinde ortaya çıkar. Ancak dinî hipotezde 

hakikate kişinin kendisinin sahip olduğu varsayılmaz. Hakikat ve onu anlama koşulu 

kişiye Tanrı tarafından, kişi hakikatin içinde değilken verilir. Dinî hipotezin en temel 

varsayımı öğrencinin ilk başta hakiki olmadığıdır.  Oysa felsefi hipotez, hakikati anlama 

koşuluna sahip olduğumuzu varsayar. O halde felsefi hipotez, aşkın varlığa ve hakikate, 

onu bilince çağırmak ve içkinliğini düşünmek aracılığıyla yükselme çabasıdır.  

Felsefi hipotezin öğretmeni olan Sokrates, kehanetle ilgili olarak kendisini 

anlamak için öğrenciye ihtiyaç duyarken, dinî hipotezin öğretmeni ve kurtarıcısı olan 

Tanrı, öğrenciye kendisini anlamak için değil, salt sevgisinden dolayı yönelir. Felsefi 

hipotezde öğrenci hakikate bilgelik sevgisiyle yükselirken, dini hipotezde Tanrı, sevgisi 

aracılığıyla insan yaşamına inmektedir. İnsanın sevgisi kendinde eksik olana, iyi ve 

güzele yönelirken, Tanrı’nın sevgisi hakiki olmayan ve günah içindeki insan 

yönelmiştir. Tanrı’nın sevgisi onun özgür seçiminin ürünüdür. Tanrı sevgisi ile 

yükselişle sağlanamayan birliği alçalışla sağlar. 
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Öyleyse Tanrı, sevgisinden, ebediyette bu şekilde karar vermiş 

olmalıdır; ama temel onun sevgisi olduğu gibi, amaç da sevgi olmalıdır; 

zira Tanrı’nın bir hareket temeline ve ona karşılık gelmeyen bir amaca 

sahip olması, gerçekten bir çelişki olurdu. Bu durumda, sevgi öğrenciye 

duyulan sevgi olmalıdır, amaç da öğrenciyi kazanmak olmalıdır; zira 

farklı olan ancak sevgide eşit hale gelir ve anlayış ancak eşitlikte ya da 

birlikte vardır (FP 29).  

 

Felsefi hipotezle dinî hipotez arasındaki bir diğer fark Kierkegaard’ın önemle 

üzerinde durduğu ‘an’dır.  Hakikati anlama koşulunun kişide mevcut olduğu 

varsayımına dayanan felsefi hipotez açısından hakikatin kavrandığı an, hatırlama 

tarafından yutulur bu nedenle hayati bir öneme sahip değildir. Ancak koşulun Tanrı 

tarafından öğrenciye verildiği an, kişi için adeta bir yeniden doğum anıdır ve kişide asla 

unutulamayacak bir dönüşüme neden olur. O andan sonra kişi artık daha önce olduğu 

şey değildir. Bu dönüşüm anı sadece iman ile gerçekleştirilen bir sıçrama anıdır, bir 

hatırlama anı değildir. 

Akıl ve felsefe, Tanrı’yı insanların seviyesine indirdiği için aslında insanlardan 

uzaklaştırır. İmanın konusu absürttür, paradoksal ve akıl dışı olandır. İman, sonsuz ve 

sınırsız olan Tanrı’nın sınırlı ve zamansal olan İsa’nın bedeninde cisimleşmiş olduğuna 

kişinin yürekten inanmasıdır ve bu inanç hiçbir rasyonel çıkarımın ulaşamayacağı bir 

sıçrama yapmayı gerektirir. İman, aklın bittiği noktada başlamaktadır. 

Kierkegaard, belirsiz ve kesin olmayan bir şeyin paradoksal varlığı karşısında 

kalan kişinin sadece iman ile seçim yapabileceğini, aklın ise bu noktadan sonra yetersiz 

kaldığını ifade eder. Aklın yapması gereken tek şey, kavrayışının ötesinde bazı 

hakikatler bulunduğunu anlamaktan başka daha fazlası değildir. İman, kişinin dolaysız 

biçimde başka bir deyişle kendiliğinden hakikati kavramasını sağlayarak, İsa’nın 

zamanında yaşamıyor olsa dahi kişiye onun çağdaşı olabilme olanağı sağlar. Hakikati 

kendi gözleriyle görebilen kişi Kierkegaard’a göre bunu akıl yürütmeyle değil, fakat 

içindeki iman ile gerçekleştirebilmiştir. İman, kişinin inanmama halinden inanma haline 
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geçmesini sağlayan sıçramadır. İman, kişinin sonsuz hakikati bulmasını sağlayan 

Tanrı’nın bir mucizesidir. 

 

3.4. Tutku ve Paradoksun Hakikate Ulaşmadaki Rolü 

Paradoksu olmayan bir düşünür, tutkusuz bir aşığa benzer: Sıradan bir insan… 

Kierkegaard 

 

 Danca “tutku” sözcüğü (lidenskab) etimolojik açıdan “ızdırap” (lide) 

sözcüğünden türemiştir. Bu nedenle tutkunun Kierkegaard için iki boyutu vardır: Tutku 

aynı anda hem bir şeyi arzu etmeyi hem de arzulanan şeyden dolayı ıstırap çekmeyi 

içinde barındırır. Kierkegaard’a göre tutku, kişisel çıkar ve kontrolsüz duygularla ilişkili 

olduğunda olumsuz, etik veya dinî içerimleri olacak şekilde imana gönderimde 

bulunduğunda ise olumlu bir duygudur (Watkin 2001: 189). Hakikat, tutkuyla nesnel 

belirsizliğe kendini bırakan birey için ıstırap çekmeyi de gerektirir çünkü birey, 

belirsizliği seçerek nesnel bilgiyi askıya almış ve sonsuz tutkusuyla büyük bir risk 

almaya cesaret göstermiştir. 

 Mutlak kesinliğin olduğu yerde risk ve belirsizlik de yoktur ancak tutkunun 

nesnesi gözle görülebilir ve kanıtlanabilir olmadığı için belirsiz olana inanma riskini 

içinde barındırır. Kierkegaard’a göre nesnel açıdan belirsiz olan ile içselliğin sonsuz 

tutkusu arasındaki köprü iman ile kurulur. Eğer Tanrı’nın varlığı nesnel olarak 

kanıtlanabilir olsaydı, İbrahim’in oğlunu kurban etmek için imana sahip olması 

gerekmezdi. O, Tanrı’nın ona yeni bir oğul vereceğinden emin olsaydı, içindeki sonsuz 

tutkunun ıstırabını derinden hissetmez ve kendini mutlak belirsizliğe bırakıp risk 

almazdı. İmanın nesnesi olan hakikat, bu nedenle Kierkegaard’a göre özneldir, nesnel 

olarak bilinemeyen bir şeyin hakikat oluşu onun paradoksal doğasını gözler önüne 

sermektedir.   

 Paradoksun konusu Kierkegaard’a göre absürttür. Kierkegaard’ın absürde ilişkin 

en çok kullandığı örnek, Tanrı’nın İsa bedeninde cisimleşerek varoluş içine girmesidir. 

Tanrı bir birey olarak zamanda varlığa gelmiş, tıpkı bir insan gibi doğmuş, yetişmiş, 
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çalışmış ve evlenmiştir. Absürt, akılla kanıtlanabilir ya da en azından muhtemel hale 

getirilebilir değil, sadece tutku ile iman edilebilecek bir şeydir. Bu, onun hakiki ya da 

olgusal olmadığı anlamına gelmemektedir. Kierkegaard’a göre absürdü ortadan kaldıran 

tek şey imandır.  

 Nesnellik ve iman birbirlerine bütünüyle karşıt olan iki şeydir. Nesnel bir 

imandan söz edeceksek Kierkegaard, bunun öğretiler toplamından daha fazla bir şey 

olamayacağını belirtir. Oysa Hıristiyanlığın bir öğreti olmadığı gösterilmişti. Ona göre 

Hıristiyanlık varoluşun içselliğidir ve bu içsellik kişiyi kurtuluş anında zamansal ile 

sonsuz arasına kesin olarak yerleştirir. Bu nedenle Hıristiyanlık bir öğretiler toplamı 

değildir. Tanrı, İsa kimliğinde dünya üzerinde yaşarken bir öğretmen gibi insanlara 

Hıristiyanlığın ne olduğunu anlatmamış, eylemleriyle insanların nasıl gerçek birer 

Hıristiyan olacaklarını göstermiştir. Bu nedenle Hıristiyanlık paradokstur ve paradoks 

sadece tutku ile iman etmeyi gerektirir. Kierkegaard için Hıristiyanlığın akıl ile 

anlaşılamaması, onun aklın sınırlarının çok üzerinde olduğu anlamına gelmektedir. 

İman söz konusu olduğunda aklın ve mantığın tüm kategorileri devre dışı kalmaktadır. 

Ona göre akıl, imanın inandığı şeyi kavrayamaz. 

 Kierkegaard paradoksu düşüncenin tutkusu olarak tanımlar. O paradokssuz bir 

düşünürü, tutkusuz bir aşığa, başka bir deyişle sıradan bir insana benzetir (FP 42). 

Tutkusuz bir aşkın olamayacağı gibi, Kierkegaard için paradoksla yüzleşmeyen bir 

düşünür, bir iman şövalyesi ya da bir varoluş süreci yoktur. Düşüncenin tutkusu bir 

yandan paradoksu çözmeyi düşünürken, diğer taraftan bunu düşünerek yapamayacağı 

için kendi çöküşünü de hazırlar. Kierkegaard gerçekten de tutkuyu felsefesinde ironik 

ve paradoksal bir biçimde kullanmıştır. Paradoks, tam da düşüncenin tutkusu 

olmasından ötürü paradokstur, çünkü kendi tutkusu olmasına rağmen düşünce onu 

kavrayamayacaktır. Bu nedenle tutku hakikati başka türden kavramaya yönelir. Bu son 

adım Kierkegaard’a göre imandır.  

Paradoks, Kierkegaard için çözülmesi gereken bir durum değildir, insan 

kavrayışının hiçbir kategorisi paradoksu çözebilecek donanıma sahip değildir. Paradoks, 

görünen tüm çelişkilere rağmen ona inanmayı seçen iman ve tutku sahibi insanın 

gerçekleştirdiği bir sıçramadır. Kişi bu sıçramayla paradoksun içine varoluşun tüm 
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olanaklarıyla dâhil olurken, bildiği tek şey paradoksun ne olduğu değil,  sadece var 

olduğudur. Paradoks, düşüncenin sınırlarını aşma çabasıdır, anlama yetisinin 

anlayamayacağı bir şeyi anlamayı tutkuyla arzulamaktır. 

 Paradoksu, çözülemeyen bir şey olmasından ötürü olumsuz bir şey olarak 

düşünmek hatalı olacaktır. Paradoks, bilinmeyene ilişkin tutkuyla daima çatışma 

içerisindeymiş gibi görünse de, kişinin bu bilinmezliğe kendini tüm bilme yetilerinden 

soyutlayarak bırakması yalnızca paradoksla mümkündür. Paradoks, bilinmeyeni 

bilebilmeyi arzular. Ancak sırf bu nedenle o bilgimizin değil, inancımızın nesnesidir. 

Paradoksla yüzleşen kişinin bu bilinmeyenle ilgili bilebileceği tek şey onun kendisinden 

mutlak biçimde farklı olduğudur.  

 Kişinin bilinmeyenle arasındaki mutlak farkın bilincine varması, onun kendi 

başına yapabileceği bir şey değildir. Kierkegaard’a göre bu farkındalığı ona sadece 

Tanrı verebilir. Tanrı mutlak farklılığı mutlak eşitlik içinde eritmek için İsa bedeninde 

cisimleşerek paradoksu yaşanabilir kılmıştır. İnsanın Tanrı’dan faklılığını, ondan kendi 

hatasıyla uzaklaşmış olduğu için günah olarak tanımlayan Kierkegaard, günah bilincini 

kişiye Tanrı’nın bu şekilde verdiğini ifade eder. O halde Kierkegaard’a göre paradoks 

olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde ortaya konur. Olumsuz olan kısmı günahın 

mutlak farklılığını öne çıkarma işlevini yerine getirmesidir. Ancak hemen ardından 

olumlu boyutu gelir, bu mutlak fark Tanrı tarafından mutlak eşitlik ile bertaraf edilir. 

Kierkegaard bu noktadan sonra paradoksu ‘an’ olarak tanımlar. 

 Kişinin hakikatten yoksun olduğunun farkına vardığı an, onda bir dönüşüm 

gerçekleşir. Kendi hakkında şaşkınlığa düşen kişi, kendi benliğinin bilgisi yerine günah 

bilinci edinir ve an kabul edilir edilmez her şey yerli yerine oturur. Bu an kişinin 

yeniden doğuş anıdır. Kişinin önceki durumunun bir ‘olmamak’ durumu olduğunu ifade 

eden Kierkegaard, bu ‘an’dan sonra ‘olmak’ durumuna geçtiğini söyler. Sokratik 

anımsama ilkesinin savunulduğu felsefi hipotezde böyle bir ‘an’ın varlığından söz 

etmekse olanaksızdır (FP 23-5).   

 Paradoks yoluyla kişi, daha önceden sahip olmadığı hakikati anlama koşulunu 

Tanrı’dan alır. Böylelikle o ana kadarki yaşamında hakikat içinde olmadığını kavrar. 

Kişi, Tanrı’nın İsa bedeninde insani bir hayat sürerek acı çekme nedeninin salt 
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kendisine olan sevgisinden ve kendisini günahtan kurtarma isteğinden kaynaklandığını 

sadece paradoksa yönelik tutku ve imanı ile kavrar. Kierkegaard’a göre insanda, sonlu 

ile sonsuzun, ruh ile bedenin, zorunlu ile olumsalın ve sınırlı ile sınırsızın sentezi o an 

içinde gerçekleşir.  

 Kierkegaard Korku ve Titreme’de İbrahim’in hikâyesi ile mutlak paradoksun 

tutku ve absürtle ilişkisini ortaya koyar. Kierkegaard’ın buradaki amacı, üstü kapalı da 

olsa İbrahim’in sahip olduğu tutkunun doğasındaki ızdırabı gözler önüne sermektir. 

Tanrı’nın İbrahim’den oğlu İshak’ı kurban etmesini istemesindeki amacı, İbrahim’in 

Tanrı’nın varlığına inanıp inanmadığını sorgulamak değildir. İbrahim’in Tanrı’nın 

varlığına olan inancı zaten tamdır. Fakat burada söz konusu olan sınama, onun oğlunu 

kurban ettikten sonra Tanrı’nın kendisine oğlunu geri vereceğine olan inancına 

ilişkindir. Hiç şüphesiz kurban edilen oğlun babasından ayrılmayacağına yönelik 

böylesi bir inanç absürttür. Ancak imanın nesnesi akılsal olandan çok absürt olana 

ilişkin beklenti ve inançtır. Absürde olan inancın kaynağı tutkudur ve absürdün 

belirsizliği tutkunun ıstırap boyutunun derinden yaşanmasına neden olur. İbrahim, her 

ne kadar Tanrı’nın onu oğlundan ayırmayacağına inanmış olsa da, sonucun umduğu gibi 

olacağından hiçbir zaman emin olamamanın acısını içinde hissetmiştir. İmanını 

kanıtlama tutkusu, sırf bu nedenden ötürü ıstırabının da kaynağı olmuştur. Yine de o 

kendisini paradoksal olanın belirsizliğine teslim etme yürekliliğini gösterebilmiştir.  

 “Kierkegaard’a göre iman; Tanrı’nın varlığına yalın biçimde inanmak değil, 

gerçekleştirilmeleri insani açıdan olanaksız olsa bile, kişinin kalbini bağladığı projelerin 

mümkün olduğuna inanmaktır” (KT 29). Bu nedenle kabul görmüş kanıları, nedensellik 

yasalarını veya etik normları aşan bir öznellik gerektirir. İbrahim, imanının 

gerektirdiğini sessizce yaparken içindeki tutku onu hakikate ulaştırmıştır. Bunu kimseye 

anlatması veya kimsenin anlamasını sağlaması gerekmemektedir, çünkü iman 

anlatılarak nesnelleştirilecek bir konu değildir.  

İbrahim’in açıklama yapması onun etik açıdan haklılandırılmasını 

sağlamayacaktır. Onun durumu Agamemnon’un kızı İphigenia’yı kurban etmesinde 

olduğu gibi daha yüksek bir amaca hizmet etme gerekçesinin kabul edilebilirliğine sahip 

değildir. İbrahim etik olanı dinî olan uğrunda askıya alarak yalnız kalmış ve kendi 
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varoluşunun içselliği ve öznelliği ile paradoksu kucaklamıştır. Kişinin kendi içindeki 

fırtınaların yine kendi içinde dindirilmesi ancak hakikatin sesine paradoks ve tutku 

aracılığıyla kulak verilmesi ile gerçekleştirilir. Tutku, kişinin paradokstan kuşku 

duymamasının ve ona inanmasının aracıdır.  

 

    İbrahim’in imanı vardı ve kuşku duymadı. Tuhaf olana inandı. 

Eğer İbrahim kuşku duysaydı – o zaman başka şeyler yapacaktı, yüce ve 

şerefli başka şeyler. Zira İbrahim’den yüce ve şerefli olmayan bir şey nasıl 

beklenebilir ki? Moriah dağına yürüyebilir, odunları keser, ateşi yakar, 

bıçağını çekerdi- Tanrı’ya feryat ederdi: “Bu kurbanı küçümseme, bu 

sahip olduğum en iyi şey değil, bunu iyi biliyorum. Zira vaat edilen bir 

çocukla karşılaştırıldığında yaşlı bir adam nedir ki? Ancak verebileceğim 

en iyi şey bu. İzin ver İshak asla bilmesin, böylece gençlik yıllarında 

kendini rahatlatabilir.” Bıçağı kendi göğsüne saplayabilirdi. Tüm dünya 

ona hayran olabilirdi ve onun adı asla unutulmazdı; ancak yalnızca hayran 

olunması bir şey, acı çekenleri kurtaran bir kılavuz yıldız olmak başka bir 

şey (KT 63-4).  

 

 İbrahim, genel olarak doğru kabul edilen herhangi bir davranışta bulunarak 

toplumun ve ailesinin gözünde bir kahraman olabilirdi. Ancak o zaman imanın bu öznel 

deneyimin ve tutkunun içsel serüvenini yaşamış bir iman şövalyesi olamazdı. O, bu 

serüveninde yalnız kaldığı ölçüde otantik olmuş ve hakikati kendi gözleri ile 

görebilmiştir.  İbrahim’in, paradoksun gücüne olan inancı ile bıçağını çektiği anda 

Tanrı’nın bir koç göndererek talebini geri alması absürttür. Absürdün doğası paradoksal 

olana tutkuyla bağlanmayı gerektirir. İbrahim, absürt uğrunda feda ettiği en değerli 

varlığını, yine absürtün gücüyle geri almıştır.  

Kierkegaard, kişinin kendini paradoksun içine bırakma eylemini, tutku ile 

gerçekleştirilen bir sonsuzluk hamlesi olarak tanımlar. Hegel’in sistemine göndermede 

bulunarak hiçbir düşüncenin kendi başına bir hareket oluşturamayacağını söyler. 

Tutkunun olmadığı böylesi bir felsefî sistem ona göre, her şeyi açıklıyor olduğu 
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iddiasında bu nedenle haksızdır. Hegel’in idealizmi gerçekliğin insan aklına aşkın 

olduğu teziyle uyuşmamaktadır. Bu nedenle sistem, bir yandan Hıristiyanlığın 

dogmalarını teorik olarak desteklemek istemezken, diğer yandan da onların doğru bir 

yorumunu sağlamaya çalışmaktadır. Ancak Kierkegaard’a göre bu şekilde onları 

dönüştürmekte ve çarpıtmaktadır. 

 Hegel’in Tanrı’ya Mutlak Geistın özelliklerini ve gelişimini tanımlarken 

başvurduğunu ifade eden Kierkegaard, Hıristiyanlığın temel hakikatlerini kozmik 

süreçlere indirgediği iddiasıyla Hegel’i eleştirmektedir. Hegel’in geistının insanlıktan 

ayrı bir varoluşa sahip olmadığını düşünen filozof, Hegel’in Tanrı’nın sadece kendi 

bilincine vardığı zaman Tanrı olduğunu ve kendi bilincine sadece insan aracılığıyla 

varabildiğini söylediği için Hıristiyanlığın mesajına zarar verdiğini ifade eder. Ona göre 

Hegel’in sistemini kabul etmek, tutkularıyla varolan bireyin rolünü salt bir temsile 

indirgemek anlamına gelmektedir. Salt bir temsilin absürtü yaşaması ise imkânsızdır. 

Hakikate ulaşma yolunda kişinin kendisini absürdün sonsuzluğuna teslim edişi, 

Kierkegaard’a göre imandan önceki son aşamadır. Sadece sonsuz teslimiyet bireyin 

ebedi geçerliliğini kendisine açarken, kendi varoluşunun farkına varmasını sağlar. 

Sonsuz teslimiyet hamlesi ile farkındalığı kazanılan şey, kişinin, varoluşun paradoksu 

olan iman içindeki hakiki boyutudur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, İbrahim’in 

oğlunu kurban etmeye karar verişinin iman yoluyla olmadığı, ancak onu geri alışının 

iman yoluyla olduğudur. İman, mutlak teslimiyetin ardından kazanılan bir mükâfattır. 

İbrahim, oğlunu imanının gücüyle geri alabilmiştir.  

 

Bir cinayeti Tanrı’yı son derece mutlu eden kutsal bir eyleme 

çevirme yeteneğine sahip bir paradoks, hiçbir düşüncenin 

kavrayamayacağı, zira imanın düşüncenin bittiği yerde başladığı, İshak’ı 

İbrahim’e geri verme paradoksudur (KT 98).  

 

 Kierkegaard’a göre imanda bütün insan yaşamı tutku içinde birleşmiştir. 

Tutkunun her iki boyutu da imanın paradoksal doğası içinde yaşanmaktadır. Bu nedenle 
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Kierkegaard, yaşadığı dönemin içinde bulunduğu durumu eleştirirken, çağın tutkusuz 

bir düşünce çağı olduğu üzerinde çokça durmaktadır. Tutkusu olmayan bir çağda 

insanların artık kendilerini paradoksal ve absürt olana sonsuz bir teslimiyetle bırakarak 

iman içindeki varoluşlarına, başka bir deyişle hakikate ulaşmaları mümkün değildir. 

Salt teorik akıl yürütmelerin ve pragmatik kaygıların sonucunda ezbere ve topluca 

yaşayan insanlar artık İbrahim örneğinde olduğu türden hayati seçim ve kararlar alma 

yetilerini kaybetmişlerdir. İbrahim, Kierkegaard için kişilerin birer birey olma 

yolundaki serüvenlerine ışık tutan oldukça önemli bir örnektir. 

 
 
3.5. İmanın Otopsisi 
 
Dürüst bir teolog, bir ip cambazına benzer. Zemini, düşünülebileceklerin en incesidir, 

ama yine de üzerinde yürümek mümkündür… 

Wittgenstein 

  

 Grekçe autopsia (otopsi) sözcüğü kişinin bir şeyi kendi gözleriyle görmesi 

anlamına gelmektedir. Kierkegaard felsefesinde adeta imanın bir çeşit otopsisini 

gerçekleştirmektedir. Günahla kör olmuş gözlerin imanın otopsisiyle yeniden açıldığını 

belirten filozof, kişinin hakikaten kim olduğunun bilincine ancak imanla vardığını ifade 

eder. Kişinin kendi gözleriyle görmesinin anlamı Kierkegaard için ilk göründüğünden 

daha derindir. İmana sadece, Tanrı’nın İsa’nın bedeninde cisimleşme paradoksunu 

kendi gözleriyle gördükleri için o dönemde yaşamış insanların sahip olduğunu 

düşünmek hatalı olacaktır. 

 Kendi gözleriyle görmek aslında Kierkegaard için, sadece gözle görülen 

anlamına gelmemektedir. Görmek; gözle değil, imanla olan bir seçim ve karar anıdır. 

İman söz konusu olduğunda görmek sadece İsa ile çağdaş olanların gerçekleştirdikleri 

bir şey değil, tanrısallığın çıplak gözle görülecek bir şey olmadığını anlayan her 

müminin kalbiyle gerçekleştirebileceği bir şeydir. Birey, gözleriyle değil, imanıyla 

İsa’nın çağdaşı olabilir.  Bu nedenle Kierkegaard için iman problemi, varoluş 
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problemidir. Görmek, bir olguya sadece fiziksel olarak tanık olmak değil, kalple başka 

bir deyişle imanla ona tanıklık etmektir. 

 Paradoksla kucaklaşmak ve Tanrı’nın takipçisi olmak için kişinin İsa’yı somut 

olarak görme zorunluluğu yoktur fakat imanı kendi gözleriyle görme zorunluluğu 

vardır. Kierkegaard’ın gözünde iman, hem Tanrı’nın hem de bireyin katıldığı bir 

ilişkidir. Tanrı’nın sevgisine cevap veren kişinin imanı, Tanrı’nın anlaşılmasını 

sağlayan mutlu tutkudur. İmanın otopsisi, zorunlu bir eylem değil, her insan varlığına 

her zaman açık olan özgür bir seçimin ürünüdür. Kierkegaard’a göre Tanrı’ya inanmak 

ve Tanrı’yla ilişkide bulunmak söz konusu olduğunda herkes eşittir, bunun anlamı 

İsa’nın yaşamına şahit olan çağdaşların daha çok imana sahip olduğu düşüncesinin 

yanlış olduğudur. Çünkü her birey hakikate ulaşmada hiçbir otoriteye güvenemeyecek 

kadar tek başınadır. İmanın doğasının paradoksal olduğunun farkına varan her birey, 

onu kendi gözleriyle başka bir deyişle hakikati imanın gözleriyle görmektedir. 

  İman sahibi kişi, inançsızlıktan inanca doğru bir sıçrama yapmıştır, bu sıçrama 

kişide niteliksel bir dönüşüme yol açar. Bir Hıristiyan haline gelme anı, direkt bir 

geçişle mümkün olmamakta sadece sıçrama ile mümkün olmaktadır (CUP 381). Kişi o 

anın kısacık sonsuzluğunun paradoksal niteliği karşısında artık daha önce olduğu kişi 

değildir. Sıçrayış, Kierkegaard için karar kategorisidir. Kişi sıçrama ile kim olmak 

istediğine karar verir. Sıçrama, irade gücünün kasıtlı bir eylemidir.  

  Kierkegaard imandan 1. paradoksal ve absürt olan, 2. düşünceden sonraki 

dolaysızlık, ve 3. İsa ile çağdaş olma olarak söz eder (Johnson&Thulstrup 1967: 108-9). 

İlk tanım, imanı Hegelci din felsefesinden, ikinci tanım estetik ve etik varoluş 

biçimlerinden ayırmayı, üçüncü tanım ise, Hıristiyan imanının belli özelliklerini ortaya 

çıkarmayı amaçlar. Bu tanımları daha yakından incelemek imanın doğasını kavramak 

için faydalı olacaktır.  

 1. İmanın paradoksal ve absürt olarak nitelendirilmesi, Kierkegaard’ın aklı iman 

yolunda kurban ettiğini gösterir. İman, nesnel bir biçimde temellendirilebilecek akli bir 

varsayım ya da genel bir doğru değildir. İmanın idealist anlamda herhangi türden bir 

rasyonel doğruya benzememesinin en temel nedeni böyle bir benzetmenin ilahî olan ile 

insani olan arasındaki diyalektik özdeşliğe dayanarak yapılmasıdır. Oysaki 
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Kierkeegaard için Tanrı’nın cisimleşmesine dayanan iman,  zamansal olan ile sonsuz 

olanın İsa’nın vücudunda her hangi bir diyalektik süreçten bağımsız olarak bir araya 

gelmesine dayanır. Bu birleşme, hiçbir zorunluluğun ya da kanıtlamanın nesnesi 

değildir. Hıristiyan inancı, hiçbir felsefi çıkarım ya da diyalektik gelişim tarafından 

zorlanmaması anlamında özgürdür. Özgürlüğün her zaman tutku ve irade içermesinden 

dolayı imana götüren tek başına akıl olamamaktadır.  

 2. İmanı düşünceden sonraki dolaysızlık olarak tanımlamak, Kierkegaard’ın 

varolma tarzlarına ilişkin getirdiği kendi felsefi görüşlerine özgüdür. Burada onun 

amacı dinî varoluş tarzından düşünceyi bütünüyle dışlamak ya da dinî varoluş biçimini 

basitçe dolaysızlıkla özdeşleştirmek değil daha ziyade, iman ile dolaysızlığın ve 

düşüncenin çeşitli türleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Öncelikle iman, kişinin 

Tanrı’ya ilişkin doğal farkındalığını hayatı ve kendi çıkarı içinde erittiği estetik 

dolaysızlık ile karıştırılmamalıdır. Gerçekten dinî bir bakış açısına ulaşmak için düşünce 

ediminin kesin olarak çeşitli biçimlerde olması gerekir. Estetik düşünce kişiye 

benliğinin sayısız imgesel olanaklarını ve içselliğinin sınırsızlığını fark etmesini sağlar. 

Olgunlaşan benlik, dolaysız olarak verilen durumun bir norm altında ölçen ve imgesel 

olanaklar ile ahlaki kararın özgür eylemi arasındaki mesafenin altını çizen etik düşünce 

düzenine uymalıdır. İman, bütünüyle pratik yükümlülüğü içeren bir dolaysızlık 

biçimidir. İnanan kişinin imanı ile yükümlülük hissettiği şey, sınırlı bir insan varlığı ya 

da ahlaki bir ideal değil, Tanrı’dır.  

 İmanın, estetik ve etik varoluş biçimlerinden ayrılacak şekilde düşünümden 

sonra gelmesi Kierkegaard için, söz konusu varoluş tarzlarının idealist sistemlerdeki 

varoluşsal olmayan düşünüme dahil edilebileceği anlamına gelmektedir. İman, bu 

varoluş biçimlerinden, öncüllerden çıkarsanan bir sonuç olma ya da önceki aşamaların 

diyalektik bir sentezi olma anlamında sonradan gelmemektedir. Her felsefi düşünüm ile 

iman arasında radikal bir kopuş vardır. Kierkegaard bu süreksizlik veya kopuşu sıçrama 

olarak nitelendirir. İman ile her şeyi kuramsal bir probleme indirgeyen ve bireyi eyleme 

kabiliyetinden soyutlayan spekülatif veya sistematik düşünce arasında kaçınılmaz bir 

karşıtlık vardır.  
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Bu tarz bir felsefi düşünümün kişiyi olumsuz etkileyerek özgürce eylemde 

bulunabilme yetisini kaybetmesine neden olduğunu düşünen Kierkegaard, aslında her 

insanda bulunan düşünümün ise kişinin eylemlerini belli etik ilkeler altında toplamasına 

yardım ettiğini ve kişiyi kendi benliği ve Tanrı ile ilişkiye geçirdiğini ifade eder. Bu 

nedenle Kierkegaard’ın eleştirdiği asıl nokta bireysel akıl değil, spekülatif düşüncedir. 

Ancak yapılması gereken Tanrı ile belli ilkeler altında ilişkiye girmekten ziyade öznel 

bir şekilde benliğin paradoksal ve absürt olana iman ile teslim edilmesi olduğu için 

bireysel aklın da ötesine geçilmesidir. O halde akıl ve düşünüm Kierkegaard için kendi 

başına reddedilmesi gereken yetiler değil, fakat üzerine yükselmek gereken yetilerdir. 

Aklın kavraması gereken şey, sınırlarının ötesinde kalan kavrayamayacağı bazı şeylerin 

var olduğu ve onların başka bir şekilde ayırdına varılması gerektiğidir. 

3. Tanrı’nın İsa bedeninde cisimleşmesi, Kierkeegaard için ne aklın mutlak bir 

doğru olarak kabul edeceği, ne de herhangi felsefi bir yaklaşımın kanıtlayacağı bir 

olgudur. Tanrı’nın inişi, iman için asli bir koşul olmakla beraber bu, cişimleşmeye şahit 

olmayan insanların imana sahip olamayacakları anlamına gelmemektedir.  Aksine iman, 

kişinin zamansal açıdan İsa ile çağdaş olmasını değil, tutkusal ve paradoksal açıdan 

çağdaş olmasını gerektirir. “Çağdaş, bir göz tanığı değildir; bir mümin olarak, imanın 

otopsisinde bir çağdaştır. Ve bu otopside, çağdaş olmayan herkes de çağdaştır” (FP 76).  

İmanın otopsisi kişinin sonsuz bir teslimiyetle kendisini mutlak paradoksun içine 

bırakma anıdır. Sonlu insan varlığı ile sonsuz Tanrı, paradoksun tutkusu içinde eşit hâle 

gelir.  Eğer sadece zamansal açıdan İsa’nın çağdaşı olan kişilerin imana sahip olduğu 

düşünülseydi, o dönemdeki herkesin mümin olması gerekirdi ancak bunun doğru 

olmadığı açıktır. Kierkegaard için Tanrı’nın inişine şahit olmuş fakat kendi içselliği 

içinde öznel olarak paradoksun tutkusunu hissetmemiş birisi, imanın otopsisini 

gerçekleştirmemiştir ve zamansal açıdan çağdaş olmasına rağmen bu kişi asla gerçek 

anlamda bir çağdaş değildir. Kierkegaard, çağdaş izleyici ile sonradan gelen arasında bir 

kıyas yapmanın ancak tek bir noktada mümkün olduğunu belirtir.  

 

  Çağdaşı daha sonra gelen birine kıyasla ancak tek bir bakımdan daha 

talihli sayma ayartmasına kapılabilirim. Eğer o olayla daha sonra gelen 
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kişinin hayatı arasında yüzyıllar geçtiğini kabul edersek, her halde insanlar 

arasında o konuda pek çok sohbet yapılmış olacaktır; doğru ilişki 

olanağını, çağdaşın katlanmak zorunda kaldığı, yalan yanlış, yanıltıcı 

söylentilerin yaptığından daha çok daha güç hale getiren bir sürü boş 

konuşma yapılmış olacaktır ve bütün insani ihtimallere göre, yüzyıllardır 

devam eden yankı gibi, imanı boş konuşmalarla delik deşik etmiş olmakla 

kalmayacak, onu bu konuşmalarda ortadan kaldırmış olacaktır; imanın 

bütün orijinalliği içinde görünmüş olacağı, başka her şeyden kolayca ayırt 

edilebileceği ilk kuşakta bu olamazdı (FP 77).  

 

Alıntıdan da anlaşılacağı gibi Kierkegaard için, iman üzerine yapılan yanıltıcı 

konuşmalar onun doğasını bozacağı için sonradan gelen izleyicinin durumu çağdaş 

olana göre biraz daha zor olabilmektedir. Ancak kendini Tanrı’nın mutlak varlığına 

teslim etmeye hazır bir birey için bu hayati bir sorun değildir. İman için gerekli olan, 

kişinin başkalarından duydukları değil, kendi içsel varoluşuna yönelik farkındalığıdır.  

İmanı kendi gözleriyle görebilen biri hiçbir aldanışın kuklası olmayacaktır. Bu 

nedenle her ne kadar İsa’nın inişinin üzerinden yüzyıllar geçse ve imanın üzeri boş 

konuşmalarla örtülse de kulaklarını söylentilere kapatan birinin kendini paradoksal anın 

içine bırakması mümkündür. İnancın kuşkunun karşıtı olduğunu ifade eden 

Kierkegaard’a göre gerçekten inanan biri için Tanrı’nın mevcudiyetine dair kuşku söz 

konusu değildir. Dolayısıyla söylentiler, bir dönemin imana bakışını olumsuz yönde 

etkilese bile, bireyin içindeki tutkuyla tüm bu olumsuzlukları aşması mümkündür. Bu 

nedenle iman söz konusu olduğunda çağdaş izleyici ile sonraki izleyici her zaman 

eşittir.  “Mümin imanın otopsisine daima sahiptir, o başkalarının gözüyle görmez ve her 

müminin gördüğünün aynısını görür- iman gözüyle” (FP 108).  

Kierkegaard için iman tam manasıyla dinin ya da dinî varoluş tarzının konusudur. 

Bu noktada etik varoluş tarzı ile dini varoluş tarzı arasındaki farkı netleştiren filozofa 

göre iman için etik olandan vazgeçilmelidir. Çünkü etik olan evrenseldir ancak iman, 

tikel bireyin evrenselden daha yüksek olduğuna yönelik paradokstur. Ortak onaya 

dayanan etik normlar kişinin imanı kendi gözleriyle görmesine engel olur. Bireyin 
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çoğunluktan daha değerli olmasını sağlayan, onun kendi içsel deneyimidir. Etik olan 

rasyonel açıdan anlaşılabilir olandır ancak imanın paradoksal yapısını akıl ile anlamak 

mümkün değildir. 

 Kierkegaard’a göre kişinin tıpkı İbrahim’in yaptığı gibi Tanrı’ya mutlak bir 

yükümlülüğü olduğunun farkına varması gerekmektedir. Böylece etik yükümlülüklerin, 

Tanrısal yükümlülükler söz konusu olduğunda, mutlak olmaktan ziyade göreli olduğu 

anlaşılacaktır. Etik olanın dinî olan uğrunda askıya alınması, kişinin imanın otopsisini 

gerçekleştirmek için göze almak durumunda olduğu bir feragattir. Bu feragat, 

beraberinde yalnızlığı ve sessizliği getirir. Çünkü etiğin askıya alınması imanın 

gözleriyle göremeyen kimseler için anlaşılabilir olmayacaktır.  

  İman sahibi kişinin üzerinde yükseldiği zemin absürt ve paradoksal olandır, 

ancak rasyonel olarak hiçbir şekilde temellendirilemese de bu onun en sağlam 

dayanağıdır, bu nedenle dürüst bir din adamı gerçekten de bir ip cambazına benzer. Her 

ne kadar ipin üzerinde yürümek bizler için imkânsız görünse de onun için mümkündür, 

tıpkı paradoksal olanın bir mümin için hakikat olması gibi.  

     
3.6. Birey, Ben ve Özgürlük İlişkisi 
 
 

Kierkegaard’da birey, ben (selv) ve özgürlük ilişkisinden bahsetmeden önce onun 

benliği nasıl bir varlık olarak gördüğüne değinmemiz gerekmektedir. Kierkegaard 

benliğin üç tür sentez aracılığıyla kendini ortaya koyan diyalektik bir yapısı olduğunu 

ifade etmektedir. Ruh ile bedenin, özgürlük ile zorunluluğun ve zamansal ile sonsuzun 

sentezi olarak tanımladığı benliğin, özgürlük ile ilişkisini bu sentezler üzerinden kuran 

filozof, ben’i sonsuzla ilişkisinde açıklamaktadır. Bununla birlikte Kierkegaard’ın 

özgürlük anlayışının kavranması için öncelikle onun özgürlük kavramını 

temellendirirken kullandığı imgelem, sonsuzluk, olanak, ben, sentez, kaygı ve 

umutsuzluk kavramlarının incelenmesi gerekmektedir.  

Kierkegaard’ın özgürlük anlayışından söz etmek için öncelikle onun özgürlükten 

ne anladığını belirlemek gerekir. Özgürlük hiç şüphesiz pek çok filozof için olduğu gibi 

Kierkegaard için de insanın nedenler zincirinin dışında, keyfince her istediğini 
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yapabilme olanağı ya da yetisi anlamına gelmemektedir. Söz konusu Kierkegaard 

olduğunda özgürlük denilince akla ilk olarak gelmesi gereken şey Tanrı olmak 

durumundadır. İnsanın Tanrı’yla olan ilişkisi bağlamında özgürlükten söz eden 

Kierkegaard için yeni bir yaşamın kapıları, kişinin Tanrı ile zamansal ve somut bir 

şekilde ilişkiye girmesiyle açılmaktadır.  

 Kierkegaard, özgürlüğün temel varsayımı olarak imgelem kavramını kullanır. 

Ölümcül Hastalık Umutsuzluk’ta imgelemin sonsuzlaştırma sürecinin aracı olduğunu 

ifade eder. İmgelem, sonlu bireyin sonsuzlaştırma yetisidir. Bu şekilde zamansal olan 

ile sonsuz olanın sentezinin gerçekleştiğini ifade eden Kierkegaard’a göre özgürlüğün 

temelinde imgelem bulunduğundan, Kierkegaard için insanı hayvandan farklılaştıran 

yeti genel kanı olan akıl değil fakat imgelemdir. Her tür düşüncenin imkânı olarak 

imgelem, düşünmenin zeminini oluşturur, dolayısıyla insan olmanın göstergesi olan 

daha yüksek bir fiziksel ve tinsel yaşamın temelini sağlar. İmgelem, akıl yürütmenin 

sonradan kendine mal ettiği öğeleri oluşturduğu için, kişi içinde bulunduğu anın üzerine 

yükselebilir. Böylelikle birey, içsel ya da dışsal uyarıcılara sadece dolaysız tepkilerde 

bulunmamakta, şimdinin üzerine yükselerek geçmişe bakabilmekte ve geleceğe ilişkin 

tahminlerde de bulunabilmektedir. O halde Kierkegaard’a göre geçmiş ve geleceğe 

ilişkin bakış açımızı düşünüm değil fakat imgelem sağlamaktadır. 

 Bununla birlikte imgelem tarafından hazırlanan ve akıl yürütme tarafından 

üretilen yeni bir boyut, bireyin yaşamına dâhil olur. Bu yeni boyut olanaktır. İmgelemin 

kendisi bir şeyin doğru ya da yanlış olup olmamasıyla ilgili değildir. Doğru ve yanlışın 

bir şeye atfedilmesini sağlayan şey Kierkegaard’a göre olanaktır. Olanaksız olan 

birşeyin doğru olmadığını söylemeye eğilimliyizdir, ancak Kierkegaard’a göre onun 

yanlış olduğunu söylemek de imkânsızdır. Ancak olanaklı bir şeyin doğru ya da yanlış 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle olanak, özgürlüğün tam da başlangıç noktasıdır. Ona 

göre her ne kadar insan bireysel özgürlüğü sınırlayan çevre ve kalıtım tarafından 

belirlenmiş olsa da, yine de eylemde bulunabilecek özgürlüğe sahiptir, bu nedenle de 

önceden belirlenmiş güçlerin salt bir kurbanı olarak düşünülemez.  

Kierkegaard imgelemin bilimsel bir tanımını yapmaya çalışmamaktadır. Yine de 

onu açıkça insan ruhunun önemli bir boyutu olarak görmektedir. Eserlerinde 
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imgelemden pek çok biçimde söz eden filozof, imgelemin, insanların kendilerini 

yükseklere çıkarmak için verilmiş kanatlar olduğunu ifade eder. Bu nedenle imgelem, 

bireyin etik-dinî varoluş tarzında nasıl yaşayacağını ifade etmekle ilgili oldukça önemli 

bir yere sahiptir. Kierkegaard’a göre imgelem, akıl ve duygularla işbirliği halinde 

olmalıdır. Kierkegaard, burada aklın gereğinden fazla yüceltilmesini bir kez daha 

eleştirirken, imgelemin akıl ve duygularla uyumlu olmasının, onun aklın rehberliği 

altına sokulması gerektiği anlamına gelmediğini belirtmektedir. İmgelem, akıl ile 

birlikte çalışarak hem düşünmenin temel kategorilerini sağlar hem de duyguların 

fantastik (düşsel) olana yönelmesine mani olur.   

İmgelem, düşüncelerin ve amaçların pratiğe geçirilmesi için gereklidir. O halde 

imgelem, bize bir insanın yaşamının nasıl olduğu hakkında çerçeve sunmak için 

kullanılabilmektedir. Yine de imgelemi kişiliğin temel belirleyicisi olarak görmek eksik 

olacaktır. Çünkü Kierkegaard en nihayetinde karakterin belirleyici unsurunun irade 

olduğu dile getirir. İmgelem, kişi hakkında bir fikir sahibi olunmasını sağlarken, irade 

gücü kişinin yaptığı şeyin özünü oluşturur. İrade, salt bir zihinsel süreç değil, bütün bir 

benliğin faaliyetidir (Watkin 2001: 128).   

Kierkegaard için birey haline gelme süreci, eşsiz bireyselliğinin bu süreç içinde 

varlığa gelmesini sağlayan özgürlük düşüncesi ile yakından ilişkilidir. Kişi olmak 

istediği şeyi seçmekte özgürdür, onun kendini seçme olanağı olduğunu düşünen filozofa 

göre, özgürlük kavramı olanak kavramına bağlıdır. Özgürlük olanaklı olanın 

varolmasına gönderimde bulunur. Ben bilinci olan herkese verilmiş olan özgürlük, 

olanak yokluğunda söz konusu olan bir kavram değildir. Kişi pek çok olanak içerisinde 

yaşayan bir birey olarak seçim yapma şansına sahiptir, bu nedenle eylemlerinden ve 

onların sonuçlarından her daim sorumlu olmak durumundadır. Kişinin içinde bulunmayı 

seçebileceği varoluş alanları vardır ve Kierkegaard’ın üzerinde çokça durduğu gibi bu 

alanlar arasındaki geçişler içsel bir dönüşüm gerektiren sıçramalar ile gerçekleştirilir. 

Bu dönüşümün gerektirdiği somut seçimler, daha önceki doğal bir dönüşümün 

kaçınılmaz bir sonucu ya da ürünü yoluyla değil, özgür irade aracılığıyla gerçekleşir 

(Malantschuk 2003: 72-5).  
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İmgelemin sonsuzlaştırma kategorisi altında geleceğe ilişkin olanaklarını fark 

eden kişide özgürlüğe götüren en önemli adım kuşkusuz kaygı ve umutsuzluktur.  

Kierkegaard, Anti-Climacus’un kaleminden yazdığı Ölümcül Hastalık Umutsuzluk’ta 

özgürlüğün bireyde kaygıya yol açtığını dile getirir. Söz konusu eserin Vigilius 

Haufniensis’in kaleminden yazılan Kaygı Kavramı ile aynı gün yayımlanması her iki 

kitabın da benliğe ilişkin derin psikolojik analizler içermesinden ötürü bir tesadüf 

olmaktan uzaktır. Kaygı kavramı, bireyin öz bilinç geliştirmesi ile ilişkilidir.  Bireyin 

aşamalı olarak özgürlük, seçim ve eyleme olanağına ilişkin farkındalık kazandığını 

belirten Kierkegaard, bireyin bu olanaklar karşısında hem cezbedildiğini hem de onların 

sorumluluğunu almaktan korktuğunu ifade eder. Böylece birey, kendisini aynı anda hem 

çeken hem de iten bu durum karşısında kaygıyı deneyimler. Bu nedenle Kierkegaard 

kaygıyı antipatik sempati ve sempatik antipati şeklinde tanımlamaktadır. Kaygı, insanı 

hem kendi kendisine doğru çeken sempatik bir şey, hem de onu aynı zamanda 

kendisinden uzaklaştıran antipatik bir şey olarak kişinin karşısına çıkmaktadır.  

Olanağa ilişkin kaygı, aynı zamanda özgürlüğün ifadesidir. Sonsuzun 

olanaklılığıyla yüz yüze gelen birey için özgürlüğün kapıları açılmıştır. O halde kaygı, 

Kierkegaard’a göre özgürlüğe giden yolun temel taşı olmak durumundadır. Kaygının 

korkudan çok farklı olduğuna dikkat çeken Kierkegaard’ın korkuyu değil fakat kaygıyı 

özgürlüğün temeli olarak görmesinin nedeni korkuda kişinin, koşulların pasif bir 

kurbanı olarak kendisine ne olacağından korkması ancak kaygıda olanaklara cevap 

verebilen, onlarla yüzleşebilen aktif bir özne olarak bilincin söz konusu olmasıdır.  

Burada kişiyi, birini ya da diğerini seçmeye nesnel olarak zorlayacak hiçbir şey 

bulunmamakta ve kişinin ne yapacağı sadece kendisine bağlı olmaktadır. Belirli bir 

nesnesi olan korku, dış dünyadaki şeylere ilişkin bir tepki iken, kaygı hiçbir şeye ya da 

herhangi bir şeye ilişkin değildir. Özgürlük, olanağın kaygısında, olanağın hiçliğinde, 

ya da kaygının hiçliğinde kendisini kendisi için açığa çıkarır (KK 71). Kaygı, 

özgürlüğün kendisine olanak halinde açılmasıdır.  

 

Olanaklılık, yapabiliyor olmak’tır. Bir mantık dizgesinde olanaktan 

etkinliğe geçiş olduğunu söylemek uygun görünse de, etkinlikte bu o 
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kadar uygun kaçmaz, çünkü üçüncü bir terime gereksinim vardır. Üçüncü 

terim Kaygı’dır. Kaygı, ne zorunluluğa ne de özgürlüğe ait bir kategoridir. 

Kaygı, karmakarışık bir özgürlüktür; özgürlük, özgür değil, çarşafa 

dolanmıştır ama zorunlulukla değil, kendisiyle (KK 43).   

 

Kierkegaard, benlik (selvet) kavramını genellikle umutsuzluk ve kaygı 

fenomenleri ile ilişkisinde kullanır. “İnsan, ruh ile bedenin bir sentezidir. Üçüncü terim 

Tin’dir. Tin, kendisiyle kaygı aracılığıyla ilişki kurar” (KK 37). Kierkegaard’a göre 

ben’in gelişimi umutsuzluk aracılığıyla olur. O, benliğin dinamik ve ilişkisel olduğunu 

düşünmektedir. Ruh ve bedenden oluşan bireyin Kierkegaard’a göre, amacı kendi içinde 

olan ve kendi içinde olmayan iki ayrı boyutu vardır. Toplum tarafından konulan ahlaki 

değerlerin bireyin benliğinin dışında bir amacı olduğunu ifade eden filozofa göre, kişiyi 

dinamik ve ilişkisel yapan boyutu, bu değerleri kendi hayatında harekete geçirici güçler 

olarak özümseyen, amacını kendi içinde taşıyan benliğin içsel yanıdır. Benliğin bu 

boyutu hangi değerlerin hayata geçirileceğini seçerek kendini geliştirme potansiyeline 

sahiptir. Kierkegaard bu potansiyelin, benliğin sınırları belirli olan kurulmuş bir yapı 

olmaktan ziyade sentez oluşunun bir sonucu olduğunu düşünmektedir.  

Benliğin sentez oluşu, onun gözünde bireyin içinde bulunduğu varoluşun 

tamamlanmamışlığının ve seçimler yapabilmesinin nedenidir. Birey, bu şekilde 

kendisinin sahip olmadığı pek çok nitelikle ilişki kurarak varoluşunu farklı boyutlara 

yükseltebilme olanağına sahip olmaktadır. O, böylece insan olmanın getirisi olarak 

içinde bulunmak durumunda olduğu tüm sınırların ötesine geçebilmektedir.  

 

Umutsuzluk;  tinin, benin hastalığıdır. İnsan varlığı tindir. Tin nedir? 

Tin, bendir. O halde ben nedir? Ben, kendisine gönderimde bulunan bir 

ilişkidir. İnsan varlığı sınırlı ile sınırsızın,  zamansal ile sonsuzun, 

özgürlük ile zorunluluğun sentezidir. Kendisiyle ilişkide bulunan böyle bir 

ilişki ya kendi kendini kurmuş ya da bir başkası tarafından kurulmuş 

olmalıdır. Ben, sadece bütün ilişkiyi kim kurduysa onunla ilişkide 

bulunarak kendisiyle ilişkiye girebilir (SUD 1989: 43-4). 
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Tinin sadece kaygı aracılığıyla kendisiyle ilişkide bulunabildiğini ifade eden 

Kierkegaard için, umutsuzluk tinin hastalığıdır. Ancak bu hastalık kişinin bir birey 

haline gelmesi ve özgürlüğe ulaşabilmesinin koşuludur. Bu hastalığın tedavisi sadece 

tinin kendisiyle ilişki kurmasını sağlayan Tanrı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.  

 Ölümcül Hastalık Umutsuzluk’ta Kierkegaard, çeşitli umutsuzluk düzeyleriyle 

bireyin nasıl yanlış yola sapabileceğini göstermeye çalışır. İlk olarak kişinin maddi 

kazançlar, statü ve bedensel hazlar gibi geçici amaçların peşinden koşarak vaktini boşa 

harcadığı bilinçsiz umutsuzluk durumundan söz eden filozof, kişinin başlangıçta 

yaşamından mutlu olduğunu fakat sonraları kendisinde başlayan tatminsizliğin onda 

derin bir mutsuzluğa yol açtığını, böylelikle bilinçli bir umutsuzluk düzeyine 

yükselmeye başladığını belirtir. Umutsuzluğun bilincinde olunmadığı bu en alt 

umutsuzluk düzeyi Kierkegaard için hakiki bir umutsuzluk dahi değildir. 

Kişinin umutsuzluğunun bilincinde olduğu daha üst umutsuzluk düzeyini hakiki 

umutsuzluk olarak tanımlayan filozof, bu düzeyi de ikiye ayırarak bir hiyerarşiye tâbi 

tutar. Ona göre umutsuzluğunun bilincinde olan kişi ya kendi ben’ini bulmak ya da 

ondan kurtulmak istemektedir. Kendi ben’inden memnun olmayan ve başka biri olmak 

isteyen kişide onu Tanrı’yla ilişkiye sokacak sonsuzluğun kırıntıları bulunmasına karşın 

bu kişide umutsuzluğun daha yoğun bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle 

ancak kendi ben’ini bulmak isteyen kişide zamansal ile sonsuz olanın sentezini 

gerçekleştirebilecek kadar sonsuzlaştırma ilkesi bulunur. Böylece umutsuzluk düzeyi 

diğerinden daha yüksek olan bu kişide tam bir özgürlüğe ulaşma potansiyeli 

bulunmaktadır. Kierkegaard’a göre sonsuzluk içimizde olmadan umutsuzluğa 

düşemeyiz. Umutsuzluğa düşmeden ise kendine gönderimde bulunan ilişkiyi başka bir 

deyişle kendi benimizi kuramayız. Umutsuzluk, tinin sonsuzluğa bağlanma bir 

kategorisidir.  

 

İnanca götüren bu umutsuzluk, sonsuzluğun yardımı olmadan var 

olamazdı; sonsuzluk sayesinde ben kendini tekrar bulmak için kaybolma 

yürekliliğini yeniden bulmaktır; burada aksine kaybolmakla başlamayı 
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reddetmekte, ama kendi olmayı istemektedir. Bu umutsuzluk biçiminde, 

gitgide daha fazla ben’inin, dolayısıyla gitgide daha fazla umutsuzluk olan 

şeyin ve içinde bulunulan durumun umutsuz yapısının bilincine varılır 

(ÖHU 79-80).    

 

 Ben’in ve Tanrı’nın kavranması için imgelemin, kişiyi olasılığın buğusu üstünde 

besleyip yaşatması, kişiyi olasılıktan çekip çıkarması ve her deneyimin ölçüsünü aşan 

şeyi olabilir hale getirerek umut etmesini, korkmasını veya korkmamasını ve umut 

etmemesini ona öğretmesi gerekir. İmgelemi olmayan insanları dar kafalı olarak 

nitelendiren Kierkegaard, böyle insanların Tanrı’yı bulma konusunda hiçbir şansı 

olmadığını belirtir. Böyle insanlar, şeylerin olağan sürecini yaşarlar ve papağanlar gibi 

sadece ezbere konuşurlar (ÖHU 52). 

 Ölümcül Hastalık Umutsuzluk’ta Kierkegaard, umutsuzluk düzeyleri arasında 

yaptığı ayrımı ben bilincinin dereceleri olarak yeniden ifade eder. Sonsuz ben’inin 

farkında olmayan insan, içinde sonsuzluğu barındıran bir ben bilincine sahip olan insan 

ve son olarak da Tanrı huzurunda kendi içindeki sonsuz ben’inin bilincine varan insan, 

başka bir deyişle teolojik benden söz eden Kierkegaard, Tanrı karşısında olmanın kişi 

için sonsuz bir ölçü içine girmek olduğunu belirtir. Bunu verdiği örnekler ile daha 

belirgin hale getirir. Söz gelimi ona göre inekleri karşısında yalnızca bir ben olan çoban 

ancak oldukça alt düzeyde bir ben olacaktır. Aynı şekilde köleleri karşısında bir ben 

olan bir hükümran, yalnızca alt bir bendir, aslında bir ben bile değildir, çünkü her iki 

durumda da ölçü eksiktir. Ölçüsü yalnızca anne-babası olan çocuk, yetişkin olduğunda 

ölçü olarak Devlet’i gördüğü zaman ben olacaktır; ama Tanrı insanın ölçüsü haline 

geldiğinde ben’e sonsuz bir nitelik verecektir.  

Kierkegaard’a göre ben’in ölçüsü her zaman ben’in önündeki şeydir ve bu, 

ölçünün ne olduğunu tanımlamaktadır. Her zaman yalnızca aynı türden büyüklüklerin 

toplanabilmesi gibi, her şey bu durumda niteliksel olarak kendi ölçüsüyle özdeştir, aynı 

zamanda törel bir kuralı olan ölçü, o halde ölçü ve kural, şeylerin niteliğini ifade 

ederler. Bununla birlikte Kierkegaard için özgürlük dünyasında durum aynı değildir. 

Burada kuralına ve ölçüsüne özdeş nitelikte olunmasa da bu niteliksizleştirmeden 
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kişinin kendisi sorumludur, nitelendirme söz konusu olduğunda, nitelikler her şeye 

rağmen değişmez kalsalar da hiç olmadığımız şeyleri ortaya çıkarırlar. Kierkegaard için 

bunlar kuralımız ve ölçümüzdür. Ona göre somut bireysel ben’imizin sonsuz bir ben’e 

dönüşebilmesi ancak Tanrı karşısında olma bilinciyle mümkündür (ÖHU 91-3). 

 Bireyin, Tanrı ile ilişkisini insanlık, soyutlama ya da üçüncü bir şahıs 

aracılığıyla kurmaya çalıştığı durumda Hıristiyanlığın ortadan kalkacağını ifade eden 

Kierkegaard, bu durumda Tanrı’nın bir hayalete indirgendiğini belirtmektedir. 

Hıristiyanlık, insanları birleştirmekten çok, her tekil bireyi Tanrı’yla birleştirmek üzere 

onları birbirlerinden ayırır. ‘Ben’ olmanın ağırlığına dayanmayı göze almadan Tanrı’yla 

ilişki kurmak imkânsızdır. Yine de pek çok kişinin kendi benliklerini tanımadan 

yaşadıklarını belirten filozof, böyle insanların ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde 

olduklarını bilmeden Tanrı ile ilişki kurduklarını düşündüklerini ifade eder. 

 Kişinin kurtuluşu kesinlikle onun bir birey haline gelmesindedir. Bir birey haline 

gelmiş kişi, kendisinden asla kaçamayacağını bilmektedir. Çağının insanını, ancak 

diğerlerini taklit ederek bir insan varlığı haline geleceğini düşündüğünü söyleyerek 

eleştiren Kierkegaard, artık pek çok kimsenin bir insan olmanın kendi içinde ne anlama 

geldiğini dahi bilmediğini düşünmektedir. Ona göre Hıristiyanlığın, sonsuz mutluluğu 

insan ırkına toptan dağıtma işlevi yoktur, insan tekil bir birey olarak ona ulaşmalı ve 

onu hak etmelidir (Moore 2002: 315-9). Tanrı ile kurulan ilişki, insan soyuyla bütünsel 

bir ilişki değildir, Tanrı ile ancak bireysel bir ilişki kurulabilir. Birey bu ilişkiyi kilise 

dogmalarına körü körüne inanarak ya da rahipler, gelenek veya dinin kendisi 

aracılığıyla kuramamaktadır. Kişinin, bir birey olma yolunda yalnız kalarak kendi 

ben’ini kendisinin geri alması gerekmektedir. 

 

   Yalnızlık gereksinimi her zaman içimizde tinsel bir yan olduğunu 

kanıtlar ve bu tinselliği ölçmemizi sağlar. Kuş beyinli insanlar sürüsü, 

birbirinden ayrılamayanların kalabalığı bu gereksinimi o kadar az 

hisseder ki muhabbet kuşları gibi yalnız kaldıkları an ölürler; kendilerine 

şarkı mırıldanmadıkça uyumayan küçük çocuklara benzerler; onlara 

yemek, içmek, uyumak, dua etmek ve âşık olmak vs. için gerekli 
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toplumsallığı sağlayan şarkı nakaratlarına gereksinimleri vardır (ÖHU 

78). 

 

 Hıristiyanlığın, tekil öznede sonsuz bir ilgi gerektirmesinden ötürü, nesnel veya 

spekülatif bir düşünürün araştırdığı şeyi bulamamış olması şaşırtıcı değildir. Sonsuz bir 

ilginin evrensel olarak tüm bir insan ırkına mal edilemeyeceği açıktır. Tanrı ile kurulan 

böylesi bir ilişkinin düşünmenin kategorileriyle açıklanması ve diğer insanlar için örnek 

teşkil edecek şekilde anlaşılır kılınması imkânsızdır. Çünkü iman, bir bilgi türü ya da 

inanç, bir bilgi kaynağı değildir.  Hakikat nesnel olarak kavranmak istenirse, onu 

kavramak isteyen kişiyi dışarıda bırakır. Nesnel düşünmenin kendisi, düşünen öznenin 

varoluşuna karşı kayıtsızken, öznel bir düşünür kendi düşünmesine ve varoluşuna 

dikkatini yöneltmiştir. Öznel bir düşünür, sürekli bir varoluş ve haline gelme süreci 

içindeyken, nesnel düşünür gideceği yere çoktan ulaşmıştır. Kişi, başka şeyleri 

bilmeden önce içsel olarak kendisini bilirse ancak hayat bir anlam kazanır.  

Kierkegaard’a göre nasıl ki yüzmek için elbiseleri çıkartmak gerekiyorsa, 

hakikati arzulamak için de düşünceler, kavramlar ve bencillik gibi içsel elbiseleri 

çıkartmak gerekmektedir (Moore 2002: 395).  Kişi ancak, o zaman hakikati 

göğüsleyebilecek kadar çıplak kalabilir. Tüm ön yargılardan, değer ve normlardan 

kendini yalıtan kişi kendi ben’ini, tüm olanakları ve tutkularıyla harekete geçirebildiği 

ölçüde bir birey haline gelme sürecinin başlatıcısı olabilir. Bu süreçte artık onun 

dışarıdan ezbere alacağı malumat ya da değer yargılarına karşı kulakları kapalıdır. 

Hakikate giden yolda tek başına fakat emin adımlarla yürüyebilen bir birey, özgürlüğün 

de kapısını aralamaya başladığının farkına varacaktır. O, yaptığı tüm seçimlerin 

hesabını ödemeye cesaret edebilmiş ve hakikatin sessizliği içinde kendini bulmaya, 

fakat çevresine yabancılaşmaya başlayabilmiştir. Hakikat, öznelliktir; birey, 

evrenselden daha yüksektir ve sonsuzluk sadece zamanda mümkündür.  

Kierkegaard için öznellik hakikattir, bu nedenle tekil bireyin tümel topluluklar 

karşısında ayrıcalığı bulunmaktadır. Hakikat, topluluk içinde değil, bireysel olarak 

ulaşılması gereken bir şey olarak kendisiyle öznel bir ilişkinin kurulmasını gerektirir. 

Bu ilişki benliğin sonlu ile sonsuzun bir sentezi olduğu kabulü göz önünde 
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bulundurulursa, yalnızca sonlu zaman dilimi içerisinde yer alan sonsuz Tanrı’nın 

yardımıyla kurulabilmektedir. 

Kierkegaard’ın benliğe ilişkin görüşlerini bir tablo ile şematize etmek benliğin 

sentez oluşunu daha rahat bir biçimde görmek için yardımcı olabilir.7 

 

 

R1— Kierkegaard’ın ‘ruhsuzluk’ şeklinde nitelendirdiği alandır. Burada kişi, 

benliğinde yüzleşmesi gereken bir çelişkisi olduğunu hisseder, fakat dikkati başka tarafa 

dönüktür. Kierkegaard, çağının dikkat dağıtıcı en büyük tehlikesi olarak kimsenin 

görüşlerinin sorumluluğunu almadığı ve anonim biçimde yaşadığı toplumu görmektedir. 

Toplum içinde herkes dünyanın gidişatı hakkında temel ilkeler üzerinden tartışabilir 

ancak kimse bu ilkeleri aktüel hale getirme riskine girmeye cesaret edemez.  

 
                                                 
7 Bkz. tablo ve açıklamalar için Hubert L. Dreyfus, “Kierkegaard on Self”,  Ethics, Love And Faith in 
Kierkegaard, (Ed. Edward F. Mooney), Indiana Press, 2008, sf 11-24. 
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R2— Eğer bir kimse benliğin bağdaşmaz özellikleriyle yüzleşmeyi reddederse, onun 

henüz bir ben olduğu söylenemez.  Ben olmak için, kişi bütün faktörleri göz önünde 

bulunduracak şekilde kendini kendisiyle ilişkilendirmelidir. Bu varoluş durumu olumlu 

ve olumsuz olmak üzere iki biçim alabilir.  

 

Olumsuz R2- İlişki Yunan tarzında kurulmuşsa olumsuzdur. Bu tarz bir ilişki, benin tek 

bir boyutunun özsel olduğunu varsayar. Söz gelimi Platon’un yaptığı gibi ruhu sonsuz 

ya da Lukretius’un yaptığı gibi bedeni sonsuz olarak almak bu tarz bir ilişkidir. 

Kierkegaard’a göre eğer ben bir birleşim olsaydı böyle bir ilişkiden söz edilebilirdi 

ancak ben bir birleşim değil bir sentezdir. Bu nedenle biri eğer sadece zamansal bir şey 

için yaşıyorsa sonsuzu kaybeder. Aynı şekilde bir başkası da sadece sonsuz ve sınırsız 

olanı mutlaklaştırmaya çalışırsa, zamansal ve sınırlı olanı kaybeder. Ancak sentezin 

gerçekleşmesi her iki boyutun da varlığını gerektirir. 

 

Olumlu R2-  Kierkegaard’a göre bazı insanlar bu alanda her iki boyuta da yaşamlarında 

göstermeye çalışırlar fakat bu zamanla imkânsız hale gelir. Söz gelimi, bir kimse 

olanağı mutlaklaştırırsa, benin olgusallığını ifade edemez. Eğer olgusallığı 

mutlaklaştırırsa, olanağı kaybeder. Kierkegaard için benliğin bütün durumları 

umutsuzluğa götürür. Benlik kendi kendine dengede kalamaz. Bu nedenle kişinin 

anlamlı ve dengeli bir hayat yaşaması umutsuzluk ile olmaktadır. Umutsuzluk içinde 

olmadığını düşünen biri için bu iddia şüphesiz akıl almaz görünmektedir. Kişi, hayatının 

son derece iyi olduğu düşüncesiyle mutluluk içinde yaşıyor olabilir. Kierkegaard’a göre 

kişi yaşanmaya değer bir hayatı olduğunu düşünse dahi gerçekte umutsuzluk içindedir. 

O, böyle düşünmesinin nedenini Ölümcül Hastalık’ta uzun uzun anlatır.  Umutsuzluk, 

kişinin genellikle hastalık diye adlandırdığı şeyden diyalektik biçimde farklılaşır, çünkü 

umutsuzluk ruhun hastalığıdır. Bir doktorun, bir kimsenin belli bir zamanda sağlıklı 

daha sonra ise hasta olduğunu söylemesinde hiçbir çelişki yoktur. Ancak umutsuzluk bir 

kez ortaya çıktığında açık olan bir şey vardır o da, kişinin hayatı boyunca zaten 

umutsuzluk içinde olduğudur (SUD 54).  
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Kierkegaard, umutsuzluğun üzüntü, pişmanlık, hayal kırıklığı gibi olmadığını 

belirtir. Umutsuzluk, Kierkegaard’ın “sonsuzun diyalektiği” diye adlandırdığı şeyi 

sergiler. Kişi eğer üzgünse, bunun geçici olduğunu bilmektedir, başına kötü bir şey 

geldiğinde bir zamanlar mutlu olduğunu anımsar. Umutsuzluk ise, hayatın işe 

yaramadığı hissidir, kişinin olduğu haliyle anlamlı bir yaşamın imkânsız olduğu 

duygusuna kapılmasıdır. Biri umutsuzluğu deneyimlediğinde, hayatındaki geçmiş tüm 

başarıların aslında birer yanılsama olduğunu anlar, tüm geçmişi kendini aldatmacadan 

ibarettir. Kierkegaard’a göre kişi eğer şu anda iyi bir hayatı olduğunu düşünüyorsa, o 

sadece içinde bulunduğu umutsuzluğun farkında değildir. Fakat yine de bu, umutsuzluk 

içinde oluşunu değiştirmez.  

 

R3- Kierkegaard’a göre benlik ancak, kendi dışında bir şeyle ilişkiye girdiğinde her iki 

boyutunu da olumlu bir ilişki içine sokabilmektedir. Sadece bu şekilde benliğin zıt 

kutupları birbirleriyle çatışma içinde olmaktan kurtulmaktadır. Koşulsuz teslimiyetin 

çağrısına cevap veren kişi, Kierkegaard’ın gözünde kimlik kazanmıştır, yeniden 

yaratılmıştır. Benlik, koşulsuz teslimiyetle Tanrı’yla ilişkiye girmediği sürece 

umutsuzluk içindedir. Benliğin sentezi sadece Tanrı’nın elinde doğru bir şekilde 

gerçekleştirilebilir (SUD 46). Tanrı, İsa’nın bedeninde yeryüzüne indiğinde bireye 

verdiği paradoksla kişiyi umutsuzluğundan kurtarır. O, kendi başlarına sınırsız, mutlak 

ve sonsuzla ilişkiye girmeye çalışan günahkârlardaki umutsuzluğu temizleyen 

paradoksal bir paradigmadır. Tanrı-insan, zamanda varolan bireysel bir insan olarak 

onlardan kendisine koşulsuz bir teslimiyette bulunmalarını ister ve onlara kurtuluşu 

verir (CUP 290). 

  Burada artık benliğin sentezini oluşturan tüm boyutları denge halindedir. 

Kierekegaard’ın benliğin bir bileşim değil fakat bir sentez olduğunu söylerken üzerinde 

durduğu nokta sentezde her iki boyuta da eşit ölçüde ihtiyaç duyulmasıdır. Benliğe 

kimliğini vererek onu bir birey ve yeni bir varlık haline getiren ve umutsuzluktan 

kurtaran kurtarıcısı İsa ya da onun bedenindeki Tanrı’dır.  (Mooney 2008:  13-26). 

İnsan, sonlu ile sonsuzun sentezidir ancak yalnızca sonlu ya da yalnızca sonsuz 

olmak istemekle umutsuzluktan kurtulmak mümkün değildir. Umutsuzluktan 
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kurtulmanın tek yolu sadece Tanrı’nın bir arada tuttuğu bu sentezi gerçekleştirmektir. 

Ben, ancak bu şekilde kendisi olabilir. Zamansal ile sonsuzun sentezi ise andır (KK 81-

90). Kişi ancak anda kaygı duyar ancak bu an sayesinde özgürlüğe ulaşır.  Anın ortaya 

çıkmasını ise sonsuzluk sağlamaktadır.  

 Kierkagaard’ın içsellik, öznellik ve bireysellik gibi kavramları ön plana 

çıkarmasının nedeni, yaşanılan durumların sadece tekil bireye özgü olduğunu 

düşünmesidir. Ona göre sadece yaşayan kişi ne yaşadığının dolaysız bilincine sahip 

olabilir. Bu nedenle, bir kimsenin Tanrı’ya olan inancının nesnel açıdan doğru olup 

olmadığı tartışılabilir değildir. Kişinin inancının nesnesinin kendisine özsel ve öznel 

olduğunu ifade eden Kierkegaard öznelliğin, inanılan şeyde değil, inanan ile inancı 

arasında olduğunu belirtir.   

Kierkegaard’a göre benliğin oluşabilmesi için sentezin tamamlanması gerekir. 

Bu nedenle benliğin gerçek bir benlik olması için üçüncü bir öğeye ihtiyacı vardır. 

Buraya kadar anlatılanları birer cümleyle toparlarsak özgürlüğün sentez kavramı ile 

olan ilişkisini belirginleştirebiliriz. Ruh ve beden arasındaki sentezin üçüncü öğesi 

tindir. Zamansal ile sonsuz arasındaki sentezin üçüncü öğesi andır. Özgürlük ile 

zorunluluk arasındaki sentezin üçüncü öğesi ise olanaktır.  Kişi, olanağın farkına 

vardığı anda kaygı ve umutsuzluk duyar. Tanrı karşısında olmanın bilinciyle bu kaygı 

ve umutsuzluğundan tamamen kurtulur. Tanrı’nın kendisiyle ne yapmak istediğini 

kavradığında sonsuz bir ben bilincine ulaşarak özgür olur. 

Tanrı’nın, kendisinden ne istediğini (hakikati) anlayan kişi özgürdür. 

Kierkegaard için, inanmak; kendi olarak ve kendi olmayı isteyerek, kendi öz saydamlığı 

içinde Tanrı’nın içine dalmaktır. Bu inancın da tanımıdır. Birey, inancı ile kendi 

olmaktadır. “Kendi olmaya cesaret aslında bir bireyi, şunu veya bunu değil, Tanrı 

karşısında çabasının ve sorumluluğunun devasalığı içinde yalnız bir bireyi kavramaya 

cesaret etmek demektir” (ÖHU 14). 

Ben bilinci İsa’yı tanımakla daha büyük bir güce ulaşır; burada ben İsa’nın 

karşısındadır. Sonsuz ben’inin varlığını bilmeyen insandan ve biraz sonsuzluk izi 

taşıyan bir ben’in bilincindeki insandan sonra ölçüsünü kendi içinde taşıyan ve kendini 

tanrısallıkla dolu bir ben’e bağlayan insandan söz eden Kierkegaard için, İsa 
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karşısındaki bir ben Tanrı’nın verdiği büyük ayrıcalıkla yüksek bir güce ulaşan bir 

ben’dir. Bu büyük ayrıcalığı Tanrı, insan için doğmayı, insan olmayı, acı çekmeyi, 

ölmeyi isterken vermiştir. Tanrı fikri, başka bir ifadeyle İsa fikri geliştiği zaman, ben de 

aynı ölçüde gelişir. Yalnızca sonsuzluk içinde birey haline gelinir. Çünkü sadece Tanrı 

karşısında sonsuzluk deneyimlenir ve benliğin sonsuzlukla sentezi gerçekleştirilir. 

 

3.7. İnsan Probleminin Varoluş Alanları Çerçevesinde Yorumlanması 

 

 Kierkegaard, takma adlı eserlerinin pek çoğunda insanın içinde bulunduğu 

varolma tarzlarının psikolojik bir analizini yapmıştır. O, insan söz konusu olduğunda 

önceki bölümlerde değinmiş olduğumuz gibi, benliğin sentez olduğu görüşünü 

benimsediği için düalist bir insan anlayışına sahip olarak nitelendirilebilir. Bununla 

birlikte bu düalizm, modern felsefeye damgasını vurmuş olan bir zihin-beden 

düalizminden oldukça farklıdır. Kierkeegard’a göre benliğin sentez oluşu,  insanı zihin 

ve beden gibi birbirine indirgenemeyen iki farklı boyutu arasında sıkışıp kalmaktan 

kurtaran dinamik bir yapıya gönderimde bulunur. Ona göre insan benliği çeşitli 

dolaysızlık ilişkileri tarafından kurulan bileşik bir varlıktır. Bu dolaysızlık ilişkileri 

doğru biçimde kurulduğunda, insanın salt bir ruh- beden varlığının ötesinde tinsel bir 

yaşamın öznesi olabilme potansiyeli bulunmaktadır. Ona göre “ben, verili olmadığı için, 

birey, özne olarak kendi konumuna erişmek üzere bir dizi duraktan geçmek zorundadır” 

(Cauly 2006: 102.)  

Varoluş alanları, Kierkegaard’ın benliğin sentez oluşuna ilişkin görüşlerini 

somutlaştırdığı özgün bir adımdır. Ben’in, Kierkegaard için geçmek durumunda olduğu 

bu duraklarda belirli bir yasalılık söz konusu değildir. Benlik, her daim ilerleyen 

sonunun nerede olacağı önceden bilinebilen bir gelişim sürecinden çok, ne yöne doğru 

gideceği öngörülemeyen bir varoluş süreci içerisindedir.   Bu süreçte alanlar arasındaki 

geçişler zorunlulukla değil, özgürlükle gerçekleşir. Bu nedenle her geçiş, kararı içeren 

bir sıçramadır. 
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 Kierkegaard, estetik, etik ve dinî olmak üzere üç tür varoluş alanından ya da 

evresinden söz etmektedir. Burada bir yanlış anlaşılmayı önlemek adına evreden birbiri 

ardı gelen ve sonrakinin bir öncekine ihtiyacı olan evrimsel bir süreç ya da aşamalar 

dizisi anlaşılmaması gerektiğini belirtmek faydalı olacaktır. Varolma tarzları her hangi 

bir öncelik sonralık sırasına tâbi değildir.   Her evre varoluşla özerk bir ilişki kurması 

bakımından bağımsızdır. Söz gelimi dinî varoluş evresinde olan birinin daha önce 

sırasıyla estetik ve etik evrelerden geçmiş olma zorunluluğu bulunmamaktadır.  

Kierkegaard’ın inzivaya çekilmiş bir keşiş olan Victor Eremita’nın kaleminden 

yazdığı Ya/Ya da (Enten/Eller) bize ilk iki varoluş tarzı hakkında detaylı bir bakış açısı 

sağlamaktadır. Kierkegaard bu eserinde baştan çıkarıcı Johannes ve Yargıç Wilhelm 

aracılığıyla estetik ve etik yaşam biçimlerini somutlaştırmaktadır. Kitap iki bölümden 

oluşur; ilk bölüm yazar A’nın ya da muhtemelen Johannes’in günlüklerinden oluşurken, 

ikinci bölüm Yargıç Wilhelm’ın Johannes’e gönderdiği hayat tarzı ve seçimlerine 

ilişkin uyarıları ve evlilik hakkındaki yorumlarını içeren mektuplardan oluşur. Salt 

içgüdü ve arzularını dolaysızca gerçekleştiren ben-merkezci bir insan olarak sunulan 

Johannes, estetik varoluş tarzına ilişkin bir örnektir.  

Grekçe aisthesis (estetik) terimi bilindiği gibi algı/duyum anlamına gelmektedir. 

Kierkegaard’ın estetik sözcüğünü varoluş alanı söz konusu olduğunda bu anlamıyla 

ilişkisinde kullandığı görülmektedir. Estet, salt duyusal olana yönelen ve ondan 

olabildiğince haz almak isteyen kişidir. Estetik varoluş alanında ne iyi-kötü gibi ahlaki 

değer yargılarına, ne de dinî inanca rastlamak mümkündür. Psişik yaşam bütünlüğünün 

ön planda olduğu bu varoluş tarzında iyi olan tek şey estetin sağlıklı, iyi görünümlü ve 

ekonomik açıdan güçlü olmasıdır.  

  Toplumsal yükümlülüklerinin getirisi olarak benliğini estetik hazlardan ziyade 

neyin doğru ya da yanlış olduğu kabulü üzerine kuran yargıç Wilhelm ise etik bir 

kişidir.  Kierkegaard’a göre estetik evre otantik değildir, ancak toplumsal kurallara ve 

geleneklere ilişkin ahlak (Sædeligheden) da gerçek anlamda bir etik olarak 

değerlendirmez. Ona göre estetik varolma tarzının otantik, toplumsal ahlakın ise 

gerçekten etik olmamasının nedeni, söz konusu iki tarzın da benmerkezci kişiyi ya da 

toplumu aşan sonsuzluk öğesinden yoksun olmasıdır.   Gerçekten etik olan Tanrı’yla 
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belirli türden bir ilişkiyi var sayar ancak bu ilişki, dinî varoluş biçimi için gerekli olan 

sonsuzluğa yükselmekte yetersizdir.  

Kierkegaard, estet tipler arasında da bir hiyerarşi ortaya koyar gibi 

görünmektedir. Örneğin salt tensel olanın dolaysızlığı için yaşayan Don Juan’ın 

mümkün olduğunca çok arzuyu doyurmak üzere anlık haz, mutluluk ve tatmin peşinde 

koştuğu yerde, baştan çıkarıcı Johannes’in tensel dolaysızlığın yanında daha yüksek 

türden bir akıl yürütme ve zihinsel faaliyet sergilediği göze çarpmaktadır. Diğer estet 

Faust’ta ise zihinsel gelişim daha üst düzeydedir. O, Don Juan ve Johannes’in tersine 

tek bir kadına bağlıdır. Faust’ta zihinsel faaliyetin en yüksek biçimi görülmektedir. 

Ancak Faust şüphecidir ve onun bu şüpheci tavrı sonunda şeytanla anlaşma yapmasına 

neden olur. Bu nedenle tinselliğin dolaysızlığını ararken yeniden tensellik içine düşer.   

Elbette entelektüel olarak daha gelişmiş bir estet tipin varoluşsal olarak da daha 

çok gelişmiş olduğunu söylemek hatalı olacaktır. Kierkegaard, Don Juan’ı Mozart’ın 

Don Giovanni operasından esinlenerek yaratmıştır. Don Juan, duyuların dolaysızlığı 

içinde yaşayan ve yaptıklarını akıl ya da vicdan süzgecinden geçirme gereksinimi 

duymayan aracısız bir kişidir. Onun aracısız olarak nitelendirilmesi, içgüdüsel arzularını 

akıl ya da vicdan gibi engelleyici unsurların aracılığı olmadan gerçekleştirmesidir. 

Kierkegaard’ın bu estet tipi müzikten almasının nedeni, müziğin aracısız bir ifade 

biçimi olduğunu düşünmesidir. Ona göre müzik aracısız olanı aracısız biçimde açıklar 

çünkü müzik dinlerken düşünce söz konusu değildir. “Düşünce aracısız olanı öldürür” 

(Taşdelen 2004: 168).   

Kierkegaard’ a göre duyguların dolaysızlığı içinde yaşayan estet, aktüel olan şey 

için değil, olanaklı olan şey için yaşamaktadır (O’Hara 2004: 26). “Eğer bir dileğim 

olsaydı, sağlık ya da güç dilemezdim, potansiyele ilişkin tutkulu duygu ve her zaman 

olanaklı olanı yeni ve coşkulu biçimde gören gözler dilerdim. Haz, hayal kırıklığına 

uğratır ama olanak asla. Ve şarabı köpüklü, hoş kokulu, sarhoş edici yapan şey 

olanaktır” (EO I, 40). Estetin gözleri olanaklı olanın cazibesiyle kör olmuştur.  O içinde 

bulunduğu koşulların bir değerlendirmesini yapmakla ya da yapmakta olduğu şeylerin 

sorumluluğunu almakla ilgilenmez. Estetin tüm düşüncesi, mümkün en çok olanağı 

gerçekleştirmenin hazzına odaklanmıştır. Bu nedenle gerçekleştirebildiği her olanak 



 141

onun için artık sadece sıkıntı nesnesidir, çünkü ilgisi yeniden içinde bulunduğu 

durumdan çok yeni olanaklara çevrilmiştir.  

Baştan çıkarıcı Johannes bize estetin olanağa ilişkin tutkusunun çerçevesini daha 

net bir biçimde vermektedir. Johannes’in günlüklerinden anlaşıldığı kadarıyla onun asıl 

hedefi Cordelia adındaki genç kız değil, onu baştan çıkarma olanağının verdiği 

heyecandır. Amacı sonunda genç kızla birlikte olmak değil sadece onu ele geçirene 

kadar duyacağı hazdır. Bu nedenle günlüğün sonunda onu tekrar görmek istemediğini 

yazar. Çünkü kızı kendine âşık ettiğinde potansiyel olan artık aktüeldir, dolayısıyla 

onun için artık sadece sıkıntı kaynağı haline gelmiştir.  

 Yargıç ise Johannes’in yaşamının ne kadar boş ve ne denli anlamsız olduğunu 

ona anlatmaya çalışır. Ona seçimlerini değiştirebileceğini ve hayatını daha iyi ve doğru 

bir biçimde yaşayabileceğini yazar. Cinsel dürtülerin tatminine yönelik arayışının onu 

ahlak dışı bir yola sevk ettiğini belirten yargıç Wilhelm, evlilik hayatının onu ahlaklı ve 

toplumsal bir insan haline getirmeye ilişkin öneminden söz eder. Ancak Johannes, 

toplumsal görev ve sorumluluk almaktan kaçınır, çünkü anlık yaşamanın getirdiği 

geçmiş ve geleceğe ilişkin kayıtsızlığı, onu belli sorumlulukların bağlayıcılığı ve 

sürekliliğinin dışında tutar.  

Tensel dolaysızlık içinde yaşayan esteti bir çocuğa benzeten Kierkegaard’a göre, 

isteğinin anında doyurulması çocuk için çok doğaldır. Estet tip de, tıpkı bir çocuk gibi 

isteklerinin anında doyurulmasını ister. İsteklerin ertelenmesi oldukça zordur. Ancak 

isteklerin ertelenmesine ilişkin en azından iki sebep vardır. Bazen arzularımızı disipline 

ederiz, çünkü bu şekilde uzun vadede daha fazla haz alabileceğimizi hesap ederiz. 

Böylesi hesapçı bir öz disiplin sağduyu alanına girer ve Kierkegaard’ın ‘kurnazlık’ ya 

da ‘akıllılık’ (Kloskab) olarak nitelendirdiği terimle yakından ilişkilidir. Bu durum 

estetik varoluş tarzına oldukça uygundur (Evans 2006: 47).  

 Etik varolma biçiminde ise, isteklere anında karşılık bulunması söz konusu 

olmadığı gibi, bunun nedeni bencil ve pragmatik bir biçimde yapılan akıl yürütme de 

değildir. Bu varoluş tarzında yaşayan kişinin öz disiplini, belirli toplumsal idealler veya 

normlar etrafında şekillenir. Kişi daha yüksek ya da uzun vadeli bir haz için değil, fakat 

benlik gelişimi için arzuların doyurulmasını reddeder. Bu şekilde kişi etik varolma 
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tarzında yaşamayı kendisi seçer. O, toplumsal ilkelere göre hareket ederek, benmerkezci 

bir yaşamın ötesine geçmiştir. Etik yaşamın sembolü olan yargıç Wilhelm’ın üzerinde 

en çok durduğu konulardan biri evliliktir. Kuşkusuz evlilik toplumsal hayattı 

düzenleyici bir işleve sahiptir. Etik kişi, bu toplumsal normlara ilahî yükümlülükler 

gözüyle bakmaktadır. Burada etik olanın evrensel olmasında dolayı Tanrı ile kurulan 

ilişki bireysel olmaktan öte toplumsal olduğu için Kierkegaard’a göre etik evre hakikate 

ulaşmak için yeterli değildir.  

 Etik özne kendini yükümlülük sahibi biri olarak görür ve estetin toplumdan 

kaçtığı yerde o toplumsal bir kişidir. Ahlaki bir hayatın tüm gerekliliklerini yerine 

getirdiği için toplumdan kaçmasına da gerek yoktur. Kendi dışındaki şeylerle meşgul 

olan estetten farklı olarak, etik kişinin dikkati kendi doğasına, yetenekleri, eğilimleri ve 

tutkularıyla bir insan varlığı olarak mevcut gerçekliğine dönüktür. O kendini kontrol 

etme, düzenleme ve geliştirme gücüne sahip olduğunun farkındadır. Böylelikle 

sorumluluk alabilir. O, estet gibi kişisel özellik ve yatkınlıklarına boyun eğmek zorunda 

olduğu değişmez doğal olgular olarak bakmamakta, daha ziyade ben bilinci ile onlara 

meydan okumaktadır (EO II, 263).  

Etik kişi, estet gibi olmak zorunda kaldığı kişi değil, olmak istediği kişi haline 

gelebilmiş bir insandır. O, kendi potansiyellerini aktüel hale getirmek için benliğinin 

tensel boyutlarını kontrol altında tutabilen ve bir ideal doğrultusunda kendi varlığını 

kurabilen kişidir. Dışsal koşullar ve rastlantıların kendisini götürdüğü yere giden 

estetten farklı olarak etik kişi kendi şartlarını kendi hazırlamaya çalışmaktadır. Estetin 

dünyaya yaklaşımı pasif olduğu için hayatında istikrar ve süreklilik yoktur. Onun 

amaçlarını gerçekleştirebilmesi için iradesinden bağımsız koşulların ortaya çıkması 

gereklidir. Etik kişi koşulları kendisi hazırladığı için aktiftir, bu nedenle onun esas önem 

verdiği şey hayatında istikrar ve sürekliliktir.  

 Kierkegaard, Ya/Ya da adlı eserinde estetik ile etik varoluş alanları arasındaki 

farkı gösterirken, Korku ve Titreme’de bu kez etik ile dinî varoluş alanları arasındaki 

ayrımı gözler önüne sermektedir. Burada etik bir kişi olan Agamemnon ile İman 

Şövalyesi (Troens Ritter) İbrahim arasındaki farkı ortaya koyan Kierkegaard için 

Agamemnon’un trajik bir kahramanın ötesine geçememesinin nedeni, onun etik alanda 
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kalmasıdır. Dinî varoluş biçimi, kişinin kendini Mutlak ile mutlak olarak ilişkiye sokma 

görevini fark etmesiyle başlar. Kişi, evrenselle kurduğu ilişkinin mutlak değil, fakat 

göreli olduğunu anladığında, tıpkı İbrahim’in Mutlak ile mutlak biçimde kurduğu 

ilişkide göreli olan etiği, sonsuz olan uğrunda askıya almasında olduğu gibi, sonsuzla 

bireysel bir ilişkinin kurulması gerektiğinin farkına varır.  

İbrahim, kızını halkın yararına kurban eden Agamemnon’un kahramanlığından 

farklı olarak toplumun gözünde bir evlat katili olma riskini alır, çünkü onun mutlakla 

kurduğu ilişki evrensel değil, özneldir. Bu nedenle İbrahim’in yaşadığı bu ilişkiyi 

sözcüklerle ifade edebileceği her hangi bir şey yeryüzünde bulunmamaktadır. 

Yapabileceği tek şey sonsuz teslimiyetin sükûnetine kendini bırakmaktır. Toplumsal ve 

ahlaki açıdan onun bu davranışını bir cinayetten farklı kılacak hiçbir ölçüt yoktur. 

Etik bireyin de Tanrı’yla ilişki kurduğuna değinmiştik. Bu ilişkinin doğası 

üzerine söylenebilecekler, etik bireyin Tanrı’yla ilişkisinin toplumsal bir çerçeveden 

şekillendiği ve bu bakış açısından dinin ahlaka ya da sosyal bir olguya indirgendiğidir. 

Ancak dinî varoluş alanında böylesi bir tümellik ve evrensellik söz konusu değildir. 

Tekil bireyin öznel deneyimi ile kurduğu tanrısal ilişki diğer insanlar için genellenebilir, 

daha da ötesinde anlaşılabilir dahi değildir. Dinî varoluş alanı etik değerlerin dışarıda 

bırakılmasını, etik ödevlerin askıya alınmasını gerektirir. Etik varoluş alanı ahlaki olanı 

mutlak olarak alırken, dinî varoluş alanı tanrısal olanı mutlak olarak almaktadır. Bu 

nedenle dinî varoluş biçimi açısından etik ödev göreli olmak durumundadır. Onu göreli 

kılan bireyin dinî varoluş alanının Tanrı huzurunda yalnız olmasıdır.  

İbrahim’in hikâyesi etiğin askıya alındığını gösterir. O,  absürde dayanarak 

eylemde bulunmuş ve Tanrı huzurunda yer alan tekil bir birey olarak kendini 

evrenselden daha yüksek bir durumda bulmuştur. Bu paradoksa hiçbir şey aracı olamaz 

ve onu açıklayabilecek hiçbir söz yoktur. Eğer İbrahim bir açıklama yapmaya 

çalışsaydı, kendini günah içinde bulacak ve İshak’ı kurban etmemiş olacaktı. Böylelikle 

evrensel huzurunda pişmanlık duyan bir katil olarak geri dönecekti (Moore 2002: 26). 

Bu nedenle İbrahim’in davranışını etik açısından değerlendirmek, onu asıl bağlamından 

kopararak doğasını gözden kaçırmaya neden olur. İbrahim, etiğin sınırlarını aşan 

tanrısal iradenin önünde imanın gerektirdiğini yapabilmiş bir iman şövalyesidir. O 
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paradoksal ve absürt olana kendini teslim etmiş ve bu şekilde etik varoluş alanında aracı 

ile kurulmak istenen mutlak ile mutlak bir ilişki kurmuştur.   

Korku ve Titreme’de etiğin teolojik olan uğrunda askıya alınması imanın 

paradoksudur. Bu şekilde tekil birey, evrensel olanın üzerine yükselir. Kierkegaard’a 

göre iman bütün insanlara verilmiş bir mucizedir. Ancak sadece bazıları onu 

gerçekleştirebilir. Dinî varoluş alanının en belirgin özelliği acıdır. İbrahim, 

deneyimlediği bu olağanüstü olayı kimseyle paylaşamamanın acısını derinden 

yaşamıştır. Kierkegaard, hakiki mutluluğun, başka bir deyişle Hıristiyan anlamı içinde 

mutluluğun, bu tarz hayati bir kararın acısı olmadan mümkün olmadığını ifade eder. 

Acı, kişinin varoluş içinde olduğunun en somut kanıtıdır.  

 Estetik varoluş tarzının aşılmasında da acı söz konusudur. Ancak burada acı, 

hayatın anlamsızlığı düşüncesiyle hissedilir. Estetin umutsuzluğu yaşamının anlamsız 

olduğuna ilişkin düşünceyle birlikte gelir (EO 35-45).  “O en çok, bene sahip olmadığı 

için umutsuzluğa düşer. Benliğin sonsuzluk, ruh ve özgürlük öğeleriyle ilişkisi kesilen 

estetikçi; beden, zorunluluk ve sonluluk öğeleri içinde umutsuzdur. Kendisini 

oyalayacak ve sıkıntısını hafifletecek oyunlar bulmaya çalışır” (Taşdelen 2004: 190). 

Ama o bu umutsuzluğun bilincinde değil ve umutsuzluğu da tıpkı hayatındaki her şey 

gibi geçicidir. Dinî varoluş alanında ise acı çok daha yoğundur. Acının yoğunluğu ve 

farkındalığı kişiyi hakikate ve özgürlüğe daha fazla yaklaştırır.  

 Görüldüğü gibi estetik varoluş alanında duyguların dolaysızlığı, etik varoluş 

alanında değerlerin dolaysızlığı hâkimken, dinî varoluş alanında ise inancın dolaysızlığı 

hâkimdir.  İbrahim, hiçbir dışsal öğeyi kendini haklılandırma amacıyla kullanmaya 

çalışmamış, Mutlak ile kurduğu ilişkiyi içsel bir biçimde yaşamıştır. 

 Kierkegaard, insan problemine ilişkin sistematik bir açıklama getirmemiş ve 

insanın bir varoluş süreci içinde olmasından ötürü varoluş alanları içinde olduğunu ifade 

etmiştir. Bu varoluş alanları estetik alandan başlayarak dinî alanda son bulan bir evrim 

süreci değildir. Bu nedenle varoluş alanlarının sabit bir sistemi kurulamaz. Kierkegaard, 

yeni doğmuş her bebeğin estetik alanda olduğunu kabul etmekle beraber, zamanla etik 

veya dinî varoluş alanına yükselme potansiyelini içinde taşıdığını, ancak dinî varoluş 

alanına yükselmek için kişinin etik alanda olması gerekmediğini belirtir. Kişi estetik 
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alandan bir sıçrama ile dinî alana geçebileceği gibi, bir kez dinî alana ulaştıktan sonra 

yeniden estetik veya etik varoluş alanına da geri dönebilme olanağına sahiptir. Çünkü 

iman, bir kez gerçekleştirilecek bir durum değil, kişinin hayatının her anında sürdürmesi 

gereken bir tavırdır. İnsanın ruh ile beden, zamansal ile sonsuz ve özgürlük ile 

zorunluluğun bir sentezi olduğu anlayışı, Kierkegaard’ı çeşitli varoluş tarzları içinde 

yaşayan insanın varoluş durumlarını betimlemeye sevk etmiştir.  
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4. BÖLÜM 
 

SØREN KIERKEGAARD’IN FELSEFİ SÖYLEMİNDE SOKRATES’İN ETKİSİ 
 
 

Tezimizin asıl amacını oluşturan bu dördüncü ve son bölümde, buraya kadar 

anlatılanların temelinde yükselerek Kierkegaard ve Sokrates’in felsefi söylemleri 

arasındaki benzerlikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Her iki filozofun da söylemlerine yansıyan yaşamları ve karakterleri üzerinde 

durduğumuz Bir Birey Olarak Sokrates ve Kierkegaard isimli ilk alt başlıkta, söz 

konusu filozofların felsefi görüşlerinin arka planı aydınlatılmaya çalışılmıştır. Sokrates 

ve Kierkegaard’ın birey olmanın önemi üzerine yaptıkları vurgu temelinde şekillenen 

düşüncelerinin ön plana çıkarıldığı bu bölüm, iki filozof arasındaki benzerliklerin ilki 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bir Yazar Olarak Kierkegaard isimli ikinci alt başlıkta Kierkegaard’ın takma 

adlı eserlerini oluştururken kullandığı üslup ve filozofun bu eserleri yaratma amacına 

yer verilmiştir. Kierkegaard’ın amacı uğrunda geliştirdiği yazarlık stratejisinin 

incelendiği bu bölüm, onun Sokrates’le olan benzerliğinin anlaşılması açısından 

önemlidir. 

Sokratik Erdem Araştırmasının Kierkegaard’ın Hakikat Arayışındaki Yeri isimli 

üçüncü alt başlıkta, sorgulanmamış bir hayatın yaşanmaya değer olmadığına yönelik 

Sokratik kabulün, erdemli bir hayata gönderimde bulunduğu ve bireyde bir öz bilinç 

gelişimi sağladığı iddiası üzerinden Kierkegaard’ın hakikat arayışına geçiş yapılmıştır. 

Hakikat arayışının da söz konusu bir öz bilinç gelişimi içermesinden ötürü, iki filozof 

arasında paralellik kurulmaya çalışılmıştır.  

Sokratik Doğurtma ve Dolaylı İletişimin Kierkegaard Söylemindeki Yansımaları 

isimli dördüncü alt başlıkta insanların içinde bulundukları Hıristiyanlık yanılsamasının 

Kierkegaard’ın bakış açısından doğrudan yıkılamayacağı iddiası temelinde dolaylı 

iletişim ve doğrutma yönteminin kullanılma sebeplerine değinilmiş ve bu yöntemlerin 

Sokrates’ten miras alındığı görüşü temellendirilmeye çalışılmıştır. 
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Takma Adların Sokratik Diyalog ve Diyalektikle İlişkisi isimli beşinci alt başlıkta 

doğurtma ve dolaylı iletişim yönteminin diyalog ortamında ve diyalektik aracılığıyla 

uygulanabileceği görüşüne yer verilerek, Kierkegaard’ın takma adlı eserleri yoluyla 

büyük bir diyalog oluşturduğu iddiası ortaya konmuştur. Bu bölümde her iki filozofun 

da diyalektiği felsefi bir söylem biçimi olarak kullandıkları görüşü aydınlatılmaya 

çalışılmıştır.  

Sokratik Erosun Tutku ve İmanla İlişkisi isimli altıncı alt başlıkta felsefi tutku ve 

erosun Sokrates’i tanrısal rehberliğe açık hale getirdiği iddiası temelinde Sokrates’in 

Kierkegaard’ın imanına kapı açtığı savı ortaya konulmuştur. Tanrı, iman ve eros 

arasında kurulan ilişki ile rasyonel düşüncenin savunucusu olan Sokrates’in 

söylemindeki akıl dışı boyuta dikkat çekilmek istenmiştir. 

Sokrates’e Yoğun Göndermelerle İroni Kavramı isimli yedinci alt başlıkta 

Kierkegaard’ın aynı adlı eseri incelenerek söz konusu iki filozofun ironiyi kullanma 

biçimleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. İroninin salt retorik bir strateji olmadığı ve 

varoluşsal içerimlere sahip olduğu görüşü temelinde ironi ile etik yaşam arasında ilişki 

kurulmaya çalışılmıştır.  

Kierkegaard’ın Sokrates’i Aşma Çabası isimli sekizinci ve son alt başlıkta ise iki 

filozof arasında buraya kadar ortaya çıkarılmak istenen benzerliklere ek olarak 

farklılıklara yer verilerek Kierkegaard’ın Sokrates’in ötesine geçen görüşlerine 

değinilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 148

4.1. Bir Birey Olarak Sokrates ve Kierkegaard 
 
 Bir filozofun düşüncelerinin arka planında hiç kuşkusuz onun hayat karşısındaki 

duruşu bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu iki filozofun yaşamlarına ve hayat 

görüşlerine değinmek, onlar arasındaki benzerlikleri aydınlatmak açısından faydalı 

olacaktır. Her iki filozof da dönemlerine ilişkin eleştirel bakış açılarıyla tanınan ve 

kalabalık içinde kendi sözü olan bir birey olmanın önemine vurgu yapan düşünürlerdir. 

Bu bağlamda Sokrates ve Kierkegaard arasında felsefi benzerliklerin dışında birer birey 

olarak da önemli benzerlikler bulunmaktadır.  

Kierkegaard’ın, Danimarka’da yaşanan İngiliz saldırısının üzerinden henüz altı 

yıl geçmişken, Devlet Bankası’nın iflasıyla ülkede krizin izlerinin iyice belirginleştiği 

1813 yılında doğması, belki de onun daha baştan asla küçük bir çocuk olamayacağının 

işaretidir. Tanrı’ya pek çok kez lanetler yağdırmış, evlilik dışı bir ilişkide bulunmuş ve 

karısının ölümünü adeta bir fırsat olarak değerlendirip hemen ardından evlenmiş bir 

babanın geçmiş hatalarının tanığı ve bedeli olan oğul, tıpkı İshak gibi Tanrı’ya 

sunulmuş bir kurbandır. Tanrı’nın kendisini çocuklarını ondan geri alarak 

cezalandıracağını düşünen baba, katı bir dinî eğitimle oğlunu Tanrı’ya sunmuş 

olduğunu düşünmektedir. Bu bakımdan Kierkegaard’ın henüz otuz dört yaşına 

girmeden en değerli yapıtlarını çoktan ortaya koymuş olma sebebi de anlaşılabilirdir 

çünkü bu yaş, İsa’nın çarmıha geriliş yaşıdır ve baba, Kierkegaard’ın bu yaşa gelmeden 

öleceğini düşünmektedir.  

Büyüleyici diyalektik zekâsını babasından miras alan Kierkegaard’ın yeteneği, 

yasaklı çocukluk günlerinin mükâfatıdır. Daha küçük bir çocukken dışarıda diğer 

arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamasına izin verilmeyen filozofun, zamanını bunun 

yerine evde babasıyla hayalî gezintiler yaparak geçirmesi, hayal gücünün gelişmesinde 

oldukça etkili olmuştur. Bu hayalî gezintiler sırasında sanki gerçekmişçesine dışarıda 

olup bitenleri, geçtikleri yerleri, insanlarla konuşmalarını ve bunun gibi birçok şeyi 

birbirlerine anlatan baba ve oğul arasında kurulan ilişkinin, küçük çocuğun ileriki 

hayatının rotasını büyük ölçüde belirlemesi kaçınılmazdır. Gündelik dildeki kavramlara 

yüklediği farklı anlamlarla kazandırdığı derinliğin temelinin Kierkegaard’ın çocukluk 

yıllarında atılmaya başlandığını söylemek bu anlamda şaşırtıcı olmayacaktır. Filozofun 
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ileride bozulacak olan nişanı da büyük ölçüde babasından miras kalan melankolisinin 

bir sonucuyken bu olay onun felsefi kariyerinde önemli etkilere yol açmıştır. 

O, babası tarafından kendi günahını aklama aracı olarak kullanılmasının, ileride 

büyük bir filozof olmasının temelini hazırladığından habersiz geçirdiği çocukluk 

yıllarını, kendisinin de belirtmekten çekinmediği biçimde ‘baştan sona düşünce’ olarak 

yaşamıştır. “Ben dolaysızlık diye bir şey tanımadım, dar anlamda, insani açıdan 

bakılırsa, yaşamadığım da söylenebilir. Yaşım ilerledikçe derin düşünmeyi öğrenmiş 

değilim. İşin aslı şu ki, ben baştan sona düşünceyim” (Cauly 2006: 10). Böylelikle 

çocukken bile son derece olgun bir karaktere sahip filozofun, bir ‘birey’ olarak kendini 

sorgulaması ve insan olmanın hakkını vermeyi amaçlayarak insanın varoluşu 

problemini ele alması kaçınılmazdır. Bu bağlamda Kierkegaard’ın Avrupa’nın modern 

Sokrates’i olma görevini üzerine alarak, bilim ve teknolojinin doruk noktasına ulaştığı 

bir hümanizm ve ideoloji çağında, bireye var olmanın ne anlama geldiğini hatırlatmak 

istemesinin nedeni, kendisinin bir birey olarak kendi varoluşunun amacını 

sorgulamasıdır. 

 Kierkegaard’ın bir birey olmanın önemine yaptığı vurgu göz önüne alınırsa, 

kendisini neden Danimarka’lı Sokrates olarak nitelendirdiği anlaşılmaktadır. İnsanın 

bildiğini sandığı şeylere ilişkin bilgisizliğinin farkına varması, onun gerçekten bilmesini 

sağlayacak olan en önemli adımdır. Sokrates, hiçbir şey bilmediğini ifade eden bir birey 

olarak hayatını buna adamış ve gerçekte herkesten bilge bir insan olarak ölmüştür. 

Sokrates, bilginin kişinin kendi içinde yaşadığı öznel bir deneyimin ürünü olduğunu, 

çevresinden sorgusuz sualsiz aldığı malumat kırıntıları olmadığını insanlara 

göstermiştir. Aynı şekilde Kierkegaard’ın eserleri aracılığıyla yaptığı da açıkça Sokratik 

bir çabadır.  

Kierkegaard, insanlara Hıristiyanlık hakkında bildiklerinin aslında doğru 

olmadığını gösterirken, onların kendi benlikleri ve varoluşları için bir şeyler 

yapmalarını sağlamaya çalışmıştır. Bu, kelimenin tam anlamıyla Sokratiktir, o çıplak 

ayakla yaz kış sokak sokak dolaşıp insanları sorgulamamıştır belki ama bunu eserleriyle 

gerçekleştirmeyi tercih etmiştir. Kierkagaard’ın, geride yazılı hiçbir şey bırakmamış 
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olan Sokrates’ten tek farkı, geride bıraktığı onlarca eseridir, ama bunu bile Sokratik 

biçimde yapmıştır. 

Her iki filozofun da felsefeden anladıklarının oldukça benzer olması, onların 

karakterleri arasındaki benzerliğe dikkat çekmektedir. Sokrates, felsefeyi 

sorgulanmamış bir hayatı yaşanılabilir kılmanın yöntemi olarak kullanmış ve insanlara 

hayatlarının değerini göstermeye çalışmıştır. Gerçek bir filozofun düşüncelerini 

yaşamında somutlaştırması gerektiğini düşünen Sokrates, tıpkı Kierkegaard gibi 

felsefenin yaşanılabilir olması gerektiği düşüncesiyle sistematik bir felsefe anlayışına 

karşı çıkmıştır. Kierkegaard için de doğru felsefe filozofun sözleri ile eylemleri 

arasındaki uyumdur, bu nedenle filozof olmak sadece felsefi öğretiler benimsemek 

değil, kişinin hayatını filozofça, filozof adını almayı hak edecek biçimde yaşamasıdır.  

Söz konusu filozofların sistem karşıtı tutumları hiç şüphesiz onların bireye ve 

benliğin gelişimine yaptıkları vurgudan kaynaklanmaktadır. Her iki filozof da 

hayatlarının anlamını bulmaya ve amaçlarını gerçekleştirmeye ömürlerini adamış birer 

birey olmanın derin farkındalığıyla insanlara yanlış bir hayatın doğru yaşanmayacağını 

göstermeye çalışmışlardır. Kendini gerçekleştirme etiğinin kurucusu olarak Sokrates’in, 

bireyin ruhsal yanını yükseltmek için sahip olduğu potansiyellerin bilincine varması 

gerektiğini düşüncesi, Kierkegaard için de geçerlidir. İnsanlar yanlış düşüncelerle kendi 

içlerinde taşıdıkları potansiyelleri hayata geçirecek cesarete sahip değildirler. Çünkü bu 

bireysellik gerektirir, ancak her iki düşünürün de yaşadıkları dönemde insanlar sadece 

topluluk halinde yaşayabilen varlıklar olarak öznellikten uzaktadırlar.   

Kierkegaard için Sokrates’in önemi çok büyüktür. Ona göre Sokrates, somut 

biçimde felsefe yapan ve felsefenin pratik boyutunu en iyi biçimde sergileyen büyük bir 

filozoftur.  Kierkegaard için olduğu gibi Sokrates için de felsefe, hayatı anlamlandırma 

ve hakikati arama etkinliği olarak hayata içkindir. Bu nedenle ona dışsal olan 

soyutlamalarla ve yasası belirli süreçlerle felsefenin bir öğreti haline getirilmesi onun 

insanla olan bağını koparmaktadır. Felsefe gerçekliği insana aşkın bir şey gibi 

göstermek yerine insanın kendi bilincine bütünüyle varmasını sağlamalıdır.  

Felsefe, özgür seçimleri ve sorumluluklarıyla kendi ayakları üzerinde durabilen 

tekil bir birey olmanın özünü oluşturur. Bireye onu diğer varlıklardan farklı kılan 
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yönünün bu olduğunu felsefe hatırlatır. Her iki filozof da felsefe aracılığıyla insanlara 

kabul ettikleri yargı ve ilkeleri sorgulamaları gerektiğini göstermeye çalışmıştır. 

Sokrates, dönemindeki politikacıları eleştirirken, Kierkegaard, kiliseyi ve papazları 

eleştirerek topluma benimsetilmeye çalışılan değer yargılarına tepki göstermiştir. Bu 

anlamda onlar, eylemlerin sözlerden daha etkili olduğu düşüncesiyle pek çok kişiyi 

büyük ölçüde rahatsız etmeyi başarmış birer at sineği olmuşlardır. Toplumun içinde 

bulunduğu koşulların beraberinde değersizleşen bir insan hayatı getirmesine yönelik 

eleştirileri onları herkesten farklı kılarken, birbirlerine yakınlaştırmıştır. 

 Maddiyata ve dış güzelliğe önem vermeyip bilgeliği, erdemi ve ruh güzelliğini 

hayatında cisimleştiren Sokrates gibi Kierkegaard da, hayatta neyin peşinden gitmesi 

gerektiğinin bilincine varmış bir bireydir. “Hayatını ve kariyerini Hıristiyan inancını 

yükseltmeye adayan Kierkegaard, felsefe için yaşamış ve ölmüş Sokrates’i ruh ikizi 

hissetmiştir” (Howland 2006: 2). 

Sokrates ve Kierkegaard sorgulanmamış bir hayatın yaşanmaya değer olmadığı 

düşüncesinde birleşerek insan olmanın onurunu kurtarmak istemişlerdir. Gerçekten de, 

eğer insanların kendi düşünceleri yoksa onlara verilmiş olan bu büyük yetiyi 

kullanamıyorlarsa insan olmanın ne anlamı olabilir ki. Onlara göre yüzeysel görüşler, 

derin düşüncelerle değiştirilmedikçe ve bireyin yaşamında somutlaşmadıkça en büyük 

tehlikedir. Bu nedenle her iki filozof da insan varlığının bir birey olma yolundaki 

engelleri ortadan kaldırma görevini üstlenmişlerdir.  

Kierkegaard, ‘birey’ kategorisinin ilk defa ve sadece belirleyici bir diyalektik 

güçle Sokrates tarafından paganizmi yok etmek için kullanıldığını ifade etmektedir (PO 

136). Ona göre Sokrates, bireye ve öznelliğe yaptığı vurgu ile ilk varoluşçu filozof 

olmuştur. 
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4.2. Bir Yazar Olarak Kierkegaard 

Eğer kendi adıma bir şey söylemem gerekirse, ben felsefeyi yeni yollara yönlendirmek 

için gelen şeytani bir yoldaştan fazlası değilim… 

Kierkegaard 

 Kierkegaard’ın edebî dili çok iyi kullanan özel bir yazar olmasının arka planında 

kendi karakteri ve babasından miras kalan özelliklerinin yanı sıra Sokrates’in etkisi de 

bulunmaktadır. Sokratik felsefî üslubu hiç kuşkusuz klasik anlamda felsefe yapma 

biçimi olarak yorumlamak mümkün değildir. Sokrates, daha önce de değindiğimiz gibi 

felsefi söyleminde kullandığı yöntemle, felsefe tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.  

Sokrates, her şeyden önce düşüncelerini yazıya dökerek insanlara iletmek yerine, 

eylemleriyle insanlarla paylaşmıştır. Onun bu seçiminin temelinde yazılı metinlerin, 

insanı eylemlerden koparacak şekilde tembelliğe ittiği ve eylemleri kişiye dışsal olan 

soyutlamalar haline getirdiği düşüncesi bulunmaktadır. Bu nedenle o, sokak sokak 

dolaşarak insanlarla diyalog kurmuş ve onların kendi bilgisizliklerinin farkına 

varmalarını sağlamıştır. “Sokrates ahlaki eylemle, ahlaki erdemlerle ve insan yaşamının 

amacıyla ilgili bilginin öyle uçup gitmesine izin verilemeyecek kadar önemli bir bilgi 

olduğuna; kâğıttan öğrenilmek yerine, kişinin kendi başına araştırıp kendisine mal 

etmesi gerektiğine inandığı için, iyi hayatla ilgili görüşlerini felsefi metinlerle ifade 

etmek yerine, anlaşıldığı şekliyle başkaları tarafından yazılmasına izin vermiştir” 

(Cevizci 2006: 13).  

Sokrates belli birtakım yargıları insanlara gelişi güzel öğretmekten yana 

olmamış, insanların sorgulama yaparak doğru yargıya kendilerinin ulaşmasını istemiştir. 

Muhtemelen Sokrates, insanların ne kadar bilgisiz olduklarına ve hayatlarının 

yaşanmaya değer olmadığına ilişkin pek çok eser kaleme alabilirdi, ancak o zaman 

onları okuyanlardan hiçbiri kendi bilgisizliğini kabul etme yürekliliği gösteremeyecekti. 

Sokrates, böyle yapmaktansa insanlarla girdiği diyaloglar aracılığıyla onların, akıl 

yürütme ve çıkarım yaparak kendi görüşlerindeki tutarsızlıkları bulmalarını sağlamıştır. 

Sokrates’in bu yöntemi Kierkegaard’ın çıkış noktası olmuştur.  
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Kierkegaard, Sokrates’in aksine pek çok eser kaleme almakla beraber, 

eserlerinin hiçbirinde, doğru olanın ne olduğuna ilişkin didaktik ve öğüt verici nitelikte 

söylemler bulmak mümkün değildir. O, sadece belirli varoluş alanlarına ait yaşam 

tarzlarını ortaya koymuştur, fakat hangisinin içinde olduğu ya da hangisini seçmesi 

gerektiği kararını okuyucuya bırakmıştır. Kierkegaard, okuyucunun kendi başına 

kalarak düşünmesini ve kendine ait sonuçlar çıkarmasını istemiştir. Bu amaçla metni 

canlı kılan günlük yaşam deneyimleri ve kavramsal kişilikler aracılığıyla okuyucuyu 

metnin içine çekmekte ve kendi yorumunu yapmasını sağlamaktadır. Karakterlerin 

hayatına katılma olanağı bulan okuyucunun, böylelikle kendi hayatını da sorgulamasını 

isteyen filozof,  kullanılmaya hazır sonuçlar vermektense kişinin kendi sonucunu 

kendisinin çıkarmasını sağlamaktadır.  

Geleneksel felsefi söylemde filozofun görüşünün okuyucu tarafından 

kavranması ve benimsenmesi ön plandayken, Kierkegaard, gerçekleştirdiği yenilikle 

okuyucunun çıkardığı sonucun kendisine ait olmasını amaçlamıştır. Bu nedenle onun 

hangi görüşü savunduğunu kolayca kavramak mümkün değildir. Kierkegaard, paylaştığı 

görüşlerin kanıtlanması ya da temellendirilmesi problemiyle ilgilenmez, onun için asıl 

önemli olan yaşamın derinliğini ve varoluşun boyutlarını insanlara gösterebilmektir. Bu 

nedenle o, tıpkı Sokrates gibi davranarak doğrunun ne olduğuna ilişkin her hangi bir 

yargı ortaya koymaktan kaçınmaktadır. Kierkegaard, eserlerinde (özellikle takma adlı 

eserlerde) adeta Sokratik bilgisizliğin ironisini hayata geçirirken, okurda kendi hayatına 

ilişkin farkındalığı uyandırmak açısından bir doğurtma gerçekleştirmektedir.  

Kierkegaard, takma adlı eserlerin yazarı olduğuna ilişkin açıklama yaptığı 

Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’da, takma adla yazmasının nedeninin yasal bir 

ceza korkusundan kaynaklanmadığını, herhangi bir suç işlemediğini, kitapların sadece 

matbaacının elinden çıkmadığını, aynı zamanda sansürden de geçtiğini, fakat bunun çok 

daha farklı bir nedeni olduğunu dile getirir. Asıl neden filozofa göre, bireylerin 

psikolojik açıdan çeşitli farklılıklara sahip olmalarından dolayı bir yazarın iyi, kötü, 

umutsuzluk, acı ve sevince ilişkin bütünüyle kayıtsız kalması gerektiğidir (CUP 551). O 

herhangi bir yargıyı savunuyor göründüğünde okuyucu için sorgulama eylemine büyük 



 154

ölçüde ket vurulmaktadır.  Bu nedenle Kierkegaard, sadece varoluş içindeki bireyin 

durumunu betimler, ancak normatif hiçbir ifade kullanmaz.  

Kierkegaard takma adlı eserlerin aslında kendisine ait olduklarını, ancak onları 

sadece ürettiği karakterleri duyulur kılmak adına yazdığını belirtir. Bunun anlamı, 

eserlerin ona ait olduğu fakat kendi düşüncelerini yansıtmaktan ziyade belli hayat 

tarzlarının sergilenmesine hizmet ettiğidir. Kierkegaard bu nedenle ironik bir biçimde 

takma adlı eserlerdeki hiçbir sözün kendisine ait olmadığını söylemekte, üçüncü bir 

şahıs olmanın dışında bu eserler hakkında hiçbir fikre sahip olmadığını, bir okuyucu 

olmanın dışında ne anlama geldikleri hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını ifade 

etmektedir (CUP 551). O, ne Ya/Ya da’nın baştan çıkarıcısı, ne yargıcı, ne de 

editörüdür. Tıpkı Korku ve Titreme’nin yazarı Johannes de Silentio ya da iman 

şövalyesi İbrahim olmadığı gibi.  

Kierkegaard sadece takma adların birer yazar haline gelmelerini sağlamıştır, 

dolayısıyla bu eserleri Kierkegaard’ın hayatının belli dönemleri olarak yorumlamak, 

filozofun bir yazar olarak bütün niyetinin çarpıtılmasına neden olur. Bir düşünür ve 

yazar için fikirleri, simgeleri ve şiirsel konumuyla kitap her şeydir ve kitabın başarısı ya 

da başarısızlığı yazarın hayatından bütünüyle bağımsızdır (Crites 1970: 39). Şüphesiz 

Kierkegaard’ın yaşamı ve kişiliği felsefi görüşlerinin zemininde yer almaktadır. Ancak 

söz konusu Kierkegaard olunca eserlerinin her birinin onun felsefi görüşünü ve 

savunduğu düşünceleri yansıttığını düşünmek büyük bir hatadır. Kierkegaard’ın 

getirdiği yenilik tam da bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Onun eserleri bir bütün 

oluşturacak şekilde kaleme alınmıştır ve tek tek hiçbir kitabı, filozofun esas 

düşüncelerine dair sağlıklı bir yorum yapmak için elverişli değildir.  

 Kierkegaard her fırsatta bir öğreti, nesnel bir bilgi teorisi ya da soyut bir 

kavramsal analiz ortaya koymadığını ifade etmektedir. Bu nedenle Kierkegaard, 

eserinden anlaşılan şeyin askıya alınması gerektiğini belirtir. Çünkü eserlerinden 

herkesin aynı ölçüde yararlanabileceği nesnel bir bilgi edinmek mümkün değildir. 

Amacı bilgi vermek değil, okuyucuyu kendi yaşamına ilişkin düşünmeye sevk etmektir.  

“Sevgili okurum! Eğer kendi adıma bir şey söylemem gerekirse, ben felsefeyi yeni 

yollara yönlendirmek için gelen şeytani bir yoldaştan fazlası değilim” (CUP 549).  
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Kierkegaard, felsefe tarihinde alışılagelmişin dışında bir söylem biçimi ve içeriği 

geliştirdiğinin ve bu yeni söylemle felsefi olmayanı ironik biçimde felsefeye dahil 

ettiğinin farkındaydı. Bu nedenle kendi söylemini şeytani bir yoldaş olarak 

değerlendirmişti. 

Kierkegaard, takma ad aracılığıyla okuyucu ile arasına bir sınır çizme 

çabasındadır. Yazarı eserden ayırmak ve okuyucuyu eserin içinde yalnız bırakmak 

Kierkegaard’a göre okurun kendi benliğini sorgulaması için olmazsa olmazdır. 

Kierkagaard’ın felsefe tarihinde anlatıldığı kadarıyla estetik ve etik varoluş alanları 

karşısında dinî varoluş alanına değer verdiği gerçeği ve Hıristiyanlığın ne olduğunu 

aydınlatma çabası, her ne kadar pek çok eserinden çıkarılabilecek bir sonuç olsa da, 

kendisinin kaleminden en açık biçimde ölümünden dört yıl sonra yayımlanan Bir Yazar 

Olarak Eserime Bakışım (Point of View for My Work as an Author) isimli kitabında 

anlatılır. Bu eser, onun kendi adıyla yazdığı ve eserlerini kaleme alış biçimi hakkında 

derin itiraflar içermesi bakımından, onun bir yazar olarak konumunu belirlememiz için 

oldukça önemli bir kitaptır. 

 Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’da göze çarpan Kierkegaard’ın kendini 

okuyucuya açma çabası bu kitapla doruğa ulaşmaktadır. Kierkegaard, yazarlığına ilişkin 

bu eserin onun hakkındaki her şeyi tüm çıplaklığıyla gözler önene sermesi nedeniyle 

hayattayken eseri yayımlamaktan vazgeçmiş ancak insanların kendisi hakkında 

edindikleri pek çok yanlış yargıdan duyduğu rahatsızlık nedeniyle de Bir Yazar Olarak 

Eserim Üzerine (On My Work As an Author) ismiyle eserin daha kısa bir biçimini 

yayımlamıştır.   

Kierkegaard eserin giriş bölümünün henüz ilk cümlesinde ilk ve son olarak 

doğrudan ve dürüstçe bir yazar olarak amacının şimdiye kadar ne olduğunu 

açıklayacağını ifade eder.  Bu kısa kitapta kendisinin bir yazar olarak bütün amacının 

Hıristiyan âlemi içinde nasıl gerçek bir Hıristiyan olunacağına ilişkin çalışmak 

olduğunu tüm içtenliğiyle kabul eden filozof, kendisinin dinî bir yazar olduğunu açıklar. 

Şimdiye kadar yazdığı eserlerden ötürü kimilerinin onu estetik, kimilerinin ise etik 

varoluş alanı içinde konumlandırdığını ancak kendisinin en başından beri dinî varoluş 
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alanı açısından eserlerini kaleme aldığını ve bütün meselenin Hıristiyan olmanın 

anlamıyla ilgili olduğunu belirtir (PO 5-6). Bu bağlamda onun estetik ve etik varoluş 

alanlarını betimlediği eserleri başından beri asıl amacına hizmet eden dinî bir bakış 

açısından yazılmış eserlerdir.  

 Kierkegaard’a göre Hıristiyan âlemi içinde gerçekten Hıristiyan olmanın ne 

anlama geldiğini bilmeyen insanlara yardım edebilmek için onların içinde bulundukları 

durum en iyi biçimde ifade edilmelidir. Kierkegaard’a göre bir şeyler öğretmek; sadece 

ders vermek ya da bir şeyin neden öyle olduğunu öylece olumlamak değildir. Ona göre 

öğretmen olmak, öncelikle iyi bir öğrenci olmayı gerektirir. Birini anlamak için kişinin 

kendisini o kişinin yerine koyması gerekir. Bu, bütün bir felsefi görüşün henüz giriş 

kısmıdır (PO 29). Kierkegaard estetik eserlerle felsefesine giriş yapmamıza izin 

verirken onu yanlış anlamamızı kasten istemektedir. Kierkegaard’ı baştan çıkarıcının 

günlüklerinden ötürü ahlaksız bir yazar olarak tanımlayanlar onun salt estetiğe önem 

veren bir düşünür olmadığını sonradan anlayacaklardır.  

Kierkegaard aslında estetin yaşamına tüm içtenliğiyle dâhil olurken kendini 

onun yerine koyma olanağı bulur, böylece estetik bir yaşamı tüm çıplaklığıyla gözler 

önüne serecektir. Estetik varolma tarzını takma adla kaleme aldığı eserlerde adeta 

yaşayan filozof, bu şekilde okuyucunun da tüm benliğiyle bu varoluş alanı içine 

girmesini sağlamayı amaçlar. Okuyucu ancak böyle bir empati ile bulunduğu yerin ve 

gerçekte nerede bulunmak istediğine kendi karar verme potansiyelinin farkına 

varacaktır.  

 Felsefesinin gelişme bölümünde Kierkegaard bu kez girişin tam aksi bir yol 

izler görünür. Estetik tezin karşısına etik antitezi yerleştiren Kierkegaard, etik varoluş 

alanı içerisinden eleştirilen estetin yaşamındaki çarpıklıkları su yüzüne çıkarmaktadır. 

Gelişme bölümü de tıpkı giriş bölümü gibi sonuç bölümüne hizmet eden bir ara 

bölümdür. Etik varolma tarzını betimleyen eserler de aslında dinî varoluş alanını 

savunan bir yazarın kaleminden çıkmıştır. Ancak okuyucunun bunu ilk bakışta anlaması 

mümkün değildir.  

Tıpkı Sokrates ile diyaloğa giren birinin ilk başta aslında ondan fazla bilge 

olmadığını bilmemesi gibi eseri aracılığıyla Kierkegaard’la diyaloğa giren bir kişi de 
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asla Kierkegaard’ın konumunu tam olarak bilme olanağına sahip değildir. Burada amaç 

nasıl Sokrates için kendi bilgeliğini kanıtlayarak etrafındakilere hava atmak değilse, 

Kierkegaard için de kendisinin dinî varoluş alanında olduğu ancak okuyucunun 

olmadığı şeklinde bir yargıyı ortaya koymak değildir. Kierkegaard kendi konumu ile 

ilgili bir imadan dahi kaçınırken, sadece okuyucunun kendi konumu üzerine 

düşünmesini sağlamak istemektedir. Sokrates de döneminde sadece insanların 

kendilerine ilişkin öz bilinç kazanmalarına hizmet etme görevini üstlenmiştir.  

Felsefi görüşlerini kompozisyon şeklinde düşünerek üçe ayırdığımız 

Kierkegaard için sonuç bölümü şüphesiz dinî varoluş alanına ilişkin eserlerinden 

oluşmaktadır. Bütünlüklü bir kompozisyonun giriş ve gelişme bölümlerinin ana fikre, 

başka bir deyişle sonuca götürme işlevi, Kierkegaard söz konusu olduğunda estetik ve 

etik eserler için geçerlidir. Nasıl ki bir yazarın zihninde ana fikir en başından beri 

bulunuyorsa ancak onu ilk cümleden ortaya koyamıyorsa, Kierkegaard da bu eserlerle 

başından beri sahip olduğu ana düşünceyi ortaya koyma amacını gerçekleştirmiştir. 

Onun felsefesinin ana fikri Hıristiyan olmanın anlamıdır.  

Her ne kadar Kierkegaard’ın Bir Yazar Olarak Eserime Bakışım isimli eseri göz 

önünde bulundurularak, onun yazarlığı hakkında yanlış yargılara varıldığına ilişkin bazı 

yorumlar bulunsa da, Kierkegaard bu eserinde açıkça dolaylı iletişim kullanmadığını ve 

insanların onun hakkındaki yanlış anlamalarını temizlemek için yazdığını belirtir. Bu 

nedenle biz bu tarz yorumların Kierkegaard’ın düşüncelerini açıkça ortaya koyduğu bu 

eseri için mümkün olmadığını ve kendi ismiyle yazdığı bu eserinin ironi ve dolaylı 

iletişim kullandığı takma adlı eserlerle karıştırılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Kierkegaard takma adlı eserlerde görüşlerinin direkt olarak anlaşılmaması için elinden 

geleni yaparken, bu eserindeki tek kaygısının anlaşılmak olduğu açıkça görülmektedir. 

“Bu ufak kitap olmasaydı, tüm yazarlık yeni bir öğreti haline gelirdi. Bu kitap edebî bir 

ürün değil, bir eylemdir” (PO 160). 

Kierkegaard bu eserinde, yöntemini özetleyen tek bir kelime olduğunu belirtir: 

dolaylı iletişim. Bu yöntemi geliştirmek için yıllarca uğraşmak, günün her anı tetikte 

olmak, sabırla diyalektik alıştırmalar yapmak gerektiğini belirten Kierkegaard, 

Hıristiyan âleminin kısıtladığını Hıristiyanlık içinde dürüst ama dolaylı bir iletişime yer 
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olmadığını ifade eder. Bu nedenle Kierkegaard, Hıristiyan âlemi içinde Hıristiyan 

olmanın anlamını ortaya koymaya çalışan bir yazarın, insanların dikkatini çekmek için 

estetik bir yazar olarak başlamak ve belirli bir noktaya kadar da rolünü sürdürmek 

zorunda olduğunu düşünmektedir. Yazarın unutması gereken tek şey, başka bir deyişle 

amacı, diyalektiğin saçma sapan bir şeye dönüşmesini engellemek için kesin olan din ve 

estetik takma ad arasındaki ayrımdır (PO 38-9).  

Aksi taktirde amacını ortaya koyma biçimi olan diyalektik, zorunlu bir yasa 

şeklinde anlaşılabilir ve yazarın hayatının bu evrelerden geçtiği sonucuna varılabilir. Bu 

da Kierkegaard’ın diyalektik sunumu bilinçli olarak tercih ettiği gerçeğini çarpıtarak 

dâhiyane üslubunu kendi başından geçen şeylerin salt bir betimlemesine indirger. Ancak 

kendisinin de belirttiği gibi bu varoluş alanları onun kendi hayatının evreleri değil, 

sadece yazarlığının evreleridir. Üretmek benim hayatımdır demekten çekinmeyen 

filozof, tüm hayatını tek bir düşünce uğruna adamıştır  (Gardiner 1996: 8) 

Kierkegaard takma adlı eserlerle okuyucuyu adeta aldatmıştır. Ancak burada 

‘aldatmak’, sözcüğün bildik anlamının sınırlarını okuyucunun lehine çevirecek biçimde 

aşmaktadır. Okurun Kierkegaard’ın asıl görüşlerine yabancı kalması sağlanarak 

aldatılması, Kierkegaard’ın diyalektik sunumunun önemli bir parçasıdır.  

 

Aldatmak ne anlama gelir? Bunun anlamı, birinin anlatmak istediği 

konuya doğrudan giremeyeceği, fakat karşısındaki kişinin aldanışını iyi 

bir başlangıç olarak kabul ettiğidir. Böylece bir yazar doğrudan şu şekilde 

başlayamaz: Ben Hıristiyan’ım, sen değilsin. Benim anlattığım şey 

Hıristiyanlıktır ve sen salt estetik kategoriler altında yaşamaktasın. Hayır, 

kimse bu şekilde başlayamaz: Önce estetik hakkında konuşmama izin 

verin. Aldatma, bu nedenle bir yazarın sadece dinî temaya varmak için 

konuştuğu gerçeğine bağlıdır. Fakat, bizim kabulümüze göre, kişi 

estetiğin Hıristiyanlık olduğu yanılsaması altındadır, çünkü o, estetik 

kategoriler altında yaşamasına rağmen kendisinin Hıristiyan olduğunu 

düşünür (PO 40-1). 
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Kierkegaard öncelikle okuyucunun kendisinin gerçekleri yazan bir yazar 

olduğuna inanmasını sağlar. Önceki bölümlerde incelediğimiz gibi bu, Sokrates’ten 

devralınan bir yöntemdir. Sokrates öncelikle diyaloğa girdiği kişiyi ondan bir şeyler 

öğrenme amacıyla geldiğine ve kendisinin hiçbir şey bilmediğine inandırır. Böylelikle 

karşısındakine özgüven verir ve adım adım aslında onun hiçbir şey bilmediğinin farkına 

varmasını sağlar. Ancak hiçbir zaman karşısındakine dostluk, erdem ya da ölümsüzlük 

hakkında bildiklerinin yanlış olduğunu söyleyerek diyaloğa başlamaz. Kierkegaard da 

bu Sokratik yöntemi eserleri aracılığıyla uygulamaktadır. O, estetik ya da etik eserlerle 

önce okuyucuyu aldatırken, amacı en nihayetinde okuyucunun kendine ilişkin eleştirel 

bir tutum ve ben bilinci kazanmasını sağlamaktır. Kierkegaard baştan sona dinî bir 

yazardır ve Sokrates’ten miras aldığı her şeyi insanlara Hıristiyanlığı anlatmak için 

kullanır. 

      Ben bu yöntem konusunda Sokrates’e bağlıyım. Doğru o, bildiğim 

kadarıyla Hıristiyan değildi ancak yine de onun bir Hıristiyan haline 

geldiğine tamamen ikna oldum. Ancak o bir diyalektikçiydi, her şeyi akıl 

yürütme yoluyla kavrardı. Bizi ilgilendiren sorun salt diyalektik bir 

sorundur, Hıristiyan âlemi içinde akıl yürütmeyi kullanma sorunudur. 

Burada niteliksel açıdan farklı iki önemli husus varsayıyoruz, biçimsel 

anlamda Sokrates’i öğretmenim olarak adlandırabilirim ama sadece İsa’ya 

inandım ve inanıyorum (PO 41).  

 

Kierkegaard’ın belirtmekten çekinmediği gibi kendisi, yazarlığını ve yöntemini 

büyük ölçüde Sokrates’e borçludur. Ancak yine de bu Sokrates’in Hıristiyan olmadığı 

ve Kierkegaard’ın akıl yürütmenin Hıristiyanlık içine sokulma çabasını eleştirdiği 

gerçeğini değiştirmemektedir. Hiç şüphesiz Sokrates, bireye yaptığı vurguyla 

Hıristiyanlık için gerekli olan en büyük adımı atmıştır, bu nedenle Kierkegaard 

Sokrates’in bir Hıristiyan olarak düşünülebileceğini ima eder görünmektedir. Fakat o, 

Sokratik yöntemi felsefesini sunarken biçimsel anlamda kullandığını, görüşlerinin 

içeriğini ise İsa’nın yaşamında gözler önüne serilen Hıristiyanlığın oluşturduğunu 

belirtir. 
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    Bir yazar olarak bütün faaliyetim otoritesiz bir Hıristiyanlığa dikkat 

çekmektir. Kendimi kitaplarımın yazarı değil, okuyucusu olarak 

nitelendiriyorum. Dinî olarak tanrı huzurunda kendimle baş başa kaldığımda 

tüm edebî aktivitemi, kendi gelişimim olarak görüyorum (PO 151). 

 

Kierkegaard, eserlerine tek yanlı bir bakış açısıyla yaklaşıldığında kendisinin 

salt estetik ya da etik bir yazar olarak algılanmasından ve bu varoluş alanlarının kendi 

hayatının evreleri olarak yorumlanmasından rahatsızlık duymuştur. Onun bütün bir 

edebi aktivitesini kendi gelişimi olarak görmesi, onun bu şekilde yorumlanmasını 

destekler görünmektedir. Fakat Kierkegaard, amacının başından beri tek bir şeye, başka 

bir deyişle Hıristiyanlığa ilişkin olduğunu ifade eder. Bu nedenle onun eserlerinden 

kendi hayatının basamakları olarak söz etmek yerine amacına ulaşma basamakları 

olarak söz etmek bizce daha doğru olacaktır. O, amacına ulaştıkça kendi gelişimini de 

tamamlamakta olan Hıristiyan bir yazardır. “Nasıl ki her kuklanın ardında ona hayat 

veren bir kuklacı varsa, her Kierkegaard eserinin ardında da Kierkegaard’ın bulunduğu 

düşünülür” (Gruyter 2006: 1). Bu nokta temelsiz olmamakla birlikte çok dikkatli 

değerlendirilmeli ve filozofun amacına ilişkin yöntemi gözden kaçırılmamalıdır.  

Kierkegaard’ın okuyucunun yorumunu almayı amaçlayan üslubu bir anlamda 

yazarın ölümüne gönderimde bulunan dekonstrüksüyonun ya da hermeneutiğin 

başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Filozofun normatif ifadelerden kaçınan ve okurun 

kendi sonucunu çıkarabilmesini amaçlayan yazım biçimi okurun doğuşunu sağlarken, 

yazarın da ölmesine neden olmaktadır. Bu konu tezimizin kapsamı dışında kaldığından, 

ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır.  
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4.3. Sokratik Erdem Araştırmasının Kierkegaard’ın Hakikat Arayışındaki Yeri 

 

Sokrates’in erdem araştırmasının, kişinin kendi benliği üzerine derin bir 

soruşturma olduğuna daha önce değinmiştik. Sorgulanmamış bir hayatın yaşanmaya 

değer olmadığı görüşüne paralel olarak erdemli bir hayatın sorgulanmış bir hayat 

olduğunu söyleyebiliriz. Kierkegaard’ın söyleminde tutkusuz bir düşünce çağı olarak 

nitelendirilen dönemin Sokrates’teki karşılığı da erdemsiz bir hayat olarak 

düşünülebilir. Elbette Sokrates’in söyleminde erdem söz konusu olduğunda ön planda 

bilginin, başka bir deyişle aklın olduğu ve Kierkegaard söz konusu olduğunda ise 

tutkunun, başka bir deyişle akıl dışı olanın ön planda olduğu gerçeği, bizi iki filozof 

arasında bu bağlamda bir paralellik kurulamayacağı düşüncesine götürebilir. İlk bakışta 

haklı görünen bu yorumun doğru olmadığını bu bölümde göstermeye çalışacağız. 

Sokrates’in erdem araştırması, bir tür erdemler listesi yapmaktan öte bir çabayı 

ihtiva eder. Filozof, bir erdemin ne olduğu sorusu ile değil, erdemin başlı başına ne 

olduğu sorusuyla ilgilenmiştir. Bu bağlamda Sokrates, erdemin tüm erdemlerde ortak 

olan değişmez özünü ortaya koymaya çalışmıştır. Kuşkusuz böyle bir öz arayışının -

varoluşun özden önce geldiği görüşünde olan Kierkegaard için söz konusu olmamakla 

birlikte- geçerli olabileceği tek bir konu vardır, o da Tanrı ve ona ilişkin hakikattir. Bir 

tek Tanrı varoluş içinde değildir, bu nedenle bir tek ona ilişkin kavradığımız hakikatin 

herkes için geçerli olan bir özü olduğundan söz edilebilmektedir. Kierkegaard bu 

nedenle imanın otopsisini gerçekleştiren herkesin, ister İsa ile aynı dönemde yaşayıp 

mutlak paradoksa şahit olmuş, ister sonraki dönemlerde yaşayarak ona imanın gözüyle 

şahit olmuş olsun, çağdaş olduğunu söylemektedir.  

Kierkegaard’ın aslında bir öz araştırması yaptığını söylemek ilk bakışta yanlış 

anlaşılmaya müsaittir. Öznelliğe ve içselliğe vurgu yapan bir filozofun özcü bir tutum 

benimsediğini düşünmek, en az bunu iddia etmek kadar zordur. Yine de buradaki iddia 

filozofun tüm felsefi görüşünde böyle bir yaklaşım sergilediğine ilişkin olmamakla 

birlikte, onun hakikat söz konusu olduğunda yalnızca tek bir şeyden söz ediyor olduğu 

gerçeğine uygundur. Bir önceki bölümde belirtildiği gibi filozofun hayatı boyunca tek 

bir amacı olmuştur, o da nasıl Hıristiyan olunacağını ortaya koymaktır.  
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İnsan varlığının belirli bir özü olmadığı için tutarlı bir sistem içinde 

açıklanamayacağını belirten Kierkegaard, varoluşun sisteminin bir tek Tanrı için söz 

konusu edilebileceğini ifade eder. İnsanın varoluş içinde olmasından dolayı varoluşun 

tamamlanmış bir sistemini betimlemesi mümkün değildir, ancak böyle bir sistem bir tek 

Tanrı için mümkündür. Çünkü sadece Tanrı varoluş içinde değildir, başka bir deyişle bir 

tek Tanrı’nın özü varoluşunu içermektedir. Bu bağlamda düşündüğümüzde nasıl gerçek 

bir Hıristiyan olunacağını araştıran filozofun, imanın ve inancın doğasını ortaya koyma 

çabası içinde olduğunu daha yakından görebiliriz. Elbette, iman ve inanç kişiye özgü bir 

deneyimdir. Bu nedenle onu deneyimleyen özneden kopararak nesnelleştirmek mümkün 

değildir. Ancak en nihayetinde kendisine iman edilen ve inanılan Tanrı, eğer kişi hakiki 

biçimde iman ediyor ve inanıyorsa bir ve aynı Tanrı’dır. Farklı kişilerin farklı yollardan 

vardıkları yer aynı noktadır. Her varış süreci farklı olmakla birlikte kişinin kendini 

paradoksun içine tutkuyla bırakmasını içerir.  

Felsefe Parçaları’nın hakikatin Sokratik kavrayışını içerdiğine ilişkin yorumlar 

bulunmaktadır. Bu eserde hakikat hakkında sorulan bir soru, Sokratik bir soru ya da 

erdemin öğretilip öğretilemeyeceği Sokratik sorusunun bir biçimi haline gelen sorudur. 

Sokrates, erdem hakkında hakikat söz konusu olduğunda, bizim nasıl yaşamamız 

gerektiği ve ruhumuzu neyin mümkün olduğunca mükemmel yapacağı konusunu 

araştırmaktadır. Bu da hakikatin özsel olarak iyinin bilgisi kadar öz bilinci de içerdiği 

anlamına gelir (Howland 2006: 41). Erdemli bir yaşam başka bir deyişle öz bilinç 

arayışı, hakikat arayışıdır. Bu bir paradokstur ancak hastalıklı bir paradoks değildir, 

hakikate ulaşmak için paradoksun olması gerekir. Kişinin öz bilince sahip olmadığı ve 

sahip olmadığı bir şeyin farkına varışının erdemli bir yaşama ulaşmada ilk adım olduğu 

düşüncesi paradoksaldır. Ancak hakikate ulaşmak için kişinin öncelikle hakikat içinde 

olmadığını fark etmesi gerekmektedir. Hakikat, sadece varolan özneyle ilişkiye 

geçtiğinde paradoks olur. 

Sokrates için olduğu gibi Kierkegaard için de, hayatı insan varlığı için 

yaşanmaya en çok neyin değerli kıldığı sorusu temel olmuştur. Her iki filozof için de 

yaşamak ve düşünmek birdir. Bu nedenle Kierkegaard’ın eleştirdiği düşünce 

Sokrates’in düşünme etkinliği değildir, çünkü Kierkegaard’ın eleştirisi, düşünülen şeyin 
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yaşanabilir olmamasına yöneliktir. Spekülatif felsefede pek çok şey düşünülmekte fakat 

bu düşünceler insan hayatında ortaya çıkmamaktadır. Kierkegaard’ın Hegel eleştirisinin 

zemininde bu düşünce bulunmaktadır. Kierkegaard’a göre spekülatif filozoflar kendileri 

hakkında konuşamayacak kadar nesneldirler. Spekülatif düşünürler, adeta ruhun kendi 

kendine geliştiğini varsayarken, aklın da bağımsız bir varlık kazanmasına sebep 

olmuşlardır.  Böylelikle bireyin ilişkide olduğu mutlak varlık, bireyi göreli, rastlantısal 

ve önemsiz hale getirmiştir.  

Spekülatif düşünürler insan olmanın ne anlama geldiğini unuttukları için 

insanların da bunu unutmasına neden olmuşlardır. Oysa Kierkegaard böyle bir fikrin 

Sokrates’te asla olmadığını düşünmektedir. Sokrates, ruhun nasıl geliştirileceğini 

insanlara öğretirken onların bireyselliklerinin farkına varmalarını sağlamıştır. 

Kierkegaard’ın eserleri ile yapmak istediği şey de budur. İnsan olmanın ne anlama 

geldiği yeniden insanlara hatırlatılmalı ve onların kendi benliklerinin farkına varmaları 

sağlanmalıdır. 

 Kierkegaard’a göre bir filozofun söylediği ile yaptığı bir ve aynı olmalıdır. Bu 

nedenle Sokrates’in erdem araştırmasında aklın ve bilginin ön planda oluşu ile 

Kierkegaard’ın hakikat arayışında tutkunun ya da akıl dışının ön planda olması arasında 

derin bir uçurum bulunmamaktadır. Sokrates erdemi bilgiye eşitlerken, erdemin 

bilgisinin, onun pratikte hayata geçirilmesi demek olduğunu ifade etmiştir. Daha 

sonraki bölümlerde belirtileceği gibi Sokratik akıl yürütme ediminin tutkusuz bir 

düşünme etkinliği olduğunu söylemek hatalıdır.  Sokrates’te erdemin hakiki mutluluk 

için gerekli olması, Kierkegaard’ın söz ve eylem arasındaki uyuma yaptığı vurguyu 

hatırlatmaktadır. Erdemlerin bilgisini eylemleriyle hayata geçiren bir birey hakiki 

mutluluğa ulaşacaktır. 

Kierkagaard’ın bireyin kendi hakikatini kendisinin elde etmek zorunda olduğu 

iddiası Sokratik erdem araştırmasının temelinde yatmaktadır. Her iki filozof için de 

birey hakikate ulaşmada tek başınadır ve başka bir otoriteye güvenemeyecek biçimde 

kendi kaynaklarıyla baş başadır. Sokrates’in erdem soruşturmasında kullandığı 

doğurtma yöntemi kişinin sadece bilgisizliğinin farkına varması için bir fırsattır. 

Kierkegaard’ın eserleri aracılığıyla yapmaya çalıştığı da kişinin hakikat içinde 
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olmadığının farkına varması için bir fırsat yaratmaktır. Hakikat içinde olmamak 

Kierkegaard’a göre kişinin günah içinde olduğu anlamına gelir. İki filozofun da yapmak 

istediği belirli bir yöntemle insanların doğru yolda olmadıklarını anlamalarını 

sağlamaktır. Bu bilgiyi kendilerine mal etmeleri için Kierkegaard da Sokrates gibi 

dolaylı bir iletişim kullanmayı tercih etmiştir. Çünkü insanlara ben bilincine sahip 

olmadıklarını doğrudan söylemek, onların bu bilinci kazanmalarını asla 

sağlamayacaktır. Bu nedenle yapılacak en iyi şey kişinin bunu kendisinin fark etmesini 

sağlamaktır.  

Kierkagaard, öznelliğe vurgu yapan bir düşünürün diyalektik iletişimin farkında 

olması gerektiğini ifade eder. Ona göre hakikat üzerine akıl yürüten öznel düşünür özsel 

olarak sadece kendi düşünmesiyle ilgilenir ve onun içinde varolur. Bundan dolayı 

spekülatif düşünürün atamadığı bir adım daha atmalıdır. Bu adım hakikati somut 

varlığına uygulayarak kendine mal etme adımıdır. Bu adım özellikle içselliği ve iyeliği 

içeren başka türden bir akıl yürütmedir. Böyle bir düşünürün düşüncesi başkasına değil, 

sadece kendisine aittir. 

Kierkegaard’ın hakiki öznel düşünür tarifi Sokrates’e uymaktadır. Kierkegaard’a 

göre Sokrates, hiçbir zaman öğretmen olmamış ama hayatının sonuna kadar bilgeliği 

arayan bir öğrenci olmuştur. Sokrates, spekülasyon peşinden gitmemiş ve kendi 

varoluşu içinde yaşamıştır. Kierkegaard, nasıl gerçek bir Hıristiyan olunacağı sorusunu 

Sokrates’in erdem araştırmasını ortaya koyma biçiminde gerçekleştirmeyi tercih 

etmiştir. O, Sokrates gibi insanlarla birebir diyalog kurmamıştır fakat eserleri 

aracılığıyla diyalog oluşturmuştur. Yarattığı yazar ve kahramanlarla Hıristiyanlığının 

doğasını olduğu gibi betimlemek yerine okuyucunun kendi başına anlamasını 

sağlayacak şekilde üstü kapalı biçimde kaleme almıştır. Bu nedenle Sokrates’in 

sorgulama tekniği Kierkegaard için çok önemli bir çıkış noktasıdır.    
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4.4. Sokratik Doğurtma ve Dolaylı İletişimin Kierkegaard Söylemindeki 

Yansımaları 

Önümdeki tek örnek benim için Sokrates’tir. Benim görevim Sokratik bir 

görevdir… 

Kierkegaard 

Kierkegaard, varoluşun ön görülemez doğasının nesnel olarak açıklanamaması 

nedeniyle doğrudan anlaşılamayacağını ifade etmektedir. Bireyin varoluş içerisinde 

olduğunun farkına varmasının en etkili yolu filozofa göre, kişinin kendi yorumunu 

yapmasını sağlayan dolaylı iletişim yöntemidir. Dolaylı iletişimin kurucusun olan ve bu 

yöntemi başarılı bir biçimde kullanan Sokrates’ten bu bağlamda oldukça etkilenen 

Kierkegaard, takma adlı eserlerinde bu yöntemi kullanarak okuyucunun kendi benliğine 

ilişkin eleştirel bir tutum takınmasını sağlamak istemiştir.   

 Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’da Kierkegaard, hakikatin öznellik 

olduğunu, bu nedenle doğrudan iletişim ile anlatılamayacağını ifade eder. Felsefe, 

gerçekliği nesnel bir biçimde ifade etme amacında olduğunda Kierkegaard’a göre 

gerçekliğin en önemli parçasını, yani insanın varoluşunu açıklamada yetersiz kalır.  

Eğer Kierkegaard haklıysa, felsefe önemli bir ikilemle yüzleşmek zorundadır: Felsefe 

eğer nesnellik idealine bağlı kalırsa, insanın varoluşuyla temasa geçememektedir; eğer 

insan varoluşuna ilişkin hakikati kavramak isterse de, nesnellik idealini terk etmek ve 

bilişsel statüsü felsefe açısından şüpheli olan iletişim biçimlerine başvurmak zorunda 

kalmaktadır (Broudy 1961:225). 

Nesnellik ideali ile öznel olan hakikate ulaşılamıyorsa o halde öznel hakikatle 

nasıl temasa geçilir? Öznel hakikatle doğrudan iletişim kurmak, hakikatin deneyiminin 

ortak kavramlar şeklinde nesnelleştirilmesi anlamına gelir. Ancak öznel olan bir şeyin 

nesnelleştirilmesi Kierkegaard’a göre kendi içinde çelişki barındırmaktadır. 

 

 Söz konusu hakikate nesnel biçimde ulaşıldığında, düşünüm, 

öznenin ilişki kurduğu şeyin nesnesi olarak hakikate nesnel biçimde 

yönlendirilir. Düşünüm, ilişki üzerine odaklanmaz, bununla birlikte yine 
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de, öznenin ilişki kurduğu şeyin hakikat olup olmadığı sorusuna 

odaklanır. Eğer sadece öznenin ilişkili olduğu nesne hakikatse, öznenin 

hakikat içinde olduğu düşünülebilir. Söz konusu hakikate öznel olarak 

ulaşıldığında ise, düşünüm, bireyin ilişkisinin doğasına öznel olarak 

yönlendirilir; eğer sadece bu ilişki biçimi hakikat içindeyse, birey, hakiki 

olmayan bir şey ile ilişki kurmuş olsa dahi, hakikat içindedir (CUP 178). 

 

Kierkegaard, herkeste ortak olduğu düşünülen nesnel bir ilişkinin, bireyin ilişki 

kurduğu şeyle ilgili olduğunu, fakat ilişkinin kendisinin nasıl kurulduğu sorusuna ilgisiz 

kaldığını belirtir. Burada sorunsal olan nokta, bu ilişkinin nesnesinin zaten hakikat 

olduğunun önceden varsayılmasıdır. Dolayısıyla hakikatle kurulacak nesnel bir ilişkinin 

hakikat olup olmadığı sorusu dışarıda bırakılır. Ancak Kierkegaard Tanrı’yı hakikatin 

kendisi olarak kabul etmesine karşın, Tanrı ile kurulacak her ilişkinin hakiki bir ilişki 

olmadığı konusunda ısrar eder. Bu nedenle Kierkegaard söz konusu olduğunda, hakikati 

belirleyen şey öznenin hakikatle ilişki kurma biçimidir. Tanrı ile nesnel biçimde kurulan 

bir ilişki, kişi imanın otopsisini gerçekleştiremediği için öznel, dolayısıyla da hakiki 

olmayacaktır. Tam da bu nedenle Kierkegaard, sadece öznel biçimde kurulan bir 

ilişkinin, nesnesi hakikatin kendisi olmasa dahi hakiki bir ilişki olduğunu belirtir.  

Nesnel bakış açısı nesnenin kendisinin hakikat olup olmadığıyla ilgiliyken, öznel 

bakış açısı ilişkinin hakiki biçimde kurulup kurulmadığıyla ilgilenir. Kierkegaard’ın bu 

görüşü temele alındığında onun Sokrates’e ilişkin övgüsü daha net anlaşılabilir. 

Sokrates her ne kadar bir Hıristiyan olmasa da, Tanrı ile öznel bir ilişki kurmuş ve bu 

ilişki doğrultusunda tamamen öznel olan bir görev yüklenerek kendi hayatına yön 

vermiştir. Onun Tanrı’sı Hıristiyanlığın Tanrı’sı değildir, başka bir deyişle ilişkisinin 

nesnesi hakikat değildir, fakat yine de kurduğu ilişki hakiki bir ilişkidir. 

 Doğrudan iletişim kesin sembollerden yararlanmak ister, fakat varoluş belirsiz 

ve diyalektiktir. Varoluş matematiksel ifadeler kadar belirli ya da suyun kaynama 

noktası kadar değişmez bir olgu değildir. İroni ve diyalektiğin kullanıldığı dolaylı 

iletişim Kierkegaard’a göre okuyucunun iç gözlem yapmasını sağlar. Kendi benine 

ilişkin farkındalık kazanan kişi, böylelikle içinde bulunduğu varoluşsal durumun 
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bilincine ulaşır. Kierkegaard dolaylı iletişim kullandığı takma adlı eserlerinde 

okuyucuyu zorlamayı, sinirlendirmeyi ve kışkırtmayı özellikle istemektedir. Amacı bu 

şekilde okuyucunun aklını karıştırmaktır.  

Kierkegaard çağına yönelik eleştirisinde insana ilişkin her şeyin hazır kalıplar 

halinde sunulduğunu, bu nedenle de insanların ne yaptıkları ya da yapacakları üzerine 

hiç düşünmediklerini belirtir. Böyle bir dönemde insanları yeniden varoluşları üzerine 

düşünmeye sevk etmek için öncelikle onların doğru bildikleri şeyler hakkında 

zihinlerini karıştırmak gerektiğini düşünen filozof, bunun onlara doğrudan söylenerek 

yapılamayacağını düşünmektedir. Kendilerinin zaten Hıristiyan olduklarına inanan 

insanların gerçekte Hıristiyan olmanın ne kadar uzağında olduklarını onlara doğrudan 

söylemenin Kierkegaard’ın gözünde hiçbir değeri yoktur, bunu onlara kendilerinin 

farkına varacakları şekilde ifade etmenin tek yolu dolaylı iletişimdir.  

Kierkegaard’a göre dolaylı iletişim; ruh ile bedenin, sonlu ile sonsuzun ve 

özgürlük ile zorunluluğun çelişik ve belirsiz bir sentezi olan insan varoluşunun temel 

özelliklerini ifade etmenin yöntemidir. Varoluş, empirik olarak doğrulanabilir 

gönderimleri olan terimlerle açıklanamaz. Bu nedenle Kierkegaard, soyut ifadeler 

kullanmak yerine her biri varoluşun farklı boyutlarına gönderimde bulunan kavramsal 

kişilikler yaratır. Bu kişilikler aracılığıyla düşüncelerini dolaylı olarak ifade etmeyi 

tercih eden Kierkegaard, okuyucuya varoluşa ilişkin kısmi hakikatler sunmaktadır.  

Kısmi hakikatleri yorumlamak ve değerlendirmek okuyucuya bırakılmıştır ve 

okuyucunun kendisinin eserden sonuç çıkarması sağlanmak istenmiştir. Hangi varoluş 

alanında olduğuna ve olmak istediğine kendi karar vermek durumunda olan okuyucu, 

dolaylı iletişim sayesinde ulaştığı sonuçları kendisine mal edebilmekte ve onları 

içselleştirebilmektedir.  Kierkegaard görüşlerini, okuyucuyu bu fırsattan mahrum 

bırakmamak için dolaylı biçimde aktarmayı tercih etmiştir. Bu şekilde bireylerin kendi 

başlarına hakikate ulaşmalarını sağlarken, tıpkı Sokratik doğurtma yönteminin sahip 

olduğu işlevi gerçekleştirmektedir. 

Kierkegaard dolaylı iletişim yöntemi ile Sokrates’in soru sorma yoluyla öğrenme 

yöntemine gönderimde bulunur. Sokratik doğurtma yöntemi (maieutic) kişinin hakikate 

ulaşmasında bizzat kendisine fazlaca yer ayırdığı için çok önemli bir role sahiptir. 
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Kierkegaard estetik eserlerle maieutik biçimde işe başladığını ve tüm takma adlı 

eserlerin üretimin doğası itibariyle maieutik olduklarını söylemekten çekinmemektedir. 

Esas meselesinin nasıl Hıristiyan olunacağına ilişkin olduğunu belirten filozof, tüm 

takma adlı eserlerin bu amaca uygun olacak şekilde Sokratik biçimde ilerlediğini 

belirtir. 

Şimdi bana ne istiyorlarsa yapabilirler- benimle dalga geçebilirler, 

beni çekemeyebilirler, beni okumayı reddedebilirler, başımı ezebilirler, 

idam edebilirler ama yapamayacakları tek şey yaşamımın ve düşüncemin 

uzun bir süre orijinalliğini koruyacağını ve Danimarka’da yapılmış en 

önemli şey olduğunu yadsımaktır, Hıristiyanlığın bir ebeye ihtiyacı vardır 

(maieutician), kimse değer vermese de ben bunun nasıl olması gerektiğini 

anlamış bulunuyorum. Doğurtma, insanların en yüce şeye sahip 

olduklarını varsayar ama sahip oldukları şeyin farkına varmaları için 

onlara yardım etmek ister (JP VIII I, A 42). 

Kierkegaard günlüklerine yazdığı bu satırlarla amacını net bir biçimde ortaya 

koymuştur. O, Hıristiyanlığın doğasının bozulduğunu ve insanların hakiki 

Hıristiyanlığın ne olduğunu yeniden öğrenmeleri gerektiğini düşünmektedir. Bunun için 

onlara doğrudan Hıristiyan olmadıklarını söylemenin onları yollarından 

döndüremeyeceğini düşünen filozof, bu bilinci onlara kazandırmanın tek yolunun 

Sokratik doğurtma ve dolaylı iletişim yöntemi olduğunu belirtmektedir. Kierkegaard, 

ancak bu şekilde insanların bu bilgiyi kendilerine mal edebileceklerine inanmış ve bu 

amaçla eserlerini kaleme almıştır. Kierkegaard’ın gözünde: 

Hıristiyanlık anlatıldığında, bütünüyle düşünüm (reflexion)  

terimlerine dönüştürülmektedir, böylelikle iletişim biçimi düşünce 

tarafından belirlenir; başka bir deyişle kullanım, akıl yürütmeye uygun bir 

anlatım tarzında oluşur. ‘Doğrudan iletişim’, hakikatle doğrudan iletişim 

kurmaktır. ‘Akıl yürütme aracılığıyla iletişim’ insanı aldatmacayla hakikat 

içine çeker. Ancak eylemin amacı basitliğe ulaşmak olduğu için, iletişim 

er ya da geç, dolaylı iletişimle sonuçlanmak durumundadır. Bu, estetik 
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eserlerle doğurtma biçiminde (maieutic) başlar ve bütün takma adlı eserler 

doğurtmadır. Gerçekte doğrudan dini iletişim kullandığım eserler kendi 

adımı taşırken, bu eserlerin takma adla yazılmasının nedeni budur (PO 

145).  

 

Kierkegaard adeta Sokrates’in yeniden varlık kazanması için çabalamış ve 

eserleriyle onun yöntemini uygulamıştır. Bireyin ahlaki karakterini geliştirecek bilginin 

doğası ve yaşamın nasıl idame ettirileceği konusunda Sokratik düşünümün önemine 

dikkat çeken filozof, Sokratik diyaloglarda modern dönemin çelişkilerine ilişkin 

yaşayan bir dil bulmuş ve bu dili kendi zekâsıyla birleştirerek özgün bir söylem 

kurmuştur.  

Kierkegaard sık sık Antik dönemin bilge adamı Sokrates’i takdir ettiğini dile 

getirmekten çekinmemektedir. Hayatında hiç kimseyle Sokrates’le konuşmak istediği 

kadar konuşmak istemediğini ifade eden Kierkegaard, mümkün her konu hakkında 

konuşabilecek pek çok kişiyle karşılaşmasına rağmen Sokrates’in bilgisizliğini her 

şeyden üstün görmüştür. Sokrates, Kierkegaard için insanların ahlaki açıdan 

gelişmelerini sağlamak istemesinden dolayı çok büyük bir değere sahiptir. O, insanların 

içinde bulundukları durumun farkına varmış ve (anlaşılmamış olsa da) onlar için bir 

kurtarıcı olmuştur.  Kierkegaard da aynı görevi Danimarka’da uygulamak ve insanların 

içinde bulundukları yozlaşmışlığın farkına varmalarını sağlamak istemiştir.  

Kierkegaard’ın Sokrates imajının büyük kısmını Alkibiades’in Şölen’de 

Sokrates’e övgüsünü dile getirdiği pasaj oluşturmaktadır (215- 222a). Sokrates’in ilk 

bakışta gülünç gelen sözlerinin özünde çok derin ve tanrısal olduğunun, erdemin sihirli 

güzelliklerini içerdiğinin, erişilebilecek en yüce şeyler olduğunun ve kusursuz bir insan 

olmak için göz önünde tutulması gereken her şeyi içerdiğinin anlatıldığı bu pasaj, 

şüphesiz Kierkegaard’ın Sokrates’i takdir etme nedenini açıklamaktadır. Alkibiades, 

Sokrates’in sözlerinin kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi şu şekilde dile getirir:  
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Ben kendimi adeta yılan sokmuş gibi hissediyorum; başına böyle bir 

şey gelmiş bir insan – hani derler ya- bunu ancak kendisi gibi yılan 

sokmuşlara anlatabilir, çünkü ancak onlar anlayabilirler onun halinden; 

acının etkisiyle söyleyip ettiklerini ancak onlar anlayabilir ve hoş 

görebilirler. İşte beni böyle çok zalim bir diş soktu; hem de, bu sokuşun 

acısını insanın kahrolurcasına duyduğu yerimden, yani kalbimden veya 

ruhumdan (adı önemli değil) soktu: Çünkü felsefe konuşmalarıydı bu beni 

sokan. Felsefe, genç ve yetenekli bir ruhu ele geçirdi mi, yılan dişinden 

daha amansızca işler onun içine ve türlü çeşit gariplikler yaptırır ve 

söyletir ona ( 218a-b). 

 

Sokrates, Kierkegaard için felsefi konuşmalarıyla insanların yaşamlarını 

bütünüyle değiştirme yeteneğine sahip üstün bir insandır. O, tıpkı bir yılan gibi 

insanların kanına işlemiş, ahlaki gelişimleri için onlara yol göstermiştir. Ancak ne yazık 

ki pek çok kişi bu ironiyi görememiş ve Sokrates’in insanları gerçekten zehirlediğini 

düşünmüştür. Oysa Sokrates’in tek amacı, onları içinde bulundukları durumdan 

kurtarmaktır. Sokrates aslında onlar için zehir değil, onların gerçekten yaşamalarını 

sağlayan bir panzehirdir, yine de insanların gözleri bunu göremeyecek kadar cehaletle 

mimlenmiştir.  

Kierkegaard, yazılarında Sokrates’ten bir öğretmen, bir filozof ve bir düşünür 

olarak söz etmektedir. Kierkegaard’ın, öğrencilerinin şaşkınlık ve bilgisizliğini onlara 

ahlaki özgürlük sağlayan mükemmel bir etki biçiminde kullanan bir öğretmen olarak; 

hakikat arayışında kolay karışan sonlu insan zihinlerinin nasıl mutlak ve sonsuz bilgi 

edinebildiğine ilişkin büyüleyici paradokslar içerdiğini gösteren bir filozof olarak ve 

sadece öz bilince dayanan kesinliğin hakikate sahip olmanın nihai ölçütü olduğuna 

inandığı için Kierkegaard’ın kendi varoluş felsefesini önceleyen bir düşünür olarak 

Sokrates imajı, onun görüşlerinin temelindedir (Sarf 1983: 257). 

Sokrates gibi Kierkegaard da, okuyucularının şaşkınlık ve bilgisizliğini onlara 

tinsel özgürlük sağlamak amacıyla kullanmış ve kendilerine ilişkin sorgulama 

başlatmalarını amaçlamıştır. Hakikat arayışının başka bir deyişle sonsuzla kurulan 
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ilişkinin sonlu insan varlıkları için içerdiği paradoksları göstermeye çalışan 

Kierkegaard, kişinin bu paradokslarla yüzleşmesini sağlamak istemiştir. Sadece ben 

bilincinin kesinliğinin, insanın hakikate ulaşma ölçütü olduğuna inanan Kierkegaard, 

çağının insanlarının kendi benlerine ilişkin bilinçten yoksun olduklarını onlara 

göstermeye çalışmıştır.  

Sokrates’in insan varlığının ahlaki durumunu mükemmelleştirme hizmetindeki 

trajik şehitliği Kierkegaard’a göre, İsa’nın kendini kurban edişini önceleyen bir 

kurbandır. Kierkegaard için Sokrates varoluş düşüncesinin manevi babasıdır, çünkü o 

öznelliğin ve içselliğin hakikat olduğunu varsaymıştır. Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı 

Notlar’da Kierkegaard, öznelliğin ve içselliğin hakikat olmasının Sokratik bilgelikle 

anlaşılacağını ifade eder. Sokrates için bilgeliğin ebedî değeri, varoluşun öneminin 

farkına varılmasıdır, bu bağlamda bilen özne varoluş halinde olan bir bireydir. 

Sokrates’in sonsuz değeri onun varolmanın ne anlama geldiğini unutan spekülatif bir 

filozof değil, varoluşsal bir filozof olmasındadır. (CUP 183-4).  

Kierkegaard’a göre Sokrates, hakikati içselliğe dayandırmış ve başkalarına 

doğrudan anlatılamaz olarak görmüştür. Sokrates, Kierkegaard’a göre varoluşa vurgu 

yapan bir filozoftur, çünkü o, düşüncelerin sadece kendi kavrayış ve davranışlarımız 

haline geldiklerinde varoluşsal bir anlam kazandıklarına ilişkin inancıyla etik 

ikilemlerle ve günlük hayattaki insan problemleriyle meşgul olmuştur. Sokrates’e göre 

felsefe; ontoloji, spekülatif metafizik ve bilgi teorileriyle ilgili değildir. Bu nedenle 

Sokrates’in sistemi ya da öğretisi yoktur, çünkü varoluşun zenginliği sistematik ve 

soyut kategorilere başvuru yapılarak kavranamaz.  

Eğer yaşayan insanın özü Kierkegaard’ın iddia ettiği gibi paradoks ve 

belirsizlikse, felsefeyi dikkatlice sistemlerin kurulması ile özdeşleştirme çabaları 

başarısız olmaya mahkumdur, çünkü bu sistemler somut durumlar içindeki aktörlere 

gerçek bir rehberlik sağlamakta başarısızdırlar. Kierkegaard’ın Sokrates’i, felsefeyi öz 

bilinç kazanmak için çalışmak olarak görmektedir. Bu çalışma, ahlaki gelişimle ilgili 

olan ve insanların varoluşu kendi kurdukları kavramlar aracılığıyla anlama çabalarına 

ilişkin yoğun bir eleştiriyi barındıran bir uğraştır (Sarf 1983: 275). 
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Kierkegaard, İncil’de de dolaylı iletişim örnekleri bulunduğunu düşünmektedir. 

İncil’den anlaşıldığı kadarıyla İsa, halkla kıssalar aracılığıyla konuşmuştur. Çünkü 

Kierkegaard’a göre aşkın hakikat doğrudan anlaşılamaz, fakat eylemlerle veya dolaylı 

iletişimle ona aracılık edilmelidir. Kierkegaard, İsa’nın kullandığı işaretler üzerinde 

durmuş ve onların iletişimsel değeri üzerine odaklanmıştır. İsa’nın “Ben ve Baba bir ve 

aynıyız” gibi görünüşte doğrudan sözleri dahi, bir ölçüde dolaylıdır çünkü konuşan kişi 

Tanrı-insandır, başka bir deyişle konuşan bir aracı, bedenle maskelenmiş Tanrı’dan 

gelen bir insandır. Tanrı-insan, doğası itibariyle paradoksaldır. Bu engel, takipçiyi 

paradoksun ya da işaretin ötesine bakmaya teşvik eder. Öznel hakikat dolaylı olarak 

anlatılmak zorunda olduğu için, tinsel konuları anlatmak isteyen yazar, mitler ya da 

kıssalar aracılığıyla alternatif anlamlar kullanmalıdır, ya da Kierkegaard gibi takma ad 

kullanmalıdır. Kierkegaard’ın takma adları, yazarın amacı için yarattığı hayalî birer 

kişidirler (persona), şahsi kimliğini şöhretin tehditlerinden ya da utancından korumak 

için kullandığı uydurma takma adlardan (nom de plume)  ibaret değildirler (Storm 

2008:5- 8). 

İletişim nesnel olduğu an, hakikat, hakiki olmayan bir şeye 

dönüşür. Ulaşmak istediğimiz şey bireydir. Bu nedenle, bunu yaratılmış 

karakterleri yaşamın gerçekliğinin merkezine getirme yoluyla yapmayı 

erdem sayıyorum, insanları karnından konuşan fantastik bir saf ben 

değil, gerçekten konuşan bireysel bir ben duymaya alıştırmak için 

yapmam gereken her şeyi yapmış bulunuyorum (JP VIII 2B 88). 

Kierkegaard’a göre bir yanılsama asla doğrudan yıkılamaz, sadece dolaylı 

iletişimle kalıcı olarak temizlenebilir. Ona göre herkesin Hıristiyan olduğu bir 

yanılsamadır ve bu doğrudan onların yüzlerine çarpılamaz. İnsanların gerçek anlamda 

birer Hıristiyan olmanın uzağında oldukları onlara, kendini herkesin içinde olağanüstü 

bir Hıristiyan olarak ifşa eden biri aracılığıyla değil, kendinin Hıristiyan olmadığını ifşa 

etmeye hazır biri olarak kurgulanmış biri yoluyla anlatılmalıdır. Kierkegaard bu amaçla 

estetik ve etik eserler kaleme almış ve Hıristiyanlığın ne olmadığını göstermeye 

çalışmıştır.  
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Hakikate ilişkin her türlü iletişim soyut bir hale gelmiştir; kamu en 

yüksek merci, kağıtların adı yazı kurulu, profesörler spekülasyon, 

papazlarsa akıl haline gelmiştir. Kimse ama hiç kimse ‘ben’ demeye 

cesaret edemiyor. Ama hakikatin mutlak şartı kişilik olduğuna göre, 

kişiliği olması gereken yere geri koymak gerekir. Bu şartlarda dünya, bir 

‘ben’i işitemeyecek kadar yozlaşmış olduğu için, kişinin kendi beninden 

başlaması imkansızdı. Bu durumda benim görevim, insanları birinci 

şahıstan konuşulduğunu işitmeye az da olsa alıştırmak için, yazar 

kişilikleri icat etmek ve onları hayatın tüm gerçekliği içinde ortaya 

çıkarmaktı (JP XI A 531).  

Kierkegaard’ın takma adla yazması sadece bir oyun ya da kimliğini gizleme 

amacı taşımamaktadır. Onun Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’da kendini 

deklare etmesi, eserlerini felsefi bir çerçeveye doğru yönlendirmek istediğinin kanıtıdır. 

Takma adlar onun felsefi söylemini oluşturan dolaylı iletişim yönteminin bir parçasıdır. 

Ayrıca unutulmaması gereken bir gerçek de takma adlarla yazmanın onu maddi açıdan 

zorlamış, kitaplarının basılmasını ve satılmasını büyük ölçüde engellemiş olduğudur. 

Pek çok eserini kendi bastırmak zorunda kalan filozof, yine de amacından ödün 

vermemiştir. Kierkegaard’a göre dolaylı iletişim, varoluşun doğasına uygun bir söylem 

biçimidir. Bu nedenle dolaylı iletişim, yazarın yarattıklarının sorumluluğunu almaktan 

kaçınması demek değil, yazdıklarının hakkını vermesini sağlayan etkili bir iletişim 

yöntemi ve varoluşsal farklılıkları betimlemek için seçmiş olduğu bir stratejidir.  

 

 

 

 

 

 

 



 174

4.5. Takma Adların Sokratik Diyalog ve Diyalektikle İlişkisi 

Her şeyin diyalektiği vardır ama sadece onu sofistler gibi göreli yapan bir 

diyalektik değil, fakat kendisi aracılığıyla mutlağın mutlak olarak görüldüğü bir 

diyalektik… 

 Kierkegaard  

 

Sokratik doğurtma ve dolaylı iletişim yönteminin en etkili kullanım biçimi 

Sokrates’in diyalog etkinliğidir. Bilindiği gibi Sokrates geride yazılı hiçbir eser 

bırakmamış, onun gerçekleştirdiği diyaloglar büyük ölçüde Platon tarafından kaleme 

alınmıştır. Diyaloğun amacı bireyin konuya katılımının sağlanması ve ulaşılan 

sonuçlarda söz sahibi olarak tartışılan konuyu içselleştirmesidir. Diyalog, durağan ve 

dayatmacı olmaktan uzak, canlı ve hareketli bir söylem biçimidir. Bireyin aktif 

katılımının sonucu olarak diyalog, kişinin hazır kalıplar kullanmasını engelleyerek 

konu üzerinde derinlemesine düşünmesini sağlamaktadır.  

Sokrates, diyaloğa girdiği herkesin bildiğini sandığı şey üzerine yeniden 

düşünmesini ve eksiklerini görerek aslında ne kadar tutarsız görüşlere sahip olduğunun 

farkına varmasını sağlamıştır. İlk bakışta Kierkegaard’ın bu tarz bir diyalog etkinliği 

gerçekleştirmediği ve eserlerini diyalog şeklinde değil de birer deneme biçiminde 

yazdığı düşünülebilir. Söz konusu filozofun görüşlerini spekülatif bir söylemle ifade 

etmek yerine öyküyü anımsatan denemeler halinde sunduğu doğru olmakla beraber, 

bunu Sokratik diyalog yöntemine uygun biçimde yapmayı tercih ettiği görülmektedir. 

Sokratik diyaloglar insan zihnini düşünme pratiği yapmaya, sahip olduğu görüş 

ve değer yargılarına karşı eleştirel bir tavır takınmaya sevk eder. Diyaloglar, kişinin 

kendisi ve hayata ilişkin pek çok konu hakkında akıl yürütmesi için çok önemli birer 

araçtırlar. Diyalog içinde tartışmaya giren kişi saplandığı güçlüklerden sıyrılmak için 

zihnini zorlamak zorunda kalmaktadır. Sokrates, diyaloglarda diyalektik biçimde 

ilerleyen çıkarımlar yaparak, karşısındaki kişinin en başta doğru kabul ettiği görüşün 

sadece yanlış bir sanı olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak bunu kişinin kendisinin 

görmesini sağlayacak şekilde, başka bir deyişle dolaylı olarak yapmıştır. Bu amaçla 
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diyaloğa girdiği kişinin bilgisizliğini ve görüşlerinin yanlışlığını en baştan ortaya 

koymayı değil, tartışmacıyla birlikte adım adım doğruya ulaşmayı tercih etmektedir.  

Sokratik diyaloglarda diyalektik yöntemin, ileri sürülen savın mantıksal 

çözümlemeler yoluyla zayıflatılıp çürütülmesi, hemen ardından öncekinin eksiklerini 

içermeyen yeni bir savın ortaya atılması ve mantıksal çözümlemeler aracılığıyla onun 

da çürütülmesi şeklinde ilerlediği önceki bölümlerde gösterilmişti. Tez ve antitez 

biçiminde ilerleyen tartışmada her antitezin bir diğer çıkarımın tezi haline getirilerek 

yeni bir antitez ile aşıldığını göz önünde bulundurursak, Kierkegaard’ın eserlerinde de 

aynı tutumun bulunduğunu söyleyebiliriz.  

Kierkegaard, Sokratik bir diyalogta karakterlerin ortaya çıkışını, kendi 

eserlerinin birbiriyle olan bütünsel ilişkisinde yansıtmaktadır. Sokratik diyaloglarda ana 

fikir diyaloğun bütününden çıkarsanmaktadır. Kiekegaard’ın eserlerinin birbiriyle olan 

ilişkisi, bu eserlerin uzun vadede birer diyalog oluşturacak şeklide tasarlanmış 

olmalarıdır. Öyleyse Kierkegaard’ın okuyucuya iletmek istediği ana fikir de, eserlerin 

bütününden çıkarsanmaktadır.  Kierkegaard’ın bir ya da iki kitabını okumak, bir 

sohbete sonradan katılmış ve sohbet tamamlanmadan da ayrılmış birinin durumuna 

benzer.  

Sokrates, diyaloğu kişiler arasında kurarken, Kierkegaard eserleri arasında 

kurmaktadır. Kierkegaard’ın her bir eseri, aslında bütüncül bir diyalogtaki repliklerdir. 

Bu nedenle onun yöntemi okuyucu için oldukça zor olarak değerlendirilmektedir. 

Okuyucu Kierkegaard’ın sesinden aslında hangi yazarın konuştuğunu bilmek 

zorundadır. Aksi taktirde filozofun bütün amacı yanlış yorumlanmaya son derece 

müsaittir. Dikkatsiz bir okuma Kierkegaard’ı bütünüyle yanlış anlamaya neden olabilir.  

Kierkegaard’ın eserleri arasında diyalog oluşturma çabası, okuyucuyu kendi 

varoluşunu keşfetmesini sağlamak için metnin içine dahil etme çabasıdır. Bu şekilde 

okuyucunun kendi yaşamını ve seçimlerini sorgulamasını sağladığına inanan filozof, 

eserler arasındaki bu üstü kapalı ilişkinin okur tarafından kurulmasını istemektedir.  Bu 

bağlamda Kierkegaard okuması yapmak, okur için yoruma ve öznelliğe dayanan 

bireysel bir çaba ve içsel bir deneyimdir.  
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 Kierkegaard’ın eserlerine dikkatli ve bütüncül bir çerçeveden bakıldığında 

eserlerin her birinin belli bir diyalektik bütünün parçaları olduğuna ve bilinçli bir 

şekilde yarattığı tartışma alanına farklı görüşler ortaya koyarak katıldıklarına ilk 

bölümde kısaca değinmiştik. Şimdi bu iddiayı daha detaylı biçimde incelersek 

Kierkegaard’ın felsefi söylemini daha net biçimde analiz edebiliriz.  

Johannes Climacus ismiyle 13 Haziran 1844 tarihinde yayımlanan Felsefe 

Parçaları ya da Bir Parça Felsefe isimli eseri, Felsefi Kırıntılar şeklinde 

yorumlanmaya el verişli yapısıyla hakikatin bilimini yapmak isteyen Hegel’e 

atfedilmiştir. Bu başlıkla Kierkegaard, Hegel’in sisteminin basamakları arasında kalan 

felsefe kırıntıları ile ilgilendiğini ima etmekte ve hakikate nasıl ulaşılacağını 

tartışmaktadır. Bu eser, hakikatin kişiye içsel olduğu varsayımına dayanan Sokratik-

felsefi hipotezle, hakikatin insanın dışında tanrısal bir kaynaktan geldiğini öne süren 

iman hipotezi üzerine odaklanmıştır. Kierkegaard bu eseriyle okuyucunun Hıristiyanlık 

üzerinde düşünmesini sağlamaya çalışmıştır. Bu eserin yayımlanmasıyla, iki yıl 

sürecek olan bir diyaloğun ilk replikleri de sunulmuş olmaktadır.  

Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe’den dört gün sonra 17 Haziran günü 

Vigilius Haufniensis Kaygı Kavramı ile, Nicolas Notabene ise Ön Sözler (Prefaces) 

isimli kitabı ile diyalogtaki yerini almıştır. Hıristiyanlığın hakikati üzerine örtük 

biçimde başlatılan tartışma, Kaygı Kavramı’nda kilise Hıristiyanlığının eksiklerinin 

ortaya çıkarılmasıyla detaylandırılmıştır. İnsanın özgürlüğüne ilişkin derin psikolojik 

analizlerin yapıldığı bu eser, günah kavramını tartışmaya sokarak diyaloğun içeriğini 

genişletmiştir. Kaygının suç ve masumiyetle olan ilişkisi üzerinden insanı varoluş ve 

özgürlüğe yönelik düşünmeye sevk eden bu eser, iman hipotezi üzerine Felsefe 

Parçaları’nda bulunmayan yeni bakış açıları sunarken, diğer yandan da kaygının, 

benliğin gelişimindeki işlevine açıklık getirmektedir. İnsan varlıklarının sonsuzla ilişki 

kurma biçimlerinin yanlış olduğuna değinen bu eser, Felsefe Parçaları’nın hakikatle 

kurmaya çalıştığı ilişkinin farklı bir boyutunu gözler önüne sermektedir. 

 Ön Sözler isimli eser, Kierkegaard’ın Hegel eleştirisine başka bir koldan devam 

ederken, bir bilgi sistemi ortaya koymak isteyen Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nin ön 

sözünde felsefi önsözlerin niteliği hakkında yaptığı yoruma gönderimde bulunacak 
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şekilde tasarlanmıştır. Hegel’e göre metne rehberlik eden bir giriş olarak ön söz fikri 

paradoksaldır çünkü metnin içeriğini okur henüz metinle kendi tarzınca meşgul 

olmadan okura iletmeye çalışır. Bundan dolayı bir ön söz aslına bir ek olmalıdır. 

Ön Sözler’in yazarı Nicolas Notabene, eşinin onu engelleme girişimlerine 

karşın, bir yazar olmak istemektedir. Ancak metinlerini asla tamamlayamamış ve 

sadece ön sözler yazabilmiştir. Kierkegaard, Notabene’nin kaleminden bu önsözleri 

kasıtlı olarak tartışma yaratmak amacıyla yazmıştır. Takma adlı yazarın isminin 

Notabene olarak seçilmesi de hiç şüphesiz bir tesadüf değildir, ‘nota bene’ Latince 

‘güzelce dikkat et’ anlamına gelmektedir. Kierkegaard, bu isimle yayımladığı bu 

eserinde Hegele’e gözdağı verir gibi görünmektedir. 

Bir yıl sonra editör Hilarius Bookbinder Yaşam Yolunun Uğrakları ile 

diyalogtaki yerini almıştır. Eserin ilk bölümü Platon’un Şölen’inin modern bir 

görünümüdür. Hakikati şarapta arayan beş estet tipin şöleninin anlatıldığı bu bölüm, 

estetik varoluş tarzını gözler önüne sermektedir. İkinci bölüm ise Ya/Ya da’nın Yargıcı 

Wilhelm’in evlilik üzerine düşüncelerinden oluşur. Burada etik varoluş alanı 

örneklendirilmiştir. Üçüncü bölüm ise Kierkegaard’ın Regine ile olan ilişkisine benzer 

bir aşk hikâyesinin anlatıldığı dinî varoluş alanına ilişkin bir betimlemedir. Bütün bu 

bölümlendirmeler Kierkegaard’ın, varoluşun kısmi hakikatlerden oluştuğu görüşünü 

aydınlatacak şekilde kaleme alınmıştır.  

Yaşam Yolunun Uğrakları’ndan bir yıl sonra ise Johannes Climacus Felsefe 

Parçaları ya da Bir Parça Felsefe ile başlatmış olduğu tartışmaya Felsefi Parçalara 

Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’ı yayımlayarak son vermiştir. Tarihsel ve 

sonsuz hakikat arasındaki ilişkinin mahiyeti ve birincisi üzerinden ikincisine ulaşılıp 

ulaşılamayacağı sorularıyla ilgili olan bu eserle Kierkegaard, Felsefe Parçaları’nın 

bıraktığı yerden tartışmaya devam etmeyi ve son noktayı koymayı amaçlamıştır. 

Kierkegaard başta bu eserin yazarlık hayatının sonu olmasına karar vermiştir ancak 

sonrasında bu kararından dönmüştür. Kitap baştan sona Hegel sisteminin eleştirisidir 

ve Hıristiyanlığın ne tarihsel ne de spekülatif bir bakış açısıyla kanıtlanmayacağını 

iddia eder. Öznel hakikat kavramını detaylı biçimde ele alan Kierkegaard, saf 
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düşüncenin rehberliğinde var olunamayacağını ifade ederek Hegel’e göndermelerde 

bulunur.  

Görüldüğü gibi bu eserlerin her birinin aslında Kierkegaard’a ait olmasına 

rağmen farklı isimlerle yayımlanması, onun hakikatin ne olduğuna ilişkin bakış açısını 

farklı karakterlerin ağzından bir diyalog şeklinde sunma çabasının ürünüdür. Sokratik 

diyaloğun bireyin kendi görüşlerini oluşturmasında sahip olduğu rolün farkında olan 

Kierkegaard, farklı görüşleri savunuyor görünen eserlerinin herbirine bütüne hizmet 

etme görevini vermiştir. Hakikatin diyalog aracılığıyla ortaya çıkarılabildiğine inanan 

Kierkegaard, Sokrates kadar çok kısa diyalog gerçekleştirmemiş, ancak her bir eseriyle 

diyaloğa katılan pek çok karakter yaratarak çok daha uzun bir diyalog ortaya 

koymuştur. Bu nedenle Kierkegaard, eserlerinden sadece bir kaçı okunarak 

anlaşılabilecek bir filozof değildir. Her bir eser, diğerlerine olan gönderimlerinin 

bütünlüklü ve dikkatlice incelenmesini gerektirir. 

Kierkegaard’ın eserlerinin arasında bütünlüklü bir diyalog oluşturma yöntemi 

kimi zaman tek bir eser içinde de karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Yaşam Yolunun 

Uğrakları’nın, Platon’un Şölen’i ile benzerliği oldukça dikkat çekicidir. Bu nedenle bu 

eseri ‘Modern Şölen’ olarak nitelendirilir.  Kierkegaard’ın şöleninde onun diğer 

eserlerinden tanıdığımız bazı isimler de yer almaktadır. Baştan çıkarıcı Johannes, Ya/Ya 

da’nın editörü Victor Eremita, Yineleme’nin yazarı Constantin Constantius ve ikinci 

bölümde karşımıza çıkan, yine Ya/Ya da’dan bildiğimiz Yargıç Wilhelm bu isimler 

arasında yer alır. Ayrıca bilinen karakterlere ek olarak şölende modacı ile genç bir 

adam da bulunmaktadır. Genç adamın Ya/Ya da’nın birinci cildinin yazarına benzediği 

düşünülmekle beraber bu, Kierkegaard tarafından açıkça dile getirilmemektedir. Bu 

eserin Şölen’le olan benzerliğini okuyucu kendi kurmak zorundadır. Bu da dolaylı 

iletişimin başka bir göstergesidir.  

Ya/Ya da’nın da kendi içinde bir diyalog ve diyalektik bir yapı sergilediği 

söylenebilir. İki ciltten oluşan bu eserin ilk cildi baştan çıkarıcı Johannes’in 

günlüklerinden oluşurken, ikinci cildi yargıcın günlüklere verdiği cevapları içeren 

mektuplardan oluşmaktadır. Estetik yaşamı simgeleyen Johannes’in karşısında etik 

yaşamı simgeleyen yargıcın konmuş olması hem tez ve antitezden oluşan ikili bir 
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diyalektiği, hem de iki farklı yaşam tarzına sahip iki insan arasındaki diyaloğu gözler 

önüne sermektedir.  

  Kierkegaard’ın diyalog oluşturma çabasına farklı bir açıdan bakıldığında 

diyalektik bir yapının kurulmuş olduğu da görülmektedir. İnsanın varlık yapısının 

diyalektik olması başka bir deyişle insanın bir sentez olması nedeniyle varoluş 

durumları da diyalektik olarak ortaya konmuştur. Örneğin Ya/ Ya da ve Yaşam Yolunun 

Uğrakları estetik ve etik olmak üzere birbirine karşıt olan iki yaşam biçimi ortaya 

koyarken, Korku ve Titreme etik ve dini yaşam biçimi arasındaki farkı ortaya koyar. 

Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar estetik ve dini varoluş arasında kalan etik bir 

eserdir. Kierkegaard’ın kendi ismiyle yayımladığı Hıristiyan Söylemler ve Anti-

Climacus takma adıyla yayımladığı Hıristiyanlıkla İbadet gibi Hıristiyanlığı konu alan 

eserler ise dini varoluş alanının örnekleridir. Her eser, varoluşun farklı bir boyutunu 

dolaylı olarak gözler önüne seren diyalektik bir bütündür.  

Diyalektik pek çok şekilde anlaşılabilir. İlkin, analiz etme ve çürütmeyi içeren 

bir soru sorma yöntemi olarak düşünülür. Bu tarz diyalektiğin en dikkate değer örneği 

kuşkusuz Sokrates’tir. Onun diyalektiği, karşısındaki kişinin bilgisizliğine yönelecek 

şekilde tasarlanan kendi bilgisizliği (sahte veya gerçek) üzerinde temellenir. İkinci 

olarak diyalektik, felsefi bir konuya ilişkin soruşturma anlamına gelir. Bu, şeylerin 

kategoriler halinde sınıflandırılmaları yoluyla anlaşıldıklarını ifade eden antik 

zamanların görüşüdür. Üçüncü olarak da, bir konunun bütünüyle ifadesi anlamına 

gelmektedir. Sokrates’in diyalektiği aynı zamanda bir konunun bütün olarak ifade 

edilme biçimini de içermektedir. Kierkegaard’ın diyalektiği, belirli bir bakış açısından 

yazan takma adlar kullanmasından oluşur. Kierkegaard’ın takma adlı eserlerinin her 

biri, eseri diyalektik bir plana sokarak, edebî ve felsefi bir çerçeveden tematik olarak 

tanımlamaktadır. Johannes Climacus şüphe-iman çelişkisiyle meşgul olurken, Vigilius 

Haufniensis günah ve kaygı kavramlarının psikolojik boyutlarını ele almaktadır. Anti-

Climacus ise günahı ölümcül bir hastalık olarak anlatmaktadır. Johannes de Silentio ve 

Constantin Constantius, etik alanı Kierkegaard’ın Regine ile olan ilişkisiyle bağlantılı 

olarak sunmaktadır (Sarf 1983: 4-5). 
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Eserlerin birbirleriyle ilişkileri söz konusu olduğunda göze çarpan diyalektik 

kimi zaman eserlerin kendi içinde de karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Korku ve 

Titreme’de Kierkegaard, İbrahim’in öyküsündeki diyalektik elementi problemler 

biçiminde ayırarak, imanın ne kadar korkunç bir paradoks olduğunu gösterme 

amacında olduğunu dile getirir. Birinci problem; etik olanın teolojik olarak askıya 

alınıp alınamayacağını inceler. İkinci problem; Tanrı’ya karşı mutlak bir görevin olup 

olmadığını inceler. Üçüncü problem ise İbrahim’in, niyetini çevresindekilerden 

saklamasının etik açıdan savunulup savunulamayacağını tartışır. Bu bölümlerdeki 

diyalektiği kabaca formüle edersek: Tez; etik ödevler vardır ve bu ödevler evrensel 

oldukları için nesneldirler. Antitez; Tanrı’ya karşı mutlak ödevler vardır ve bu ödevler 

bireysel oldukları için özneldirler. Sentez; etik ödevin, mutlak ödevle çelişmesi kişinin 

sessiz kalmasını gerektirmektedir. Çünkü kişinin mutlak ödeve koşulsuz bağlılığı, etik 

açıdan haklılandırılabilir değildir.  

Kierkegaard, “estetiğin” okuyucuyu Hıristiyan kavramlarını “estetik” tarzda 

yorumlamadan “geri dönmeye”, günübirlik yaşam bakış açısından geri dönmeye 

yönelttiği gibi, “diyalektiğin” de sistemden ve spekülatif felsefeden “geri dönmeye” 

yönelttiğini söylemektedir (KT 36). Kierkegaard’ın eserlerinin bütünsel diyalektiği, 

onun varoluşun diyalektiğini betimleme çabasıdır. Varoluş, asla tamamlanmayan ve 

yönü önceden tayin edilemeyen hareketli bir süreç olduğu için, Kierkegaard’ın 

diyalektiği mantıksal açıdan tutarlı bir yasa fikrini çağrıştırmamaktadır.  

Kierkegaard varoluşu, gerçekliği ve hayatı, idealist diyalektiğin biçimsel 

soyutlamasından kurtarmak istemiştir. Bu bağlamda filozof, Hegel’in diyalektiğini, 

onun ideal yaşamı kuran karşıtlıkların gerçek diyalektiğinin gülünç bir kopyası, başka 

bir deyişle bir hayalet olarak tanımlamaktadır. Kierkegaard’ın diyalektiği, mutlak bir 

amaca doğru ara basamaklar yoluyla derece derece ilerlemez, fakat her biri kendi içinde 

mutlak olan aracısız sıçramalarla, bir bunalım ya da yaşamı ölümden, doğruyu yanlıştan 

ayıran bir seçimle ilerler. Kierkegaard’ın diyalektiği nesnelliğe değil, öznelliğe; sisteme 

değil, bireye; akla değil, tutkuya; iyiye ve kötüye değil, doğru ve yanlışa vurgu 

yapmaktadır. Hegel’in diyalektik süreci yaşamı bütünüyle kavramak isterken, 

Kierkegaard diyalektik yoluyla yaşamın kısmî hakikatlerini sunar. Kierkegaard’ın 
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diyalektiği, onun ‘an’ adını verdiği hakikatin ya da sonsuzun zaman içine girdiği 

kırılma anı üzerine odaklanır  (Clark 1991: 2-10).  Böyle bir ‘an’ın varlığı idealist 

sistemlerin diyalektiğinde, kendisinden önceki başkaca anların toplamından fazlası 

değildir. Oysa Kierkegaard için kişinin mutlak bir dönüşüm geçirdiği böyle bir ‘an’da, 

öncüllerden çıkarsanan bir sonucun sahip olduğu tutarlılık ve öngörülebilirlik 

bulunmamaktadır. 

Hegelci diyalektik, dünya tarihini düşünen bir gözlemciyle ilgiliyken, varoluşsal 

diyalektik, hayata aktif biçimde katılan biri olarak gelecekle yüz yüze gelen bir bireyle 

ilgilidir. Bu iki bakış açısı birbirine zıt iki bilinç sağlar. Yalnızca düşünen bir bilinç 

aslında hiçbir yeri, söz gelimi hiçbir mutlak karşıtlığı göremez ve bu, Hegelci 

diyalektiğin, neden karşıtları tek başlarına yok ederken birleştiklerinde her ikisinin de 

özünü koruduğunu varsayan bir sentez ya da uzlaşım yapıyor izlenimi verdiğinin 

sebebidir. Bu nedenle parolası; ‘hem-hem de’ dir. Varoluşsal diyalektik ise, niteliksel 

farklılıkları kullanır ve aracılık edilemeyen mutlak ayrılıklar keşfeder; bu nedenle 

parolası ‘ya-ya da’dır. ‘Hem-hem de’nin bakış açısı, düşünce kadar varoluşu da 

egemenliği altına aldığı zaman ruhsal olan yok edilir. Kierkegaard, ‘ya-ya da’ cennetin, 

‘hem- hem de’ cehennemin anahtarıdır demektedir. Eğer kişi kendini varoluşun dışında 

statik olarak düşünürse, kendisini hem iyi hem de kötü olarak algılar. Fakat varoluş 

içinde olduğunu bilir ve o şeklide gelecekle yüzleşirse, aynı anda hem iyi hem de kötü 

olamaz. Ya birini, ya da diğerini seçmek zorunda olduğunu görür (Swenson, 1956: 

120). 

Kierkegaard Hıristiyanlığın ne anlama geldiğini dolaylı yoldan ifade edecek bir 

eserin nasıl olması gerektiğini Bir Yazar Olarak Eserime Bakışım isimli kitabında 

ortaya koymaktadır. Ona göre yazarın hareket noktası daha karmaşığa doğru ilerleyecek 

olan basit bir düşünce olmamalıdır. Kierkegaard için yazar olmak, yazarın bütün 

problemini Sokratik diyalektik ve dolaylı saldırı ile sistem üzerine ölümcül bir yara 

açacak şekilde sunmaktır. Bu bağlamda sistem ve spekülasyonla savaşmak için yazarın 

yönü basit olandan sisteme ve spekülatif olana doğru değil, sistem ve spekülasyondan 

basit olana geri dönmektir. Kierkegaard felsefenin yönünü tersine çevirme iddiasıyla 
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sistemin geçersizliğini gösterip Hıristiyan olmanın ne anlama geldiği sorununa doğru 

ilerlemektedir. 

Kierkegaard’ın diyalektiği eşsiz olmakla beraber, yine de Sokrates’in 

diyalektiği kullanma biçimini hatırlatır. Her şeyden önce Sokrates için olmadığı gibi 

Kierkegaard için de diyalektik, ne varlığın kendini açmasının veya bilmenin yasası  ne 

de aklın yanıtı olmayan bir takım sorular sorma eğilimidir. Kierkegaard diyalektiği, 

insan varoluşunun diyalektik olmasından dolayı, varoluşun betimlenmesinin, başka bir 

deyişle felsefe yapmanın yöntemi olarak görmektedir. Yunanca’da ‘tartışma sanatı’ 

anlamına gelen diyalektiği eserlerinde tartışma ortamları yaratmak için kullanan 

Kierkegaard, diyalektik tartışmanın ve diyaloğun, hakikate ulaştırmada çok önemli role 

sahip olduğunu belirtmektedir. 

Varoluşsal diyalektik olarak adlandırabileceğimiz Kierkegaard’ın diyalektiği, 

Sokrates gibi bilge bir insanın kendi varoluşu hakkında düşünmesinin aracı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Varoluşsal bir düşünürün problemi, kendisini ve tüm insanları 

varolmakta olan birer insan varlığı olarak anlamaktır. Bu nedenle onun düşüncesi 

somut bir düşüncedir. Başka bir deyişle düşünürün kavramak istediği şeyle arasında 

somut bir ilişki vardır. Öte yandan soyut düşünce ise, düşünürü kavranmak istediği 

somut durumdan soyutlayarak gerçekliği genel olarak açıklamak ister. Somut 

düşünürün görevi biraz daha zordur, çünkü kavramak istediği bu tikel şeyin 

gerçekliğinin kendisi için ne anlama geldiğini, düşünce ile içine işleyerek anlamak 

zorundadır. Bu düşüncenin karakteri, düşünürün içinde bulunduğu varoluşun kapalı bir 

sistem olmayıp, düşünürü açık olanaklarla yüz yüze getirmesinden ötürü zorunlu olarak 

diyalektiktir (Swenson, 1956:113). 

Özetle, Kierkegaard’ın diyalektik yöntemi Sokrates’inki kadar belirgin olmasa 

da, eserlerine ilişkin bütünlüklü bir incelemenin sonucunda felsefi bir söylem biçimi 

olarak diyalektiği kullandığı görülmektedir. 
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4.6. Sokratik Erosun Tutku ve İmanla İlişkisi 

 

Kierkegaard’a göre doğru felsefe tutkuyla başlar ve tutkunun hakikatin ele 

geçirilmesinde çok büyük bir rolü vardır. Kierkegaard’a göre felsefe tarihinin gördüğü 

en tutkulu filozof Sokrates’tir çünkü Sokrates’in felsefi tutkusu, onun hakikate doğru 

yol almasını sağlamıştır.  Kierkegaard, aklın ya da düşüncenin bir insan üzerinde onu 

ölüme götürebilecek kadar gücü olmasını hakikaten eşsiz bir paradoks olarak yorumlar. 

Düşünce hayatının korunması uğrunda ölüme gitmek paradoksaldır çünkü akıl, bir 

yandan insan yaşamının korunmasını talep ederken, bir yandan da onun 

sonlandırılmasına neden olmaktadır. Kierkegaard’a göre bu tutarlılığın gerisinde sadece 

tutku vardır. Düşünmenin paradoksal tutkusu Sokrates’i felsefi söylemine uygun 

eylemde bulunmaya zorlamıştır. Bu nedenle Kierkegaard için Sokrates tutkulu bir 

felsefe aşığıdır.  

Hiç şüphesiz Sokrates’in bilgelik arayışının gerisinde onun hakikate yönelik 

tutkusu kadar, felsefesinin akıl dışı boyutu olan erosun da rolü büyüktür.  Erosun, 

basitçe insani tutku olmadığına ikinci bölümde değinilmişti. Eros, insanın Tanrı’ya ve 

kendi benliğine yükselmesini sağlayan daimonik bir tutkudur. Erosun daimonik doğası, 

Sokrates’in Tanrı’nın rehberliğine açık hale gelmesini ve ebelik sanatını hayata 

geçirmesi sağlamıştır. Sokrates’in felsefi arayışı için hayati bir öneme sahip olan 

erosun kendisi, Kierkegaard için ne açıklanabilir bir deneyim ne de anımsama teorisi ile 

elde edilebilir bir bilgidir. Bu nedenle Kierkegaard’a göre Sokratik eros, imanın 

temelinde yer alan tutkunun doğasını yansıtmaktadır. Tanrı’nın, kişinin içinde varolan 

erosu bir şekilde uyandırması ile eros ruhu Tanrı’ya açar. O halde Kierkegaard’a göre 

eros ve Tanrı arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Tanrı, kişide potansiyel halde 

bulunan erosu aktive eder, eros da kişinin kendi benliğini bulması için kendini Tanrı’ya 

açmasını sağlar. 

Bilindiği gibi Sokrates Delphoi tapınağındaki kehanete kulak vererek insanları 

sorgulamaya başlamış ve Tanrı’nın kendisini bu amaç için seçtiğine inanmıştır. Onun 

tamamen rasyonel çıkarım ve mantıksal temellere göre felsefe yapışının arkasında yer 

alan bu mistik ve akıl dışı öğe, Kierkegaard’ın Sokrates’te bulduğu çok önemli bir 
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unsurdur. Çünkü ona göre Sokrates’i felsefe yapmaya teşvik eden Tanrı ve içindeki 

eros olmuştur. Sokrates’in bilgelik arayışında Tanrı’nın rolü, Kierkegaard’ın onun bir 

tür imana sahip olduğunu düşünmesine neden olmuştur.  

Sokrates savunmasını, suçlandığı iddiaları çürütmek için değil, fakat felsefe 

yapma nedenini haklılandırmak için kullanmıştır. Savunmasında kehaneti çürütme 

amacıyla felsefe yapmaya başladığını anlatan Sokrates, bilge olduğuna inanılan 

kimseleri sorguladıkça kehanetin yanılmadığını düşünmeye başlamış ve Tanrı’nın bu 

şekilde kendisine belirli bir görev verdiğine inanmıştır. Sokrates, neden felsefe 

yaptığını anlatırken sadece Delphoi’deki Tanrı’yı şahit olarak ileri sürmekle 

kalmamakta, fakat kendi hikayesinin Tanrı’nın hikayesi olduğunu da ima eder gibi 

görünmektedir (Howland 2006: 62). 

Şimdi sevgili Atinalılar, size aşırı bir iddiada bulunuyor gibi 

görünecek olursam, sözlerimi lütfen kesmeyin. Çünkü bundan sonra 

söyleyeceğim şeyler bana ait olmayacak. Sizi tartışılmaz bir otoriteye 

götüreceğim. Bilgeliğime tanık olan Delphoi Tanrısını göstereceğim (20e 

6). 

Sözlerinin aslında kendisine ait olmadığını ancak referans yaptığı konuşmacının 

da güvenilir olduğunu ima eden Sokrates, Tanrı’nın kendisinden felsefe yaparak 

vatandaşlarının ruhlarındaki olanakların farkına varmalarını sağlamasını istediğini 

düşünmüştür. Sokrates’in bu imalı sözleri akla, savunma, yani apologia sözcüğünün 

Platon’un cinaslı bir kullanımı olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Sokrates’in 

Apollo’nun kehanetiyle felsefe yapmaya başladığı düşünülürse, apologia’nın ‘Apollo-

logia’  yani Apollo’nun sözü olduğuna ilişkin gönderimi olduğu da varsayılabilir. Bu 

bağlamda Sokrates’in Tanrı adına konuşuyor olduğunu düşünmek mümkündür 

(Howland 2006: 60). 

Sokrates en bilge kişinin kendisi olduğuna ilişkin kehaneti adeta bir bilmece 

olarak ele almış ve bilge olmadığından emin olduğu halde neden Tanrı’nın böyle bir 

yargıya vardığı sorusunu ciddiye almıştır. Tanrı’nın cahil ya da yalancı olamayacağını 

ancak kendisinin de bilgisizliği hakkında yanılmayacak kadar ben bilincine sahip 
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olduğunu belirten Sokrates, kendisine ve Tanrı’ya ilişkin bilgisinin çeliştiğini düşünerek 

kendisinden daha bilge birini aramaya başlamıştır.   

Pek çok kimseyle konuşarak onların kendi bilgisizliklerini görmelerini 

sağladıktan sonra kehanetin çürütülemeyeceğini anlayan filozof, Tanrı’ya hizmet 

etmeye başladığını görmüştür. Böylelikle Sokrates’in kehanet ve Tanrı’yla olan ilişkisi, 

insanlarla yaptığı sohbetlerle değişmeye başlamıştır. Başkalarını sorgulamak, onun daha 

önceden fark etmediği bazı şeylerin farkına varmasını sağlamıştır. Diğerlerinin 

kendisinden daha cahil olduklarını çünkü bilmediklerinin farkında olmadıklarını 

anlayan Sokrates, sadece kendi bilgisizliğinin farkında olmasından ötürü bile daha bilge 

olduğunu ve bu bilgeliği Tanrı’nın hizmetinde kullanması gerektiğini anlamıştır. Ona 

göre Tanrı ondan felsefe yapmasını isteyerek insanların kendi potansiyellerinin farkına 

varmalarını ve ahlaki bir yaşama yükselmelerini sağlamak istemiştir.  

Sokrates, hayatı boyunca ‘Ben kimim?’ ve ‘Bilgelik nedir?’ sorularının yanıtını 

bulmak istemiştir. Bilgeliğin öz bilinç içermesinden ötürü bu iki soru aslında birbirinden 

ayrılamaz. Sokratik felsefenin bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe yapma biçimi 

olduğu görülmektedir, o halde Sokrates’in Tanrı’nın sesini dinleyerek felsefe yapmaya 

başladığı iddiası bununla çelişmektedir. Kierkegaard Sokrates’in bilgelik sevgisinin 

gerisindeki etmenlerin araştırılmadığını düşünmektedir. Ona göre Sokrates’in felsefe 

yapmaya başlamasının gerisinde onun Tanrı’ya olan güveni bulunmaktadır. Sokrates’in, 

Tanrı’nın kendisinin bilmediği bir şeyi bildiğine dair güveni onun sorgulamadan kabul 

ettiği bir şeydir. Bu nedenle Kierkegaard’a göre Sokrates bir tür imana sahiptir. Onun 

Tanrı’nın isteğinin ardındaki gerçeği bulma çabası imanla gerçekleştirilmiştir. O halde 

Kierkegaard için Sokratik felsefe, kendi yönelimini bağımsız bir biçimde 

belirlememiştir, aksine bu yönelim kehanet ya da Tanrı’nın ona verdiği bir şeyden, 

başka bir deyişle içindeki imandan kaynaklanmıştır.  

Öte yandan bu yönelim, kehanetin Sokrates’e ruhuna içkin olmayan ve kendi 

başına öğrenemeyeceği bir şeyi öğretip öğretmediği sorusunu akla getir. Eğer kehanet 

ona daha önceden bilmediği bir şeyi öğrettiyse Sokrates’in Tanrı’ya olan güveni, 

felsefenin anımsama olarak temsilini sorguya açık hale getirir. Bu durumda Sokrates’in 

öz bilinci, hakikatin en azından bir parçası olmak anlamında Tanrı bilgisi olur ve 
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böylece bu, öz bilinci elde etmek için, bilinmesi gereken şey, kendi çabasıyla eriştiği bir 

şey değil, ona Tanrı tarafından verilen bir şey halini alır (Howland 2006: 46-7).  

Kierkegaard, bireyin kendi hakikatini kendisinin elde etmek zorunda olduğuna 

ilişkin Sokratik iddianın temelinde Tanrı’nın önemli rolü olduğu kanısındadır. 

Sokrates’in, Tanrı tarafından sorgulanan bir ebe olduğunu ve Tanrı’nın onun 

doğurmasını yasakladığını, böylelikle görevinin ilahî bir görev olduğunu söylemesi 

(Theatetus 150c) Kierkegaard için imanın göstergesidir. Tanrı’nın Sokrates’i 

denetlemesi ya da Sokrates’in başkalarını denetleme görevini ona vermesi 

Kierkegaard’a göre bir ve aynı şeydir. Bu nedenle bu görev aynı zamanda Sokrates’in 

sadece kendi hakikatini bulması için de bir fırsattır. Bu da tüm bilginin anımsama 

olduğu teziyle uyuşmadığından imana gönderimde bulunan daha farklı türden içerimlere 

sahiptir. 

‘Sokrates’in bilgelik arayışında Tanrı’nın rolü neydi?’ ve ‘Tanrı, Sokrates’in 

hakikati öğrenmesinde sadece bir fırsat mıydı?’ soruları üzerinde duran Kierkegaard’a 

göre, Tanrı hiçbir insanın Sokrates’e sağlamayacağı bir fırsatı ona sağlamıştır. Sokrates, 

Tanrı’nın sözü olduğuna inandığı için kehaneti dikkate almıştır. Eğer herhangi başka bir 

kimse ona en bilge kişinin kendisi olduğunu söylemiş olsaydı, o kişinin sözleri Sokrates 

için bu kadar önemli olmayacaktı. Kehanetin Tanrı’dan geldiğine inanmasaydı Sokrates, 

doğru soruları soramaz ya da bu soruları sorarak hakikate ulaşamazdı. Bu nedenle 

Sokrates’in Tanrı’dan öğrendiği, tarihsel bir ilgiden daha fazlasıdır. Eğer Sokrates 

halkını uyandırmak istediyse, bunun nedeni kendisinin Tanrı’nın sesiyle uyanmış 

olmasıdır. O, Savunma’da ilahî ve daimonik bir sesin kendisini gitmekte olduğu yerden 

çevirdiğini dile getirir (31c-d) ve bunu kehanet ya da Tanrı’nın işareti olarak yorumlar 

(40a-b).  

Sokrates bu durumda artık kendisini Tanrı’dan ayıramazdı çünkü Tanrı’yı 

anlamak için kendisini anlaması gerektiğini fark etmişti. Sokrates, her zaman hakikat 

hakkında soru sorabilmiştir, yine de ona rehberlik eden sorular, bu soruların cevapları 

olduğundan emin oluşu kadar, Delphoi’deki Tanrı’nın otoritesine imanından 

kaynaklanıyordu. Eros, Sokrates’in Tanrı’nın sözünü kavramasını sağlamıştır. Sokrates 
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bu görevle birlikte hem öğrencilerinin kendilerini anlamaları için bir fırsat olmuştur 

hem de onlardan kendisini anlamak için yararlanmıştır.  

Sokrates’in felsefe yapması bir tür imanı içerir fakat ne çeşit bir iman olduğunu 

net biçimde belirlemek zordur. Asıl önemli olan ise, böyle bir imanın Sokratik felsefe 

yapmanın özü olan rasyonel ve eleştirel incelemeyle nasıl bağdaşacağıdır. Bu soruya 

cevap vermek için, kehanetle birlikte Sokrates’in felsefesinin kökeninde yatan bilgelik 

için erotik (buradaki erotik, erostan türemiş olup salt kösnül anlamında değildir) arzuya 

geri dönmek gerekir. Çünkü Sokrates’in felsefi erosu ilahî olandan ayrılmamaktadır. 

Bunun için Sokrates’in ‘ben’ ve ‘benlik’ kavramlarından ne anladığını açmak faydalı 

olacaktır.  

Sokrates için ben veya benlik ruhtur. Kant sonrası filozoflarda özellikle Hegel, 

Marks, Nietzsche ve Heidegger’den 20. yüzyıl post-modernistlerine kadar pek çok 

filozof insanı ruh olarak değil fakat özne olarak görme eğilimindedir. İnsan varlığının 

özne ve öznelliğin felsefi ifadesi ya da tasarımı olarak yorumlanması Sokrates için 

mümkün değildir. Özne fikri, benliğin kendisini kendisinin dışında ya da ötesinde başka 

bir şeye açmasını engellemekte ve bu şekilde erosa açık kapı bırakmamaktadır. Ruh ile 

ondan daha üstün bir şey arasındaki ilişki erosu harekete geçirir. Sokrates’in Tanrı’nın 

sözünü kavramasını eros sağlamıştır fakat Tanrı’nın sözü de Sokrates’in içindeki erosu 

uyandırmıştır. 

 Kierkegaard’a göre ancak ruh, kişiyi Tanrı’nın sözüne açık hale getirebilir, 

bilgisel olarak tasarlanmış bir özne bu olanaktan yoksundur. Ruhun Tanrı’nın sözüne 

açık oluşu, Sokrates’e bilgelik erosunu getirmiştir. Onun bilgelik sevgisi erostan başka 

bir şey değildir, erosun basitçe insani ya da ilahî olmadığı fakat ortasında ya da 

daimonik olduğu açıktır. Bu nedenle Sokratik felsefenin bilgelik sevgisi olduğu ve onun 

Tanrı’nın sesini dinleyerek felsefe yapmaya başladığı düşünceleri ilk bakışta 

birbirleriyle çelişkili gibi görünse de, bir ve aynı şeyin farklı iki görünümüdür. 

Erotik arzunun, en alt düzeyde kendini cinsel dürtülerde göstermeye başladığı 

doğru olmakla birlikte, eros sadece bir iştah ya da insan ruhunun daha aşağı derecedeki 

parçalarına ait bir duygu değildir. Eros, Kierkegaard’a göre ruhu baştanbaşa dolaşır, bu 
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bakımdan akılda bile erotik bir unsur vardır. Sokrates, erosu tanrısallıkla birleştirerek, 

felsefi kehaneti yorumlamış ve hayatına yön vermiştir. 

İkinci bölümde değinildiği gibi ruh, hakiki olanın resmini erotik bir biçimde 

çizer. Hatırlanacağı üzere Diotima’ya göre erotik felsefi arayış, beden ve ruhlardaki 

içkin fani güzellikten, güzel varlığın aşkın değişmezliğine doğru hareket etmektedir. 

Sokrates, erosu felsefi anımsamaya olanak tanıyan güç olarak tanımlar. Kierkegaard’a 

göre ise felsefi hakikatin ortaya çıkması sadece zihne ve filozofun karakterine 

dayanmamaktadır, bu nedenle ilahî bir yardıma ihtiyaç vardır. Ona göre bu konuyla 

kendisinden önce ilk ilgilenen kişi Sokrates’tir.  Sokrates’in felsefe anlayışında 

Tanrı’nın önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda bir şekilde felsefe ve iman arasında bir 

köprünün kurulabileceğini düşünen Kierkegaard, erosun Sokrates’in felsefesindeki 

yerini bulmayı amaçlamıştır. 

  Hakiki felsefeye söz ve eylemin birbirine karşı sadakati gözüyle bakan 

Kierkegaard, bir yaşam biçimi olarak felsefeyi hayatında idame ettirmiş olan 

Sokrates’in sorulara yanıtlardan daha çok vurgu yaptığını, kendimiz üzerine 

düşünmemizi sağladığını ve bunu yaparken de bir öğreti ortaya koymadığını belirtir. 

Düşünceye Tanrı’yı onurlandırarak hizmet eden Sokrates’in erosuna benzer bir tutkuyu 

öven Kierkegaard, Sokrates’in Tanrı’yla ilişkisinin iman ve felsefe arasındaki ilişkinin 

anlaşılmasına ışık tuttuğunu düşünmektedir. 

Her iki filozof açısından da felsefe, temelde tutkusal ve erotik bir aktivitedir. 

Felsefi eros, insana felsefe yapmanın sınırlarını gösterir. Kierkegaard’a göre Sokrates’in 

hakikati öğrenmeye yönelik felsefi çabası dinî imana yolu hazırlayacak niteliktedir. 

Sokratik erosun öz bilincin merkezinde oluşu, felsefe yapmanın koşuludur. 

Kierkegaard’a göre erosun insandaki en büyük gösterimi, öznel düşünürün, kendi 

varlığında asla tam belirli ve bitmiş olmayan sonlu ile sonsuz ve sınırlı ile sınırsızı 

birbirine bağlama azmidir. Bu nedenle Sokrates felsefede bilgelik sevgisinin özsel 

olarak erotik olduğunu görebilmiştir. 

Kierkegaard için Tanrı’ya ilişkin her kanıtlama bir sıçramayı ihtiva eder. Bu 

sıçrama sadece rasyonel çıkarımdan bağımsızca yapılmış bir hareketle olmaktadır. O 

halde, Tanrı’nın varlığı sonuçtur, geçerli bir çıkarımın sonucu olarak değil fakat 
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beklenen sonucun öncüllerinden yapılan sıçramayla elde edilen bir sonuçtur. 

Kierkegaard’a göre Sokrates, bilgece dinî-imanı felsefi temellerle kanıtlama çabasından 

vazgeçmiş ve Tanrı’nın varlığını önceden varsaymıştır. Bu nedenle de Tanrı’nın varlığı 

söz konusu olduğunda doğal teoloji çabalarını tersine çevirmiştir. 

Kierkegaard için paradoksla kucaklaşmayı, sonsuzluk kararı vermeyi ve 

Tanrı’nın takipçisi olabilmeyi sağlayan iman; felsefi erosa benzeyen bir tutkudur. İman, 

akılla kavranamadığı için bir bilgi türü ya da salt iradenin bir eylemi değildir, iman 

eyleminin kökeninde eros vardır. İman zorunlu değil, özgür bir eylemdir ve her insan 

varlığına her zaman açıktır.    

Kierkegaard’ın gözünde her ne kadar rasyonel düşüncenin temellerinin 

Sokrates’le birlikte atıldığı düşünülse de, Sokrates gerçekte aklından ziyade tutkusunun 

desteklediği bir hayat yaşamıştır. Ona göre ruhun ölümsüzlüğüne inanan Sokrates, 

sonsuz ve sınırsız olana kendi varoluşundan ulaşabileceğini düşünmüştür. Bu anlamda 

spekülasyonları takip etmeyerek kendi varoluşunu gerçekleştirmiştir. Sokrates’te 

hakikati anlama koşulu sadece akıl değildir. Daha temel olan hakikati öğrenme 

arzusudur. Kierkegaard’ a göre tam da bu, felsefi erostur. Sokrates’in erosu iman 

olanağına kapı açar,  eros, benin salt öznel bir tasarımı ya da aklın partizanlığından 

ziyade ilahî eylemden ayrılmayan kişinin ruhunun bir tür daimonik tutkusudur. Bu 

nedenle Kierkegaard’ın hakiki öznel düşünür tarifi Sokrates’e uymaktadır. Hiçbir 

zaman öğreten olmayan ama hayatını sonuna kadar bilgeliği arayan bir öğrenci olarak 

geçiren Sokrates, erosun en büyük sembolüdür. 

Tanrı’nın Sokrates’le kehanet aracılığıyla ilişki kurması ve gerçekleştirmesini 

istediği amacı ona doğrudan söylememesi bir dolaylı iletişim örneğidir. Dolaylı 

iletişimin bu bölümden çıkarsayabileceğimiz bir başka işlevi de, kişideki erosu 

uyandırmasıdır. Hem Kierkegard’ın hem de Sokrates’in dolaylı iletişimi kullanarak 

diyalog oluşturma çabaları, insanların içinde gizil halde bulunan erosu uyandırma 

isteğinden kaynaklanmaktadır. Eros, hakikate giden yolun temel taşı olarak, kişinin 

kendi benliğinde yaşaması gerektiği bir dönüşümdür.  

Sonuç olarak Kierkegaard Sokratik felsefe ile iman arasında gözden kaçırılmış 

bir benzerliğin bulunduğu ifade etmektedir. Bu bakış açısından tutku, hem felsefenin 



 190

hem de imanın merkezi öğesidir.  Kierkegaard, felsefenin kökeninin erosta olduğunu 

ifade eden Sokratik iddiayı benimsemektedir. O halde Kierkegaard’ın iman çalışması 

Sokratik anlamda erotiktir. Sokrates’in felsefi erosu, Kierkegaard’ın felsefe ve iman 

arasında kurduğu ilişkinin merkezindedir. Sokrates’in erotik doğası, Kierkegaard’ın 

kendi tutku ve inancında yansıtılmaktadır.  

 

4.7. Sokrates’e Yoğun Göndermelerle İroni Kavramı 

İroniyi anlamayan ve onun fısıltılarını duymayan kişi, özel hayatın mutlak başlangıcı 

diyebileceğimiz şeyden yoksundur… 

 Kierkegaard 

 Kierkegaard’a göre ironi kavramı Sokrates’le birlikte ortaya çıkmıştır. İroni 

ustası oluşundan ötürü Sokrates’e felsefe tarihinde ayrıcalıklı bir yer atfeden 

Kierkegaard, ironinin retorik bir strateji olmanın dışında varoluşsal açıdan da çok 

önemli boyutları olduğunu düşünmüştür. Kierkegaard’a göre Sokrates’in söylediği her 

şeyin aslında başka bir anlamı vardır. Ancak bu, ironinin olumsuz bir kavram olduğu 

anlamına gelmemektedir. 

İroni, Sokrates’in diyalog yönteminin temel taşlarından biridir. Kierkegaard’a 

göre Sokrates’in diyalog formunu kullanması rastlantısal değildir. Sokrates tarafından 

olgunlaştırılan ve çerçevesi oluşturulan diyalog, düşüncenin tüm nesnelliğiyle ortaya 

çıkması için hazırlanmış bir fırsattır; ama bir tek diyalektik üçlemede bulunabilen 

ardışık kavramların ve sezginin birliği burada görülemez. Burada yöntemin asıl hedefi, 

hayatın uçsuz bucaksız bileşimlerini, giderek soyutlaşan bir özet haline getirmektir. 

Sokrates’in bu bölüme kadar betimlemeye çalıştığımız yöntemi, içinde varoluş 

halindeki bireyin yer aldığı hayatı somuttan başlayarak tüm karmaşıklığıyla soyuta 

doğru giden bir tutumla aydınlatma ve bireyin hakikate ulaşmasını sağlama çabasından 

ibarettir (İK 33). 

Somut olandan soyuta doğru ilerleyen Sokratik yöntem, Kierkegaard’ın her daim 

eleştirmekten çekinmediği Hegel’in izlediği yöntemin tam karşısındadır. Hegel, idenin 

veya geistın serüvenini soyuttan somuta doğru giden adımlarla tasvir etmiştir. Saf 
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formlar alanında kavram halinde olan ide, doğa alanında zaman ve mekân içine girerek 

kendine yabancılaşmaktadır. İdenin her basamakta daha anlaşılır olduğunu, başka bir 

deyişle bir öncekinden daha somut olduğunu ifade eden Hegel, onun en somut biçimine 

geist alanında ulaştığını iddia etmektedir.  Mutlak geist idenin tarihte cisimleşen en 

somut halidir. 

 Kierkegaard’ın Sokrates övgüsünün gerisinde filozofun yönteminin ilerleyiş 

doğrultusunun da etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Ona göre Sokrates soruşturmalarına 

olayın merkezinden değil de, hayatın kendi içinde kördüğüm olmuş çeşitliliğin bir 

kıyısından başlamış, böylelikle de diyalog yöntemini geliştirmiştir. Sokrates’e 

ayırdığımız ikinci bölümde değindiğimiz gibi Şölen diyaloğunda Diotima ile güzele 

ilişkin sohbetin yer aldığı pasajı tekrarlamak, Sokrates’in somuttan soyuta giden 

yöntemini daha net kavramaya yardımcı olabilir. Tek tek güzel nesnelerden, birkaç 

güzel şeye, güzel şeylerden güzel insanlara, sonrasında güzel ruhlara ve en nihayetinde 

güzelin kendisine ulaşma çabası, yöntemin doğrultusunu açıkça göstermektedir. 

Kierkegaard’a göre hayatın soyut karmaşıklığını oluşturmak büyük bir sanat dehası 

gerektirir. Filozofun burada sözünü ettiği sanat, Sokrates’in meşhur soru sorma 

sanatıdır. Soru sorma sanatının kendisi ise ironiktir. Çünkü Sokrates ilk olarak 

karşısındakinin aldanmasını sağlamaktadır. 

Kierkegaard’a göre insan arzu ettiği içerik üzerine bir cevap almak amacıyla 

soru sorabilir, böylece sorulan her yeni soruda cevap daha derin ve anlamlı olur; ya da 

insan cevap almak için değil, apaçık ortada olan içeriği tek bir soruyla boşaltıp geride 

yalnızca bir boşluk bırakmak için de soru sorabilir. İlk yöntemde önceden bir içerik 

olduğu varsayılır, ikincisindeyse sadece boşluk vardır. Bu nedenle ilk yöntem 

spekülatif, ikincisi ise ironiktir. Sokrates’in uyguladığı da ikinci yöntemdir (İK 37).  

Kierkegaard için Sokrates ironiyi kavramlara içerik kazandırmak için değil, onların 

mevcut içeriklerini boşaltmak için kullanmaktadır. Günümüz terminolojisiyle 

düşünmeye çalıştığımızda, bu etkinliğin fenomenolojik redüksiyonu çağrıştırdığını ifade 

edebiliriz. Kavramların mevcut içeriklerinden paranteze alarak soyutlayacak şekilde 

özüne ulaşma çabasının kabaca Sokratik bir uğraş olduğu düşünülebilir. 
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 Kierkegaard doktora tezi olan İroni Kavramı’nın özellikle ilk bölümünde 

Sokratik ironiyi analiz etmektedir. Ona göre Sokrates bir kavramı yok etmek için 

kabuğunu kırmamakta, fakat içini boşaltmaktadır. Kierkegaard buna örnek olarak 

erosun doğasının tartışıldığı Şölen diyaloğunu vermektedir. Diyalogda erosun doğası 

gereği bir şeye duyulan sevgi mi yoksa hiçliğe duyulan sevgi mi olduğu tartışılmaktadır. 

Aşk, nesnesi olan şeyi arzuladığına göre, hiç kuşku yok ki ona sahip değildir ve 

eksikliğini hissetmektedir. Sahip olunan şeye gelecekte de sahip olma arzusunun 

bununla aynı kefeye konması gerekir; çünkü insan sahip olmadığı şeyi elde etmeyi 

arzularken, zaten elinde olan bir şeyi gelecekte de elinde tutmayı ister. Yani aşk, insanın 

sahip olmadığı bir şeyin eksikliğini hissetmesi ve onu arzulamasıdır. Üstelik aşk güzele 

duyulan sevgi olduğuna göre, eros güzellikten yoksun olmalı yani buna sahip 

olmamalıdır. İyilik de güzellik olduğu için, erosta iyilik de bulunmamalıdır. Aynı şey 

bütün idealar için de geçerli olacaktır. 

 Kierkegaard’a göre Sokrates konuşmasına ironik biçimde başlar, ama bu, deyim 

yerindeyse, onun ironi aracılığıyla konuşmasıdır. Eğer, Sokrates, sadece ironik bir dil 

kullanmasıyla ünlenseydi, kendisine ironist denmesini hiçbir şekilde hak etmezdi. 

Önceki konuşmacılar aşk hakkında, çoğunluğu ilgisiz olan bir sürü şey söylemişlerdi; 

buradan yola çıkılarak, aşk hakkında daha söylenecek çok şey olduğu düşünülebilirdi. 

Oysa arzu bir şeye duyulan yoksunluktur demek, koca bir hiçten başka bir şey değildir. 

Kierkegaard’a göre Sokrates’in yöntemi buradan kavranmaktadır. Aşk, önceki 

konuşmacıların söylemlerinde kazayla büründüğü somut görüntüsünden giderek 

kurtulmuş ve en soyut belirlenimine dönmüştür. Aşk, şuna ya da buna duyulan aşk 

olarak değil, insanın sahip olmadığı bir şeye duyulan aşk olarak, yani özlem ya da arzu 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kierkegaard için bu belirleme, ontolojik açıdan olamasa bile, içerikten 

yoksunluk açısından olayın en soyut yanı, hatta soyutun ta kendisidir. Onun soyutu 

kesinlikle içerikten yoksun bir kavramdır. Somuttan yola çıkarak en soyuta varır; tam da 

soruşturmanın başlaması gereken yerde durur. Gelinen nokta aslında saf varlığın en 

genel belirlenimidir: “Aşk, özlem ve arzudur” demek bir belirleme değil, verili olmayan 

bir şeyle kurulmuş olan bir ilişkidir. Aynı şekilde insan, bilginin elde edilmesini ve 
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kullanımını belirleyerek onu tamamen olumsuz bir kavrama kadar geri götürebilir; 

çünkü bu, bilginin bilinenle olan tek ilişkisidir, ama aynı zamanda sahip olmadır. Bu 

nedenle, ontolojik açıdan soyut, spekülasyon içinde geçerliliğe sahiptir; yani olumsuz 

anlamda soyutun doğruluğu ironidedir (İK 45-6). 

Kierkegaard benzer bir bakış açısıyla Sokrates’in Savunması’nın, onun ironik 

etkinliğini iyice kavramak için çok uygun bir eser olduğunu düşünmektedir. Bu 

bağlamda filozofa göre Savunma, bütün olarak bakıldığında açıkça ironik bir eserdir, 

çünkü suçlamaların bazıları kendilerini yokluğa indirgemektedir. Fakat bunun 

bildiğimiz anlamda bir yokluktan çok Sokrates açısından hayatının içeriği olan yokluk 

olduğunu belirten Kierkegaard, bu yokluğun tam da ironi olduğunu ifade eder. Aynı 

sonucun Sokrates’in Prytaneon’a kapatılması ya da para cezasına çarptırılmasına 

yönelik önerilerde de görülebileceğini iddia eden Kierkegaard, ironinin en büyük 

göstergesinin, diyaloğun aslında hiçbir savunma içermemesi olduğunu düşünmektedir. 

Sokrates, kendisine verilen bu fırsatı savunma yapmak yerine, kendisini suçlayanları 

yerin dibine batırmak ve yargıçlarla dostça sohbet etmek için kullanmıştır. 

Meletos’un onu dinsiz olmakla suçlamasından sonra Sokrates, kendisinin en 

bilge adam olduğunu bildiren kehanet hakkında konuşmaya başlar. Bu kehanetin onu 

başta ne kadar şaşırttığını, sonra doğru olup olmadığını anlamak için en ünlü bilgelerden 

birine nasıl danıştığını anlatır. Kısa süre sonra fark eder ki, bir devlet adamı olmasına 

karşın, bu adam aslında cahildir. Daha sonra bir şaire sorar; ama ondan şiirlerini daha 

ayrıntılı açıklamasını isteyince, şairin kendi şiirleri hakkında hiçbir şey bilmediğini 

görür. Sonunda zanaatkârlara danışır. Bazı şeyleri bilmesine bilirler ama başka şeyleri 

de bildiklerini zannettikleri için, aslında diğerlerinden farklı durumda değillerdir. 

Kierkegaard için onu suçlayan üç kişi, Sokrates’in yaptığı konuşmalar sayesinde hiçlik 

düzeyine indirgenmiştir (İK 38-9). 

Sokrates, kendisini suçlayanların iddialarını çürütmek ve kendisini kurtarmak 

yerine, suçlamaların içini boşaltarak onların ellerinden suçlamalarını çekip almıştır. 

Böylelikle olayın kendisini bir yanlış alarma indirgemiştir. Kierkegaard’a göre onu 

suçlayanların normalde tüm sanıkları paramparça edebilecek güçteki devasa topları boşa 

ateşlenmiştir çünkü ortada paramparça edilebilecek bir şey kalmamıştır. Sokrates’in 
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yaptığı ironinin amacı, diyalektik ilerleyişiyle alanı önce tüm yabancı maddelerden 

arındırmaktır. İroninin doğruluktan ziyade olumsuz bir yol olduğunu ifade eden 

Kierkegaard, yolu ele geçirememiş fakat bir  yanıtı olan herkesin ironiye sahip 

olmadığını düşünmektedir. Çünkü ona göre ironinin beraberinde getirdiği yol, bir 

sonucu olduğunu hayal eden kişinin ona sahip olması için kullanması gereken yol değil, 

sonucun o kişiyi terk etmesine götüren yoldur. Sokrates’in tam olarak yaptığı da 

Kierkegaard için bu olmuştur. 

Kierkegaard İroni Kavramı’nda ironiyi önce tüm belirlemeleri için geçerli olan 

özelliklerinden başlayarak ele alır. Başka bir deyişle genelden özele doğru giderek 

ancak tezinin sonuç kısmında hangi tür ironiyi savunduğunu netleştirir. Aynı doğrultuyu 

izlersek, öncelikle ironinin söylev sanatında sık kullanılan bir söz oyunu ve söylenen 

sözün aksinin ima edilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ona göre budalaca bir şeyi ciddi bir 

biçimde ve ciddi bir şeyi de jest yoluyla yazmak ironiktir. Bunun amacı okurun metinle 

oynayabilip, kendi sonucunu çıkarmasını sağlamaktır. Bu nedenle ironi dolaylı 

iletişimin bir parçasıdır. “İroni sıradan ve hemen anlaşılan konuşma biçimini hor görür. 

Kendisine özel bir takma adla yolcukluk yapar ve yüceltilmiş konumundan, sıradan 

vatandaş konuşmalarını acımayla izler. İroni geniş kitlelere ulaşmak istemez” (İK 228). 

Hemen anlaşılan konuşma biçimini hor görmesi, ironin dolaylı bir iletişim 

biçimi olduğu anlamına gelir. Önceki bölümlerde dolaylı iletişimin Kierkegaard 

söylemindeki önemine değinildiği için burada sadece dolaylı iletişimin ancak ironi ile 

gerçekleştirilebildiğini söylemekle yetineceğiz.  

 

Sokrates’in başkaca şeyler arasından sonsuz olanı ortaya çıkarmak 

istediği zaman kullandığı konuşma biçimi olarak ironi, ilk bakışta çılgın 

bir adamın konuşmasına benzer. Varoluş aldatıcı olduğu için Sokrates’in 

konuşmaları da öyledir. Sokrates konuştuğu herkesin onu anlamasını 

beklememektedir. Konuşmacı onun paradoksal ve çok anlamlı doğasını 

kavramaya hazır olmalıdır (CUP 77).  
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Kierkegaard, ironi kullanan kişiyi her zaman gizemli ve anlaşılmaz olarak algılar 

çünkü onun söylemi, dilin belli bir zümreye hitap  eden seviye ile herkese hitap eden 

seviyeleri arasında kasten yapılmış bir yarığa dayanır.  

  Kierkegaard’ın takma adlı eserlerinde söylenen her şeyin aslında başka bir 

anlamı olması ve estetik-etik eserlerin aslında daha yüksek bir amaca hizmet eden ara 

basamaklar olarak sunulması, Kierkegaard’ın ironiyi Sokratik bir yöntem olarak 

kullandığını göstermektedir. Takma adlı eserlerin ironisi, yazarın bütün amacının 

Hıristiyanlığı aydınlatmak olduğu düşünüldüğünde, görünenin gerisinde başka bir 

gerçekliğin olduğu imasıdır. 

 Kierkegaard ironinin tek kaygısının böylesi bir amaç uğrunda sadece 

olduğundan farklı görünmek olduğunu, ancak bunun çoğunlukla ketumluk olarak 

adlandırıldığını ifade eder. Bu bağlamda filozof, öncelikle edimsel ve potansiyel ironi 

arasında bir ayrım yapar (İK 236-7). Edimsel ironinin ketumlukla aynı şey olduğu 

düşünülebilir. Fakat filozofa göre ketumluğun, dışsal, kendisine yabancı bir amacı 

vardır. Öte yandan ironinin amacı yoktur daha doğrusu kendisinin dışında bir amacı 

yoktur, ironinin amacı kendisidir başka bir deyişle amaç zaten ironiden başka bir şey 

değildir.  

İronist kendisini olduğundan farklı gösterdiği zaman, amacının insanları buna 

inandırmak olduğu düşünülebilir. Ancak asıl amacı kendisini özgür hissetmektir ve 

bunu ironiyle elde eder. Bu yüzden ironinin dışsal bir amacı yoktur, amaç kendi 

içindedir. Bu bağlamda ironi Cizvitlikten temelde farklıdır; çünkü Cizvitlikte özne 

amacına ulaşmak için izleyeceği yolu seçmekte özgürken, ironide kesinlikle özgür 

değildir, çünkü bir amacı yoktur. İroninin iki yüzlülükle eş anlamlı olduğu 

düşünülebilir. İroni Danca’ya zaman zaman Skalkagtighed [muziplik] şeklinde 

çevrilmektedir, ancak ikiyüzlülük ahlaki çembere ait bir özelliktir; zira ikiyüzlü kişi 

kötü yürekli olduğu halde, sürekli iyi görünmeye çalışır. Öte yandan ironi metafizik 

çembere aittir; çünkü ironistin tek kaygısı, olduğundan farklı görünmektir. Bu nedenle 

Kierkegaard’a göre ahlaki belirlemeler ironi için fazla somuttur (İK 236). İroni, felsefi 

ya da varoluşsal bir yöntemdir ve bir yöntemin ahlaklılığından söz etmek mümkün 

değildir.  



 196

 Potansiyel ironi ise temelde pratiktir. Kierkegaard potansiyel ironinin teorik 

olduğu zamanların da bulunduğunu fakat bunun bir çelişki barındırmadığını ifade eder. 

Bunun nedeni potansiyel ironinin teorik olsa bile yeniden pratik olabilmek için teorik 

olduğunu düşünmesidir. Bu tür ironinin pratikliği, filozofun onun görünenin arkasında, 

içinde bulunulandan farklı bir şeyin gizlendiğinin kokusunu alır almaz, bunu herkese 

anlatmak istediği şey olduğunu görmesidir. İroninin kişide oluşturduğu bu duygu, 

öznenin kendisini özgür hissetmesine ve salt görünenin özne için hiçbir gerçeklik teşkil 

etmemesine neden olur.  

 

İroni öznelliğin bir belirlenimidir. İronide özne, olumsuz olarak 

özgürdür. Ona içerik verecek olan edimsellik yoktur; bu nedenle mevcut 

verili edimselliğin onu bağlayacağı kısıtlamalardan uzaktır; ancak olumsuz 

olarak özgür ve bu şekilde gezgindir, zira onu bağlayan hiçbir şey yoktur. 

İroniste belli bir heyecan veren bu özgürlük ve gezginliktir (İK 242).  

 

 Sokrates’in ironisinin öznellik ve edimsellik olduğunu ifade eden Kierkegaard, 

ironistin özellikle duyguları olmak üzere her şeyi şiirselleştirdiğini belirtir. 

Şiirselleştirmenin özgürlükle ilişkisi vardır. Ona göre bir yazar gerçekten özgür 

olabilmek için duygularını kontrol edebilmeli, bir duygunun derhal diğerinin yerini 

almasını sağlayabilmelidir. Ona göre Sokrates’in ironisi sadece konuşmalarında ve 

ifadelerinde değildir. Sadece ironik konuşmak onu Sokrates yapmaz, onun bütün 

varoluşu ironidir. İroni sadece retorik olarak değil, etik olarak da anlaşılmalıdır. 

Kierkegaard için ironi, “bir söylemin gelişimi içindeki değil, ironistin bütün varoluşu 

içindeki bir öğedir” (Gruyter 2006: 253). 

 Felsefe Parçaları’ndaki ironi, daha eserin ilk sayfasındaki alıntıdan 

anlaşılmaktadır. Kierkegaard’ın Shakespear’den alıntıladığı “İyi asılmak,  kötü bir 

evlilik yapmaktan daha iyidir” cümlesi, kitabın, Johannes Climacus’un bakış açısına ve 

yazarlığına sinen ironiyi dikkate almadan anlaşılamayacağını okura hissettirmektedir. 

Buradaki ironi, Hegel’e gönderme yapmaktadır (Evans 2006: 75). Kierkegaard, kötü bir 

evlilikle, din ile felsefe arasında bir uzlaşma yapma çabasını kastetmektedir.  
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Kierkegaard’a göre Hegel, dini felsefe ile evlendirmiştir. Böylelikle dini, felsefi 

akıl yürütme ile geçerli kılmak istemiştir. Ona göre Hıristiyanlığı felsefi açıdan 

kanıtlanabilir entelektüel bir öğreti haline getirmektense, öldürmek daha iyidir. 

Hıristiyanlığın Hegel gibi dostları olacağına düşmanı olmasının daha iyi olduğunu ima 

eden Kierkegaard, Hıristiyanlığı felsefi sistemle evlendirmektense asıp öldürmeyi tercih 

eder. Benzer bir ironi Kierkegaard’ın “Filozoflar zaten doğaüstü şeyleri sıradan ve 

değersiz yapmak için yok mudurlar?” sorusunda da karşımıza çıkmaktadır. Kierkegaard, 

hakikati değersiz yapmaktansa, iyi bir şekilde öldürmeyi yeğlemektedir.  

Kierkegaard ironinin etik yaşamla olan bağını incelemektedir. İroninin retorik 

dışındaki asıl öneminin etik yaşamla olan bağı olduğu başta söylenmişti. Şimdi 

Sokrates’in de asıl amacının etik yaşamı iyileştirmek olduğunu göz önünde 

bulundurarak, Kierkegaard’ın bu görüşünü daha yakından ele almalıyız. Çünkü 

amacımız bu bölümde ironinin ahlaki yükümlülüklerle olan ilişkisini ortaya çıkarmaktır. 

Bu ortaya çıkarıldığında Kierkegaard’ın felsefi söyleminde Sokrates’in ironi yönteminin 

izlerinin bulunduğu gösterilmiş olacaktır. Bu etkiyi görmezden gelmek hatalıdır çünkü 

Kierkegaard’a göre ironiyi varoluşsal bir durumla ele alan ilk kişi Sokrates olmuştur.  

Sokrates’le olan bağın anlaşılması için öncelikle kısaca Hegel’e geri dönmek 

faydalı olacaktır. Kierkegaard, Hegel’in ironiyi sonsuz mutlak olumsuzluk (infinite 

absolute negativity) olarak algıladığını düşünmektedir. Ona göre sonsuz mutlak 

olumsuzluk anlamındaki ironi, ironinin kendisini, şu ya da bu tikel fenomene ya da 

belirli bir şeye yönlendirmemekte, buna karşın varlığın bütününü ironik özneye 

yabancılaştırmaktadır. Kierkegaard, böylelikle öznenin varlıktan soyutlandığını; bu 

bağlamda verili gerçekliğin*  kişi için anlam ifade etmediğini belirtir. Bu, Kirkegaard’a 

göre gerçekliğin özne için geçerliliğini kaybetmesinden ötürü, öznenin de bir bakıma 

artık gerçek olmadığını göstermesi anlamına gelir (İK 239).  

                                                 
*İroni Kavramı’nın Türkçe çevirisinde ‘gerçeklik’ (actuality) kelimesinin karşılığı ‘edimsellik’ olarak 
kullanılmıştır. Söz konusu kelimenin burada ‘gerçeklik’ şeklinde kullanılması, ‘edimsellik’ sözcüğünün 
verili olan dış gerçeklik anlamını yansıtmadığının düşünülmesidir. Burada Kierkegaard bizce verili 
gerçeklikle, tüm normları ve değer yargılarıyla şekillenmiş olarak içinde doğulan çağı kastetmektedir. 
Gerçekliğe yabancılaşan özne bu norm ve değerlerin anlamsız olduğunu düşünerek mevcut kabulleri 
yadsımaktadır. 
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Anlatılmak isteneni daha net biçimde verdiği düşüncesiyle ‘sonsuz mutlak 

olumsuzluk’ kavramını, Brad Frazier’in** izini takip ederek bundan sonra ‘saf ironi’ 

şeklinde kullanmayı tercih ediyoruz. Saf ironi, ilkin bütünüyle verili gerçeklik 

karşısında eleştirel ve bağımsız bir duruşa sahiptir. İkinci olarak, saf ironi her şeyin 

verilen gerçeklikleri içinde boş göründüğüne yönelik bakış açısı kazandırır. Üçüncüsü 

sonuçta her şeyin değersiz olduğunun kabul edilmesiyle kişi bir çeşit negatif özgürlük 

kazanmaktadır. Böylece, son olarak saf ironinin bakış açısından “her şey” aslında 

“hiçbir şeye” dönüştüğü için,  kişide yabancılaşma gerçekleşir çünkü gerçeklik onun 

için geçerliliğini kaybeder. 

Bu noktada bazı sorunlar aydınlatılmalıdır. Birincisi, Kierkegaard verili 

gerçeklik ve bu gerçeklikten yabancılaşmakla ne kastetmektedir? İkincisi, saf ironiyle 

buluşan kişi için gerçeklik içindeki her şeyin boş veya “hiçbir şey” haline gelmesi ne 

anlama gelmektedir ve bu niçin olmaktadır? Üçüncüsü, böylesi bağımsız bir bakış 

açısından ironistin elde ettiği özgürlük ne tür bir özgürlüktür? Dördüncüsü, Kierkegaard 

bu durumu neden sonsuz mutlak olumsuzluk olarak adlandırmıştır?  (Frazier 2006: 

107). 

Kierkegaard ilk olarak bütünüyle verili gerçeklik ile Hegel’in Sittlichkeit ya da 

etik yaşam olarak adlandırdığı şeye gönderimde bulunur. Sittlichkeit, içinde yaşadığımız 

topluma karşı uymakla yükümlü olduğumuz kurallar bütünüdür. Başka bir deyişle bir 

tür kurulu sosyal düzen, aile, sivil toplum, farklı kurumlar ve devlet gibi yapıları içerir. 

Vatandaşlar bu kurum ve kuruluşlara uygun kimlikler geliştirirler. Bu kuruluşlar içinde 

miras alınan sosyal rollerden doğan ahlaki yükümlülükleri gerçekleştirmekten sorumlu 

insanlar bulunmaktadır. Saf ironi, Sittlichkeit’ın olumsuzlanmasıyla başlar. Böylelikle 

insanların kendilerini ve her şeyi sosyal normlara göre değerlendirmeleri son 

bulmaktadır.  

Toplumsal değerleri, yargıları, kuralları olumsuzlayan kişi artık içinde 

bulunduğu gerçekliğe yabancı halde gelir. Daha önceden sorgusuzca kabul ettiği tüm 

görüşler onun için artık bomboştur. İroni, gerçekliğin göründüğü gibi olmadığını ve 

kişinin şimdiye kadar hep evet dediği mevcut gerçekliğe hayır diyebilme gücüne sahip 

                                                 
** Rorty and Kierkegaard on Irony and Moral Commitment adlı eserin yazarı. 
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olduğunu görebilmesidir. Bu anlamda ironi, olumsuzlama ve yok sayma olarak 

karşımıza çıkar.  

Gerçekliğin olumsuzlanması, onun değersizleşmesine, tüm değerlerin buharlaşıp 

gitmesine ve kişinin verili düzene yabancılaşmasına neden olur. Bir birey olarak kendi 

bilincine varan bir kişi, kültürün ve toplumun tüm kurulu adetlerinden, çevresinde bilgi 

ve bilgelik adı altında kabul edilenlerden uzaklaşır. Olumlu olarak bunların geçersiz ya 

da yanlış olduklarını söylemektense, onlar hakkında yeterli olarak yanıtlanamayan 

sorular sorarak onları sarsar. Artık, önceden doğru veya gerçek olup olmadıkları 

sorgulanmaksızın kabul edilen şeyler, asılsız ön yargılar olarak ortaya çıkarlar.  

İroni eleştirel bir gözdür, fakat ironiye sahip olan herkes yabancılaşıp kendisini 

toplumsal normlardan soyutlayamamaktadır. Kierkegaard’a göre ancak saf ironist bunu 

gerçekleştirebilir. Saf ironist ile ironiye sahip bir insan arasındaki fark, Kierkegaard’a 

göre saf ironistin, temelde zorunluluklardan, kısıtlamalardan, karmaşık sosyal düzen 

içindeki uzun vadeli yükümlülüklerden bağımsız olmayı istemesidir. İronist için bunlar 

söz konusu değildir.  Saf ironist ve ironiyi günlük hayatlarında kullanan sıradan kişiler 

arasındaki fark, ikincilerin, yaşamlarında sürekliliğe sahip olmamalarıdır. Onlar ruh 

hallerinin akışına köle olmuşlardır. Bu nedenle de iç daralması yaşarlar. 

Tüm gerçeklikten bağımsız hale gelen ironist, bu şekilde özgürlüğe ulaşır. 

Ancak Kierkegaard’a göre bu, negatif anlamda bir özgürlüktür. Kierkegaard daha sonra 

bu türden özgürlüğün üzerine yükselecek olan pozitif özgürlükten bahsedecek ve saf 

ironiyi eleştirecektir. Bu konuya yeri geldiğinde yeniden dönülerek netlik 

kazandırılacaktır. 

Saf ironi olarak tanımladığımız sonsuz mutlak olumsuzluk, Kierkegaard’ın 

Hegel’den ödünç aldığı bir kavram olmakla beraber Kierkegaard, Hegel sisteminde bu 

kavramın karanlıkta kaldığını belirterek yeniden tanımlar.  

 

          İroni burada sonsuz mutlak olumsuzluk oluyor. Bunun olumsuzluk 

olmasının nedeni, sadece olumsuzluyor olmasıdır; sonsuz olmasının 

nedeni, şu ya da bu fenomeni olumsuzlamamasıdır; mutlak olmasının 

nedeni ise, olmayan bir yükseklik yoluyla olumsuzlamasıdır (İK 241).  
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 Bu tanımdan çeşitli anlamlar çıkar. İlkin Kierkegaard’a göre saf ironi bütünüyle 

olumsuz bir tutumdur. Onun olumsuzluğu daha yüksek olumlu bir ideal (gaye) uğruna 

hizmet etmesi anlamında değildir. Bir toplumun ideallerini bir uçtan bir uca gördükten 

sonra daha yüksek olumlu bir ideali kabul etmek, saf ironi tutumunu terk etmektir, 

ikinci olarak, saf ironistler, miras kalanlardan daha iyi adetler arama peşinde de 

değillerdir. Onlar, sadece verili adetlerin ciddiye alınması gerektiği görüşüne karşı 

çıkarlar. Daha ziyade, sosyal kurallardan ve adetlerden doğan sınırlayıcı 

yükümlüklerden sıyrıldıkları ölçüde özgür olurlar. Bu bakımdan ironinin olumsuzluğu 

sonsuzdur, açıktır ve sınırları yoktur (Frazier 2006: 111). 

Kierkegaard’a göre ironi her ne olursa olsun her şeye ilişkin ciddiyetin reddidir. 

İronist, olumlu bir içerik kullanmamalıdır. Ancak Kierkegaard, burada bir paradoksun 

olduğunu belirtir. Peki ya ironistin kendisi, hiçbir şey hakkında ciddi olunmayacak 

derken ciddi midir? Eğer ciddiyse o kendi kendisiyle çelişkiye düşecek ve artık saf 

ironist olmayacaktır, değilse, o halde kendini gerçekten ironist olmaya adamamıştır. 

Kierkegaard bu paradoksu aslında ironistin saf ironi tutumunu sürdürmesi için gerekli 

olan uyanıklığın kendisinin bir ciddiyet olduğunu söyleyerek çözmeye çalışır. İronistin 

bu ciddiyeti, ona göre hiçbir şey hakkında ciddi olmama durumunu sürdürme 

ciddiyetidir. Kierkegaard’ın, saf ironi tutumunun en nihayetinde bir şeyi 

konumlandırma amacı taşıdığını ve bu nedenle de özellikle (pozitif) bir şeye ilişkin 

ciddiyet olmasa bile bir tür ciddiyet olduğunu ifade etmesinin nedeni budur. Yine de 

Kierkegaard için bu, saf ironinin tutarlı olduğunu iddia etmek için yeterli değildir. Bu 

nedenle saf ironi, gerçek bir ironistin geliştirerek üzerine yükselmesi gereken bir 

tavırdır. 

Saf ironistin negatif özgürlük peşinde koşması, onun pozitif özgürlüğe 

ulaşmasını engellemektedir. Saf ironinin gerçek anlamda özgürlüğe götürmediğini ve 

tutarlı olmadığını ifade eden Kierkegaard, o halde neden hala ironiden vazgeçmek 

istememektedir? Bunun nedeni, filozofun ironinin kontrol altına alınabileceğine kendi 

deyimiyle yoluna konulabileceğine (mastered) inanmasıdır. Kierkegaard saf ironinin 

içerdiği sorunların, ahlaki yükümlülüklerle birleştirerek çözülebileceğini 
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düşünmektedir. Ona göre ironi yoluna koyulduğunda etik yaşam için zorunlu bir unsur 

haline gelmektedir. İroni Kavramı’nın son bölümünde yoluna koyulmuş bir uğrak 

olarak ironinin doğruluğu şeklinde açıkladığı ironi biçimi ile negatif özgürlüğün 

aşılacağını ve pozitif özgürlüğe ulaşılacağını iddia etmektedir. 

Kierkegaard, söz konusu ironi biçimini, eserlerinde yoluna koyulmuş ironiyi 

kullanan şairler ile bireysel varoluşlarında yoluna koyulmuş ironiyi kullanan sıradan 

insanlar arasında kurduğu analojilerle aydınlatmaya çalışmıştır. İroni, Kierkegaard için 

ahlaki yükümlülükler yoluyla geliştirilip kontrol altına alınabilir. Kierkegaard yoluna 

koyulmuş ironinin moral yükümlülüklere bağlı bir kişinin hayatındaki pozitif rolüne 

dikkat çeker. Bir şairin ya da yazarın ironi üzerinde ustalaşması gerektiğini ifade eden 

filozofa göre şairler, eserleriyle ilişkilerinde özgürdürler ve eğer yoluna koyulmuş ironi 

kullanabilirlerse ancak eserlerinin de belli ölçüde özgür olabileceğinden söz edilebilir. 

Yoluna koyulmuş ironi ne kadar çok olursa,  şair de eseri üzerinde o kadar özgür olur 

(CI 324). Bu nedenle ironi aynı anda hem şairi, hem de eseri özgür kılmaktadır. 

Bir şairin eseri ile ilişkisinde özgür olması, eserinin anlamının, değerinin veya 

imalarının sadece yazarın kendi anlayışıyla sınırlı olmadığını, dahası ondan bütünüyle 

farklı olduğunu kabullenmesidir. Fakat elbette tüm şairler böyle değildir ve çoğunlukla 

kendi niyetlerini okura benimsetmek isterler. Kierkegaard için Hegel de aynı hataya 

düşmüştür. Okurun, yazarın zihnindekileri tamamen ve aynı şekilde alması mümkün 

değildir. Farklı okurlar aynı eserde farklı bakış açıları, farklı imalar ve içerimler 

bulurlar. Bu nedenle Kierkegaard’a göre bunu kabul eden yazar ancak özgürdür. 

Yalnızca bundan dolayı eser de özgür olmaktadır çünkü yazarla sınırlanmamıştır. Eğer 

yazar, kontrol altına alınmış ironi kullanmada başarısızsa, bunun anlamı zaten yazarın 

kendisinin eseri ile ne amaçladığını bilmediğidir. Bu durumda, okuyucu eserin önemini 

kavrayamayacaktır.  

Bir yazarın yoluna koyulmuş ironi kullanmasıyla, bir kişinin bireysel varoluşu 

içinde ironi kullanması arasındaki ilişkinin ne olduğunu netleştirebilmek için bireysel 

varoluşu bir sanat eseri olarak düşünmemiz gerekir. Kierkegaard’a göre bir yazarın 

önemli bir eser yaratma amacında başarısız olması gibi, bir birey de sorumsuzca 

seçimler yaparak benliğini kurma görevinde başarısız olabilir. Kierkegaard bu 
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düşünceye ‘şiirsel yaşama’ kavramıyla ulaşmıştır. Ona göre şair, sadece şiirsel bir eser 

yaratarak şiirsel biçimde yaşamamaktadır.   

 

Şair bir şiir yaratıyor diye şiirsel bir şekilde yaşıyor değildir; çünkü 

eğer şiirin şairle bilinçli ve içe dönük bir ilişkisi olmazsa, şair içsel 

sonsuzluktan yoksun kalır, ki bu da şiirsel bir yaşam sürmenin en önemli 

koşuludur (böylece kişi şiirin sık sık sesini mutsuz kişiliklerden 

yükselttiğini ve şairin acı dolu yok oluşunun, şiirsel üretim için bir koşul 

olduğunu keşfeder). Tam tersine şair ancak ait olduğu çağa yönelir ve onun 

içinde eritilirse, ait olduğu gerçeklik (actuality) içinde olumluca özgür 

olursa, şiirsel bir yaşam sürebilir. Ancak bu şekilde şiirsel bir yaşam 

sürmek, diğer bireyler için de erişilebilecek bir şeydir. Ender bulunan 

yetenek ve şiirsel olarak yaşanan şeyleri şiirsel bir biçimde dile getirmekle 

kazanılan tanrısal mutluluk, doğal olarak seçilmiş kişilerin kıskanılan 

özellikleridir (İK 303). 

 

 Yoluna koyulmuş ironinin en fazla ihtiyaç duyduğu şey şiirsel yaşamaktır. 

Görüldüğü gibi Kierkegaard, öncelikle bir şairin eserindeki ironi ile başlamakta, sonra 

bu ironinin şairin yaşamındaki rolüne dikkat çekmekte ve oradan da herhangi bir 

insanın hayatındaki ironiye geçmektedir. Sadece şairlerin değil, her bireyin şiirsel bir 

yaşama ulaşabileceğini belirtmektedir. İşte Kirkegaard’a göre pozitif özgürlük tam 

olarak budur. Saf ironinin negatif özgürlük sağladığını ancak bunun sorunlu ve eksik 

olduğunu söyleyen filozof, pozitif özgürlüğe geçişi bu şekilde gerçekleştirmektedir. 

 

İroninin bu şekilde yoluna koyulması, fırtınalar koparıp her şeyi kasıp 

kavurduğu vahşi sonsuzluğun kısıtlanması, önemini kaybetmesi ya da 

tümden ortada bırakılmasını gerektirmez. Tam tersine ironiyi yoluna 

koyduktan sonra birey kendisini doğru yöne çevirince ironi gerçek 

anlamını ve tam geçerliliğini kazanmış olur. Kuşku felsefe için ne ise ironi 
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de kişisel hayat için odur. Filozoflar kuşku olmadan gerçek felsefe 

yapılamayacağını öne sürdüklerine göre, aynı iddiadan yararlanarak, ironi 

olmadan gerçek bir insan hayatı yaşanamayacağı da ifade edilebilir. İroni 

yoluna koyulduğunda, ilk iş olarak yoluna konulmadan önce hayatını 

sürdürdüğü ortama taban tabana zıt yönde harekete geçer. İroni artık 

sınırlar, sonlu kılar, tanımlar ve böylece doğruluk, edimsellik ve içerik 

üretir; azarlayıp cezalandırmak yoluyla denge, kişilik ve tutarlılık sağlar. 

İroni onu tanımayanların korktuğu, tanıyanların ise yere göğe 

sığdıramadıkları bir amir olmuştur. İroniyi anlamayan onun fısıltılarını 

duyamayan kişi, özel hayatın mutlak başlangıcı diyebileceğimiz şeyden 

yoksundur. Kimi zaman özel hayat için vazgeçilmez olan şeylere sahip 

değildir, yeniden doğmanın ve canlanmanın merhemi yoktur onda; 

sonlulukta yaşayan ruhu, her ne kadar cesurca ve büyük enerjiyle yaşıyor 

olsa da, sonlulukta kurtaran arındırıcı vaftiz suyu elinden alınmıştır. 

İnsanın çok bunaldığı zaman kendisini kaldırıp ironi okyanusunun 

derinliklerine atmasının, tabii orada kalmayıp sağlıkla, mutlulukla ve 

hafiflikle tekrar dışarı çıkarmasının getirdiği dayanıklılık ve kuvvetten 

habersizdir (İK 304). 

 

İroninin denge ve tutarlılık getirerek disipline sokan bir işlevi olması, 

Kierkegaard için bireyin pozitif özgürlüğünün çok önemli bir unsurudur. Burada denge 

ile kastedilen, saf ironistin radikal bağımsızlığı ile sıradan bir insanın sosyal 

yükümlülüklerine olan sorgusuz bağlılığı arasındaki dengedir. Bölümün başında kısaca 

değindiğimiz gibi saf ironi gerçekliğin tüm içerimleriyle olumsuzlanmasıdır. Verili 

gerçekliği bu şekilde olumsuzlayan kişi için toplumsal kural, değer ve yükümlülükler 

artık geçerliliğini kaybetmiştir.  Tüm değerlerin değersizleştiğini gören kişi kendini 

adeta bir nihilizm içinde bulur ve artık bu kişi için her şey mümkündür. Ancak her şeyin 

mümkün olması aslında hiçbir şeyin mümkün olmadığı paradoksunu beraberinde getirir, 

çünkü yapılan hiçbir şey kişi için artık hiçbir anlam içermemektedir. Bu durum 

Kierkegaard’a göre ancak kişiyi hayata bağlayan bazı unsurların var olmasıyla 
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çözülebilir. Amaç tüm değerlerin bütünsel olarak körü körüne yadsınması değil, 

sorgusuz kabullenilmemesi gerektiğinin ve eleştiriye açık olduğunun farkına 

varılmasıdır.  

Kişinin gerçekliği onun toplumsal kimliğidir, başka bir deyişle bir eş, oğul, 

torun, işçi ya da memur oluşudur. Verili gerçeklikle birlikte kişinin kendi gerçekliğini 

de yadsıması, onun içinde yaşadığı topluma ve kendisine yabancılaşması anlamına gelir. 

Ancak Kierkegaard’a göre bu yabancılaşma kişi için sağlıklı değildir.  

Saf ironi, yoluna koyularak bireyi sosyal rolleriyle ahlaki açıdan sorumlu olacak 

şekilde yüz yüze getirmelidir. Bu sayede birey, bu rollerin eleştiriye açık olduklarını 

ancak onlara bir ölçüye kadar direnebileceğini anlar. Kierkegaard’a göre özgürlük bu 

şekilde arttırılabilir. Özgürlük verili gerçekliğin reddedilebileceğinin, normlara hayır 

denebileceğinin farkına varılmasıdır ama bunun bir çırpıda her şeyi değersizleştirecek 

şekilde yapılması değildir. Kişi bu sayede seçimlerinde özgür olduğunun farkına varır. 

Kierkegaard’ın gözünde gerçekliğin bütünsel olarak reddedilmesi bir seçim değildir. 

Özgürlük hayata bütünüyle hayır demek değil, önceden sorgusuzca benimsenen pek çok 

şeye hayır diyebileceğinin farkına varılmasıdır. Kierkegaard, bireyin sosyal kimliğini ne 

ilahlaştırması ne de ona kayıtsız kalması taraftarıdır. 

Yoluna koyulmuş ironi, bireye toplumunun kendisini yargıladığı nesnel ölçütü 

eleştirel biçimde değerlendirebilme yeteneği verir. Yoluna koyulmuş ironi sosyal 

değerleri eleştiri yapmadan sorgusuzca kabul eden sıradan insan ile onları hiçliğe 

indirgeyen saf ironist arasında yer almaktadır. Kierkegaard’a göre bu iki aşırı uç 

arasındaki denge kurulmalıdır. Bu bakımdan saf ironistin sosyal değerlerden 

bağımsızlığı sağlıksız bir durumdur. Sosyal değerlere bir ölçüde bağlılık, tercih 

yapabilmek ve seçimlerinin sorumluluğunu alabilmek için gereklidir. Gerçekliği 

bütünüyle yadsıyan bir kişinin ne seçim yapacak olanakları kalır ne de sorumluluk 

alması mümkündür. 

Kierkegaard’ın etik değerleri ön plana çıkaran bu tutumu, akla İbrahim’in etik 

olanı teolojik uğrunda askıya alışının paradoksal olup olmadığı sorusunu getirebilir. 

Bilindiği gibi İbrahim, bir baba ve bir insan olarak ahlaki yükümlülüğünden 

vazgeçmiştir. Yine de burada üzerinde durulması gereken nokta, İbrahim’in eyleminin 
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arkasında iman sıçramasıyla gerçekleştirdiği bir seçimin bulunuyor olmasıdır. 

İbrahim’in etik olanı askıya alışı, tüm etik değerlerin bir çırpıda yadsınması değildir.  

İbrahim eylemini sonuçlarının sorumluluğunu alarak hayata geçirmiştir. Evlat 

katili olmanın toplumda nasıl karşılanacağını ve kendisinin ne şekilde yargılayacağını 

bilerek eylemiştir. Oğlunu kurban ettikten sonra olacakları göğüsleme cesaretini 

göstermiştir.  Ancak saf ironist aynı durumda toplumun kendisini ne şekilde 

yargılayacağına karşı kayıtsızdır. Saf ironistin tavrı nihilisttir, onun gözünde bütün 

değer yargıları anlamsızdır. Kierkegaard, yoluna koyulmuş ironinin toplumsal değerleri 

sorgusuz olumlayan bir insan ile onları sorgusuz yadsıyan saf ironist arasında dengede 

olduğunu ifade ederken, bu tarz bir durumdan söz etmektedir. Çünkü değerlerin 

bütünsel olarak yadsınması bireyin sorumluluk alarak seçim yapma olanağını ortadan 

kaldırmaktadır. 

İbrahim, seçimini yaparak etik değerleri askıya alırken, saf ironistin gözünde her 

şey zaten hiçbir şey haline geldiği için herhangi bir seçim yoktur. İşte bu nedenle 

İbrahim seçim yaptığı için özgürken, saf ironist değildir. Saf ironist ahlaki 

yükümlülükten yoksundur ama onları daha yüksek bir amaç için askıya almış değildir. 

Kierkegaard için bu, saf ironistin farkına varamadığı pozitif özgürlüktür ve ironinin 

yoluna koyulmasını gerektirir. 

Buraya kadar anlatılanlardan sonra Kierkegaard’ın ironiyi neden estetik ile etik 

varoluş alanı arasında yer alan bir ara durak olarak konumlandırdığı anlaşılmaktadır. 

Yoluna koyulmuş ironi Kierkegaard için etik yaşamın habercisidir. Etik değerlere körü 

körüne değil, eleştirel fakat bilinçli olarak bağlı olmanın gerekliliğine inanan 

Kierkegaard için kontrol altına alınmış ironi ahlaki bir yaşamın koşulunu 

oluşturmaktadır. 

Kierkegaard’ın ironi anlayışının etiğe kapı açtığını ifade ettikten sonra, Sokrates 

ile olan benzerliğini daha yakından kavrayabiliriz. Kierkagaard için Sokrates gerçekte 

Yunanistan’daki en ciddi insandı çünkü uğraştığı şey aynı anda hem yaşamın hem de 

ölümün konusuydu (SLW 335). Sokrates insanlara ahlaki bir yaşamın gereklerini 

anlatırken adeta ölüme hazırlık yapıyordu çünkü belirli bir zamanda ve belirli bir yerde 

var olan güzel ya da erdemli bir insan hakkında konuşmak yerine güzelin ve erdemin 
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kendinde ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu nedenle onun peşinde olduğu görünen 

dünya değildi. 

Sokrates’in konuşmaları, Atinalıların ruhlarının, iyi bir hayatın nasıl 

yaşanacağına ilişkin bilgisizliklerine bağlı olarak tehlike içinde olduğu öncülüne 

dayanıyordu. Sokrates’in ironisi, kendisini konuştuğu kişinin inançlarına ve değerlerine 

doğrudan saldırmaktan alıkoyarken, o hâlâ insanları ahlaki davranış ve görüşlerinin 

doğruluğu hakkında düşünmeye sevk ediyordu (Sarf 1983: 266). 

Kierkegaard, ironinin etik yaşamla olan bağı üzerinde durmuştur, Sokrates de 

ironiyi aynı şekilde insanları ahlaki bir yaşama sevk etme çabası içinde kullanmıştır. 

Kierkegaard’a göre Sokrates’in ironisi sadece konuşmalarında ve ifadelerinde değildir. 

Sadece ironik konuşmak onu Sokrates yapmaya yetmemektedir, Sokrates’in bütün 

varoluşu ironidir. O, ironiyi sadece retorik olarak kullanmamış ve etik içerimler 

yüklemiştir. Yine de bu, onun ironiyi bir diyalog biçimi olarak kullanan ilk kişi olduğu 

gerçeğinin önemini azaltmamaktadır. 

 

  Sokrates, çelişki ve paradoks kullanma sanatını iyi anlamıştı ve 

söyleminin çeşitli anlam seviyeleri içermesinden ötürü konuşmalarında zeki 

bir biçimde asla görüşlerini ve değer yargılarını doğrudan ifade etmezdi, 

çünkü ironinin doğası bazı şeyleri söylenmemiş ya da sadece kaçamak 

olarak ima edilmiş bırakır (CI 86). 

 

Kierkegaard’a göre Sokrates’in bilgisizliği ironiktir. Çünkü tartışmalar sırasında 

onun bildiğini iddia eden kişiden çok daha fazla şey bildiği açıkça görülmektedir. 

Sokrates’in ironisi hem çağının değerlerine karşı takındığı olumsuz tavır nedeniyle 

negatif, hem de değerleri yadsımanın ardından etik yaşama yaptığı vurgu nedeniyle de 

pozitiftir. “İroni yoluna koyulduğu zaman, işlevi, özel hayatın sağlık ve doğruluk 

kazanması için büyük önem taşır” (İK 305). 

Sokrates ironiyi, tam da Kierkegaard’ın özel hayatın mutlak başlangıcı olarak 

adlandırdığı şeye ulaşmak için kullanmıştır. İroni, kavramların içini boşaltmaya yarayan 
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bir yöntem olarak, ahlaki bir yaşam uğrunda içlerinin yeniden doldurulmasını 

sağlamaktadır. Kierkegaard, doğrudan, insanlara gerçek anlamda birer Hıristiyan 

olmadıklarını söylemekle işe başlamak yerine, tıpkı Sokrates gibi mevcut Hıristiyanlık 

kavramının içini boşaltmayı tercih etmiştir. Okura ulaştırmak istediği görüşlerini 

doğrudan değil fakat imalı biçimde aktaran Kierkegaard, tıpkı Sokrates gibi geniş 

kitlelere düşüncelerini benimsetme kaygısı gütmemiştir.  

 

4.8.  Kierkegaard’ın Sokratesi Aşma Çabası 

 

Bu bölüme kadar Kirekegaard’ın felsefi yöntem bakımından Sokrates ile olan 

benzerliğini ve Sokrates’in Kierkegaard için oldukça önemli bir model olduğunu ortaya 

koymaya çalıştık. Söz konusu iki filozof arasındaki büyük benzerliklere rağmen 

Sokrates’i her daim övmekten çekinmeyen Kierkegaard’ın, varoluş alanlarından söz 

ederken Sokrates’i etik varoluş alanı içersine dâhil edişi çelişkili görülebilir. 

Kierkegaard, Sokrates’e fazlaca şey borçlu olmakla beraber, onu niçin en fazla önem 

verdiği dinî varoluş alanına yerleştirmemiştir? Kierkegaard’ın Sokrates’te eksik 

olduğunu düşündüğü bazı noktalar vardır. Bu nedenle Sokratik filozof Kierkegaard’ın 

en nihayetinde Sokrates’i aşma çabası içinde olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.  

Kierkegaard’ın Sokrates felsefesinde eleştirdiği en önemli noktalar, anımsama 

kuramı ve buna bağlı olarak günah bilincinin eksikliğidir. Anımsama kuramı hakikatin 

kişiye içsel olduğu varsayımına dayanmaktadır. Sokrates’in tüm çabası kişide örtük 

olarak var olan hakikati doğurtma yöntemi ile açığa çıkartmaktır. Anımsama ilkesi 

temelde her insanın hakikate sahip olduğunu ima eder, bu durumda hakikatin farkına 

varılma ‘an’ının kendisi önemsizdir. Eğer ‘an’ Kierkegaard’ın ifade ettiği gibi ayırıcı bir 

öneme sahipse, o zaman bu, aşkın hakikatin ruhumuzda o ana kadar var olmadığı 

anlamına gelmektedir. Bu bakış açısına göre hakikat ruha içkin değildir. Hakikati 

arayan kişi o ana kadar ona sahip değildir. Daha önceki bölümlerde üzerinde durulduğu 

gibi felsefi ve dinî hipotez, hakikati anlamanın öğrencinin kendi çabasını 

gerektirdiğinde hem fikirdir. Ancak bu çabanın hakikatin elde edilmesinde nasıl 

sonuçlandığı konusunda felsefi ve dinî hipotezler farklılaşmaktadır. 
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Kierkegaard’a göre hakikat kişinin içindeyse, başka bir deyişle kişinin 

kendisinden doğuyorsa, Sokrates’ten öğrenilen tek şey hakikatin kişi için tarihsel bir 

ilgiden başka bir şey olmadığıdır. Hakikatin ruhumuzda olduğu varsayımı, uygun 

yöntemle herkesin ona sahip olacağı anlamına gelmektedir. Felsefi hipotezde hakikat, 

insanın her zaman erişilebileceği bir konumdadır. Ancak başından beri ifade ettiğimiz 

üzere, Kierkegaard, hakikatin ancak Tanrı tarafından bireye verilebileceği iddiası 

üzerinde durmaktadır. Bu nedenle kendini mutlak paradoksa iman sıçramasıyla 

bırakmayan bir insanın Tanrı’nın verdiği hakikati ele geçirebilmesi imkânsızdır.  

Kierkegaard için, Sokrates’in felsefi hipotezde ifade ettiği anımsama ilkesinin 

hakikatin içsel olduğu varsayımı, aslında Sokrates’in günah bilincine sahip 

olmamasından kaynaklanmaktadır. “Kierkegaard’a göre hakikat yoksunu olma ve kendi 

kusuru yüzünden böyle olma durumuna günah denir” (FP 19). Sokrates’in 

Hıristiyanlığın bakış açısından günahın farkında olmadığını belirten Kierkegaard, 

Sokratik anlamda günahın bilgisizlik olduğunu ifade eder. Ona göre hiç kimse bilerek 

kötülük yapmamaktadır. Bu nedenle erdemlerin bilgisine sahip olmayan kişi nerede, 

nasıl eylemde bulunacağını bilmediğinden ötürü yanlış kararlar verebilmektedir. 

Sokratesçi anlamda günah, bilmemektir. Kierkegaard’a göre ise günah, imanın 

zıttı olarak karşımıza çıkar. Bu, kişinin kendi hatasıyla Tanrı’dan uzaklaşarak 

hakikatten kopma durumudur. Bu nedenle günahın zıttı Sokrates’te erdem, başka bir 

deyişle bilgelikken, Kierkegaard’a göre böyle değildir.  

Sokrates için günah işleyen bir kimse doğru eylemde bulunamıyordur çünkü 

doğrunun ne olması gerektiğini anlayamamıştır. Oysa Kierkegaard Hıristiyanlığın 

insana doğruyu anlamamanın değil, doğruyu anlamak istememenin, doğruyu 

istememenin söz konusu olduğunu göstererek günahkâr insanı eğiten Tanrı’nın bir 

vahyinin zorunluluğunu ortaya koyarak başka bir şekilde başlar. Hıristiyanlık, daha 

sonradan doğru olanın ne olduğunun anlaşılmasına rağmen, kişinin doğru olanı yapmayı 

istemeyebileceğini göstermektedir. Kierkegaard’a göre anlamak, insansal bir süreçtir 

başka bir deyişle insanın insanla olan ilişkisidir, ama inanmak Tanrısal olanla ilişkisidir. 

Bu nedenle Hıristiyanlık için günah bilginin içinde değil, istencin içinde ortaya 

çıkmaktadır. O halde Kierkegaard günahı, Tanrı’nın İsa bedeninde cisimleşerek kendi 
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doğasını insanlara açmasında sonra, Tanrı huzurunda kendi olunmanın istenmediği 

umutsuzluktur veya kendi olunmanın istendiği umutsuzluktur  (ÖHU 109-10). 

Kierkegaard’a göre Sokrates’te günah bilinci yoktur çünkü o, istencin 

özgürlüğünü tam olarak görememiştir. Bu nedenle de etik varoluş alanının ötesine 

geçememiştir. Kierkegaard’a göre eğer Sokrates, iradenin sapkınlığı hakkında bir şey 

bilmiyorsa bunu hiç deneyimlemediği içindir. Sokrates hakikati varoluşla, ideali 

aktüelle birlikte tutabiliyordu, çünkü iradesi ‘iyi’ anlayışıyla uyum içindeydi. Onun için 

bilme ve olmanın birliği erostan başka bir şey değildir. Sokrates, bilerek ve isteyerek 

kötülük yapılamayacağını ifade ederken iradenin istemli biçimde seçim yapabilme 

yetisine sahip olduğunu görememiştir.  

Kierkegaard için kişi eğer hakiki değilse bu, kendi hatasıyla düşmüş olduğu bir 

durumdur. Bu hatanın günah olduğunu belirten Kierkegaard, ancak Tanrı’nın öğrenciyi 

günahından kurtarabileceğini, başka bir deyişle hakikatin sadece ilahî öğretici yoluyla 

öğrenilebileceğini ifade eder. Tanrı, hakikat içinde olmayan günahkâr insan ile 

arasındaki mutlak farkı İsa bedeninde cisimleşerek mutlak eşitlik haline getirir. Bu 

nedenle Sokratik doğurtmanın simgelediği felsefi hipotez,  kişi için sadece bir fırsattır. 

Ancak dinî hipotezin öznesi olan Tanrı, kişi için sadece bir fırsat değil, hakikatin 

kendisidir.  

Delphoi tapınağındaki kehanet, Sokrates’in gözlerini hakikate doğru çevirmiştir 

ama Sokrates’in kendisi diğer insanlar için artık sadece bir fırsattır, o hakikatin kendisi 

değildir. Sokrates’in bakış açısından Tanrı, ona sahip olmadığı bir şey vermemiştir,  

hakikat zaten Sokrates’in ruhuna içkindir. Hakikati anlamanın koşulunu Tanrı’dan 

almayan Sokrates,  bu nedenle dinî varoluş alanına dâhil edilememektedir.   

Kierkegaard’a göre Sokrates zaten en başta anımsamanın amaçladığı aşkın 

hakikati bütünüyle kavrayamadığı için hakikatin gerçekten kehanetle veya anımsamayla 

ele geçirilir olduğundan emin olamamıştır. Oysaki İbrahim, Tanrı’nın kendisinden 

oğlunu kurban etmesini istediğinde hakikatin ne olduğunu en başından beri bilmektedir. 

Bunu Sokrates gibi deneme yanılma yoluyla sonradan elde etmemiştir. Fakat bilindiği 

gibi Sokrates, başta kehanetin ne anlama geldiğini anlamamış ve aklının karıştığını itiraf 

etmiştir. Ancak sonraları tartışmaya girdiği insanların bilgisizliklerini gördükçe 
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kendisine verilen görevin ne olduğunu anlamaya başlayan Sokrates, içindeki erosla 

imana giden yolu açmış, fakat Hıristiyanlık anlamında bir imana tam olarak sahip 

olamamıştır. 

Sokrates günah, Tanrı ve paradoksu dinî hipotezle uyum içinde anlayamamıştır. 

Yine de felsefi eros deneyimi ona bunlara ilişkin güçlü bir ima vermiş ve bu, 

Kierkegaard için güçlü bir esin kaynağı olmuştur. Eros, Sokrates’e mutlak paradoksun 

yolunu açmıştır fakat bu, onun felsefi anımsamayla ele geçirilebileceği anlamına 

gelmemektedir. Kierkegaard’a göre birinin hakiki olmadığını anlamak için hakikati 

bilmek lazımdır. Bunun için de dinî hipoteze göre ‘an’da Tanrı tarafından sağlanmış 

koşul gereklidir.  O halde bu koşulun anımsamayla elde edilmesi mümkün değildir. 

Sokrates’teki felsefi eros, iman için bir hazırlıktır.  Kısacası Sokrates, bir Hıristiyan 

olmadığı için Tanrı ona bilinmez kalmıştır. 

Kierkegaard için Sokrates’in göremediği diğer bir nokta, Tanrı’nın, günah içinde 

olmasına rağmen insana yönelik koşulsuz sevgisidir. Tanrı, sevgisi ile insana yönelir ve 

onu kurtarmak ister. Ancak Sokratik bakış açısından bu sevgiyi açıklamak mümkün 

değildir. Çünkü Sokrates’e göre sevgi, kişinin kendisinde eksik olan özelliklere sahip 

birine duyulan ihtiyacı ima eder (Şölen 200 a-b). Ancak Kierkegaard’a göre Tanrı’nın 

başka bir şeye ihtiyaç duyması mümkün değildir. Sokrates’e göre sevgi iyi ve güzel 

olanı arzular yine de Tanrı tarafından sevilen öğrenci hakiki olmadığına göre iyi ve 

güzel de değildir. Bu kişinin günah içinde olmasına rağmen Tanrı’nın ona sevgiyle 

yönelerek kurtarmak istemesinin nedeni, Tanrı’nın sevgisi olmadan kişinin hakikate 

ulaşamayacak oluşudur. Tanrı’nın sevgisi onun özgür seçiminin göstergesidir ve 

koşulsuzdur. 

Sokratik bakış açısından Delphoi’deki Tanrı’nın ona niçin yardım ettiği nasıl 

açıklanmaktadır? Eğer Tanrı sevgiyle harekete geçirildiyse –ki Sokrates’e göre sevgi 

ihtiyaçtan ayrılmamaktadır-, bunun tek nedeni Tanrı’nın tapınılmak istemiş olduğudur. 

Fakat bu da pagan anlayışı akla getirir. Ancak Sokrates’in böyle bir anlayışa sahip 

olmadığına değinilmişti. Kierkegaard için Sokrates, Tanrı’nın koşulsuz sevgisini 

açıklamakta başarılı olamamıştır.  
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Kierkegaard için, Sokrates’in ötesine geçmek de Sokratik bir çabadır. Sokratik 

biçimde yaşamak, kendini bilme çabasının insan anlayışını aşan bir aşkın varlığın 

rehberliğini gerektirdiğini kabul etmektir. Sokrates kendisini bu rehberliğe, içindeki 

tutku ve erosla açık hale getirmiştir. Bu şekilde imana giden yolu aralayabilmiştir. Yine 

de Kierkegaard’a göre erosun ötesine geçilmelidir. Sokrates,  erosla öznelliğe vurgu 

yapmıştır, ancak Kierkegaard’ın Bilimsel Olmayan Sonuçlandırıcı Notlar’da iddia ettiği 

nokta, öznelliğin en yüksek tutkusunun erosta değil imanda olduğudur. Bu nedenle 

Tanrı’nın yardımı gereklidir. Sokrates bu tanrısal yardımın ilkel bir örneğini 

deneyimlemiştir ancak yine de onun imanı ile Hıristiyan imanı arasında farklar 

bulunmaktadır. Sokrates’in ‘kendini bil’ ifadesi etik içerimlere sahip olması bakımından 

çok önemlidir ancak Kierkegaard’a göre etik alanın ötesinde dinî varoluş alanına 

geçilebilmesi için Tanrı’yla imanın Hıristiyan anlamında bir ilişki kurulmalıdır. 

 Kierkegaard, Felsefe Parçaları’nda bu anlamda Sokrates’in ötesine gittiğini 

söylemektedir: 

 

Bu proje açıkça Sokrates’in ötesine gider. Böylece Sokratik olandan 

daha doğru olup olmadığı ise tamamen farklı bir sorudur; bu soruya bir 

solukta cevap verilemez, zira burada yeni bir organ kabul edilmiştir: İman; 

ve yeni bir varsayım: Günah bilinci; ve yeni bir karar: An; ve yeni bir 

öğretmen: Zaman içindeki Tanrı. Bunlar olmasaydı, iki bin yılı aşkın bir 

süredir takdir gören, benim de en ateşli heyecanla yaklaştığım o ironistin 

karşısına sorgulanmak üzere çıkmaya cesaret edemezdim. Ama onun kadar 

iyi söyleyemesem de onunla özünde aynı şeyi söylerken Sokrates’in ötesine 

geçmek- en azından bu Sokratik değildir (FP 117). 

 

  Kierkegaard sonuç olarak, Sokratik söylem ve yöntemi tüm içtenliğiyle överek 

takdir etmesine karşın iman, günah, an ve İsa bedeninde zamansal hale gelen sonsuz bir 

Tanrı kavramlarıyla Sokrates’in ötesine gitmek istediğini belirtmektedir. Ona göre 

Sokrates’in tek şanssızlığı Hıristiyanlıkla tanışmadan ölmesidir. Yine de buna rağmen 
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Kierkegaard, Sokrates’in Hıristiyanlığa kapı açan fazlaca boyuta sahip olduğunu 

düşünmüştür. 
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SONUÇ 
 

Søren Kierkegaard’ın felsefi görüşlerinin genel hatlarıyla incelendiği tezimizin 

asıl amacının filozofun felsefesinden çok, onun felsefesini ortaya koyma biçimini başka 

bir deyişle yöntemini incelemek olduğu belirtilmişti.  Bu hedef doğrultusunda yapılmak 

istenen, söz konusu filozofun yönteminin Sokratik yöntemle derin benzerlikler 

içerdiğini ortaya çıkarmaktı. Çalışmanın, bu benzerliklere aydınlatıcı bir çerçeve çizme 

çabasında oluşu, her iki filozofun felsefi söylemlerini öncelikle ayrı ayrı incelemeyi 

gerekli kılmıştır. Ancak bunun da öncesinde sözü edilen iki filozofun, onları felsefe 

tarihinde yer alan pek çok filozoftan farklılaştırırken, birbirlerine yakınlaştıran temel 

unsurların gün ışığına çıkarılması gerektiği düşüncesiyle, ilk bölümümüzde kabaca 

felsefi söylemden ne anlaşıldığına değinmeyi uygun bulduk.  

Amacımız doğrultusunda ilk bölümümüzde felsefi söylemin, bilen özne ile 

bilinen nesne arasında kurulan çeşitli ilişki biçimlerinden yalnızca biri olduğunu ve 

kendisini oluşturan filozoftan ayrılmadığını ortaya koymaya çalıştık. Gündelik 

konuşmalarımızı oluşturma biçimlerimiz, bilim, sanat, din ve felsefenin kendi 

görüşlerini ortaya koyma biçimleri, çok çeşitli söylem türlerinin oluşmasına neden 

olmaktadır. Yine de bu söylem biçimlerini aslında bir ve aynı olan gerçekliğe farklı 

açılardan yaklaşmak ve onu farklı yorumlamak şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla her 

söylemin, onu ortaya koyan kişinin hayata karşı duruşu ve karakteriyle yakından ilişkili 

olduğu söylenebilir. Bu bağlamda felsefe açısından düşündüğümüzde, felsefe tarihinde 

aynı konuya ilişkin görüşlerin, filozofun söylemini ortaya koyma biçimine bağlı olarak 

farklılaştığı görülmektedir. Söylemin, onu kuran filozofun karakterinden bağımsız 

olmadığı olgusu, Sokrates ve Kierkegaard’ı birer birey olarak birbirlerine yaklaştıran 

önemli bir unsurdur. Bu unsur, bizi Sokrates’in Kierkegaard ile anılmaya başlanan 

varoluş düşüncesini ve varoluşçu söylemi öncelediği kanısına götürmüştür. Çalışmanın 

tamamlanmasıyla bu görüşü destekler nitelikte verilere ulaşıldığı görüşündeyiz. 

Bilim, sanat, din ve felsefenin söylemleri hiç şüphesiz varlık/varolan üzerine 

düşünceleri dile getirmektedir. Mümkün tüm düşünme edimleri sonucunda ortaya konan 

söylemleri birbirinden ayıran özelliğin söylemin kuruluş biçimi olduğunu belirttikten 
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sonra, felsefi söylemi de geleneksel ve varoluşçu olmak üzere ikiye ayırdığımız ilk 

bölümde, Kierkegaard’ın felsefi söyleminin ikinci türe girdiğine ve bunun geleneksel 

felsefi söylemde büyük bir yenilik olarak karşımıza çıktığına kısaca değinerek tezimize 

giriş yapmak istedik.  

Felsefi söylemde çeşitliliğin kaynağı, felsefenin kavramlar yaratması ve bu 

kavramlarla iş görmesidir. Bu anlamda felsefi söylemlerin birbirinden bütünüyle kopuk 

ve bağımsız kendilikler olarak karşımıza çıkmadığı görülmektedir. Her filozof, 

kendinden önceki söylemle büyük ölçüde hesaplaşarak ve kullanılan kavramlara yeni 

içerimler ekleyerek kendi söylemini kurmaktadır. Kavramlar yaratmak, literatüre hiç 

duyulmamış bir sözcük eklemek değil, kavrama yeni bağlamlar ekleyerek, kavramın, 

söylemin kurulma sürecindeki seyrini değiştirmektir.  

Her felsefi söylem varlık, düşünce ve dil ile kurulan özel bir ilişkiyi dile 

getirmektedir. Temelde bu üç öğeyi birbirlerinden ayırmanın mümkün olmadığını 

düşünsek de, felsefe tarihine baktığımızda farklı dönemlerde bu öğelerden birinin 

diğerinin önüne geçtiğini görmekteyiz. Söz gelimi Antik Çağ, hiç şüphesiz dil ve 

düşünme ilişkisinin varlık temelinden kurulmaya çalışıldığı bir dönem olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Varlığın özünün ortaya çıkarılma çabasının sonucu olarak bir arkhe 

arayışının söz konusu olduğu Antik Çağ felsefesi, değişimin ardındaki değişmez 

gerçekliği bulmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda filozofların temel ilgisi varlık ekseninde 

şekillenmiştir. 

Modern dönemle birlikte varlık, düşünme ve dil arasındaki ilişkinin özne 

merkezinden kurulmaya başlandığı görülmektedir. Kendisini bilen bir özne olarak 

tasarımlayan birey için varlık, bilinen bir nesne olarak şekillenmiştir. Bu dönemde 

felsefi söylemin epistemoloji ekseninde, başka bir ifadeyle düşünmeyi merkeze alarak 

kurulduğu görülmektedir.  

20. yüzyıla gelindiğinde ise felsefi söylemin dili ön plana çıkardığı fark 

edilmektedir. Metafiziği dışlamak ve felsefeyi bilimsel bir temele oturtmak adına 

yapılan dilbilimsel analizler varlık, düşünme ve dil arasındaki ilişkinin bu dönemde 

dilden hareketle kurulduğunu göstermektedir.  
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Felsefi söylemin ne söylediğinin yanı sıra, onu nasıl söylediği de söylemi kuran 

oldukça önemli bir boyuttur. Tezimizin asıl maksadı, felsefi söylemde biçimsel ve 

içeriksel açıdan bir dönüşüm gerçekleştirdiğini düşündüğümüz Kierkegaard’ın 

farklılığını, onun Sokrates’le olan benzerliği temelinde ortaya koymaktır. Bu amaçla, 

Kierkegaard’ın felsefi söylemde gerçekleştirdiği yeniliğin anlaşılması için, öncelikle 

kendisinden önceki felsefi söylemin neyi, nasıl dile getirdiğini ortaya koymaya çalıştık. 

Böylelikle Antik Çağ’dan başlayarak 19. yüzyılda Kierkegaard tarih sahnesindeki yerini 

alıncaya kadar gerçekleştirilen felsefi söylemi ‘geleneksel felsefi söylem’, 

Kierkagaardcı söylemi ise ‘varoluşçu söylem’ şeklinde nitelendirdik.  

Geleneksel felsefi söylemin konusunun bir töz arayışı olduğu saptamasıyla, bu 

arayışın beraberinde değişmez bir özü varsaydığı sonucunu temele alarak, geleneksel 

söylemi spekülatif söylem biçimi olarak nitelendirdik. Özcü yaklaşımın içinde, 

varoluşçu söylemin özenle üzerinde durduğu öznellik, bireysellik ve varoluş 

kavramlarına yer olmadığı görüşünden hareketle spekülatif felsefenin, sistemci 

bütünselliği içinde tutarlılığın, zorunluluğun, geçerliliğin, soyutlamanın ve akılcılığın 

çok önemli bir yeri olduğu saptamalarına ulaştık. Böylelikle geleneksel felsefi söylem 

biçiminin karşısına öznellik, bireysellik ve varoluş kavramlarına yer vererek tutarsızın, 

olumsalın, somutun ve akıl dışı olanın konu edinildiği varoluşçu söylem biçimini 

yerleştirdik. Bu ayrımı daha da netleştirmek adına çeşitli filozofların insan anlayışlarını 

bir söylem biçimi olarak ele alıp, tarihsel bir incelemeye tâbi tutarak felsefi söylemde 

theoria ve praxis ayrımına değindik. 

Söz konusu ayrımın Kierkegaardcı söylemin farklılığına işaret edeceği 

düşüncesiyle, özü bilme amacıyla insanın aklına ve bilme yetilerine vurgu yapan 

theoria etkinliğinin insan dünyasını ve eylemlerini açıklamada yetersiz kaldığı görüşüne 

ulaştık. İnsanın, özü önceden belli olan tamamlanmış bir varlığa indirgenmesinin, onun 

hayatındaki seçimlerinde büyük etkisi olan duygu ve eğilimlerin, başka bir deyişle akıl 

dışı boyutunun göz ardı edilmesine neden olduğu kanısıyla, felsefi söylemi theoria’dan 

praxise doğru yönlendiren Kierkegaard’ın bu bağlamda felsefe tarihinde büyük bir 

yeniliğe adım attığını ortaya koymaya çalıştık. “İnsan nedir?” sorusuna verilen 

yanıtların incelenmesi, bu ayrımın nasıl şekillendiği konusunun açıklık kazanmasına 

yardımcı olmuştur. Bu anlamda insanı ruh ve beden ikiliği zemininde açıklama çabaları, 
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zamanla akla aşırı vurgu yapılarak insanın olduğundan farklı bir varlık haline gelmesine 

ve aklını araçsallaştırarak kötüye kullanmasına neden olmuştur. Kierkegaard için bu 

durum, insanın, varoluşun ne anlama geldiği sorusu üzerinde düşünmesini engelleyerek, 

insan olmanın anlamını unutmasına neden olmuştur.  

Felsefeyi tutarlı ve bütüncül bir sistem olarak sunma çabası Hegel’le doruk 

noktasına ulaşmıştır. Ancak Kierkegaard’a göre insan varoluşunu sistematize etmek 

mümkün değildir. Varoluş, zaten bireyin kendisinin varoluş sürecine tâbi olmasından 

ötürü insanlar için tamamlanmış bir sistem olamaz, sadece Tanrı söz konusu olduğunda 

varoluşun sisteminden söz etmek mümkündür. Bu nedenle Kierkegaard, Hegel’i kendi 

sistemini, aslında sistemin dışından yazdığını belirterek eleştirir. Ona göre varoluş 

zorunlu değil, rastlantısaldır. İnsan yaşamı hiçbir surette öngörülebilir değildir, çünkü 

kişi olduğu gibi olmama potansiyeline her zaman sahiptir. Bu nedenle varoluş, mantık 

kurallarınca açıklanamaz. Kierkegaard’ın varoluşa ilişkin görüşleri, onun geleneksel 

felsefi söylemde içerik açısından yaptığı yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Söylemin içeriğindeki değişim hiç şüphesiz beraberinde biçimsel açıdan da bir 

yenilik getirmiştir. Varoluşun öznelliği, onun nesnel ve soyut bir anlatımla ifade 

edilmesine izin vermemektedir. Varoluşun mantıksal olarak temellendirilmesi ve 

açıklanması mümkün olmadığından Kierkegaard, söyleminde günlük yaşam 

deneyimlerinden yola çıkan öyküleyici ve betimleyici bir dil kullanmayı tercih etmiştir. 

Görüşlerini kavramsal kişilikler aracılığıyla somutlaştıran filozof, normatif ifadeler 

kullanarak kendi görüşünü okuyucuya benimsetme çabasında olmamış, aksine 

okuyucunun kendi yorumunu yapmasına çok önem vermiştir.  

Kierkegaard’ın üslubu, felsefi ya da bilimsel bir ifade biçiminden çok, edebi ve 

sanatsal bir ifade biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle filozof, görüşlerini 

bilimsel makale formundan çok roman, günlük ve mektup formunda sunmayı tercih 

etmiştir. Tezimizin ilk bölümünde bu görüşleri temelendirmeye çalışarak 

Kierkegaard’ın söyleminde Sokrates’in yönteminin etkilerini ortaya çıkarma amacımıza 

bir giriş yapmış olduk. 

İkinci bölümümüzü ise bütünüyle Sokrates’e ayırarak amacımız için zemin 

hazırlamak istedik. Bu bölümde tüm alt başlıklar, Kierkegaard’ın felsefi söyleminde 
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izlerinin bulunduğunu düşündüğümüz Sokratik etkileri ortaya çıkaracak biçimde 

seçilmiştir. Her şeyden önce Sokrates, felsefi görüşü ve yönteminin de ötesinde bir 

birey olarak Kierkegaard için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni, filozofun 

hayatını sözleri ve eylemleri arasındaki derin tutarlılıkla yaşaması olmuştur. O, 

Kierkegaard’ın gözünde yaşadığı değerler uğruna ölüme gitme yürekliliği göstermiş 

büyük bir insandır. Kierkegaard, yaşadığı dönemin tutkusuz bir akıl çağı olduğunu ifade 

ederken, artık hiç kimsenin kendine ait bir düşünce ve değer uğrunda ufacık bir eylemde 

dahi bulunmadığını düşünmektedir. Bu nedenle Sokrates, bir düşünce uğrunda hayatına 

son vermeyi göze alabilmiş tutkulu bir filozoftur. Sokrates’in büyük bir zekâ gerektiren 

felsefi yönteminden önce Kierkegaard’ı etkileyen şey, filozofun karakteri olmuştur. 

Bu bölümde Sokrates’in insanlara öz bilinç aşılama çabası temellendirilmiş ve 

kendini bilmenin; her zaman kendini gerçekleştirmeyi, başka bir deyişle eylemde 

bulunmayı içeren pratik bir etkinlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ahlaklı bir hayat, 

kişinin kendi benliğine ilişkin bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Bunun için de 

kişinin öncelikli olarak yapması gereken şey, bildiğini sandığı konular üzerinde 

gerçekten bilgi sahibi olup olmadığını sorgulamak ve bilgisizliğini olumlamaktır. 

Bilgisizliğinin bilincine varması, kişi için en önemli adımdır, çünkü ancak bu adım 

atıldıktan sonra hakiki bilgeliğe ulaşılabilir. Sokrates, tüm hayatını insanların 

bilgisizliklerini göstererek, kendilerini geliştirebilmelerine adamıştır. Bunun için 

diyaloğa girdiği insanlara doğrudan bilgisiz olduklarını söylemeyi tercih etmeyen 

Sokrates, çürütme ve doğurtma yöntemleriyle onların kendi bilgisizliklerinin farkına 

varmalarını sağlamıştır. Çünkü kişi ancak bu şekilde bilgiyi kendisine mal ederek 

içselleştirebilecektir. 

Bilgiye ulaşma yolunda öncelikle kişinin zihnindeki sanıların temizlenmesi 

gerektiğini ifade ettikten sonra Sokrates’in yöntemini incelemeye geçtik. Bu bağlamda 

Sokrates’in tartışmalarını genellikle ‘x nedir?’ şeklinde formüle edebileceğimiz felsefi 

sorular ekseninde biçimlendirdiği göstermeye çalıştık. Kharmides’te “kendini bilmek” 

ve “ölçülülük nedir?”, Lysis’te “dostluk nedir?” Euthyphron’da “dine uygun bir eylem 

nedir?”, Laches’te “cesaret nedir?”, Theaitetos’ta  “doğru bilgi nedir?” benzeri daha pek 
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çok şekilde örneklendirilebilecek olan “x nedir?” sorularının Sokrates’in söylemini ve 

düşünme biçimini ortaya koyma şekli olduğu sonucuna ulaştık. 

 Sokratik diyaloglardan aktardığımız gerekli pasajlarla konuyu netleştirmeye 

çalışarak, filozofun yöntemini incelediğimiz bu bölümde Soktates’in diyaloğa, öncelikle 

karşısındaki kişiden bir şeyler öğrenme amacında olduğu izlenimi vererek başladığını 

ortaya koyduk. Sonrasında filozofun, karşısındaki kişiye birtakım sorular yönelterek 

daha önce söyledikleriyle çelişmesine yol açarak, görüşlerindeki tutarsızlıkları fark 

etmesini sağladığını gösterdik. Böylelikle kişiye hiçbir şey bilmediği izlenimiyle 

başlangıçta verdiği öz güveni geri alan Sokrates, bu şekilde kişinin diyaloğa aktif bir 

biçimde katılarak söylemi üzerinde daha derin düşünmesini ve akıl yürütme ile bir 

takım çıkarımlara ulaşmasını sağlamaktadır.  

Sokrates’in kendini bir şeyler öğrenme niyetindeymiş gibi göstererek her hangi 

bir konuda bilge olduğunu iddia eden kişiyle diyaloğa girmesinin, yönteminin ironi ile 

şekillenen stratejik bir hamlesi olduğunu belirtmeye çalıştık. Bu bağlamda ironinin, 

Sokrates’in diyaloğa girdiği kişi için başta yıkıcı ve kötü niyetli bir tavır olarak 

algılanmaması gerektiğini, çünkü bunun kişinin kendi bilgisizliğini görerek doğru 

bilgiye ulaşmaya çabalaması için vazgeçilmez bir araç olduğunu ortaya koyduk. 

Sokratik ironinin her şeyden önce insanların hayatlarını sorgulamaları için yaşamaları 

gereken içsel dönüşümü ortaya çıkarmaya yarayan bir yöntem olduğu sonucuna ulaştık. 

Bu bakımdan Sokrates’in ironiyi, insanları, öncüllerden dedüksiyonla ulaşılan 

sonuçların mantıksal yapısını takip etmenin zorluğundan kurtararak, onları tartışmanın 

içinde tutma yolu olarak kullandığını göstermiş olduk. 

Çürütme aşamasıyla zihni, boş sanılardan temizleyen Sokrates, bilgisizliğin 

kabul edilmesiyle birlikte doğurtma aşamasına geçerek, kişide daha önceden 

bulunduğuna inandığı bilginin gün ışığına çıkmasına yardımcı olmaktadır. Verdiğimiz 

örneklerle Sokrates’in ruhun ölümsüzlüğüne olan inancını temellendirerek, bilginin elde 

edilme sürecinde karşısındakine asla yeni bir şey öğretmediğini, sadece doğru soruları 

sorarak bilginin anımsanmasına yardım ettiğini göstermeye çalıştık. Bu anlamda 

öğrenmenin, Sokrates için sadece hatırlamaktan ibaret olduğunu ortaya koymuş olduk. 

Bu konunun üzerinde durulmasının sebebi, Kierkegaard’ın Sokrates’i aşma noktasında 
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filozofa getirdiği eleştirileri ve hakikate ulaşma çabasında felsefi hipotez ile dini hipotez 

arasında gerçekleştirdiği ayrımı temellendirme amacıydı. Böylelikle Kierkegaard’ın 

Sokrates’te gördüğü eksiklikler ifade edilmiş olurken, onun iman ve paradoksla 

aydınlattığı dinî hipotezin felsefi hipotezden farkı da ortaya konulmuş olmaktadır. 

Sokratik yöntemin oldukça önemli bir diğer adımı da Yunanca tekhné 

sözcüğünden türemiş olan tartışma sanatı anlamına gelen diyalektiktir. Diyalektiğin 

Sokratik söylemdeki yerini aydınlatmaya çalıştığımız bu bölümde Sokrates’in 

diyalektiğinin, sonradan Alman İdealistlerinde karşımıza çıkacak şekilde, sadece 

bilmenin veya varlığın kendini açımlamasının ya da her ikisinin birden yasası olarak 

kullanılan diyalektikten ya da aklın yapısı gereği cevabını alamayacağı soruları sorma 

eğiliminden kaynaklanan antinomilere düşmesi anlamına gelen diyalektikten farklı 

olduğunu temellendirmeye çalıştık. Bu anlamda filozofun ‘diyalektiği’, düzen, 

kurnazlık, bir şeyin yapılması için gerekli kural ve yöntem anlamlarına da gelecek 

şekilde kullanarak, kabul edilen bir görüşü akıl yürütme ve mantıksal sonuçlarını 

inceleme yoluyla çürüterek doğrulara ulaşma yöntemi olarak kullandığı sonucuna 

ulaştık. 

Sokrates’in bu yöntemle gerçekleştirdiği erdem araştırmasıyla insanları ahlaklı 

bir yaşama yönlendirdiğine değinerek, bütün erdemler için geçerli olan ortak özü bulma 

çabasının Kierkegaard’da imanın özünü ortaya koyma çabası şeklinde 

yorumlanabileceğini göstermeye çalıştık.  

İkinci bölümde son olarak Kierkegaard söyleminde karşımıza çıktığını 

düşündüğümüz Sokratik eros ve daimon ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Rasyonel 

temellendirme ve akıl yürütmeye verdiği önemle bilinen Sokrates’in, akıl dışı ve 

gizemli bir boyuta da sahip olduğunun gösterilmesinin, söz konusu iki filozof arasındaki 

benzerliklerin daha da netleşmesine yardımcı olacağı düşüncesiyle Sokrates’in 

Tanrı’yla olan ilişkisine yer vermeyi gerekli gördük. Sokrates’i felsefe yapmaya götüren 

en temel motifin, erosun daimonik doğasına yönelik tutkusu olduğu sonucuna ulaştık. 

Böylelikle çalışmamızın asıl amacını oluşturan son bölümümüze ilişkin bir çerçeve 

sunmak adına, bu noktaları son bölümde tartışılmak üzere detaylandırmadan bırakmayı 

tercih ettik.  
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Üçüncü bölümümüzü ise, sadece Sokrates’in söylemine ayrılan ikinci bölüm 

gibi yalnızca Kierkegaard’ın söylemine ayırmayı uygun bulduk. Amacımızın bir diğer 

ayağı olan bu bölümde söz konusu filozofun görüşlerini incelemeden önce, görüşlerine 

temel olan yaşadığı dönemi incelemeyi tercih ettik. Bilindiği gibi Kierkegaard, tıpkı 

Sokrates gibi yaşadığı dönemde insanların durumunu şiddetle eleştirmiştir. Tutkusuz bir 

düşünce çağı olarak nitelendirdiği bu dönemde insanların varoluşun anlamını 

unuttuğunu ifade eden Kierkegaard, her şeyin, içinde hayat olmayan temsili fikirlere 

dönüştüğünü ve hiçbir değerin kalmadığını belirtmiştir. İnsanlara karar vermelerini 

kolaylaştıran pek çok kuralın dikte edilmesiyle birlikte, aslında ellerinden kendilerine 

ait kararların alındığını düşünen filozof, böylelikle insanların ancak kitleler halinde 

yaşayabilen, tek başlarına kaldıklarında ise hiçbir eylemin başlatıcısı olamayan 

varlıklara dönüştüklerini ifade etmiştir. 

Modern olarak nitelendirilen bu dönemde insanları birbirinden ayıran, artık 

yaptıkları işler ve başarıları değil, ne kadar paraya sahip olduklarıdır. Her şeyin ‘kaça?’ 

sorusuna indirgendiğini ve bunun iyi ya da kötü olana ilişkin kayıtsız kalmaya yol 

açtığını belirten Kierkegaard’a göre, herhangi bir şeyin önemli olup olmadığına artık o 

şeyin içeriğinden çok, matematik karar vermektedir.  Çünkü en büyük saçmalık bile 

yeterli sayıda insanın bir araya gelmesiyle artık önemli bir görüşe dönüşebilmektedir. 

Yeterlilik niteliksel değil, artık niceliksel bir özelliktir. Dolayısıyla pragmatik olan, bu 

dönemin en büyük değeri haline gelmiştir. 

Pragmatizm kaygısının yol açtığı en büyük yanılgı Hıristiyanlık olmuştur. 

Kierkegaard’ın Hıristiyanlığa ilişkin düşüncelerini incelediğimiz bu bölümde, filozofun 

Hıristiyanlık ile Hıristiyan âlemi arasında bir ayrım yaptığı sonucuna ulaştık. Ona göre 

toplumu düzenlemeye yönelik pragmatik kaygı, papazların kiliseyi nesnel ve kesin bir 

müracaat kaynağı olarak sunmalarına neden olmuştur. Papazlar tarafından sosyo-politik 

ve tarihsel olarak ifade edilen Hıristiyanlık, her çocuğun vaftiz edildiğinde ya da her 

müminin Pazar günü ayine geldiğinde Hıristiyan olduğunu var sayar. Oysaki 

Kierkegaard’a göre hakiki Hıristiyanlık böyle dışsal ve nesnel bir ilişki değildir. 

Kilisenin bu yaklaşımı hakikatin öznel bir ilişki olduğu gerçeğini ters yüz etmektedir. 

Kierkegaard’a göre Hıristiyanlık kilisenin tekeline bırakılarak kurumsallaştırılmıştır, 
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fakat hakiki Hıristiyanlığın ne olduğu sadece İncil’den ve İsa’nın hikâyesinden 

anlaşılabilirdir. 

Kierkegaard kilisenin Hıristiyanlığı bir öğreti haline getirdiğini ifade eder. Bu 

durum, Hıristiyanlığın anlamını çarpıtmaktadır, çünkü bir öğretide önemli olan 

öğretinin kendisi olmak durumundadır. Ancak Hıristiyanlıkta önemli olan öğreti değil, 

öğretmendir, başka bir deyişle Tanrı’dır. Kilise Tanrı’yı ve onun İsa bedeninde 

cisimleştiği olgusunu ikinci plana atarak insanlara nesnel kurallar dikte etmektedir. İşte 

Kierkegaard kilise öğretisini Hıristiyan alemî olarak nitelendirirken, İncil’den ve 

İsa’dan öğrenilmesi gerekeni de hakiki Hıristiyanlık olarak nitelendirmektedir. Filozof 

için en temel sorun, bu Hıristiyan alemî içinde nasıl gerçek bir Hıristiyan olunacağı 

problemidir. 

Kierkegaard, hakikati öğrenmenin, felsefe ve din olmak üzere, çatışan iki 

hipotezi bulunduğunu ifade eder. Kuşkusuz, hakikate ulaşma çabası yüzyıllardır 

felsefenin konusu olmuştur. Modern felsefe hakikati aramada merkeze bilgiyi 

geçirirken, Kierkegaard imanı geçirmiştir. Bu konuya ilişkin inceleme bizi, Descartes’la 

başlayan cogito geleneğinin, Kierkegaard’a göre modern felsefenin gidişatını etkileyen 

ölümcül bir hata olduğu sonucuna ulaştırmıştır. Her şeyden önce, “Düşünüyorum o 

halde varım” ifadesi, bilgisel anlamda bir var oluşa gönderimde bulunur, başka bir 

deyişle burada söz konusu olan, tekil bireyin varoluşundan çok sadece bilen yanının ön 

plana çıkarıldığı soyut bir öznenin epistemolojik varlığıdır. 

Cogitodan tek kişinin varoluşunun ötesinde bir sistemin varoluşunun çıktığını 

düşünen Kierkagaard’a göre varoluş, düşünüyor olmaktan çıkarsanamaz. “Cogito ergo 

sum” önermesi Kierkegaard’a göre kavramsal bir soyutlamayı felsefenin merkezine 

koyarak, yaşayan somut özne ile değil fakat soyut ve bilgisel bir özne ile ilgilenilmesine 

neden olmuştur. Descartes’ı, başlattığı rasyonalist gelenekle Spinoza ve Leibniz ile 

devam eden, en nihayetinde Hegel’le doruk noktasına ulaşan hakikatin rasyonel bir 

sistemini kurma çabasının kurucusu olarak yorumlayan Kierkegaard, hakikatin 

sisteminin kurulamayacağı görüşüyle felsefi hipotezi reddeder.  

Felsefi ve dini hipotez karşıtlığında, felsefe ve iman kavramlarının arkeolojisi 

olarak yorumlanan Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe adlı eseri inceleyerek, 
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Kierkegaard’ın, hakikatin elde edilme sürecine ilişkin başka bir eleştirisine daha ulaştık. 

Bilgisiz kişinin, bilgiye ulaşmak için yalnızca hatırlaması gerektiği kabulüne dayanan 

Sokratik ilkenin imana açık kapı bırakmadığı gerekçesiyle eleştirildiği bu eser, aynı 

zamanda Kierkegaard’ın kendisinden çokça etkilendiği Sokrates’in ötesine geçme 

çabasında olduğunun da bir kanıtıdır. Bu noktadan sonra Kierkegaard, felsefi ya da 

Sokratik hipotezin; hakikatin sadece akıl ile öğrenileceğini, iman hipotezinin ise; 

hakikatin sadece ilahi bir destekten öğrenileceğini iddia ettiğini belirtir.   

Dini hipotezin en temel varsayımı, öğrencinin ilk başta hakiki olmadığıdır.  Oysa 

felsefi hipotez, hakikati anlama koşuluna önceden sahip olduğumuzu varsayar. O halde 

felsefi hipotez, aşkın varlığa ve hakikate, onu bilince çağırmak ve içkinliğini düşünmek 

aracılığıyla yükselme çabasıyken, dini hipotez; Tanrı’nın kendisine yükselmekte 

başarısız olan insanın seviyesine inerek mutlak farkı, mutlak eşitlik biçiminde yok ettiği 

kabulüne dayanmaktadır. 

Bu noktada felsefi hipotezle dinî hipotez arasındaki en önemli farkın, 

Kierkegaard’ın önemle üzerinde durduğu ‘an’ olduğu sonucuna ulaştık.  Hakikati 

anlama koşulunun kişide mevcut olduğu varsayımına dayanan felsefi hipotez açısından 

hakikatin kavrandığı an, hatırlama tarafından yutulduğu için hayati bir öneme sahip 

değildir. Ancak koşulun Tanrı tarafından öğrenciye verildiği an, kişi için adeta bir 

yeniden doğum anıdır ve kişide asla unutulamayacak bir dönüşüme neden olur. O 

andan sonra kişi artık daha önce olduğu şey değildir. Bu dönüşüm anı sadece iman ile 

gerçekleştirilen bir sıçrama anıdır, bir hatırlama anı değildir. 

Kierkegaard için imanın konusu absürt, paradoksal ve akıldışı olandır. İman, 

sonsuz ve sınırsız olan Tanrı’nın, sınırlı ve zamansal olan İsa’nın bedeninde cisimleşmiş 

olduğuna kişinin yürekten inanmasıdır ve bu inanç hiçbir rasyonel çıkarımın 

ulaşamayacağı bir sıçrama yapmayı gerektirir. İman, aklın bittiği noktada 

başlamaktadır. Akıl, mutlak kesinlik ve nesnelliğe ulaşmak ister. Çünkü mutlak 

kesinliğin olduğu yerde risk ve belirsizlik de yoktur, ancak imanın nesnesi gözle 

görülebilir ve kanıtlanabilir olmadığı için belirsiz olana inanma riskini içinde barındırır. 

Kierkegaard’a göre nesnel açıdan belirsiz olan ile içselliğin sonsuz tutkusu arasındaki 

köprü iman ile kurulur. Bu nedenle imanın felsefi hipotezin bakışından kanıtlanması 
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mümkün değildir. Nesnellik ve iman birbirlerine bütünüyle karşıt olan iki şeydir. Nesnel 

bir imandan söz edeceksek Kierkegaard, bunun öğretiler toplamından daha fazla bir şey 

olamayacağını belirtir. 

İmanın bir öğreti konusu olamayacağını, çünkü imanın autopsia (otopsi)  

gerektirdiğini belirten Kierkegaard, kişinin kendi gözleriyle hakikate şahit olması 

gerektiğini vurgular. Otopsi, kişinin imanı ile İsa’nın çağdaşı olabilme potansiyelini 

hayata geçirmesidir.  Bu nedenle Kierkegaard için iman problemi, varoluş problemidir. 

İmanın doğasının paradoksal olduğunun farkına varan her birey, onu kendi gözleriyle, 

başka bir deyişle hakikati imanın gözleriyle görmektedir. 

İmanın otopsisi kişinin sonsuz bir teslimiyetle kendisini mutlak paradoksun içine 

bırakma anıdır. Sonlu insan varlığı ile sonsuz Tanrı, paradoksun tutkusu içinde eşit hale 

gelir.  Kierkegaard için Tanrı’nın inişine şahit olmuş fakat kendi içselliği içinde öznel 

olarak paradoksun tutkusunu hissetmemiş birisi, imanın otopsisini gerçekleştirmemiştir 

ve zamansal açıdan İsa ile çağdaş olmasına rağmen bu kişi asla gerçek anlamda bir 

çağdaş değildir. 

Kierkegaard’ın imana ilişkin görüşlerini netleştirdikten sonra onun özgürlük 

anlayışını ortaya koymaya çalıştık. Bunun nedeni şüphesiz, özgürlüğün iman ile 

ilişkisinde açıklanma zorunluluğudur. Yine de Kierkegaard’ın özgürlük anlayışının 

kavranması için bu yeterli değildir. Dolayısıyla öncelikle onun özgürlük kavramını 

temellendirirken kullandığı imgelem, sonsuzluk, olanak, ben, sentez, kaygı ve 

umutsuzluk kavramlarını incelemeyi uygun bulduk. İmgelem kavramının önemi, 

benliğin sonlu ile sonsuzun sentezi olduğu varsayımıyla ilişkisinde ortaya çıkmaktadır. 

Kierkegaard’a göre imgelem, sonlu bireyin sonsuzlaştırma yetisidir. Sonlu ile sonsuzun 

sentezi imgelem yoluyla gerçekleşir, bu sayede kişi içinde bulunduğu an üzerine 

yükselerek geçmiş ve gelecek tasarımı yapabilmektedir. 

İmgelem kavramına ilişkin analiz, bizi olanak kavramına ulaştırmıştır. Özgürlük 

için gerekli olan olanak kavramını bize imgelem sağlamaktadır. Geleceğe ilişkin pek 

çok olanağın varlığını hisseden insan, bu olanaklar içinde seçim yapabileceğini de fark 

eder. İmgelemin sonsuzlaştırma kategorisi altında geleceğe ilişkin olanaklarını fark 

eden kişide özgürlüğe götüren en önemli adım kuşkusuz kaygı ve umutsuzluktur.  
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Özgürlüğün en temel belirlenimi kişide yol açtığı kaygıdır. Bireyin aşamalı olarak 

özgürlük, seçim ve eyleme olanağına ilişkin farkındalık kazandığını belirten 

Kierkegaard, bireyin bu olanaklar karşısında hem cezbedildiğini hem de onların 

sorumluluğunu almaktan korktuğunu ifade eder. Böylece birey, kendisini aynı anda hem 

çeken hem de iten bu durum karşısında kaygıyı deneyimler. 

Kaygı kavramı, beraberinde benlik (selvet) ve umutsuzluk kavramlarını 

getirmektedir. Kierkegaard’a göre ben’in gelişimi umutsuzluk aracılığıyla olmaktadır. 

Kierkegaard, umutsuzluk düzeyleri arasında bir hiyerarşi ortaya koyar. Kişinin 

umutsuzluğunun farkında olmadığı en alt düzey gerçek bir umutsuzluk bile değildir. 

İnsanın maddi kazançlar, statü ve bedensel hazlar gibi geçici amaçların peşinden 

koşarak vaktini boşa harcamasını bilinçsiz umutsuzluk durumu olarak nitelendiren 

filozof, kişinin başlangıçta yaşamından mutlu olduğunu fakat sonraları kendisinde 

başlayan tatminsizliğin onda derin bir mutsuzluğa yol açtığını böylelikle bilinçli bir 

umutsuzluk düzeyine yükselmeye başladığını belirtir.  

Kişinin umutsuzluğunun bilincinde olduğu daha üst umutsuzluk düzeyini hakiki 

umutsuzluk olarak tanımlayan filozof, bu düzeyi de ikiye ayırır. Ona göre 

umutsuzluğunun bilincinde olan kişi ya kendi ben’ini bulmak ya da ondan kurtulmak 

istemektedir. Kendi ben’inden memnun olmayan ve başka biri olmak isteyen kişide onu 

Tanrı’yla ilişkiye sokacak sonsuzluğun kırıntıları bulunmasına karşın bu kişide 

umutsuzluğun daha yoğun bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle ancak 

kendi ben’ini bulmak isteyen kişide zamansal ile sonsuz olanın sentezini 

gerçekleştirebilecek kadar sonsuzlaştırma ilkesi bulunur. Böylece umutsuzluk düzeyi 

diğerinden daha yüksek olan bu kişide tam bir özgürlüğe ulaşma potansiyeli 

bulunmaktadır.  

İnsanın ruh ile beden, zamansal ile sonsuz ve özgürlük ile zorunluluğun bir 

sentezi olduğu anlayışı, Kierkegaard’ı çeşitli varoluş tarzları içinde yaşayan insanın 

varoluş durumlarını betimlemeye sevk etmiştir. Kierkegaard’ın umutsuzluk düzeyleri 

arasında yaptığı ayrımı, varoluş alanlarına uygulamak mümkündür. Sadece maddiyat ve 

bedensel hazlar peşinde koşan kişi, içinde bulunduğu umutsuz durumun farkında 

olmayan, bu nedenle estetik varoluş alanında yaşayan bir kişidir. Estetik yaşamın 
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eksiklerini gören fakat yaşamını etik normlara sorgusuz bir bağlılıkla geçiren kişi, 

içinde bulunduğu umutsuzluğu görerek onu aşmak ve kendi ben’inden kurtulmak 

isteyen fakat kendi olamayan insandır. Bu nedenle etik varoluş alanında yaşayan bu 

insanın da tam manasıyla özgür olduğu söylenemez. Umutsuzluğun en yüksek 

seviyesinin yaşandığı dini varoluş alanında ise kişi kendi ben’ini bulmak ister. Bunun 

için imanın tutkusu ile absürt ve paradoksal olan sonsuzluğun içine kendini koşulsuzca 

bırakabilme olanağını gerçekleştirebilmiş kişinin ancak özgür olduğu söylenebilir. 

Kierkegaard’ın felsefi söylemini ana hatlarıyla ortaya koymak istediğimiz bu 

bölümden sonra çalışmamızın asıl amacını oluşturan dördüncü ve son bölümümüze 

geçerek, Kierkegaard ile Sokrates’in söylemleri ve yöntemleri arasındaki benzerlikleri 

incelemeye çalıştık. 

Öncelikle her iki filozofun hayat karşısındaki duruşları arasındaki benzerliklere 

yer vererek, kendi aklını kullanabilen ahlaki bir birey olmanın önemine yaptıkları 

vurguyu ortaya koymaya çalıştık. Kendisini Danimarkalı Sokrates olarak nitelendiren 

Kierkegaard’ın bu iddiasının temelinde yer alan kişiliğini ön plana çıkararak eserleri 

aracılığıyla yapmak istediği şeyin Sokratik bir çaba olduğu görüşüne ulaştık. Bu 

bağlamda sorgulanmamış bir hayatı yaşanmaya değer olarak görmeyen Sokrates’in 

insanlara bilgisizliklerini gösterme çabasına benzer şekilde Kierkegaard’ın da insanlara 

Hıristiyanlık hakkında bildiklerinin aslında doğru olmadığını göstermek istediğini ve 

onları kendi benlikleri ve varoluşları üzerine düşünmeye sevk etmek istediği iddiasını 

aydınlatmaya çalıştık.  

Kierkegaard’ın gerçek bir filozofun sadece felsefi öğretiler benimsememesi 

fakat hayatını filozofça yaşaması gerektiğine ilişkin ifadesinin kökeninin Sokrates’te 

bulunduğunu göstermek adına, Sokrates’in düşüncelerinin yaşamında somutlaştığı ve 

her iki filozofun da felsefeyi soyut bir sistemin ötesinde yaşanılabilir bir etkinlik olarak 

yorumladığını belirttik. Söz konusu filozofların sistem karşıtı tutumları, hiç şüphesiz 

onların bireye ve benliğin gelişimine yaptıkları vurgudan kaynaklanmaktadır. Her iki 

filozof da hayatlarının anlamını bulmaya ve amaçlarını gerçekleştirmeye ömürlerini 

adamış birer birey olarak insanlara yanlış bir hayatın doğru yaşanmayacağını 

göstermeye çalışmışlardır. Bu anlamda iki filozofun da üstlendikleri görev aynıdır. 
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Kierkegaard da Sokrates gibi insanların zihnindeki malumat kırıntılarını temizleyip, 

hakikate ulaşmalarını sağlamak istemiştir. Toplumun içinde bulunduğu koşulların 

beraberinde değersizleşen bir insan hayatı getirmesine yönelik eleştirileri onları 

herkesten farklı kılarken, birbirlerine yakınlaştırmıştır. Bu bağlamda Sokrates’in birey 

kategorisini felsefeye sokan ilk varoluşçu filozof olduğu görüşüne ulaşılmıştır. 

Kierkegaard, hiç şüphesiz felsefi duruşundan oldukça etkilendiği Sokrates’in 

yönteminden de büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu bölümde bu etkileri ortaya çıkarmaya 

çalışmadan önce Kierkegaard’ın bir yazar olarak üslubunu kısaca betimlemeyi uygun 

bulduk. Bu anlamda filozofun edebî dili çok iyi kullanan özel bir yazar olmasının arka 

planında kendi karakteri kadar babasından miras kalan özelliklerinin de etkili olduğuna 

dikkat çektik.  

Kierkegaard’ın bir yazar olarak amacının, başından beri Hıristiyan alemi içinde 

nasıl Hıristiyan olunacağı sorusuna yanıt vermek olduğu iddiasını temellendirmek üzere 

eserlerinde kullandığı yöntemi incelemeye çalıştık. Bu bağlamda filozofun öncelikli 

girişiminin en iyi şekilde bir durum tespiti yapmak olduğunu ifade ettik. Kierkegaard’a 

göre Hıristiyan âlemi içinde gerçekten Hıristiyan olmanın ne anlama geldiğini bilmeyen 

insanlara yardım edebilmek için öncelikle onların içinde bulundukları durum en iyi 

biçimde ifade edilmelidir. Bu amaçla Kierkegaard estetik eserler kaleme almış ve bu 

varoluş alanı içindeymiş gibi hissetmeye çalışarak empati kurmak istemiştir. Bu durum, 

elbette filozofun yanlış yorumlanmasına neden olmuştur. Sonrasında estetik alanın 

karşısına etik varoluş alanını yerleştiren Kierkegaard, bu kez de bu alan içerisinden 

yazmaya çalışmıştır. Fakat tüm bu eserler, insanlara dini varoluş alanını anlatabilmek 

için araç olara kullanılmıştır. 

Tıpkı Sokrates’in diyaloglara başlarken karısındaki kişiyi ona öz güven 

kazandırmak amacıyla aldatması gibi, Kierkegaard da okuyucuyu en başta bu şekilde 

aldatma amacındadır. İnsanlara doğrudan Hıristiyan olduklarını sandıklarını ancak öyle 

olmadıkları söylemek yerine, durum tespiti yaparak onların bu konu üzerinde kendi 

başlarına düşünmelerini sağlamayı amaçlamıştır.  Bu nedenle Kierkegaard, dolaylı 

iletişim yönteminin okuyucunun, sonucu kendine mal edebilmesi için en etkili yöntem 

olduğunu düşünmüştür. Böylelikle Hıristiyan âlemi içinde Hıristiyan olmanın anlamını 
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ortaya koymaya çalışan bir yazarın, insanların dikkatini çekmek için estetik bir yazar 

olarak başlamak ve belirli bir noktaya kadar da rolünü sürdürmek zorunda olduğunu 

düşünen filozof, farklı varoluş alanlarını yansıtan takma adlı eserlerle bir diyalog 

oluşturmak istemiştir.  

Kierkegaard’a göre öznellik hakikattir, bu nedenle onu nesnel olarak ortaya 

koymak imkânsızdır. Yapılması gereken şey, okuyucunun hakikatle öznel bir ilişki 

kurarak kendi sonucuna ulaşmasını sağlamaktır. Bunu en iyi biçimde sağlayan şey 

Sokratik dolaylı iletişim ve doğurtma (maieutic) yöntemidir. Kierkegaard estetik 

eserlerle maieutik biçimde işe başladığını ve tüm takma adlı eserlerin üretimin doğası 

itibariyle maieutik olduklarını söylemekten çekinmemektedir. Esas meselesinin nasıl 

Hıristiyan olunacağına ilişkin olduğunu belirten filozof, tüm takma adlı eserlerin bu 

amaca uygun olacak şekilde Sokratik biçimde ilerlediğini belirtir. Hıristiyanlık 

yanılsamasını doğrudan yıkmanın mümkün olmadığını belirten Kierkegaard, öncelikle 

estetik ve etik eserler aracılığıyla Hıristiyanlığın ne olmadığını ortaya koymak 

istemiştir. Sokratik diyaloglarda görmeye alıştığımız bu yöntem dolaylı iletişim 

örneğidir. 

Sokratik diyalog etkinliğinin amacı bireyin aktif katılımını sağlayarak onu, daha 

önceden derinlemesine düşünmediği ve bildiğini sandığı bir konu üzerinde detaylı 

düşünmeye sevk etmektir. Bu bölümde Kierkegaard’ın görüşlerini spekülatif bir 

söylemle ifade etmek yerine Sokratik diyalog yöntemini hatırlatan bir biçimde ortaya 

koyduğu iddiasını temellendirmeye çalıştık. Sokrates, diyaloglarda diyalektik biçimde 

ilerleyen çıkarımlar yaparak karşısındaki kişinin en başta doğru kabul ettiği görüşün 

sadece yanlış bir sanı olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak bunu kişinin kendisinin 

görmesini sağlayacak şekilde, başka bir deyişle dolaylı olarak yapmaktadır. Bu amaçla 

diyaloğa girdiği kişinin bilgisizliğini ve görüşlerinin yanlışlığını en baştan ortaya 

koymayı değil, tartışmacıyla birlikte adım adım doğruya ulaşmayı tercih etmektedir.  

Kierkegaard’ın eserleriyle bu mantığı takip ettiği görülmektedir. Bu noktada 

Kiekegaard’ın eserlerinin uzun vadede birer diyalog oluşturacak şeklide tasarlanmış 

oldukları iddiasını temellendirmeye çalıştık. Sokrates’in, diyaloğu kişiler arasında 

kurarken, Kierkegaard’ın eserleri arasında kurduğunu, bu nedenle de Kierkegaard’ın 
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her bir eserinin, aslında bütüncül bir diyalogtaki replikler şeklinde okunması 

gerektiğini, filozofun bir ya da iki kitabını okumanın, bir sohbete sonradan katılmış ve 

sohbet tamamlanmadan da ayrılmış birinin durumuna benzediğini vurguladık. Takma 

adlı eserlerin diyalektik bir bütün şeklinde sunulduğunu göstermeye çalışarak bu 

eserlerin bütünlüklü bir diyalog oluşturduğunu ortaya koymak istedik. 

Çalışmamızın ulaştığı bir diğer sonuç da, Sokrates’in felsefi tutkusu ve 

erosunun Kierkegaardın iman anlayışına kapı açtığına ilişkindir. Erosun daimonik 

doğası, Sokrates’in Tanrı’nın rehberliğine açık hale gelmesini ve ebelik sanatını hayata 

geçirmesi sağlamıştır. Sokrates’in felsefi arayışı için hayati bir öneme sahip olan 

erosun kendisi, Kierkegaard için ne açıklanabilir bir deneyim ne de anımsama teorisi ile 

elde edilebilir bir bilgidir. Bu nedenle Kierkegaard’a göre Sokratik eros, imanın 

temelinde yer alan tutkunun doğasını yansıtmaktadır. Tanrı’nın kişinin içinde varolan 

erosu bir şekilde uyandırması ile eros ruhu Tanrı’ya açar. Bu durumun, rasyonel olarak 

temellendirilebilecek bir deneyim olmayışı bizi Sokratik söylemde bulunan akıl dışı 

öğelerin Kierkegaard’ın söyleminde izlerine rastlandığı görüşüne ulaştırmıştır. 

Sokrates’in bütün bir felsefi çabasının temelinde açıkça gizemli bir boyutun varlığı 

hissedilmektedir. 

Kierkegaard’a göre Sokrates’in bilgelik sevgisinin ve felsefe yapmaya 

başlamasının gerisinde onun Tanrı’ya olan güveni bulunmaktadır. Sokrates’in Tanrı’nın 

kendisinin bilmediği bir şeyi bildiğine dair güveni, onun sorgulamadan kabul ettiği bir 

şeydir. Bu nedenle Kierkegaard’a göre Sokrates bir tür imana sahiptir. Bu nedenle bu 

bölümde Sokrates’in Tanrı’yla olan ilişkisi üzerinde durarak bu iddiayı temellendirmeye 

çalıştık. Bu gizemli ve akıl dışı boyutun Sokratik felsefenin özü olan rasyonel 

incelemeyle nasıl bağdaşacağı sorusunu çözmek adına eros ve erotik arzuya geri 

dönerek, erosun bireyi tanrısal rehberliğe açık hale getirdiği saptamasında bulunduk. 

İki filozof arasındaki bir başka benzerlik olan ironiyi ortaya koymak üzere 

Kierkegaard’ın doktora tezi olan Sokrates’e Yoğun Göndermelerle İroni Kavramı adlı 

doktora tezini temele alarak, ironinin Kierkegaard söylemindeki yansımalarını ortaya 

koymaya çalıştık. Bu bağlamda Kierkegaard’ın tıpkı Sokrates gibi ironiyi kavramlara 

içerik kazandırmak için değil, onların mevcut içeriklerini boşaltmak için kullandığı 
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sonucuna ulaştık. İroninin geniş kitlelere ulaşma amacı gütmediğini ve dolaylı iletişimin 

vaz geçilmez bir öğesi olduğunu ortaya koyduktan sonra, filozofun, görünenin ardında 

farklı bir gerçeklik olduğuna ilişkin kavrayışından doğduğunu belirttik. Bu bölümde 

ulaşılan önemli bir diğer sonuç ise ironinin etik yaşamla olan bağına yöneliktir.  

Kierkegaard, ironinin farklı düzeylerine vurgu yaparak, yoluna koyulmuş ironiyi 

saf ironiden ayırmaktadır. Yoluna koyulmuş ironinin pozitif anlamda özgürlüğe 

götürdüğü ve sadece bu ironi biçiminin etik yaşama gönderimde bulunduğu iddiasını 

temellendirmeye çalıştığımız bu bölümde Sokratik ironi ile paralellik kurarak, ironinin 

neden estetik ile etik varoluş alanı arasında kalan bir ara durak olduğunu aydınlatmaya 

çalıştık. Her iki filozofun da ironiyi kavramların içini boşaltma ve ahlaki bir yaşamın 

aracı olarak gördüğü sonucuna ulaştık. 

Kierkegaard ve Sokrates arasındaki benzerlikleri ortaya koyduktan sonra son 

olarak Kierkegaard’ın Sokrates’i aştığı noktaları göstermeye çalıştık. Bu bağlamda 

Kierkegaard’ın Sokrates’te eleştirdiği en önemli noktaların, anımsama kuramı ve buna 

bağlı olarak günah bilincinin eksikliği olduğu iddiasını temellendirerek, anımsama 

kuramının hakikatin kişiye içsel olduğu varsayımına dayandığı için Kierkegaardcı imanı 

tam olarak karşılamadığı sonucuna ulaştık. Kierkegaard’a göre anımsama ilkesi, 

Tanrı’nın hakikati anlama koşulunu bizzat kişiye vererek, kişide sağladığı mutlak 

dönüşüm ‘an’ını yok saymakta ve hakikatin kişiye içsel olduğunu varsaymaktadır. 

Sokrates’in günahın Hıristiyanlığın bakış açısından farkında olmadığını belirten 

Kierkegaard, Sokratik anlamda günahın bilgisizlik olduğunu ifade eder. Ona göre hiç 

kimse bilerek kötülük yapmamaktadır. Bu nedenle erdemlerin bilgisine sahip olmayan 

kişi nerede, nasıl eylemde bulunacağını bilmediğinden ötürü yanlış kararlar 

verebilmektedir. Oysa Kierkegaard, iradenin sapkınlığı nedeniyle bilinçli olarak kötülük 

yapıldığını ve kişinin Tanrı’dan uzaklaşarak günahkâr olduğunu ifade eder. Sokrates 

günah, Tanrı ve paradoksu dini hipotezle uyum içinde anlayamamıştır. Yine de felsefi 

eros deneyimi ona bunlara ilişkin güçlü bir ima vermiş ve bu, Kierkegaard için güçlü bir 

esin kaynağı olmuştur. Eros, Sokrates’e mutlak paradoksun yolunu açmıştır fakat bu, 

onun felsefi anımsamayla ele geçirilebileceği anlamına gelmemektedir.  
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Görüldüğü gibi Kierkegaard, Sokrates’in bazı noktalarda eksik olduğunu 

belirterek onu eleştirmekten geri kalmamıştır. Kierkegaard, Sokratik yöntemi kullanıp 

geliştirmekle beraber iman, günah bilinci ve an kavramlarıyla onun ötesine gitmektedir. 

Yine de Sokrates’ten her daim övgüyle söz eden Kierkegaard’ın, ona kimseye olmadığı 

kadar çok şey borçlu olduğu ortadadır. 

Sonuç olarak bu çalışmanın yapılmasındaki en büyük etken, Sokratik- 

Kierkegaardcı felsefe yapma biçiminin, pratik bir etkinlik olarak felsefenin insan 

hayatındaki önemli yerine dikkat çekmektir. Her şeyden önce insanlara kendi 

varoluşlarının ne anlama geldiği ve ‘kendini bil’ düsturunun önemi yeniden 

hatırlatılmalıdır. Fakat hiç şüphesiz insanların kendi gözleriyle görüp, kendi kulaklarıyla 

işiten bireyler haline gelmelerini sağlayacak olan bu hatırlatmanın çok özel bir yöntemi 

olmalıdır. İki filozofu felsefe tarihindeki pek çok düşünüre yabancılaştırırken 

birbirlerine yaklaştıran şey, her ikisinin de bu özel yöntemi görebilmiş olmalarıdır. 

Kierkegaard’ın Sokrates’ten devraldığı bu yöntemi kendi eserlerinde nasıl kullandığının 

çözümlenmesi ve iki filozof arasındaki benzerliklerin aydınlatılması çağımız insanının 

kendisine, çevresine ve dünya sorunlarına daha geniş bir çerçeveden bakabilmesini 

sağlayacak önemli bir adımdır.  

Felsefi söylem, üzerinde yükseldiği dolaylı iletişim, diyalektik, ironi, doğurtma 

ve eros ile bize eşsiz bir yöntem sunarken, modern hayatın ve eğitim sisteminin 

standartlaştırdığı günümüz insanının öz bilinç kazanmasını sağlamaktadır. Teknolojik 

gelişmelerin dayattığı sahte ihtiyaçlarla şekillenen günlük hayat ve teoriye dayanan 

eğitim sistemi, modern insanın tek tipleşmesine, kendi bireysel ve zihinsel yeteneklerini 

kaybederek otomatik tepkiler veren mekanik bir robota dönüşmesine neden olmaktadır. 

Öğrencilere okullarda eğer bilim adamı olmak istiyorlarsa, nasıl diğer bilim adamları 

gibi bir bilim adamı olacakları,  eğer felsefeci olmak istiyorlarsa, nasıl diğer felsefeciler 

gibi bir felsefeci olacakları öğretilmektedir. Pratik alandaki uygulamalardan çok, teorik 

alana yönelik malumatlardan oluşan bu eğitim biçimi, bir doktorun maharetinin 

ezberlediği tıbbi bilgilerden çok, içgüdüleri, tutku ve erosu ile tüm benliğini katarak 

ameliyat masasında elleriyle gerçekleştirdiği uygulamalarda olduğu gerçeğinin üzerini 

örtmektedir. 
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Çalışma hayatında belli bir alanda uzmanlaşmaya dayanan bu sistem, insanların 

birbirlerine benzemelerini talep ederek, onları bir makinenin değiştirilebilir parçalarına 

indirgemekte ve varoluşsal yeteneklerini göz ardı etmektedir. Böylelikle maddi bir 

cisme dönüştürülen insanın, bozulduğunda bir başkası ile değiştirilen bir yedek 

parçadan farkı kalmamaktadır.    

Kierkegaard’ın Sokrates’ten devralarak geliştirdiği, ezbere dayalı eğitim 

sisteminin karşısında yer alan bu özel yöntem, pratik bir felsefe örneği olarak varoluş 

içindeki bireyin üzeri örtülen yeteneklerinin gün ışığına çıkmasını ve ulaşılan bilginin 

salt malumattan fazlası olmasını sağlayacak güçtedir.  

Günümüz insan portresine bakıldığında yapılan hiçbir işin gerisinde tutkunun ve 

erosun kalmadığı, araçların amaç haline geldiği, seçimlerin, kararların öznelliğini 

yitirdiği, kişisel yetenek ve duyguların salt DNA kodlarına indirgendiği görülmektedir. 

Kierkegaard’ın da eleştirel biçimde kullandığı sözcüklerle ifade edersek, ‘prensip 

gereği’ yapılan davranışlarla oluşturulan bir ‘kamu’ içinde ‘gevezelik’ eden ‘üçüncü 

şahıslar’ın yeniden varoluşlarının getirdiği yetilerin farkına varmalarını sağlayacak bir 

yöntem, felsefenin bizce en önemli unsurlarından biridir. 

İnsanlara öz bilinçlerinden kaçarak sorgusuzca verilenle yetinmek, dünya 

üzerindeki varlıklarının anlam ve amacını düşünmek ve kendi hakikatlerinin ne 

olduğunu aramaktan çok daha kolay gelmektedir. Yapay zekâlar yaratmanın sevinci, 

kendi zekâmızı yapaylaştırdığımız gerçeğini maskelemektedir. Yine de tüm bunlar 

varoluşun, yok edilemeyeceği gerçeğinden kaçılması için yeter sebep değildir.  

Felsefenin bu noktada Antik Çağ’dan alınan mirasla söyleyecek ne sözü olabilir diye 

sorulduğunda çok önemli bir yöntemi olduğu görülmektedir. 

Kişisel ve zihinsel yeteneklerin kullanılmayarak köreltilmesine ve insanların 

standartlaştırılmasına neden olan bu sistemin, Antik Çağ’ın bu çok önemli mirasını 

temel alan bir felsefi eğitim biçimi ile değiştirilebilir olduğu kanısındayız.  Sokratik-

Kierkegaardcı bu söylem biçimi, varoluşsal yeteneklerin yeniden kullanılmasını 

sağlayabilecek çok önemli bir pratik felsefe örneği olarak karşımızda tüm güncelliğiyle 

durmaktadır. Bu tarz bir felsefe etkinliği, felsefeyle uğraşmayan insanlar tarafından 

felsefenin gereksiz, saçma ve anlaşılmaz bulunma nedenini de ortadan kaldırarak, 

felsefenin ölü kavramları yeniden diriltecek başka bir deyişle düşünce ve varlık, 
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theoria ve praxis ya da söz ve edim arasındaki uçurumu kapatılabilecektir. Felsefenin 

salt entelektüel bir jimnastik olmayıp, insan yaşamı üzerindeki pratik boyutuna dikkat 

çekilmesi, felsefenin tutkusal, erotik, ironik, maieutik doğasıyla yaşamın ta kendisi 

olduğu gerçeğini ortaya koyabilecektir. 
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