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ÖN SÖZ 

Augustinus’u (M.S.354-430) ve onun felsefesini felsefe tarihinde nereye 

yerleştireceğimiz konusunda zorlanıyoruz. Onun yaşadığı yıllar kuşkucu Helenistik 

filozofların, Stoisizmin ve Yeni-Platonculuğun felsefe arenasına egemen olduğu Eski Yunan 

Felsefesinin son dönemine onu yerleştirmeye bizi itebilir. Bu yönüyle John Rist’in 

Augustinus’un felsefesi için söylediği “Augustinus’un felsefesi vaftiz edilmiş Eski Yunan 

Felsefesidir” belirlemesi haklı yönlere sahip bir belirleme olarak gözükmektedir. Ancak bu 

belirlemede eksik olan yön, felsefenin Augustinus’da yeni bir başlangıca sahip olduğunun 

belirtilmemiş olmasıdır. Augustinus, Helenistik felsefe tarafından cezp edilmiştir, hatta o 

yaşamının bir döneminde Yeni Akademinin şüpheciliğini benimsemiştir. Özellikle Yeni-

Platonculuk onun felsefi yaşamında da çok büyük değişimlere neden olmuştur. O, Yeni-

Platoncuların kitaplarını okuduktan sonra gerçekten dine dönmeyi düşünmüş ve sonunda da 

Hristiyan olmuştur. 

Bununla birlikte Augustinus Helenistik bir filozof değildir, aksine o ilk önemli 

Hristiyan filozoftur. Ayrıca hayatı, bizim Orta Çağ diye adlandırdığımız döneme denk 

gelmese de o, Orta Çağın ilk filozlarından biridir. Daha doğru bir ifadeyle, geç Yunan 

düşüncesi dönemine aittir. Bu yönüyle düşünüldüğünde, Augustinus ve Boethius (M.S. 480-

524) yaşamamış olsaydı Orta Çağ diye adlandırdığımız düşünceyi, karanlık çağlardan sonra 

belki John Scotus Eriugena (810-877) ile ya da belki de Anselm (1033-1109) ile başlatmak 

zorunda kalabilirdik. Nitekim Augustinus’un felsefesinde karşılaştığımız bazı nitelikler böyle 

düşünmeyi destekliyor. 

Öncelikle, kuşkuculuk bölümünde detaylıca ele aldığımız birey merkezli felsefe eski 

Yunan felsefesinde bulunmamaktadır. Bu felsefe Descartes’la birlikte modern felsefede çok 

daha önemli hale gelir. Augustinus “yanılıyorsam varım” (si fallor sum) önermesiyle önce bir 

birey olarak kendi varlığını felsefi olarak ispatlar ve sonra tüm felsefesini bu önerme üzerine 

kurar. Öyle ki, Augustinus’u öncülerinden ayıran düşüncelerinin, onlardan miras aldığı 

düşünceler kadar önemli olduğu gözükmektedir. 

Diğer yandan o kendi zamanının ve yaşadığı yerin düşünürüdür. Latince ve Retorik 

eğitimi almıştır. Döneminin ilahiyatla ilgili tartışmalarından derinden etkilenmiştir. Yaşadığı 

dönemin toplumsal ve siyasi karmaşası içinde sürüklenmiştir. Örneğin Tanrı Devleti Üzerine 

adlı dev kitabı 410 yılında Roma’nın barbarlar tarafından işgal edilişinde Hristiyanlığa 

dönüşün etkisinin bulunup bulunmadığını sorgular. 430 yılında Augustinus ölüm döşeğinde 
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iken barbarlar her yerdedir ve Augustinus’un herkes gibi bu durumdan etkilenmediğini ve bu 

durumun onun düşünce yaşamına yansımadığını öngörmek insan doğasına aykırı davranmak 

olur. 

Bir bakımdan da o hâlâ kendi çağının adamı değildir. Onun İtiraflar’ı, kendi içsel 

yaşamı üzerine düşünme şekliyle sanki bugünün çalışmasıymış gibi bizi etkilemektedir. 

İtiraflar, batı yazınının ilk önemli otobiyografisidir. Onun zihin kavramı Descartes (1596-

1650)’ı haber verir. Zihin, dil ve dini inanç tarafından neden olunan felsefi konuları ele alış 

yöntemi, bugün modern düşünce olarak adlandırdığımız düşüncenin sanki önceden çizilmiş 

bir taslağıdır. Bugün felsefede “başka zihinler sorunu” diye adlandırılan, kendi zihnimize 

ilaveten başka zihinlerin de bulunduğundan nasıl emin olabileceğimizi ele alan sorunu 

Augustinus’dan önce inceleyen herhangi bir filozofa rastlayamıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu 

sorunu felsefi bir düzlemde ele alan ilk filozof Augustinus’tur. Günümüzde çalışılan din 

felsefesi sorunlarının sistemli ve felsefi bir zeminde ele alınışını ilk kez Augustinus’da 

görüyoruz. Din felsefesi çalışan bir öğrencinin ilk öğrenmesi gereken konular muhtemelen 

İman-Akıl ilişkisi, Tanrı’nın varlığının delilleri, kötülük sorunu ve Tanrı’nın her şeyi önceden 

bilmesi sorunudur. Bu sorunların hepsinin Augustinus’un metinlerinde sistemli bir şekilde ele 

alındığını görüyoruz. Öyle ki onun yazıları bir araya getirilip din felsefesine giriş dersi olarak 

okutulabilecek kadar felsefi bir düzen ve titizliği yansıtır. Augustinus, bu konulardaki 

düşüncelerini oluştururken elbette kendinden önceki düşünce mirasından faydalanmıştır. 

Ancak o, dini bir inanç sistemini merkeze alarak kendinden öncekilerin felsefesini 

değerlendirmiştir. Bu anlamda Augustinus için günümüz din felsefesinin babasıdır demek 

abartılı, ancak bir o kadar da yerinde bir ifade olacaktır. Bu özellikleri göz önünde 

tutulduğunda, Hristiyan Ortodoksluğunu kurma konusunda en çok emek verenin Augustinus 

olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. 

Bununla birlikte, yukarıda ifade ettiğimiz unsurlar Augustinus’u eleştiriden bağımsız 

hale getirmez. Augustinus’u eleştirmemek onun kendi felsefesine ters düşmek olur. Çünkü o, 

manicileri ve putperestleri eleştirerek felsefi düşüncelerini oluşturmuştur. Ayrıca eleştiri, 

bilim ahlâkının zorunlu kıldığı bir görevdir. Bir düşünürü eleştirmeden okuyup benimsemek 

demek, kendi benliğimizi ve kimliğimizi bir kenara bırakıp başkasının fikirsel egemenliği 

altına girmek demektir. Bu zihinsel bir körlüktür. Zihnin doğruyu ve yanlışı birbirinden 

ayıramaması, kendi işlevini yerine getirememesi demektir. Augustinus’un ifadeleriyle, fiziki 

gözlere sahip olmak yetmez, bakmak ve görmek gerekir. Başka bir ifadeyle, bir zihne sahip 

olmak yetmez, o zihin aynı zamanda bakmalı ve görmelidir. Zihnin görmesi ise düşünmekle 



 5

olur. Eleştiri düşünmenin önemli bir unsurudur. Bu nedenle biz tezimizde gerekli olduğunu 

düşündüğümüz her yerde hem başka yazar ve düşünürlerin eleştirilerini hem de kendi 

eleştirilerimizi sunmaya azami gayret gösterdik. Böylece, sadece Augustinus’un düşüncelerini 

aktarmak yerine onu olumlu olumsuz eleştirilerle birlikte vererek bilimsel tarafsızlığı 

yakalayıp, daha anlaşılır ve nesnel bir zeminde onu değerlendirmeye çalıştık. Bu tutum ve 

yaklaşımımızla Augustinus’un zihinsel görmeye ilişkin düşünceleri bakış açısından onu 

değerlendirip, onun felsefesine kendi yöntemiyle yaklaştığımız kanaatindeyiz. 

Yukarıda bazı niteliklerini kısaca sunmuş olduğumuz Augustinus, belki 

anlaşılmamasından, belki de insanların karanlık çağ diye ön yargıyla adlandırdıkları Orta Çağ 

düşünürü olmasından dolayı ülkemizde iyi tanınmamaktadır. İtiraflar adlı yapıtı dışında 

Türkçeye çevrilmiş herhangi bir kitabı yoktur. Bununla birlikte batı düşüncesinde bir dönüm 

noktası teşkil ettiğini ve batıda en çok üzerinde çalışılan filozoflardan biri olduğunu biliyoruz. 

Batı geleneğine bu denli etki eden bir filozofun, batı kültür ve medeniyetinin, batı 

medeniyetini ayakta tutan kurucu ruhun anlaşılması açısından ne derece önemli olduğunu 

açıklamak için çok söz söylemeye gerek olmadığı kanaatindeyiz. Onun bilgi felsefesini 

çalışmaya iten en önemli etken, bilgi felsefesinin onun düşüncesinin temel dayanaklarını, 

düşünme yönteminin şifrelerini açığa vurmasıdır. Bu durumun hem onun felsefesini daha iyi 

anlamamıza katkıda bulunacağına hem de onun bakış açısından kendimizi ve başka filozofları 

değerlendirebileceğimiz sağlam bir zemin sağlayacağına inanmaktayız. 

Bir doktora çalışmasında esas olan, konuyu yüzeysel olarak ele almak değil, tersine 

konunun derinliklerine, özüne inmeye çalışmaktır. Bu nedenle doktora çalışmamızda 

elimizden geldiğince bunu başarmaya gayret ettik. Ancak bu konular daha kapsamlı, çok 

yönlü çalışmaları gerekli kılabilir. Sınırlı olanaklarla tamamlamaya çalıştığımız bu 

çalışmamızın Augustinus’un tanınması ve onun bilgi felsefesinin anlaşılmasında önemli bir 

katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu tez çalışmasının danışmanlığını yapan ve yardımını 

hiçbir zaman esirgemeyen hocam Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ’ye bu satırlar aracılığıyla 

saygı ve şükranlarımı sunarım. 

 

 

         Halil KAYIKÇI 

            Ankara 2009 
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GİRİŞ 

Doktora tezimizde Aziz Augustinus’un bilgi felsefesini araştırma konusu olarak 

çalışmayı tercih ettik. Bilindiği üzere Augustinus’un yazılarında felsefe ve ilahiyat iç içedir. 

Onun felsefe ve ilahiyatını birbirinden ayırmak zaman zaman çok güç olabilir. O hem bir 

filozof, hem bir dindar hem de bir öğretmendir. Eski Yunan felsefesiyle Orta Çağ arasında bir 

köprü olan Augustinus’un etkisi genel olarak felsefi açıdan ve özel olarak da bilgi felsefesi 

açısından Orta Çağın çok ötelerine, çağdaş felsefeye dek uzanmaktadır. Descartes (1595-

1650), Malebranche (1638-1715), Berkeley (1685-1753) ve Kant (1724-1804)’ta 

Augustinus’un izlerini bulmak güç değildir. 13. Yüzyılda yaşayan Thomas Aquinas (1225-

1274)’a kadar kuşkusuz Orta Çağın en önemli düşünürüdür. Thomas’dan sonra etkisi biraz 

azalmış olsa da varlığını devam ettirir. Adalet savaşı kuramı, zaman ve mutlaklığa ilişkin 

açıklaması, irade görüşü, kötülük sorununa getirdiği çözüm, bilgi-iman ilişkisine bakışı 

günümüze dek önemini korumuştur. Bu şekilde genel özelliklerini özetleyebileceğimiz bir 

düşünürün ülkemizde yeterince tanınmaması ve onun üzerine yapılacak özerk bir çalışmanın 

ondan sonraki felsefeyi daha iyi anlamamızı olanaklı kılacağına ilişkin kanaatimiz bu konuyu 

çalışmaya iten temel etkendir. 

Augustinus MS. 354’te Kuzey Afrika’da Tunus’un bir iç kasabası Thagaste’de 

doğmuştur. Annesi Monica iyi bir dindar, babası Patricius ise putperesttir. Annesi onun iyi bir 

dindar olmasını istemektedir. Yüksek eğitimini Kartaca’da alır. Roma’da bir yıl, Milan’da 

yaklaşık altı yıl geçirmiş, bunun dışında kalan tüm yaşamını Thagaste’de geçirmiştir. 

376’da Kartaca’da 22 yaşında iken retorik öğretmeni olarak ilk işine başlar. Bu 

dönemler onun fikirsel bir karmaşa ve arayış içinde olduğu dönemlerdir. İtiraflar’da anlattığı 

kadarıyla dinden ve ahlâktan uzak başıboş bir yaşam sürmektedir. 29 yaşında iken Kartaca’da 

ilk kez Manici (manichean) piskopos Faustus (M.S.400-490) ile tanışır. Ancak kısa süre sonra 

Faustus onu hayal kırıklığına uğratır. Çünkü Faustus liberal sanatlarda gramer ve edebiyat 

alanında olduğu kadar bilgili değildir. Başlangıçta birçok sorununa yanıt vereceğini vaat 

etmesine rağmen, Faustus, Augustinus’un maniciliğe olan inancını yitirmesine neden olur. 

Sadece Faustus değil diğer maniciler de onun özellikle dünyanın varlığı, insanın varlık 

içindeki yeri, kötülük sorunu, insanın nereden geldiği gibi sorunlarına yanıt veremezler. Bu 

nedenle o yavaş yavaş Manicilerin desteklediği felsefi maddecilikle yollarını ayırmaya başlar. 

Manicilerin akılcılığına güvenini yitiren Augustinus özellikle Cicero’nun yazılarında ifadesini 

bulan Yeni-Akademinin şüpheciliğine döner. Bu arada Cicero’nun Hortansius adlı kitabını 
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okuması onu felsefeye yönlendirir. Cicero’nun daha sonra kaybolan bu yapıtı Aristotelesci bir 

tarzda şekillendirilmiş bir felsefeye çağrı yapıtıdır. 

384’te retorik dersi vermek üzere Roma’ya gider. Orada bir yıl kaldıktan sonra Milan’a 

geçer. O sıralarda Ambrose (M.S.339-397), Milan piskoposudur ve çok geçmeden Milan 

Katedralinde kendini Ambrose’un vaazlarını dinlerken bulur. Ambrose onun öğretmeni olur. 

Çünkü Augustinus onda entelektüel bir ışık görmüştür. O sadece Manicilere karşı İncili 

savunmakla kalmaz, ayrıca onu, Tanrı’yı, maddeden ayrı bir öz olarak ruhu düşünmeye sevk 

eder. Anlamak için inancın önkoşul olduğu fikrini onun aklına sokar. Bu yönleriyle 

Ambrose’un onun yaşamında ve düşüncesinde önemli bir yeri vardır. Ambrose Klasik 

Yunanca bilmektedir ve kilisenin ilk Latince doktorudur. Augustinus Kartaca’da onun gibisini 

tanımamıştır. Ambrose çağdaş Yunan ilahiyatını iyi bilmektedir ve Yunan Yeni-Platonculuğu 

hakkında da oldukça bilgisi vardır. Augustinus onunla ilk kez Hristiyanlığın 

Platonculaştırılmış yorumuyla karşılaşır. Augustinus’u Milan’da bulunan Platoncularla 

tanıştıran da Ambrose’dur. Ancak Augustinus’un Yeni-Platoncuların kitaplarını okuması bu 

süreçle sınırlı değildir. Bu süreçte o, Yeni-Platoncularla Hristiyanlığın ortak bir zemine sahip 

olduğunu görmüştür. Platoncu kitaplar ona enkarnasyonla ilgili olmasa bile Tanrı’nın varlığı 

ve Tanrı’nın mutlak dünyası hakkında delil sağlamıştır. 

Tek kurtuluş yolu olarak Hz. İsa’nın önemini keşfetmesi onu Platoncu kitapların ötesine 

sürükler. Platoncuların kitapları Tanrı’nın doğasına ilişkin hakikatten bahsedebilir ama 

Tanrı’ya ulaştıramamaktadır. Yeni-Platonculuk eksiktir, çünkü o kuramsaldır ve doğru 

eyleme ilişkin hiçbir şey söylememektedir. Hz. İsa’nın tek kurtuluş yolu olduğunu 

anlamasından hemen sonra Hristiyanlığa dönmez, 387’de vaftiz oluncaya dek bu konuyu 

düşünür. Vaftiz olması, İtiraflar’da yazdıklarına göre, onun için yeni bir başlangıçtır. 

Vaftiz olduktan sonra Augustinus tekrar Thageste’ye döner. Papaz olarak göreve başlar 

ve piskoposluğa kadar yükselir. 430’da ölünceye dek Thageste’den ayrılmaz. Orada 

yaşamının sonuna dek kendisiyle birlikte olacak olan bir manastır cemaati oluşturur. Kilise 

işleriyle ilgilenir, kitaplar yazar, vaazlar verir ve düzenli olarak ibadet eder. Augustinus’un 

külliyatı gerçekten çok kapsamlıdır. 100 kitap ve inceleme, yaklaşık 250 mektup ve 500 vaaz 

yazmıştır. 

Akademisyenlere Karşı’da yazdıklarına bakılırsa, Augustinus için felsefe bir oyun ya da 

bir meslek değil, bir yaşam tarzıdır. Augustinus’u bir ilahiyatçıdan ziyade filozof olarak 

adlandırmak, sadece onun kabul etmediği bir ayrımı kabul etmek değil, onun bilmediği bir 

ayrımı önermektir. Eski Yunan’da filozof, akıl tarafından yönetilen bir yaşam sürmeyi 
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deneyen kimse iken, ilahiyatçı sözcüğünün doğru ve olağan anlamı ilâhî olan hakkında 

konuşan kişi demektir ve ilâhî olan mutlak ve değişmeyen şeydir. Kabaca ifade edersek, 

felsefi tartışmaların iki sabit özelliği vardır: Kanıtlar ve kanıtların kendilerinden çıkarıldığı 

öncüller. Çağdaş düşünürler öncüllerinin kendilerinden hareket edebileceğimiz temeller 

olarak mümkün modeller oluşturduğunu önerebilirler. Bu mümkün modeller ilk önce daha 

sonra sonuçlarını test edebileceğimiz bir dizi öncüller ortaya koyan düşünce deneylerinden 

kaynaklanır. Böyle bir denetlemenin sonucu olarak, asıl modelin faydalılığı hakkında 

yargılarda bulunabilir ve gerçekte onlara neden olan şaşırtıcı fenomeni açıklamada sonuç 

varsayımlarında bulunulabilir. Böyle yararlı modellerin oluşturulması felsefi imgelem işidir. 

Augustinus’un felsefi modelleri kutsal kitaptan, kilise uygulama ve inancından alınmış 

teolojik hipotezlerdi. Etrafımızda olup biteni anlamlandırma amacı açısından bu modeller 

modern modele benzerler. En az bir kişinin modern filozofun modelini ciddiye aldığı kadar 

Augustinus’un böyle teolojik modellerini ciddiye almaksızın onu düşüncesine anlam vermeye 

girişmek, düşünceyi kısırlaştırmak ve Augustinus’u felsefi bütünlükten yoksun bırakmaktır. 

Yaşamını anlatırken ifade edildiği gibi, o etrafında olup biteni anlamlandırma sürecinde 

birçok düşünce okulunun öğretilerine (modellerine) başvurdu. İlk önce Manicilere katıldı, 

fakat onların felsefi maddeciliğinin insan doğasını, ahlâkî kötülüğün doğasını, yaratılışla ilgili 

soruları yanıtlayamadığını gördü. Daha sonra Yeni-Akademi üyeleriyle tanıştı. 

Akademicilerin hiçbir şeyin bilinemeyeceğini öğreten aşırı kuşkuculukları onu mutsuz etti. 

Halbuki o mutlu olmak istiyordu ve mutlulukla bilgi arasında bir bağıntının bulunduğunu fark 

etti. Akademisyenlerin şüphecilikleri ona felsefi bir huzursuzluk veriyordu. Onların öğretileri 

tüm ahlâk ilkelerinin temelini kazıyor, insanın kendisine dayanıp hareket edeceği bir dayanak 

sağlamıyor, insanı boşlukta bırakıyordu. Ambrose’la tanışması bir dönüm noktası teşkil eder. 

Ambrose kutsal metinlerin nasıl yorumlayacağını bilen bilge birisiydi ve ona Hristiyanlığı 

anlayabileceği şekilde anlatıyordu. Ambrose aracılığıyla Yeni-Platoncularla tanışması, 

Ambrose’un ona Hristiyanlıkla ilgili anlattıklarını Platoncu bir felsefi zemine oturtmasını 

sağladı. Fakat o hemen iman etmedi. Belli bir süre Hristiyan inançlarını kuşkulu bir biçimde 

kabul etti. Biricik kurtuluş yolu olarak Hz. İsa’nın önemini keşfetmesinden sonra 387’de 33 

yaşında iken vaftiz oldu. Bundan sonra o, etrafında olup biteni anlamlandırma konusunda 

otoriteyi ve kilise öğretilerini model olarak olacaktır. Böylece, İncil’in açık anlamı miras 

alınan bilgelikle çatıştığında, miras alınan bilgelik İncil’e yol vermelidir. Bununla birlikte, 

sadece eski sorunların çözümünde değil, ama ayrıca insani araştırmanın temel konularını 

anlamadaki gelişime katkıda bulunmada yeni durumlar ortaya konulmalıdır: Ruh, insan 

doğası ve Hristiyan Tanrısı. 
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Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılacağı üzere, Kutsal Kitap Augustinus’un 

entelektüel donanımının sadece bir parçasını, gittikçe büyüyen bir parçasını sağlar. 

Hristiyanlığa girmesinden ölümüne kadar olan dönemi göz önünde bulundurduğumuzda, onun 

Kartaca, Roma ve Milan’da keşfettiği seküler felsefi manzaranın farkında olmalıyız. Çünkü 

bu manzaralar onun ömrü boyunca belleğinden silinmeyen ve kendisini onlara karşı savaşmak 

zorunda hissettiği manzaralardır. Bu felsefi manzaraların farkında olmak, onun Hristiyanlığa 

dönüşünün bazı entelektüel nedenleri üzerine ışık yakacak, onun çözmek istediği felsefi ve 

teolojik sorunlara işaret edecektir. Bu nedenle Augustinus’un yaşamını bilmek onu daha iyi 

anlamaya yardım edecektir.  

Çalışmamızın konusunu teşkil etmesi nedeniyle Augustinus’un bilgi felsefesi üzerine 

bazı temel açıklamalar yapmayı istersek şunları söyleyebiliriz: Tüm felsefesinin ardında 

olduğu gibi, bilgi felsefesinin ardında da mutluluk arayışı vardır. Ona göre bilgi ile mutluluk 

arasında bir bağ vardır. Anlaşıldığı kadarıyla mutluluk ya da daha doğru bir ifadeyle 

entelektüel mutluluk kesin bilgiye dayanmaktadır. Kesin bilgiyi elde edemeyen zihin kararsız 

ve boşlukta kalacağından, onun için dünyanın bilgisi, ahlâk ve din kesin ve kendilerine 

dayanılarak hareket edilmesi gereken veriler olmayacaktır. Bu nedenle Augustinus kesin 

bilgiyi, temellendirilmiş bilgiyi aramaktadır ki, buna göre yaşasın ve düşüncelerini onun 

üzerine inşa etsin ve böylece de aradığı mutluluğu yakalasın. 

   Bubacz’ın satırlarıyla ifade edersek, bir bilgi felsefesi genel olarak olgusal bilginin 

bazı türlerini ele almalıdır: Maddi dünyanın bilgisi, anı (geçmişin bilgisi), genel tamamlayıcı 

ilkelerin bilgisi (apriori ve tümel bilgi). Epistemoloji bilginin bu farklı türlerinin nasıl elde 

edildiğini açıklamalıdır. Bu açıklama çeşitli bilgi türlerini ilişkilendiren uygun bir özet 

içermeli ve ayrıca yanılmayı açıklamalıdır. Son olarak bilgi felsefesi varsayılan bilicinin 

kendini bildiği oranda kişisel bilginin bir açıklamasını sağlamalıdır. O halde ideal, bu 

kapsamlı dört görevi içsel olarak tutarlı, uygun ve açık bir şekilde başaran bir bilgi 

felsefesidir. 

Tez içinde verdiğimiz açıklamalarda Bubacz’ın saydığı tüm bu özelliklerin 

Augustinus’da fazlasıyla bulunduğunu göreceğiz. O, bilgi felsefesi için özel bir kitap 

yazmamıştır. Onun bilgi felsefesinin unsurlarını geniş külliyatı içinde dağınık olarak 

buluyoruz. Bununla birlikte bu durum onun bilgi felsefesini önemsemediği anlamına gelmez. 

Aksine bilgi felsefesinin öneminin farkındadır ve son derece kendine özgü bir içeriğe sahiptir. 

O, gelişmeye açık, üretici bir bilgi felsefesi inşa eder. Günümüzün deneycileri ya da 

idealistleri gibi bilgiyi belli bir alana sıkıştırmaz. Zihni bilgi felsefesinin merkezine alır. Ona 
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etkin bir işlev yükler. Böylece zihin kendi yetilerini kullandığı oranda geniş bir bilgi alanına 

ulaşabilir. Bu durum, bilmemezlikten de zihni sorumlu tutar. Bilginin nesneleri her zaman 

mevcuttur, onları bilmek ya da bilmemek zihnin sorumluluğudur. Bilmek etkin bir süreçtir. 

Bilmenin bu etkinliği bu süreci içselleştirir. Onun bilgi felsefesi dışa doğru değil, içe 

doğrudur. Ancak bu içsellik dışsallığın önemini dışlayan bir içsellik değildir. O, dış dünyanın 

bilgisini ne önemsiz görür ve ne de göz ardı eder. Dış dünyanın verileri yanıltıcı olabilir, nihai 

bilgi ya da hedef olmayabilir, ama dış dünya ve onun bilgisi bir gerçektir.  

Bununla birlikte, Augustinus iç bilgide kesinlik bulur. Agustinus’un ön sözde sözünü 

ettiğimiz birey merkezli felsefesi bu türden bir bilgiye dayanmaktadır. O kendi 

varoluşumuzun bilgisine ayrıcalıklı bir erişime sahip olduğumuza inanmaktadır. Çünkü kendi 

varlığımızın bilgisine doğrudan sahibiz ve dış dünyanın bilgisine ise dolaylı bir şekilde, yani 

bellekteki imgeler aracılığıyla ulaşıyoruz. De Civitate Dei XI, 26’da Augustinus buna şöyle 

bir açıklama getirir: Varız ve var olduğumuzu biliyoruz ve var olmayı seviyoruz ve var 

olduğumuzu bilmeyi seviyoruz. Ve bunda bizi yanıltabilecek bir illüzyon gölgesi yoktur. 

Herhangi bir düş, hayal, imge yanılması olmaksızın var olduğumdan, var olduğumu 

bildiğimden ve var olmayı sevdiğimden ve var olmayı sevdiğimi bildiğimden eminim. 

Kuşkucular sorarlar: Ya yanılıyorsam? Pekâlâ, yanılıyorsam varım, çünkü eğer bir kimse var 

olmazsa o hiçbir şekilde yanıltılamaz. Çünkü dolayısıyla, varım, eğer yanılıyorsam var 

olduğum konusunda nasıl yanılabilirim. Çünkü eğer yanılıyorsam var olduğum kesindir ve 

çünkü yanılabilen olabiliyorsam, yanılan bir kimse olmalıyım. Dolayısıyla var olduğumu 

bilmekte büyük ihtimalle yanılmam. Sonuç olarak bildiğimi bilmekte de yanılamam, çünkü 

tıpkı var olduğumu bilmem gibi, bildiğimi de bilirim. 

Bu düşünce Augustinus’un felsefesinin çıkış noktasıdır. O bir birey olarak önce kendi 

varlığını temellendirir ve sonra tüm bilgiyi bu ilk önermeden, ‘yanılıyorsam varım’ 

önermesinden türetir. Bu yaklaşımın Augustinus’a özgü olduğunu ve Eski Yunan felsefesinde 

böyle birey merkezli bir yaklaşıma rastlamadığımızı daha önce ifade etmiştik. Kuşkuculuğa 

getirdiği bu kanıt epistemik açıdan önemlidir. Onun ilgisi, De Trinitate X, 10, 14’deki, “şüphe 

ederse, neden şüphe ettiğini anımsar; şüphe ederse, şüphe ettiğini anlar; şüphe ederse düşünür, 

şüphe ederse bilmediğini bilir; şüphe ederse, kabaca onay vermemesi gerektiğine hükmeder,”  

ifadesine paralel olarak bilginin olanaklılığını ispatlamaktır. Burada o sanki psikolojik olanla 

epistemik olan arasında bir ilişki kurmaya çalışmakta ve bu ilişkiden hareketle mantıksal 

çıkarımlarda bulunmaktadır. Şüphe ettiğinde ve bu şüphe etme eylemini düşündüğünde, bu 

eylemin ardında kesin olarak bildiği birçok şeyin yattığını fark etmektedir. Ama bu süreç 
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düşünülmediğinde bu bilgilere ulaşılmamaktadır. Her insan şüphe eder ve şüphe ettiğini bilir. 

Ancak hiç kimse şüphe etme eyleminden hareketle bu denli kesin bilgilere ulaşılabileceğini 

fark etmemiştir. Şüphe etmek anlamaya, bilinçli olmaya işaret eder. Bir kişinin hem bir 

şeyden şüphe ettiğini ve hem de şüphe ettiğini bilmediğini söylemek saçma olur. Bu bir 

bilinçliliktir. Dolayısıyla Augustinus burada özel bir epistemik durum inşa etmekte, bilme ve 

farkında olma ilişkisini ortaya koymaktadır.  

De Civitate Dei ve De Trinitate’den aldığmız yukarıdaki iki pasajı birleştirdiğimizde bu 

pasajların şu görevleri yerine getirdiklerini görüyoruz: İlk olarak, kendi var olduğumuz olgusu 

gibi bir şeyin bilinebileceğini ispatlamak suretiyle bu iki pasaj, bilginin olanaksızlığına ilişkin 

kuşkucu iddialara karşı bir yanıt olarak hizmet eder. İkincisi, böyle bir bilginin özel bir 

şekilde sunulduğunu ispatlar: Bu bilgi doğrudandır. Üçüncüsü, böyle bir bilgi güçlü bir 

şekilde temellendirilmiştir. Dördüncüsü, bu bilgi kırıntısı gerçekten bilinebilirdir ve son 

olarak, bilme ve farkında olma arasında önemli bir bağıntı vardır. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bilmenin aslında göründüğü kadar basit ve 

sıradan bir olay olmadığı ve sıra dışı bir yetenek ve çabayı gerektirdiği ortaya çıkıyor. Bu 

durumun anlaşılması için önce insan bilgisinin ne olduğuna karar vermek ve sınırlarını bilmek 

gerekiyor. Ancak bundan sonra bir kişi bilme gücümüzün ve bilginin önemini takdir edebilir. 

Augustinus De Trinitate XIX, 12, 21’de Akademisyenleri eleştirdiğinde ‘si fallor, sum’ 

önermesi üzerinden bu duruma işaret eder. Bu eleştiri tam olarak şöyledir: “Kendisi 

aracılığıyla yaşadığımızı bildiğimiz şey iç bilgidir. Burada bir akademisyen: Belki de 

rüyadasın ve bilmiyorsun ve rüyalarında görüyorsun diyebilir. Çünkü rüyada olanlar 

tarafından görülen şeyler uyanık olanlar tarafından görülen şeylere çok benzerler. Fakat 

yaşadığının bilgisinden emin olan kişi, ‘uyanık olduğumu biliyorum’ değil, ‘yaşadığımı 

biliyorum’ der. İster uyanık olsun isterse rüyada, o yaşamaktadır. Rüyaları tarafından dahi bu 

konudaki bilgisinde yanıltılamaz. Çünkü uyumak ve rüyalarda görmek yaşayan bir insanın 

niteliğidir. Akademisyenler bu bilgiye karşı aşağıdakileri de ileri süremezler: Belki de sen 

delisin ve deli olduğunu bilmiyorsun. Çünkü akıllılar tarafından görülen şeyler deliler 

tarafından görülenlere çok benzemektedir. Bununla birlikte deli olan kişi yaşamaktadır. 

Bunun yanıtı şöyledir: Deli olmadığımı değil, yaşadığımı biliyorum.”  Böylece o hiçbir 

şekilde yaşadığını bildiğini söyleyenin yalanı tarafından yanıltılamaz. Bir kişinin yaşadığımı 

biliyorum demesinden önce binlerce görsel yanılma çeşidinin meydana gelmesine izin verir. 

O bunların hiçbirinden korkmayacaktır, çünkü yanıltılan kişi de yaşamaktadır. 
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Augustinus bu metinde bilginin imkânını kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde ortaya 

koyuyor. ‘Varım’ önermesinin, hiçbir kuşkucu hile tarafından ortadan kaldırılamadığı bu 

metinde açıkça kendini gösteriyor. Bu önermeyle birlikte daha önce bahsettiğimiz birey 

merkezli felsefe de başlamış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, Augustinus’un 

duyuların bilgisini değil, kendi varlığının bilgisini, iç bilgiyi başlangıç noktası olarak 

almasıdır. Kendi varlığımızın bilgisinin bu çıkarımda dış dünyanın bilgisinden farklı ve 

bağımsız olduğu gözükmektedir. Kendi varlığımızın bilgisi bizim için kesindir ve salt içseldir. 

Dolayısıyla tüm bilginin kaynağı içseldir. İster aydınlanma yoluyla isterse bilenin kişisel 

emekleriyle elde edilmiş olsun, tüm bilginin başlangıç noktası içseldir. Söz konusu bu bilgiyi 

birey kendi gayretleriyle elde eder, dolayısıyla bu iç bilgi işlemlerinde birey ya da zihin 

edilgen değil, etkindir. 

Bu nokta ayrıca bilgi felsefesinin başlangıcıdır. Daha sonra Augustinus duyu bilgisini 

ele alır. Duyu bilgisinin yanıltıcı olabilmesine rağmen var olduğunu ve zorunlu olduğunu 

kabul eder. Bu bilgide üç unsur vardır: a) algılanan nesne, b) algılanan nesne vasıtasıyla 

bilgilendirilecek olan bilişsel yeti ve c) görü üretmek amacıyla bilişsel güç ve nesneyi bir 

araya getiren irade. Algılamada nesne dışsal nesnenin kendisidir. Görülen güneş, hissedilen 

masa vs. Ancak algılamak yalnız başına bilgi sağlamaz. Bunun için gerekli olan hususları 

“Duyusal Görme” başlığı altında ele alacağız. 

Doğrusu, duyusal görme bilgi sürecinin sadece başlangıcıdır. Bu süreç ikinci bölümde 

inceleyeceğimiz ruhsal görme süreci ile devam eder. Bu süreçte dışsal nesnenin maddi 

olmayan bir imgesi oluşturulur ve bellekte depolanır. Şimdi nesne var olmadığında bile kendi 

imgesi sayesinde görülebilir. Artık bu imge dış dünyanın değil zihnin ya da düşünmenin bir 

nesnesidir. 

Bilginin gerçekleşme süreci dördüncü bölümde incelediğimiz zihinsel görme sürecidir. 

Zihin bellekte bulunan imgeleri birleştirir, ayırır, onlara dikkat eder ve onları yargılar. Bu 

yargılama işlemi sonucunda bilgi meydana gelir. Eğer bilgi bu dünyanın nesneleriyle ilgiliyse 

bilim, Tanrı ve mutlak doğrularla ilgiliyse ilim olarak adlandırılır. Bu ifadeler aslında 

Augustinus’un en özgün yönünü haber vermektedir. Nash’ın satırlarıyla ifade edersek, 

Augustinus’un bilgi felsefesinde en önemli konular ilâhî aydınlanma ve zihinsel aydınlanma 

konularıdır. Augustinus, insanın önce Tanrı’nın zihninde var olan mutlak, tinsel, anlaşılır 

ideaları bilmesi nedeniyle bu var olan, geçici, maddi dünyayı bilebildiğini açık hale getirir. Bu 

düşüncenin Augustinus’u, anlığı (insanın değişmez ve mutlak doğruya ilişkin bilgisi) 

bilmeksizin, insanın herhangi bir şeyi nasıl bildiğini açıklayamayacağı bir konuma mahkûm 
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ettiği gözüküyor. Anlık ve aydınlanma, Augustinus’un bilgi kuramı üzerine yapılan 

günümüzdeki tartışmaların çoğunun meydana geldiği alandır. Nash’ın bu tespiti çok yerinde 

bir tespittir. Aydınlanma konusunu açıkladığımızda da belirttiğimiz üzere o, yargıların ölçütü 

olarak dünyayı değil temel ideaları alır. Temel idealara göre yargılandığında dış dünyanın 

verileri bilgi olarak önem arz eder. Temel idealara aydınlanma ile ulaşılır. Temel idealara göre 

yargılanmayan dış dünya verileri bilgi olarak öneme sahip olmayacağı için aydınlanma onun 

bilgi felsefesinin temel unsurudur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

AUGUSTINUS’UN BELGİ FELSEFESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

VE TEMEL UNSURLARI 

1 Bilgi, Bilme Ve Bilgi Felsefesi 

Augustinus’un bilgi anlayışına geçmeden önce bilgi, bilme eylemi ve bilgi felsefesinin 

ne olduğuna dair kısaca bilgi vermek, konunun anlaşılması açısından faydalı olacaktır. 

Öncelikle, bilginin çok çeşitli tanımlarının bulunduğunu kabul etmek gerekir. Biz bu noktada 

en çok kabul gören birkaç tanımı vermekle yetineceğiz. İlk olarak, “Bilgi, bilenle bilinen 

arasındaki bir “birlik”e işaret eder ve bu birliğin özelliği onun her şekilde kesin olmasıdır. Bir 

şeyi bilmek bu şey hakkında belli bir kesinlik düzeyine sahip olmak demektir. Tüm bunları bir 

araya getirerek bir kişi bilgiyi şöyle tanımlayabilir: Bilgi, tecrübe edilen bir gerçeklik 

hakkındaki kesinliktir (yani, gerçeklik onu tecrübe ettiğim gibidir) veya yaptığım bir yargının 

doğruluğu hakkındaki kesinliktir.”1 Diğer bir tanıma göre bilgi, “Bilme etkinliği özne ve 

nesne arasındaki bir süreç iken bu süreç ya da etkinlik sonunda ortaya çıkan ürünün adıdır.”2 

Bu tanıma göre bir bilme eyleminin gerçekleşmesi için şu iki unsurun bulunması zorunludur: 

Bilen özne ve bilinen nesne. Bilme eylemi içinde bu iki unsurun kendine özgü işlevleri vardır. 

“Bilgi, özne ve nesne arasında kurulan bağdan ibaret olduğuna göre, bu bağlar ancak özne 

tarafından kurulabilir. Çünkü nesneye yönelen ve onu algılayan öznedir. Nesne, öznenin 

yöneldiği edilgen konumdaki bir olgu, olay veya varlıktır. Etkin özne, bilinçli ve akıllı varlık 

olarak ya kendisinin dışındaki bir varlığı bilmek ya da kendisini bilgi nesnesi yaparak 

kavramak ister. Nesnelere yönelen özne, onlar üzerinde düşünerek bir zihinsel etkinlik 

gerçekleştirir. Bu etkinlik sonucu kavramlara ve kavramlardan kalkarak önermelere ve 

çıkarımlara ulaşır. İşte varılan son nokta bilgiyi verir.”3 Bu şekilde betimnenen “bilgi, bilimle 

felsefe arasında ortak olan bir kavramdır, çünkü bilimin de felsefenin de amacı herhangi bir 

bilgi türünü elde etmektir.”4 “Bilgi insanın bir varlık koşuludur. Hatta antropoloji için bilgi de 

                                                 
1 Donald X. Burt, Augustine’s World, University of America, London 1996, s. 39. 
2 A. Kadir Çüçen, “Bilgi Kuramına Giriş”, Bilimname, Sayı: 2, Kayseri, 2003, s. 4. 
3 Çüçen, a.g.m., s. 4.  
4 Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İstanbul, 1997, s. 17. 
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insanın çeşitli yaşam eylemlerinden biridir.”5 Bilmek ise, E. Gilson’ın ifadeleriyle açıklarsak, 

“değişmeyen ve istikrarı sayesinde zihnin bakışı altında tutulabilen bir nesneyi düşünceyle 

kavramaktır.”6 

Bilgi felsefesi (epistemoloji) ise bizzat bilgi üstüne bilimsel incelemedir. “Nasıl 

biliyoruz? sorusu epistemoloji olarak bilinen felsefi etkinlik alanının başlıca odağını 

oluşturur.”7 “Epistemoloji, bilimsel kavram ve kuramların yapılarını ve teşekkül süreçlerini 

inceler.”8 “Bu felsefe disiplini genelde insan bilgisinin sınırları, kaynağı, doğruluğu ve 

doğasıyla ilgilidir.”9 Bu tanımlara koşut olarak da “epistemologlar bilme sürecini aydınlatma 

ve arıtma peşindedirler.”10 Her bilim dalının ve felsefi disiplinin yaptığı gibi bilgi felsefesinin 

de kendine sorun edindiği bazı konular vardır. “Bilgi felsefesinin temel soruları şunlardır: 

Bilgi nedir? Bilgi kavramının tanımı ya da doğru çözümlemesi nedir? 

Bilgimizin sınırları nereye kadardır? Ne tür şeyler hakkında doğru bilgi elde edebiliriz? 

Bilginin kaynağı nedir? Bilgi nasıl elde edilir? 

Gerçekten doğru bilgi var mıdır? Varsa bu bilginin doğru olması ne tür ölçüt ya da 

ölçütlere bağlıdır?”11 

Bilgi ile ilgili iddiaların çeşitli türlerini incelemek bilgi sorununu anlamamıza yardımcı 

olabilir. “Sözgelimi, biz şöyle şeyler söylüyoruz: 

1) Güneşin ışık saçtığını biliyorum. 

2) Acı hissettiğimi biliyorum. 

3) Üçüncü şeye eşit olan iki şeyin birbirine eşit olduğunu biliyorum. 

4) Eğer p q anlamına gelirse ve q w anlamına gelirse, bu durumda p w anlamına gelir, 

iddiasında bulunan bir yasanın doğru olduğunu biliyorum. 

5) Tüm insanların ölümlü olduğunu biliyorum.”12 

İlk bakışta bu ifadelerin birbirlerinden çok farklı olmadıkları gözükse de biraz analiz 

edildiklerinde çok farklı şeyleri söyledikleri ortaya çıkmaktadır: 
                                                 
5 Takiyettin Mengüşoğlu, a.g.e., s. 51. 
6 E. Gilson, Orta Çağda Felsefe, çev. Ayşe Meral, İstanbul 2007, s. 129. 
7 Stanly M. Honer, Thomas C. Hunt, Dennis L. Ocholm, Felsefeye Çağrı; Sorunlar ve Seçenekler, çev. Hasan 
Ünder, 2003, Ankara, s. 51. 
8 Jean Claude Simon, “Epistemoloji”, Bilimname, çev. Ramazan Adıbelli, Kayseri 2003, Sayı: 2, s. 13. 
9 Çüçen, a.g.m., s. 3. 
10 Stanley M. Honer, a.g.e., s. 51. 
11 Çüçen, a.g.m., s. 2.  
12 Burt, a.g.e., s. 38. 
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“1, kendimin dışında bulunan, gerçekten var olan dünya hakkındaki bireysel ve ilineksel 

bir olguyu tanımlar. 

2, kendi içimdeki gerçekten var olan dünyaya ilişkin bireysel ve ilineksel bir olguyu 

tanımlar. 

3, gerçekten var olan şeylerde temsil edilebilen veya sadece kendisini anlayanın 

zihninde bulunabilen genel bir olguyu ifade eder. 

4, sadece onu anlayan bir zihinde bulunabilen evrensel zorunlu bir doğruyu ifade eder. 

5, gerçekten var olan dünya ile ilgili evrensel zorunlu bir doğruyu ifade eder.”13 

Bu maddeleri kısaca açıklamak bu maddelerle neyi kastettiğimizi anlamak açısından 

faydalı olabilir. Şöyle ki; “Bir ifade bireysel bir olguyu ifade eder demek, bu ifade sadece bu 

tek bireysel konu veya durumu ifade eder demektir (“Bruce hastadır”). Olgu ilinekseldir 

demek, bu olgu veya koşul başka türlü de olabilir demektir (“Bruce her zaman ve her yerde 

hasta değildir”). Bir iddianın evrensel olduğunu söylemek, bu iddia özel bir sınıfın tüm 

üyelerine işaret eder demektir (Tüm üçgenler üç açılıdır). Bir ifade zorunlu bir doğruyu ifade 

eder demek, bu ifade her zaman ve her yerde tüm mümkün dünyalarda doğru olan bir doğruyu 

ifade eder demektir. (Eğer A B’den büyük ise ve B C’den büyük ise, bu durumda A C’den 

büyüktür)”.14 

Kısaca ifade edildiğinde bilgi, bilme ve bilgi felsefesi yukarıda anlatılanları ifade eder. 

Ancak ileride de göreceğimiz üzere bu süreçler göründüğü kadar basit değildir. Bu süreci ve 

güçlüklerini Augustinus’un bilgi felsefesini ele alırken daha açık bir şekilde göreceğiz.  

2 Augustinus’un Bilgi Felsefesinin Genel Özellikleri 

Augustinus’un bilgi felsefesini teknik ve detaylı yönleriyle incelemeye başlamadan 

önce giriş niteliğindeki bazı bilgiler vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz. “Aurelius 

Augustinus bir ayağı Antik Çağda, ötekisi de Orta Çağın başlangıçlarında olan düşünürlerden 

biridir.”15 Bu nedenle onu incelerken Antik Çağı ve Augustinus’a kadar olan sonraki dönemi 

de göz önünde bulundurmamız gerekli olacaktır. Onu en çok etkileyenin Plotinus (M.S.205-

                                                 
13 Burt a.g.e., s. 38. 
14 A.g.e., s. 39. 
15 Betül Çotuksöken, Orta Çağ Yazıları, İstanbul, 1993, s. 14. 
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270) vasıtasıyla Platon olduğu gözükmektedir. Bu durumun detaylarına ileride yeri geldikçe 

değineceğiz. 

Onun özgün bilgi felsefesinde bilenin bilinene önceliği kendini hemen hissettirir. 

“Felsefe literatürüne yeni bilme türleri de katan, bilgiyi özne ile nesnenin salt bir karşılaşması 

olarak görmeyip, özneye ilişkin bilmeyi ön plana çıkaran tutumuyla farklılığını ortaya koyan 

Augustinus”un16 “temel epistemolojik hareketi içe doğrudur. Dış dünyanın önemini azaltan 

bir tarzda öznenin üstünlüğünü, önceliğini vurgular. Bununla birlikte o ayrıca doğruyu bilme 

gücümüzü kabul ederek şüpheciliği şiddetle eleştirir. Böylece Augustinus bir anda her yerde 

görünebilir; hem bireylerin içselliğinin keşfedicisi ve hem de araştırmada dogmatik toplumsal 

otoritenin zorunlu rolünün büyük savunucusu olarak.”17 Augustinus’un bütün felsefesinin 

ardında mutluluk arayışı yatmaktadır. Onun epistemolojisi de bu arayışın sonucunda 

çıkmıştır. “O, tüm insan aktivitelerinin arkasındaki itici gücün mutlu olma arzusu olduğuna 

inanmıştı. Eğer mutluluk elde edilebilirse, o gerçek dünyada var olan bir iyiye sahip olma 

sayesinde elde edilmiş olmalıdır. Fakat insânî bir tarzda böyle bir iyiye sahip olmak için o 

önce bilinmelidir. Dolayısıyla, insanın mutluluğa susamışlığı nedeniyle ilk etapta 

karşılaşabileceği sorunlar şunlardır: Herhangi bir şeyi kesin olarak bilebilir miyim? Gerçek 

dünya hakkındaki herhangi bir şeyi kesin olarak bilebilir miyim?”18 Bu iki sorunun 

yanıtlanması onun açısından zorunludur. Çünkü mutluluk arayışı bunu gerektirmektedir. 

“Yazıları boyunca o, bilginin kendisi için araştırılmaması gerektiğinde ısrar eder. Aksine 

insan bilgiyi onun vasıtasıyla gerçek mutluluğa ulaşmak için araştırmalıdır. Augustinus’un 

düşüncesi, bilgi mutluluğun kazanılmasını daha kolay hale getirecektir şeklinde değil, mutlak 

doğruluğun bilgisi mutluluğun zorunlu koşuludur, şeklindedir.”19 Daha açık bir şekilde ifade 

edersek, “Bilginin Tanrı ile ve insanın mutluluk gereksinimi ile ilgili olması bilgi felsefesinin 

Augustinus için önemli olmasını sağlar.”20 

Bununla birlikte mutluluk ve Tanrı ile ilgilenmiş olması epistemolojinin, onun için 

önemli olmasını sağlayan önemli neden olmasına rağmen, tek neden değildir. Zira 

Augustinus’un tecessümcü epistemolojisi, en azından kısmen ve felsefi olarak konuşmak 

gerekirse, dil üzerine düşüncelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Doğal yetilerimizin bilgi 

                                                 
16 Betül Çotuksöken, a.g.e., s. 14. 
17 Charles T. Matthews, “Augustinian Antropology”, Journal of Religious Ethics, s. 197. 
18 Burt, a.g.e., s. 37. 
19 Ronald H. Nash, The Light of The Mind: St. Augustine’s Theory of Knowledge, Ohio 2003, s. 3. 
20 Sheri Katz, Memory and Mind, An İntroduction to Augustine’s Epistemology, Spring Hill College, s. 3. 
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konusunda yetersizliği bütün iletişime yayılmaktadır. Bu şüphecilik onun işaret ile şey 

arasında yaptığı ayrımdan kaynaklanmaktadır. O şöyle der: “Her öğreti ya şeylerle ya da 

işaretlerle ilgilenir, fakat şeyler işaretler sayesinde öğrenilir. Bir işaret şeyin kendisinin 

duyular üzerinde meydana getirdiği izlenimlerin ötesinde bir şeyleri düşünmemize neden olan 

şeydir.”21 

Augustinus belli başlı bir ilgi alanı olarak epistemolojiyi incelemek yerine onu başka 

amaçlar için bir araç olarak görmüştür. Bunun sonucu olarak, “o hiçbir zaman bir bilgi kuramı 

geliştirme ve sonra gerçekçi bir bilgi kuramı üzerinde sistematik bir metafizik kurma işine 

girişmemiştir. O, doğrunun yalnızca akademik amaçlar için değil, ama ayrıca gerçek 

mutluluğu ve güzelliği getiren bir şey olarak araştırılması gerektiğine vurgu yapmıştır. İnsan 

yetersizliğini hisseder, kendisinden daha mükemmel olan, barış ve mutluluğu sağlayabilen bir 

nesneye uzanır; fakat o, bilgiyi bir amaç, güzellik işlevi içinde görür. Yalnızca bilge insan 

mutlu olabilir ve bilgelik hakikatin bilgisini gerektirir.”22 İtiraflar adlı kitabını da göz önünde 

bulundurarak Copleston’un ifadeleriyle şunu söyleyebiliriz: “Augustinus hakikati araştırdı, 

çünkü ona gereksinim hissetti ve başarısının ışığında geriye, kendi gelişimine bakarak bunu 

bir İsa Mesih ve Hristiyan bilgeliği, ilâhî güzelliğin çekiciliği arayışı olarak yorumladı ve bu 

deneyimi genelleştirdi.”23 

Augustinus’un bilgi kuramı üzerine günümüzde yapılan araştırmalara kısa bir göz 

atmak, bu konu üzerine yapılan incelemelerin daha çok anlık ve aydınlanma üzerinde 

yoğunlaştığını bize gösteriyor. Bu yüzden önce onun bilgi felsefesinin temel kavramları 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak gerekmektedir. Bu temel kavramlar şunlardır: Kuşkuculuk, 

hakikat, iman-akıl, derin düşünme ve anlama. Bununla birlikte, onun bilgi felsefesinin en 

özgün yanının ilâhî aydınlanma ve anlama öğretilerinde ortaya çıktığını görmekteyiz. 

“Augustinus, insanların sadece önce Tanrı’nın zihninde var olan sonsuz, cisimsiz, anlaşılabilir 

ideler dünyasını bilmesi nedeniyle bu geçici, cismani dünyayı bilebildiğini açık hale getirir. 

Bu düşüncenin, anlamayı (insanın sonsuz ve değiştirilemez hakikate dair bilgisini) 

açıklayamadığı sürece, insanın herhangi bir şeyi nasıl bildiğini açıklayamayacağı bir konuma 

Augustinus’u mahkûm ettiği gözükmektedir.”24 Öyle ki “fikirlerin kendileri, kaynakları ne 

olursa olsun, kesinlik sağlamaz. Eğer Tanrı bilinirse, O konuşanlar ile dinleyenler, şeyler ile 

                                                 
21 Augustinus, De Diversis Questinibus II, 1, 1; II, 2, 2. 
22 Frederick Copleston, History of Philosophy, Augustine to Scotus, Volume II, London 1950, s. 51-52. 
23 Copleston, a.g.e., s. 52.  
24 Nash, a.g.e., s. VIII. 
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işaretler, kişi ve onun epistemik endişesi arasındaki uçuruma köprü kuracaktır.”25 Bununla 

birlikte, onun Tanrı anlayışı bilgi kuramında bir çelişkiye neden olmaktadır, çünkü “Tanrı’nın 

hakikat olduğuna ve bu hakikatin insanın içinde bulunduğuna inanan bir kişi için, bir sistem 

için dış haklılandırma sorunu yanlış yere konulmuştur.”26 

Augustinus düşüncesinde hem Aristoteles ve hem de Platon’un etkilerini görmek 

mümkün, fakat Platon’un etkisi çok daha belirgindir. “Augustinus varlıkbilim ve 

epistemolojiyi Plâtoncu tarzda birbirine bağlar. Varlığın yapısı ile bilmenin yapısı arasında bir 

benzerlik vardır.”27 Platon’a göre, “varlıkbilimsel süreç İyi’nin biçiminden ebedi ve değişmez 

biçimlere doğru ilerler ve sonunda tikeller dünyasında durur. Epistemik yön yukarı doğrudur. 

İnsan bedeni vasıtasıyla algılanabilir tikeller alanına bağlı olduğunu görür. O, duyuların 

egemenliğinden kendini kurtardıkça bilgi mertebelerini tırmanır. İnanç alanını ardında bırakıp 

formlar alanına yönelir ve orada bilgiyi bulur.”28 Buna karşın, bu durum Katz’ın ifadelerine 

göre, “Eğer Augustinus’un epistemolojisi temel olarak Platoncu olsaydı bu durumda empirik 

olanı küçümsemeye yönelik bir eğilim olurdu. Platon, fiziksel dünyanın doğasının hayâlî 

olması nedeniyle bilginin diğer gerçeklik dünyasının bir hatırlanması olduğuna inanır. O, 

hatırlamanın fizikselin aşkınlığının bir çeşidini sağlayabilirken, kendisinin hayâlî olduğunu ve 

böylece gerçekte duyu algısıyla ilgili hatalara maruz kaldığını kabul etme hatasına düşer. 

Ayrıca, Platoncu epistemoloji yardım edilmemiş aklın ne yapabileceğine ilişkin karamsar bir 

düşünceyle birleşme eğilimindedir. Bilginin objesinin zihinsel olması ve amacın ulu olması 

nedeniyle, doğru şeyleri elde etmek ve kesinliğe ulaşmak zordur. Dolayısıyla, potansiyel bir 

bilici, yardıma ya da doğal yeteneklerini aşmaya ihtiyaç hisseder.”29 Daha sonra göreceğimiz 

gibi, Platon’un bu düşüncesi Augustinus’un erken dönem düşüncesinin ayırıcı niteliği 

olacaktır. 

Augustinus’un bilgi felsefesindeki başka bir unsur da Aristoteles’in kısmi etkisidir. 

“Eğer Augustinus’un bilgi felsefesi tam anlamıyla Aristotelesci olsaydı, diğer dünyaya ait 

aşkın gerçekliğin inkârı kaçınılmaz olacaktı.”30 Platon’un aksine Aristoteles, insan aklına olan 

güvenini bilgi felsefesinde açıkça ortaya koyar. Ona göre “bilmek için bilenin kendi 

yeteneklerini aşması gerekmez. Aristotelesçi epistemoloji esasen empirist bir görünüme sahip 
                                                 
25 Katz, a.g.e., s. 16. 
26 A.g.e., s. 16. 
27 Nash, a.g.e., s. 5. 
28 Platon, “Devlet”, Platon: Diyaloglar içinde, çev. Neval Akbıyık, Serdar Taşçı, s. 256, 286, İstanbul, 2002. 
29 Katz, a.g.e., s. 2. 
30 A.g.e., s. 2. 
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olması nedeniyle bilen ve bilinen arasındaki aşılmaz uçurumu ortadan kaldırır. İlâhî lütfun 

olmaması durumunda bile, bir Aristotelesçi için kuşkuculuktan korkmak için hiçbir neden 

yoktur.”31 

Bunlara ilaveten, Augustinus üzerinde etkili olan başka bir unsur da Yeni Platonculuğun 

kurucusu Plotinus’tur. Öncelikle belirtelim ki, “Augustinus’un Hristiyanlığa dönüşü ile ilgili 

tartışmanın çoğu, Hristiyan inancı ve Yeni Platoncu felsefenin basitçe farklı ve karşıt 

düşünme biçimleri olduğu varsayımına dayanır. Eğer bir kişi onu bir filozof olarak görürse, 

onun Hristiyanlığı öyle ya da böyle ikincil bir sorun olacaktır;  eğer bir kişi onu bir Hristiyan 

olarak görürse, onun felsefesi en fazla, anlamanın bir aracı ya da yardımcısı olacaktır.”32 

Plotinus’a gelince, Nash’ın ifadelerine bakılırsa, “Plotinus, gerçeklik düzenleri veya 

seviyelerinin bulunduğunu ve bu düzenin her zaman BİR’den (the One) bir iniş olduğunu 

savundu. Tüm gerçeklik BİR’den türemiştir. BİR, yayılma yoluyla, sırasıyla, dünyanın 

yapısında ortaya çıkan ruh düzeylerini üreten akılı (nous/intelligence) meydana getirir. 

Plotinus’un aşağıya doğru olan varoluşuna uygun olarak, bir de onun yukarıya doğru olan 

kurtuluşu vardır. İnsanın nihai amacı Bir’le birleşmek olmalıdır, fakat bu birliğe katılmak için 

ruh yukarı yükselmelidir. O kendini bedenin duyularından ve zevkin köleliğinden 

kurtarmalıdır. O, duyu alanından uzaklaştıkça nihai hedefe, BİR’e daha da yaklaşır.”33 Bu son 

ifadelerin yukarıda Platon için söylenen ifadelerle benzerliği ortadadır. “Augustinus da 

epistemoloji ve varlıkbilim arasındaki ilişki konusunda benzer şeyler söyler. Onun 

varlıkbilimi gerçeklik ile bu gerçekliğin yaratıcısı Tanrı’nın hiyerarşik yapısından oluşur; 

zirvede Tanrı vardır ve en aşağı düzeyde dünyevi bedenler. Onun bilgi felsefesi insanın 

duyumsamayla başladığını ve akıl vasıtasıyla Tanrı’nın zihnindeki sonsuz idelere doğru 

tırmandığını ileri sürer. O, Tanrı’yı hem insanın varlığının kaynağı olarak ve hem de insani 

bilginin amacı olarak görür.”34 

Çoğu insan bilgi problemine kafa yormaz. Günlük yaşamda birçok şeyi bilmemize 

rağmen bu şeyleri nasıl bildiğimiz üzerine düşünmüyoruz ve nasıl bildiğimizi bilmiyoruz. 

Yine günlük yaşamda içimizde olup bitenlerden de tam olarak haberdar değiliz. Müphem bir 

tarzda biliyoruz, seviyoruz veya hissediyoruz. Bu türden şeylerin süreçlerini nadiren 

                                                 
31 Katz, a.g.e., s. 2. 
32 Robert Crouse, “Paucis Mutatis Verbis: St. Augustine’s Platonism”, s. 37, Augustine and His Critics içinde, 
ed. Robert Dodoro, George Lawless, 2004, New York. 
33 Nash, a.g.e., s. 4. 
34 A.g.e., s. 5. 
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derinlemesine düşünüyoruz. Gerçekte biz nasıl biliyor, nasıl seviyor ve nasıl hissediyoruz? 

Augustinus da bu durumun farkındaydı. Sıradan yaşamda şeyleri nasıl bildiğimiz konusunda 

kafa yormasına rağmen, aslında onun için önemli olan sıradan yaşamda şeyleri nasıl 

bildiğimiz değildi. “O daha çok bildiği şeyin doğruluğuyla (özellikle kendisi ve Tanrı 

hakkında bildiği şeyin doğruluğuyla) ve bu doğruya başkalarının nasıl ikna edileceğiyle 

ilgileniyordu. Gündelik vaazlarında bilgi süreci hakkında telkinlerde bulunmadı. Onun amacı 

etrafındaki insanları Tanrı’ya inandırmak ve ahlâkî yaşama yönelmeyi seçmelerini 

sağlamaktı. O, ‘iyiyi yapma’nın ‘iyiyi tanımlayabilmek’ten daha önemli olduğunu biliyordu. 

İtiraflar’da belirttiği şekliyle, bir ağaca sahip olan ve böyle mükemmel bir hediye nedeniyle 

Tanrı’ya dua eden basit bir çiftçi olmanın, bir ağacın bütün özelliklerini tam olarak 

listeleyebilen fakat yaratıcısını ne bilip ne de seven seçkin bir bilim adam olmaktan çok daha 

tercih edilir olduğunu söylüyordu. Aynı zamanda, bir kişi “kendini bilmeyi ve Tanrı’yı 

bilmeyi istediğini bildirdiğinde, bir kişinin herhangi bir şeyi ‘nasıl’ bildiği sorusu onun için 

büyük bir ilgi konusu olur. Diğer birçok konuda olduğu gibi, o, orada bulduğu gizemi merak 

eder ve hızla kendini analizden insanları bu denli karmaşık ve mükemmel yaratan Tanrı’yı 

övmeye geçer.”35 

Özellikle olgunluk dönemi eserlerine baktığımızda Tanrı anlayışının ilahiyat dışında 

felsefi düşüncelerinin de temelini oluşturduğu gözükmektedir. Onun eserlerinde felsefe ve 

ilahiyat birbirinden ayrılmayan ve birlikte işlenmiş iki unsundur. İlahiyatın bilgi felsefesine de 

sirayet ettiği gözükmektedir. Ona göre insan “ilahi öğretim ihtiyacı içindedir.”36 “İtiraflar’da 

bizim sadece akıl vasıtasıyla doğruyu keşfedemeyecek kadar zayıf olduğumuzu ve bu nedenle 

de kutsal kitapların otoritesine ihtiyaç duyduğumuzu kabul eder.”37 Yardımsız akıl ve 

sistematik felsefenin değerinin bu şekilde düşürülmesi olgunluk dönemi eserlerinde daha 

yoğundur. Ondaki bu değişim akademisyenlerle ve Manicilerle karşılaşması sonucu yaşadığı 

çalkantıların sonucudur. O, akademisyenlerin şüpheciliği ve annesinin dindarlığa zorlaması 

esnasında yaşadığı belirsizlik ve huzursuzluk döneminden sonra tam anlamıyla Hristiyan 

olduğunda ayakları yere basar. Dinde bulduğu kesinlik ve mutlaklığı diğer alanlarda da arayan 

Augustinus, kendi özgün öğretilerini şüphecileri eleştirerek kurmaya başlar. 

                                                 
35 Burt, a.g.e., s. 84. 
36 Katz, a.g.e., s. 16. 
37 Gareth B. Matthews, s. 183, “Knowledge and Illumination”, The Cambridge Companion to Augustine, 
Cambridge 2006. 
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3 Kuşkuculuğun Eleştirisi 

Başlangıçta belirtmek gerekirse, “kuşkuculuğun olumlu yanı, çoğu zaman bir konuda 

felsefi düşünüşü öncelemesi ve harekete geçirmesidir. Kuşkuculuk zihni açık tutmanın, 

seçenekleri gözönünde bulundurmanın, planlı ve tedbirlice ilerlemenin ve dogmatizmin 

tehlikelerinden kaçınmanın önemini vurgular.”38 Anladığımız kadarıyla Augustinus’un 

kuşkuculukla sorunu bu açıdan değildir. Onun sorunu kuşkuculuğa takılıp kalarak bir takım 

değerlerin göz ardı edilmesi ve bilme gücünün yadsınmasıdır. Augustinus bir yandan baskın 

şüpheciliğe karşı aklın büyük bilişsel gücünü anımsarken bir yandan da hayatın en derin 

sorunlarını çözümlemede aklın yetersizliğine vurgu yapar. “Şüpheciliği reddettiğinde 

Augustinus’un ilgisi kuramsal olmaktan ziyade kılgısal idi. O, şüphecilik sorununun yaşamla, 

ahlakla ve ruhlarımızla ilgili olduğuna inanmıştı. Eğer şüphecilik haklı ise, bu durumda Tanrı 

arayışı başlangıçta anlamsızdı. Şüphecilik imanı reddeder ve kutsal ve sonsuz yaşamı 

erişilemez hale getirir. Contra Academicos’un sonlarında o, şüpheciliğin ahlaksızlığın 

onaylanmasına yol açtığını iddia eder. Bu durumda onun ‘bütün hakikat arayışının bizim için 

önemsiz olduğuna da gereksiz olduğuna da inanmıyorum, aksine bunun önemli ve zorunlu bir 

araştırma olduğuna inanıyorum’ diye yazması şaşırtıcı değildir. Augustinus’un şüpheciliğe 

olan kişisel ilgisi daha da anlaşılırdır, çünkü o, şüpheciliğin zihin üzerindeki çürütücü etkisini 

kendi yaşamında tecrübe eder.”39 “Maniciliğe güvenini kaybetmekle birlikte Augustinus akla 

olan güvenini de hemen hemen tamamen kaybetti ve Cicerocu (M.Ö.106-43) şüpheciliğe 

döndü. Doğruluğa güven duyulması gerektiğinden şüphe etmiyordu, fakat ona doğruyu kim 

gösterecekti? Doğruya ulaşmak belki de insan gücünün ötesindeydi. Bununla birlikte bilginin 

bazı formları mümkündür; ayırıcı önermelerin (disjunctive propositions) kesin bilgisi 

mevcuttur. P veya P değil’in doğru olduğunu biliyoruz ve matematikte kesin bilgiye sahibiz. 

Böylesi iddialar eskiden normal olan şüpheciliğin evrensel biçimlerini birbirine karıştırır. 

Eğer bazı bilgiler mümkün ise, belki dini ve metafizik doğru elde edilebilir.”40 

Augustinus şüphecilere karşı mücadelesinde yöntemli bir yol tutar. O gelişigüzel 

hareket etmez. Önce insanın varlığını temellendirir. Sonra içinde yaşadığımız dünyanın 

varlığını şüpheye mahal bırakmaksızın ispatladıktan sonra matematikten ve mantıktan kesin 

bilgiye örnekler vererek Tanrı ve mutlak şeylerin bilgisine geçer. 

                                                 
38 Stanly M. Honer, a.g.e., s. 169. 
39 Nash, a.g.e., s. 12-13. 
40 John Rist, “Faith and Reason”, The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge 2006 s. 28. 
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Augustinus’un şüphecilikle ilgili eleştirilerinin kökeni Platon’a kadar geri gider. “Platon 

sık sık duyuların aldatıcılığına işaret eder ve onların insana bilgi sağlayamayacağı sonucuna 

ulaşır. Onlar insana en fazla kanaat sağlayabilir.”41 “Augustinus, Platon’un çalışmalarını 

okumasının ona arz ettiği kadarıyla, en azından bazı olguların kesinliğine şüphesizce 

ulaşabileceğimizi ispatladığı Akademisyenlere Karşı’da şüpheci ayartmalara eleştirilerini 

ortaya koyar. Bu, yalnızca mutlak ve zorunlu doğruları nasıl kesin olarak bildiğimizi değil, 

fakat ayrıca onları nasıl mutlak ve zorunlu olarak bildiğimizi de ortaya koyar. Platon bunu 

anımsama kuramıyla açıklamıştı. Fakat onu Augustinus nasıl açıklayacaktı? Sorunun 

tartışılması kendiliğinden kendisi nedeniyle onu ilgilendirmiyordu. O ayrıca düşündüğü şeyde 

Tanrı’nın varlığının ve eylemlerinin açık delilinin cevabını görmüştür. Bu nedenle, zorunlu 

doğrunun bilgisi ruhu, bu bilgi üzerine düşünme yoluyla, Tanrı’nın kendisine ve etkinliğinin 

bilgisine ulaştırmalıydı.”42 

Platon’un öğretilerini Zenon farklı bir şekilde yorumlamıştı. Augustinus’un 

eleştirilerinin baş hedefi olan “Akademiciler de kendi sonuçlarından bazılarını Zenon’dan 

aldıkları öncüllere dayandırmışlardı. Onlar, Zenon’un, bir şey eğer hata ihtimali taşımıyorsa 

doğru olarak anlaşılabilir, şeklindeki doğruluk tanımını kabul ettiler. Fakat onlar hatadan 

yoksun hiçbir şeyin bulunamayacağını iddia etmede Zenon’un ötesine geçtiler. Onlar ayrıca 

kesin olmayan şeyler hakkında düşünceler oluşturmanın hatalı olacağını iddia ettiler. Bu 

durumda gerçekten zeki bir insan hiçbir şeyi doğru olarak onaylamayacaktır. Şüphecilere 

göre, zeki bir insan hiçbir şeyi doğru diye onaylamaz. Zeki insan doğruyu arayan insandır. 

Hiçbir zaman doğruyu elde ettiğini düşünerek aldatılmayacaktır, çünkü hiçbir şey kesin ve 

ispatlı değildir. O hiçbir şeyi onaylamaz, çünkü o sadece kesin olmayanı onaylar ve böylece 

de hataya düşmez.”43 “Zenon’un talep ettiği şey bir şeyin onaylanmasından önce metafiziksel 

kesinliğin bulunmasıydı. O böyle bir kesinliğin hiçbir zaman elde edilmeyeceğine 

inanıyordu.”44 

Augustinus, Zenon’un düşüncelerini çürütme konusunda şöyle bir yöntem takip eder: 

“O önce Zenon’un ölçütünü birkaç farklı şekilde formüle eder. İşbu konunun şöyle olduğu 

gözükmektedir. Bir şey sadece kesin olarak yanlış olmadığının görüldüğü durumda bilinebilir. 

Bu ölçütü kabul ettikten sonra Augustinus şüphecilere karşı bir ikilemi ortaya koyar. 

                                                 
41 Platon, “Theaitetos”, çev. Macit Gökberk, Platon: Diyaloglar içinde, 1999, İstanbul, s. 228, 237, 269. 
42 Copleston, a.g.e., s. 52. 
43 Nash, a.g.e., s. 13. 
44 Burt, a.g.e., s. 42. 
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Zenon’un ölçütünün kendisi ya doğru olarak bilinir ya da bilinmez. Eğer onun ölçütü doğru 

olarak bilinirse, bu durumda şüpheciler kendi şüpheciliklerini doğrulama konusunda yeterli 

bir temel sağlayamazlar.”45 Zenon’dan aldığı kanıtlarla ilgili olarak şüpheci başka 

tutarsızlıklardan da sorumludur. “O, Zenon’un, duyularla elde edilen bilgi, bu bilgi yanlış bir 

bilginin sahip olduğu niteliklere sahip olmadığı müddetçe anlaşılabilirdir, şeklindeki tanımını 

kabul eder. Augustinus şüpheciyi Zenon’un tanımını reddetmeye davet eder. Eğer şüpheci onu 

reddedemezse bu durumda şüphecinin bildiği ve anladığı bir şey vardır, o da Zenon’un tanımı. 

Bununla birlikte şüpheci hiçbir şey bilinemez şeklindeki iddiasının temel öncülü olan tanımı 

reddetmekte başarılı olursa, bu durumda artık insan bilgisinin önünde hiçbir engel yok 

demektir. Tanım sadece olası olsa bile, o hâlâ ya doğrudur ya da yanlış. Hangisinin (doğru 

veya yanlış) mümkün olduğunu belirleyemesek de, ayrımın kendisi (tanım ya doğrudur ya da 

yanlış) doğrudur ve şüphecilik bir kez daha çürütülür. Augustinus bu delili daha sonraki bir 

yazısında tekrar ele alır: Şüphe ettiğini bilen her kişi, şüphe etmekte olduğunu kesin bir 

doğrulukla bilir. Dolayısıyla o bir doğru konusunda emindir. Bununla birlikte doğru olarak 

böyle bir şeyin bulunup bulunmadığından şüphe eden her kişi en azından şüphesine sınır 

koyabilen bir doğruya sahiptir.”46 

Bu konuda Augustinus üzerinde doğrudan etkide bulunan kişi Cicero’dur. 

“Augustinus”un eski şüphecilik hakkında bildiği şeyi, Arcesilaus (M.Ö.315/316-241) ve 

Stoacı Zenon arasındaki tartışma da dâhil olmak üzere Cicero’nun Akademia’sından 

öğrendiği anlaşılmaktadır.”47 Bu anlamda “Cicero’nun Hortensius adlı çalışmasının da onun 

felsefeye olan ilgisinin artmasına neden olduğunu unutmamak gerekir.”48 “Augustinus’un 

Cicero’nun kitaplarından aldığı şüphecilik türü, Cicero’nun kendisi tarafından 

benimsenmiştir. Augustinus ‘klasik’ şüpheciliğin doğasıyla Cicero’nun sağladığı ipuçlarını 

kullanmaz. Klasik şüphecilik hiçbir şeyin bilinemeyeceği veya bir kimsenin her zaman 

uzlaşmayı tercih etmesi gerektiğini iddia etmez. Klasik şüpheciler böyle düşünceleri karşı 

çıktıkları dogmatizmden daha az dogmatik olmakla suçlarlar. Cicero tarafından benimsenen 

türden dogmatik şüpheciliğin ve Augustinus tarafından tek şüpheci konum türü olarak kabul 

edilen bu durumun sonraki akademinin Cicero’dan önceki bir zamandaki gelişimi olduğu 

                                                 
45 Matthews, a.g.e., s. 171. 
46 Nash, a.g.e., s. 14-15. 
47 Matthews, a.g.e., s. 171. 
48 Gerard O’Daly, “The Response to Scepticism and the Mechanism of Cognition”, The Cambridge Companion 
to Augustine, Cambridge 2006, s. 159. 
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anlaşılmaktadır.”49 Ayrıca Cicero’nun yazım tarzının da Augustinus üzerinde etkin olduğu 

görülmüştür. “Cicero felsefeyi cennetten Roma’ya indirmek için diyalog yazım tarzını 

kullanmıştır.”50 Contra Academicos’ta Augustinus’un da aynı diyalog yöntemini kullandığını 

görüyoruz. 

Augustinus kesin bilgiye ulaşmak mümkün mü? sorusunu cevaplamaya çalıştığı sırada 

şüpheciliği eleştirirken kendi içinde tutarlı bir yöntem izler. O önce şöyle sorular sorar: Kesin 

bilgi var mıdır? Kesin olan bir şey varsa bu nedir? Zira bu kesin olma veya kendisinden şüphe 

edilmeme kavramları onun için büyük bir önem taşımaktadır. Kesinlik hem gündelik yaşam 

ve hem de kuramsal düşünceler açısından kaçınılmaz bir kavramdır. Konu bu noktada hemen 

şüphecilik ile doğruluk arasındaki ilişkiye kayıyor. Eğer şüphecilik kabul edilirse doğru ve 

kesin olan hiçbir şeyin bulunmadığına inanmak gerekiyor. Fakat şüphecilik reddedilirse, bu 

durumda bir doğrunun var olduğuna ve insanın bu doğruyu bilebileceğine inanmak mantıki 

bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ortaya çıkan “İnsan doğruyu bilebilir 

mi?” sorusu, “İnsan doğruyu nasıl bilir?” sorusundan daha önemli olmaktadır. Çünkü ilk 

soruya olumsuz cevap verildiğinde geriye yapılacak hiçbir şey kalmamaktadır. 

Tekrar kesinlik kavramına dönecek olursak, Kesinlik kavramının günlük yaşam 

açısından da önemli olduğu gözüküyor. “Eğer bir kişi herhangi bir şeyin kesin olduğunu 

reddederse, bu durumda bütün eylemlerden vazgeçecektir ve bir şeyi onaylamayı reddetmek 

insan hareketini felç edecektir. Çünkü hiç kimse önce bir şeyi onaylamaksızın herhangi bir 

eylemde bulunamaz. Böylece şüphecinin zeki insan örneği, tüm gün boyunca uyuyan ve 

yaşamın gereklerini ihmal eden bir adam olarak gözükebilir. Bununla birlikte, şüpheciler bu 

duruma dair bir cevaba sahip olduklarını düşündüler. Onlar, hiçbir şeyin kesin olmamasına 

rağmen, bazı şeylerin doğruyu andırdığını ve bir olasılık ögesine iştirak ettiklerini iddia 

ettiler. Böylece onlar, akademik düzeyde zeki olan bir adamın tembel ve ödeve karşı kayıtsız 

olmaması gerektiği sonucuna ulaştılar. Çünkü o eylemde bulunduğunda basitçe en olası 

doğruyu izlemektedir.”51 

Augustinus, bu ihtimaliyet ya da doğruya-benzerlik (like-to-truth) düşüncesini eleştirir. 

Nash’ın satırlarıyla, “bu ihtimaliyet düşüncesi akademisyenlerin konumuyla 

bağdaşmamaktadır. Augustinus, başka bir şeylerin doğru olarak kabul edilmediği bir durumda 
                                                 
49 O’Daly, a.g.e., s. 160. 
50 Augustinus J. Curley, Augustine’s Critique of Scepticism: A Study of Contra Academicos, New York, 1997,  s. 
XI. 
51 Nash, a.g.e., s. 14. 
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bir şeyin olası olarak kabul edilemeyeceğini iddia eder. O şöyle yazar: “Romanyalıların 

tanınmadığını fakat bir başka adamın hâlâ Romanyalılara çok benzediğini iddia eden bir 

adamı düşünün. O ayrıca Romanyalıları bilmeksizin bu adamın Romanyalılara benzediğini 

nasıl bilebilir. Ve bunun gibi şüpheciler nasıl doğruyu bilmediklerini ve bununla birlikte 

doğruya çok yakın olduğunu söyledikleri olasılığı takip ettiklerini söyleyebilirler. Örneğin 

bizzat kendisi şüphecilerin gülünecek durumda olduklarını ortaya koyar, çünkü onlar 

doğrunun kendisinin ne olduğunu bilmeksizin yaşamda doğruya benzeyen şeyi izlediklerini 

söylemektedirler. Bu durumda olasılığa ulaşmakla yetindiklerini söylemek Akademisyenler 

için çözüm olmayacaktır, çünkü doğrunun bilgisinden ayrı olarak olasılığın bilgisi 

imkânsızdır.”52 Burada Augustinus yine Cicero’ya müracaat eder. “Cicero’nun pithanon 

(güvenilir) veya eikos (olasılı) kelimelerini veri simile (doğruya benzer) veya probabile 

(olasılı) olarak çevirmesinden istifade eder… O, x ile y’yi karşılaştırmak y’nin önbilgisini 

gerektirir, şeklindeki Platoncu tezin bir versiyonuna müracaat eder.”53 

Augustinus’un bu düşünceleri Stoacıları anımsatmaktadır. Zeller’den öğrendiğimize 

göre, “Philo’nun öğrencisi ve ayrıca Cicero’nun öğretmeni Antiochus, Platon’un duyu 

bilgisinin güvenilmezliği konusundaki düşüncelerini izlemede aşırı gittiklerini iddia etmek 

suretiyle Yeni Akademinin kuşkuculuğunu yadsır. Philo tarafından savunulan konumun 

çürüklüğüne inanır. Stoacılar tarafından etkilendiği için doğruluk olmaksızın olasılığın ve 

güçlü inançlar olmaksızın yaşamın ussal hiçbir içeriğinin olamayacağını idda eder.”54 

Demek ki, olası olana göre hareket edemediğimize için bir doğruya sahip olmak 

zorundayız. Doğru kesinliği gerektirir, peki kesinlik nedir? Kesin olan şeylerin tanımını 

vermeden olası olanı da anlamamız mümkün gibi gözükmüyor. “Kesinlik, zihnin, kendisi 

sayesinde makul bir hata korkusu olmaksızın bir yargının doğruluğunu iddia ettiği bir nitelik 

olarak tanımlanabilir. Kesinliğin farklı düzeyleri bulunabilir. Metafiziksel kesinlikte zihin bir 

yargıdan emindir, çünkü karşıt yargı basitçe imkânsızdır. “Varlık, varlık olmayan değildir” 

yargısı gibi. Fiziksel kesinlikte yargı güvenilirdir, çünkü doğa yasalarının güvenilirliği göz 

önüne alındığında karşıt yargı ihtimal dışıdır: “Yüksek bir binanın tepesinden atlarsam yere 

düşerim” yargısı gibi. Son olarak, ahlâkî kesinlikte yargı kesindir, çünkü insanların normal 

                                                 
52 Nash, a.g.e., s. 14. 
53 O’Daly, a.g.e., s. 168. 
54 Eduard Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, çev. L. R. Palmer, New York, 1955, s. 173-274. 
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şartlardaki davranışları göz önüne alındığında karşıt yargı olanak dışıdır. “Bu anne çocuğuna 

en iyi şekilde davranacaktır,” yargısı gibi.55 

Doğrulukla kesinlik arasındaki ilişkiye Augustinus çok girmez. Olasılı değil de kesin 

doğruların bulunduğunu bilmenin onun için yeterli olduğu gözükmektedir. Kesinliğin olduğu 

gibi doğruluğun da düzeylerinden bahsedebiliriz. “Şu hususların Augustinus’un eğilimiyle 

tutarlı olduğu gözükmektedir. Önce, gerçek dünyayı betimleyen yargılarımla ilgili konularda 

doğruluk, benim yargım ve bu yargının betimlediğini iddia ettiği gerçeklik arasındaki 

tutarlılıkta bulunur. Bu nedenle, “Ben özgürüm” yargısı, ben gerçekten özgür isem doğrudur. 

İkinci olarak, salt soyut doğrularla ilgili konularda benim kavramları birleştiren ve ayıran 

yargım, eğer daha önce kabul edilmiş doğrularla uyumlu ise (söz gelimi, bir üçgenin 180º’lik 

bir açıya sahip olduğunu, bir açının dik açı ve diğer açıların 90º’den daha az olmaları 

gerektiğini farzetmek) veya iddianın açık geçerliliği tarafından (söz gelimi, “x, x olmayan 

değildir”) talep edilirse doğrudur.”56 

Yukarıda vermiş olduğumuz kesinlik ve doğruluk düzeyleri bilginin belli düzeylerine 

karşılık gelir. “Her şeyden önce, algılanan bir gerçekliğin kesin ve açık bir 

sunumu/betimlemesi bulunmaktadır. Bu, duyumsanan nesnenin duyusal algısı sayesinde duyu 

düzeyinde meydana gelebilir (örneğin, renk) veya kavramın oluşturulduğu bilgi düzeyinde 

meydana gelebilir (örneğin, kırmızılık). Bu zihinsel eylem geç dönem Orta Çağ felsefesinde 

basit kavrama (simple apprehension) adı altında gerçekleştirildi. O, sadece düşüncenin 

oluşumunu içermesi ve bunun ötesinde hiçbir şey içermemesi anlamında basittir. Bu 

düşünceler yargılar sayesinde birleştirildiğinde veya ayrıldığında bilginin ikinci düzeyi 

meydana gelir. Kavramlarla (sözgelimi, “Bütün insanlar ölümlüdür” zihinsel yargısındaki 

“insanlık” ve “ölümlülük”) zihnin dışındaki tanımlanan gerçeklikte bulunan olgu arasında var 

bulunduğu iddia edilen birlik/ayrılık kesin olarak algılandığında bilgi vardır. Bilginin diğer 

türü sadece soyut varlıklar arasındaki ilişkilere dair sahip olduğumuz kesinliktir. Bu kesinlik 

ya kavramlar arasındaki ilişkinin açık olarak algılanması nedeniyledir (örneğin, p q’dan 

büyükse ve q w’dan büyükse, bu durumda p w’dan büyüktür.); ya da yargının daha önce 

doğru kabul edilmiş diğer soyut doğrularla birbirini tutması nedeniyledir (örneğin, düzlem 

geometrisinin bazı kuramları).”57 

                                                 
55 Burt, a.g.e., s. 40.  
56 A.g.e., s. 40. 
57 A.g.e., s. 39. 
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Bilgi ve doğruluk ilişkisi bağlamında Augustinus’un “düzenli olarak, yanıltıcı’ya karşıt 

olarak gerçekten var olana işaret etmek için ‘doğru’ terimini kullandığını”58 belirtmek gerekir. 

“Bilgi ile ilgili olarak düşünüldüğünde ‘doğru’ ve ‘yanlış’ sadece yargıda bulunur. ‘Kırmızı 

bir gülü görmede’ hata yapma tehlikemiz yoktur. Gördüğümüz şeyi görürüz ve bu, sorunu 

bitirir. Fakat duyu tecrübelerinden çıkarılan kavramları birleştiren/ayıran yargılar 

oluşturduğumuzda hata yapmaya eğilimli oluruz. Örneğin, ‘Gül kırmızıdır’ veya ‘Gül kırmızı 

değildir.”59 İçinde yaşadığımız dünya ile ilgili bu tür yargıların doğruluğuna ulaşmanın farklı 

yolları vardır. “Eğer özne ve yüklem arasındaki bağıntı apaçık (self-evident) ise, bu durumda 

karşıtın doğru olması ‘olanaksız’dır (sözgelimi, x ya A’dır ya da A-olmayandır). Varlığı 

hakkında hatalı olamayacağımız gerçeklikle böyle doğrudan ilişki içinde bulunduğumuzda 

dolaysız delile sahip olan bir önermenin doğruluğundan emin olabiliriz (örneğin, önermenin 

doğruluğunu bildiğimde “varım”). Doğrudan bağıntı eksik olduğunda belli türden bir delil 

gerekir, kendisi sayesinde doğru olarak bilinen önerme ile tespit etmek istediğimiz sonuç 

arasındaki ilişkiyi kurduğumuz kademeli süreç. Böyle uslamlama yöntemleri tümevarım, 

tümdengelim, analoji ve otorite yoluyla delilleri içerir. Bu tartışma biçimlerinin her birinde 

sonucun doğruluğu öncüllerin doğruluğuna ve tespit edilecek önerme ile ilgili mantıki bağa 

dayanır. Çünkü sonucun doğruluğu başka birkaç doğruyu tespit etmeye dayanır, delile 

dayanan doğrular kendiliğinden açık veya dolaysız delile sahip doğrulardan her zaman daha 

problemlidir.”60 

Bilgiye ilişkin tüm bu ifadelerin merkezinde bir doğruya kesin olarak sahip olmanın 

bulunuşu dikkatlerimizden kaçmamalıdır. Bu durumu göz ardı ettiğimizde bir şeyi bildiğimizi 

söyleyemiyoruz. “Bir şeyin yanlışlığına kesin olarak ikna olduğumuzda bir şeyi bildiğimizi 

söyleyemeyiz. Yanlış bir şey (örneğin, bir ailedeki en genç olanın daha genç olan kardeşi) 

herhangi bir şekilde önemli bir şey değildir. O hiçbir şey değildir ve bu hiçi bilmek her 

halükarda bilmemekle aynı şeydir. Neticede, bir şey hakkında şüphe duyduğumuzda bu şeyi 

bildiğimizi söylemek doğru olmaz. Bu durumların hepsinde bilen ile bilinen nesne arasında 

birlik yoktur. Bilgisizlikte hiçbir şekilde hiçbir ilişki yoktur. Yanılmada bilenin kendisiyle 

birleştirebileceği hiçbir şey yoktur. Kuşkuda söz konusu ilişki, basitçe doğru birlik 

                                                 
58 Augustinus, Soliloquies I, 15, 28. 
59 Burt, a.g.e., s. 40. 
60 A.g.e., s. 40-41. 
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sayılamayacak derecede zayıf ve belirsizdir. Bu durumda sonuç: Bilgi doğruluğa kesin sahip 

olmaktır.”61 

Kuşkucular bu türden bir bilginin var olmadığını savunuyorlardı. Böyle bir iddianın 

epistemik sonuçları yanında ahlâkî ve uygulayımsal bir takım sonuçları da bulunmaktadır. 

Çünkü böyle bir düşünce ahlâkî önermelerin gücünü azaltır ve dinin önermelerini zedeler. 

Augustinus böyle kesinliğinden hiçbir şekilde şüphe edemeyeceğimiz bir bilgiye ulaşıp ondan 

hareketle diğer bilgileri sağlam bir zeminde inşa etmeye çalışır. O önce şöyle başlar: “Şüphe 

eden herkes şüphe ettiğini bilir, dolayısıyla en azından bu gerçekten emindir, yani şüphe 

ediyor olması olgusundan. Böylece, doğru olarak böyle bir şeyin bulunup bulunmadığından 

kuşku duyan herkes en azından bir doğruyu bilir. Bu nedenle onun şüphe etme yetisi doğru 

olarak böyle bir şeyin bulunduğuna onu ikna eder.”62 “Fakat herhangi bir görüntü, imgelem 

veya hayali yanılgı olmaksızın ben var olduğumdan ve var olduğumu bildiğimden eminim. Bu 

doğrular karşısında şüphecilerin kaçamaklı cevapları güçlerini kaybederler. Ya sen 

hatalıysan? Pekâlâ, eğer ben yanılıyorsam, ben varım. Çünkü bir kimse var olmazsa hiçbir 

şekilde yanılamaz. Dolayısıyla yanılıyorsam varım (Si fallor sum).”63 

Augustinus bu noktada kalmıyor. Bilginin alanını bu noktadan hareketle genişletmeye 

başlıyor. “Peki, varım ve yaşıyorum; o halde nasıl bir varlığım ben? De Libero Arbitrio’da şu 

soruyu sorar: Ben bir böcek miyim? Hayır, ben bir böcek değilim. Eğer böcek olmadığımı ve 

insan olduğumu biliyorsam, anlama gücüne de sahibim demektir.”64 “Augustinus bu noktada 

varlığı yaşam ve anlama (anlık) ile ilişkilendirir. Özgür İrade Üzerine’de o bir insan için var 

olduğunun ve var olmadıkça bu gerçeğin kendisi için açık olmayacağının ve olamayacağının 

açık olduğuna dikkat çeker. Ayrıca hem var olduğu olgusunun ve hem de yaşamakta olduğu 

olgusunu anlaması onun için kolaydır. Bu nedenle o üç şeyden, var olduğundan, yaşadığından 

ve anladığından emindir. Benzer şekilde Üçleme Üzerine’de şüphecinin insanın uyumakta 

olduğunu ve tüm bu şeyleri rüyasında gördüğünü ima etmesinin de faydasız olduğunu 

gözlemler, çünkü insan uyanık olduğunu değil, yaşadığını onaylamaktadır: O ister uykuda 

olsun isterse uyanık, o yaşamaktadır. O deli de olsa hâlâ yaşamaktadır. Yine bir insan 

kesinlikle ne istediğinin bilincindedir. Eğer bir kişi mutlu olmak istediğini söylerse, onun 

yanılmakta olduğunu söylemek katıksız saygısızlık olur. Şüheci filozoflar bedensel duyular ve 

                                                 
61 Burt, a.g.e., s. 39-40. 
62 Augustinus, De Vera Religione 39, 73. 
63 Augustinus, De Civitate Dei XI, 26. 
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onların bizi aldatma şekli konusunda saçmalayabilirler, fakat onlar duyunun aracılığı 

olmaksızın zihnin kendiliğinden sahip olduğu kesin bilgiyi geçersiz saymazlar. Biz varız ve 

var olduğumuzu biliyoruz ve bu gerçeği ve bu gerçeğin bilgisini seviyoruz. Saymış olduğum 

bu üç şeyde aldanma korkusunun olmaması bizi endişelendirmektedir, çünkü biz onları dışsal 

nesnelerde olduğu gibi herhangi bir bedensel duyu vasıtasıyla elde etmeyiz.”65 Aynı şekilde 

emin olduğumuz başka doğrular da var. Örneğin matematiğin doğrularından hiç şüphe 

etmiyoruz. Onları kesin olarak bildiğimizi söylüyoruz. “Herhangi biri, yedi ile üçün toplamı 

on eder dediğinde, o onların toplamının on etmesi gerektiğini söylemez, fakat onların 

toplamının on ettiğini bildiğini söyler.”66 

Tüm bunlara rağmen Augustinus ile akademik konum arasında bir benzerlik olduğu 

göze çarpıyor. “Augustinus anladığı kadarıyla Stoacı bilişsel izlenimin koşullarını yerine 

getiren önermeleri araştırmaktadır. Bu önermeler yanlış olamayacak türden önermeler olabilir. 

Augustinus matematiksel eşitliklerin bu koşulları karşılayacağını iddia eder. 1+2+3+4=10 ve 

3×3=9 gibi eşitlikler insan horlarken bile doğru olmalıdır. Benzer koşullar ayrıca ‘varım’, 

‘yaşıyorum’ veya hatta ‘aldatılıyorsam varım’ gibi önermeler tarafından da karşılanır. Bu son 

türden önermelerin, var olmaksızın herhangi bir türden düşünmenin olanaksızlığını ispat 

etmek üzere tasarlandığı ve Augustinus’un bilinçlilik olgusundan hareketle varlığımızın 

kesinliğine işaret ettiği tartışmaya açıktır. Fakat onun yanlışlıkla var olduğuna veya 

yaşadığına vs. inanmayacağını iddia etmesi mümkün olabilir. İddianın, biz ya var 

olduğumuzu biliyoruz veya var olduğumuzu düşünmekte hatalıyız iddiasının kabulü 

sayesinde aldığı biçim varlığımızın doğrudan bilgisini kuşkulu hale getirmez, fakat daha çok 

var olduğumuzu bildiğimiz iddiasına karşı bir meydan okumayı boşa çıkarmak suretiyle 

şüpheciyle mücadeleye girer. O ustaca tasarlanmış bir tanıttır.”67 

Burada bir parantez açarak kısaca da olsa Augustinus’un şüphecilikle ilgili 

düşüncelerinin Descartes’ın aynı konuyla ilgili düşünceleri ile olan ilgisine dikkat çekmek 

istiyorum. Bilindiği üzere Descartes da şüpheyi doğruya, kesin bilgiye ulaşmanın bir yöntemi 

olarak kullanıyordu. Bedia Akarsu’nun ifadesiyle, “benden kalkarak bütün dünyayı ele 

geçiririz Descartes’e göre.”68 Onun metodik şüphesinin felsefi düşüncelerinin oluşumunda 

önemli bir yeri vardı. Aynı durum Descartes’dan çok önceleri yaşayan Augustinus’da da 
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yoğun bir şekilde gözlemleniyordu. Bununla birlikte aralarındaki güçlü benzerliğe rağmen her 

iki düşünürün söz konusu konuyla ilgili düşünceleri arasında önemli bir farklılık 

bulunmaktadır. Augustinus, Descartes’ın cogito’sunu mu önceden haber vermişti? 

Descartes’ın mektuplaştığı kişiler ve itirazcıları durumun böyle olduğunu Descartes’a 

söylediklerinde, o, her birinin kendi varlığının kesinliğini ispatlamasına rağmen, 

Augustinus’un argümanı kullanımı ile kendi kullanımı arasında bir fark olduğunu söyleyerek 

onlara yanıt verdi. Aslında Augustinus’un varlığımızın kesinliğini ispatlamak için onu 

kullandığını görüyorum. Diğer taraftan ben, bu düşünen ben’in maddi bir ögeye sahip 

olmayan tinsel bir öz olduğunu göstermek için onu kullanıyorum. Fakat Augustinus ayrıca, 

doğru olarak bilinebilen bir önermeler alanının bulunduğunu ispatlamak ister ve başka bir 

yerde, zihnin kendi varlığından emin olması olgusundan hareketle, onun özünün maddi 

olmadığı sonucuna ulaşır. 

Buna ilaveten adları geçen iki filozofun bu konudaki düşüncelerini birbirinden ayıran 

diğer bir etken de yukarıda detaylıca üzerinde durduğumuz mutluluk-şüphe ilişkisidir. 

“Mutluluk ve şüpheciliğin bu yan yana okunuşu, şüpheciliğe ve şüpheciliğin amacına ilişkin 

düşüncesi Descartes’dan gelen bir okuyucu için şaşırtıcı olsa da –ki Descartes’ın şüpheciliği 

kesinliğe ulaşmayı amaçlayan bir sürecin başlangıcıydı- bir kişi için amacı kesinlikle 

mutsuzluğa karşı çıkmak olan klasik şüpheciliğe aşina olmak şaşırtıcı değildir. Descartes, 

Sextus Empiricus’un (M.Ö.70-?) çalışmalarının yeniden yayınlanmasını takiben yeniden 

canlanan ve zamanın dini düşüncesi üzerinde oldukça etkili olan Pyrrhoncu şüpheciliğe tepki 

veriyordu.”69 “Sextus Empiricus’a göre şüpheciliğin amacı düşünce konuları ile ilgili olarak 

sükûnet ve kaçınılmaz şeylerle ilgili olarak ılımlı duygudur. Bu, bir kişinin belirsizliğin bir 

sonucu olarak mutsuzluğa meyletmemesini sağlamak içindir.”70 “Yeni Pyrhonculuğa göre 

doğal aklın başarabileceği veya ulaşabileceği en büyük şey olasılıktı. Kesinlik Tanrı’nın 

müdahalesini gerektiriyordu. Descartes, doğal akıl ile kesinliğe sahip olunabileceğini iddia 

etmek suretiyle ihtimaliyetçiliği reddetti.”71 “Descartes’ın şüphesi kuramsal bir düzeydeydi. 

Şüphecilik onun ahlaksallığını etkilemez veya o böyle olduğunu iddia eder. Diğer yandan 

Augustinus, şüpheciliği ahlaklılığın düşmanı olarak görür, çünkü ona göre şüpheci doğru 

eylemleri seçme konusunda bir temele sahip değildir. Çünkü Augustinus’un başlıca hedefi 

mutlu yaşamı neyin oluşturduğunu belirlemekti. O, kesinliği elde etmek için değil, fakat kendi 
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yaşamını yönetmeyle ilgili olarak kesin tercihlerde bulunabilmek amacıyla kendisini 

gençliğinin şüpheciliğinden kurtarma gereksinimi hissediyordu.”72 

Jaakko Hintikka iki düşünür arasındaki ayrımı başka bir açıdan değerlendirir ve 

‘çıkarım’ ve ‘edim’ kavramları açısından onların düşüncelerini kümelemeye çalışır. 

Hintikka’ya göre, “Descartes kendi anlama yetisinin edimsel niteliğinin ayrımında oluşuyla 

kendinden önce gelenlerin çoğundan ayrılır. Augustinus kendi ‘düşünüyorum’ önermesini 

yorumlamada hiçbir zaman edimsel olma olasılığını göstermedi. Onunkisi bir çıkarımdı ve bir 

olgusal gözlemdi. Onun dayandığı şey yalnızca var olmaksızın düşünmenin 

olanaksızlığıydı.”73 Dolayısıyla Hintikka’ya göre “Descartes ‘cogito’yu bir edim olarak 

düşünmüştür: Bir kişinin kendisi için gerçekleştirdiği bir şey. Bu, çıkarımla, genelleştirilebilir 

bir şeyle, karşıtlık arzeder. Augustinus ‘fallor’ (yanılıyorsam) kanıtını Descartes’ın ‘cogito’yu 

kullandığı tarzda kullanma olasılığının ayırdında değildi. Olasılıkla ‘fallor’ bir çıkarımdır.”74 

Şimdi tekrar Augustinus’un şüpheciliği eleştiri sürecine geçebiliriz. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi o önce kendi varlığını temellendirmişti. Ne ki o sadece kendisinin var 

olduğunu bilmez, ayrıca bilmekten ve var olmaktan haz aldığını da bilir. Onun var olan, bilen 

ve seven bir varlık, bir şey olması kendini bilme çabasının ilk bulgularıdır. Bunlar yeterli 

değildir elbette, ama bir başlangıçtır, gerçek dünyanın bilgisinin kendileri üzerine inşa 

edileceği metafizik bakımından kesin bir temeldir. “Varım’ algısı bu gerçek dünya hakkında 

keşfettiğim ilk şüphe edilemez doğrudur. Bu ne ‘mutlak’ bir doğru ne de ‘değişmeyen’ bir 

doğru olmasına rağmen (benim var olmadığım dünyalar bulunmaktadır) metafiziksel bir 

kesinlikle kavradığım bir doğrudur. Soruyu ortaya koyduğumda cevabı mecburen veriyorum. 

Kendi ‘ben’imi bildiğimde duyu bilgisi veya ideaların veya imgelerin oluşumunun 

kapalılıklarına dayanmıyorum. Bir bakıma o, düşüncelerime ilişkin bilgimden dahi daha yakın 

ve daha doğrudandır. O, yüzyüze bir temastır.”75 

Kendi varlığını temellendirdikten sonra Augustinus, Akademisyenlerin duyu bilgisiyle 

ilgili şüpheciliklerini çürütmeye geçer. “Akademisyenler duyuların yanıltıcılığını ve 

güvenilmezliğini göstermek üzere birçok kanıt sunarlar. Örneğin, duyuların bizi yanılttığı açık 

olmasına rağmen Augustinus dünyanın var olduğundan nasıl bu kadar emin olabilir? Bir 
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kişiye göre hafif rüzgar hoş olabilir, bununla birlikte aynı rüzgar hâlâ başka birisi için hoş 

değildir. Çünkü duyu tecrübesi aynı rüzgarın hem hoş hem de kötü olması çelişkisine neden 

olur. O nasıl bir bilgi kaynağı olabilir?”76 

Augustinus’un sorunu duyu bilgisinin kesin olduğunu ispatlamak değildir. O, duyuların 

yanıltıcı olduğunun farkındadır. Onun sorunu duyu verisinin bilginin ölçütü olarak 

alınmasından kaynaklanmaktadır. “Duyumsama konusunda Augustinus’un kuşkucu saldırıya 

yanıt vermedeki hamleleri, bütün duyu algılarında bir doğruluk ögesinin bulunduğunu 

göstermekti. Yani, her ne zaman bir şeyin kırmızı olduğunu gözlemlersem –o gerçekte kırmızı 

olsun ya da olmasın- onun bana kırmızı göründüğü doğrudur. Sudaki kürek eğri görünür mü? 

Eğer o eğri görünürse ve bir kişi gördüğünü ‘Bu kürek eğir görünüyor’ diyerek tanımlarsa, bu 

durumda onun söylediği yadsınamazdır. Bir şeyin görünümünden daha fazlasını onaylamayı 

reddedersek, söylediğimiz şeyin doğruluğu inkâr edilemez, fakat bunun ötesine geçersek ve 

algıyı doğruluğun bir ölçütü olarak kullanmaya teşebbüs edersek, o her zaman yanılabilirdir. 

Yalnızca eğik küreğin görünümünün ötesine geçtiğimizde ve onun gerçekten eğik olduğunu 

söylediğimizde hataya düşeriz.”77 

Augustinus bu konuda öznel izlenimlere çok önem vermektedir. “Yine, görünüş ve 

gerçekliğin her zaman birbiriyle uyum halinde olduğunu düşünmekte zaman zaman yanılsam 

bile, en azından öznel izlenimimden eminim. Duyulardan anladığım şeyden şikâyetçi olamam, 

çünkü verdiklerinden daha fazlasını onlardan istemek adaletsizlik olur. Gözler her ne 

görüyorsa doğru görür. O halde, sudaki küreğin durumunda onun gördüğü şey doğru mudur? 

Kesinlikle doğru. Çünkü onun niçin böyle (sözgelimi, eğri) gördüğü açıklandıktan sonra suya 

batırıldığında eğer kürek düz görünürse, daha ziyade bu durumda gözlerimi beni yanıltmakla 

suçlamalıyım. Çünkü onlar görmek zorunda oldukları şeyi göremeyebilirler. Bu durumu 

onaylarsam bazıları benim yanıldığımı söyleyecektir. O halde görünen olgudan daha fazlasını 

kabul etme ve böylece yanılma. ‘Çünkü şüphecinin ‘Bu nesnenin bana beyaz göründüğünü 

biliyorum’, ‘Bu sesin bana zevk verdiğini biliyorum’, ‘Bu tadın hoşuma gittiğini biliyorum’, 

‘Bunun beni üşüttüğünü biliyorum’ diyen bir kişiyi nasıl reddettiğini anlamıyorum.’ Bu 

pasajda Augustinus, Epicurosçulara işaret etmektedir ve kastettiği şeyin, göründükleri gibi 

nesnel bir şekilde var olan bu şeyleri yargılamada biz kendi kendimizi aldatabilsek bile, böyle 

duyuların hiçbir zaman yalan konuşmadığının ve bizi aldatmadığının olduğu açıktır. Eğik 
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küreğin sadece görüntüsü aldatma değildir, çünkü eğer o düz görünseydi gözlerimle ilgili bir 

sorun olurdu. Eğer küreğin kendiliğinden gerçekten eğik olduğuna hükmetmeye devam 

edersem yanılırım. Fakat basitçe ‘o bana eğik görünüyor’ dediğim müddetçe doğruyu 

söylerim ve doğruyu söylediğimi bilirim. Benzer şekilde, eğer sıcak bir odadan çıkar ve elimi 

ılık bir suya sokarsam o bana soğuk gelecektir, fakat eğer basitçe ‘Bu su bana soğuk geliyor’ 

dediğim sürece kendisinden emin olduğum bir doğruyu söylerim ve hiçbir kuşkucu beni 

reddedemez.”78 

Bu durumda hatanın kaynağı nedir? sorusu ile karşı karşıya kalıyoruz. “Duyular hatadan 

sorumlu tutulamaz. Hata, zihnin duyular tarafından sağlanan verinin ötesine geçmesi ve 

nesnelerin gerçekte göründükleri gibi olduklarını farz etmenin sonucudur. Gözler hataya 

neden olmaz, çünkü onlar gerçekte gördükleri dışında zihne hiçbir şey iletmezler. Sadece 

gözler değil, fakat bütün bedensel duyular sadece etkilendikleri şekliyle iletirler, onlardan 

bunun dışında neyin beklendiğini bilmiyorum. Sudaki küreğin kırık olduğunu ve sudan 

çıkarıldığında eski haline getirildiğini düşünen herhangi bir kişi duyumları konusunda hatalı 

değildir, fakat duyumların ona ilettiği şey hakkında kötü bir yargıya sahiptir. Su ve hava 

farklıdır ve dolayısıyla duyumların havada ve suda şeyleri ilişkilendirmelerine göre farklı 

oldukları doğrudur. Dolayısıyla göz kendi görevini doğru yapar, çünkü o, göz değil, 

olağanüstü güzelliği düşünmek üzere yaratılmıştır.”79 

Augustinus duyumlarla elde edilen bilginin hataya açık olmakla birlikte güvenilir 

olduğunu ve günlük eylemlerimizde duyu bilgisiyle hareket etmemizde bir sakınca olmadığını 

yukarıdaki gibi temellendirdikten sonra tüm bu tartışmaya öncülük eden soruyu sorar. 

“Ahlâkla ilgili düşüncede bedensel duyunun yardımı ya da engeli ne olabilir.? Bu soruyla 

birlikte Augustinus şüphecilerle ilgili tartışmanın tümünü bilfiil bir kenara bırakır ve duyu 

algısıyla ilgili sorunları da insanın eylemleri üzerinde nihai olarak etkisi olmaması nedeniyle 

göz ardı eder. Eğer Augustinus’un vermediği fakat onaylayacağından emin olduğu bir örnek 

verirsek; susuz bir adamın ister susuzluğunun isterse kendisine verilen suyun ya da her 

ikisinin illüzyon olduğunu düşünün, kendisine verilen bir bardak suyu içecektir. Aslında o, 

hayâlî susuzluğunu hayâlî bir bardak su giderdiğinde, tıpkı gerçek susuzluğunu gerçek bir 
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bardak suyun gidermesi denli mutlu olacaktır. Fakat bu durumda hayalî susuzluk gibi bir şey 

olabilir mi?”80 

Augustinus’un şüphecileri eleştirisinin bir sonraki adımı dünyanın varlığıyla ilgilidir. 

“Akademisyenler tarafından ifade edildiği şekliyle duyu âlemi sorunu duyuların 

yanıltabilmesidir. Bununla birlikte Augustinus, bir şeyi algıladığımızı düşünmekte 

aldatılamayacağımızı iddia eder ve dünyayı algıladığımızı söylediğimizde bile, dünya 

gerçekte bizim algıladığımız bir şeydir. Gerçekte, duyularımıza dayalı olarak gerçekleştirilen 

eylemler, bir yandan algıladığımız şey gerçek bir şeye tekabül etsin veya etmesin, diğer 

yandan algıladığımız şey tümüyle var olan bir şey olsun ya da olmasın, aynı olacaktır. 

Augustinus, hiçbir şeyin varmış gibi göründüğüne ikna edilemeyeceğimizi söyler. Bir şeyi 

algıladığımızı iddia ettiğimizde aldatılmayız. Dahası, yanılan, kendisini gerçek olarak ona 

sunan şeyi kabaca onaylayandır. Augustinus burada önemli bir ayrım yapar. Haklı olarak 

algıladığım şeyin, sadece algı olarak olsa bile, var olduğunu söylerim. Bununla birlikte, 

algıladığım şeyin gerçekliğe tekabül ettiğini söyleyemem. Augustinus’a göre, bir kişinin 

dünyanın var olduğunu algıladığını reddetmek sadece dünya ile ilgili bir anlaşmazlıkla meşgul 

olmaktır.”81 

Şüphecinin duyu verisinin yanıltıcı olabilmesine ilişkin kanıtlarını dünyanın varlığını 

inkâr etmek için kullanmak, bu kanıtları amacından saptırmaktır. “Şüpheci bazen, şeyler 

göründüklerinden farklıdır, diyebilirse de o, şeylerin kendine görünme şeklini tanımladığında 

Augustinus itiraz edemez. Çünkü Augustinus, görüşüne hazır olan herhangi bir şey için 

‘dünya’ kelimesini kullanır ve çünkü belli tarzlarda ona görünen birçok şeyin bulunması 

nedeniyle, şüphecinin dünyanın var olmadığını söylemesi için hiçbir nedenin bulunmadığına 

inanır. Eğer şüpheci ‘dünya’ ile onun kastettiği şeyi kastederse, dünyanın varlığı 

reddedilemez. O, Augustinus’un kastettiği şeyi kastetmezse, bu durumda onların dünya 

üzerine sözde anlaşmazlıklarının, bir kişinin ‘dünya’ terimini nasıl kullanması gerektiğine dair 

sözel bir tartışmadan daha öteye geçemediği ortaya çıkar.”82 

Eğer duyular yanıltıcı ise bu dünyanın dahi var olduğunu nasıl biliyorsun? şeklindeki 

soruyu Augustinus önce duyuların verdiği bilgiyi değerlendirerek ve temellendirerek yanıt 

vermiştir. Dünyanın varlığı ile ilgili olarak da sonuçta şu açık seçik cümleleri kurar: “Bizi 

                                                 
80 Augustine J. Curley, a.g.e., s. 112-113. 
81 A.g.e., s. 111. 
82 Nash, a.g.e., s. 18. 
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kapsayan, bizi besleyen, gözlerime görünen ve dünyayı ve cenneti ya da görünen dünyayı ve 

görünen cenneti meydana getirdiği görülen bu şeyi, tüm bu şeyi, o her ne olursa olsun, 

‘dünya’ olarak isimlendirdiğimi söylüyorum. Kendisi uykuda ya da rüyada olsa dahi ondan 

söz edebileceğini ilave eder ve hata olasılığı olmaksızın, ya bir dünya vardır ya da yoktur 

der.”83 

Augustinus Akademisyenlerin uykuya ilişkin delillerini de değerlendirir. Daha öncede 

satır aralarında belirttiğimiz üzere Akademisyenler şüphecilik konusundaki düşüncelerini 

desteklemek için, rüya gördüğümüz esnada gördüklerimizin gerçek olduğuna inandığımızı 

fakat uyandıktan sonra tüm bu rüyaların gerçeklik arz etmediğini anladığımızı ve tüm 

yaşamımızın bir rüya olup gerçeklikten uzak olabileceğini ve bunun aksini ispatlamanın 

mümkün olmadığını söylemişlerdi. “Augustinus, uykuda olmanın veya duyularımızın 

bozulmasının doğruyu bilme olanağını ortadan kaldırdığını kabul etmez. Eğer duyular uyanık 

ve akıllı insanı bilgilendirme işini yeterince yerine getiriyorsa, uyuyan ya da akli dengesi 

bozuk olan bir adamın rüyalarının ne olabileceği duyular açısından bir önem arz etmez. 

Kafası karışık kişilerin aldatılması ya da uyuyan kişilerin şeyleri yanlış görmesi uyanık akıllı 

bir adamın duyularının güvenilmez olduğunu ispatlamaz.”84 

‘Dünya’ kelimesini uyanık bir kişi tarafından algılanan şeyle sınırlayan kişiye o şöyle 

cevap verecektir: “Eğer yapabiliyorsanız, uykuda olan ya da deli olanların dünyada uykuda 

olmadıklarını ya da dünyada deli olmadıklarını iddia edin. Augustinus burada daha önce 

ortaya koyduğu bir şeyi vurgulamaktadır. Algıyı aldatılabilen veya aldatılamayan bir 

algılayıcının bakış açısından düşünmek başka şeydir, günlük endişelere sahip bir adamın 

bakış açısından düşünmek tamamen başka bir şeydir. Augustinus uykuda ya da deli olan bir 

adamın bu dünyada uykuda veya deli olduğunu söyler. Bu onun reddedilemez olduğunu 

düşündüğü bir şeydir. Bununla Augustinus sorunun yeniden biçimlendirilmesine yavaşça 

devam eder, öyle ki sorun, bilgi veya öğrenmeyle değil, ahlâkla ilgili bir sorundur. 

Algıladıkları şey her ne olursa olsun, uyuyan veya deli olan adam algılama eylemini 

gerçekleştirdiği sırada dünyadadır ve dünyayı olduğu gibi algılasın veya algılamasın, dünya 

onun üzerinde etkisini gösterecektir.”85 

                                                 
83 Augustinus, Contra Academicos III, 2, 24. 
84 Nash, a.g.e., s. 19. 
85 Augustine J. Curley, a.g.e., s. 111-112. 
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Augustinus’un Akademisyenlerin şüpheciliklerini çürütme işleminin son ayağında ise 

kesinliği duyulara veya dünyadaki değişime bağlı olmayan bilgilerin var olduğunu gösterme 

girişimi vardır. “Onun Akademik şüpheciliğe yanıtı pozitif bir şeydir; o, örnek bir bilgi iddiası 

ortaya koyar ve şüpheciyi bunu gözden geçirmeye zorlar. Bu örnek bilgi iddiaları üç kısma 

ayrılır: Mantıksal doğrular (bir dünya vardır ya da yoktur), matematiksel doğrular (üç kere üç 

dokuz eder) ve doğrudan tecrübenin bilgileri (bu bana göre tatlıdır). Bir kişi uykuda veya rüya 

görüyor olabilir şeklindeki şüpheci alaya yanıtında Augustinus, bir kimse ister uyanık olsun 

isterse rüya görüyor olsun, bu üç çeşidin her birindeki doğruların çürütülemez olduğunda ısrar 

eder.”86 “O ayrıca, çelişme yasası ve üçüncü halin imkânsızlığı gibi mantık ilkelerinin zorunlu 

doğruluğunun kesin olarak bildiğimiz şeylerin bir dizisinin temelini oluşturduğunu iddia eder 

(Bir dünyanın var olduğundan veya bir dünyanın var olmadığından eminim. Dünyada dört 

element varsa, beş element yoktur. Eğer bir güneş varsa, iki güneş yoktur. Aynı ruh hem 

ölümlü hem de ölümsüz olamaz vs.). Fakat onun böyle önermelere dair iddiasının özü nedir? 

Onların doğruluk değeri nedir? Carneades, böyle önermelerin bize koşullar veya olaylar 

hakkında hiçbir şey söylememesine rağmen mantıksal açıdan doğru olduklarını kabul 

edebilirdi. Bununla birlikte, Augustinus onların zincirleme kıyas ve yalancı kanıtlarını 

kullanması gibi daha hileli kanıtlardan kaçındığı halde bunları Cicero’da bulacaktı. Yine de 

Augustinus daha sonra önermelerin doğruluğu ile tümdengelimin geçerliliği arasında ayrım 

yapacaktır. Tıpkı geçersiz tümdengelimlerin doğru ifadeleri kullanarak oluşturulması gibi, 

geçerli tümdengelimler yanlış öncüllerden elde edilebilir.”87 

Yukarıda verilmiş olan örneklerden sonra Augustinus şunu yazar: “Bunların ve başka 

birçok şeyin doğru olduğunu, duyularımız nasıl etkilenirse etkilensin, bunların 

kendiliklerinden doğru olduklarını öğrendim.”88 Böylece o, “Akademisyenleri yenme 

konusunda bir yönteme sahip olduğundan emindir. O, Akademisyenlerin kesinliğe 

saldırılarının tamamen algıyla ilgili olduğu kanaatindedir. Fakat algıya dayanmayan bilgiyi 

keşfetmiştir. Üç kere üçün dokuz ettiği bütün insanoğlu horlasa da zorunlu olarak 

doğrudur.”89 

Bu savunmalarla Augustinus şüpheciliğe gerekli cevabı vermiş ve bilginin önünü 

açmıştır. Bu konu özellikle onun Contra Academicos adlı eserinde detaylı olarak incelemiştir. 

                                                 
86 Matthews, a.g.e., s. 172. 
87 O’Daly, a.g.e., s. 163. 
88 Contra Academicos III, 10, 23. 
89 Augustine J. Curley, a.g.e., s. 112.  
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Augustinus bu kitabı Akademisyenlerin reddine adamıştır. Kitabın yazılış tarihi onun vaftiz 

olmasından hemen öncesine tekabül etmektedir. Bu da gösteriyor ki Augustinus vaftiz 

olmadan önce bazı şüphelerinin üstesinden gelmek ve de inancın önündeki engelleri 

kaldırmak istemiş ve bu çalışmada bunu gerçekleştirmiştir. Bu kitap ile ilgili genel hatlarıyla 

biraz bilgi vermek hem bu kitabı hem de şüphecilik konusunu anlamak açısından faydalı 

olacaktır. 

Neiman’ın ifadeleri ile söyleyecek olursak, “Contra Academicos’un amacı üç kanıt 

kümesinden oluşmaktadır. Bu bölümler Akademisyenlerin yargının askıya alınmasına dair 

emirlerinin birikimli bir reddidir.”90 Neiman’a göre, Augustinus bunu şöyle açıklar: “Contra 

Academicos’un tanıtı herhangi bir şüphe götürmez doğruyu veya herhangi bir felsefenin 

doğrusunu ispatlamayı amaçlamaz. Fakat sadece araştırıcıyı inanmaya gönüllü olduğunda 

doğrunun bulunabileceğine ve doğru otoriteleri izlemede dikkatli olunması gerektiğine işaret 

eder.”91 Augustinus bunu neden yaptı. “Çünkü o şüpheciliğin etkisi altındaki yaşamına geri 

baktığında, hakikatin bulunamayacağını düşündüğünde hissettiği ümitsizliği görebilmektedir. 

Felsefeye girmeyi engellediğini gördüğü bir bariyeri kendi kendine atlamıştır ve amacı 

araştırmacıyı kariyerin ötesindeki hakikate ulaştırmaktır. Tamamen karanlık olduğuna 

inanmaya sevk edildikleri yerde onlara ışığı bulma ümidi aşılamaktır.”92 

O’Mera ise farklı bir yorumla tartışmaya katılır. “Ona göre Contra Academicos’un 

anlaşılmasında cisimleşme önemlidir. Augustinus’un Hristiyanlığa dönüşüyle ilgili bu 

makalede O’Mera cisimleşmenin (incarnation) konunun merkezini teşkil ettiğini ve 

Platoncuların bazılarının İsa’yı reddederken Augustinus’un onu kabul ettiğini ifade eder. Tüm 

kitap cisimleşmenin kabulü etrafında dönmektedir. Kitabın ana kanıtı kısaca ve kabaca ifade 

edersek şöyledir: Doğru keşfedildiğinde bir kimse onu onaylayabilir. Fakat o, İsa’da 

keşfedilir. Dolayısıyla bir kişi doğruyu (hakikati) onaylayabilir.”93 

O’Daly’ye göre ise, “Contra Academicos, Augustinus’un Cicero’nun kitaplarında 

bulduğu şüpheci kanıtlara karşı temel ve biricik güçlü yanıttır. O tıpkı Cicero’nun kitapları 

gibi diyalog formunda yazılmıştır. Birinci kitapta Augustinus yalnızca bilge insan mutludur 

öncülünden hareket ederek bilgelik doğruyu bulmaktan veya onu araştırmaktan mı ibarettir? 

                                                 
90 Alvin Michael Neiman, “The Arguments of Augustine’s Contra Academicos”, The Modern Schoolman 59, 
1982, s. 257. 
91 A.g.e., s. 258. 
92 Augustine J. Curley, a.g.e., s. 111-112. 
93 John J. O’Mera, “Neo-Platonism in the Conversion of St. Augustine”, Dominican Studies, 1950, s. 339. 
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diye sorar. İkinci kitap, bilgi olanaksızdır ve bilge hiçbir şeyi onaylayamayacaktır şeklindeki 

dogmatik akademik düşünceyi açıklar. Augustinus 2. ve 3. kitaplarda Akademik düşünceye 

karşı itirazlar geliştirir.”94 

Bernard J. Diggs ise diğer yorumculardan epistemik yönü vurgulamasıyla ayrılır. “O, 

Augustinus’un kanıtlarından ve daha sonraki yazılarından anlaşıldığı kadarıyla, diyaloğun 

Akademik düşünceye karşı bir ret olarak tasarladığının açık olduğunu yazar.”95 Fakat diğer 

yorumcuları ve Contra Academicos’un metnini göz önünde bulundurduğumuzda bu yorumun 

kapsam olarak dar olduğu gözükmektedir. 

John Heil de, Diggs’in aksine diyaloğun ahlâkî ve kılgısal önemine vurgu yapar. Ona 

göre “Augustinus’u bu denli rahatsız eden şüpheci tartışmanın içeriği değil, böyle bir 

tartışmanın insanların zihinleri üzerindeki etkileridir.”96 “Onun kanıtları epistemik kanıtlar 

değil, insanların ahlâkî duyarlılıklarına müracaat eden kanıtlardır.”97 

Mosher’in yorumu da Heil’e paralel olarak ahlâkî yöne vurgu yapmaktadır. “Mosher 

önce şüpheciliğin epistemik reddi olarak Contra Academicos’un yorumlarını reddeder.”98 

“Augustinus’un tüm reddi temelde epistemik düşüncelerden ziyade ahlâkî düşünceye 

dayalıdır.”99 

Tüm bu yorumları içermekle beraber bunların dışına taşan ve Contra Akademicos’a 

farklı bir yaklaşım sergileyen Mourant’ın (1921-2006) yorumu ise şöyle: “Augustinus’un 

Contra Academicos’daki amacı Hristiyanlığı kabul edişiyle ilgili olarak Akademisyenleri 

reddetmek değildir, fakat daha çok başka insanlar tarafından Hristiyanlığın kabul edilmesinin 

önündeki bir engel olarak Akademisyenleri reddetmektir.”100 Mourant aynı makalede konuyla 

ilgili bir başka hususu daha ortaya koyuyor. “Augustinus’un bizzat kendisi Manicilerden 

ayrıldıktan sonra küçümsediği materyalist öğretiyi reddetmek ve ona saldırmak için şüpheci 

yöntemi kullanmıştır.”101 Mourant aynı şekilde Contra Academicos’un ahlâkî yorumundan da 

bahseder. İki konuyu ortaya koyar. “Birincisi, Augustinus’un şüpheciliği eleştirisi, 

                                                 
94 O’Daly, a.g.e., s. 160. 
95 Bernard J. Diggs, “St. Augustine Against the Academics”, Traditio 7, s. 91.  
96 John Heil, “Augustine’s Attack on Scepticism: The Contra Academicos”, Harward Theological Review 65, s. 
99. 
97 A.g.e., s. 111. 
98 David L. Mosher, “The Argument of St. Augustine’s Contra Academicos”, Augustinian Studies 12, 1981, s. 
91. 
99  A.g.e., s. 103. 
100 John A. Mourant, “Augustine and the Academics”, Recherches Augustiniennes 4, 1996, s. 86. 
101 A.g.e., s. 94. 
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şüpheciliğin ahlâk üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Şüpheciliğin doğruluğu ya da yanlışlığı ile 

ilgili değildir. İkincisi şüphecilikle maddecilik arasında bir bağ vardır.”102 

Son olarak Contra Academicos’un bir de siyasi yorumu vardır. Buna göre, 

“Akademisyen bilge her zaman uykuda ve görevlerine karşı duyarsız olarak resmedilir. 

Şüphecilere bu itiraz ilginç bir itirazdır ve yorumu hak etmektedir. O gerçekte 

Akademisyenlerin inandığı şeye karşı çıkmak değildir, fakat o inancın etkisine karşı bir 

itirazdır. Bu karşı çıkma felsefi olmaktan ziyade siyasi bir karşı çıkmadır. Görevlerini göz ardı 

eden bir kişiye şehirde hoşgörü gösterilmez. Eğer biz Carneades’in felsefi meselelerin 

kendisini ilgilendirmediğini söylediğini hatırlarsak karşı çıkışın değerini görebiliriz. Açıkça, 

yurttaşlıkla ilgili görevler arasında değildir. Bu nedenle Akademik konuma itiraz gerçekte iyi 

temellendirilmiştir. Augustinus’un en ateşlice saldıracağı unsur özellikle ahlâkî kaygıları 

nedeniyle bu unsurdur.”103 

Augustinus bağımsız bir epistemoloji kurmak isteyip özel olarak onun üzerinde 

çalışmadı. O, demir atacağı bir liman, güvenli bir sığınak arıyordu ve epistemoloji onun bu 

amacına yardım edecekti. Contra Academicos’un yazılma sürecinde o karar vermiş olduğu bir 

şeyi sağlamlaştırmıştır. O, şüpheciliğe karşı koymakla Hristiyanlığını sağlamlaştırmıştır. Bu 

bağlamda Contra Academicos, “amaç (telos) üzerine eski felsefi okullar arasında yapılan 

tartışmaya bir Hristiyan katkısıdır. Augustinus önce felsefi okulları karşı karşıya getirir ve 

sonra Hz. İsa’yı tek çözüm olarak sunar: 1) Antik Çağ filizofları doğru bir şekilde amacı 

belirlemişlerdir. 2) Şüpheciler haklı olarak insanın onu elde etmesinin olanaksızlığını kabul 

etmişlerdir. 3) Amaca İsa sayesinde ulaşılacaktır.”104 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Contra Academicos’un amacına ilişkin yorumlarda 

epistemoloji değil de ahlâkî yan ağır basmaktadır. Curley’nin ifadeleriyle söylersek, 

“Diyaloğun mantıki yönüne vurgu yapmak Augustinus’un çalışmasının önemini çarpıtmak ve 

sonuç olarak onun bir diyalog oluşturmadaki amacını tamamıyla gözden kaçırmaktır.”105 

Bu konuda Augustinus döneminin insanlarından şikâyet eder. Çünkü onlar doğruya 

ulaşılamayacağını işitip tembellik yapmaktadırlar. Bu düşüncenin insanları tembelliğe itmesi 

Augustinus’un ana eleştirilerinden biridir. Onlar sadece gözlerini açtıklarında bilinebilir 

birçok doğrunun varbulunduğunu göreceklerdir. “Augustinus’un Contra Academicos’daki 
                                                 
102 John A. Mourant, a.g.e., s. 94. 
103 Augustine J. Curley, a.g.e., s. 82. 
104 A.g.e., s. 8. 
105 A.g.e., s. 16. 
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başlıca amacı, insanların doğruluktan ümitlerini kesmemeleri gerektiğini göstermektir. Öyle 

görünüyor ki, Akademisyenlerin öğretileri insanları doğrunun hiçbir zaman bulunamayacağı 

endişesine düşürmüştür. Augustinus o zamanlar Akademisyenlerin öğretilerini bilginin elde 

edilmesi önündeki bir engel olarak görüyordu.”106 

Son olarak kısaca ifade edersek, Contra Akademicos’un amacı felsefeye, onaya ve nihai 

olarak da inanca giden yolu açmaktır. Bununla birlikte Akademik öğreti insanları felsefeyi 

sevmekten uzaklaştırıyordu. Augustinus felsefeye giden ve filozof olmayanlar açısından 

kapalı olduğu gözüken yolu açmaya çalışıyordu.”107 “Başka bir ifadeyle, Contra 

Academicos’un yaptığı şey, imanın yolunu, Augustinus’un Akademisyenlerin kanıtları 

tarafından sürekli engellendiğini düşündüğü yolu açmaktır.”108 Augustinus ise Contra 

Academicos’da bunu şöyle ifade eder: “Biz ün kazanmakla değil, fakat doğruyu bulmakla 

ilgileniyoruz. Benim niyetim bir kişinin felsefeye girmesinin önünde engel teşkil eden 

bariyerleri her türlü araçla kaldırmaktır. Bu bariyerler kendi gölgelerini bilinmeyen bir 

kaynaktan devşirmekte ve kişinin felsefede ışık bulmayı ümit etmesine izin vermemektedir.109 

Konuyu toparlamaya çalıştığımızda şunları söyleyebiliriz: Augustinus vaftize 

hazırlanmaktadır ve aslında çok fazla ispat da aramamaktadır. Onun aradığı vaftize ilişkin 

kararını netleştirecek bir tesellidir. O bu arayış esnasında birçok düşünceyi araştırdı. Bir 

dönem maniciliğe bağlandı sonra şüphecilere yaklaştı. Onlarda da aradığını bulamayınca yeni 

Platonculuğa sarıldı ve sonra Hristiyan oldu. Bununla birlikte şüphecilik onun hayatının 

önemli bir dönemini teşkil eder. “Augustinus doğası gereği uzun süreli ve sistematik şüpheye 

boyun eğmeye eğilimli değildir. Fakat onun Manicilerle ilgili artan tatminsizliği onu 383 veya 

384 yıllarında geçici bir şüpheci yaptı. Bu dönem onun yaşamının karmaşık ve tehlikeli 

dönemiydi. Bir veya iki yıl sonra Milan’da Platonculukla karşılaştı ve giderek en erken 

dönem yazılarını simgeleyen bilişsel kesinlik (cognitive certainty) temellerini kurdu. 

Sonradan tartışmalı bir şekilde şüpheciliğin doğruyu bulma korkusunun bir biçimi olduğunu 

iddia edecekti. Şüpheciliğin reddinin birincil bir öneme sahip olduğunu savunuyordu.”110 

Platonculukla karşılaşması ve Akademisyenlere karşıt eleştirilerini oluşturmasıyla birlikte 

şüphecilik onun zihninde tamamen bitmemiştir. “Şüphecilik onun yaşamının çoğunda 

                                                 
106 Augustine J. Curley, a.g.e., s. 16. 
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kendisini cevap vermek zorunda hissettiği bir tehlike olarak kalmıştır.”111 “386-387 yıllarının 

sistematik felsefi yazılar serisinin ilkini, Akademisyenlere Karşı, şüpheci düşüncenin 

eleştirisine ve bilginin elde edilebilirliğinin savunulmasına adadı. Ayrıca yazılarında şüpheci 

kanıtları ve yöntemi kullanmaya devam etti. Örneğin, onlar 388’den sonraki Mani karşıtı 

tartışmalarda bulunabilir ve bazıları sonraki olgun düşüncesinde varlığını korumuştur.”112 

Bir dönemin sorunları Augustinus’u felsefeye yöneltmiş ve o bu sorunları lehine 

çevirmeyi bilmiştir. Augustinus bu tutumuyla bireysel bunalımlardan hareketle nasıl gerçek 

felsefe yapılabilebileceğini ve insanın aklını kullandığında neler yapabileceğini ortaya 

koymuştur. “Şüpheci olduğu dönem onun yaşamının korkunç bir dönemidir. O her şeyden 

önce mutlu olmak istemişti ve mutluluğu elde etmek için gerçek dünya hakkında bir şeyler 

bilmesi gerektiğine ve özellikle de Tanrı hakkında bir şeyler bilmesi gerektiğine ikna olmuştu. 

Şüpheci Zenon’un iddiaları böyle bir bilgiyi imkânsız hale getirmiştir. Bir önerme, ancak ve 

ancak kendi içinde hiçbir hata olasılığı içermezse doğrudur, şeklindeki bir öncülü 

onayladığında Augustinus’a önce böyle bir önermenin var olmadığı ve akıllı bir insan için 

izlenmesi gereken yolun kendisi sayesinde insan kaderinin yönlendirildiği belli bir ışığın 

ortaya çıkmasına dek araştırmaya devam etmek olduğu göründü.”113 Bu şekilde şüpheciliği 

reddeden ve bilginin imkânını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlayan Augustinus’un 

bundan sonraki işi bilgi üzerine araştırma yapmak, bilginin doğasını, kaynaklarını, sınırlarını, 

sürecini ve sonucunu incelemektir. 

4 Bilgiİman İlişkisi 

Bilgi ve inanç ilişkisi ve bu arada bu iki yetinin kaynağı olan unsurlar ve onların ürünü 

olan şeyler Augustinus’un felsefesi açısından son derece önemlidir. Bu iki kavram arasında 

kurduğu ilişki türleri genel felsefesi açısından olduğu gibi bilgi felsefesi açısından da 

önemlidir. Öyle ki, onun bilgi felsefesinin oluşumunda bilme ve inanma eylemleri ve bilgi ve 

inanç kavramları arasında kurduğu ilişki, bu eylem ve kavramların birbirleriyle olan çok 

yönlü ve ayrımlı bağıntıları belirleyici etkenler olmuştur. Çünkü bu eylemler ve kavramlar 

yaşamımızın kaçınılmaz unsurlarıdır ve onları birbirleriyle olan ilişkileri içinde incelemek, 

kendi eylemlerimizi daha iyi anlamamızı sağlayacağı gibi, eylemlerimizi doğru biçimde 
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adlandırmamızda da bize yardımcı olur. Bu nokta Augustinus için özellikle önemlidir, çünkü 

kuşkuculukla da mücadele etmiş biri olarak o, bilginin varlığı yanında “inancın kendi ruhsal 

durumu için tek olası tedavi olduğunu iddia eder.”114 İnancın ve inancın bilgiyle olan 

ilişkisinin onun için uygulayımsal yaşamın ötesinde bir önemi bulunmaktadır. Bu açıdan 

Augustinus’un Orta Çağın genel bir özelliğini paylaştığı gözükmektedir. Çünkü “Orta Çağ 

bilgi kuramcıları yaşadıkları çağın gereği bilgi ve inancı ayrı bilme türleri olarak 

düşünmüşlerdir.”115 

Augustinus, iman ve inanç sözcüklerini zaman zaman aynı anlamda kullanmakla 

birlikte çoğun onları birbirinden ayırır. Bu iki kavramı bilgi kavramıyla ilişkisi içinde ele 

alarak onları anlaşılır bir zemine yerleştirmeye çalışır. Bu konuları ele aldığında kendinden 

önceki düşünürlerin etkilerini hemen ele verir. Rist de bu durumu Augustinus’un inanç 

betimlemesi üzerinden açıklar. Ona göre, “Augustinus’un inancı onay lehinde düşünmekten 

başka hiçbirşey olarak tanımlaması stoik bir izlenim vermektedir, ancak bu tanım 

dönüştürülmüş bir stoisizme işaret etmek için tersine dönecektir.”116 Böyle bir tanımlamada 

kuşkuculukla olan mücadelenin etkisi kendini açıkça belli etmektedir. Bu mücadele sonunda 

Augustinus inanç ediminin ne denli önemli olduğunun ayırdına varır. Schmitt’in ifadesiyle, 

“şeylerin ussal düzeni açısından inanç zorunludur. Eğer kuşkuculuk onaylanırsa dünyanın 

anlaşılır ve uyumlu yapısı dağılır.”117 Nash da aynı noktaya işaret eder ancak bunu belli 

koşullara bağlayarak yapar. Ona göre de “bir şeylere inanmamız zorunludur ancak inancımızı 

inanmaya en çok değen şeye yöneltmeliyiz.”118 Onun böyle düşünmesi diğer yandan dini ve 

ahlâkî unsurların güvenilirliğini temellendirmektir. Bu konuda “o, epistemik kesinlik ile 

ahlâklılık arasındaki bağlara ilişkin Stoacı düşünceler tarafından etkilenmiş olabilir”119 

Zihinsel olarak sahip olduğumuz verilerin hepsinin bilgi niteliğine sahip olmaması ve 

ayrıca inançlara da sahip olamamız ve sahip olduğumuz bu inançların gerek yapıları ve 

gerekse elde edilme yolları açısından ayrımlı olmalarına rağmen bizim için kaçınılmaz 

olmaları, yaşamımızın ve eylemlerimizin önemli bir parçasını oluşturmaları nedeniyle inanç 

kavramının ve ediminin yapı ve özelliklerini incelemek bilgi felsefesi açısından önem 
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taşımaktadır. Ayrıca inançları incelemek bilgimizin sınırlarını belirlemek açısından da önem 

arzetmektedir. Bu sınırlar yeterince belirginleştirildiğinde artık eylem ve düşüncelerimizin 

bilgiye mi yoksa inanca mı dayandığına karar verme konusunda daha iyi bir konumda 

bulunuruz. “Biz iki yolla öğreniyoruz: inanç ve bilgi (us). Ama kimse kuşku duymaz ki biz 

otorite ve bilginin eşit ağırlıkta olduğu bir öğrenmeye teşvik ediliyoruz. Bu ifadesiyle 

Augustinus iki öğrenme ya da bilgi edinme türü arasındaki ayrımı en başta ortaya koyarken, 

bilgi kaynaklarını da ikiye indirger. Akıl bilgisi ile görme arasında benzerlik kurarken, inançla 

da görünmeyen arasındaki koşutluğu ortaya koyar.”120 Burada söz konusu iki kavramı 

birbirinden ayıran en önemli unsurun kesinlik unsuru olduğu gözüküyor. Augustinus bu 

konuyu açıklamak amacıyla bazı örneklere başvurur. Ona göre, “inanç yoluyla bilmede, bilgi 

yoluyla bilmede sahip olunan kesinlik bulunmamaktadır. İnançta, bilinen nesnenin doğruluğu 

doğrudan bilinmez ama sadece başkalarının tanıklığı aracılığıyla bilinir. Nesne hakkında iyi 

ve arzu edilir herhangi bir şey görme yoluyla değil ama söylenti aracılığıyla bilinir. Bilenin 

doğrudan teması algılanan doğruya tanıklık eden tanık iledir. Bilene kendini dikte eden, 

nesnenin doğruluğu değildir. Bilene kendini dikte eden tanığın güvenilirliğidir ki, bu 

güvenilirlik (1) bilgili olmasına, yani olguyu bilecek konumda olmasına ve (2) güvenilir 

olmasına, yani olguları yanlış yorumlama olasılığının olmamasına bağlıdır. Sadece akıllı 

varlıklar böyle bir tanıklığı yerine getirebileceği için ve insanların, meleklerin ve Tanrı’nın 

gizem içinde örtülü olmaları nedeniyle, istemediğimiz sürece güvenilirliğe ilişkin hiçbir delil 

tarafından etkisiz hale getirilmeyiz. Bu nedenle, Augustinus inancı bir ‘uzlaşımlı düşünme’ 

eylemi olarak tanımlayacaktır.”121 

Yukarıdaki alıntı Augustinus’un bu konuda Platon’u izlediğini gösterir. Platon, Meno 

ve Theaitetos’da bilgi ve inanç ayrımını ortaya koymak için çok somut örnekler verir ve bu iki 

kavramın birbirine yaklaştığı ve birbirinin yerine kullanıldığı durumlara değinir. Bu 

bağlamda, “Platoncu bilgi felsefesinin en temel ilkesi ‘düşünülebilirler’ ile ‘algılanabilirler’ 

arasındaki ayrım değil, bilgiyi sağlayan ilk elden deneyim ile az çok haklılandırılmış inancın 

ayrımlı türlerini sağlayan ikinci el deneyim arasındaki ayrımdır. Meno’da Sokrates, Atina’dan 

Larissa’ya yolculuk edersek, yolu bildiğimizi ancak oraya nasıl ulaşacağımızı bir başkasından 

öğrenirsek doğru (ya da) yanlış inanca sahip olduğumuzu iddia eder. Benzer biçimde, 

Theaitetos’da bir cinayeti inceleyenin bu cinayetin bilgisine sahip olduğu ancak cinayeti 
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inceleyenin kendilerine bilgi verdiği juri üyelerinin ise sadece inanca iye olduğu 

söylenmektedir. Böylece ‘algılanabilir’in bilgisini anlamak zorundayız. Bu anlama sıkı 

anlamda bilgi değildir, çünkü o hem ilk elden bilgiyi ve hem de düşünülür nesnelerin 

deneyimlenmesini gerektirir, ama hâlâ çoğunlukla bilgi diye adlandırılmayı hakeder.”122 

Bu örnekler sadece duyusal alana hitap etmektedir. Oysa inanç alanı bundan çok daha 

geniştir ve diğer alanlarda da inanç bilginin sahip olduğu kesinlikten ve güvenilirlikten 

yoksundur. Ancak öyle görünmektedir ki biz bilginin sahip olduğu kesinliğe sahipmişcesine 

inanca güveniriz. O’Daly bu durumu şöyle açıklar: “Uzlaşımlı düşünme olan inanç ussal 

olabilir. İnançlarımızın geçerliliği onlara sahip olmamıza neden olan otoriteye, uzlaşımla 

onayı yöneten delil ya da tanıklığa dayanır. Tarihsel delil ya da dinin doğruları ayrımlı otorite 

çeşitleridir ancak her durumda inançla meşgul olan zihinsel etkinlik ile aynı türdendir. 

Bununla birlikte tarihsel delile sadece inanılabilir: o hiçbir zaman katı anlamda bilgi olamaz. 

Ancak dinsel hakikatler bir gün anlaşılabilir ve böylece inananları tarafından bilinebilir. İnanç 

bilgiden aşağıdadır. Augustinus retorik bir tarzda bilginin kesinliği ile inancın temelsiz yapısı 

arasında kesin bir ayrım yapar. İnanç hakkındaki ussal, kanıtlanmış, güveni hakeden 

iddialarına rağmen, onun bilginin iye olduğu ilk elden kanıta iye olmadığını iddia eder. O 

ayrıca duyu algısının sahip olduğu doğrudan kanıttan da yoksundur: gereğince onanmış duyu 

algısı, tarihsel tanıklığın hiçbir zaman olamayacağı bir anlamda, bir bilgi formudur.”123 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, bazı inançlar kendilerini zorla kesin bilgiymiş gibi 

dikte eder ve biz davranışlarımızı onlara dayandırmak orunda kalırız. Böyle durumlarda 

kuşku huzursuzluktan başka hiçbir şey getirmez. Bazı türden olgular Augustinus’un inancın 

önemini takdir etmesine neden olmuştur. “İnsan usunun bilgiyi elde etme gücüyle ilgili 

kuşkuculuğun, doğruluğun bizzat kendisiyle ilgili bir inançla birleşmesi Augustinus’u tek 

çözüm yolunun iman ya da inanç olduğu sonucuna ulaştırdı. Bu nedenle o güvenilirliğin pek 

çok çeşidinin çözümlemesini önerir: inanılması gereken olgular. Önce, biz kendilerine sadece 

inanabileceğimiz tarihsel olgulara sahibiz, çünkü biz onlar hakkında aracısız, ilk elden 

bilgilere sahip değiliz. İnancın Yararları Üzerine’de o, Catineci suikastçıların idamını sadece 

Cicero’nun otoritesi sayesinde bildiğimize dikkat çeker. Ebeveynlerimizin kim olduğunu 

kendisine dayanarak bildiğimiz otorite gibi, bu otorite sağlamdır: Annelerimiz babalarımızı 

tanılar ve ayrımlı ebeler ve hizmetçiler annemizin iddiasını destekler. Kendilerinin kim 
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olduklarını bilmediğimizi ileri sürerek anne-babalarımıza saygı duymayı yadsımak saçma 

olurdu. Augustinus en temel ilişkilerden bazılarının –anne-baba için çocuk sevgisi ve 

arkadaşların ve evli çiftlerin birbirlerine yakınlığı- sadece güvenilir inanca dayanabilmesi 

olgusu tarafından etkilenmiştir.”124 

Bu söz konusu güvenilir inanç bazı noktalarda kırılganlığa açık olmasına rağmen, 

başka açılardan, sözgelimi toplumsal birlik ve değerler açısından son derece önemlidir. O bu 

durumu ‘inanç yoluyla bilgi’ ve ‘anlama yoluyla bilgi’ ibarelerini ortaya koyarak yapar. Ona 

göre, “bu denli aşırı derecede seçime dayanması nedeniyle ‘inanç yoluyla bilgi’ ‘anlama 

yoluyla bilgi’den daha kırılgandır. O kolayca tahrip edilebilir ve daha kolayca ihmal 

edilebilir. Hâlâ, yukarıda da gördüğümüz gibi, sağgörülü bir biçimde kullanıldığında onun 

kesinlikle doğrudan deneyim yoluyla elde edilen bilgi denli kesin olabileceğine inanır. Birçok 

açıdan o daha önemlidir. Deneyim ile şimdiye dek bilebildiğimizden çok daha fazla şeyi 

inançla biliyoruz ve bu şeyler bizim ebedi ve geçici mutluluğumuz açısından çok daha önemli 

olan şeylerdir. Bir kez duyularımızla kavrayamadığımız hiçbir şeye inanmamaya karar 

verdiğimizde, artık insan toplumunun hiçbir kurumu sağlam kalamaz. Biz onun, toplumun 

temellerini meydana getiren imanın, ayrıca dostluğun, sevginin ve saygının temelinde 

bulunduğuna inanıyoruz.”125 

Bu söz konusu “inanç/iman, inanılan özel önermelere ilişkin delilsel desteğe bağlı 

olarak değişen güç derecelerine sahip olacaktır.”126 “Göremediğimizi inançla kabul ederiz. 

Gördüğümüz şey bildiğimiz şeydir. Çünkü bilgi, aklın kendisine uygun nesneye bakışıdır. 

İnanç akılla göremediğimiz nesnelere aittir. Bunun sonucunda inanç ve bilgi birbirinden 

ayrımlıdır. Bilgi bir şeyi akılla bilmektir; inanç ise göremediğimize ve anlamadığımıza 

tutunmaktır. Görmek inanmak değildir. Bir kişi eğer inanıyorsa bilmiyordur. Eğer biliyorsa 

bildiğini kabul etmelidir.  İnanç ve bilgi aynı anda olası değildir. Görme ile akıl, 

görünmeyenle inanç bağıntısını göstermesindeki amaç, bilginin nesnesine göre bilgi elde etme 

yollarının ayrımlılığını ortaya koymaktır. Bir şey ya akıl ile ya da inanç ile bilinebilir.”127 

Helm bu ifadeleri Platon ile ilişkisi içinde ortaya koyar. Onun ifadeleriyle, “Platon’a göre 

inancın aksine bilgi, bilenin doğrudan kavramasıyla ilgili olmalıdır. İnanç değişen 

görünümlerle ilgili olmalıdır, bilgi ise değişmeyenle. Böylece bilgi inancı dışarıda bırakır ve 
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inanç da bilgiyi. Platon’dan etkilenen filozoflar ve ilahiyatçılar, Augustinus ve Bonaventura 

(1217-1274) gibi, inancı (ya da imanı) mutlak olan Tanrı’ya göre biçimlendirmişlerdir. Bunu 

inanca değil bilgiye, Platoncu bilgiye dayanarak yapmışlardır.”128  

Helm inanç kavramındaki bu belirsizliğin iman kavramına da yayıldığını ve bu 

durumun bu kavramların yapısının bir sonucu olduğunu iddia eder. Helm’e göre, “risk 

olmaksızın iman yoktur. İman özellikle sınırsız bireysel ayırdındalık tutkusu ve nesnel 

belirsizlik arasındaki çelişkidir. Eğer öznel olarak Tanrı’yı kavrama gücüne sahipsem, 

inanmam ama özellikle bunu yapamamam nedeniyle inanmak zorundayım. İmanlı kalmayı 

arzu ediyorsam sürekli olarak nesnel belirsizliğe katlanmaya razı olmalıyım. Bu düşünceye 

göre, inanılanın yeterli delile dayanmaması ve daha çok delilin arzu edilmesi nedeniyle değil, 

iman doğası nedeniyle risklidir. İmanın önermelerinin doğruluğuna karşı herhangi biçimde 

hangi kanıt var olursa olsun, iman bu kanıtlara karşı mücadele eder.”129  Bu nedenle olsa 

gerek ki Rist, “Platoncu geleneğe bağlı bir düşünür için bilgimizin sınırları üzerine düşünmek 

sadece inancın alçak konumunu ve güvenilir otoriteleri belirlemeye ilişkin bir yeniden 

değerlendirmeye yardımcı olur”130 ifadesiyle Augustinus’un neyi gerçekleştirdiğini açıklamak 

ister. 

Bu noktada iman kavramı üzerinde biraz daha durmak yararlı olabilir. Bu yarar yine 

bilgi felsefesi yönündendir. Augustinus bilgi-iman ilişkisi üzerinde çok durmakta ve imanın 

bilgiye katkılarını, bilgiye yardımcı olduğu durumları genişçe incelemektedir. Bu konular 

daha çok bilgide Tanrı’nın işlevi bağlamında ele alınmakta ve bigiyi elde etme konusunda 

insana hak ettiği yerin verilmesine özen gösterilmektedir. İman kavramı zorunlu olarak 

yaşamımıza girer, çünkü  “doğruyu bilmesi gerektiğinde insan zihni zorunlu olmasına rağmen 

yeterli değildir. Augustinus’a göre, insan zihninin yaratılmış ışığı dışarıdan bir ışığı gerektirir. 

Yaratılmış anlaşılır ışık bile Tanrı’nın dural, içkin ve etkin varlığı olmaksızın insanın bilgisini 

açıklayamazdı. Ancak ruhun kendisiyle aydınlatıldığı ışık ayrımlıdır, öyle ki ruh 

kendiliğinden ya da bu ışıkta her şeyi akıl aracılığıyla doğru biçimde görebilir. Çünkü ışık 

Tanrı’nın kendisidir ve o her ne tarafa bakmayı denerse denesin bu ışık zayıf bir biçimde 
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mücadele eder ve söner. Bununla birlikte ruhun akılla kavradığı ve de kavrayabileceği her şey 

bu ışıktan türer.”131 

İman sözcüğünün kullanımı hem dinsel, Tanrıyla ilgili konuları ve hem de dış dünya ile 

ilgili konuları kapsamaktadır. Ancak dış dünyanın olgularıyla ilgili olarak kullanıldığında 

iman kavramı inanç kavramıyla eşanlamlıdır. Dinsel konularda kullanıldığında “iman, 

Tanrı’nın kendisini açığa vurmasına karşı bir yanıttır ve Üçleme olarak Tanrı’ya ulaşmanın 

tek yoludur. İnsanlar iman sayesinde Kutsal Ruhu ve Oğul’u göndermek suretiyle ve yaratma 

aracılığıyla kendileriyle iletişim kuran Tanrıyla iletişim kurarlar”132 İnsan bu iman etme 

eylemiyle dünyayı aşar. “İman eylemi Dünyevi Mesih, onun yaşamı, sözleri, ölümü ve 

yeniden dirilişi üzerine odaklanan ussal zihne aittir. İnsanlar bu yaşamın bilgisinden Tanrı’nın 

düşünüldüğü yer olan ebedi yaşamın bilgisine ulaşırlar.”133 

İman kavramının günlük yaşamımızdaki kullanımını ele aldığımızda önceki 

örneklerimize geri dönmek zorunda kalıyoruz. Bu da iman kavramının bu anlamda inanç 

kavramıyla aynı kullanıma sahip olduğuna delil teşkil ediyor. Nash’a göre, “Augustinus 

imanın sadece dine özgü olmadığını iddia ettiğinde ek bir gerekçe sağlar. Gerçekte iman 

yaşamın her alanında kaçınılmazdır. Yalın bir örnek alırsak, bir kişinin kendi kimliğine dair 

bilgisi imana dayanır. Çünkü o ebeveyni olduğunu iddia eden kişilerin gerçekten kendi 

ebeveyni olduğunu, ebeveyninin ya da başkasının sözüne güvenmeksizin nasıl bilebilir? Buna 

ek olarak, bütün öğrenim imana dayanır. Bireysel olarak deneyimlediğimiz şeylere iman 

etmeyi yadsırsak, otorite olarak onayladığımız kişilerin tanıklığına dayanan tarih olgularını 

hiçbir zaman bilemezdik. Augustinus bunun iman olduğunda ısrar eder.”134 

Paul Helm bu konuları ayrıntılı biçimde ele aldığı İman ve Anlama (Faith and 

Understanding) adlı yapıtında iman kavramının iki anlamından söz eder ve Augustinus’un 

yukarıda da sunmuş olduğumuz dünya ile ilgili kullanımını bireysel ve önermesel iman adları 

altında örneklendirir. Helm’e göre, “iman sözcüğü en azından iki anlamda kullanılır. İlk 

olarak o, betimlenebilir bir dinin zihinsel içeriğini ya da zihinsel içeriğinin çekirdeğini 

biçimlendiren dinsel ya da teolojik niteliğe ait inançlar kümesine işaret eder. İster Hristiyan, 

Hindu isterse Müslüman olsunlar, insanlar imanlarını açığa vurduklarında onların açığa 

vurduğu şey, onların imanları için zorunlu kabul ettikleri ve imanları için özel olan inançları 
                                                 
131 Augustinus, De Genesi Ad Litteram XII, 31, 59. 
132 Mary T. Clark, “De Trinitate”, Cambridge Companion to A ugustine, Cambridge, 2006, s. 97. 
133 A.g.e., s. 99. 
134 R. H. Nash, a.g.e., s. 25. 



 49

kapsayan ortak uygulamaların eşlik ettiği bir önermeler kümesidir. İman olarak bu önermeler 

kümesine göndermede bulunulmasının nedeni ise, çok basitçe, inananların Tanrıları hakkında, 

Tanrılarıyla ilişkilerinde, kendileri hakkında vs. neleri güvene layık bulduklarını açıklayan 

şeyin bu önermeler kümesi olmasıdır. Bir kişi imanı bu anlamda bir ateistin inançlarına işaret 

etmek için kullanabilir, çünkü ateist de bir inançlar kümesine sahiptir. Doğal olarak, bir ateist 

olduğu için, o bu inanç kümesine Tanrı’ya inandığını ima eden hiçbir şey dâhil etmez. 

Bununla birlikte, bu anlamda bir ateistin bir imana sahip olduğu söylenebilir. Böyle bir iman 

anlamayı içerir, çünkü bir kişi belli oranda anlamadığı şeye güç bela inanabilir. Ancak o iman 

ettiği şeyi çok fazla anlamaz ve onu daha iyi anlamaya çalışabilir. İman önermelerinin daha 

iyi anlaşılması, bir bütün olarak imanın yolunu genişletir. İkincisi, bazen imanın kişisel olan 

ve imanın önermesel anlamıyla karşılaştırılan bir anlamından sözedilmektedir. Ancak bu 

ayrım, su geçirmez bir ayrım olarak gözükmüyor.  Eğer arkadaşım John taşınabilir 

merdivenini bana ödünç vereceğini söylerse ve ben onun sözüne inanırsam, bu durumda 

benim ona güvenim, imanım, imanın hem önermesel ve hem de bireysel bir yönüne sahip 

olmalıdır. John’a inanıyorum. Ona koşulsuz biçimde inanabilirim ya da inanmayabilirim, her 

ne söylerse ona inanmak. Ancak yadsınamaz olan şey, merdivenler konusunda ona 

inanmamdır. ‘John taşınabilir merdivenini Helm’e ödünç verecektir’ tümcesi tarafından dile 

getirilen önermeye Helm tarafından inanılmaktadır, çünkü bu tümce John’un güvene layık bir 

açıklaması olarak kabul edilmektedir. Önermeye inanmakla, söz konusu kişiye inanıyorum –

güveniyorum- ve bu durumda söz konusu kişiye inanmakla söylediği şeye, merdivenler 

hakkındaki sözüne inanıyorum. Dolayısıyla imanın iki anlamı, bireysel ve önermesel iman, 

birbirine bağlıdır ve durumun iki yönüne dikkat çeker. Açıkça yeterli olmamasına rağmen bir 

ateistin imanı bu bireysel yöne ait değildir, çünkü o, iman önermelerini herhangi bir kişinin 

bireysel ifadeleri olarak kabul edemez.”135 

Bu uzun alıntı açıklayıcı olma bakımından dikkate değer olmasına rağmen, hâlâ bize 

söz konusu kavramın bilgi ile ilişkisi konusunda yeterli bir açıklama sunmamaktadır. İman 

hangi türden bilgiye katkıda bulunur? Bu sorunun yanıtı yine yukarıda yaptığımız ayrımda 

yatar. “İmanın, sözünü ettiğimiz ilk anlamda anlaşıldığında, otorite ya da dolaylı bilginin 

onaylanması olarak, dolaylı ve dolaysız bilgide etkili olduğu doğal olarak doğrudur. Bu 

türden bilginin iki açık örneği bulunmaktadır. Bir kişi kendi ruhunu dolaysız olarak sezgi 

sayesinde bilebilir ve bir kişi duyu nesnelerini dolaysız biçimde algılayabilir. Şimdi 
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incelenmekte olan anlamda, imanın, algılanabilir bir nesneyi şu an algılamamda herhangi bir 

rol oynamadığını iddia etmek çelişki olurdu.”136 

Bununla birlikte, inançla eşanlamlı kullanılan imanın doğrudan bilgide ve bilimsel 

bilgide rol oynadığı durumlar da vardır ve bu işlevin önemi göz ardı edilemeyecek derecede 

önemli olmakla birlikte sadece daha derin bir çözümlemeyi gerektirir. Buna göre, “sözcüğün 

başka bir anlamı bulunmaktadır ve bu anlamda iman doğrudan bilgide, en azından duyu 

bilgisinde bir işlev yerine getirir. Bir kişi duyuların güvenilir olduğunu öngörmeksizin ya da 

önceden varsaymaksızın, bilgi olarak onlar aracılığıyla elde edilen şeyi bilgi olarak kabul 

etmeyecektir. Akademisyenlerin duyu deneyimini yıpratması bunun kanıtıdır. Örneğin, bir 

kişi duyulara duyduğu güvenin ayırdında olmak zorunda değildir, ancak o bir kez duyuların 

sağladığı bilgiye güvenmediğinin ayırdına vardığında, duyular artık bilginin bir kaynağı 

olarak kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, eğer iman bilinçli ya da bilinçsiz olarak durumun 

gerçekte böyle olduğunu varsayma edimi olarak anlaşıldığında, onun kaçınılmaz olduğu ve 

hatta doğrudan bilgi için bile kaçınılmaz olduğu bir anlam vardır. Herhangi bir şeyin bilgisi 

bir dereceye kadar bir kişinin başka kesin şeyleri önceden kabul etmesine bağlıdır. Bu elbette 

belli belit ve postülatların varsayılmasına dek hiçbir bilginin var olmadığı geometride çok 

açıktır. Bu kesinlikle başka bilgi alanları için de geçerlidir. Sözgelimi, Thomasçı bir kişi 

imana başvurmaksızın Tanrıya giden yolu bulabileceğini düşünür. Özel bir tarzda belki o 

bunu yapabilir, ancak duyuların sağladığı bilgiye ve mantık yasalarına güveni yoksa 

(sözcüğün başka bir anlamında iman), başarılı olamayacaktır.”137 

Bu konulardaki düşüncelerinin oluşumunda Akademisyenlerle mücadelesinin ve 

manicilerle düştüğü görüş ayrılıklarının etkili olduğunu konunun başında ifade etmiştik. 

Augustinus bu konuları pek çok yapıtında parça parça da olsa ele alır. Sözgelimi 

Akademisyenlere Karşı’da bu konu örtük biçimde ele alınır ve konu yapısı gereği okuyucuyu 

dinsel iman ve otoritelerin güvenilirlik derecesi sorunlarına yöneltir. Rist bu konuda bizim 

söylediklerimizi destekleyen şeyler söylemekte ve bu konuların sonuçta Augustinus’u ne gibi 

entelektüel sorunlarla başbaşa bıraktığını bu konular bağlamında bildirmektedir. Rist’e göre 

“gerçekte inancın doğası Akademisyenlere Karşı’da hiçbir biçimde doğrudan ele alınmamıştır. 

Bununla birlikte önemli derecede ilgili bir konu onun yüzeyinin altında yatar ve son bölümde 

günyüzüne çıkar. Bu da otorite konusudur. Akıl ve otorite arasındaki, insan anlamasının iki 
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kaynağı arasındaki ilişki, Augustinus’a göre, Maniciler tarafından kesin bir formda ortaya 

konulmuştur. Maniciler onların (akıl ve otorite) entelektüalizm karşıtı bir şey olarak 

yadsıdıkları inanca başvurmanın hiçbir işareti olmaksızın insan aklını doyurabildiklerini iddia 

etmişlerdir. Augustinus’un Manicilerle ilgili düş kırıklığının onu soyut inanç ile kuşkuculuğa 

onay verme arasında bir ikilemde bıraktığı gözükebilir. Onun kuşkuculuğu daha sonraki 

yadsıması, onu hangi konuda hangi otoritelere inanılacağı konusundaki tartışmalarla başbaşa 

bırakmıştır.”138  

Hangi otoritelere inanılacağı ya da inanılmayacağı daha sonra ele almamız gereken bir 

konudur. Ancak otorite olarak Kutsal Kitap’a iman ve bu imanın yapısına ilişkin, konunun 

devamı niteliğinde kısaca bilgi vermek, konumuz açısından yararlı olabilir. İmanın tanımını 

verdiğimizde Augustinus’un imanı, bu anlamda, Kutsal Kitap’ın öğretilerini anlama olarak 

tanımladığını belirtmiştik. Nash bu açıdan Augustinus’un İradenin Özgürlüğü Üstüne adlı 

yapıtını değerlendirir ve Augustinus’un buradaki uslamlama tarzını beğenmez. Nash’a göre 

“Augustinus’un imanı zaman zaman Kutsal Kitap’ın öğretilerini onaylama olarak anladığına 

ilişkin başka bir iddia da İradenin Özgürlüğü Üzerine’de bulunmaktadır. Bu yapıtta o, bir 

kişinin Tanrı’nın var olduğuna inanmak zorunda olduğunu, çünkü Tanrı’nın oğlu ile beraber 

yaşamış olan ve kendi tanıklıklarını yazıya geçen büyük insanların yapıtlarında bunun 

öğretildiğini ve çünkü onların Tanrı var olmasaydı meydana gelemeyecek olan şeylerin 

meydana geldiğini gördüklerini iddia eder. Augustinus’un uslamlaması iyi bir uslamlama 

örneği olarak ortaya çıkmaz, ama ifade ortaya konulan iddiayı desteklemektedir. İnsan kutsal 

metnin ifadelerine iman ettiğinde, iman insan için araç olur.  Elbette iman İncil’de içerilen 

doğruları onaylamaktan daha fazlasıdır ancak kesinlikle bundan daha azı değildir.”139 

Bu noktada imanın bilgiye üstün olduğu bir durum sözkonusudur. Augustinus bu 

durumu bilinenin yapısına bağlar ve tümel-tikel ilişkisi üzerinden onu açıklamaya çalışır ve 

tümeli bilmenin Tanrı’nın bir lütfu olduğunu ileri sürer. Bilgide Tanrı’nın lütfu sorunu da 

kendini bu noktada gösterir. Ancak bu, insanın bilme yetilerine zarar vermeyen bir 

açıklamadır. Ona göre, “tüm bilginin koşulu vahiy olduğunda ve dolayısıyla tüm bilgi kaynak 

itibariyle ilâhî olduğunda, yine de tüm bilginin yeterliğinin bilen insana ve insanın özel 

konumuna dayandığı aynı biçimde doğrudur ki, bu onun bireysel bilgisidir. Bilginin bazı 
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insanlar tarafından içinde elde edildiği ayrımlı arılık düzeyleri açıklamasını bu olguda 

bulur.”140 

Tümel-tikel ilişkisine ve imanla bilginin üstün olduğu duruma gelince, “o, tümel ve 

tikeli, akıl ve deneyimi, sağın ile olasılıklı olanı, bilgi ve inancı ilişkilendirme güçlüğüne 

işaret etmek için ayrımlı bir terminoloji kullanır. Doğrusu, Augustinus’un gerçekçiliğin ve 

kavramcılığın yararlarını birleştirecek bir bilgi kuramı çabasıyla yazdığı eserlerde bir 

ipucundan daha fazlası bulunmaktadır. Tümeller, tikellerden bağımsız olarak, Tanrı’nın 

zihninde var olur, ama onlar ikincil bir anlamda insanın zihninde de bulunmaktadırlar. 

Dünyanın bilgisi olasılıklıdır, çünkü Tanrı onu ilâhî idelerden sonra biçimlendirmiştir. İnsan 

bilgiyi elde edebilir, çünkü Tanrı ona kendisiyle duyumsamaları yargılayıp bilgi oluşturduğu 

mutlak formların ayırdındalığını (bilgisini) vermiştir.”141 Mutlak formların bilgisinin bilgi 

felsefesi açısından önemi üçüncü bölümde ayrıntılı bir biçimde anlatılacağı için burada bu 

konuya daha fazla girmiyoruz.  

İman sözcüğünün bu kullanımları Augustinus’un bu konuda eleştirilmesine neden 

olmuştur. Bu eleştiri varlıkbilimsel ve dil felsefesi ile ilgili unsurlar içermektedir. Bu 

eleştiriye göre “Augustinus’un ‘iman’ kavramını bazı kullaımlarının çözümlemesi, bilgi ve 

ilim ile ilgili bu kullanımların yerine getirdiği işlevler ile birlikte bu kullanımları ayırma 

ayrıcalığına sahiptir, ancak bu çözümleme bir sorun ortaya çıkarır. Bu ayrımlı kullanımlara 

özgü tek anlamlı bir öğe bulunmadığı sürece, Augustinus’un imanla ilgili tüm tartışmasının 

kaçamaklı sözler tarafından bulanıklaştırıldığı görülmektedir. Eğer imanın birkaç anlamı ortak 

hiçbir şeye iye değilse, onları tanımlamak için neden aynı terimi kullanıyoruz?”142 

Böyle bir eleştiri bizi başta söylediğimiz şeyleri yeniden düşünmeye itiyor. Çalışmanın 

başında da ifade edildiği gibi, Augustinus gerçek felsefenin aynı zamanda gerçek bir 

tanrıbilim olduğuna inanmaktadır. Bu tümce Orta Çağ felsefesinin ortak bir özelliğini dile 

getirmektedir.  Bu felsefede iman ve akıl birbirinden bağımsız bir biçimde incelenebilen, 

psikolojik olarak ayrımlı etkinlikler değildir. Bu nedenle Augustinus’un dini bir kavramı 

felsefi konuları açıklamada kullanması çok olağan dışı bir şey olmasa gerektir. Bilgi felsefesi 

bağlamında ele aldığımızda Augustinus bu hakikati ‘bilmek için inanıyorum’ diye ifade eder. 

Meseleyi böyle ifade etmesinin nedeni, iman ve aklın her ikisinin de bilginin zorunlu 
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unsurları olmasıdır. Bu ifadesiyle Augustinus imanı, ya da bazen kullanıldığı biçimiyle inancı, 

bilgi felsefesinin zorunlu unsuru haline getirmiştir. İnanç daha çok anlamayı sağlaması 

bakımından önem arzetmektedir.  

İnanç-anlama ilişkisi belki de inancın yapısından kaynaklanan bir konudur. Söz konusu 

ilişki özellikle dinsel inançlar bağlamında önem arzetmektedir. Augstinus bu konuyu pek çok 

yapıtında ele alır. “İç Konuşmalar’a iki şeyi, Tanrı ve ruhu bilmek istediğini itiraf ederek 

başlar. Özgür İrade Üzerine’nin ikinci kitabında muhatabı Evodius’a şunları söyler: Her ne 

olursa olsun, Tanrı’nın var olduğundan oldukça eminsin. Evodius yanıt verir: O’na kesinlikle 

inanıyorum ama onu bilmiyorum. Orada daha sonra Aziz Anselm tarafından geliştirilen tipik 

bir Augustinusçu düşünce, ‘anlamayı araştıran inanç’a ilişkin bir tartışma yer alır. Bu bölüm 

Evodius’un, ‘ancak biz inandığımız şeyi anlamak ve bilmek istiyoruz’ sözüyle biter.”143 

Konunun temelini de bu anlama arayışının oluşturduğu gözükmektedir. Bu durum biraz da 

bilginin yapısından kaynaklanmaktadır. Rist “kesin bilginin sınırlarının, Augustinus’u, 

inancın felsefi konumunu ve inancın anlamayla olan ilişkisini kökten biçimde yeniden 

değerlendirmeye zorladığını göreceğiz”144 ifadesiyle bu konuya işaret eder. 

Bu noktada Augustinus’un bir özelliğine dikkat çekmek daha sonra yazacaklarımız 

açısından önemli olabilir. Bu açıklama Augustinus’un özgünlüğüne işaret eder ve onu bu 

özgünlüğü içinde değerlendirmek onu daha doğru ve nesnel anlama açısından zorunludur. Bu 

durumu Bubacz çağdaş felsefe ile ilişkilendirerek şöyle ifade eder: “Augustinus’un bilgiye 

ilişkin açıklaması çağdaş deneyci düşünceye karşıttır. Böyle bir düşünce bilgiyi, doğru 

olduklarında insanlar tarafından iyi bir kanıta dayanarak inanılan iddialara özgüler. Diğer 

yandan temel bilgi inançtır. İnanç zorunludur, çünkü o geçici olarak anlamaya önceldir.”145 

Bu konuları felsefi bir zeminde ve etraflıca ele alması nedeniyle , “Augustinus, anlamayı 

arayan, anlamaya çalışan inanç/iman geleneğinin kaynağı olarak görülebilir.”146 

Augustinus inanç-anlama ilişkisini çeşitli yönleriyle ele almadan önce inanç kavramını 

kanı kavramından ayırır. “Kanı, Stoacılar, kuşkucular ve benzerleri için bir suistimal terimi 

haline gelmiştir. Augustinus’un anladığı kadarıyla terim, bir kişi bir şeyi bilmediği halde 

bildiğini savunduğunda bu şey hakkında kanısını dile getirir. Bu anlamda kanı belirtmek 

bilgeliğe giden yolda bir aşama olamaz. Tersine önyargılı kişiler, sadece kanıları konusunda 
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suistimal edilirlerse ve bilgisizlikleri gösterilirse bilgeliğe ulaştırılabilirler. Ancak inanma ya 

da iman bir kişinin bildiği bir şeye inanmasını gerektirmez; gerçekte bu terimler uygun 

biçimde kendi bilgisizliğini itiraf eden kişiler için kullanılır.”147 

Menn bu üç kavramın birbiriyle ilişkisini Augustinus bakımından ortaya koyar. Ona 

göre İnancın Yararları Üzerine’den geniş bir pasaj konuyu açıklamak açısından yararlı 

olabilir ve bu pasaj klasik bir pasaj haline gelmiştir. “ İnsanların zihnindeki birbirine yakın üç 

şeyi ayırt etmeye değer: anlama, inanma ve kanı belirtme.  Onlar kendi içlerinde 

düşünüldüklerinde, ilki her zaman kusurludur, ikincisi bazen kusurludur ve üçüncüsü her 

zaman kusurludur. Çünkü büyük ve saygıdeğer ve hatta ilâhî şeyleri anlamak en kutsal şeydir. 

Ancak gereksiz şeyleri anlamak zararlı değildir. Bununla birlikte, onları öğrenmek hatalı 

olabilir. Zararlı şeyleri öğrenmek de kötü değildir, ama sadece onları yapmak ve onların 

acısını çekmek kötüdür. Çünkü bir kişi kendisine zarar vermeksizin bir düşmanın nasıl 

öldürüleceğini anlarsa, o bu arzuyu anlamanın kendisi nedeniyle suçlu olmaz, eğer bu yoksa 

daha masum olmakla ilgili ne denilebilir? Ancak Tanrı hakkında gereksiz bir şeye 

inanıldığında ya da ayrıca bir insan hakkında kolayca bir şeye inanıldığında, inanç kusurludur. 

Ancak bir kişi bir şeye inanırsa ve inandığı şeyi bilmediğini anlarsa, hiçbir kabahat yoktur. Bu 

nedenle en kötü (Catilinoriusçu) komplocuların idam edildiklerine Cicero sayesinde 

inanıyorum. Ama onu sadece bilmem, aynı zamanda herhangi bir biçimde onu sağın olarak 

bilemeyeceğimi bilirim. Ama kanı belirtmek iki nedenden dolayı çok utanç vericidir; bir şeyi 

öğrenmek şimdi olanaklı olduğunda, hem bir kişinin bir şeyi zaten öğrenmeyeceğini bildiğine 

kendisini ikna etmesi nedeniyle ve hem de bu aceleciliğin kendiliğinden bir ruhun yardıma 

hazır olmadığının bir işareti olması nedeniyle. Çünkü bir kişi Cicero hakkında söylediğim şeyi 

bildiğini düşünse bile, onu öğrenmekten alıkoyan hiçbir şey bulunmamasına rağmen, şeyin 

kendisi nesne tarafından taşınamayacağı için, buna rağmen, o bir şeyin zihnin anlama diye 

adlandırdığımız vasıtasıyla mı göründüğü yoksa bir şeyin gelecek kuşaklar tarafından 

inanılması için yararlı bir biçimde yazıya mı emanet edildiği arasında büyük bir ayrımın 

bulunduğunu anlamadığı için kesinlikle yanılgı içindedir ve hiçbir yanılgı kusurdan yoksun 

değildir. Dolayısıyla biz anladığımız şeyi usa, inandığımızı otoriteye ve varsaydığımız 

(kanıda bulunduğumuz) şeyi yanılgıya borçluyuz. Ancak anlayan her kişi aynı zamanda inanır 
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ve ayrıca kanı bildiren herkes de inanır; ancak inanan herkes anlamaz ve kanı bildiren hiç 

kimse anlamaz.”148 

Bu pasaj aynı zamanda Orta Çağın ayırt edici bir özelliğini ve bu çağın filozoflarının 

düştüğü görüş ayrılıklarını ortaya koyması açısından önemlidir. Betül Çotuksöken bu özelliği 

şöyle özetlemektedir: “Genellikle Orta Çağda inancın aklı sorgulaması, araştırması ilkesi 

egemen olmaya çalışırken, Abelardus ve birkaç filozof daha, aklın inancı araştırması, 

sınaması üzerinde dururlar.”149 Aynı yapıtta Çotuksöken Orta Çağın bu bakımdan belirleyici 

olduğunu düşündüğü bir özelliğine daha işaret etmektedir. Ona göre, “inancı arayan aklı 

yüceleştiren, anlamanın yolunun inanmadan geçtiğini ileri süren filozofların kendilerine 

kurdukları spekülatif evrenlerinde dış dünyanın ve bu dünyaya ilişkin görüngülerin pek de 

yeri yoktur.”150 Ancak bu alıntının tam olarak gerçeği yansıttığını söyleyemiyoruz. Daha önce 

ifade edilenlerden de anlaşılacağı üzere, dinsel ağırlıklı olmasına rağmen Orta Çağ filozofları 

kesinlikle dış dünyayı göz ardı etmemiş, dış dünyanın bilgisinin yapı ve özellikleri üerinde 

olanaklı olduğunca durmuş ve hatta dış dünyanın bilgisini dinsel bilgi için zorunlu 

görmüşlerdir. 

İnanç-anlama ya da bilgi-inanç ilişkisi çerçevesinde Augustinus’un ele aldığı bir konu 

inancın bilgi ya da anlamaya önceliği konusudur. “Önce inan sonra anla’, Augustinus’un 

yazıları boyunca sürekli yinelenen bir temadır. Bilebileceğimize inandık, çünkü eğer önce 

bilmeyi ve sonra inanmayı istersek, bilememeli ya da inanamamalıyız. O bununla, iman 

etmekle başlayıp sonra bilmeye doğru ilerleyeceğimizi söylemek istemez. Bunun yerine o, 

bilmek için inanmamız gerektiğini öğretir. İman bu anlamda bilmenin ön koşuludur.”151   

Bu anlamda, dine özgü olmayan imanın bilgiye öncel olduğu durumlar için Augustinus 

şöyle bir örnek verir: “İmanı işin içine sokmaksızın diğer insanların bilgisi olanaksızdır. 

Bedenleri kendi fiziksel gözlerimizle ve düşünce ve iradeleri zihin gözüyle görebilmemize 

rağmen, diğer insanların zihinlerini göremiyoruz. Bununla birlikte hiçbir Manici gerçekten 

diğer insanların zihne sahip olmadıklarını iddia etmez. O kendi fiziksel eylemlerini görür ve 

kendi sözlerini işitir ancak başkalarının zihne sahip olduğunu varsayar. Bu, Augustinus’un 

iddiasına göre, görme değil, imandır. Rastgele başkasının iradesini onun çalışmaları sayesinde 
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gördüğünü söyleyebilirmisin? Dolayısıyla eylemleri görecek ve sözcükleri işiteceksin ama 

arkadaşının iradesine gelince, onun görülüp işitilemeyeceğine inanacaksın.”152    

Bilen de inanan da aynı olmakla beraber, inanç ve bilginin aynı anda birlikte 

bulunmalarının olası olmadığı gözüküyor. Bu durum özellikle de bilgi ve inancın 

nesnelerinden kaynaklanmaktadır. Çüçen’in ifadeleriyle, “inanç ve bilgi aynı anda olanaklı 

değildir. Görme ile akıl, görünmeyenle inanç bağıntısını göstermesindeki amaç, bilginin 

nesnesine göre bilgi edinme yollarının ayrımlılığını ortaya koymaktır. Bir şey ya inanç ile ya 

da us ile bilinebilir. Her ikisi de bilginin nesneleri açısından ayrımlı olmalarına rağmen, bilgi 

oluşturmaları açısından aynıdırlar. İnanç insan için doğal, kaçınılmaz ve evrenseldir.”153 

Böyle bir inancın günlük yaşam açısından bile en büyük yararı anlama sağlamasıdır. 

Augustinus bunu “Credo ut intelligam”154 (anlamak için inanıyorum) diyerek özetler. Burt, 

inancın bu katkısının dünyasal ve dinsel önemini şöyle ifade eder: “Günlük yaşamın en yalın 

düzeyinde bile inanç sadece daha sonra anlayabileceğimiz büyük bilgi dehlizlerine kapı açar. 

Kendi dolaysız deneyimine ve bu deneyimi masumca yorumlayışına terkedilen bir bebek, 

gerçekliğin kesin bilgisinde fazla ilerleme katedemez. Bize sürekli neyin iyi ve neyin kötü 

olduğunu söyleyen samimi büyüklerimize güvenmeseydik olasılıkla hiçbirimiz yaşamda 

kalamazdık ve mutluluk sağlayan bilgiye gelince, bu bilgi sonsuz yaşam için yaşamsal bir 

öneme sahiptir ve imanın üstünlüğünün bilgisi çok daha önemlidir. Şu anki durumumuzda 

inanma dışında Tanrı hakkında fazla şey bilemeyiz. Bir kez üçlemenin gerçekliğine 

inandıktan sonra artık gizemin ne anlama geldiğini anlamayı denemeye devam edebiliriz.”155  

Burada anlamanın imana değil de imanın anlamaya öncel olduğunun ayırdında olmak 

önemlidir. Bu açıdan, “anlama mutlak olanın bakışı altında bulunmasına rağmen, iman bir 

çocuğun sütle beslenmesi gibi geçici şeylerin beşiğinde beslenir. Şimdi biz görme sayesinde 

değil iman sayesinde yürüyoruz. İmanla yürümedikçe, düşmeyen ama bizi Tanrıyla birleştiren 

arındırılmış anlama sayesinde devam eden bu görmeye ulaşamayacağız. Bu açıklamaya 

dayanarak biri ‘inanmazsanız devam etmeyeceksiniz’ ve diğeri ‘inanmazsanız 

anlayamayacaksınız...’ diyebilir.  Buna karşın inanabilesin diye anlamaya çalışma ama 

anlayabilesin diye inan,”156 denilebilir. Helm, Augustinus’dan aldığı yukarıdaki pasajı şöyle 
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yorumlar: “Bu sloganlarda vurgu bazen imanın neden olduğu, imanın tamamlayıcısı olarak 

anlamaya değil, ama anlamanın koşulu olarak iman üzerine yapılmaktadır. Anlamak 

istiyorsam önce inanmalıyım. O, imanda olduğu gibi, kendiliğinden anlamayı içermez ya da 

ona sahip değildir. Ancak sadece işlevsel ya da araçsaldır (inanç). Şimdi henüz görmediğin bir 

şeye inanman imandır ve bu imanın ödülü inandığını görmendir.  Burada iman anlamayla 

değil, görmekle karşılaştırılmaktadır ve imanın ödülü görmeye eşit tutulmaktadır, katı 

anlamda görmeye değil ama görmenin kapsadığı çeşidin doğrudan ya da dolaysız bilgisiyle 

eşitlenmektedir. Augustinus’un aklında tuttuğu şey, iman ve görme arasındaki İncil’e ait 

tezattır... Görmenin tersine iman son derece dolaylıdır ya da o görmeye oranla daha az 

doğrudandır demek daha doğru olur. Anlama imanı başka türlü olabileceğinden daha 

doğrudan kılar, görmeye yaklaştırır.”157  

Bilmek ve anlamak inançtan sonra gelir, “çünkü biz inandığımızı bilmek ve anlamak 

isteriz”158 ve bu anlama ve bilme eyleminin de inanca kattığı olumlu etkiler bulunmaktadır. 

“Anlama sadece inancı haklılandırmak amacıyla inanç için ek delil elde etmekten ibaret 

değildir, ancak anlamada inancın temelleri ya da inanılan şeyin anlamı ya da her ikisi daha 

sağlam hale gelir.”159 Anlamanın bu işlevlerini inancın sağladığı bütün bilgilere 

uygulayabiliriz. Helm, inanç ve anlamanın bu karşılıklı bağımlılığını Augustinus’dan bir alıntı 

yaparak şöyle yorumluyor: “Sözgelimi Augustinus şunları söyler: Milletlerin tarihindeki pek 

çok olay, görmediğim kentlere ve yerlere dair pek çok olgu, arkadaşlarımın sözlerine 

dayanarak kabul ettiğim pek çok şey, fizikçilerden ve diğer insanlardan öğrenilen pek çok şey 

gibi, benim doğumumdan önce gerçekleşmiş ya da daha önce hiç görmediğim ama inandığım 

pek çok şeyi düşündüm. Bize söylenenlere inanmaksızın bu yaşamda hiçbir biçimde hiçbir 

şey yapamayız. Sonunda, kendilerinden geldiğim anne-babamın kimlikleri konusunda ne 

denli emin olduğumu anladım, öyle ki bana söylenilene inanmadıkça bunu bilemezdim.’  

Augustinus bu alıntıda, başka bir kişiye duyulan böyle bir güvenin deneyimden elde 

edilemeyeceğini ancak onun anlamının şimdi deneyimlediğimiz şeyi daha kesince kabul 

etmemizin önkoşulu olduğunu söylemektedir. X ve y’nin benim ebeveynim olduklarını 

deneyimden nasıl çıkarabilirim? Birinin bana söylemesine gereksinim duyuyorum, çünkü 

bebekken böyle bir bilgiyi zorunlu olarak kendi kendime öğrenemem ve şimdi zaman içinde 

geçmişe yolculuk yapamam. Bir kişinin, en azından ilkede, her ögesi kişisel olarak kanıtlanan 
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deneyim hazinesine dikkat etmesi düşüncesi bir düştür.”160 Helm’in bu ifadelerinden ve 

yorumlarından inancın söz konusu bilgileri anlamak açısından zorunlu olduğunu anlıyoruz. 

Anne-baba belirlemesi konusunda çağdaş DNA sınamaları Augustinusçu inanç görüşünü boşa 

çıkarsa da diğer bilgiler için başka açıklamalar bulamıyoruz. Ancak açık olan şey, söz konusu 

bilgileri elde etmeye inançla başlamamıza rağmen, onları anlamaksızın sürecin bitmediğidir. 

Augustinus’un anlamayı burada bilgi felsefesinin kapsamına soktuğu gözüküyor ve 

Jeauneau’ya göre Augustinus bu ilişkiyi “inanmak için anla, anlamak için inan”161 diyerek 

formülleştirir. 

Jeaneau bu düşünüş biçiminin Orta Çağ felsefesinin sanılanın tersine aklı ve düşünmeyi 

bir kenara bırakmadığını gösterdiği ve Augustinus’un bu akılcı tutumunun kendisinden 

sonraki filozofları da etkilediği kanaatindedir. Ona göre, “Hristiyan inancı usu yürürlükten 

kaldırmaz, araştırmayı bir kenara itmez, düşünmeyi yok etmez. Bunun içindir ki Orta Çağın 

en iyi kafaları Augustinusçu bu öğüdü tutacaklardır. Elbette hepsi bilgi ve inançlarını uyumlu 

kılmada aynı duyarlılığı göstermeyeceklerdir. Bu şemaya göre, Hristiyan düşünürünün 

durumu üç zamanlı bir devinimde yer alır: Kalkış noktasında hiç bir şey görmeksizin inanan 

bir inanç, varış noktasında gören ama artık inanmayan kişinin seyre dalışı, ikisi arasında ise 

anlamaya çalışan inanç, anlama gücünün peşindeki inanç. Felsefe işte bu arayıştır. Bizim bu 

disiplinler arasına koyduğumuz engelleri koyma kaygısını ne Kilise Babaları ne de Orta Çağ 

insanları taşıyordu. Onlar tüm ruhlarıyla doğru olana gidiyorlardı ve eğer felsefe yapıyorlarsa, 

bunu inanan birey olarak yapıyorlardı. Küçük bir öbek dışında onların aklına temelleri 

Hristiyan olmayacak bir bilgelik tapınağı yapmak gelmezdi.”162 

İman-anlama ilişkisi konusu asıl yerini dinsel inanç alanında bulur. Aynı şekilde dinsel 

inanç da zeminini insanın ruha sahip bir varlık olmasında bulur. Augustinus’a göre, “yaşayan 

bir varlık ya da hayvan ruh ve bedenden oluşur.”163 “İnsan beden ve zihinden oluşmuş ussal 

bir özdür, öyleyse insan kuşkusuz beden olmayan bir ruha ve ruh olmayan bir bedene 

sahiptir.”164 “Dahası, hayvanların bedenleri gibi ölümlü olan bedende bile Tanrının iyiliği ve 
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egemenliği görülür. Duyu organları ve geri kalanlar görünüş,  biçim ve bedenin yapısı olarak 

akledilir ruhun hizmetinde olduğuna  işaret edecek tarzda biçimlendirilmişlerdir.”165 

Yapısı kısaca böyle ortaya konulan insana inanma konusunda Tanrı yardım etmektedir. 

Hubertus R. Drobner’in “edebiyat tarihinde dünyanın en büyük kitaplar mirasına ait her iki 

kitap, Tanrı Devleti Üzerine ve İtiraflar, ilahiyatçılar, tarihçiler ve diğer bilim adamlarının 

dışında da çok bilinir”166 demek suratiyle övdüğü İtiraflar’da Augustinus bunu açıkça 

dillendirir: “Tanrım, yavaş yavaş çok tatlı ve merhametli ellerinle yüreğim üzerinde çalışarak 

yüreğimi hazırladın. Ve bana görmediğim halde ve gerçekleştiklerinde hazır bulunmadığım 

onca olaya inanmakta olduğumu gösterdin. Çeşitli kentlerde, ülkelerde ve ülkelerin 

tarihlerinde gerçekleşmiş onca olay var; onlara tanık olmadığım halde inanıyorum. 

Arkadaşımın, doktorların ve daha bir çok insanın sadece sözlerine dayanarak kabul ettiğim 

onca şey var; aksi taktirde bu dünyada hiçbir şey yapamazdık.”167 

İtiraflar’dan yaptığımız bu alıntıdaki yardım sadece dünyaya ait inançlarımızı içermez, 

tersine bu yardım dinsel inançlar konusunda ağırlığını daha çok hissettirir. Dinsel konularda 

inanç hem daha zordur hem de bireysel arınmayı gerekli kılmaktadır. Augustinus imanın, 

kendisi sayesinde en azından Tanrı hakkındaki, ezeli ve ebedi kaderimiz ve ödevlerimiz 

hakkındaki bilgiye ulaştığımız imanın olanaklı olması için bireysel arınmanın zorunlu 

olduğunda ısrar eder. “En iyi konularda bile inanç insanlar için zor olmuştur. Şimdi günahtan 

sonra o çok daha zordur. İnsanlar güçsüz konumdadırlar. Şimdi, bilmede ve özellikle de 

Tanrı’yı bilmede engeller vardır. Zihinlerimiz en parlak doğruların bile bulutlu ve kapalı 

görünmesine neden olan ruh kataraklarıyla kaplanmıştır. İradelerimiz bir şeyi kayda değer bir 

süre için dikkatimizi vermemizi sağlayamayacak derecede zayıf. Usumuz yeni düşler 

tarafından karıştırılıyor. Bir yaşam değişimini isteyen herhangi bir doğruya inanmayı 

yeğlemek bizim için şimdi çok zor. Şu anki durumumuzda inanç kabullenilmelidir ve o, kişiyi 

sadece gelecek olan büyük imana hazırlayan bir iyileşmeden sonra kabullenilmelidir: Kalbini 

Tanrı’ya kadar yükseltebilecekmisin? Görebilmen için önce onun iyileştirilmesi gerekmez 

mi? Önce görmeme izin ver ve sonra iyileştirileceğim biçiminde bir istemde bulunduğunda 

gurur göstermiyormusun?”168 
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Arınmanın gerekliliğinin nedeni iradenin işlevi olabilir. İrade inanmada önemli bir işlev 

yerine getirmektedir. Burt’ün ifadesiyle, “irade inanmada, anlamada oynadığından daha 

önemli bir rol oynar. Anlamada kendi doğrudanlığı içinde nesneyi bilmeye zorlanıyoruz. Tek 

kaçış yolu bilme yetilerimizi tamamen kapatmaktır. Fiziksel görme durumunda, gözlerimizi 

bir kez açtığımızda artık ışığı görmekten kaçınamayız. Bu, inanç durumunda böyle değildir. 

Burada bilinen nesneye yakın değiliz, sadece onun tanığına yakınız. Bir duvara çarptığımızda 

ya da kendi varlığımızla karşı karşıya kaldığımızda dikkatli olmaya zorlanıyoruz. Ancak 

nesneyi bilmemiz gerektiğinde kendisine güvenmek zorunda olduğumuz bir tanıkla 

karşılaştığımızda bu meydana gelse de nadiren meydana gelir. Biz her zaman inanmamak için 

bir neden bulabiliriz. Bu nedenle inanca ulaşmada son adım kendisi sayesinde inanmayı 

seçtiğimiz bir irade eylemidir.”169 

Dinsel iman konusunda inacın önceliği Kutsal Kitaptan bir pasaja dayandırılır. “Çünkü 

şeylerin bazı türleri bizim kendilerine inanmadığımız şeylerdir, bununla birlikte biz onları 

anlarız ve diğer çeşit şeyler bizim anlamadığımız şeylerdir ve biz onlara inanırız. İmanın 

duyma yoluyla ve İsa’nın sözlerini duyma yoluyla elde edilmesi nedeniyle –diğer hususlar da 

işin cabası- eğer o konuştuğu dili tam olarak anlamıyorsa, bir kişi imanı öğütleyen birine nasıl 

inanabilir. Ancak diğer yandan, anlayamadığımız bir şeyler bulunmasaydı, ilk önce onlara 

inanmaksızın Peygamber, ‘inanmazsanız anlayamayacaksınız’ diyemezdi.”170 

Paul Helm de iman-anlama ilişkisini ele aldığı İman ve Anlama adlı yapıtında 

anlamanın imanın önkoşulu olduğu durumlara değinir ve imanın anlamaya olan üstünlüğünün 

Augustinus tarafından zaman zaman tersine çevrildiğinin görüldüğünü belirtir. Helm, 

Augustinus’un “inanabileyim diye anlayacağım dediğimde muhalifim de söyleyecek bir 

şeylere sahip olur. Şimdi söylediğim şeyi kesinlikle henüz inanmamış olanlar inanabilir 

niyetiyle söylüyorum. Bununla birlikte onlar söylediğim şeyi anlamadıkça inanamazlar”171 

sözünü alır ve yorumlar. Helm’e göre, “burada anlama imana sahip olmanın bir önkoşuludur. 

Bu görünüşte çelişkili iddialar, anlama imanı izler ve anlama iman için zorunludur, 

Augustinus’un iman anlayışı akılda tutularak uzlaştırılabilir. İman kavramsal (bilişsel) bir 

içeriğe sahiptir ve dolayısıyla imana sahip olmak için bir kişi bu içeriği belli oranda 

anlamalıdır. Diğer türlü, onun Tanrı’ya imanı başka türlü nasıl ayırt edilebilir olabilir? 
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Bundan sonra gelmesi gereken şeyi yönlendiren bu ilk anlamadır; sonra gelmesi gereken 

anlama imanın temel bilişsel içeriğinin özgül niteliklerine bağlı kalır ve ayrıntıları tamamlar 

ve böylece anlamayı derinleştirir. Çünkü imanın temel bilişsel içeriği sınırlıdır ve bu nedenle 

anlama onun sınırlarının dışına çıkmaksızın bu içeriğin daha tam bir kavrayışını elde eder.”172 

Daha sonra Helm, Augustinus’un buradaki anlamayla ne demek istediğini örnekle 

açıklamaya girişir ve böyle bir anlamanın imana katkısını ortaya koymaya çalışır. Helm’e 

göre, “Augustinus yukarıdaki sözleriyle imanın belli bir anlamayı gerektirdiğini açık hale 

getirmektedir, çünkü anlama imanın zorunlu bir koşuludur ve imanın aradığı anlama, imanın 

ilk aşamalarında içkin temel anlamaya dayanan başka bir anlamadır. Belki de Augustinus’un 

imana ilişkin temel anlama olarak aldığı şey, tinsel gerçekliklerin doğrudan kavranması değil 

ama sözlerin anlaşılmasıdır. Augustinus’un söylediği şey, tıpkı acemi bir marangozun 

gönyenin ne olduğunu bilmeksizin bir gönyeye ihtiyaç hissettiğine inanabilmesi gibi, bir şeye 

ilk defa inanan birinin imanı için önerilmiş bir sözcükler formuna sahip olmasının zorunlu 

olduğudur. Ve daha sonra tam bir kavrayış bu inancı izleyebilir, imanlarının dilinin işaret 

ettiği ve ifade ettiği bu gerçekliklerin daha çok bilincinde olma. Anlamak böylece sözcüklerin 

anlamlarını kavramaktan daha fazlasıdır. O, sözcüklerin temsil ettiği bu gerçekliklerin takdir 

edilmesi, değerlendirilmesidir.”173 

Böylece Augustinus’un iki tür anlamadan sözettiği ortaya çıkmaktadır. Bu iki anlama 

dinsel iman konusunda geçerlidir. İnanca öncel olan anlamayı inceledik. İnançtan sonra gelen 

anlamayı incelemek konuları birbirleriyle ilişkileri içinde daha sağlam anlamamıza yardımcı 

olabilir. Bu anlamda anlama imanın bir ürünü, ödülü olarak ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki 

“inanç kutsama için zorunlu bir araçtır ama bu onun bilmemizin son aşaması olduğu anlamına 

gelmez. Şimdi inanıyoruz, öyle ki bir gün nihai olarak ve ebediyen kendimizi ve Tanrımızı 

anlayacağımız bir zamana ve bir yere ulaşabilelim. Şimdi iman yardımıyla araştırıyoruz, daha 

sonra anlama sayesinde öğreneceğiz. Sonra Augustinus’un sözlerinin doğruluğunu 

öğreneceğiz: Anlama imanın ödülüdür. O zaman, şimdi neye gerçekten inanabileceğimizi 

kesin olarak göreceğiz.”174  

Stephen Menn buradaki anlama eyleminin işlevini şöyle belirtir: “Kutsal metinde 

okuduğumuz şeye inanmakla başlamalıyız ve daha sonra onu anlamaya devam etmeliyiz. Bu, 
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çok açıkça, onun doğru olduğunu anlamak ya da bilmektir. Ancak Augustinus’a göre sorunun 

büyük bir bölümü onun ne anlama geldiğini anlama görevinde yatar.”175 Nash, “doğrudan 

bilgi alanında bile bir kişi anlayabilmeden önce inanmalıdır,”176 diyerek inancın bu işlevini 

genişletir. 

Augustinus inancın bu anlamda anlamaya öncel oluşunun zorunluluğunu pek çok 

yapıtında dile getirir. Sözgelimi, In Johannis Evangelium’da “bilebileceğimize inanıyoruz, 

çünkü eğer önce bilmeyi ve sonra inanmayı arzu edersek, hem bilemeyiz ve hem de 

inanamayız”177 demektedir. Epistolae’de “ancak iman anlamanın bu şeylere ulaşmasını sağlar, 

inançsızlık kapıyı kapatır”178 demektedir. Norman Geisler bu durum için Augustinus’un şu 

sözlerini alıntılar: “Ancak diğer yandan, önce inanmaksızın anlayamayacağımız bazı şeyler 

olmasaydı Peygamber, inanmazsanız anlayamayacaksınız diyemezdi... Önce inan sonra 

anla.”179 

Bu ifadeler bizi tekrar bilgi ve inancın nesneleri ve kavranma yöntemleri açısından 

ayrımlı olduklarına ilişkin konuya geri götürüyor. Buna göre, “İnanabilmek için 

görmemelisin, görebilmek için inanmalısın. Görmediğin sürece inan... Görmediğimiz şeye 

inandığımız sürece imanla yürürüz ancak olduğu biçimiyle O’nu yüzyüze gördüğümüzde 

görme bize ait olacaktır.”180 “İster içsel isterse dışsal olsun, duyularımıza sunulanı kendi 

tanıklığımızla biliyoruz. Gerçekte duyularımıza sunulduğu için bir şeyin var olduğunu 

söylüyoruz... Ancak şeyler duyularımıza hazır olmadığında kendi otoritemize dayanarak 

onları bilemeyiz. Dolayısıyla araştırırız ve tanıklığına inandığımız kişilerin duyularına 

inanırız. Bu şeyler şimdi ya da geçmişte vardırlar.”181 “Çünkü inanmadan önce yanıtı takip 

edilmemesi gereken pek çok soru vardır, öyle ki yaşamımız inançsızlık içinde sona 

erdirilmesin. Bununla birlikte Hristiyan imanı tam olarak kabul edildiğinde bu soruların 

inananların zihinlerinin dinsel doyumu için en yüksek titizlikle incelenmesi gerekir. Böyle bir 

inceleme tarafından bulgulanan şey, gereksiz kendini beğenme olmaksızın başkalarına 

bildirilmelidir. Eğer hâlâ gizli bir şey kalırsa bilginin imana karşı önyargılı olmayan 
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kusurluluğuna sabırla katlanmalıyız.”182 Bu alıntılar nesnesine göre düşünüldüklerinde 

yukarıdaki durumlarda imanın mantıksal olarak anlamaya öncel olduğuna işaret etmektedir. 

İnanmak bu anlamda sağın olarak her şeyi bilmek değildir ama bu da inanmanın 

yararlarına zarar vermez. Augustinus’un satırlarıyla ifade edersek, “dolayısıyla anladığım 

şeye inanıyorum da, ama inandığım herşeyi bilmiyorum. Çünkü anladığım her şeyi biliyorum. 

Ne ki hâlâ bilinmeyen pek çok şeye inanmanın yararı konusunda dikkatsiz değilim ve şeylerin 

çoğunluğu benim için bilinemez olarak kalmak zorunda olmasına rağmen, yine de inanmanın 

yararını biliyorum.”183 Bu ifadeler her iki kavramın kaynağı konusunda da ipuçları veriyor. 

“Bu durumda, anladığımız şeyi usa borçluyuz, inandığımızı otoriteye, hakkında kanıya iye 

olduğumuzu hataya.”184 

Bu noktada bir kez daha inancın aklın yapısının bir sonucu olduğu ve bu nedenle 

otoritenin gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü akıl kendi gücüyle anlayamadığına inanmak 

zorunda kalır ve bildiğimizi düşündüğümüz şeylerin çoğu gerçekte inandığımız şeylerdir, yani 

çoğu bilgimiz aslında inançtır. İnsanlar bu inançlarının nedenlerini sormaya eğilimlidirler. 

Böyle bir durumda Augustinus, insanların anlayış düzeyleri göz önünde bulundurularak 

inandıkları şeyin onlara açıklanmasını öğütler. Bununla ilgili olarak Epistolae’de şunları 

demektedir. “Ancak bir inanan, inandığı şeyi kendisiyle anlayabileceği bir neden sorarsa,  

onun zeka gücü düşünülmeli ve kavrayışının sınırları içinde ona bir neden sunulmalı, öyle ki 

anlama gücü oranında imanına katkıda bulunsun ve bilginin bolluğu ve tamlığı onu iman 

yolundan saptırmasın.”185  

Bu konular üzerinde Augustinus gibi titizce duran bir başka düşünür de Anselmus’tur. 

Helm bu iki düşünür arasındaki ortak bir yöne değinir ve “izleyen incelemeyi Tanrı’yı 

kavramak için zihnini yükseltmeye ve inandığı şeyi anlamaya çalışan kişi için yazdım. 

Tanrım! Senin yüceliğini kavramaya girişmiyorum, çünkü anlığım hiçbir biçimde böyle bir 

göreve uygun değildir. Ancak Senin hakikatinin kalbimin sevdiği ve inandığı belli bir 

derecesini anlamak arzusundayım. Çünkü inanmak için anlamaya çalışmıyorum, ama anlamak 

için inanıyorum. Çünkü şuna da inanıyorum: inanmadığım sürece anlayamayacağım,”186 

biçimindeki Anselmus’a ait metni şöyle yorumluyor: “Augustinus’da olduğu gibi, burada 
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araştırılan anlamanın kademeli olarak ve görece elde edileceği kabul edilmektedir. Anselm 

hiçbir zaman Tanrı’nın kendisinin gerçekliğini kavradığını iddia etmez. Hem inanç ve hem de 

anlama ciddi bir hakikat arayışının bulunduğu bağlamda konuşlandırılmıştır. Hakikatin 

izindeki ciddi bir araştırmacı için herhangi bir anlamanın elde edilmesinin olanaklı olup 

olmadığı Augustinus ve Anselmus’u doğrudan ilgilendiren bir sorun değildir. Çünkü bir 

kimse bunu başarsa bile anlamayla ilgili bir gösteriş ve yararsızlık ögesi vardır, çünkü böyle 

bir anlama iyi kullanılmayacaktır.187 

Helm’e göre Augustinus ve Anselmus arasındaki bir diğer ortak nokta onların imanın 

bilişsel değerine yaptıkları vurgudur ve bu vurgu Orta Çağın filozoflarını aklı bir yana 

bırakmakla suçlayanları da haksız çıkarmaktadır. Helm’in satırlarıyla, “Augustinus gibi 

Anselmus da imanın bilişsel içeriğine vurgu yapar. Onun iman terimi sadece inanma 

davranışını değil, ama inanılan önermeleri de içerir. Dolayısıyla söz konusu iman önermesel 

bir içeriğe sahiptir. Bu önermelere iman eden bir kişi Katolik Kilisesinin öğretilerine de iman 

eder. Bu imanın doğru olduğuna ilişkin nedenler aramak aklın görevlerinden biridir... Bu 

iman kendiliğinden doğaldır. Değerini başka bir otoriteden almaz. Anselm, Kilisenin 

otoritesine teslim olmaktan kaçınmak istemedi, ama inandığı şey için bağımsız bir nedene 

sahip olmak istedi, öyle ki bu neden imanının içsel temelini kapsayabilsin. Akıl bu görevi 

başardığı oranda anlamayı başarır.”188 

Diğer yandan Anselmus, imanı Tanrı’nın lütfuyla açıklayarak Augustinus’dan ayrılır. 

Tanrı’nın lütfu, imanı, anlaşılmasa dahi, çok güçlü bir zemine oturtmaktadır. Helm’e göre, 

“iman anlama için zorunlu olsun ya da olmasın, Anselmus kendi araştırdığı anlamanın iman 

için zorunlu olmadığında açıktır.”189 Helm bu durum için Anselmus’un şu metnini gerekçe 

olarak gösterir. “Tıpkı doğru düzenin, ussal olarak onları tartıştığımızı varsaymadan önce 

Hristiyan imanının derin konularına inanmamızı gerektirmesi gibi, inandığımız şeyi anlamayı 

gönülden isteyip istememenin de bir dikkatsizlik örneği olduğu bana gözüküyor. Gerçekte 

Tanrı’nın önceden verilmiş lütfu tarafından bana yardım edildiği için, bana öyle geliyor ki, 

inandığım şeyi anlamakla hiçbir biçimde ilgilenmeseydim bile, imanımın sağlamlığını hiçbir 

şey benden söküp alamazdı.”190 Bu alıntıdan yola çıkarak Helm, Augustinus ile Anselmus 

ayrımını yorumlar: “Burada Anselmus’un vurguladığı birkaç nitelik bulunmaktadır. Önce, 

                                                 
187 Paul Helm, a.g.e., s. 28. 
188 A.g.e., s. 30. 
189 A.g.e., s. 29. 
190 A.g.e., s. 29. 



 65

anlama nitelik olarak Augustinus’da olduğundan daha sürekli bir biçimde dolambaçlıdır. 

Kısmi bir görü elde eden bir şey olarak anlama üzerine çok ya da hiç vurgu yoktur. Bununla 

birlikte başka bir yerde, özellikle de Proslogion’da Anselmus’un bu Augustinusçu vurgunun 

daha fazlasını yakaladığı gözükmektedir. İkincisi, anlama imanın niçin doğru olduğunu 

gösteren nedenlere sahip olmayı içerir. İman başlangıçta kendisini doğru kabul eder, ancak 

anlama onun nasıl doğru olduğunu belli derecede görme başarısını gösterir. Onun (imanın) 

temelleri us ilkelerinde, şeylerin doğasında, yani sonuçta Tanrı’nın kendisindedir. İmanın 

nasıl doğru olduğunu görmekle zihin ilâhî gerçekliğin kendisinin bazı kavrayışlarına 

ulaşır.”191 

Orta Çağın en çok göze çarpan ve en etkili düşünürü Aquinas ise, Augustinus ve 

Anselmus’dan çok daha ayrımlıdır ve bu konuda çağdaş felsefeyi çağrıştırmaktadır. 

Aquinas’a göre, “bir kişi anlamak için inanmaz. İman ve imanın onayladığı iman önermeleri 

bulunmaktadır ve bunlar anlamanın zorunlu bir koşulu olarak kalırlar. Ancak kendisinin 

ötesine geçmeye çalışan imanda yerleşik bir şey bulunmaktadır; bu iman doğası itibariyle 

kendi kendini yalanlayandır; zihinsel bakış açısından iman hasarlıdır ve olanaklı olduğu her 

yerde onun yerine bilgi geçmelidir, bir gün bütün imanların olacağı gibi.”192 Bu düşüncenin 

devamı olarak, Aquinas iman önermelerini bilgi niteliğine sahip olmaları bakımından 

değerlendirir ve anlamayı kanıtlanabilirliğe indirger. “Burada Aquinas’a göre bilgi gücüne 

sahip tek önermenin ‘Tanrı vardır’ önermesi olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. 

Aquinas’a göre tanıtlama sadece tümellerle ilgili olmalıdır. Böylece, böylesi kanıtlanabilirlik 

anlamanın yeterli koşulu olabilmesine rağmen zorunlu olamaz, en azından Aquinas tanıtlanan 

konuları anlamanın olanaklı olduğunu düşündüğünde zorunlu olamaz.”193 

İnanç ve anlamanın karşılıklı ilişkisinin gerçekte aklın sınırlı yapısına dayandığını ve 

inacın bizim için kaçınılmaz olduğunu daha önce belirtmiş ve nedenlerini de açıklamıştık. Bu 

tartışma ve araştırma sırasında Augustinus aklın işlevini gözönünde bulundurmaya dikkat 

etmiş, her türlü akıl dışılığa karşı çıkmıştır. Bu durumu inanç-bilgi ilişkisi açısından Donald 

X. Burt şöyle açıklar: “Augustinus için salt bir akılcı ya da salt bir imancı olmak olanaksızdı, 

çünkü o anlama ve inancın birbirine bağlı olduğuna, birbirine dayandığına ikna olmuştu. Eğer 

biz bilmeye aç ussal varlıklar olmasaydık inanca ulaşamazdık. İnanmaya olan gereksinimin 
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onanması usun kendi sınırlarının ayırdında oluşuna dayanmaktadır. İnancın olanağının kabülü 

usun önerilen doğruyu en azından inanılabilir olarak onamasına dayanır. Son olarak,  inancın 

sağlam temelli olması için inancın kendisine dayandığı otoritenin kanıtlarının bazı ussal 

çözümlemeleri bulunmalıdır. Bu yöntemlerin hepsinde usun imana üstün olduğu ve 

Augustinus’un iddiasının doğruluğunu haklı çıkardığı gözükmektedir.”194 Frank Thilly bu 

durumun hem doğal bilgi ve hem de Tanrısal bildirişe inanç açısından zorunluluğunu daha 

gerçekçi ifadelerle anlatır. Ona göre, “yürekten inandığımız şeyi anlamak, inancımızın 

ussallığını görmek ödevimizdir. ‘İnanabilmeniz için anlayın, anlayabilmeniz için inanın.’ 

Kimi şeylere onları anlamadıkça inanmayız, kimi başka şeyleri ise inanmadıkça anlamayız. 

Doğal bilginin yanı sıra Tanrısal bildirişe inanç da Tanrı bilgisinin bir kaynağıdır. İnancın 

inandığı şeyi anlamak için us gerekir; usun anladığı şeye inanmak için ise inanç. Bir Tanrısal 

bildirişin edimsel olarak yer alıp almadığına elbette önce us karar vermelidir. İnanç Tanrısal 

bildiriyi kavradığında us onu anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bununla birlikte inandığımız 

her şeyi anlamayız.”195 

İnanç, Tanrısal bildirişlerin ve bazı durumlarda doğal bilginin kaynağıdır. Önce 

inanmayınca böyle bilgileri anlayamayız. İnandıktan sonra us aracılığıyla onları değerlendirir 

ve anlamaya çalışırız. Burada anlamak inançlarımızın ussal olup olmadığını belirlemeye 

yardımcı olur. Ussal olup olmadıklarını yeterince ortaya koyduktan sonra inanmaya devam 

edebiliriz ya da onları yadsırız. Ancak anlamadığımız şeyi onama ya da yadsıma hakkımız 

yoktur. Helm bu durumu şöyle açıklıyor: “İnanmayan anlamayacaktır. Çünkü inanmayan 

deneyimde bulunmayacaktır ve deneyimde bulunmayan bilemeyecektir. Çünkü 

deneyimleyenin bilgisi, bir şeyi deneyimlemenin onu duymaya üstün olduğu derecede 

duyanın bilgisinden üstündür. Burada bilgi anlamanın önkoşuludur ve inanan Tanrı’yı 

deneyimlemesi nedeniyle inanmayana açık olmayan bilgiye sahiptir.”196 Ancak bu 

söylenenler yanlış anlaşılmamalıdır. Bu sözler inancın anlamaya öncel olduğu ve anlamanın 

inanca öncel olduğu durumlar akılda tutularak okunmalıdır. Bu söyleneler bazı tür bilgiler için 

geçerlidir. Bu düşünceleri özellikle günlük yaşama aktarmak tehlikeli olabilir. Çünkü günlük 

yaşamın çoğu bilgisi önce araştırıp anlamayı ve sonra inanmayı gerektirmektedir. 
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Ulaştığımız bu noktada inanç ve anlama kavramlarını ve anlamanın iman edimindeki 

işlevlerini daha sağlam temellerde betimleyebilecek konumda olduğumuzu düşünüyorum. 

Buna göre, “iman, bir kişinin ussal zeminlerde kabul ettiği bir otorite tarafından ortaya 

konması nedeniyle bir önermeyi onaylamaktır.”197 Bu tanım bize Nash’ın “Augustinus imanı 

büyük bir özenle safdillik ve arzulu düşünmeden ayırt etti”198 yollu belirlemesinin haklılığını 

gösteriyor. Çünkü bu tanım, iman kavramını felsefi bir zeminde ele almakta ve ussal bir 

çerçevede onu açıklamaya girişmektedir. 

Helm, bu tanıma uygun olarak, imanın aradığı anlamayı üç düşünürü karşılaştırarak 

şöyle verir: “Anselmus’a göre imanın nihai olarak aradığı anlama, tanımayla ya da görmeyle 

bilgidir. Anselmus için o, Tanrı’nın kendisini de içeren şeylerin doğasında temellenmiş aklın 

yargısıdır. Aquinas için (ussal tanıtlama ve anlamanın kazanılması arasında bir ayrım 

yaparsak) anlama, iki Summa’da olduğu gibi, karşıt düşüncelerin çözümü sayesinde 

kazanılır.”199 “Dolayısıyla, imanın sağladığı anlama ilk iman eylemini güvenilir kılmak için 

gerekli olan temel anlamanın aynısıdır. Anlama, bir kişinin çözümleme ve kanıta dayanan 

nedeni tarafından açık hale getirilmesi (ya da her ikisi) nedeniyle bir önermenin 

onaylanmasıdır. Böyle bir açıklama, örneğin, yanlış anlamaya neden olan kapalılıkların 

kaldırılmasını, iman önermelerinin mantıksal anlamlarının ortaya konmasını ve böyle 

önermelerin doğruluğuna ve anlamlılığına yönelik ilk bakışta ussal gözüken itirazların ortadan 

kaldırılmasını içerebilir.”200 

Helm’e göre bu anlama ve iman tanımları, dinsel bağlam göz önünde 

bulundurulduğunda, Tanrı’nın bilgisindeki bazı sorunlar nedeniyledir. Helm bu görüşünü 

Soliloquies’den aldığı şu alıntıya dayandırır: “Ruh Tanrı’yı arar, arkadaşını bilen bir kişi gibi 

onu bilmek ister. Tanrı’nın var olduğuna dair delil Tanrı’nın bilgisiyle çelişmektedir. Ruh 

Tanrı’yı bu yaşamda bir arkadaşı bilir gibi bilebilir ancak öte dünyada sadece Tanrı’yı 

görmekten zevk almayı ümit edebilir. Bu, sevgi tarafından yönlendirilen anlıksal bir 

görmedir.”201  

Helm bu alıntıdan yola çıkarak anlamanın iman açısından yararını açıklamaya girişir. 

“Bu düşünceye göre anlamayı elde etmenin sağladığı şey, şimdiye kadar başarılabildiği 
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kadarıyla, başlangıçta iman içinde güvenilen ve bu denli de deneyimlenen kişiyle gittikçe 

artan aydınlanmış aşinalıktır. Burada başat çelişki iman ve görme ya da iman ve görünüm 

arasında yer alır... Bir kişi imana kişisel güvenin, kişisel bir mektup alanın mektubu 

gönderene asgari düzeyde doğrudan aşina olması/tanıması gibi, güvenene asgari bir doğrudan 

aşinalık/bilgi sağladığını bile iddia edebilir. Ve imanın araştırdığı anlama bunu genişletir. 

Tıpkı dostlukta bir kişinin arkadaşını gittikçe daha iyi tanıması gibi.”202 

Anselmus ise aynı anlamanın işlevini çok daha ayrımlı bir biçimde belirler. “O, imanın 

aradığı anlamayı, anlamanın neliğine ilişkin özel bir kuralsal düşünce ile ilişkilendirir. Ona 

göre, anlama kuraldışılıkların basitçe ortadan kaldırılması ve düşünen usun işleyişi sayesinde 

bilgi elde etme değildir. Ama o, Tanrı’nın istediği şeyde bulunan usdışılık, tuhaflık ve 

gelişigüzellik görünüşünü gidermektir. Çünkü istediği şeyi yaptığında Tanrı iyi bir nedene, bir 

anlamda zorunlu bir nedene iye olmalıdır ve bunu açığa çıkarmak anlamanın görevidir.”203 

Tanrı’nın isteklerini biz Kutsal metinlerden öğreniyoruz.  Kutsal metinler Tanrı’ya ilişkin 

inançlarımızı oluşturmada temel dayanaklardır ve bu nedenle bu metinlerin anlamlarını 

bilebilmeliyiz. Öyle ki,  “felsefi ya da kavramsal anlama bir metnin anlamını anlamayı 

başarmakla yakından ilgilidir.”204 

İman yapısı gereği güçlüdür ve çeşitli anlaşılmazlıklara karşı direnir. Böyle bir imanın 

anlamayla olan birlikteliği sorununu çözmek için önermesel imana başvurulur: “İman ve 

anlama bileşimi sorunu tekrar tekrar önermesel imanın bir önermeler karmaşasına inanmayı 

içerdiğini anımsatmak suretiyle çözülmektedir. Karmaşık içindeki önermelerden bazılarını 

anlamak bir bütün olarak karmaşığa inanmanın ussallığını tamamlamak ve böylece onu 

güçlendirmektir. Ve ayrıca anlamayı çözüme kavuşturmada güçlüklerin bulunduğu durumda, 

bir inanan bir geri çekilme durumu olarak söz konusu önermeye olan içten güvenini 

kullanabilir. Benzer biçimde iman, genel bir eğilim ya da alışkanlık olarak anlamaya çalışır ve 

bazı önermelerin belli bir anlaması elde edildiğinde bile yerinde kalır.”205  

İnanma ve anlama konusunda bunları söyleyen Augustinus inanç ve anlama 

ayrılıklarının da bilincindedir ve çözüm yolu olarak çatışmayı değil hoşgörüyü önerir. 

“Basitçe, anlamanın inceltebileceği sınırlar vardır ve bu sınırların ötesinde yorumlanmakta 

olan metnin aleyhinde incelendiğinde izin verilebilir bir düşünce ayrılığı bulunmaktadır. O 
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ayrıca, iki kişi doğru ama ayrımlı inançlara sahip olursa bu inançlar doğrudur, çünkü onlar 

hiçbir zaman değişmeyen Tanrı’nın iradesine karşılık gelirler. Böylece onlar kendilerini 

biçimlendiren ve savunanların özel mülkü değildirler ve biz her nerede bulunursa bulunsun, 

doğruluk konusunda haşgörülü olmalıyız yollu başka bir konuyu ortaya koyar. Eğer biz kendi 

doğru inançlarımızı başkalarınınkine yeğlersek, doğruluğa olan sevgimizin kendi kanımıza 

olan sevgi kadar güçlü olmadığını açığa vururuz, çünkü kanı bizim kendimizindir.”206  

İnanç-anlama konusunun önemli bir uzantısı iman-akıl ve otorite-akıl ilişkisidir. Bu iki 

unsurun birbirine katkıları ve birbirleriyle çelişip çelişmediklerine dair tartışmaların 

Augustinus’da dizgesel bir biçimde yer aldıkları gözükmektedir. Bu tartışmalar imanın aklın 

anlama gücüne ve aklın imanın iman ettiği şeyi kavramasına nasıl yardım ettiği konusunda 

açıklayıcı bir niteliğe sahiptir. Bu noktada Orta Çağla ilgili temel bir tartışmayla da tekrar 

karşılaşıyoruz: Akıl dinin emrinde midir? Yoksa akıl özerk bir güç olarak mı vardır? 

Çalışmamız boyunca ve özellikle de zihinsel kavrama bölümünde bu soruları akıl lehinde 

yanıtladık. Bubacz’ın Augustinus’un dizgesine dayanarak yaptığı akıl betimlemeleri bizim 

yanıtlarımızı destekler niteliktedir: “Akıl, bir kişi bilme konusunda başarılı olduğunda başarılı 

olan ruhun bir etkinliğidir. Akıl daha önce karmaşık olanı açıklığa kavuşturduğunda bir kişi 

bilmeyi başarır.”207 Zihinsel görme konusunda akılla ilgili yeterince açıklama yapacağımız 

için burada sadece imanla ilişkisi açısından onu ele almakla yetineceğiz ve Bubacz’dan 

aldığımız yukarıdaki tanım iyi bir giriş olabilir. Çünkü imanla ilişkisi içinde ele alındığında 

bile aklın gücünün ortadan kaldırılmadığını göreceğiz. 

Nash aynı biçimde Augustinus’un imana ilişkin tanımlarını gözönünde bulundurarak ve 

aklın imandan önce geldiği durumları vurgulamak suretiyle iman ve akıl arasındaki ilişkinin 

ve aklın öneminin ortaya konulabileceğini düşünmektedir. Nash’a göre, “imanın üç anlamı ve 

bu anlamların bilgiyle olan bağıntısı yardımıyla Augustinus’un iman ve akıl arasındaki 

ilişkiye dair anlayışı betimlenebilir. Aklın imandan önce geldiğinin söylenebileceği en 

azından üç durum vardır. İlk olarak, sadece düşünme yetisine sahip olan varlıklar inanabilir. 

İkinci olarak, bir kişinin inanmadan önce inanacağı şeyin ne olduğunu bilmek ya da anlamak 

zorunda olması anlamında, akıl imandan önce gelir. Anlamadığı bir şeye hiç kimse inanmaz. 

Üçüncü olarak, akıl imandan önce gelir, çünkü bir kişi inanmadan önce çoğunlukla otoriteyi 

değerlendirmek zorundadır. İnanmak zorunda olduğumuz şeyi iyice düşünmek zorundayız ve 
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en yüksek otorite, açıkça bilindiğinde, doğruluğa aittir. Augustinus bir yerde imanı, ruhun 

inanmaya değer doğrulardaki dayanağı olarak tanımlar. Bu, güvenilir olup olmadığının 

görülmesi için otoritemizin akıl tarafından sınanması gerektiğini ima eder. Aynı pasaj, imanın 

değerinin otoritenin güvenilirliğine göre değiştiğini önermektedir.”208 

Helm’e göre, Augustinus açısından imanın yapısı aklın işlevlerini zorunlu kılmaktadır 

ve aklın bu konudaki işlevi iki yönlüdür. Ona göre, “ bir kişi imanın başlangıçta kendisine 

dayandığı önermeleri akıl sayesinde anlar. Akıl sayesinde iman anlamaya dönüştürülür, elde 

edilen anlama ayrımlı bir anlamda aklı gerektirir. İman önermelerinin, en azından onlara 

inananın gözünde, güvenilir olmaları için sahip olmaları gereken delilsel ya da epistemik 

destek sorunu bizi imanın başka bir anlamına ya da yönüne götürüyor. Burada odak inanılan 

şey değil ama inanma ya da güvenme eylemidir. İman inanılandır; iman, inanılan şeye 

bireysel teslim tutumudur. İnanç olarak imanın temel epistemik niteliği, bilgi olma konusunda 

eksik oluşu, açık olmalıdır. Bu durum her şeyden önce inancın kendisinin epistemik 

kusurudur. Genellikle kullanıldığı gibi, bir kişi bir önermenin doğru olduğuna inanabilir ve bu 

konuda yanılabilir. Bu belki de geleceğe dair inancın durumunda çok daha açıktır. Gelecek yıl 

enflasyon oranının düşeceğine inanabilirim ve gelecek yıl geldiğinde enflasyon oranı 

yükselebilir. İnancım yanlıştır, doğru olarak aldığım şeyin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. 

İnancı içermesi nedeniyle iman da bu kusurdan pay alır. İnancın mantıklı olabilmesine ve bir 

güven ve kesinlik hissinin kendisine eşlik etmesine rağmen bu gerçekleşebilir. İmanın 

önermelerinin bazılarında bir bilgi unsuru olsa bile, sözgelimi Aquinas bunun olabileceğini 

söyler, böyle bir bilgi tüm kümeye yayılmaz. Dahası, imanın kusurluluğu görece inanılanın 

özelliğine ve onu başka konularla ilişkilendirme zorunluluğuna bağlıdır. İnanılan şey 

çözümlenmeyi ve ussal yapısının araştırılmasını ve sergilenmesini ve temellendirilmesini 

gerektirir... Tutarlı ve uygun bir tarzda onları düşünmeye girişmek yoluyla onları belli oranda 

anlamak olanaklı olabilir.”209 

Başka bir açıdan, akıl inanılan şeyin içeriklerini anlamamızı sağlar. “Çünkü imanın 

duymayla ve duymanın İsa’nın sözüyle gelmesi nedeniyle, bir kişi, konuştuğu dili anlamazsa, 

imanı telkin eden birine nasıl inanır? Ama diğer yandan, önce inanmaksızın 

anlayamayacağımız bazı şeyler bulunmasaydı, Peygamber ‘inanmazsan anlayamazsın’ 

diyemezdi. Anlamamız inanılanın kavranmasına katkıda bulunur ve iman kavranılan şeye 
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inanmaya katkıda bulunur. Ve zihnin kendisi, bu şeylerin gittikçe daha iyi anlaşılması 

oranında, onların tam kavranmasından yararlanır.”210 

Bu bakımdan akıl göremediğimiz şeye inanmamıza yardım eder. Geisler bunu 

örneklemek için Augustinus’un şu sözüne yer verir: “Tanrı kırallığının gizemleri ve kutsalları 

önce kendilerini anlaşılır kılabilecek inanan insanlar ararlar. Çünkü iman anlama aşamasıdır 

ve anlama imanın özüdür... Tanrı bedene üç göz verdi, kalpteki akıl. Kalbin aklını uyandır, iç 

gözlerinin iç sakinlerini uyandır, pencerelerini açmalarına izin ver, Tanrı’nın yaratımını 

incelemelerine izin ver.”211 

Bu açıdan akıl önemli bir işlev yerine getirir ve akılla ortaya çıkaramadığımız şeye 

inanmanın akla uygun olduğunu bize bildirir. Bunun önemli olduğu gözükmektedir. Çünkü 

dinsel hakikatlerin çoğun bu türden şeyler oldukları gözükmektedir. “Tanrı, kendisi sayesinde 

bizi diğer yaşayan tüm şeylere üstün kıldığı yeti konusunda bizden nefret etmeyi kendisine 

yasakladı. Dolayısıyla biz aynı biçimde inançlarımız konusunda bir neden bulmaksızın ya da 

araştırmaksızın inanmayı yadsımalıyız, çünkü akıllı ruhlara sahip olmasaydık anlayamazdık. 

Şu halde henüz akılla kavrayamadığımız kurtuluş öğretisiyle ilgili bazı konularda imanın 

aklın önüne geçmesine ve kalbin imanla temizlenmesine izin ver ki böylece o aklın büyük 

ışığını alsın ve onu taşısın; bu gerçekten akla yatkındır. Bu nedenle Peygamber dedi ki: 

inanmazsan anlayamayacaksın. Böylece o bu iki şey arasında kuşkusuzca bir ayrım yaptı ve 

bize önce inanmamızı önerdi, öyle ki inandığımız her ne ise onu anlayabilelim.”212 Bu işlevi 

açısından “böyle düşünürlerin gözünde (Augustinus, Anselmus, Aquinas) anlamaya çalışan 

imanın ifade ettiği şey, Tanrı tarafından vahyedilen ve başka türlü bilinmeyen işaretlerden 

daha fazlasıdır ve o (anlamaya çalışan iman) vahiy üzerine akıl yürütme yoluyla bunu 

(Tanrı’nın vahyettiği şeylerin içeriklerini) anlamaya gayret gösterir.”213 

Edward Grant, Augustinus’un bu konudaki tutumunu, “Augustinus’a göre, ussal 

araştırma disiplini kutsal literatürde ortaya çıkan her türden sorunu anlamak ve görmek 

bakımından çok büyük bir öneme sahiptir.”214 diyerek özetlemeyi dener. Grant’a göre “iman 

konularında ve genel olarak teoloji konularında aklın işlevi, onun hakikatini açığa vurmak 

suretiyle imanı izah etmekti. Ancak böyle bir süreç, bir kişinin onu anlamadan önce imanı 
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onayladığını varsayar. Sadece bundan sonra bir kişi imanı anlamak için başarılı bir biçimde 

akıl ve mantığı kullanabilir. İman anlamadan önce gelmelidir. 11. asırda kuramının içeriğinin 

ve ilkelerinin baş kaynağı Augustinus olan Anselmus bu yaklaşımı destekledi. Bir bilginin 

açıkladığı gibi, Anselmus, insanlar imanlarını anlamalarına yardım etmesi için akıllarını 

kullanmalıdır dediğinde o, insanların zaten inanmak zorunda oldukları şeyi anlamaları için 

onların böyle yapmasını ve inançlarının alanını genişletecek biçimde yeni iman ögelerini 

araştırmalarını kastetmiştir.”215  

Böyle anlaşılan bir akıl ve iman birbiriyle çatışmaz. Augustinus’a göre, “çünkü eğer 

aklın ilâhî metinlerle çelişki içinde olduğu görülürse, o sadece doğrunun görünüşü tarafından 

yanıltılmaktadır. Ne kadar zeki olursa olsun, bu durumda onun çıkarımları doğru olamaz. 

Diğer yandan, eğer aklın en açık ve güvenilir tanıklığına karşı, kutsal metinlerin otoritesine 

sahip olduğu iddia edilen herhangi bir şey dikilebilirse, bunu yapan kişi okuduğunu yanlış 

anlaması nedeniyle bunu yapar ve o, Kutsal Metnin keşfetmekte başarısız kaldığı gerçek 

anlamına değil, doğrunun karşısına dikilir. Ancak onunkisi bir kanıdır. O, Kutsal Metinlerde 

bulduğu şeyi değil, Kutsal Metinlerin yorumcusu olarak kendinde bulduğu şeyi ileri sürer.”216 

Aklın elde ettiği bilgi de gerçekte imanla çelişmez. “Bilgi, hatta bu yaşamın kusurlu 

bilgisi bile imanla bağdaşmaz nitelikte değildir, çünkü Augustinus’a göre iman temel inanç 

değildir. Ancak o öncelikle bilinene güvenmektir. O, bilinenden uzaklaşmaktan ve sapmaktan 

ayrımlı olarak, bilinene güvenme eylemidir. Aklın sağladığı şey, bir kişinin Tanrı ile ilgili 

kendi doğal ve doğrudan bilgisini açıklamak ve kuvvetlendirmektir. Böylece iman ahlâksal 

bir aracıdır. Onun sayesinde iradenin sapkınlığı devamlı olarak ortadan kaldırılır. Bu 

sapkınlık, tam olarak ortadan kaldırılana dek, başka bilgileri engeller. O kaldırıldığında, bilgi 

imanın nesnesi ve bu nesneyle artan aşinalık nedeniyle karşılıklı olarak ve yukarı doğru bir 

spiral şeklinde ilerler.”217  

Akıl ve iman arasındaki bu ilişkinin aydınlanma teolojisi boyunca devam ettiği 

gözüküyor. Acak bu teolojide aklın daha da vurgulandığı gözden kaçmamaktadır. Bu anlayışa 

göre, “biz anlamak için inanmıyoruz, ama inanmak için anlıyoruz. Böyle bir anlama, inanç 

diye adlandırdığımız şeyin ussallığı konusunda olumlu bir düşünceye ulaşmayı içerir. İmanın 

ussal olması için akıl ona sadece eşlik etmemeli ama ayrıca ona öncel olmalıdır... Kabul 
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edilebilir olmak için imanın önermelerinden herbiri akla uygun olmalıdır, yani ussallık doğru 

imanlı olmak için zorunludur. Tanrı her ne vahyettiyse kesinlikle doğrudur, onun hakkında 

hiçbir kuşku olamaz. Bu, imanın doğru nesnesidir, ancak ilâhî vahiy olsun ya da olmasın, akıl 

onu yargılamalıdır. Akıl ne güçsüz bir delil içermek amacıyla güçlü bir delilin yadsınması 

konusunda ne de bilgi ve kesinliğin aksine olasılığı savunması konusunda zihne izin verir. 

Burada Tanrı’dan bir vahiy olarak değerlendirilebilmesi için, bir önermenin önce bir 

sınamadan, aklın ya da sağlam aklın sınamasından geçmesi gerektiği ve bir kişinin inancının 

gücünün bu inancın delilinin miktarıyla orantılı olması gerektiği açıktır.”218 

Aydınlanmanın bu anlayışının imanın bilgiye katkısını ve Augustinus’un belirttiği 

imanın bilmek için zorunlu olduğu durumları göz ardı ettiği ve imanı aklın ilkelerine 

bağladığı görülüyor. Ancak daha önce de zaman zaman belirttiğimiz gibi, imanın bilgiye 

zorunlu olarak öncel olduğu durumlar vardır ve bu durumları görmezlikten gelmek doğru bir 

yaklaşım olamaz. Augustinus, sözgelimi, bu durumu şu sözleriyle kısaca belirtir: “Tanrı 

imanla sevilmedikçe kalbin O’na eğilimli olabilecek ve onu görebilecek biçimde 

temizlenmesi olası değildir... Bu durumda iman bilgiye ve Tanrı’yı sevmeye yardımcı 

olur.”219 “İman araştırır, anlama bulur. Bu nedenle Peygamber ‘inanmadıkça 

anlayamayacaksınız’ demiştir.”220 “Daha sonra bilgisine ulaşacağı şeye önce inanmadıkça, bir 

kimse Tanrı’yı bulgulamaya uygun hale gelemez.”221 John Rist imanın bu işlevini 

Augustinus’unkilere yakın bir ifadeyle, “aklın kendi doğru ve önemli işlevlerini tam olarak 

yerine getirebilmesi için zihni hazırlayan sevgi dolu imandır,”222 ifadesiyle belirtir. Nash, bu 

işlevlerin ayırdında olarak, “Augustinus’un iman konusuyla ilgili öğretisi genelde 

düşünüldüğünden daha karmaşıktır. İman ve onun bilim ve ilimle ilişkisi önemli derecede 

ayrımlı bir işlev yerine getirir,”223 demek suretiyle bu duruma işaret eder. 

İmanın bilgideki işlevleri onun tanımlarının biçimlenmesine neden olmuş ve çeşitli 

tanımlar ortaya çıkmıştır. Bu işlevlerle ilgili olarak burada vereceğimiz bilgiler daha önce 

yaptığımız açıklama ve tanımları da belli zeminlere oturtacaktır. Bilginin türleri ve bu bilgi 

türlerine imanın yaptığı katkılarla başlayabiliriz. Nash’a göre, “Augustinus bilgiyi iki parçaya 

ayırır. Bilgimiz görülen ve inanılan şeylerden meydana gelir. Görülen şeylerin bilgisi aklîdir 
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ve inanılan şeylerin bilgisi imanîdır. Garden Levis, bilginin bu iki bölümünü ‘doğrudan bilgi’ 

ve ‘dolaylı bilgi’ diye adlandırır. Doğrudan bilgi ya da Augustinus’un adlandırdığı biçimiyle 

akıl, herhangi bir otoritenin tanıklığına dayanmaksızın doğrudan bildiğimiz bilgidir. Dolaylı 

bilgi ya da iman, duyularımıza hazır olanın bilgisi değildir ama güvenilir tanıklar tarafından 

ifade edildiği biçimiyle onaylanmış bilgidir.”224  

Doğrudan bilgide, görülen şeylerin bilgisinde iman zorunlu işlevler yerine getirir. 

Kısaca ifade edersek, “ruhun Tanrı’yı tefekkürünün ihtişamında iman gereksiniminin ortadan 

kalkacağı doğru olmasına rağmen, iman kavramı doğrudan bilgi ile tamamen ilgisiz değildir. 

Bir kere, iman ruhun tefekkür sürecinde zorunlu bir rol oynar. Ayrıca, Augustinus doğrudan 

bilginin bu yaşamda sadece mistik deneyimler sayesinde değil ama ayrıca ilâhî ideaların 

görülmesi sayesinde olanaklı olduğunu savunur. İlim (basiret) insanın mutlak, değişmeyen 

gerçekliği kavrayışını içerir ve dolayısıyla formların bilgisi ilim niteliğini taşır.”225 Daha önce 

belirttiğimiz üzere, “Augustinus’un kuşkuculuğu yadsıması doğrunun insan tarafından 

ulaşılabilir olduğunu gösterdi. Bir sonraki soru, insanın doğrunun bilgisine nasıl ulaşacağıdır 

ve Augustinus’un bu soruya yanıtı onun iman öğretisi ile başlar. İman belli bir anlamda 

bilginin başlangıcıdır.”226 

Bu ifadeler Augustinus’da felsefe ve dinin ne denli iç içe olduğunu göstermesi açısından 

da önemlidir. Augustinus adeta dinsel bilgi ile dünyevi bilgiyi birbirine bağlamaya 

çalışmaktadır. Bu açıdan imanın dünyasal bilgideki bir işlevi de şöyle açıklanabilir: “İman ya 

da belli varsayımların ya da önvarsayımların onayıyla ilgili olarak da aynı şey geçerlidir. Ruh 

belli ifadeleri onaylar ki, bu ifadeler böylece ruhların bildiklerini düşündükleri başka şeyleri 

etkileyen ve yöneten varsayımlar ya da koyutlar olarak hizmet etsinler. Bunun bir örneği, 

(doğaüstücülüğe karşıt olarak) doğacıl bir gerçekliği eleştirmeksizin kabul eden bireydir. 

Böyle bir birey her şeyi teistik olmayan kategorilere göre yorumlayacaktır. Bu nedenle, bir 

teist için Tanrı’nın varlığını ve belli bir mucizenin meydana gelişini kanıtladığı gözüken aynı 

delil, doğacıl varsayımlarını terketmediği sürece doğacıyı ikna etmekte başarısız olacaktır. 

Bazen, duyuların güvenilir olduğuna inançta olduğu gibi, inancı sorgulamayı hiçbir zaman 

düşünmediği için, ruh bir şeyleri onaylamaya devam edebilir.”227 
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Nash, Agustinus’un bu konudaki düşüncelerini değerlendirirken imanın bu konulardaki 

katkısının bir bakıma insan iradesinin zayıflığından kaynaklandığını belirtir ve bu konu 

üzerinden Tanrı’nın yardımını devreye sokar. Robert A. Cushman’dan hareketle Nash bu 

durumu şöyle açıklar: “Augustinus’un düşüncesinin bu yönünü tartışırken Cushman, bilgi (bir 

şeyden nesnel olarak haberdar olma) ile tanıma (onaylama) arasında ayrım yapar. O, tanıma 

ya da onaylamanın her zaman iradeye bağlı olduğunu ifade eder. İnsanın bilme yetisi oldukça 

tarafsız ya da anladığı şeye göre oldukça edilgendir ancak iman iradeyi yönlendirerek, aklın 

ayrımına vardığı şeyi tanımasına ya da onaylamasına neden olur. İnsanın iradesi bozuk olduğu 

için ve arınmaya ihtiyacı olduğu için, bilmenin bu türü, insanın Tanrı’nın lütfunu anlamasıyla 

sınırlıdır. Dolayısıyla pasaj bilgiden onaylamaya, felsefeden Hristiyanlığa, küstahlıktan itirafa 

geçiştir. Bu paragraf, aracı tarafından henüz mütevâzi hale getirilmemiş bağımsız akıl 

noktasından aklın etkin olduğu bir Tanrı’yı onay istemine doğru bir yolculuktur. Ancak bu 

son aşamada akıl bir nesne olarak değil, ama istekli ve yaşayan bir birleşme olarak kararlı bir 

şekilde Tanrı’yı elde etmiştir.”228 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta aklın gücüyle ve akla Augustinus’un tanıdığı 

yetkiyle ilgilidir. İmanın bilgiye etkisiyle ilgili olarak yukarıda söylediklerimiz aklı ortadan 

kaldırmaya değil, sınırlarını belirlemeye yöneliktir. Nash’a göre “belirtilmesi gereken bir 

husus, Augustinus’un, insanların iman olmaksızın ilmin bir ölçüsüne sahip olmalarına izin 

vermesidir. Sözgelimi, Augustinus, Platoncuların mutlak doğrulara dair bir anlamaya 

ulaştıklarını kabul der. Bu kuşkusuz daha sonraki ilahiyatçıların genel lütuf diye 

adlandırdıkları Tanrı’nın lütfunun bir yönünün bir sonucudur. Bununla birlikte insanın imanın 

dışında elde edebileceği her türlü ilim sınırlıdır ve insanı doğrunun kaynağının, Tanrı’nın 

bizat kendisinin bilgisine götürmede yetersidir. Bu sınırlı ilim bile sadece Platoncular ve onlar 

gibi bu sınırlı bilgiyi elde eden diğerleri beden ve algının engellerinden kendilerini kurtarmayı 

başardıkları için olanaklıdır.”229 

Augustinus imanın işlevlerini ele aldığında onun dolaylı bilgideki işlevlerini göz ardı 

etmez. Daha önce kısmen açıkladığımız üzere, imanın en önemli işlevleri bu alanda ortaya 

çıkar. İlmin dolaylı olduğu durumlara birkaç örnek cisimleşme, İsa’nın öğretileri, İncil ve 

Kilisedir. İmanın dolaylı bilgideki işlevleri bu türden bilgilerin insanlar tarafından 

anlaşılmasında ortaya çıkar. Nash’a göre,  “Augustinus aklın birkaç önemli Hristiyan 
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öğretisinin anlamını kavrayamayacağına işaret eder. Bu durumlarda imanın akla üstün 

olmasına izin vermeliyiz ki, bu iman sayesinde kalp mükemmel aklın ışığını kabul edecek ve 

taşıyacak biçimde arınabilsin. Çünkü şimdiye dek kavranamamış belli mükemmel şeylerle 

ilgili olarak imana üstünlük ya da öncelik tanımak akla uygundur.”230 Katz da bu işlevi 

onaylamakta ve Hristiyan öğretileriyle ilgili olarak, “ancak bu durumlarda yalnızca iman akıl 

yetneğinin uygulanmasını olanaklı kılabilir”231 demek suretiyle imanın işlevini 

vurgulamaktadır. 

Augustinus’a göre dolaylı bilginin yapısı ve insanın doğasından kaynaklanan bazı 

unsurlar imanı zorunlu kılar. Nash imanın zorunlu olmasının nedenlerini Augustinus 

açısından şöyle verir: “Augustinus’un dolaylı bilgi kavramı, bazı otoritelerden alınan bilgi 

anlamına gelen ‘iman’ sözcüğünü de içeren bir kaç anlamdan ilkini kapsar. O bu türden 

imanın niçin gerekli olduğuna dair birkaç neden sunar. Bir kere, yaşam o kadar kısadır ki, tüm 

sorunlarımızın yanıtlanmasını beklersek ömrümüz buna yetmez. Olasılıkla hiçbir insan tüm 

doğruların doğrudan, bireysel bilgisini elde edecek kadar uzun yaşayamaz. Ayrıca iman insan 

bilgisinin doğal sınırlamaları tarafından zorunlu hale getirilmektedir. Hiç birimiz hiçbir zaman 

her şeyi doğrudan doğruya bilecek bir konumda olamayız. Her zaman bazı otoritelerin 

tanıklığına dayanarak kabul edilmesi gereken pek çok doğru vardır.”232 

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, bu durum aklı bir kenara bırakmak değildir. 

Anlaşıldığı kadarıyla Augustinus bilginin nesnesi bakımından imanın akla öncel olduğu 

durumları belirlemekte ve bununla birlikte aklın gücünü ve gerekliliğini de sürekli 

vurgulamaktadır. Augustinus’a göre, “imanın nesnesinin, aklın genel olarak kavrayabildiği 

ama bunu doğrudan doğruya yapamadığı bir şey olduğunda iman akla üstündür. Aklın 

dolaysız olarak kavrayabildiği durumlarda iman aklı izler. Augustinus, ifadeleri sadece 

onaylamak olan imanla, sağlam bir insanın tam onayından daha fazlası olan iman arasında 

ayrım yapmaya özen gösterir.  İkinci tür, Augustinus’un Romalılara kendisini tamamen bir 

felsefe çalışmasına adamadıkça doğruyu bilemeyeceğini söylediğinde Akademisyenlere 

Karşı’da gösterilmiştir”233. Daha sonraki bir yazısında şunu yazar: “Çünkü eğer zihnin tüm 

gücüyle araştırılmazsa, olasılıkla ilim ve doğruluk bulunamaz.”234 
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İmanın tanımlarının da işlevleriyle birlikte değiştiğini görüyoruz. Dolaylı bilgi ile 

ilişkilendirildiğinde iman başka bir anlam kazanmaktadır. “Augustinus iman ve dolaylı bilgiyi 

ilişkilendirdiğinde ‘iman’ı üçüncü bir anlamda kullanır. Çünkü iman denen şey söylenenin 

doğruluğunu onaylamaktan başka bir şey değildir. Ya da son yazılarından birinde söylediği 

kadarıyla, hatta imanın kendisi bile onaylamayı düşünmekten başka bir şey değildir. Bir kişi 

bir otoritenin tanıklığına dayanarak bir şeyi doğru olarak kabul ettiğinde, o, otoritenin 

söylediği şeye onay vermektedir. Bu, dolaylı bilginin her alanına uygulanır. Genç matematik 

öğrencisi öğretmeninin kırk kere on, dörtyüz eder sözünü kabul ettiğinde, o öğretmeninin 

söylediği şeyi onaylamaktadır. Bir tarih öğrencisi Brutus’un Caesar’ı öldürdüğünü bir olgu 

olarak kabul ettiğinde, bir tarih kitabında okuduğu belli ifadeleri onaylamaktadır. Bir 

Hristiyan Tanrı’nın Hz. İsa’da cisimleştiğine inancını ifade ettiğinde, o aynı biçimde bir 

otoritenin belirli ifadelerini doğru olarak kabul etmektedir. Otorite bu durumda Kutsal 

Kitap’tır ya da Kilise öğretileridir.”235 

Bu tanımlar bir karışıklığa neden olabilir. Nash, Augustinus’daki bu durumun 

ayırdındadır ve bunun için bir çözüm önerir. Ona göre, “belki de iman terimi, bu terimi 

Augustinus’un kullanımına özgül belirsiz bir anlama iyedir. Eğer iman, ruhun inanmaya değer 

olduğu duşünülen doğruları onaylaması anlamına gelecek biçimde tanımlanırsa, bu sorunun 

çoğu ortadan kalkacaktır. Böylece belirtilen ilk anlamının durumunda iman, tanıklık kanıtının 

onayı olabilir. Akıl elbette otorite ya da tanığın güvenilirliğini öncelemelidir. Dolaysız olarak 

çok az şey bilebilmemize ve bu nedenle de anlamak için inanmak zorunda oluşumuz 

(başkalarının tanıklığına güvenmek zorunda oluşumuz) anlamında iman bilgiden önce gelir. 

Bu iman özellikle, ‘bu otorite güvenilirdir’ önermesinden ve daha sonra bu otoritenin 

açıklamalarına onay vermekten meydana gelir.”236 

Bu anlattıklarımıza bakılırsa, Augustinus’a göre iman ve akıl ayrımlı anlamlarda 

kullanılır ve iman doğrudan ya da dolaylı bilgiyle ilgili olduğu derecede ayrımlı işlevler 

görür. Tüm bu açıklamalarımızla birlikte imanın akla öncel olduğu ve aklın imana öncel 

olduğu durumlar da açıklığa kavuşmaktadır. Ancak imanın dolaylı bilgideki işlevi üzerine 

söylenecek çok fazla bir şey yoktur. Çünkü bu alanın  (özellikle de dinsel alan) önermelerinin 

gerçekliği tam olarak ahiret yaşamında anlaşılacaktır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, ahiret 
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yaşamında inananlar görme sayesinde değil, iman sayesinde yürür. Ancak Tanrı’nın 

görünümüne ulaşan kişi için iman görme yeteneğine dönüşür. 

Nash, Augustinus’un bu konulardaki düşüncelerini çağdaş düşünürlerle karşılaştırır ve 

Alan Richardson’ı örnek vermek suretiyle Augustinus’un bazı özgünlüklerine işaret eder. 

Nash’a göre, “onay olarak imanın kullanımı, ruhun güvenilir tanığın ifadelerine onayı ile 

ilişkisi içinde belirlenmiştir. Eğer Augustinus Romalıların kendisine söylediği bir şeye 

inanırsa, o, Romalıların ifadelerinin doğruluğunu onaylar. Benzer tarzda, bir kimse kutsal 

kitaplara ya da kilisenin öğretilerine inanırsa, onların ifadelerinin doğruluğunu onaylar. Bu 

son husus çağdaş ilahiyatçılar arasındaki vahye ilişkin herhangi bir önermesel içeriği yadsıma 

eğilimi nedeniyle önemlidir. Sözgelimi, Alan Richardson dinsel imanı belli önermelere 

inançla özdeşleştirenlerden küçümseyici bir tarzda söz eder. Bu uyarı zorunlu olabilmesine 

rağmen şöyle devam eder: Augustinus’a göre iman belli kutsal kitap önermelerini akılla 

onaylamak değildir; o, zihnin hakikat konusunda bilinçlenmesidir, nesneleri görmenin yeni 

bir yöntemidir, daha önceden hiçbir anlam ifade etmeyen şeyleri anlamanın bir aracıdır, 

kendisi sayesinde tüm deneyim ve düşüncemizin ussal ve tutarlı hale geldiği yorum 

kategorilerinin elde edilmesidir. Richardson’ın düşüncesi Augustinus’un iman üzerine 

yazdıklarını çok ihmal etmektedir. Augustinus kuşkusuz, imanı zihnin doğruluk karşısındaki 

içsel bir uyarısı olarak düşünür, ancak o ayrıca bu uyanışın (onay anlamında) Kutsal Kitap ve 

kilisenin ifadelerine olan bir imana dayanması gerektiğini düşünmektedir. Richardson’ın 

sözünü ettiği içsel iman türü yalnız başına var olamaz. (Richardson’ın anlamında ) imanın 

zorunlu bir koşulu, kusal kitapların ve kilisenin öğretilerinde bulunan Tanrı’ya ilişkin belli 

şeylerin bir bilgisidir.”237  

Helm, Augustinus’un imanla ilgili açıklamaları üzerine yaptığı açıklamada 

Richardson’ın göz ardı ettiği noktaları açıklığa kavuşturan nitelikte bilgiler verir. Helm’e 

göre, “Augustinusçu gelenekte iman ve anlama arasındaki ilişki, imanın sadece anlama için 

yararlı ve pisikolojik olarak zorunlu olması değildir. ‘P’ye inanmak, kanıta aykırı olsa bile, 

P’ye inanmanın belli türden beceriler için, belli türden eylemlerde başarı için ve hatta bilişsel 

başarı için psikolojik olarak zorunlu olduğu çok kesin durumlar vardır. Bir hastalıktan tedavi 

olması gereken bir kişi için, böyle bir inanç dışında herhangi bir tedavi bulunmamasına 

rağmen, tedavi edileceğine inanması zorunlu olabilir. Ya da William James’ın bir örneğini 

kullanacak olursak, bir buzul yarığının üzerinden atlayacağına inanan bir tırmanıcı için bunu 
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yapmakta başarılı olacağına inanması zorunlu olabilir. Ancak Augustinus ve Aquinas için 

iman bu biçimde işlemez. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi, söz konusu iman belli 

önermelere güvenmektir. Ancak Augustinus imanın akıl dışı bir sıçrama olduğunu 

söylememekte ama iman konuları içinde inananı anlama elde etmeye zorlayan içkin ve arzu 

edilmeyen bir eksikliğin bulunduğunu söylemektedir. Önermelerin imanın olduğu gibi 

sevginin nesnesiyle de ilgili olması nedeniyle, sevilen hakkında daha çok anlamaya ulaşmayı 

kim arzu etmez? Ve böylece, bilginin anlamanın katkıda bulunduğu doğrudan bilmenin bir 

koşulu olarak anlaşıldığı yerde, bilgi ve iman arasındaki Augustinusçu karşıtlık, iman ve 

görme arasındaki karşıtlık olarak açıklanmıştır: bu yaşamdaki kısmi ama artan görme, ahiret 

yaşamında tam görme.”238  

Bu biçimde açıklamaya çalıştığımız iman (ya da inanç) ile ilgili olarak Çüçen’in şu 

ifadelerini yinelemeye değer: “ Din inancın en sıkı şekilde talep edildiği yerdir. İnanç en 

doğal, en kaçınılmaz ve evrensel olan şeydir. Çünkü anlamanın niteliklerini sadece 

algılarımıza inanmakla belirlersek, sonuçta toplumda zarar görmeyen mutlak hiçbir şey 

kalmaz. Augustinus için mutluluk tam olarak inançla da olanaklı değildir. İnanç mutluluk 

vermez. Dahası inanç anlamayı da içermez. İnsan için inanca sahip olmak doğaldır. 

Varoluşumuz bunun üzerine kuruludur. İkisi birbiriyle karşılaştırılabilir ve inanç anlama için 

bir araçtır.”239 

İnanç ve bilgi ilişkisi konusu beraberinde inanç-otorite ve bilgi- otorite ilişkisi 

konularını getirmektedir. Biz bilgiyi boşlukta aramayız. Önce destekleyeceğimizi 

düşündüğümüz birtakım inançlarla işe başlarız. Augustinus bu durumu şöyle ifade eder: 

“Bilgiye gelince, bize iki katlı bir yol, akıl ve otorite tarafından öncülük edilir. Otorite geçici 

olarak önceldir.”240 Bubacz’a göre burada Augustinus’a özgü bir durum söz konusudur. 

“Augustinus’un bilgi anlayışı çağdaş deneyci anlayışa karşıttır. Böyle bir düşünce bilgiyi 

doğru olduklarında insanlar tarafından iyi bir kanıta dayanarak inanılan iddialara özgüler. 

Oysa Augustinus için temel bilgi inançtır.  İnanç zorunludur, çünkü o geçici olarak anlamaya 

önceldir.”241 

Bu konuda dikkatten kaçmayan bir nokta da otorite ve akıl kavramlarının birlikte ele 

alınması ve bunların birbirlerine yardımlarının vurgulanmasıdır. Augustinus’a göre, 
                                                 
238 Paul Helm, a.g.e., s. 33. 
239 A. Kadir Çüçen, Orta Çağ Felsefesi Tarihi, s. 59-60. 
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“doğruluk, otorite ve aklın birleşmesinden çıkarılabilir.”242 “Doğruluk iki yolla elde edilebilir. 

O ya bir otorite tarafından verilir ya da akıl yardımıyla araştırılabilir.”243 

Augustinus’un bu konuları böyle çok yönlü olarak ele almasında bu konuların 

karmaşıklığının da etkisinin bulunduğu gözüküyor. Bu anlamda, otoritenin verdiği bilgi kadar 

önemli olan bir konu da doğru otoritenin nasıl tanınacağıdır. Anlaşıldığı kadarıyla burada yine 

aklın ve düşünmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Menn’e göre, “Augustinus burada Meno 

ikilemiyle karşı karşıyadır; eğer doğruyu bilmiyorsak onu bulduğumuzda nasıl tanıyacağız? 

Burada en zor soru ortaya çıkıyor, çünkü biz aptallar hangi araçlar sayesinde bilge bir adamı 

tanıyabiliriz? İlim sahip olmadan görebildiğimiz altın ya da gümüş gibi bir şey değildir, çünkü 

zihinle kavranılan bir şey zihne içeriktir ve ona sahip olmak onu görmekten başka bir şey 

değildir. Dolayısıyla budala ilme sahip değildir, o ilmi bilmez ve bilge bir adam da onunla 

karşılaştığında onu tanıyamaz. Bu nedenle Augustinus, aptal olduğu sürece hiç kimsenin 

herhangi bir bilgi aracılığıyla kendilerine itaat etmekle aptallığın büyük fenalığından 

kurtarılabileceği bilge bir adamı bulamayacağını gözlemler.”244 Akıl yürütmemeyi Augustinus 

aptallık olarak görür. “Senin istediğin ya da istemediğin biçimde, hiç bir akıl yürütmeksizin 

inanacak ya da inanmayacak kadar aptal olduğumu mu düşünüyorsun?”245 ifadesi bu 

konudaki tutumunu ve otorite seçimindeki titizliğini göstermesi bakımından açıklayıcı 

olabilir. 

Bu biçimde dikkatlice seçilen bir otorite pek çok konuda usa yardımcı olur. Ancak 

burada otorite ve aklın, bilgi ve inancın karşılıklı ilişkisine dikkat etmek önemlidir. “Otorite 

inanmayı talep eder ve insanı akıl yürütmeye hazırlar. Akıl anlamaya ve bilgiye götürür. 

Ancak akıl otoriteden tamamen uzak değildir. Çünkü biz kendisine inanmak zorunda 

olduğumuz şeyi düşünmek zorundayız ve açıkça bilindiğinde en yüksek otorite hakikate aittir. 

Gerçekte önce bir şeye inanabileceğini düşünmeksizin hiç kimse hiç bir şeye inanamaz. 

Çünkü bununla birlikte ani ve hızlıca bazı düşünceler inanma isteminden önce oluşur. Ancak 

inanılan her şeye düşüncelerin inanç yolunu açmasından sonra inanılması zorunludur. İnancın 

kendisi onay yardımıyla düşünmekten başka bir şey değildir. İnanan herkes düşünür –hem 

inandığını düşünür ve hem de düşündüğüne inanır.”246   
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Tıpkı inanç konusunda belirttiğimiz zorunluluk gibi, günlük konularda ve günlük 

yaşamımızda pek çok durum otoriteyi ve otoriteye inanmayı zorunlu kılar. Anlaşıldığı 

kadarıyla, Augustinus da bu zorunluluğun oldukça farkındadır. Bu durum deneyimli olanlara 

ve büyüklerimize ya da belli konularda bizden daha bilgili olanlara saygı duymak ve onların 

tavsiyelerini yerine getirmek gibi bir şeydir. Stephen Menn, Augustinus’un bu konudaki 

tutumunu şöyle açıklar: “Nasıl yaşayacağımıza ilişkin doğruyu henüz algılayamamışsak, 

ahlâksal olarak nasıl arınabiliriz? Augustinus’a göre bu kısır döngü sadece daha önce onu 

algılamış olanların otoritesine dayanarak bu doğruya inanmakla başlamak suretiyle kırılabilir: 

Doğruyu algılama yetisine sahip olamayan bir insanın bu işe uygun hale gelmesi ve kendini 

arındırması konusunda otorite işe yarayabilir. Gerçekte bu, aptal bir kişinin günahtan 

kaçınabilmesinin tek olanaklı yoludur. Ve eğer biz zeki değilsek bizim eylemlerimiz sadece 

zeki olan ve kendisine boyun eğdiğimiz başka birilerindeki sağlam akıldan hâsıl olduklarında 

sağlam bir akıldan kaynaklanabilirler. O halde aptal bir kişi sadece zeki olanların ilkelerine 

boyun eğmekle ve daha aşağı şeylere olan arzuyu giderek zayıflatan ve böylece zihin gözünü 

sonunda maddi siluetlerin aracılığı olmaksızın doğruyu görebilecek biçimde arındıran doğru 

eylem aracılığıyla zeki (bilge) hale gelebilir.”247 

Otoriteye inanmanın zorunlu olabildiği durumlar için Augustinus daha önce verdiğimiz 

günlük yaşamımızla ilgili bir örneği tekrar ele alır. Bu örnek inancın ve otoriteye bağlanmanın 

günlük yaşamda neden bu denli gerekli olduğunu açıklamak bakımından son derece açıklayıcı 

bir niteliğe sahiptir. Buna göre, “şayet dünyasal iyilikleri sağlamada ya da ahlâksal 

yükümlülükleri yerine getirmede doğru biçimde eylemde bulunabileceksek, bilmediğimiz 

şeylere inanmalıyız. Tüm bu durumlarda otoriteyi izlemede gönüllüyüz: Eğer bir kişi 

kendisinin anne-babası olduğunu iddia eden kişilerin gerçekten kendi anne-babası olduklarına 

inanmış, ebeveynleri olmaları nedeniyle onlara boyun eğmeye çalışmış ancak onların kendi 

ebeveynleri olduklarından kuşku duymuş ve buna göre hareket etmişse, bu kişinin 

mantıksızca davrandığına hükmedebiliriz. Günlük sorunlarda otoriteye dayanarak şeylere 

inanırız, çünkü onları kendiliğimiden bilmiyoruz ve çünkü bazı şeyleri elde etme şansımız, 

eylemimizi yönlendiren bazı inançları benimsememize dayanır. Ancak Tanrı ve ruhla 

ilgilendiğimiz din konularında bilgimiz çok daha zayıftır ve elde etmeye hazırlandığımız iyi 
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çok daha büyüktür. Bu nedenle Augustinus kesin bilgiyi beklemek yerine otoriteye inanma 

istekliliğinin tüm bu konularda daha ussal olduğu sonucuna ulaşır.”248 

İnanç ve otorite ilişkisi başka bilimler açısından da önemlidir. Menn bu konuyu 

açıklamak için Augustinus’un şu metnini örnek verir: “Görmediğim ve de meydana 

geldiklerinde hazır bulunmadığım sayılamayacak denli çok şeye nasıl inandığımı düşündüm, 

ulusların tarihinden pek çok şey, göremediğim yerlere ve kentlere dair pek çok şey; 

arkadaşlarımdan, doktorlardan ve diğer insanlardan öğrendiğim pek çok şey –bu şeylere 

inanmazsak bu yaşamda hiçbir şey başaramayız. Ve son olarak, anne ve babamın kim 

olduğuna iman aracılığıyla ne denli kesin bir biçimde inandığımı düşündüm ki, duyma 

yoluyla inanmasaydım bunu bilemezdim.”249  

Stephen Menn bu konuları ele aldığında Augustinus’a bir eleştiri getirir. Ona göre, 

“kendi en yüksek iyimiz hakkında bilgisiz olduğumuzun ayırdına vardığımızda bile, 

yapmamız gereken onu öğreninceye dek kendimizi keşfetmeye çalışmaktır. Doğru olup 

olmadıklarını bilmediğimizde kendi yargılarımızı terkedip başkalarının ilkelerine boyun 

eğmemiz gerektiğine ilişkin istemin ussal olmadığı gözükmektedir. Augustinus, uygulayımsal 

zorunluluğun gerektirdiği her durumda başkalarının otoritesini sorgulamaksızın kabul 

ettiğimizi anladığında bu isteğe karşı direnmekten vazgeçtiğini söyler.”250 Ancak Menn’in bu 

eleştirisinin Augustinus’un bu konudaki bazı düşüncelerini göz ardı ettiği görünmektedir. 

Konunun başından beri vurguladığımız üzere, Augustinus’un akıl ve inancı sürekli 

birbirleriyle ilişkisi içinde ele alması, sorgulamaksızın inanma ve bir otoriteye bağlanma 

sorununun çözümüne yöneliktir. Onun nelere inanılacağı ve hangi otoritelere boyun eğileceği 

konusunda bu kadar durması, inanç ve otorite konusunda ortaya çıkabilecek yanılgıları 

önlemek içindir. 

Otorite konusunun gündeme geldiği diğer bir alan da din alanıdır ve otoriteye ilişkin 

incelemenin bu alanda daha da bir önem arzettiği gözükmektedir. “İman, imanın nesnesine 

bağlıdır.”251 Dolayısıyla imanımızın nesnelerinden bir bölümü de dinle ilgili olduğu için 

dinsel imanla ilgili otorite ve otoriteler doğrudan konumuzun kapsamına girmektedir. Bu 

konuda Augustinus Tanrı’nın yardımının önemini vurgular. “Tanrı zihnin ışığıdır ve anlamaya 
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çalışmak zaten bilinmekte olanın daha iyi bilgisini araştırmaktır.”252 “Her şeye gücü yeten 

Tarı’nın kendisi hakikati sergiler ya da iyi insanların doğruyu görmeleri ve kavramaları için 

onlara yardım etsin diye melekleri ya da insanları kullanabilir.”253  

Bu konudaki düşüncelerini açıklarken Augustinus’un mistik bir duruş sergilediği 

gözden kaçmıyor. Bu mistik tutum dolaylı biçimde de olsa aklın doğal bilgisine de 

yansımaktadır. O bu tutum doğrultusunda otoritenin gerekliliğine işaret eder. Ona göre, 

“Doğanın düzenine göre, bir şey öğrendiğimizde otorite akıldan önce gelir. Çünkü otoriteden 

kendisini desteklemesini istediğinde akıl zayıf görünür. Ancak insanların zihinlerinin, 

günahların ve kötü alışkanlıkların gecesinde onları saran karanlığa aşinalıkları tarafından 

engellenmesi nedeniyle ve aklın temizliğine ve saflığına uygun biçimde algılayamadıkları için 

bocalayan gözü otoritenin kibar gölgesi altında hakikatin ışığına taşıyan otoritedir.”254 

Bilgi felsefesinde önemli bir yer tutan ‘hata’ kavramı için getirdiği açıklamanın da bu 

doğrultuda olduğu gözüküyor. Ona göre, “hata, şeylerin bizi yanıltmasından ortaya çıkmaz, 

çünkü onlar formları dışında seyredene hiçbir şey göstermezler. Doğru olan bir şeyi 

araştırdığında ama doğruyu terkettiğinde ya da göz ardı ettiğinde ruhu yanıltan günahtır. Tanrı 

maddesel şeylere tercih edilmez ve O zihne aşkındır.”255 

Augustinus’un bu tutumunu İtiraflar boyunca açıkça sergilediğni görüyoruz. O, 

Tanrı’nın otoritesinin kabul edilmesi için önce Tanrı’ya inanmak gerektiğini söyler. Ancak 

bundan sonra Tanrı’nın sözleri anlamlı ve anlaşılır olacaktır. Biz dinsel konularda salt akıl 

gücüyle doğruyu bulamayız ve bu nedenle de kutsal yazıların otoritesine gereksinim duyarız. 

Daha sonra yazdığı bir yapıtında bildirdiğine göre, “Tanrı’ya yaklaşmak isteyen herkes O’nun 

var olduğuna ve kendini araştıranları ödüllendirdiğine inanmalıdır, çünkü aksi takdirde O’nu 

araştırmak için herhangi bir nedene iye olamayız. Ama eğer bir kişi Tanrı’nın varlığına ve 

takdir-i ilahiye inanırsa, bu durumda aynı Tanrı tarafından saptanan bir otorite konusunda 

ümitsiz olmamalıyız. Bu genel imandan başlayan Augustinus Tanrı’nın yönetimi altındaki 

insanlığın tarihi içinde Tanrı tarafından belirlenmiş böyle bir otoritenin işaretlerini 

araştırmaya döner ve o en güçlü otoritenin katolik kilisesi tarafından kabul edilen yasal 
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metinler olduğunu görür ki bu metinler onun ebeveyninin ve Roma devletinin ve bilinen 

insanlardan çoğunun imanıdır.”256  

Otorite konusunda Augustinus son olarak Manicilerin İncille ilgili eleştirilerini ele alır 

ve onların eleştirilerinin yetersizliğini göstermeye çalışır. O önce, bir kişi Kutsak Kitap’ın 

otoritesini terkettiğinde tüm otoriteyi terketmez yollu görüşü savunur. Manici sadece bir 

otoritenin yerine diğerini koyar ve bu durumda o kendi usunu otorite olarak kutsal kitapların 

üstüne yerleştirir. “Kutsal Kitabın yüksek otoritesini bir onay nedeni yapmak yerine herkes 

kendi onayını Kutsal Kitabın bir pasajının doğru olduğunu düşünmek için neden haline 

getirmiştir. O halde otoriteyi terkettiğinde güçsüz kuvvetsiz ruh kendi kendine mi 

sığınacaktır? Otoriteyi bir kenara bırakalım ve senin inancının nedenini dinleyelim.”257 Öyle 

ki “Augustinus imanı alaya alan felsefe türüne aşinaydı. Bir zamanlar bu konuda Maniciler 

tarafından aldatımıştı. Otoriteden ayrı olarak sadece aklı izlemek gerektiğine dair iddialarıyla 

Maniciler genç Augustinus’un imanın uygulanmasında bazı hataların olduğunu düşünmesine 

neden olmuşlardı. Augustinus kendisine kurulan tuzağı şöyle tanımlar. Hiçbir nedenle böyle 

adamlarla anlaşamayız, çünkü onlar Tanrı korkusundan tamamen bağımsız olarak, salt ve 

yalın akıl aracılığıyla Tanrı’nın içine girebileceklerini ve dinleyicisi olmaya gönüllü oldukları 

tüm hatalardan kurtulabileceklerini söylerlerdi.” 258 

Helm, Augustinus’un bu tutumunun Anselmus ve Aquinas için de geçerli olduğunu öne 

sürer. Helm’e göre, “Augustinus, Anselm ve Aquinas gibi düşünürler İlâhî vahyin otoritesini 

kabul etme konusunda iyi bir nedene sahip olduklarına inanmışlardı. Ancak bu inanç onların 

ilâhî vahyin daha önceden içermiş olduğu şeyi sadece akılla bildiklerini ya da bilebileceklerini 

içermiyordu.”259 

Hristiyanlığın öğretilerini bu denli ussal bulan Augustinus, Hristiyanlığın gelişinden 

önce yaşayan filozofların aradıkları şeyin Hristiyan Kutsal metinlerinde bulunduğunu ve 

tekrar dünyaya gelselerdi bu filozofların Hristiyan olacaklarını iddia eder. Bu konuyla ilgili 

açıklaması şöyledir. “Eğer Platon ve diğer filozoflar tekrar yaşama dönselerdi ve kiliseleri 

dolu, tapınakları boş olarak bulsalardı, onlar olasılıkla, işte bu bizim insanlara telkin etmeye 

cesaret edemediğimiz şeydir derlerdi. Dolayısıyla, eğer Platon bugün tekrar dünyaya gelse, 

birkaç sözcük ve düşünce değişikliğiyle birlikte insanın kurtuluşu için kendisi sayesinde tüm 
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önlemlerin alındığı otoriteyi görebilir ve kısa bir zaman içinde pek çok Platoncunun yaptığı 

gibi bir Hristiyan olurdu.”260 

Diğer yandan Pascal’ı haber veren bir tarzda, filozoflardan din öğrenilemeyeceğini, 

onların din konusunda halktan uzak olduklarını söyler. Bu konuda açık yüreklilikle ve 

cesaretle şu açık seçik tümcelere yer vermektedir:  “Filozoflar övüne dursun, dinin onlardan 

araştırılamayacağını herkes kolayca anlayabilir. Çünkü onlar kendilerini izleyen halkın dinsel 

törenlerine katılırlar ancak çoğunun tanıklık edebileceği gibi, okullarında halkın Tanrıları ve 

mükemmel iyileri konusunda ayrımlı ve aykırı düşünceleri öğretirler.”261  

Son olarak, Helm, Augustinusçu bir bağlamdan hareketle, inaç-bilgi ilişkisi içinde ve 

günlük yaşamımızın içine çekerek felsefeyi tanımlamaya ve işlevlerini açıklamaya girişir. 

Helm’e göre, “felsefeyi anlamanın bir yöntemi, sıradan inançlarımızın ussal bir yeniden 

inşasını ve temellendirmesini sağlayan bir şey olarak onu görmektir.”262 Dolayısıyla felsefe 

Augustinus’da toplumun ve yaşamın dışında bir şey değildir. Biz onu günlük ve dinsel 

yaşamımızda nasıl kullanacağımızı bildiğimizde felsefe bizim için son derece yararlı olabilir. 
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  II. BÖLÜM 

DUYUSAL GÖRME 

1- Duyu Organları ve Duyumsama Süreci 

Augustinus’un bilginin oluşum sürecine ilişkin düşüncelerini üç başlık altında 

dizgeleştirebiliriz. Bunlar duyusal görme, ruhsal görme ve zihinsel görme aşamalarıdır. Bu 

aşamaları Augustinus’un eserlerinde dağınık olarak buluyoruz. Çünkü daha önce de 

belirttiğimiz üzere o, bilgi felsefesi üzerine özel bir kitap yazmamış, yeri geldikçe çeşitli 

yapıtlarında konuyla ilgili bilgiler vermiştir. 

Augustinus insanın üç nesne türünü görebileceğini söyler: “Birincisi, insan duyu 

organlarıyla algılayabildiği ağaçlar, evler, insan bedenleri gibi fiziksel nesneleri görür. İkinci 

olarak o, fiziksel nesnelerin temsillerini, örneğin zihninde hafıza veya imgelem tarafından 

oluşturulmuş resmi görebilir. Son olarak, olasılıkla maddi bir tarzda sunulamayan, maddi 

olmayan nesneleri bilebilirler. Bu son madde sonsuz akılları (rationes aeternae) 

içirmektedir.”263 Bu üç tür nesneyi bilmek için insan üç görme türünden yararlanır: 

“Maddi görme: Dışsal duyular ile gerçekleştirilen görme 

Ruhsal görme: Bellek ve imgelem tarafından gerçekleştirilen görme 

Zihinsel görme: Zihin tarafından gerçekleştirilen görme.”264 

Augustinus bu görme düzeylerini insanı hayvanla karşılaştırarak somutlaştırır. “O, 

insanın bilebildiği üç nesne türüne tekabül eden üç algı düzeyini birbirinden ayırır.”265 “En 

aşağı düzey, duyumsama, insan ve hayvanlarda ortaktır. En üst düzey, anlama (intellection), 

sadece insana özgüdür. Bu düzey ilim ile ilgilidir, çünkü o akıl vasıtasıyla ebedi ve ezeli 

doğrular üzerine düşünmedir. Anlama ve duyumsama düzeyleri arasında başka bir düzey 

vardır. Bu düzey anlamaya benzer ve insana özgüdür. O, bilime yakındır: Mutlak ussal 

ölçütler yardımıyla duyu nesneleri üzerine düşünme. Çünkü hayvanlar akıla sahip değildir ve 

aksine insanlar akla sahiptir ve insan algılanabilir şeylerin ussal bilgisine sahip olabilir; 

insanlar onlar hakkında mantıklı yargılarda bulunabilir ve onları ebedi ve ezeli formların 

örnekleri olarak düşünebilir. Augustinus’un ‘düşünme’ (cogitatio) olarak adlandırdığı bu ara 
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düzey ile insan algılanabilir şeyleri ilâhî ideaların değişmez ölçütlerine göre yargılayabilir. 

Çünkü akıl bu düzeyde hayati bir rol oynar, fakat o algılanabilir şeylere ilişkin bir bilgidir ve 

böylece çeşitli duyuların kullanımını içerir; o anlamadan daha aşağı bir bilgi düzeyidir.”266 

Augustinus bu üç görme türünü bir örnek üzerinden açıklar. Bu örnek şöyledir: “On 

emirden biri ‘komşunu kendin gibi sevmelisin’ emrini duyduğumda ve anladığımda üç bilgi 

çeşidini tecrübe ediyorum. Önce, görme gücüm sayesinde kelimeleri görüyorum, kendisi 

sayesinde sözlerin bir kâğıt üzerine yazıldığı ve yansıyan ışığıyla gözlerimizi etkileyen maddi 

görme. Maddi görme bu nedenle nesne ve duyu organı arasındaki fiziksel temastır. Henüz o 

bir algılama eylemi değildir. Bu, görmenin bir sonraki aşamasında meydana gelir, akıllı ruhun 

kelimelerin imgelerini meydana getirdiği ve onları hafızada koruduğu ruhsal görme. Ayrıca 

tümcenin ve gerçek bir komşu huzurumuzda olmadığında dahi onun anısını bu ruhsal görme 

yoluyla hatırlıyoruz. Bu görme ruhsal olmasına rağmen imgelenemeyen fakat düşünülebilir 

bir gerçek olan ‘sevgi’ kelimesinin anlamını anladığımız zihinsel görmeden çok daha 

aşağıdadır.”267 

Augustinus bilginin iki kaynağı olduğnu düşünmektedir. Maddi dünyaya dair duyu 

algılarımızdan gelen bilgi vardır. Ayrıca kendimizin doğrudan farkındalığından gelen bilgi 

vardır. Bu bilgiye içsel bilgi denilmektedir. Örneğin var olduğumu düşündüğümü, arzu 

ettiğimi dış dünyaya bakmadan veya herhangi bir otoriteye dayanmadan biliyorum. Bu türden 

bilgi açık ve kesin olmasına rağmen kapsam açısından çok sınırlıdır. Açıkçası bu bilgi türü 

Augustinus’un istediği mutluluğu elde etmede çok fazla bir işlev göremez. Bir şeyi doğru bir 

şekilde bilmek için onun akılla kavranması zorunludur. Salt duyu bilgisi sadece anoloji 

yoluyla elde edilen bilgidir. Bilginin mükemmelliği tecrübemizin içeriğini ussal bir yapıya 

göre ayırt etme, değerlendirme ve organize etme yetisinde yatar. Bunun altındaki herhangi bir 

algılama düzeyi, Augustinus için, doğru bilgi yolunda olmaktır, fakat henüz ona 

ulaşılmamıştır. 

Yukarıda anlatılanları ve daha sonra anlatacaklarımızı da göz önünde tutarak 

Augustinus’un bu gizemli süreçte karşılaştığı sorunları bütüncül bir şekilde şöyle ifade 

edebiliriz: İlk olarak, benden çok uzakta olan nesneleri nasıl algılarım? Güneş, ay, yıldızlar 

gibi bu türden şeyleri bildiğim gözükmektedir. Bu odanın diğer tarafındaki herhangi bir şeyi 

duymak veya görmek dahi gizemlidir. Bilgi, yaşadığım bu yerlerle sınırlı çok önemli bir 
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güçtür. Bulunmadığım yeri göremem, duyamam, koklayamam, tadamam ya da dokunamam. 

Yıldızlar arasında bulunmuyorum; onları nasıl bilebilirim? Bilgi bilinen şeyle teması 

gerektirir. Uzak şeylerle olan temasımı nasıl açıklayabilirim? Belli bir tarzda onlara 

dokunuyor, kendi canlı bilişsel güçlerimi sonsuz göklere mi genişletiyorum? Ya da onlar, 

uzak galaksiler, gerçekte uzayın derinliklerinden geçerek ve şimdi aynı anda burada 

bulunarak bana çarpıp, bana dokunup ve böylece benim dikkatimi uyararak bana mı 

ulaşıyorlar? İkincisi, madde ve ruh olarak böyle farklı şeyler nasıl birbirleri üzerinde etkiye 

sahip olabiliyor? Sadece fiziksel olarak değil fakat varlık bilimsel olarak da bilinen şeyin 

bilene yakın olması gerektiğini beklemek anlamlı gözüküyor? En azından yaratılmış varlık 

düzeyinde bilen ve bilinen şey arasında belli bir denklik bulunmaktadır. İki boyutlu bir varlık 

zorunlu olarak üç boyutlu bir dünyadan her zaman habersiz olacaktır. Bir düzlemsel akıl 

varlığı derinlikli düşünmeyi olasılıkla güç bulacaktır. O halde, ruh ve beden arasında bir 

ilişkinin kurulması gerçekten çok zor olmalıdır. Onların farkı tek bir boyut meselesinden çok 

daha fazladır. Biri diğerinin antitezidir; bu, gerçekte büyük bir çelişkidir. Anlama nasıl 

mümkün olabilir? O, filin fare ile mecburi evliliğine benzer. Onların iletişim eksikliği çok 

hazindir, fakat bu hiç kimsenin hatası değildir. Ortak çok fazla şeylerinin olmadığı kesindir. 

Üçüncüsü, daha alt düzeyden bir varlık daha üst düzeyden bir varlığı nasıl etkileyebilir? Eğer 

genelde madde ve özelde insan bedeni insan ruhundan tamamen aşağı düzeyde iseler, ruhun 

kendi maddi ortağı beden sayesinde maddi dünyanın tecrübesi ile karşı karşıya gelmesi ve o 

oranda ona dayanması gerektiği ortaya çıkabilir. Dördüncü olarak, bu sürekli değişen dünyada 

bir kişi herhangi bir gerçekliği (onu bilecek şekilde) nasıl kavrayabilir? Bir saniye içinde bizi 

etkileyen bir olay hiçbir şekilde bir sonraki saniyede meydana gelen olayın tamamen aynısı 

değildir. Dünyanın hareket eden bu resmi her nasıl olacaksa durdurulmalıdır, öyle ki bilme 

organlarımız tarafından bireysel bir resim yakalanabilsin. Bu nasıl yapılabilir? Beşinci olarak, 

mükemmel, zorunlu ve mutlak olanın bilgisine nasıl sahip olabiliriz? Bizim tüm tecrübemiz 

eksik, ilineksel ve geçicidir. Karşılaştığımız her şeyin az ya da çok güzel, adil ve iyi vs. 

olduğu gözükmekte. Ayrıca tecrübemize ait olan bu şeylerden hiçbiri zorunlu olarak böyle 

değildir. Var olduğum kesinlikle doğrudur, fakat bu başka türlü de olabilirdi. Tecrübe edilen 

her şey (kendim de dâhil) sürekli bir akış içindedir. Nasıl oluyor da bu değişen kusurlu 

nesnelerin, mükemmel güzellik, mükemmel iyilik ve mükemmel adalet… güzelliğin ve 

iyiliğin sürekli değişen dereceleri ve etrafımızda gördüğümüz adalet hakkındaki yargılarımızı 

kendine dayandırdığımız ideal yasalar gibi şeylerin değişmeyen mükemmel ifadelerini 

bildiğimiz gözüküyor. Bir benzetme kullanırsak, eğer ilineksellik ve kusurlu oluş koyu 

kırmızı ve zorunluluk ve mükemmellik koyu mavi ise, nasıl olur da tecrübe dünyamız 
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tamamen kırmızı olduğunda bilgimin bir kısmı mavi olur? Bunların Augustinus’un insani 

görmenin üç seviyesine ilişkin çözümlemelerini yaptığında yanıt aradığı sorulardan bazıları 

oldukları gözüküyor. 

Görme türleri üzerine yukarıdaki genel bilgileri verdikten sonra şimdi duyusal görmeyi 

daha etraflıca inceleyebiliriz. Konunun başında insanın üç görme yetisine karşılık gelen üç 

nesne türünün var olduğunu söylemiştik. Bunlar şöyleydi: İlk olarak, insan duyuları 

yardımıyla algılayabildiği fiziki şeyleri görebilir. Sonra, fiziksel şeylerin imgelerini görebilir. 

Sözgelimi, insanın kendi zihnindeki bellek ya da imgelem tarafından biçimlendirilmiş resim; 

Üçüncüsü, o, fiziksel bir yolla sergilenmesi mümkün olmayan, fiziksel olmayan nesneleri 

görebilir. Bu son madde sonsuz akılları kapsar. 

  Augustinus’a göre “bu üç nesne türüne karşılık gelen bir ilke veya akıl (ratio) 

vardır”268. “En alt düzey, cisimler düzeyi için o, dünyanın ögelerinin yapısında yerleşik olan 

çekirdek-benzeri akıllardan, çekirdek akıllardan (rationes seminales) söz eder. Tanrı dünyayı 

yoktan yarattığında dünyanın gelişimini yöneten yaratım ilkelerini dünyanın ögelerine 

yerleştirmiştir. Gerçekliğin en üst düzeyinde, Tanrı düzeyi, Augustinus sonsuz akılları bulur. 

Bunlar Platon’un formlarının karşılığıdır. Augustinus sonsuz akılları ana formlar ya da 

şeylerin değişmeyen özleri olarak betimler. Bunların kendileri biçimlendirilmemiştir ve onlar 

mutlaktırlar ve hiçbir zaman değişmezler. Çünkü onlar Tanrı’ın zihninde içkindirler. Onlar ne 

yaratılmışlardır ne de yok olurlar. Fakat yaratılmış olan ve yok olacak olan her şey, onlara 

göre biçimlendirilmiştir. Bu özellikler formlarla ilgili birkaç önemli noktayı ortaya 

koymaktadır: 1) Onlar ebedi ve değişmezdirler. 2) Onlar tikel şeylerin örnekleridir. 3) Onlar 

Tanrı’nın zihninde yerleşiktirler.”269 

Augustinus duyumsama ile ilgili düşüncelerini geliştirdiğinde bu konudaki başka 

gelişmelerden yararlanır. Onun duyu algısı kuramı fizyolojik bir eğilime sahiptir. Plotinus 

(M.S. 205-270) gibi o da Alexandria’lı fizikçi Herophilus’un (M.Ö. 335-280) sinir sistemine 

ilişkin keşfinden ve solunum, sinir sistemi ve damar sistemi gibi diğer fenomenleri birleştiren 

Herophilus’un (M.Ö. 330-260) çağdaşı Leos’lu Erasistratus’un (M.Ö. 304-250) karmaşık 

fizyolojisinden yararlanır. Augustinus’un açıklamasına göre “ince, boru benzeri duyusal 

sinirler uyarımı çeşitli duyu organlarından beyine iletir. Augustinus beynin, duyumsamanın 

kaynağı ya da başlangıç noktası olan yani beyindeki üç karıncığın en önemlisi olan parçasını 
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269 Augustinus, De Diversis Questinibus 46, 1, 2. 
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doğru bir şekilde belirler. Diğer ikisi, sırasıyla, hafızanın yeri ve hareket ettirici sinirlerin 

kaynağıdır.”270 “Duyumsamanın özü zihnin duyu organını etkileyen maddi nesnenin maddi 

olmayan bir imgesini meydana getirdiği andır. Bu imgenin zihinde saklanması hafıza olarak 

adlandırılır. Zihnin bu imgeyi daha önce tecrübe edilmemiş varlıkların imgelerini oluşturmak 

için başka imgelerle birleştirmesine yaratıcı imgelem denir. Örneğin, Kartaca’ya gitmeden 

önce onun bir imgesini oluşturmak suretiyle onu burada görürüm. İstendiğinde 

hatırlanabilmesi için bu imge zihne yerleştirildiğinde onu hatırlarım. Daha önce gördüğüm 

birçok şehrin imgelerini birleştirmek ve beceriyle kullanmak suretiyle daha önce hiç 

görmediğim Alexandria şehrini tasavvur ederim.”271 

Bu sürecin başlangıcını teşkil eden duyu algısı nedir? “Augustinus’a göre, insanın 

algılanabilir şeylere ilişkin bilgisi basit bir duyumsamadan daha fazlasını ifade eder. Bu bilgi, 

algılanan şeyi mutlak ölçütlerle, formlarla ilişkilendiren etkin bir eylemdir.”272 “Duyu algısı 

nesnelerin kendilerinin değil, onların imgelerinin algılanmasıdır. Bu imgeler maddi değildir. 

Augustinus bu imgeleri bir ‘tinsel madde’ çeşidi olarak tanımlar; fakat analoji kafa 

karıştırıcıdır, çünkü Aristoteles gibi Augustinus algının maddesiz formları elde etme yetisi 

olduğuna inanır. Dahası, algı benzerliğin algılanmasıdır. Algılayanın zihni ile algılanan 

nesnenin formu veya imgesi arasında bir yakınlık vardır ve algılanan nesnenin formu 

Augustinus tarafından aklî ve sayısal terimler içinde veya ölçü ve oran dili içinde 

tasarlanmıştır.”273 

O’Daly’den aldığımız bu alıntı duyu algısını anlatmakla birlikte onun ötesine, ruhsal 

görmeye geçmektedir. Bununla birlikte ruhun duyumsamada etkin ve önemli bir işlevi vardır. 

“Duyumsamanın hem psikolojik ve hem de fiziksel bir yönü vardır. Ruh beden üzerinden 

eylemde bulunur ve bu kusurlu olduğunda duyumsama meydana gelmez. Dışsal duyu 

organları kendisi sayesinde dışsal maddi dünyayı bilmemiz gereken kapılardır. Onlar kapalı 

olduğunda bu dünyaya ulaşmak olanaksızdır. Sadece dışsal organları değil ayrıca beyin ve 

bağlayıcı sinirleri de içeren duyu organlarının karmaşık olması nedeniyle birçok şey ters 

gidebilir.”274 Bu süreç bilginin en aşağı düzeyi olmasına rağmen çözümlenmesi ve anlaşılması 

oldukça güçtür.  “Augustinus algılama sürecinin gizemine vurgu yapar. Bir sesi duyma gibi 
                                                 
270 De Genesi Ad Litteram XII, 13, 20. 
271 De Trinititate VIII, 6, 9. 
272 Ronald H. Nash, “Saint Augustine on Man’s Knowledge of The Forms”, The New Scholasticism, 1967, s. 
230-231. 
273 O’Daly, a.g.e., s. 166. 
274 De Musica VI, 5, 10. 



 91

sıradan bir şey bile anlamanın ötesinde olabilir. Söylenen bir şey açıktır. Örneğin, sesler ve 

görüntüler, tatlar ve kokular, dokunmalar bizim üzerimizde bir etkiye sahiptir. Onlar bedende 

bir tepkiye istenen veya istenmeyen, zevk verici veya acı verici bir değişime neden olur. 

Değişimin yapısı ne olursa olsun o, ruhun değişimi fark etmesine ve ona dikkat etmesine 

neden olur. Duyumsama ruhun bu eylemidir. Duyumsama buna benzer şeyler olarak meydana 

gelir. Ruh bedenin her yerindedir. O, olaya odaklanır. Beden uyarıcı tarafından etkilenir. 

Ruhun ilgisi uyandırılır ve onun dikkati duyumsamayı etkiler. Augustinus’dan alıntı yaparsak: 

Bana öyle geliyor ki, ruh bedende meydana gelen şeyi algılar, beden ruhta herhangi bir şeyin 

meydana gelmesine neden olmaz. Daha doğrusu ruhun ilgisi zevk verici/acı verici olaya 

çekildiği için o, bedende meydana gelmekte olan şeyden haberdar olur.”275 

‘The Active Theory of Sansation in St. Augustine’ adlı çalışmasında Sister Mary Ann Ida 

Gannon bu konuda Augustinus’u eleştirir ve şunları söyler: Bedendeki bir tutkunun veya bu 

tutkunun varlığında meydana getirilen formun farkında olmanın, kendisine neden olan 

nesnenin yeterli bir bilgisini nasıl sağladığını Augustinus açıklayamaz. Her zaman bir realist 

olan Augustinus, sürekli görülen dışsal kütle delildir, şeklindeki tecrübesine başvurur ve 

birçok kez dışsal bir nesnenin formunun bedeni hiçbir zaman fark etmeksizin ruhu etkilediği 

bir tarzda merak eder. Onun kuramının nesnenin kendisini ruhtan etkili bir şekilde kopardığı 

gözükmektedir.”276 

Duyu organında değişimin meydana gelebilmesi için dış bir nesnenin bulunması 

gerekmektedir. Çünkü ruhun bildiği tüm şey duyu organında meydana gelen etkinin maddi 

olmayan bir imgesidir. Dışsal bir nesnenin var olduğunu Augustinus’un nasıl ortaya 

koyduğunu da daha önce anlattık. Bu durumda duyumsama dış dünyadaki herhangi bir 

nesnenin, olayın bedende meydana getirdiği değişimden ruhun haberdar olması, ruhun 

bedendeki değişimin farkında olmasıdır. Ancak unutmamak gerekir ki, ruha ulaşan tüm şey 

duyu organındaki formdur ve duyu organının kendisine sunduğu imgedir. 

Bununla birlikte ruhun duyumsamayı nasıl meydana getirdiği konusunda açıklamayı 

gerektiren konular bulunmaktadır. Augustinus’un bu konudaki açıklaması çağdaş algılama 

kuramlarına yakın gözükmektedir. “O, sinirlerin duyularla beyin arasındaki iletişimin vasıtası 

olarak ruhu (nefes) içerdiğine inanır. Augustinus bu inancını algılama sürecine ilişkin 
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görmenin ışın kuramı gibi diğer geleneksel felsefi açıklamalarla birleştirir. Kuramın 

Augustinusçu biçimine göre, ışın nesneleri etkilemek için göz bebeğinden yayılır, böylece 

görme bir tür görsel dokunma halini alır. Görme göz ile nesne arasındaki bir alanı ön şart 

olarak gerektirir. Gözler kendilerini göremez, ayrıca onlar kendilerine aşırı uzaklaştırılan 

nesneyi de göremezler. Bununla birlikte, görmenin ışın kuramı, bedenler hissettikleri şeyle 

bitişiktirler ilkesini sağlar ve Augustinus, görmenin gözün ötesindeki görünen nesneye yarı 

dokunsal uzanımını örneklemekle ilgili Stoacıların görüşlerini benimser.”277 Bu içsel 

ilişkilerin nasıl meydana geldiğiyle ilgili açıklaması başka türlü şöyle izah edilebilir: Ruhun 

görmeyi meydana getirmek için beyinde, sinirlerde ve gözde nasıl hareket ettiğini göstermeyi 

denediğinde o, tüm parçaların hava, ateş, ışık gibi belli bir türden ince ve maddi bir elementle 

doldurulduklarını önerir. Bu maddeler hâlâ ruh değildir, ancak onlar en azından ruha, hantal 

toprak ve sudan daha yakındır. Günümüzde bilim sinir sistemindeki bağlayıcılar olarak 

elektriksel hareketlerden bahsederken, Augustinus ‘ince hava’nın (fine air) karşılıklı değişim 

aracı olduğunu söyler. Bu araç dış bedenin uyarımı tarafından hareket ettirilebilir ve ayrıca 

ruh sayesinde bu uyarımlardan haberdar olur.”278 Nash, algılanan nesnenin bedeni nasıl 

etkilediği konusunda Augustinus’un kararsız olduğu izlenimine sahiptir. Uzam bakımından 

bedenden ayrı olan dışsal nesnelerin bedeni nasıl etkilediklerini Augustinus nasıl 

açıklamaktadır? “Augustinus bu konuyu ilk kez Ruhun Özellikleri Üzerine’de ele almaktadır. 

O kendi bedeninin bir yerde Evoidus’un bedeninin başka yerde olmasına rağmen Evoidus’un 

gözlerinin hâlâ onun bedenini algıladığını Evoidus’a bildirir. Ancak senin gözlerin benim 

bedenimi algılar ve eğer onlar algılıyorsa kesinlikle tecrübe ederler. Yine, tecrübe ettikleri şey 

orada olmadığında tecrübe edemezler. Buna rağmen senin gözlerin benim bedenimin 

bulunduğu yerde değildir. Dolayısıyla onlar kendilerinin içinde bulunmadığı bir yeri 

algılarlar. Bu güçlüğü çözmek amacıyla Augustinus bu çalışmada görmenin ışın kuramına 

başvurur. Bu görüşe göre, gözler duyu organını nesne ile doğrudan ilişkiye sokan bir ışın 

zerresi yayar. Algılayan bizim gözlerimiz değilse, olasılıkla o görme yeteneğidir. Evet 

böyledir, çünkü görme gücü ilerler ve gözler aracılığıyla gördüğümüz şeyi aydınlatacak 

uzaklığa ışın saçar. Böylece buradan, onun gördüğü nesnenin nerede olduğunu gördüğü ve 
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bunu görmek üzere gittiği noktadan gerçekleştirmediği sonucu çıkar. O halde beni 

gördüğünde gören sen değilsin.”279 

Duyumsamanın gerçekleşmesi için duyu organının zorunlu olduğunu Augustinus bilir. 

O bu konuda döneminin bilimsel verilerinden yararlanır. “O, insan beş dış duyuya sahiptir 

şeklindeki döneminin biliminin sonuçlarını kabul etmişti: Görme, duyma, koklama, tatma ve 

dokunma.”280 O, mektuplarda bu durumu şöyle açıklar: “Eğer ruh maddi şeyleri algılamaya 

yarayan duyuları kullanmadan önce bu şeylerin daha iyi imgelerini oluşturabilirse, bu 

durumda uyuyan insanların zihni uyanık insanların zihinlerinden daha doğru imgelere sahip 

olur ve deli insanlar akıllılardan daha iyi durumda olur; çünkü onlar bu güvenilmez duyular 

tarafından ortaya konan imgelerden daha önce oluşturulmuş imgelere sahip olabilirler ve 

ayrıca onların zihinlerinde gördükleri güneş, akıllı ve uyanık kişiler tarafından görülenden 

aslına daha benzer olacaktır ve hem de yanlış şeyler doğru olanlara tercih edilebilir 

olacaktır.”281 

Duyumsamada bu beş duyunun dışında etkili olan başka unsurlarda bulunmaktadır. 

Öncelikle o “altıncı bir gücün, daha yüksek düzeydeki hayvanların dış duyuların bildirgelerini 

yönetmesine ve onları bir ve aynı nesneye iliştirmelerine izin veren içsel bir duyunun varlığını 

kabul etti. Bu nedenle, aynı çiçek kırmızı, yumuşak ve hoş kokulu olarak algılanmaktadır. Bu 

duyu sayesinde hayvanlar kendi duyumsama eylemlerinin farkında olurlar. Sözgelimi, 

gözlerinin gördüğünü bilmek. Bu içsel duyu ayrıca algılanan nesneleri tehlikeli veya çekici 

olarak, kaçınılması gereken veya benimsemesi gereken bir şey olarak algılayana bildirir.”282 

Bu durumda, topluca ifade edecek olursak, duyumsamada duyu organlarına ilaveten 

duyumsama için gerekli olan etkenlerin, algılanabilir bir nesnenin varlığı, duyu organının 

dikkatini nesneye yönelten bir irade eylemi ve çevredeki uygun koşullar olduğunu görüyoruz. 

Bu etkenlerin varlığında bir nesne duyu organında bir değişiklik meydana getirmek suretiyle 

onu etkiler. Duyu organındaki değişim ruhu etkileyemez fakat ruh bu değişimin farkında olur 

ve kendi ruhsal özünden bir imge meydana getirir. Bu imgelerin maddi mi yoksa tinsel mi 

olduğuna ilişkin tartışmayı sonra vereceğiz. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, ruhun 

duyulardan gelen verilerin imgelerini oluşturması Augustinus’un bilgi felsefesi için büyük 

önem taşımaktadır. Çünkü zihin veya ruhun algıladığı şey maddenin kendisi olamaz. Çünkü 
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zihin ve ruh maddi değildir. Dolayısıyla ona sunulan veri kendi türlerinden olmalıdır ki, onlar 

böylece bu verileri işleyebilsin. Bu nedenle Augustinus’un bilgi felsefesi simgesel bir bilgi 

felsefesidir. De Civitate Dei’nin VIII. kitabında o, konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir: 

“Görülür nesne, bir bakıma kendi sureti olan, görmek suretiyle bir şeyi algıladığımızda 

duyuda ortaya çıkan bir form meydana getirir. Ancak biz aynı duyu vasıtasıyla gördüğümüz 

maddenin biçimini (formunu) bu madde tarafından kendisini görenin duyusunda oluşturduğu 

formdan ayırt etmeyiz, çünkü ikisinin birliği o derecede yakındır ki, onları ayırma olanağı 

yoktur. Fakat biz aklî olarak, görülen kütlenin bazı benzerlikleri kendi duyumuzda 

işlenmedikçe hiçbir şekilde duyumsamaya sahip olamayacağımızı çıkarımlıyoruz.”283 

Duyusal bilgi konusunda insanın hayvanlarla ortak bazı yönleri olmasına rağmen bazı 

unsurlar insanı bu konuda da hayvanlardan ayrı kılar. Sheri Katz’ın ifadelerini kullanırsak, 

“zihinlerimiz kendilerinin ötesindeki şeylerin işaretleri olarak davranmaları konusunda 

fiziksel dünyadaki şeylere izin verir. Şeylerin bu daha geniş anlamını tanıma yeteneği 

hayvanlarla ortaktır. Sözgelimi; olması yakın bir fırtınanın bir işareti olarak barometrik 

basınçtaki düşüşü tanımaları gibi. Durumun bu çeşidi yeterince bilinmektedir. Ancak diğer 

taraftan duyusal bilgiyi aşma yeteneği Augustinus’a göre, bazı kavramların herhangi bir 

anlamda suretler aracılığıyla bilinmediği anlamına gelir. Bilinen nesnelerin kendileri zihin 

için armağandırlar. Ve galiba hayvanlar kendilerine karşılık gelen dış işaretlere sahip olmayan 

şeyleri düşünme yeteneğine sahip değillerdir. Hayvanların düşünceleri kendi çevreleri 

tarafından belirlenmiştir.”284 Katz’a göre, “Augustinus İtiraflar’da doğalcılığında daha ileri 

gider. Bizim epistemik yetilerimiz hayvanlarınkiyle aynılık arz eder. İnsanların zihinleriyle 

hayvanların zihinleri arasındaki başlıca fark birincisinin Tanrı’nın bilgisini elde edebilmesidir. 

O şöyle yazar: Seni hatırladığımda hayvanların paylaştığı bellek bölümlerinin düzeyi üzerine 

yükselirim. Çünkü seni fiziksel nesnelerin suretleri arasında bulamam.”285 

Augustinus insan-hayvan farkını anlatırken dış insan (auter man) ve iç insan (inner man) 

ayrımından yararlanır. Augustinus, “insanların hayvanlarla ortak olarak sahip olduğu şeylerin 

dış insana ait olduğunu söyler. İnsanların hayvanlarla paylaşmadığı yetiler iç insana 

(vicdan/ruh) aittir. İkinci gruba dâhil olanlar insanın yargılama, karşılaştırma ve 

duyumsamaları bir ölçüte göre değerlendirme yetileridir. Birinciye giren özellikler ise fiziksel 
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beden, duyumsama, imgeler oluşturma ve duyumsamaları hatırlama yetisi gibi 

özelliklerdir.”286 

Augustinus’a göre, “hayvanlar bedensel duyular vasıtasıyla maddi şeyleri 

algılayabilirler, onların imgelerini zihinde depolayabilirler, onları hatırlarlar ve arzuladıkları 

şeyleri araştırmak ya da kaçınmaları gereken şeyden uzak durmak için hafızayı kullanırlar. 

Bununla birlikte, hayvanlar insanların yaptığı gibi bu algıları ve hafıza imgelerini doğruluk 

veya mutlak ölçütlerle ilişkilendiremezler. Augustinus bir zamanlar Kartaca’da gördüğü güzel 

bir taş kemeri hatırladığında, zihninde bu kemerin imgesinden basitçe daha fazla şeyin 

bulunduğunu söyler. Ancak zihnimde başka bir şey gözlemlerim ki, bu şeye göre bu sanat 

yapıtı bana zevk verir. Dolayısıyla biz bu özel şeyleri mutlak doğruluk formuna göre 

yargılarız ve bu form akıllı zihnin sezgisi sayesinde fark edilir.”287 

Copleston ise Augustinus’un bakış açısından insanın hem duyular ve hem de zihinsel 

işlemler açısından hayvanlardan belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu söyler. O şunları yazar: 

“Duyumsama insan ve hayvanlarda tam anlamıyla ortaktır; ancak insan maddi şeylerin 

bilgisine sahip olabilir ve de sahiptir. Üçleme Uzerine’de Augustinus, arıların maddi şeyleri 

algılayabildiklerine ve zararlı olandan kaçınıp faydalı olanı araştırdıklarına, ancak onların ne 

şeyleri bilinçli olarak hafızaya işlediklerine ve ne de istediklerinde onları hatırlayabildiklerine 

ve ne de aklın kullanımını içeren diğer herhangi bir eylemi yerine getirdiklerine işaret eder. 

Dolayısıyla duyu nesnelerinin bilgisi konusunda insan bilgisi aslında hayvanlardan daha 

üstündür. Ayrıca insan maddi şeyler konusunda ussal yargılarda bulunabilir ve onları mutlak 

ölçütlere ilişkin tahminler olarak algılayabilir. Sözgelimi, eğer bir kişi bir nesnenin diğerinden 

daha güzel olduğuna hükmederse onun karşılaştırmalı yargısı (güzelliğin nesnel bir niteliğini 

aldığı kabul edildiğinde) güzelliğin mutlak bir ölçütüne ilişkin bir kaynağa işaret eder. 

Halbuki bu veya şu çizgi oldukça düzgündür, bu şekil iyi çizilmiş bir dairedir şeklindeki 

yargılar ideal doğruluk ve geometrik daireye ilişkin bir kaynağa işaret eder. Başka bir 

ifadeyle, böyle karşılaştırmalı yargılar (salt öznel olarak anlaşılması gereken) idealara bir 

göndermede bulunmayı içerir. Bu maddi nesneleri maddi olmayan mutlak düşüncelere göre 

yargılamak daha yüksek bir aklın parçasıdır ve eğer onlar insan zihninin üstünde olmasalardı 

kesinlikle değişmez olmazlardı. Ve bununla birlikte, kendimizden bir şey onlara ilave 

edilmedikçe biz onları kendileri vasıtasıyla maddi nesneleri yargılayabildiğimiz ölçütler 

                                                 
286 De Trinitate IX, 6, 10. 
287 A.g.e. XII, 1, 1-2. 



 96

olarak kullanamamamız gerekir. Ancak maddi ve geçici nesneleri incelemekle ilgili bu 

yetimiz aslında hayvanlarla bizde müşterek olmaması nedeniyle ussaldır, fakat o bir bakıma 

zihnimizin, kendisi sayesinde anlaşılır ve değişmez doğruya dayandığımız ve bağlandığımız 

ve daha aşağı şeyleri ele almaya ve yönetmeye tayin edildiğimiz akıllı özüdür.”288 

O, algı ve bilgi arasındaki ilişkiyi de insanla hayvan arasındaki farklılıklar üzerinden 

değerlendirir. Copleston, Ruhun Özellikleri Üzerine’de Augustinus ile Evoidus arasındaki 

diyaloğu eksene alarak şöyle ifade eder: “Bu konudaki en önemli tartışma Ruhun Özellikleri 

Üzerine’de yer alır. Augustinus, hayvanların algılayabildikleri halde bir akıla sahip 

olmadıklarına ve bu nedenle de bilgiye sahip olamadıklarına dikkat çeker. Evodius ilk etapta 

bu sonucu kabul etme konusunda kendisinin gönülsüz olduğunu görür. Bununla birlikte, biz 

bazen bir köpeğin sahibini tanıdığını söylememizde olduğu gibi, onlardan sanki bilgiye 

sahiplermiş gibi söz ediyoruz. Augustinus, bunun bilgi duyu algısı değildir şeklindeki kendi 

düşüncesine karşı bir meydan okuma olduğunu kabul eder. O önce, bilginin kesinlikle bir 

şeyin algısını ima ettiğini Evodius’un görmesini sağlamaya çalışır. Daha sonra o, hayvanları 

bilgi sahibi olmalarına izin vermekten kaynaklanan saçma sonuçları Evodius’a gösterir. 

Hayvanların bilme gücüne sahip olduklarını kabul etmek onların insanlardan daha yüksek bir 

yaşam tarzına sahip oldukları anlamına gelir. Çünkü onlar bir akıla sahip olmaksızın bilgiye 

sahip olabilmektedirler. Hayvanların bilemeyeceği konusunda Evodius ikna olmuştur, ancak 

hâlâ bir köpeğin kendi sahibini bildiğinin söylendiği durumla ilgili bir açıklama talep 

etmektedir. Augustinus, ‘birçok hayvan duyu algısı konusunda bizden üstündür ancak zihin, 

akıl ve bilgi konusunda Tanrı bizi onlardan üstün kılmıştır. Hayvanların, alışkanlığın büyük 

gücünün yardım ettiği duyu algısı, onların ruhlarını tatmin eden şeyleri ayırt etmelerini sağlar 

ve bunlar çok daha kolay bir şekilde yapılır, çünkü hayvani ruh bedene daha çok 

benzemektedir’ diye yanıt verir. Bu nedenle, köpeğin kendi sahibinden haberdar olması, 

köpeğin alışkanlığın ya da güçlü tecrübenin kendisine eşlik ettiği güçlü algı yetisi sayesinde 

açıklanır. Hayvanlarda bulunan algı her zaman bazı eylemlere yöneliktir –genellikle zevk 

aramaya ya da acıdan kaçınmaya. Buna karşın insan, mutlak idelere dayanarak kendi 

duygularını yargılama ve duyumsamadan haberdar oluşunu bilgiye yöneltme yetisine 

sahiptir.”289 
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Duyumsamada ruhun etkin bir işlevi olduğunu ve Augustinus’un bu konuda Plotinus ve 

Platon’un etkisi altında kaldığını belirtmiştik. Bu anlayışa göre ruh bedenden üstündür ve bu 

üstünlük nedeniyle fiziki yapılar ruhu etkileyemez. Dolayısıyla iki varlık türü arasında bir 

etkilenme olduğunda bu olgu yüksek olandan aşağıya doğru olmalıdır. “Ruh ve beden 

arasındaki ilişki tek yönlü veya tek taraflı bir etkileşimdir; ruh bedeni etkileyebilir, ancak 

beden hiçbir şekilde ruhu etkileyemez. Augustinus duyumsamayı kendi bedeninden 

yararlanan ruhun bir durumu olarak kabul eder. Duyumsama her zaman ruhun bir niteliğidir, 

bedenin değil. Beden hissetmez, daha doğrusu, ruh beden vasıtasıyla hisseder.”290 

 Anlaşıldığı kadarıyla, Augustinus’un ruh ve beden arasındaki ilişkiye dair öğretisi onun 

düşüncesinin zor ögelerinden biridir. “O, duyuları kendileri sayesinde ruhun algılama işlemini 

gerçekleştirdiği bedensel araçlar olarak kabul etti.”291 Ruh belirli bir duyu organı üzerinde 

etkinliğini yoğunlaştırdığında duyumsama yetisi kullanılır. Ruh bedendeki bir tutku, 

rahatsızlık veya hareketi fark ettiğinde ve etkinliğini ve dikkatini bunlar üzerine 

yoğunlaştırdığında duyumsama meydana gelir.”292 “Beden-ruh etkileşimi bir harmanlama 

veya karıştırma çeşididir; bu harmanlama bazen Platon’un Phaedo’sunun Pythagorascı 

terimleriyle, bedenin ruh tarafından düzene sokulması veya düzenlenmesi olarak 

tanımlanmıştır. Bu sürecin zihinsel karşılığı yoğunlaşma olarak isimlendirilir. Örneğin, 

görmede görsel ışın zihinsel yoğunlaşmanın zorunlu zihinsel karşılığıdır. Duyumsama, ruhun 

kendisinden haberdar olduğu beden tarafından doğrudan tecrübe edilen bir şeydir. Augustinus 

yoğunlaşma ve karşıt-devinim kavramlarını zevk ve acı gibi duygulara ilişkin açıklamalarına 

dek genişletir. İkincisinin durumunda ruh daha yoğunlaşmıştır ve bu onun etkinliğindeki bir 

sorun nedeniyledir. Ruh yoğunlaşmanın farkındadır.”293 

Augustinus’un duyumsamanın fiziksel ve psikolojik yönünü düşünmeye çok çaba 

harcamadığını görüyoruz. Onu ilgilendiren daha çok ruhun duyumsamadaki işlevidir. Onun 

‘ruhun niyeti’ diye bir kavram üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ruhun bu ‘öğrenme 

eğilimi’ni Burt’un ifadeleriyle şöyle açıklayabiliriz: “İlk önce, bazı durumlarda özel bir 

duyuyu elde etme veya ondan kaçınma konusunda ön bir seçim ya da arzu olacaktır. Tadı 

nedeniyle özel bir yiyeceği arzu ederiz. Dişçiye gitmekten çekinmeyi tercih ederiz. Çünkü 

tasavvur edilen acıdan kurtulmayı isteriz. İkinci olarak, tüm durumlarda ister bir 
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duyumsamayı araştıralım, isterse bizi zorlayan bir duyumsamaya sahip olalım, dikkat 

edilmesi gereken bir seçime sahip olmalıyız, ya da en azından zaten başlamış olan 

duyumsamayı göz ardı etmemeliyiz. Dikkatimizi başka yöne çevirmekle, gözlerimiz açık 

olmasına ve nesne görüş alanımız içinde olmasına rağmen duyumsamayı kaydederiz. Dünyayı 

bilmek için onun farkında olmalıyız. Sadece bir tecrübeye sahip olmak yeterli değildir. 

Bedenimiz üzerinde bir etkiye sahip olan ve hatta biz kendisini fark etmeksizin bilinçli zihin 

küpünde bulunan bir tecrübeye sahip olmak mümkündür. Cadde boyunca yürüdüğümüz 

esnada sürekli görsel uyarım bombardımanına tutuluruz. Ancak biz sadece dikkat ettiğimizi 

görürüz. Başka konularla ilgilendiğimiz için nerede olduğumuz ve bulunduğumuz yere nasıl 

geldiğimize ilişkin farkındalığı yitiririz. Sürekli hissedilir bir nesneler dünyası tarafından 

kuşatılmaktayız, fakat bazen kendi dünyamız içinde kalırız, çünkü dikkat etmeyi tercih 

etmeyiz.”294 

Yukarıda anlatılanları göz önünde bulundurduğumuzda Augustinus’un aktif bir 

duyumsama kuramı geliştirdiğini görüyoruz. Bu etkinlik ruhun etkinliğinden kaynaklanır. 

Nash’a göre; “Augustinus, duyumsamada ruh imgelerini edilgen bir şekilde duyuların 

aracılığıyla dış dünyadan alır, şeklindeki düşünceyi reddeder. O, ruhun duyumsamadaki 

işlevini aktif olarak anlama konusunda Plotinus’a bağlıdır. Hem özel duyumsamalarla ilgili 

imgeler ve hem de onlara karşılık gelen zihinsel düşünceler (ideas) ruhun etkinliği sayesinde 

meydana gelir. Duyumsama bedene değil ruha aittir. Bir kütle ve onun imgesinin ruhumuzda 

var olmaya başladığını gördüğümüzde ruhumuzdaki imgeyi etkileyen beden değildir. 

Kendindeki mükemmel çabuklukla onu meydana getiren bizzat ruhun kendisidir.”295 

Plotinus’un düşüncelerinden aldığı etkiyi aklımızda tutarak, Plotinus ve Augustinus’un 

bu konudaki düşüncelerini şöyle özetleyebiliriz: “Hem Augustinus ve hem de Plotinus 

algılama konusundaki sonuçlarının bazılarına insanın ruhu ve bedeni hakkındaki düşünceleri 

tarafından sürüklenmişlerdir. Plotinus hem Stoacılar ve Epikurusçular tarafından geliştirilen 

maddeci ruh kuramlarını ve hem de Aristoteles’in ‘ruh bedenin formudur’ şeklindeki 

görüşünü reddetti. Plotinus’a göre ruh bizatihi kendi başına var olan bir gerçekliktir; yani o, 

bedenden bağımsız olarak var olabilir. Duyumsama, bedenle uyum içinde çalışan bir işçi ile, 

beden ise kullanılan aletle karşılaştırılabilir. Beden edilgen ve önemsizdir, ruh aktiftir.”296 
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Augustinus bunlara ilaveten duyumsama sürecinin nasıl gerçekleştiğini de detaylı bir 

şekilde anlatır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi insan önce maddi dünyadan bir nesneyle 

karşılaşır ve bu nesneye dikkat etmeye karar vermesinden itibaren duyumsama işlemi başlar. 

Tinsel ruhumuz algılanan nesnenin varlıkbilimsel biçimini bir form olarak özümseyip 

muhafaza edecekse, algılanan nesnedeki bu varlıkbilimsel biçimin dereceli bir şekilde 

maddesel olmaktan çıkması zorunlu bir eylemdir. Augustinus duyumsama sürecinin evrelerini 

şöyle özetler: “Algılanacak maddedeki şekille başlayan ve düşünen birinin zihnindeki ideayla 

son bulan çeşitli türlerin mantıksal düzenini düşündüğümüzde, her biri sanki kendisinden 

öncekinden doğan dört tür tanımlamak mümkündür: İkinci birinciden, üçüncü ikinciden ve 

dördüncü üçüncüden. Böylece, algılanan nesnenin şeklinden algılayan kişinin duyu organında 

oluşturulan şekil meydana gelir. Duyu organındaki bu şekilden bellekte oluşturulan imge 

meydana gelir. Ve bu imge türünden düşünenin zihninde vuku bulan idea meydana gelir.”297 

Augustinus, maddi formların nasıl olup da maddesel olmayan formlar haline geldiğine 

ilişkin sürecin açıklanması zor, gizemli bir süreç olduğunun farkındadır. Bunu açıklamak için 

o maddi dünyadan somut örnekler verecek ve iç-insan, dış-insan, iç-görme, iç-duyma gibi 

daha sonra detaylandıracağımız bazı ibareleri kullanıma sokacaktır. “Bu sürece ilişkin bir 

anlamayı araştırdığında Augustinus analojilere başvurur. Formların iletilmesinin bir mühür 

yüzüğünün yumuşak balmumuna batırılmasına benzer bir şey olduğunu söyler. Balmumu 

yüzük üzerindeki modeli aynen kopya eder ve bununla birlikte balmumundaki imge özü 

bakımından yüzükteki metalik formdan farklıdır. Ayrıca, yüzük balmumuna batırıldığında biz 

yüzükteki formu, meydana getirdiği imgeden ayırt edemeyiz. Biz sadece yüzüğü 

çıkardığımızda imgenin var olduğunu anlarız ve onun imgesinin balmumu tarafından 

muhafaza edildiğini görürüz. Yüzük olmadığında bile yüzüğün niteliklerini görebiliriz. Bir 

anlamda, balmumu imgeyi hatırlar.”298 Bununla birlikte bu örnekte dikkat edilmesi gereken 

bazı yönler vardır. İnsanda imgelerin oluşumunu anlatmasına rağmen bazı yönleri hatalıdır. 

Şöyle ki; “Yüzük batırıldığında balmumu tamamen pasiftir. Yüzüğün biçimini gördüğümde 

(çünkü ‘biçim’ ‘ontolojik form’ anlamına gelmektedir) imgenin benim duyu gücümde 

meydana gelişi edilgen bir alıcı üzerinde etkili olan bir yüzük tarafından neden alunmış bir 

etki değildir. Daha doğrusu, imgeye, algılayan kişinin mumun dokunuşunun uyarmasına tepki 

verdiğindeki eylemi tarafından neden olunmıştır. Bu tanım Augustinus’un, algılama algılayan 
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kişinin canlı bedeninden doğar, ancak o algılanan kütleden kaynaklanır, dediği yerdeki 

dikkatli dil kullanımı tarafından önerilmektedir. Etkin etmen duyumsamanın kendisinden 

kaynaklandığı kişidir, yani bilen, bilinen şey değil.”299 

Balmumuna batırılan yüzük benzetmesine ilaveten bir örnekle daha algılama sürecini 

açıklamak konunun anlaşılmasında yardımcı olabilir. Örneğimiz Bubacz’a aittir. “Bubacz, 

Augustinus’un algılama sürecinin güzel bir kır manzarasını çizen bir ressam benzeri bir şey 

olduğunu söyler. Ressam pasif bir biçimde duyu organlarını etkileyen gerçek manzaranın 

görüntüsünü alır. Ancak daha sonra ressam aktif bir biçimde manzaranın imgesini üretir; 

manzara tarafından yaratılmamış, fakat daha ziyade resmi çizen kişinin canlı eyleminin 

sonucu olan bir imge. Sonuçta ortaya çıkan resim tür olarak betimlediği gerçeklikten farklı bir 

imgedir. Ancak, sanatçının yeteneği göz önünde bulundurulduğunda o hâlâ algılanan 

manzaranın tam bir imgesidir.”300 

Duyumsama sürecine zihnin yaptığı katkıyı ifade etmek anlamında ezcümle şunları 

söylemek yerinde bir tutum olabilir: “Herhangi bir algısal süreçteki açık farkındalık zihnin ani 

müdahalesi tarafından desteklenir. En kısa algı sürecinde dahi bir dizi hafıza izlenimleri 

zihinde depolanır. Bu böyledir, çünkü tüm zihinsel yoğunlaşma zorunlu olarak belli bir süre 

devam eder. En kısa sesi duymak için bile hafıza gereklidir, çünkü bir sesin başlangıcı geçici 

olarak sesin sonu ile aynı ana rastgelmez.  Augustinus ikna edici olmayan bir şekilde bunun 

genişletilmiş bir kütlenin görsel algısı ile aynı şey olduğunu iddia eder. O, en küçük kütleyi 

dahi eşzamanlı olarak bütünüyle algılayamadığımızı ileri sürer. Hafıza izlenimlerinin bir 

serisinin bu zihinsel dışa vurumu tam algı süreci için zorunludur.”301 

Burada açıklamamız gereken bir diğer konu da imgelerdir. İmgeler çok önemlidir, zira 

zihnin bilgi oluşturmada kullandığı gereçler imgelerdir. Zihin maddenin kendisini kendisinde 

depolayamayacağına göre başka bir şey zihne bu konuda yardımcı olmalıdır. İmgeler nasıl 

oluşmaktadır? İmgelerin kaynakları nelerdir? İmgeleri oluşturan organ hangisidir? İmgeler 

hangi işlevleri yerine getirir? gibi soruları açıklamak Augustinus’un bilgi sürecini açıklamaya 

ilişkin gayretlerini anlamada bize çok yardımcı olacaktır. 
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Augustinus üç imge türünden bahseder: “İlki, doğru duyu izlenimlerini içerir. İkincisi, 

varsayılan şeylerin imgelerini içerir. Üçüncüsü, düşünülen şeylerin imgelerini içerir.”302 “O, 

imgelerin yöntemlerden, duygulanımlardan ya da hatırlama eylemlerinden değil, duyulardan 

elde edildiğini ispatlar. Ancak hafızadaki bilgilerin bazıları duyusal olmayan bir kaynaktan 

gelmelidir.”303 Nash’a göre, “Augustinus imge için iki farklı terim kullanır. O, phantasia 

(imgelem) ve phantasm (hayal) arasında ayrım yapar –ancak her zaman düzenli olarak bunları 

kullanmaz. Phantasia hafızada depolanmış olan duyumsamadan elde edilen basit bir imgedir. 

İmge ile o, duyu organları vasıtasıyla elde edilmemiş, fakat diğer hafıza imgelerinden 

imgelemde oluşturulmuş bir şeyin soyut imgesini kasteder. Bir yandan, babamı sık sık 

gördüğüm için biliyorum, diğer yandan, hiç görmediğim büyük babamı biliyorum. Bunlardan 

ilki bir phantasia ve diğeri phantasm’dır. İlkini hafızamda buluyorum, diğeri zihnimde sahip 

olduklarımdan zihinsel eylemlerim neticesinde doğar. Hafızada bir imge bulmak başka şey, 

bellekten bir imge meydana getirmek başka şeydir.”304 “Maddi dünya ile ilgili imgelerimiz 

hafızada depolanan imgelerle sınırlıdır ve bu imgelerin hepsi (yaratıcı imgelemimizin bile) 

sonunda duyu tecrübesine dek izi sürülebilir. Değişimin değişmeyen yasalarını öğrenebilmek 

için değişim dünyasını tecrübe etmeliyiz. Bir kez çokluğu tecrübe ettikten sonra, artık 

ilerleyebilir ve sonsuz olanı düşünebiliriz. Eğer biz çaba gösteren ve böyle sıçrayışlar 

yapabilme olanağına sahip olan az sayıdaki insanlar arasında isek, bu durumda en azından ara 

sıra değişene ilişkin tecrübemiz sayesinde değişmeyene dokunabiliriz.”305  

İmgeler niçin maddi olmamalıdır? sorusuna Burt’un ifadeleriyle şöyle yanıt verebiliriz: 

“İmgeler maddi olmamalıdır, çünkü kendimizden çok daha geniş bir evreni kapsama yetimizi 

başka türlü nasıl açıklarız? Hatırlanan ve yarı-hatırlanan tecrübelerin neredeyse sınırsız 

karmaşası nasıl açıklanacak? Gökler üzerine düşünüyoruz, bir imgeyi yansıtan bir ayna olarak 

değil. En geniş ayna bile etrafındaki göksel büyüklüğün sadece çok azını geri yansıtır. Ancak 

göklere baktığımızda biz bir hatırlanan imgeler ardıllığı içinde onun hepsini kucaklıyoruz. 

Aslında uzak yıldızların bu imgelerinin bizde çok fazla yer kaplamadığı gözükmektedir. 

Şeylerin form veya niteliklerinin maddi dünyadan duyularımıza, hafızamıza ve zihnimize 

doğru hareketine ilişkin şairane açıklamasında Augustinus şunları söyler: Kütleler, her biri 

etrafımızda gördüğümüz bu güzel dünyanın biçimine kendi katkılarını yaparak kendi özel 
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formlarını çekinmeden bize gösterirler. Sanki hiçbir zaman bilinemeyeceklerini anlamışçasına 

en azından bizim tarafımızdan bilinmeyi isterler.”306 

Augustinus’un sözkonusu üç imge türü Descartes’i haber verir. “Onun bu üç imge türü 

Descartes’ın üç ide türü ile yakın bir benzerliğe sahiptir: Dıştan gelen ideler, yapmacık 

(factitious) ideler ve doğuştan ideler. Şimdi, ideleri (düşünceleri) ele aldığımızda, bana öyle 

geliyor ki, onlardan bazıları doğuştan, bazıları dış dünyadan, yani bana yabancı ve dışarıdan 

gelmekte ve bazıları da benim tarafımdan icat edilmekte veya meydana getirilmektedir. Bir 

şeyin ne olduğunu, bir doğrunun ne olduğunu ya da bir düşüncenin ne olduğunu kavradığımda 

kendi doğamdan başka herhangi bir güce dayanmaksızın bunu yapma gücüne sahip olduğum 

görülecektir. Diğer yandan, bir ses duyduğumda, güneşi gördüğümde ya da ateşi 

algıladığımda şimdiye dek kendi dışımda bulunan şeylerden hareket ederek bunları 

yargıladım. Son alarak, bana öyle geliyor ki, denizkızları, kuş başlı ata benzeyen yaratık ve 

ejderhalar benim kendi zihinsel icatlarımdır.”307 

Augustinus, Descartes’ın sözü geçen üç ide türüne karşılık gelen imgeleri detaylıca 

açıklar. O, bu açıklamalarıyla sanki önceden Descartes’ın söz konusu düşüncelerini haber 

verir. Birinci imgelere gelince, “Augustinus’un (Descartes’ın dış idelerine karşılık gelen) 

ideleri duyu tecrübesinden gelen imgeleri içerir. Yedinci mektubunda Augustinus -mektubu 

kendisine yazdığı- Nebridus’un, sadece bedensel duyulara sahip olması nedeniyle zihnin 

Kartaca şehri ya da bir arkadaşın yüzü gibi şeylerin imgelerine sahip olacağını kabul 

edeceğinden emindir. Augustinus, ruhun, kendi cismanî duyularından yoksun olsa bile, maddi 

nesnelerin imgelerini meydana getiremeyeceğinden emindir. Bunu desteklemek amacıyla o, 

duyu organları bu türler için zorunlu koşul olmadığında uyuyan ya da deli olan bir kişinin 

ayık ya da akıllı bir insanınkinden daha güvenilir imgelere sahip olabileceğini iddia eder. 

Augustinus, bu imgeyi kelimenin tam anlamıyla göremeyeceğimizi kabul eder, yani biz 

genellikle sadece algılanan nesneyi fark ederiz. Ancak, bir yüzük balmumuna batırılmış 

olduğunda imgeyi göremememize rağmen, hâlâ bir imgenin bulunması gerektiği açıktır, 

çünkü yüzük çıkartıldığında iz olduğu gibi kalır. Başka bir örnek alırsak, yüzüğün sıvı bir 

maddeye batırıldığını farz edelim. Yüzük çıkarıldıktan sonra hiçbir iz görülmez. Ancak yüzük 

sıvıda batırılmış durumda iken bir kişi belli bir tarzda bir izin bulunmadığını öngörmeye 

cesaret edebilir mi? Augustinus’un düşüncesi, biz bir nesneyi algıladığımızda genel olarak bir 
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imgenin değil de algılanan nesnenin bilgisine sahip oluruz. Bununla birlikte, 

düşündüğümüzde biz nesnenin bazı benzerlikleri olmaksızın duyumsamanın mümkün 

olmadığını anlarız. Böylece, belli şekillerinde duyu organları ile ilişkilendirilmedikçe zihnin 

sahip olamadığı bazı imgeler bulunmaktadır.”308 

İkinci tür imgelere gelince, Augustinus bu imgelerin nasıl meydana geldiğini ve bu 

imgelerin kaynaklarını detaylı bir şekilde anlatır. “İmgelerin bu söz konusu çeşidi 

(Descartes’ın yapmacık ideleri) imgelemden gelen imgeleri içerir. Sözgelimi, Yunan 

mitolojisinin bir Tanrı’sının veya insan başlı atın veya tek boynuzlu atın bir imgesine sahip 

olunabilir. Ya da bir kişi bir doğruyu örneklediğinde ya da öğrettiğinde imgeler meydana 

getirebilir. Ayrıca bir kişiye bir hikâye anlatıldığında o kişinin anlatılan olayların resimlerini 

ya da imgelerini kendi zihninde bulması ortak bir deneyimdir. Bu imgeler deneyimden 

çıkarılan imgelere oranla daha çok şüpheye açıktır. Ancak, bu düşlerin tecrübe edilen 

imgelere oranla daha çok yanlış olduğundan kim kuşku duyacak? Bizim düşündüğümüz, 

inandığımız ve imgelediğimiz şeylerin tamamen yanlış olduğu ve gördüğümüz ya da tecrübe 

ettiğimiz şeylerin çok daha doğru olduğu eşit şekilde doğrudur. Zihin duyulara dayanmayan 

bir türden imgelere sahip olabilir. Augustinus, zihnin duyulardan elde ettiği bu imgeleri 

birleştirme ve ayırma konusunda doğuştan bir güce sahip olduğumuzu önerir. Örneğin, bir 

kişi duyumsamadan elde edilmiş bir karga kavramına sahip olabilir. Bununla birlikte, bu 

imgeye daha uzun kanatlar ve farklı bir renk eklemek mümkündür ve bu yolla sonuçta hiçbir 

zaman algılanmamış bir şeyin imgesi oluşturulabilir. Duyular sayesinde ya da türetim ya da 

eksiltme yoluyla elde edilen bir veriyi değiştirmek imgelem için olasıdır. Böylece kendi 

bütünlükleri içinde hiçbir duyu organı tarafından tecrübe edilmemiş şeyler meydana getirilir. 

Ancak bu yeni imgelerin parçaları farklı zamanlarda algılanmıştır. Bir kişi bir denizi 

gerçekten görmemesine rağmen bir kap içindeki suyu görmek suretiyle denizin neye 

benzediğini tasarımlamak olanaklıdır. Bununla birlikte istisnalar vardır. Tatlarına 

bakmaksızın çilek ve kirazların tatlarının neye benzediğini tasavvur edemeyiz. Görme yetisi 

olmaksızın doğmuş insanlara ışık ve renkler hakkında soru sorulduğunda yanıt 

verememelerinin nedeni de budur. Onlar rengi tasavvur edemezler, çünkü hiçbir renk 

algılamamışlardır.”309 
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2-Duyu Bilgisi 

Son olarak üçüncü türü, doğuştan imgeleri açıklayacağız. Bu imge türü zihinsel görme 

yetisinin nesnesini teşkil eden türdür. “Descartes’ın doğuştan idelerine tekabül eden bu küme, 

duyuların herhangi bir şekilde kullanımı dışında yalnızca akıldan kaynaklanan imgeleri 

içermektedir. Augustinus belli bir süre sonra bu imgeler çeşidini imgeler başlığı altında 

tartışmaya son vermiştir. Bu tür ideler rakamlar arasındaki ilişkileri, müziksel uyumun, ahlâkî 

ölçütlerin ve diğer tümellerin bilgisini içerir. Resmedilemeyen bu imgelerin güvenilirliği, 

ruhun duyulardan ayrı olarak doğruyu bilme gücüne sahip olduğuna işaret eder.”310 

Duyumsama konusu beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Göreceğimiz üzere 

duyumsamayla ilgili temel sorunlar Augustinus’un içselliğinden kaynaklanmaktadır. 

“Duyumsamayı anlamaya çalışırken onun karşılaştığı ilk sorun ‘bağlantı’ sorunudur. Maddi 

bir şeyi bilmemiz için bir şekilde bu şey ‘bizde’ olmalıdır. Ancak maddi nesneler dışsaldır; 

kendisi sayesinde bildiğimiz güç hem içsel hem tinseldir. Her ne olursa olsun o şeyi o özel şey 

yapan bu mükemmeller, bu nitelikler, bu biçim bize hazır olmalı ve bizde bulunmalıdır. 

Ağacın yeşili, yapraklarının güzel kokusu, kabuğunun sertliği, bunların bizim tarafımızdan 

bilinebilmesi için onlar bir şekilde bizim parçamız olmalıdırlar. Ancak süreç bizim bu 

nitelikleri üstlenebilmemize müsaade etmez. Yeşil bir ağacı ‘görmek’, yani yeşile boyanmış 

bir ota sürtünmeye benzemez. Bizim ‘yeşil’ algılamamız bir yüzey olayı değildir ve elde 

ettiğimiz her yeni bilgi tarafından değiştirilmemize rağmen (yeşili gören ‘ben’, bu algıdan 

yoksun olan ‘ben’den bir parça farklıdır), biz algılanan şeye dönüştürülmüyoruz.”311 

Madde ve tinsel arasında bağıntı kurmada sorun çıkması daha çok Augustinus’un 

madde ve ruh arasında kökten bir ayrım yapmasının bir sonucudur. O birci (monist) olsaydı 

ya da madde ve ruh arasında böyle keskin bir ayrım yapmasaydı belki de bu sorun baştan 

çözülmüş olurdu. Burt’un ifadeleriyle söylersek, “bu sorun iki yönlüdür: Kaba maddi bir 

kütlenin formunun nitelikleri tinsel bir güç tarafından nasıl özümsenebilir? Gerçekte, beden 

denli kaba herhangi bir şey, bedenden üst düzeyde olmasına rağmen akıllı ruh üzerinde nasıl 

etkide bulunur? Augustinus ilk soruya maddeden zihne kadar olan hareketin, bedene varlık 

veren özel maddi biçimin zihin tarafından bir düşünce olarak ifade edilebilmesine dek 

kademeli olarak tinselleştirildiği aşamalar serisi sayesinde gerçekleştiğini önererek yanıt verir. 
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İkinci soru aktif duyumsama kuramı olarak isimlendirilegelen varsayım üzerinden 

yanıtlanabilir. Augustinus’un kuramı aktif olarak isimlendirilir, çünkü bu kuram 

duyumsamanın nedeninin algılanan maddi nesne olmadığını iddia eder. Algılayan, insanın 

tinsel ruhudur. Augustinus algılama eyleminin algısal uyarıcıya karşı bir tepki olduğu açık 

gerçeğini seve seve kabul eder. Biz gerçekte gördüğümüz şey tarafından hareket ettiriliriz. 

Daha önce algılanan duyu imgelerini birleştirmek suretiyle istediğimiz herhangi bir şeyi 

imgeleyebiliriz, ancak istediğimizi algılayamayız. Ses çıkarmayan bir şeyi duyamayız. 

Pencereden bakıp orada olmayan bir fırtınanın üzerimize gelmekte olduğunu göremeyiz. 

Gerçek bir fırtına bizim için en azından bir fırtınayı gördüğümüz koşuldur. Basitçe söylemek 

gerekirse, olmayan bir şeyi göremeyiz.”312 

Augustinus’un sözü geçen aktif bilgi kuramını tercih edişinde yine Manicilik etkili 

olmuştur. Nash’a göre, “Augustinus edilgen bir algı kuramını maddecilikle ilişkilendirir. 

Hiçbir zaman bir Stoacı ya da Epikurosçu olmamasına rağmen, kişisel olarak maddeciliğin 

başka bir çeşidinin hatalarına bulaşmıştır. Manici maddeciliği reddettiği ve ruhun manevi 

doğasını vurguladığı için, onun edilgen bir kuram geliştirmesi imkânsızdır. Bununla birlikte, 

bu durum dahi onun konumunu önemli ölçüde güçlendirmez. Aristotelesci bilgi felsefesine 

tanıdık olsaydı, edilgen algılama kuramının ve maddeci metafiziğin bir arada bulunmaması 

gerektiğini anlayabilirdi.”313 

Aracı kuramına (The theory of a medium) göre havayı titretme aracı gibi bir aracın 

kulağı etkilemesi ve duymayı olanaklı kılması gerekmektedir. Diğer yandan, görmenin 

gerçekleşmesi için bedeni duyu organı ile dolaysız bir ilişki içine sokan ışın kuramı yer 

almaktadır. Bu iki kuram nasıl uzlaştırılabilir? Nash’a göre bu sorunun Augustinus açısından 

birkaç olasılı yanıtı bulunmaktadır. “Duyumsama, bedensel değişimlerden ruhun dolaysız bir 

şekilde haberdar olması olduğu için, ne ışının ve ne de aracının duyumsama için zorunlu 

olmadığı ileri sürülebilir. Bu tutum açıkça algılama sorununu duyumsama ile ilgisiz hale 

getirerek zorluktan kurtulmaya çalışır. Ancak açıkçası o, sorundan kurtulamaz, çünkü duyu 

organında fiziksel bir değişim olmaksızın duyumsama olanaklı olabilir mi? diye sorulabilir. 

Augustinus’un yanıtı, hayırdır. Algılanabilir bir nesne belli bir tarzda bedeni etkilemediğinde 

bedensel değişim meydana gelebilir mi? Bir kez daha Augustinus olumsuz yanıt verir. Eğer 

bedensel değişim algılanan nesnenin bir eylemine dayanırsa, bu durumda duyumsama da 
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bağımsızdır.  Eğer bedensel etkiyi doğurmak için bir aracı veya ışın zorunlu ise (bu etkinin 

kendisi duyumsama olmamasına rağmen) duyumsama için aracı veya ışın zorunludur.”314 Bu 

konuda onun çelişkili yanıtlar arasında gidip geldiği gözüküyor. Işın kuramı ile aracı kuramı 

arasındaki bu açık bağdaşmazlığa ilişkin onun diğer mümkün çözümü; “belli bir uzaklığı 

görmeyi açıklamak üzere ışın kuramını ve duymayı açıklamak için de aracı kuramını 

geliştirmesidir.”315 Ancak anlaşıldığı üzere, Augustinus’un bu ayrımdan da tatmin olmadığı 

ve bunun bir kaçış yolu olduğu sezilmektedir. 

Ancak tüm bunların ötesinde sorun aktif duyumsama kuramından kaynaklanmaktadır. 

Nash’ın satırlarıyla, “Augustinus’un sorununun gerçek kaynağı, onun ruh kendisine göre 

hareket edilen olmaktan çok kendisi hareket edendir şeklindeki yaklaşımıdır. Duyumsama 

duyu organındaki fiziksel bir değişimin ruh tarafından fark edilmesi olarak kabul edilirse ve 

eğer duyu organı kendisinden belli bir mesafe ile ayrılmış bir nesneyi ‘görür’ ise, bu durumda 

ruh duyu organının gördüğü yerde algılama işleminde bulunur. Kesinlikle o gördüğü yerde 

algılar, çünkü duymak algılamaktır. Dolayısıyla ya onun yaşamı o uzaklığa yayılır ve bu 

gerçek sayesinde o orada bulunur, ya da onun algılaması kendi yaşam alanının ötesine geçer 

ya da onun yaşamı var olmadığı yerde de bulunur. Augustinus’un bu tartışmaya ilişkin sonucu 

açık bir çözüm bekleyenler için hayal kırıklığına uğratıcı bir niteliktedir. O, algılama 

sorununu, ‘tüm bunlar büyük oranda saçmalıktır’ diyerek çözümsüz bırakır.”316 

Son olarak, Augustinus’un bilgi felsefesinde duyu bilgisinin nasıl bir yer işgal ettiğini, 

duyu bilgisinin niçin önemli olduğunu ve niteliğini kısaca özetlemek istiyoruz. Öncelikle şunu 

belirtelim ki, “Augustinus’a göre tam anlamıyla bilmek, değişmeyen bir nesneyi düşünce 

aracılığıyla kavramaktır; asıl bilgi budur. Asıl bilgiler değişmez, sürekli ve zorunlu olana 

ilişkin bilgilerdir.”317 Bu pasaj onun bilgi kuramında duyu bilgisinin yerini belirlemek 

açısından faydalı olabilir. Daha önce belirttiğimiz gibi, kendisi dışındaki dünyanın olgularına 

sahip olduğu konusunda Augustinus’un hiçbir kuşkusu yoktur. Duyu, var olan, düşünen ve 

arzu eden bir varlık olarak onun kendisinin doğrudan farkında oluşunun bir parçasıydı. O 

ayrıca, bu algıların kendisinin dışındaki maddi varlıklar dünyası hakkında güvenilir bilgi 

verdiğine inanıyordu. Dış dünya hakkında böyle güvenilir bilgiye sahip olmak onun için 

büyük bir pratik öneme sahipti. O mutlu olmak istiyordu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 
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onun tüm felsefi incelemelerinin ardında yatan itici neden mutlu olma arzusuydu. Mutluluğun 

bu varlığı, iyiye sahip olduğunda susuzluğunu giderecek gerçekten var olan şeyi bulmaya 

dayandığına inanmıştı. O bu iyinin kendisi dışında bir şey olduğunu biliyordu. Onun hakkında 

bir şeyler bilmek ve belki de kendisini mutlu kılacak bazı iyileri bulmak için kendisinden 

kopması ve bu diğer dünyaya dokunabilmesi çok önemliydi. Duyu bilgisi de dış dünya ile 

insan arasında bulunan bir köprüydü. Fakat sadece bir köprü. Ancak duyusal bilgi daha 

yüksek amaçlara hizmet edeceğinden duyumsama sürecinin araştırılması ve anlaşılması onun 

amaçları açısından önemlidir. 

Bu konudaki incelemeleri farklı sonuçlar sergiler. “Bazı metinler doğru ve yanlış 

arasında yanılmadan ayrım yapmamızı sağlayabilen duyu algısı özelliklerine sahip 

olmadığımızı önermek suretiyle algılamanın dış dünya hakkında herhangi bir bilgi verdiğini 

kuşkulu hale getirir. Ancak diğer birçok metin dış dünyayı bilebileceğimizin lehinde 

iddialarda bulunur. Augustinus bu bilgiyi scientia olarak isimlendirir ve bunun karşısına da 

mutlak ve değişmez doğruların bilgisini, sapientia (ilim) koyar. Görsel yanılmaların bile bir 

tür tutarlılığı vardır. Augustinus, bir nesneye dair algımız kapsamlı olduğunda ve yetilerimiz 

normal olarak işlediğinde dış dünya hakkında güvenilir bilgi elde edilebileceğini iddia 

eder.”318 “Augustinus aslında bir doğruluğun bulunduğuna güvenini hiçbir zaman kaybetmez. 

Sorun, onun düşündüğü kadarıyla insanın kapasitesiyle ilgilidir.”319 

Duyusal bilginin gerekliliği konusunda De Trinitate’de şunları yazar: “Bedensel duyular 

sayesinde öğrendiğimiz şeyin doğruluğundan kuşku duymak bizim için olanaksızdır, çünkü 

duyular sayesinde biz yeri göğü ve yer ve gökteki bizim için bilinir olan şeyleri bilmeyi 

öğrendik. Okyanusların, şehirlerin ve karaların var olduğunu kendi duyularımıza veya 

başkalarının duyularına güvenmeksizin nasıl bilebiliriz? Ancak becerikli bir insan 

algılanabilir olanın gerçekliğini göz ardı edemezken, akledilir alana ilişkin bir çalışmanın 

dışında duyu üzerine odaklanmanın, onu mutlak ve değişmez olan doğru bilginin nesnesinden 

uzak tutacağı konusunda da o uyarılmalıdır.”320 De Civitate Dei’de de bunu destekleyen 

ifadeler bulunmaktadır. O burada “Hristiyanların zihnin beden yardımıyla kullandığı duyu 
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deliline inandıklarını söyler; çünkü eğer duyularına güvenen kişi bazen aldatılırsa, bu kişi 

hiçbir zaman güvenmemesi gereken imgeler tarafından çok daha kötü bir şekilde aldatılır.”321 

Kesinliğinden hiçbir kuşku duymadığımız matematiksel bilgi de duyumsamada 

somutlaşır. Ancak onlar özleri itibariyle duyusal değildirler. “Augustinus, rakamlar kendi 

nitelikleri nedeniyle değil de daha çok görünür şeylerin imgeleri olarak zihnimizde izlenim 

bırakırlar ve duyular vasıtasıyla maddi nesnelerle iletişim kurmamızdan kaynaklanırlar 

şeklindeki mümkün yanıtı düşünür. Augustinus Evoidius’a, rakamların kendileri duyular 

sayesinde algılansa bile, duyu tecrübesi rakamlar arasında var olan bağıntıyı ve rakamlar 

üzerinde yapılabilecek işlemleri algılayamaz. Ayrıca, duyular sadece alçalıp yükselen ve 

değişen durumları haber verebilir. Sözgelimi bir kişi güneşi, yıldızları ya da dünyayı 

algılayabilir, ancak bu algılara dayanarak onların ne kadar devam edeceklerini bilemez. 

Bununla birlikte, yedi artı üçün on etmesi sadece bugün değil her zaman aynıdır. Yedi ve üç 

şimdiye kadar hiçbir zaman başka bir toplama eşit tutulmadı ve hiçbir zaman da 

tutulmayacaktır. Bu nedenle, bir kez daha rakamların biliminin duyumsamadan bağımsız 

olduğu gösterilmiş olur.”322 

Bu saydığımız hususları Copleston şöyle ifade eder: “Augustinus duyular aralığıyla 

kavranabilir olan nesnelerin insan zihninin uygun nesnelerini oluşturduğunu düşünmedi. 

Ruhun Tanrı’ya yönelimiyle en çok ilgilendiği sırada, maddi nesnelerin zihnin Tanrı’ya 

yükselişinde bir başlangıç noktası olduğu ona göründü, ancak bu bakımdan bile ruhun kendisi 

daha uygun bir başlangıç noktasıdır; biz kendi içimize dönmeliyiz, ruhun ve Tanrı’nın 

imgesini Tanrı’ya ulaşmak için bir atlama taşı olarak kullanmalıyız. Bununla birlikte, maddi 

şeyler, duyuların nesneleri, aslında değişken olsalar bile ve ruhtan daha az Tanrı’nın uygun 

görünümleri olsalar da duyu nesnelerine odaklanmak en büyük hataların ortaya çıkmasına yol 

açsa da, biz bilgimizin büyük bir çoğunluğunda duyumlara bağımlıyız ve Augustinus’un 

duyunun nesneleri konusunda salt kuşkucu bir tutum alma gibi bir niyeti yoktur. Duyu 

bilgisindeki hata olasılığını kabul etmek başka şeydir ve duyulara güvenmeyi tamamen 

reddetmek başka şeydir. Bu nedenle, filozoflar duyulara karşı çıkabilir, ancak kendi bilincinde 

olmayı reddedemezler dedikten sonra Augustinus derhal duyular aracılığıyla öğrendiğimiz 

şeyin doğruluğundan kuşku duymak bizden uzaktır diyerek devam etmektedir; çünkü biz 

onun sayesinde cennet ve cehennemi bilmeyi öğrendik. Başkalarının tanıklığından çok şey 
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öğrendik ve bazen yanıltılmamız olgusu tüm tanıklığı reddetmek için haklı bir neden teşkil 

etmez. Sadece kendi algılarımızın değil, fakat diğer insanların algılarının da bilgimize çok şey 

eklediğini kabul etmek zorundayız. Pratik yaşam açısından duyulara güvenmek zorunludur ve 

hiçbir zaman duyulara güvenmememiz gerektiğini düşünen biri, onlara güvenmekle 

düşebileceğinden çok daha büyük hataya düşer. Bu nedenle Augustinus, duyulara 

inandığımızı ve başkalarının tanıklığını onaylamamız gibi onları onayladığımızı söyler. 

Ancak o özellikle mutlak doğruların bilgisiyle ve bu mutlak bilgilerin Tanrı’yla ilgisiyle 

ilgilendiği için, onun duyuların değişen nesnelerine dair bilgimizi düşünmeye çok vakit 

harcaması mümkün değildi. Platonculuğun onu tinsel ilgi ve bakış açısıyla bağlaması gerçeği, 

Augustinus’u maddi nesneleri bilgimizin uygun nesneleri olarak görmemeye itti. Çünkü 

maddi nesneler değişkendir ve onların bilgisi, kendilerinden daha sabit olmayan bedensel 

duyu organlarına dayanmaktadır. Duyu nesnelerinin doğru bilgisine sahip değilsek, bu sadece 

öznedeki herhangi bir eksiklik nedeniyle değil, fakat ayrıca nesnedeki kökten bir kusur 

nedeniyledir. Başka bir ifadeyle, Augustinus’un duyu bilgisine karşı tutumu Platoncudur.”323 

Bilginin nesnesinin değişmeyen bir şey olmasında ısrar eden Augustinus, De Quantitate 

Animae’de bunu şöyle ifade eder: “Bazı filozoflar ve de çok iyi düşünürler zihin tarafından 

kavranan şeyin bile, bu kavrama zihnin herhangi bir delil tarafından kendisinden 

uzaklaştırılamayacağı kadar sağlam olmaksının, bilgi ismini hak etmediğini düşündüler.”324 

Duyu algısı bilgi ismini hak etmemektedir. Çünkü duyularla algılanan başka şeydir, bilgi 

başka şeydir. Bilgi daha çok zihinle ilgili bir şeydir. Duyumsanan şeyler değişkendirler ve 

değişken şeylerin bilgisi değişmeyen doğruyu vermekte yetersiz kalır. 

Yukarıda sözü geçen konularda Augustinus’u kendinden önceki filozoflarla ilişkisi 

içinde okumak onu daha anlaşılır kılabilir. Nash’a göre, “Augustinus’un düşüncelerinin çoğu 

onun felsefi ortamına aşina olmayan kişilere tuhaf ve hatta yanlış görünebilir. Onun öğretileri, 

sözgelimi, Plotinus’un Aristotelesçi, Stoacı ve Epikurosçu epistemolojiler tarafından 

geliştirilen öğretilere karşı geliştirdiği öğretiyle karşılaştırıldığında, makul olmasalar bile en 

azından anlaşılırdır.”325 “O, bu konuda Platon ve Plotinus ile birleşir. Doğrunun ölçütünün 

bedensel duyularda bulunduğunu düşünen ve tüm bilginin böyle kuşkulu ve aldatıcı bir 

tanıklık tarafından değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiğine bizi inandıranlarla 
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karşılaştırıldığında, Platoncuların bunların dışında kaldığını yazar. Augustinus’un eleştirileri 

özellikle bilginin birleştirilmesi için gerekli olan kavramların duyumsamadan elde 

edilebildiğini düşünen Epicurosçuları ve Stoacıları hedef almıştır. Aksine Augustinus, 

doğruluk, güzellik ve iyiliğin ölçütlerinin sadece duyumsamadan elde edilemeyeceğinde ısrar 

eder. Bununla birlikte o, hem kendisinin ve hem de Platoncuların duyumsamayı 

reddetmediğini açıklar; onlar sadece duyumsamayı kendi uygun yerine koymaktadırlar. 

Kesinlikle haklı olarak başka herkese tercih ettiğimiz Platoncular, duyu yetilerini 

abartmaksızın veya reddetmeksizin, zihin ile kavranabileni duyu ile kavranabilenden ayırt 

edebiliyorlardı.”326 

Buraya dek anlattıklarımız bilginin en aşağı seviyesidir. Bilginin bu seviyesi tüm 

kusurlarına rağmen önemlidir. Çünkü amaç düşünsel bilgeliğin artırılması ve geliştirilmesi 

olsa da bilginin bu düzeyi olmaksızın yaşamımızı devam ettiremeyiz. Bu nedenle de zihnimiz 

değişen maddi şeyleri iyi kullanmaya yönelmelidir. Ancak bu değişen geçici şeyler mutlak ve 

değişmeyen şeyleri elde etmeye hizmet etmeli, bunlardan mutlak olana geçilmelidir. Sözü 

geçen mutlak şeyler bilginin insana ait olan en yüksek düzeyi, duyuların aracılığı olmaksızın 

yalnızca zihin sayesinde düşünülen şeylerdir. Bu eylem ile elde edilen şeye de ilim (sapientia) 

diyoruz. Daha sonra detaylıca ele alacağımız bu düzeyden daha aşağıda bir bilgi düzeyi daha 

bulunmaktadır. Bu aşamada zihin maddi nesneleri mutlak ve maddi olmayan ölçütlere göre 

yargılar. Bilginin bu düzeyi ussal bir düzeydir, dolayısıyla da insanlara özgüdür ve 

hayvanlarla paylaşılmaz. Ancak bu düzey duyuların kullanılmasını gerektirir ve algılanabilir 

nesnelerle ilgilidir. Çünkü bu bilgi düzeyinin nesneleri mutlak ve maddi olmayan nesneler 

değil, algılanabilir nesnelerin imgeleridir. Bu aşama eyleme yöneliktir, ancak bilgelik eyleme 

değil düşünmeye yöneliktir. Kendisi aracılığıyla geçici şeylerden yararlandığımız eylem 

mutlak şeyler üzerine düşünmekten farklıdır ve önceki bilgi olarak isimlendirilirken sonraki 

ilim olarak sınıflandırılır. Bu ayrımda öne çıkan nokta ilimin derin düşünme ile ve bilginin 

eylem ile ilgili olmasıdır. Bu aşamaları incelemeden önce bu aşamaları anlamaya hizmet 

edecek birkaç kavramı, iç-ben ve ruh, açıklamak bu aşamaların daha iyi anlaşılmasında 

yardımcı olacaktır. 
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III. BÖLÜM 

RUHSAL GÖRME 

1İçinsan 

İç-insan, iç-duyma, iç-görme, iç-ben ibareleri Augustinus’un epistemolojisinde önemli 

bir yer tutar. O bu ibareleri bazen birbirinin yerine kullanır. Bu ibarelerin kullanımı bir 

yandan insanın kendini tanımasına yönelik iken diğer yandan bilgi felsefesinin birer 

parçasıdır. Bu ibarelerin kullanımının Augustinus’un eserlerinde kademeli olarak arttığı 

gözükmektedir. Ancak ilk dönem yapıtlarında örtük bir şekilde bu ibarelere başvurulur. 

Sözgelimi Contra Academicos’da şunları okuyoruz: “İnsanda, haklı olarak insanda bulunan 

tüm diğer şeylere egemen olan ve diğer tüm şeylerin yasa koyucuları olarak kendisine boyun 

eğmesi gereken şeyden daha iyi ne olabilir. Bununla birlikte, başka bir tanımda ısrar 

etmediğimiz müddetçe, bu, zihin ya da akıl diye isimlendirilebilir.”327 Ancak Bubacz’ın 

ifadeleriyle ifade edersek, “ister açıkça isterse örtük bir şekilde kullanılmış olsun, iç-insan 

eğretisi Augustinus’un bilgiye ilişkin açıklamasına egemendir.”328 

Bilgi ile ilgili olarak sormak zorunda olduğumuz ilk soru ‘Gerçekte neyi biliyorum?’ 

sorusudur. Ancak kendimizle ilgili olarak ne biliyoruz? “Augustinus öfke içinde sorar, o halde 

neden zihne kendini bilmesi emredilmiştir? O, ‘kendini bil’ öğüdünün kendinden 

uzaklaşmama ve Tanrı’nın kanatları altında kendi doğasına göre yaşama öğüdü olarak 

anlaşılması gerektiğine inanır.”329 İç Konuşmalar’ın (Saliloquies) başında Augustinus ile 

muhatabı akıl arasındaki şu diyaloğa tanık oluyoruz: 

“Akıl: O halde, bilmek istediğin şey nedir? 

Augustinus: Kendilerine dua ettiğim tüm bu şeyleri. 

Akıl: Onları kısaca özetle. 

Augustinus: Tanrı’yı ve ruhu bilmek istiyorum. 

Akıl: Başka. 
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Augustinus: Başka hiçbir şey.”330 

Kendim hakkında gerçekte neyi bilebilirim? diye bir soruyu sorduğumuzda, kendimiz 

hakkında Burt’un ifadeleriyle şunları keşfederiz: 

“1- Kendimi var olan, düşünen, kendimin dışında olduğu gözüken bireysel maddi 

şeylerin, yani benim parçam olmayan şeylerin algısına sahip bir varlık olarak biliyorum. 

2- Duyularımın nesnelerini, bu masanın sertliğini, bu odanın duvarlarının rengini vs. 

algılıyorum. 

3- Maddi dünyaya ilişkin geçmiş tecrübelerin ve tarihimi oluşturan geçmiş olayların 

anılarına sahibim. Ayrıca salt soyut olayları hatırlayabilirim. Sözgelimi, bir geometri 

probleminin çözümü, mantıki bir terimin tanımı. 

4- Maddi dünyanın geçmiş tecrübelerini birleştirme sonucu oluşturulan tasavvurlara 

sahibim. Bu nedenle at ile insan imgelerini birleştirmek suretiyle bir ‘insan başlı atın’ neye 

benzediğini tasavvur edebilirim. Ayrıca daha önceden bilinen fikirlerden ve kanıtlardan yeni 

fikirler ve kanıtlar keşfetmeme izin veren yaratıcı imgelemlere sahibim. 

5- Salt ‘soyut’ şeylerin ayırdındalığına sahibim, örneğin, adalet düşüncesi, mutlak 

normlar olarak iyilik, adil eylemler olarak düşündüğüm şeyin karşıtı düşünceler, ‘iyi’ olarak 

isimlendirdiğim insanlar. 

6- Yargılar oluşturduğumun ve böylece gerçek dünya üzerine düşüncelerimi zihinsel 

olarak ilişkilendirdiğimin ayırdındayım. Sözgelimi, ‘Sarah, Mary’nin kızkardeşidir’, ‘insan 

akıllı bir hayvandır.’ Ayrıca salt soyut konularla ilgili yargılar oluşturuyorum. Örneğin, 

üçüncü şeye eşit olan iki şey birbirine eşittir. Bu yargılardan bazıları sadece kesin olarak 

doğru değildir; onlar zorunlu olarak doğrudur, yani onlar sadece bu dünyada değil, fakat 

ayrıca mümkün her dünyada doğru olmalıdır.”331 

Augustinus’un klasik ‘kendini bil’ öğüdünü, kendisini bilme konusunda zihne yapılmış 

bir öğüt olarak yorumladığı gözüküyor. O böyle bir incelemeye neyin neden olduğuna ilişkin 

pek bir şey söylemezken, zihnin kendisini bilme konusunda neden başarısız kaldığını 

sormadan edemez. Hiçbir şey zihne kendisinden daha yakın değildir. Zihin sadece kendini 

değil başka zihinleri de merak edebilir. Matthews’e göre, Augustinus diğer zihinleri bilme 

sorununu, Diğer Zihinlerle Benzerliğe Dayalı Kanıt diye adlandırılan bir kanıt ile açıklar: 
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“Çünkü bize benzerliğinden dolayı bedenlerin kendileri sayesinde başkalarının bizimle 

birlikte yaşadığını fark ediyoruz. Tıpkı yaşam esnasında kendi bedenimizi hareket ettirmemiz 

gibi diğer bedenlerin hareket ettiğini anlıyoruz. Çünkü yaşayan bir beden hareket 

ettirildiğinde gözlerle görülmeyen bir şey olan zihni görmemizin bize uygun hiçbir yolu 

yoktur. Ancak benzer şekilde bedenimizi hareket ettirmek için bizde bulunan şey gibi bir 

şeyin bu bedende bulunduğunu algılıyoruz; bu şey yaşam ve ruhtur. Böyle bir algılama, bir 

bakıma insan sağduyusu ya da akla özgü bir şey de değildir. Çünkü gerçekte arılar da bizim 

gibi sadece kendilerini değil fakat birbirlerini ve başkalarını da canlı olarak algılarlar. Onlar 

vücudumuzun hareketleri dışında ruhlarımızı görmezler ve bedenimizin hareketlerini bir tür 

doğuştan uzlaşma türü nedeniyle görürler. Doğrudan ve çok basitçe görürler. Dolayısıyla biz 

herhangi bir kişinin zihnini hiçbir biçimde kendi zihnimizden bilmeyiz ve biz kendi 

durumumuz nedeniyle bilmediğimiz bu zihne inanırız. Çünkü biz sadece bir zihni 

algılamıyoruz, fakat ayrıca kendimizinkini düşünmek suretiyle bir zihnin ne olduğunu da 

biliyoruz; çünkü biz bir zihne sahibiz.”332 

Augustinus insan zihninin bu niteliği için hayvanlardan örnek vermesine rağmen bu iki 

varlık arasındaki farkın da bilincindedir. “Onun bu konuda diğer zihinlerle benzerliğe dayalı 

kanıtın ‘işlevsel eşdeğerini’ hayvanlara atfetmesi ilginçtir. O elbette böyle hayvanların ‘başka 

zihinler vardır’ sonucuna kendilerini ulaştıran bir uslamlama sürecinden geçtiklerini 

düşünmez. Ancak o, onların belli bir doğal uyum ya da uzlaşma sayesinde bizim ruhlarımızı 

ve diğer hayvanların ruhlarını algılama yetisine sahip olduklarını düşünür. Sözü geçen 

uzlaşma onların ruhları ile diğer ruhlar arasındaki bir uzlaşmadır.”333 

İnsanlar başka zihinleri bilebilirler, ancak onlar içinde olup biteni bilebilirler mi? “O 

tipik bir şekilde diğer zihinlerde neyin bulunduğunu bilme konusunda çekimserdir. 

Başkalarının dile getirdiği sözlerin aslını araştırdığında o, onların düşüncelerini belirleme 

konusunda iyi niyet ilkesini kullanmamız gerektiğini söyler. Aslında o, okuyucularının, 

İtiraflar’da yazdığı şeyin, onun kendi içinde sahip olduğu şeyin, doğru bir açıklaması olup 

olmadığını bilemeyeceğini ilave eder. Onları kendisine inanmaya sevk eden şeyin sadece 

onların iyi niyetleri olduğunu söyler.”334 
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Şimdi tekrar iç-insan (iç-ben) ibarelerine dönebiliriz. Augustinus’un bu ibareleri birçok 

kitabında farklı amaçlarla kullandığı görünüyor. Augustinus neden böyle ibarelere ihtiyaç 

duyar? Daha önce de belirttiğimiz gibi, “duyular tarafından sağlanan bilgi akıl tarafından 

yargılanıncaya dek bilgi olamaz. Algıdan akla doğru olan süreçte birkaç ara aşamanın 

bulunması gerektiğini Augustinus kabul eder. Duyu algısı süreci duyulardan gelen bilginin 

doğrudan akla gönderilmesine basitçe izin veremeyecek ölçüde karmaşıktır. Bu boşluğu 

kapatmak amacıyla Augustinus işlevleri kendisi için de tam olarak açık olmayan iç-insan 

ibarelerine başvurur.”335 İç-insan ibarelerinin bu ara aşamayla ilgili olmasına ilaveten ona 

başka görevler de yüklenecektir. Öyle anlaşılıyor ki iç-insan ibareleri Augustinus için büyük 

bir açıklayıcı güce sahiptir. Çeşitli İç-insan ibareleri vererek bu ibarelerin kullanımı ve 

açıklayıcı işlevi üzerine bilgiler vermek bu konuyu açıklamak açısından iyi bir tutum olabilir. 

İç-insan ibareleriyle ilgili en belirgin ve önemli kullanım De Beata Vita (Mutlu Yaşam 

Üzerine)’de geçen şu metindir: “Kutsal güneş mükemmel ışığını en iç yerimize akıtır. Bizim 

dillendirdiğimiz tüm hakikat onun hakikatidir. Endişemiz içindeki tüm tereddüde rağmen 

cesaretle onun ışığına dönmek ve onu tam olarak kabul etmek gerekir, çünkü daha yeni 

açılmış gözlerimiz yeterince güçlü değildir. Bu ışığın Tanrı olduğu gözükmektedir.”336 

İtiraflar’da da bu metnin benzeri bir metinle karşılaşıyoruz: “Bununla birlikte Tanrımı 

severken bir çeşit ışık, bir çeşit ses, bir çeşit koku, bir çeşit yiyecek ve bir çeşit kucaklaşma 

sevmiş olurum; şöyle ki, Tanrı bendeki iç-insan için bir ışık, bir ses, bir koku, bir yiyecek, bir 

kucaklaşmadır.”337 

Bubacz’a göre, Mutlu Yaşam Üzerine’den alınan yukarıdaki pasajın ima ettiği iki 

şeyden bahsedebiliriz: “Augustinus bir iç güneş tarafından aydınlatılmış bir şeyi henüz tam 

olarak değerlendirebilecek güce sahip olmayan gözlerden bahsetmektedir. Tanrı’yı 

doğruluğun kaynağı ve yaşamın doğru rehberi olarak alan bu bağlamda onun böylesi gözlere 

ilişkin tartışması erken dönemde dahi okuyucusunu doğruyu araştırmaya teşvik etmek için iç-

insan ibaresinin bir türünü kullandığına işaret eder. İçte parlayan bir ışığın anlama ve bilgi 

üzerinde parlaması önemlidir. Bu, aydınlanma öğretisinden erken dönem söz ediştir ve 

Augustinus’un bu pasajın öneminin farkında olmadığını düşünmek için nedenler vardır. 

Çünkü bir ay sonra o mutlak doğruların unutmadan ve zihin tarafından yapılan 
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incelemelerden elde edildiğini yazacaktır (Platoncu anımsama kuramına çok yakın bir 

düşünce). Daha sonra Augustinus aydınlanma lehine Platoncu hatırlama kuramını 

reddedecektir. Bu aydınlanma, apriori bilginin iç-ışıklar ve iç-görmelerle daha uyumlu bir 

açıklamasıdır. Alıntı ile ilgili ikinci husus ise, Hakikati Tanrı’nın zihnine yerleştirmekle 

Augustinus bilgi felsefesi ve ahlâkın birbirine yakından bağlı olduğuna dair önemli düşüncesi 

için bir zemin oluşturmuştur.”338 

İtiraflar’dan aldığımız alıntıya gelince, Augustinus burada sanki insanın kalbini 

anlatmaktadır. Bu pasajda iç-insan, Tanrı’nın insanla iletişim kurduğu bir yetiye göndermede 

bulunuyor gibidir ve ilk pasajın aksine Augustinus buradaki kullanımının farkında gibi 

gözükmektedir. Bu pasaj benzeri bir pasaja da De Continentia’da (Ilımlılık Üzerine) ve 

Sermones (Vaazlar)’de rastlıyoruz: “Ağızdan çıkan bir şeyi duyduğunda kalbinden anla. Ben 

her ikisini de söylüyorum, ancak birini açıklamak için diğerini kullanıyorum. İç-insan bir iç-

ağıza sahiptir ve iç-kulak onu duyar.”339 “Bir kişi kalbiyle övgüde bulunduğunda iç-insanın 

sesiyle övgüde bulunur.”340 Bu iki pasajda geçen kalb ve ağız kelimelerinin mecâzi olduğu 

görünmektedir. Burada geçen ibareler bedenin kalbi ve bedenin ağzı olan organlar değildir. 

Yukarıdaki yorumlarımızı destekleyen bir pasaja da De Magistro (Öğretmen 

Üzerine)’da rastlıyoruz: “Tanrı akıllı ruhun iç-insan diye isimlendirilen gizli bölmelerinde 

aranmalıdır.”341 Bu kitap Augustinus ile oğlu Adeodatus arasındaki bir konuşmanın yazıya 

dökülmüş biçimidir. Bu kitap birkaç nedenle önemlidir. Önce, o gelişmekte olan bilgi 

felsefesinin özel iç yetileri ve iç nesneleri daha sık kullanması gereğini ortaya koyar. Bu 

kitabın diğer önemli özelliği ise apriori bilginin ilk defa burada ele alınmasıdır. Son olarak, 

Augustinus burada yeni bir iç-insan ibaresini kullanır: İç-konuşma. O burada, “Bir ses 

çıkardığımızda bile, sözcükleri düşünmemiz nedeniyle, zihinle konuşuruz,”342 diyerek 

ibarenin ne olduğuna ilişkin ipuçları verir. İç konuşma ibaresi onun bilinçli eylem ve iletişime 

ilişkin incelemesi açısından önemlidir. Bu zihin içinde konuşma eyleminin Tanrı-insan 

ilişkisinde de önemli olduğunu göreceğiz. 

Bazı kitaplarındaki kullanım ise iç-insan ibaresinin zihine işaret ettiğini gösterir. 

Üçleme Üzerine’de geçen şu pasaj bunu açıkça ifade eder: “Kendi içine in, gizemli yerine, 
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zihnine git.”343 Zihinle ulaşılan şeylere nasıl ulaştığımızı açıklamak için o yine bir iç yetiye 

başvurur. “Akıl zihnin gözüdür ve zihin bedenin yardımı olmaksızın onun yardımıyla 

doğruları kavrar.”344 Augustinus burada iç-görme kavramına geçer ve zihinle görmeyi iç-

görme olarak da niteler. Aynı kitapta o, “Akıl, zihnin bedenin yardımı olmaksızın, kendisi 

sayesinde kavradığı doğruları görmesidir,”345 der. Burada iç-görmenin nesnelerini zihnin 

oluşturduğu imgeler, apriori bilgi ve Tanrı’ın bilgisi oluşturmaktadır. Burada artık zihne 

epistemolojik bir ödev yüklenmeye başlandığı gözüküyor. Ruhun Nitelikleri Üzerine’de geçen 

şu pasaj bu son durumu açıklamak açısından önemlidir: “Akıl diye isimlendirdiğimiz şey, 

zihnin görmesi, bilgi diye isimlendirdiğimiz bazı şeyleri görür. Ancak o, zihin görmediğinde 

bakışını yoğunlaştırsa bile, bu görmeme bilgisizlik diye isimlendirilir.”346 

Augustinus tüm bu ibareleri kullanırken onların nesneleriyle ilişkilerini göz önünde 

bulundurur. Örneğin, Retractiones (Geriye Bakışlar)’de “Bedensel duyu sayesinde değil de 

zihin tarafından kavranan ilmi kapsamayı arzu eden kişi nasıl bir şey olmalıdır,”347 diye sorar. 

Bu soru, “Zihin yardımıyla anlaşılan şeyler, zihinde var olan şeyler olarak anlaşılır”348 

şeklindeki pasajda geçen ‘zihinde var olan şeyler’ kavramıyla yakından ilgilidir. Çünkü iç-

görmenin nesneleri zihinsel şeylerdir. Bu iç görme ayrıca, insanın apriori bilgiye sahip 

olmasını açıklamada da kullanılır. Bunun için Soliloquies (İç Konuşmalar)’de geçen şu pasajı 

verebiliriz: “Akıl sana konuşur ve güneşin gözle görülmesi gibi zihinle Tanrı’yı görmene izin 

vereceğini sana vaat eder. Zihnin kendi gözleri vardır. Bilginin kesin doğruları güneş 

tarafından görünür kılınan nesneler benzeri şeylerdir.”349 

O, yukarıda sözünü ettiğimiz iç-insan ve zihinsel nesneler bakımından zihnin bedende 

nasıl bulunduğunu açıklar. Ona göre, “Zihin uzamsal bir tarzda bedenin içinde yer almaz. 

Zihin, ciğer ya da başka bir organın bedenin içinde bulunması gibi bedenimiz içinde 

bulunmaz. O, el ya da ayağın bedenin bir parçası olması gibi bedenin bir parçası da değildir. 

Zihin, sağlık ya da yaşın bedende var olması tarzında bedende var olur. Bir zihne sahip olmak 
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insan bedenleri için doğrudur. Bununla birlikte o, sağlığın bedenin bir parçası olmasından 

daha çok bedenin bir parçası değildir.”350 

Augustinus “Hakikat iç-insanda yaşar,”351 ifadesini kullandığında artık bu ibarenin bilgi 

felsefesiyle ilişkisini kurmuş olur. Ancak Nash’ın ifadeleriyle söylersek, “İç-insan hem 

bedensel duyular tarafından algılanan nesneleri ve hem de bedensel duyuyu algılamasına 

rağmen, algıladığı şeyi aklî ölçütlere göre yargılayamaz. Çünkü akıl hem duyuları ve hem de 

iç-insanı yargılar ve her ikisine de üstündür.”352 

Katz, “İç-insan ibarelerini genel anlamıyla kelimesi kelimesine kabul etmemeyi 

öneriyorum,”353 diyerek iç-insan ibarelerinin belirsizliğine ve kullanım çokluğuna işaret 

etmek ister. Diğer yandan, “iç-insan, iç-konuşma, iç-duyma gibi ibarelerin metafiziksel 

dualizm için delil olduğu iddia edilmiştir.”354 “Onbeş yüzyıl önce, dilsel fenomenalizmin 

keşfedildiği ve idealizmin ortaya çıktığı dönemde Augustinus epistemik açıklamayı gerektiren 

fenomenin temelde ve indirgenemez olarak içsel olduğunu düşündü. Zamanın belli bir 

kesitinin farkında olmak, maddi nesnelere ilişkin bilgimiz, geçmişin anıları, zorunlu doğrulara 

dair anlamalarımız, hepsi içseldir.”355 Platoncular’dan aldığı etkiyi göz önünde bulundurarak 

bu ibarelere baktığımızda, “Onun araştırmasının nihai amacı Yeni Platonculuğu kullanan bir 

Hristiyanlıktır. Ruhsal olanla maddi gerçeklikler arasındaki ilişkiye dair onun açıklaması hem 

Aziz Paul ve hem de Cicero ve Plotinus gibi Yeni Platoncular tarafından etkilenmiştir. Bu iki 

gerçeklik, Augustinus’un hem bir iç ve hem de bir dış yöne sahip olarak incelediği insanda 

birleştirilmiştir.”356 

Dualizmi benimsemesine rağmen içselden yana tavır olan Augustinus’un, bilgi felsefesi 

içinde dışsalı da ihmal etmediğini biliyoruz. O, iç-insana karşılık dış-insan ibaresini 

geliştirerek iç-insan kullanımını daha belirginleştirmeyi dener. Dış-insanın da çeşitli işlevleri 

vardır. “O, ruh tarafından kullanılır. Bir insan bedene sahip olan ve bu bedeni kullanan akıllı 

bir ruhtur. Onun iki temel kullanımı vardır. O maddi şeylerin algılanmasından sorumludur. 
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Onun duyuları zihne mesajlar yollar ve iç-insanın kendisi sayesinde bir şeyi diğeriyle 

ilişkilendirdiği araçları sağlar.”357 

De Trinitate’de Augustinus dış-insan ibaresi hakkında daha kapsamlı ve somut 

açıklamalar yapar: “Dış-insan bedene yaşam verir. Dış-insan sadece beden değildir, o ayrıca 

insanın hayvanlarla paylaştığı tüm özellikleri ve yetileri de içerir. Dış-insan bedeni, bedenin 

duyularını ve bedeni canlı tutmak için yerine getirilmesi gereken koşulların hepsini içerir.”358 

Nash bu yetiyi bir içgüdüye benzetir. Nash’a göre, “öyle ya da böyle, maddi nesneler bedensel 

duyu üzerinde bir etki meydana getirir. Augustinus bundan daha fazlasının meydana geldiğine 

inanıyor. Algılanan nesne duyu organını etkilediğinde gözlerdeki görme duyusu iç-duyuyu 

haberdar eder. İç-duyu daha sonra doğrudan aklı bilgilendirir. Sıradan duyuların her şeyi 

kendisine aktardığı bir çeşit iç-duyu vardır. Bu duyu ne görme, ne duyma, ne koku alma, ne 

tatma ve ne de dokunma duyusu olarak isimlendirilir. Ancak o tüm diğer duyulardan sorumlu 

olan başka bir duyudur. Bu duyuyu akıl sayesinde kavramamıza rağmen, onu yine de akıl 

olarak isimlendiremeyiz. Çünkü hayvanlar da ona sahiptir. Bu içgüdü sadece duyulardan 

gelen verileri algılamaz, ayrıca duyuların kendilerini de algılar. O hangi şeylerin hangi 

duyuya ait olduğunu ve hangi şeylerin farklı duyulara ait olduğunu ayırt eder.”359 

Bubacz ise dış-insanın işlevlerinin hatırlama yetisine kadar yayıldığını düşünür. Ona 

göre, “Dış-insan ayrıca maddi nesnelerin algılanmasında kullanılan beş bedensel duyuyu 

içermektedir.  Bedenin duyu organları maddi bir şeyi algıladığında, bir imgenin yaratıldığı yer 

olan zihne bir ileti gönderilir. İletinin imgesi zihinde depolanır ve biz belli maddi nesneleri 

hatırladığımızda bu imge hatırlanır. Bu hazırlama hâlâ dış-insana ait bir şeydir.”360 

Bubacz’ın dış-insanı anlatmak için verdiği şu örnek, dış-insanı somutlaştırmamızı 

sağlamaktadır: “Çeşitli makineler yardımıyla canlı yutulan bir insanı düşünün. Bu makineler 

onları işlevsel kılmak amacıyla organlara destek olmaktadır: Kalbinin atmasını, ciğerlerinin 

nefes almasını ve böbreklerinin süzgeç görevini yerine getirmesini sağlayan makineler. Böyle 

bir makineye bağlı bir bedenin bir beyin okuyucuya başvurduğunu düşünün. Beynin 

etkinliğinin yokluğunda dahi beden en azından belli bir süre işlevselliğini sürdürecektir. 

Birazcık bilim-kurgu ilave edersek, bir kişiye yeni bir beyin nakledildiğini ve az çok normal 

bir şekilde yaşamını devam ettirdiğini düşünebiliriz. Bir bedenin işlevselliğini sürdürmesini 
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sağlamak için bu makinelerin yaptığı her şey sağlıklı bir kişinin durumunda dış-insan 

tarafından yerine getirilmektedir.”361 

Yukarıda anlattıklarımız içinde dış-insanın ruhla benzer bir şey olduğunu, ancak onun 

ruh olmadığını söylemiştik. Dış-insanla ruh arasında insan içindeki işlevleri açısından şu 

farklar vardır: “Ruh insana yaşama gücü verir. Dış insan yaşaması için gerekli olan her şeyi 

bedene sağlar. Bedenin işlevsel kalması için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar vardır. 

Dış-insan bu koşulları sağlar. İç-insan onun isteklerinin ve yetilerinin kullanımlarını 

yönlendirmek suretiyle bedenden yararlanır. Augustinus insanı ruhu ile özdeşleştirdiği için, 

görünen çelişki ortadan kalkmaktadır. Beden kendini canlı tutar, ruh ise insanı.”362 

Augustinus’a göre iç-insanla dış-insan arasında bazı benzerlikler vardır. De Trinitate’de 

o bu benzerliğin öneminden söz eder: “Çünkü kendisi de iç-insanla bazı benzerliklere sahip 

olmazsa, dış-insan hiçbir şekilde bir insan olarak adlandırılamaz.”363 Bubacz’a göre, 

“Augustinus iç-insanın Tanrı’yı imgelemesiyle dış-insanın iç-insanı imgelemesi arasında bir 

benzerlik kurar. Bir insanın zihinsel olarak hesaba katılabilmesi için, zihin Tanrı’nın imgesi 

olmalıdır. Bu, ilk önce zihin yaratılmıştır ve sonra Tanrı’nın imgesinde olma niteliği ona 

verilmiştir anlamına gelmez. Daha çok, iç-insan önce Tanrı’nın imgesinde bulunmasaydı iç-

insan ve dış-insan zincirlemesi bir insan olarak isimlendirilemezdi anlamına gelir. Çünkü 

Augustinus’a göre dış-insan iç-insanın imgesine göre yaratıldığı için, dış-insanı insan olarak 

adlandırmak yanlış değildir.”364 

İç-insan ve dış-insanın birlikte çalışmasının bazı sonuçları vardır. De Trinitate’de 

Augustinus Tanrı’nın üçlülüğünün benzerliklerini araştırır. Tanrı’nın üçlülüğünün iç-

insandaki ve dış-insandaki yansımalarına ulaşır. Nash’ın yorumlarına bakılırsa, “burada o 

önce dış insan üçlemesi diye isimlendirdiği şeyi tartışır –yani, dış nesne, görme eylemi ve 

zihnin dikkati. Dış nesne olmaksızın duyumsama söz konusu olamaz. Fakat Augustinus 

ayrıca, dış nesne tarafından bilgilendirilen bir duyu olan görmeden (visio) bahseder. Görme 

eylemi üzerinden örneklenen görme, duyu ve dış nesnenin bileşimidir. Son olarak, Augustinus 

niyetten söz eder. Eğer duyu algısı meydana gelecekse zihnin iradesi duyu organını nesneye 

yönlendirmeli ve zihnin dikkatini nesne üzerinde yoğunlaştırmalıdır. Dış-insan üçlemesinin 

bu üç yönü önemli olmasına rağmen, Augustinus niyetin önemini vurgular. Son derece 
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sağlıklı duyu organlarının bulunmasına rağmen hâlâ bu duyu organlarının algılamadığı fakat 

algılanabilir olan nesnelere sahip olmak mümkündür. Zihnin dikkati nesneye 

yoğunlaştırılmalıdır.”365 Dış-insan üçlemesinin iç-insanda bir karşılığı vardır ve daha önce de 

söylediğimiz gibi bunlar birbirinden bağımsız değildir. “Dış-insan üçlemesinin işbirliği iç-

insan üçlemesini meydana getirir, yani hafızadaki imge, iç görme ve irade. Bu üç ögenin 

birlikte çalışmasından düşünce (cogitatio) meydana gelir. Maddenin fiziksel olarak algılanan 

biçimi tecrit edilse bile onun sureti iradenin tekrar bakışlarını çevireceği hafızada kaldığı için, 

duyunun algılanabilir maddenin varlığı tarafından oluşturulması gibi, o da bu şekilde içeriden 

oluşturulur. Böylece üçleme hafıza, iç-görme ve bu ikisini birleştiren iradeden meydana gelir 

ve bu üç şey bir şey haline getirildiğinde, bu bileşimin kendisi nedeniyle onlar düşünce diye 

isimlendirilir.”366 

İç-insandan söz ettiğinde Augustinus çoğu kez mecazlara çok başvurur. İç-görme, iç-

konuşma vs. kavramlar bilme sürecinden bahsetmektedir. Bedenin sahip olduğu gibi ayrı ve 

bağımsız duyu organlarına sahip olduğunu söylemek iç-insan için yanıltıcı olacaktır. İç-insan 

ve dış-insan kavramları epistemik sürecin bir parçasını teşkil etmektedir. Bu ibareler bilgi 

felsefesinin çeşitli yönlerini açıklamak amacıyla, nasıl yargıda bulunduğumuzu açıklamak ve 

yargılarımız üzerine bilgi vermek için kullanılmıştır. Bu nedenlerden belki de en önemlisi, 

Bubacz’ın ifadeleriyle, “Augustinus’un bilmeyi başarmanın kavramsal bir şemanın tecrübe 

karmaşası üzerine yüklenmesini içerdiğini kabul etmesidir. O halde bilgi açıklama 

(aydınlatma) sürecinin bir sonucudur.”367 

2Ruh 

Augustinus’un bilgi felsefesinde ruhun çok önemli bir işleve sahip olduğunu daha önce 

ruhun duyusal bilgideki ve imgelerin oluşumundaki etkisini anlatırken açıklamıştık. Ruhun 

bilgi felsefesindeki işlevleri bu anlatılanlarla sınırlı değildir. Bilginin her düzeyinde ruhun 

belli işlevleri vardır. Onun ruhla ilgili düşüncelerinin oluşumunda Platon, Aristotales ve 

Plotinus’un etkilerine rastlamak mümkündür. 

Augustinus’un bu konudaki düşünceleri her zaman aynı olmamıştır. “Erken dönem 

yazılarında ruhun bedene bürünmeden önce de var olduğuna ve tüm bilgi dallarının bilgisini 
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beraberinde bu yaşama taşıdığına inandığına dair birçok işaret vardır. Sözgelimi o, beşeri 

bilimlerde eğitimli olanlar hakkında, onların öğrenme sürecinde kesinlikle unutulmuş olarak 

bulunan bilgiyi ortaya çıkardıklarını, başka bir ifadeyle, onu gömülü olduğu yerden kazarak 

çıkardıklarını söyler.”368 Bu duruma Platon’un insan ve ruh tanımının Augustinus üzerindeki 

etkisi neden olmuş gibi gözüküyor. Çünkü Augustinus’un erken döneminde Platon’un etkisi 

çok daha belirgindir. “Platon’un Alkibiades’te diyalektik olarak açıkladığı ve Plotinus’un da 

kullandığı insan tanımı Augustinus’un düşüncesinde çok etkili olmuştur. İnsan bir bedeni 

kullanan bir ruhtur. Hristiyan olarak konuştuğunda Augustinus insanın ruhla bedenin birliği 

olduğunu hatırlamaya özen gösterir, oysa filozof olarak konuştuğunda Platon’un tanımına 

döner.”369 

Onun insana ilişkin tanımı bütün felsefesi göz önünde bulundurulduğunda ruh 

eksenlidir. Ona göre “bir insan, beden ve ruha sahip tek bir öz olarak tanımlanabilir. Eğer 

insanı böyle ruh ve bedenden oluşan tek bir öz olarak tanımlarsak, bir insanın beden olmayan 

bir ruha ve ruh olmayan bir bedene sahip olduğunda kuşku yoktur.”370 

Augustinus ruhun varlığın ontolojik sıralamasındaki yerine de işaret eder. “Arkadaşı 

Celestine’e yazdığı bir mektupta ruhu kendi gerçeklik şemasında Tanrı’nın altında, 

maddelerin üstünde bir yere yerleştirir. Maddeler hem zamanda ve hem de mekânda 

değişebilirler. Tanrı kesinlikle değişmeyendir ve ruhlar sadece zamanda değişebilirdirler.”371 

Augustinus ruhu kendi içinde bölümlere ayırır ve bu bölümlerin her birine belli görevler 

atfeder. “Ruh için kullanılacak terimleri o animus, mens ve anima olarak tanımlar. Animus 

ussal ruha işaret eder, mens ruhun en yüksek seviyesine işaret eder. Bu ikisi birlikte iç-insanı 

meydana getirirler. Anima ruha işaret eder, ancak zorunlu olarak insan ruhuna işaret etmez. O, 

dış-insanın daha alçak duyu-işlevinin konusudur.”372 Nash’ın ifadelerini kullanırsak, 

“Augustinus animus (ruh) kavramını iki anlamda kullanmaktadır. Önce o bazen bu sözcüğü 

insan ruhunun akıllı bölümüne işaret etmek amacıyla Kutsal Kitapla ilgili olağan anlamda 

kullanır. Böylece, ruh kendisi sayesinde bedenle birleştirildiğimiz yaşam iken mens (akıl) 

ruhun belirli bir akılsal parçasıdır. Bu anlama göre animus ve mens birbirinin yerine 

kullanılabilir. Bununla birlikte, Augustinus zihinden ayrı bir ruhtan bahsedilebileceğimizi ve 
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ruhun kütlenin benzerliğinden oluşturulan imgeleri zihne borçlu olduğunu yazar. Augustinus 

bu anlamdaki ruhun (animus) akıldan daha aşağı fakat yaşamdan (anima) daha yukarı bir yeti 

olduğunu ve maddi şeylerin benzerliğinin yaşamda açıklandığını ifade eder.”373 Ancak 

Çüçen’e göre “ruh üç bölümde ele alınmasına rağmen aslında o basittir ve bölümleri yoktur. 

Bu ayrım ruhu daha iyi anlamak için yapılmış kuramsal bir ayrımdır. Gerçekte ruh karmaşık 

değil basittir.”374 

Ruhun epistemik işlevleri vardır. Bu görevler ruhun aşamaları ve güçleriyle koşutluk arz 

eder. De Quantitate Animae adlı yapıtında Augustinus bu konuyu ele alır ve burada ruhun 

yedi gücünden bahseder. “Canlılık, duyumsama, uslamlama, fazilet ya da ölçme, sükûn, tutku 

ve derin düşünme.”375 Canlılık, duyumsama ve uslamlama ruhun epistemolojideki en alt 

işlevlerine tekabül eder. Duyusal görme ile ruhsal görme burada birbirine yaklaşır. 

“Augustinus, bedensel imgelem ile tinsel imgelemin insanda birbirinden ayrılmadığını 

düşünür. Algılayan, basitçe, insanın bedeni değildir, daha çok, ruh içinde bulunduğu beden 

vasıtasıyla algılar.”376 

Bu düzeyler üzerinde biraz duralım ve her bir aşamanın epistemolojik açıdan 

değerlendirmesini yapalım. Önce, “ruhun ilk aşaması canlılıktır. Bu, ruhun varlığıyla maddi 

bir bedene verdiği yaşamdır. Ruhun gücü bedenin farklı işlevlerini birleştirir, bedeni 

çözülmeden kurtarır ve onun beslemesini denetim altında tutar. Bu en aşağı düzey insan ve 

bitkiyi de içeren bütün formlar tarafından paylaşılır.”377 Bu düzeyin bilgi konusunda herhangi 

bir işlevi olmadığı için onun üzerinde daha fazla durmaya gerek görmüyoruz. 

Ruhun bilgi felsefesindeki işlevi ikinci aşama ile başlar. “Bu düzey duyumsamadır. 

İnsan bu aşamayı sadece hayvanlarla paylaşır. Augustinus ruhun bu yetisinin sadece 

duyumsamaları tecrübe etme gücü tarafından değil, fakat ayrıca üreme, yavru ve kabiliyetin 

korunması ve bakımı gibi hem hayvan ve hem de insana özgü yetiler tarafından da 

sergilendiğine inanır. Ruhun bu gücü dış-insana aittir.”378 

Duyusal bilgi-ruh ilişkisini biraz daha açalım. Onun duyu bilgisindeki işlevi nedir ve 

nasıl gerçekleşir? Önce şunu söylemeliyiz: “Ruh bütün bedene can verir, ancak o özel bir 
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bölüm üzerinde aktivitelerini yoğunlaştırdığında veya arttırdığında, örneğin, belli bir duyu 

organına yoğunlaştığında, duyumsama gücünü kullanır. ”379 Bu kuramdan, duyu bilgisindeki 

herhangi bir kusurun hem duyumsama vasıtasının, duyu organının ve hem de duyumsamanın 

nesnesinin değişkenliğinden kaynaklandığı sonucunun çıktığı gözükmektedir ve bu aslında 

Augustinus’un düşündüğü şeydir. 

Ontolojik açıdan bakıldığında, ruhla beden arasında aşama farklılığı olmasına rağmen 

ruhun beden üzerindeki etkisinin nasıl gerçekleştiği ilginçlik arz etmektedir. Gilson 

varlıkbilimsel konumu içinde ruhun bu konudaki işlevlerini yorumlar. Ona göre, “ruh 

hiyerarşik bakımdan bedene aşkındır. Bütün bedende mevcut olan bütün ruh onu canlı tutmak 

için durmaksızın onun üzerinde gerçekleştirdiği eylem sayesinde ona bağlıdır. Olup bitene 

çok dikkat eden ruhun gözünden hiçbir şey kaçmaz. Dışarıdaki nesne duyularımızı 

etkilediğinde duyusal organlarımız bunun etkisine maruz kalır; oysa ruh bedenden üstün 

olduğu ve altta olanın üste olanı etkileyemeyeceği için ruh bunlardan etkilenmez. Bu durumda 

şunlar meydana gelmektedir: Ruh uyguladığı dikkatli gözlem sayesinde bedeninde 

gerçekleşen bu değişimin gözden kaçmasına izin vermez. Bedenden etkilenmeden ve kendi 

eylemi aracılığıyla kendi özünden muhteşem bir kavrayış çabukluğuyla eşyaya benzer bir 

suret meydana getirir. Demek ki duyular ruhun etkisinde kaldığı duyumlar değil de ruhun 

meydana getirdiği eylemlerdir.”380 

De Musica’da Augustinus ruh beden ilişkisi üzerine düşüncelerini açıklar ve ruhu 

bedenle aynı düzeyde tutmanın sakıncalarına değinir. Burada o, “aksine ruh bedenden hiçbir 

şey almaz, ancak daha yüksekte olan Tanrı’dan alarak beden üzerinde etkili olur,”381 der. Bu 

metin ruh-beden ilişkisini belirlemek açısından önemlidir. Çünkü ruh burada beden tarafından 

etkilenmemektedir. Böyle bir şey daha alçakta olanın üstte olanı etkilemesi olurdu ki, bu 

Augustinus’un varlık hiyerarşisini de göz önünde bulundurmamak olurdu. Böyle bir düşünce 

daha üstün bir özü, ruhu, daha alçak bir öze, bedene bağlamaktadır. Bu, Augustinus açısından 

çelişkilidir. 

Böyle anlaşıldığında bile duyumsama-ruh ilişkisi konusunda bazı sorunlar ortaya 

çıkmaktadır ve anlaşıldığı kadarıyla Augustinus da bu sorunları görmüş ve onları çözme 

yolunda gayret göstermiştir. Epistolae (Mektuplar) adlı çalışmada bu konu üzerinde hayli 
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durur. Beden içindeki ruhun bedenin dışında bulunan nesneleri algılamayı nasıl başardığını 

açıklamaya girişir. Burada şunu söyler: “Duyma konusunu ele alalım; sesin nerede olduğunu 

duymamamıza rağmen, bu ses niçin dışarıdan geliyor? diyoruz. O halde biz onu 

vücudumuzun dışında yaşıyoruz ya da yaşam olmadan duyumsamanın meydana gelmesinin 

mümkün olmamasına rağmen, yaşamadığımız yerdeki duyumsamayı mı tecrübe ediyoruz?”382 

Örneğimizi daha da genişletebiliriz: Onlarla duyu organlarımız arasında çok büyük mesafeler 

olmasına rağmen gökteki yıldızları ve güneşi görüyoruz. Bu algı bazı şekillerde beden dışına 

yayılmaktadır. Bu durum daha ziyade işitme ve görme konusunda meydana gelmektedir. 

Tatma ve dokunma duyuları bu anlamda sorun oluşturmaz. Görme ve işitme ile ilgili olarak, 

ruh kendi yaşam alanı dışındakini nasıl algılar ya da o var olmadığı bir yerde mi 

yaşamaktadır? Ruh bedenin içinde olmasına rağmen o beden dışında bir işlem yapmaktadır. 

Epistolae’de bu konuya çözüm önerileri sunar ve bu önerileri üç gruba ayırır. Burada onun 

ilgisi daha çok uzak bir mesafeyi görme sorunu üzerine yoğunlaşır. Önce, “görme, beş duyu 

arasında en önemlisi olmasına rağmen, bir duyu yetisi değil midir?”383  

Onun burada neyi kastettiği açık değildir. O, beş duyu arasında en önemlisi olmasına 

rağmen görme yetisinin bir algılama yetisi olduğunu reddetmeyi düşünmemektedir. İkinci 

olasılık olarak o, “ruhun kendi yaşam alanının dışında duyu algısına sahip olup olamayacağını 

sorar ve ruh sadece kendi bedeni içinde yaşamasına rağmen kendi bedeninin dışında bulunan, 

görüş gücüyle dokunduğu şeyleri görür,”384 der.  

Bu durumun, daha önce değinmiş olduğumuz görmenin ışın kuramı konusunu akla 

getirdiği gözüküyor. Buna göre, ruh bedenin şimdiki alanının ötesini algılayabilir, çünkü ışın 

zerrecikleri sayesinde beden gördüğü şeylere dokunabilir. Son olarak o Platoncu bir yanıt 

önerir. “Belki de ruh göklerde yaşar, çünkü o göklerde olanları algılamaktadır ve yaşamın 

olmadığı yerde algılama olamaz,”385 diyerek bir çözüm getirir. Bu ifadenin onun ruh 

konusundaki genel düşünceleriyle de pek uzlaşmadığı görülüyor. Bu ifadeye göre ruh sanki 

algılama anında algılanan nesnenin bulunduğu yerde bulunmakta ve bedenin dışında 

yaşıyormuş gibi bir izlenim ortaya çıkmaktadır. Bu ifadenin bir sonucu da ruhun bazen 

bedenden ayrılıp başka yerlerde bulunmasıdır ki, bu durum konunun başında ruhun tanımı, 

özellikleri ve bedenle ilişkisi konusunda verdiğimiz açıklamalara ters düşmektedir. Bu 
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nedenle bu son öneri belli mesafeleri görmeyle ilgili olarak ortaya çıkan sorunun çözümü 

olamaz. 

Nash, Augustinus’un yukarıdaki son ifadesi için, “bu ifade, belli bir mesafeyi görme 

sorununa mümkün bir çözüm olarak bir dünya ruhu fikrini düşünmesinin bir işareti olarak 

kabul edilebilir”386 diyor. De Ordine (Düzen Üzerine)’de o “dünya ruhu” kavramını kullanır: 

“Akıl, öğrenilen şeyleri birbirinden ayırma ve birbiriyle ilişkilendirme yetisine sahip zihinsel 

bir işlevdir. Ancak sadece çok az sayıda insan onu Tanrı veya ruhun bilgisi konusunda bir 

rehber olarak kullanma gücüne sahiptir; hem kendi içimizdeki ruhun ve hem de dünya 

ruhunun bilgisi için bu geçerlidir.”387 Ancak bu düşüncenin görme sorununa çözüm getirmede 

hiçbir ipucu sağlamadığı gözüküyor. 

Augustinus zaman zaman bir dünya ruhundan bahsetmesine rağmen onun bu konuyu 

çok düşündüğünü söyleyebilmek için delillere sahip değiliz. Onun bu konudaki en önemli 

dayanağı, tıpkı bedenleri bir arada tutan, çözülmelerini engelleyip yaşamlarını devam 

ettirmelerini sağlayan bireysel ruhlar gibi, evrenin düzenini devam ettirmesini sağlayan, onu 

düzenli tutan bir ruhun var olabileceğine olan inançtır. Retractiones (Geriye Bakışlar) adlı 

çalışmada geçen şu ifadeler bir karar vermemize yardımcı olabilir: “Bunun yanlış olduğunu 

kabul ettiğim için değil, dünyanın yaşayan bir şey olmasını anlayamamamdan dolayı.”388 Bu 

ifade bir dünya ruhunun varlığı konusunda Augustinus’un çok da emin olmadığı izlenimini 

doğurmaktadır. 

Nash onun bu konudaki ifadelerini yorumlarken, bir dünya ruhunun varlığını kabul 

etmesinin sakıncalı olmayacağını ve onun felsefesi için hiçbir iç-çelişki oluşturmayacağını 

savunuyor. Nash’a göre, “Augustinus, evrenin parçaları arasındaki evrensel bir duygudaşlık 

olasılığından bahsetmesine rağmen, böyle bir kavram bir dünya ruhuna inanmanın sadece bir 

adım ötesindedir. Bir dünya ruhu ve evrensel duygudaşlık düşüncelerinin Augustinus’un aşkın 

bir Tanrı’ya inanışıyla kökten bir şekilde uyumlu olduğu düşünülebilir, ancak bu iddia 

savunulamaz. Öncelikle, Plotinus’un Tanrısı –BİR- aşkındı ve buna rağmen Plotinus bir 

dünya ruhunun ve evrensel duygudaşlığın var olduğuna inanıyordu. Augustinus’un hem 

Tanrı’nın aşkınlığını ve hem de Tanrı tarafından yaratılmış, dünyanın var olmasında ve 

yönetilmesinde bir işleve sahip olan bir dünya ruhunun var olduğunu iddia etmesinde hiçbir 
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tutarsızlık olamazdı. Evrensel duygudaşlık düşüncesi de onun yaratım düşüncesiyle çelişkili 

değildi. Çekirdek akıllara ilişkin öğretisi onun fizik düşüncesinin mekanik olmadığını 

öneriyor. Işın ve aracı kuramlarına ilaveten ayrıca Plotinus’un önerdiğine benzer bir yanıtı 

düşündüğüne dair işaretler bulunmaktadır -yaratımın çeşitli yönlerini bir araya getiren bir 

dünya ruhu bulunmaktadır.”389 Bununla birlikte, görmeye ilişkin yukarıda sözü geçen soru 

dışında epistemik açıdan dünya ruhu bizi ilgilendirmeyeceği için ondan daha fazla 

bahsetmeyeceğiz. 

Son olarak, ruhun duyusal görmedeki etkisini kısaca özetleyip daha sonraki aşamalara 

geçelim. Algılanabilir maddi nesne duyu organını etkiler. Ruh bu etkilenmeden haberdar olur 

ve kendi özünden bu maddi nesnenin ve duyumsama eyleminin bir imgesini meydana getirir. 

İmgelemde imgelerin oluşumuyla duyumsama arasında dört aşama vardır. “İlk olarak, maddi 

türler olarak isimlendirilen dışsal nesne türü bulunmaktadır. Bu basitçe var olduğu şekliyle 

kendinde nesnedir. İkincisi, maddi türler algılanabilir bir tür meydana getirir ve bu, nesnenin 

duyuya görünme şeklidir. O, görülen nesnenin belli bir kopyası duyularımızda işlenmedikçe 

hiçbir şekilde duyumsamaya sahip olamayacağımıza işaret eder. Yani nesnenin bir kopyası 

duyu organına kazınmıştır. Üçüncüsü algılanabilir türler hafızada bir kopya meydana getirir. 

Dördüncüsü, hafızada depolanan bu son kopya hatırlamanın durumunda algılanan imgeyi 

meydana getirir.”390 Bu durumda ruh, “insanın biliş gücünün kendisi sayesinde maddi şeylerin 

imgelerini üretebildiği ve onları düşüncenin nesneleri olarak sunduğu yönüdür. Bu nedenle o 

duyu ve zihin arasında bir köprüdür.”391 “O, içsel duyu, hafıza ve imgelemin kaynağıdır ki, 

bunlar dış duyuları etkileyen uyarım akışının değerlendirilmesinde, içselleştirilmesinde, 

düzenlenmesinde ve zihinde korunmasında çok önemlidirler. Ruh bu aşamada maddi şeylerin 

ruhsal imgelerini üretir.”392 Bu imgelerin zihinde üretilmesi, hafızada depolanması ve 

birbiriyle ilişkilerinin kurulması ruhsal görme düzeyine aittir. Çünkü bu düzeyde “geçmiş 

tecrübeden hatırladığımız veya hatırlanan imgeleri yeni imgelerle birleştirmek suretiyle 

kendiliğimizden oluşturduğumuz maddi şeylerin imgelerini biliriz.”393 “Sanat yapıtları ortaya 

koyma, toprağı işleme, şehirler kurma, iletişim için semboller kullanma, kitaplar yazma ve 

hükümler oluşturma yetisinde görülen bu güce sadece insan sahiptir. Bununla birlikte, tüm 
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akıllı ruhlara özgü olan bu miras hem bilgililer ve hem de cahiller, hem iyi ruhlular ve hem de 

kötü ruhlular tarafından paylaşılır.”394 

Ruhun en yüksek aşaması bilginin de en yüksek aşamasına karşılık gelir. Bu aşamaya 

Augustinus mens der. Bu aşama “bilişsel gücümüzün, kendisi sayesinde salt anlaşılır şeyleri 

bilebildiğimiz en yüksek uygulamasıdır. Yine Tanrı’nın bilgisine ulaşmak da zihin 

sayesindendir. Nesnesi olarak Tanrı’ya yöneltildiğinde zihin diye isimlendirilir ve keşfedilen 

doğru ilim (wisdom) diye adlandırılır. Tanrı’dan aşağıda olan bir şeye yönlendirildiğinde akıl 

(reason) olarak isimlendirilir ve keşfedilen doğru bilim (scientia) adını alır.”395 “Bilgi ruhun 

üçüncü aşamasında olanaklıdır. Bu düzeyin ayırıcı özellikleri, insanın evrensel ölçütleri 

duyular tarafından sağlanan veriye uygulamasını ve bilginin bazı pratik amaçlar için 

kullanımını içerir. Doğruluk sorunu şimdi bilgi felsefesinin konusu haline gelmektedir. Salt 

duyumsamalar ne doğrudur ne de yanlış. Doğruluk duyumsamalarla ilgili yargılara aittir.”396 

Augustinus ruhun üç aşamasına denk düşen üç görme türünü De Genesis ad Litteram 

adlı yapıtında birbirinden ayırır, bunlar için örnekler verir. “En aşağı görme duyusal (maddi) 

görmedir. Bu bedensel duyular aracılığıyla algılamayı içerir. Daha sonra ruhsal görme 

gelmektedir. Ruhsal görme yetisi veya gücü derin düşünmeye benzemektedir. Çünkü o zihnin 

güçlerinin duyusal şeylerin imgelerine bağlanmasıdır. Son olarak, Augustinus zihinsel 

görmeden söz eder. Bu görme yardımıyla insan, Tanrı’nın, insan ruhunun, değerlerin ve diğer 

tümellerin bilgisini elde eder ve bu görme yalnız başına ilmin elde edilmesini sağlar. 

Augustinus burada bir örnek veriyor. Hz. İsa’nın ‘Komşunuzu kendiniz gibi sevin’ sözünü 

okuyucunun düşünmesini istiyor. Sayfa üzerindeki yazılar maddi görme ile görülür, 

komşumuz yanımızda olmadığında, o sadece ruhsal imgelem sayesinde görülebilir ve hiçbir 

şekilde imgelenemeyen ‘sevgi’ yalnızca zihinsel imgelem sayesinde görülebilir.”397 

Son olarak bilgi ruhtan mıdır, tabiattan mıdır yoksa zihinden midir? sorularını ruhun 

işlevleri açısından kısaca açıklayarak ruhun epistemolojideki yeri konusunu netleştirelim. 

“Bilgi ve bilim var olduğuna göre, nasıl ve nerede vardırlar? 

a- Bilim vardır ve onlar idealar âleminde ideaların bilgisi olarak vardır. (Platon) 

b- Bilim ve bilgi fiziksel olarak doğal dünyada vardırlar. 
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c- Bilgi ve bilim değişmez olarak ruhta vardır. 

Augustinus bilimin a ve b maddelerinde olamayacağını öne sürer. Çünkü bilgi 

değişmeyen ve maddesel olmayan olarak doğal dünyada var olamaz. Platon’un idealar 

âlemini de kabul etmez. O halde bilim ve bilgi değişmez olarak var olan ruhta vardır. Bilim 

ruhta nasıl vardır? Biz bilimi ruhta yaratmıyoruz. Onları orada buluyoruz ve keşfediyoruz. 

Sayı akılsaldır ve akılda vardır. Biz akılda onları unutsak bile, onlar orada sonsuza kadar var 

olmaya devam ederler.”398 Buna ilaveten Çüçen’in ifadeleriyle, “ruhumuzda idealar vardır ve 

biz onları keşfederiz ya da buluruz. Fakat biz onları yaratmayız. O, Platon gibi, bir idealar 

dünyasının varlığını kabul etmez. Thomas’a göre, tüm idealar bireysel, ortak ve zihinsel 

olandan soyutlanarak elde edilir.”399 

Böyle bir düşüncenin beraberinde getirdiği bazı sorunlar bulunmaktadır. 

“Düşünüldüğünde, ruhun içinde gerçek bilgilerin bulunması önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bu anlamda bütün bilgimiz duyulardan türemektedir. 

Algılayabileceğimiz nesneler gördüğümüz ya da gördüklerimizden yola çıkarak hayal 

edebileceklerimizle sınırlıdır. Oysa algılanabilir nesnelerin hiçbiri zorunlu, değişmez ve ebedi 

değildir. Tam aksine hepsi de ilineksel, değişken ve geçicidir. Dilediğimiz kadar algılanabilir 

tecrübe biriktirelim asla zorunlu bir kural elde edemeyiz. Çıplak gözle baktığımda 2+2=4 

olduğunu görüyorum, ancak yalnızca düşüncem bunun başka türlü olamayacağını görmemi 

sağlar. Demek ki kendilerini ilgilendiren hakikatleri bana öğreten algılanabilir nesneler 

değildir; diğer hakikatleri öğretmeleri ise olanaksızdır. Bu durumda gerçek bilgilerimin 

kaynağı kendim olabilir miyim? Ancak ben de eşya kadar olumsal ve değişkenim ve zaten bu 

nedenle düşüncem kendisine egemen olan hakikate boyun eğiyor. Akıl için gerçeğin 

zorunluluğu, bunun aklın üzerindeki alışkanlığının işaretinden başka bir şey değildir. Akılda 

hakikat aklın üstündedir.”400 

Ruhun bu düzeyi Tanrısal bilginin elde edilmesinde de yer alabilir. Ancak bu durumda 

onun bazı etik koşulları yerine getirmesi zorunludur. “Ruh kendini uygun bir şekilde 

düzelttiğinde ve hazırladığında ve kendini uyumlu ve güzel hale getirdiğinde Tanrı’yı, tüm 

doğruluğun kaynağı ve doğruluğun mutlak babasını görme girişiminde bulunacaktır. Çünkü 

değişmeden kalan bu tam doğruluktan hoşlanacağız ve Üçlü Tanrı, evrenin yazarı ve kurucusu 

                                                 
398 Çüçen, a.g.e., s. 69. 
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bu doğruda yarattığı şeyleri düşünür, zihin bu ışığa bakabilmek için temizlenmelidir ve onu 

bulduğunda ona sarılmalıdır.”401 

Bu açıklamalarda ruh ile zihin birbirine özdeşmiş gibi bir izlenim doğmasına rağmen, 

daha sonraki açıklamalarımızda da belirteceğimiz üzere, zihin içinde meydana gelen her şeyin 

insanî tarzda olup bittiğini Augustinus’un kabul ettiğini gözden kaçırmamak gerekir. Katz’a 

göre, “Augustinus düşünme yeteneği olarak Aristotelesçi ruh geleneğini miras alır.”402 Katz 

aynı zamanda bu ruh görüşünü eleştirmeden geçmez ve son derece yerinde belirlemelerde 

bunur. Ona göre, “Augustinus analitik geleneğin filozoflarının alışık olduğu dikkatlice 

tanımlanmış teknik terminolojiye sahip değildir. Bir kişinin kendi değeri üzerine düşünmesi 

ki, bu düşünme türler üzerine düşünmenin aldatıcı görünüşü altında bile olsa güçlüklerle 

doludur, kendi kendini aldatma çelişkisine eğilimlidir ve hatta kendi kendisiyle çelişkilidir. 

Ruhla ilgili kanıtlarında zaman zaman zihni, ruhla beraber serpiştirmesine rağmen İtiraflar’da 

bahsettiği şeyle aynı şeyden bahsettiğinin açık olmadığına dikkat etmek gerekir. Hafıza olarak 

zihin, süreç olarak zihin ve bir soyutlama olarak zihin dünyası işlemekte olan bir beyinin 

eylemlerini tanımlar. O, Aristoteles’in Ruh Üzerine’de kabul ettiği gibi ruh ve zihnin iki katlı 

bir görünüşüne sahip olabilir ve Augustinus ruhun işleyişinden bahsettiğinde beynin 

işleyişinden bahsediyor olabilir. O bu konuda yazmak için yeterli kavramsal mekanizmaya 

sahip değildi.”403 

Katz, bu eleştirilerinde haklı görünüyor. Çünkü beyinle ilgili kavramsal ve bilimsel 

birikimin yeterli olmaması Augustinus’u beynin işlevlerini ruh üzerinden açıklamaya zorlamış 

olabilir. Bu nedenledir ki, “Augustinus’un bilginin kaynağı ile ilgili düşüncelerinin tamamı 

boyunca bir gerginlik direşip durur. O sık sık doğru öğrenmenin ruhun içinden geldiğine 

işaret eder. Dolayısıyla hafızanın bazı formları bilgi için yalnızca gerekli değil aynı zamanda 

yeterlidir de. Bazen Aziz Paul ve sağduyuyu izleyerek bilginin kaynağının ruhun dışında 

Tanrı’nın bizim faydamız için yarattığı şeylerin bulunduğu yerde bulunduğunu kabul eder. 

Gerilim, kısmen Tanrı’nın ikili doğası nedeniyledir. Vücut bulma (incarnation) öğretisi çok 

önemlidir. Bu türden gerilimin diğer üreticisi açık pagan Yeni-Platonculuktur.”404 
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3Bellek 

Bellek, Augustinus’un bilgi felsefesinin en önemli konularından biridir. Çünkü hem 

duyulardan gelen imgeler, hem zihnin ürettiği imgeler ve hem de Tanrı’nın yardımıyla zihnin 

bildiği mutlak şeylerin imgeleri bellekte depolanır. Zihin bellekte olanları kullanarak bilgi 

üretir. Bu nedenle belleğin yapısı, neliği, bellekte imgelerin nasıl oluştuğu, zihin için belleğin 

ne gibi işlevleri olduğu vs. konularla Augustinus yoğun bir şekilde ilgilenir. 

Bellekle ilgili incelemeleri ilk dönem yazılarına kadar gider. “Onun ilgisinin bizim 

bugün tamamen felsefi olduğunu düşündüğümüz şeye daha çok benzediği ilk dönem 

yazılarında Augustinus belleğin yapısı, bilginin elde edilmesindeki işlevi ve bir bütün olarak 

zihinle ilişkisi üzerine konuşur. Ancak değişmesinden ve pispokosluğa yükselmesinden sonra, 

galiba gençliğinin gururlu entelektüel merakının sonucu olduğunu düşündüğü bazı 

düşünceleri terk ettiği dönemde bile o, belleğin doğası ile ilgili tartışmalara geri döner.”405 

Onun söz konusu konu ile ilgili düşüncelerinin şekillenmesinde Platon ve Aristoteles’in 

etkisi olmuştur. Bu iki filozofun etkisi nedeniyle olsa gerek ki, o bellek açısından hem dış 

dünyanın önemini takdir eder ve hem de teolojik açıdan belleğin zorunluluğuna vurgu yapar. 

“Platoncu mirası nedeniyle Augustinus için bellek felsefi açıdan önemli bir kavramdır. 

Platoncu anımsama öğretisi ve Platoncu ruh göçü inancı esas olarak bilgi felsefesini 

geliştirirken onun kavramsal zemininde şekillenir. Ancak Aristoteles’in ruhun doğasına, onun 

bellekle bağıntısına ve belleğin nasıl işlediğine dair açıklamaları da Augustinus için 

önemlidir. O, bilginin kaynağı olarak fiziksel dünyayı ve duyu algısını kötülemez. Dünya çok 

sayıda önemli, ilginç ve değerli bilgiyi taşıması nedeniyle kesinlikle güzel bir yerdir. Sıradan 

dünya sadece iyi değildir. O kesinlikle yaratılıştan olması gerektiği kadar iyidir. Şeyler 

kendiliklerinden aldatıcı değildir. Sonuçta, Augustinus’un insanların fiziksel dünyadan 

almaları gerektiğini düşündüğü mesaj, başka dünyaların da var olduğunun işaretidir. Böylece, 

bilginin elde edilmesinde önemli bir araç olmasına rağmen, çünkü Augustinus maddi olmayan 

varlıkların var olduğuna inanmaktadır, sonuçta duyu algısı sıra dışı bir tecrübe formuyla 

sonuçlanmalıdır. Geçiş bellekte gerçekleşmelidir, böylece bellek teolojik olarak esastır.”406 

Bellekle ilişkisi içinde ifade edersek, “Augustinus bilginin şu üç kaynaktan birinden 

geldiğine inanmıştır: 
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1- Duyumsama eylemi sayesinde kavranan dış kütlenin doğrudan tecrübesi. 

2- Başka insanların tecrübe etmediğimiz bir gerçeklik ya da olayı bize anlatan tanıklığı. 

3- Kendisi ve kendi içeriği üzerine düşünen akıl tarafından elde edilen bilgi. 

Bu durumların hepsinde bilinen şey zihinsel bir imge olarak bellekte saklanır ve zihinsel 

dünyayı oluşturan şey bu bellek-imgeleridir.”407 Bu alıntı bize belleğin bilgideki etkinlik 

alanını açıkça anlatıyor. Ancak belleğin işlev alanı bunlarla da sınırlı değildir. Çünkü 

Augustinus’a göre, “bellek sadece geçmiş tecrübelerin anılarını saklama gibi oldukça basit bir 

işleve sahip değildir. O ayrıca şimdiki gerçeklikleri ve hatta gelecek beklentisini kendisinde 

koruma gibi çok daha sorunlu görevler yüklenir.”408 

Belleğin nasıl çalıştığını, neleri içerdiğini, önemini ve bellekle ilgili sorunları 

tartışmadan önce onun neliği üzerinde duralım. İtiraflar’da geçen şu ifadeleri vermek konu 

için iyi bir başlangıç olabilir: “Belleğin gücü gerçekten çok büyüktür. Tanrım sonsuz 

derinlikteki bir kap gibidir. Dibine kim ulaşabilmiş ki? Oysa bu, aklıma ait doğal yapıma 

uygun bir güçtür; bununla birlikte kendimi tam olarak anlayabilmiş değilim. Demek ki aklım 

kendini kavramaktan aciz. Peki, kavrayamadığı şey nerede oluşmaktadır. Kendinde değil de 

kendi dışında mı olmaktadır. Peki, onu nasıl oluyor da anlayamıyor? Bu düşünce beni hayrete 

düşürüyor ve aptallaştırıyor.”409 

Nash bu düşüncelere dayanarak Augustinus’un sıra dışılığına vurgu yapar. Ona göre 

“Augustinus’un bu düşüncesine yaklaşırken yapılması gereken ilk şey bellekle ilgili sıradan 

anlayışımızı bir kenara bırakmaktır. Çünkü Augustinus’a göre bellek sözcüğü normalde 

kendisine yüklenenden daha fazlasını içerir. O, belleği zihin içindeki potansiyel ya da örtülü 

her şeyin bir deposu olarak düşünür. Bellek sadece geçmiş tecrübelerin imgelerini içermez, 

ayrıca dikkatli bir açıklamayı gerektiren bir anlamda, mutlak formlara karşılık gelen doğuştan 

ideleri de içerir. Bu, Augustinus’un düşünme, öğrenme ve anımsamanın hepsi aynı şeydir 

şeklindeki çatışkılı düşüncesini izah etmeye yardım eder.”410 

Bellek ne tür şeyleri içerir? Augustinus’un bu soruya İtiraflar’da verdiği yanıt her 

dönemdeki bu konuya ilişkin düşüncelerini yansıtmaktadır. İtiraflar’da o, “Belleğimin içinde 

tarlalar, inler, sayısız mağaralar var, bunlar da yine sayısız şeylerle dolu. Kimileri hayal 
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biçiminde şekilleniyorlar, tüm nesnelerde olduğu gibi başkaları ise, bilimlerde olduğu gibi 

bellek içinde gerçekten mevcutlar; başkaları da herhangi bir kavram ve notasyon şeklinde 

bellekte bulunuyorlar; bunlar ruhun duygusal durumlarıdır, bellek bunları da içinde tutar ama 

belleğin içinde bulunan her şey aynı zamanda ruhun içinde olmasına karşın onları yeniden 

hissetmez”411 der. Bununla birlikte, bellek için o depo, kap, hazine kutusu gibi benzetmeler 

kullanır. Geçmiş, şimdi ve gelecek bu kapta bir araya gelir. Bu kabın içeriği duyumsamadan 

elde edilen bilgiden temel ideaların bilgisine dek uzanır. “Bu kabın içeriği uçsuz bucaksızdır. 

Onda gökleri ve yeri, denizi ve karayı, elde edilen tüm algıları ve gerçek tecrübeleri ekleyen 

ve çıkaran, çoğaltan ve azaltan yaratıcı imgelem tarafından oluşturulmuş tüm algıları 

kapsıyorum. Hatta belleğin esrarlı derinliklerinde, imgeler yardımıyla kendimi görmek 

suretiyle değil de yüzyüze kendimle karşılaşıyorum. Sadece yapılan şeylerin hatırlanan 

imgelerini hatırlamam, ayrıca nasıl hissettiğimi hatırlarım; geçmiş mutluluklar ve üzüntüler, 

çoşkular ve bunalımlar, imgeler yoluyla değil fakat doğrudan tecrübe edilen tüm bu dalgalı 

duygular bu bir araya getirilmiş geçmiş tecrübeleri inceledikten ve sonra tekrar inceledikten 

sonra ve şimdi bana yakın olan ‘ben’i hatırladıktan sonra gelecek hakkında düşünmeye, 

gelecekte olacakları planlamaya ve ümitlerimi kurmaya bile başlayabilirim. Bu nedenle, 

yüzünü hatırladığımda ve insan yaşamını tehdit eden tehlikeleri anımsadığımda ‘sevdiğimi 

koru’ diye dua ederim.”412 

Başka bir açıdan, bellek hem düşünmenin zorunlu bir unsurudur ve yukarıda sayılanlara 

ilaveten bizim zihinsel görme başlığı altında genişçe anlatacağımız zorunlu doğruları, adalet, 

iyilik gibi soyut kavramları da içerir. “O, düşüncenin kendisinden su içebileceği su 

hazinesidir. Bellekte olmayan hiçbir şeyi düşünemem. Fakat anılarım nereden gelmektedir? 

Gerçekte onlar zihnimle gerçek dünya arasında bir köprü kurarlar mı? Maddi dünyayla ilgili 

anılarımın kaynaklarının açık olduğu gözükmektedir. Onlar ya duyular vasıtasıyla gelirler ya 

da duyumsamadan elde edilen imgeler üzerinde çalışan yaratıcı imgelem sayesinde var 

olurlar. Ben’e ve ‘ben’e dair şeylere ilişkin anılarım gerçekten var olan bir şeyin doğrudan 

tecrübesi sayesinde var olur. Ancak anımsadığım şu zorunlu doğrulara ne demeli? Onlar 

benim belleğime nasıl dâhil olurlar? Sözgelimi, tüm insanlar ‘mükemmel mutluluğu’ arar. 

Augustinus sorar: Biz insanlar bu denli hevesle arzu ettiğimiz bu şeyi nasıl biliyoruz? Bu 

denli çok sevdiğimiz bu mükemmel mutlulukla ne zaman ve nasıl temasta bulunduk? Onu 
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bildiğimizde, onu gördüğümüzde herhangi bir kuşku yok, fakat bunun nasıl gerçekleştiğini 

kesinlikle bilmiyorum.”413 

Augustinus bellekle ilgili açıklamalarında belleğin şimdiki algılamada da rol oynadığına 

işaret eder ve aslında bu durum bazılarına göre onun ayırt edici özelliğidir. Etienne Gilson, 

Augustinus’un bir hatırlama türü olarak bilgiye dair açıklamasını Platoncu hatırlama 

kuramıyla karşılaştırır. Ona göre, “geçmişe ilişkin Platoncu anımsama, şimdinin işlevi gittikçe 

daha önemli hale gelen Augustinus’un belleğine boyun eğer.”414 Bu alıntıda da vurgulandığı 

gibi, Platon’da geçmişin imgelerini hatırlamakla yükümlü olan belleğin işlevi Augustinus’da 

şimdiyi kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Bu tutum, Platon’un anımsama kuramını ve bu 

kuramın öğrenme ve bilgideki etkilerini tekrar düşünmeyi gerektirmektedir. Nash, bunun için 

şu yerinde örneği veriyor: “Birden fazla heceli bir kelime duyduğumda, sonuncuyu işitinceye 

dek başlangıcı hatırlarım. Belli şekillerde birbirine bağlanmaksızın, duyuların bilgi için 

herhangi bir temeli nasıl sağladığını görmek zordur.”415 Bellek duyuların birbirine 

bağlanmasının önkoşuludur. Çünkü bellekte olmayanı zihin işleyemez. 

Augustinus İtiraflar adlı eserinde bellek üzerinde çok durur ve Augustinus üzerine 

yazan birçok kişi de bellek konusunda İtiraflar’a özel bir yer ayırır. Örneğin Katz’a göre, 

“Augustinus İtiraflar boyunca belleğe dayanır. Bu çalışma belleğin işleyişinin bir örneğidir. 

İtiraflar epistemolojik olarak oluşturulmuş bir metin olarak alınabilir. Tanrı’nın bilgisi 

araştırılmaktadır ve bu amaca götüren görünüşteki yol kendisinin bilgisidir. Kitap, yazarın 

Tanrı’yı araştırmasıyla ve önceden bilinmeyen Tanrı’nın araştırılabilip araştırılamayacağını 

merak etmesiyle açılır. Sıradan bir insanın Tanrı’yı nasıl bilebileceği başlangıç ve temel 

sorusuna yanıt bellekte yatmaktadır. Yani, Augustinus Tanrı’yı ve kendini ve sorularının 

hepsinin yanıtını ve bütün bilginin teminatını ve hareket sahasını içe dönmekte ve kendi 

belleği üzerine düşünmekte bulacaktır.”416 

İtiraflar üzerine yazan bazı bilim adamları Augustinus’un söz konusu eseri yazdığı 

dönemdeki düşünsel konumu konusunda anlaşmazlığa düşerler. Sözgelimi, “İtiraflar’ın bir alt 

başlığında, yani “Ruhun Uzun Yolculuğu” alt başlığında, Robert O’connell ruhun mutluluk 

ülkesinden ölümlü bedene düşüşünün çalışmanın birleştirici konusu olduğunu önerir; onun bu 

aşamadaki yolculuğu kendi ana vatanından bir uzaklaşmadır; ancak o önceki mutlu yaşamının 
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anısını da beraberinde getirmiştir. Diğer düşünürler İtiraflar’da ruhun önceki mutluluğunun 

anısıyla birlikte düşüşüne ilişkin böyle bir düşünceyi bulmazlar. Öyle ki, Jean Marie Le Blond 

bu çalışmayı belleğe, Augustunusçu belleğe ilişkin bir çalışma olarak tanımlar. Bununla o 

geçmişle sınırlanan bir belleği değil, fakat şimdiyi içeren ve geleceği bekleyen bir belleği 

kasteder. Le Blond çalışmanın birleştirici konusunu üçlü bir işlevde yatıyor olarak görür; 

geçmişin anısı, şimdinin sezgisi, gelecek beklentesi. Bunların her biri bir anlamda belleğin bir 

işlevidir.”417 

Augustinus İtiraflar’da ruh-bellek ilişkisine değinir ve bu ikisinden hareketle ‘ben’i 

oluşturan nitelikleri belleğe borçlu olduğumuza işaret eder. “İtiraflar’da, belleğin ister algısal 

bilgi ister kendi bilgisi ya da isterse Tanrı’nın bilgisi olsun herhangi türden bilgiye sahip 

olmamızı sağlayan ruhun bir bölümü olduğunu iddia eder. Fakat ayrıca o belleğin zihin ya da 

ruh olduğunu ya da zihin ya da ruhla aynı şey olduğunu iddia eder. Bellek ‘ben’in bir 

parçasıdır ya da parçası olduğu tüm varlığın oluşturucusudur. Bellek kendimizi kendisiyle 

isimlendirdiğimiz şeydir. O şöyle der: Bu farklı işlevlerle eylemde bulunan ben bir zihinim. 

Ayrıca bellekte kendimi bulurum ve ne olduğumu ne yaptığımı ve nerede, ne zaman, nasıl 

etkilendiğimi anımsarım.”418 Bu alıntıda belleğin zihinle aynı anlamda kullanılabildiğini fark 

etmek önemlidir, çünkü bu kullanımın daha sonra sıkça karşımıza çıktığını göreceğiz.  

Yine, İtiraflar’da yazdığına göre, kendimiz üzerine düşünmenin tüm ögelerini bellekte 

bulabiliriz. Bu, iç gözlem açısından önemlidir. “Augustinus bellekte kendisiyle karşılaşır, 

kendini geçmiş eylemlerini ve algıladığı ve tam olarak unutmadığı ve gelecekle ilgili planlar 

yaptığında kendilerine göre düşündüğü her şeyin imgesini anımsar. Bellek Augustinus’u 

hayrete düşüren çok geniş ve sınırsız bir odadır. Çünkü o, içimde, belleğimde böylesi geniş 

alanlarda sanki onları dışarıda, dağlarda, nehirlerde ve yıldızlarda görmüş gibi görmedikçe 

dağlardan, denizlerden, ırmaklardan, okyanuslardan ve yıldızlardan bahsedemem. Kaldı ki, 

onları gördüm ve onların var olduklarına inanıyorum,”419 diyerek bunu dile getirir. 

İtiraflar’da anlatılan belleğin bilimlerin de temeli olduğu gözükmektedir. “Bellek sosyal 

bilimler alanında öğrenilen ve unutulmamış olan her şeyi içerir. Bu düzeyde şeylerin sadece 

imgeleri değil kendileri de bir mekâna değil fakat bir iç-mekâna yerleştirilir. Augustinus 

mantıkla ilgili olarak, o var mıdır? O nedir? Hangi niteliklere sahiptir gibi bir dizi soru 
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sorduğunda bellekte kelimelerin seslerinin imgelerini ve ayrıca onların işaret ettikleri şeyleri 

tutar. O, sözcüklerin herhangi bir bedensel duyu vasıtasıyla bildirdiği şeyleri elde etmediğine, 

bununla birlikte onları sadece kelimelerin imgelerini değil şeylerin kendilerini de sakladığı 

zihin veya bellekte bulduğuna dikkat çeker. O, böyle şeylerin onları öğrenmeden önce 

bellekte bulunduklarını, fakat sanki daha gizli bir mağaradaymış gibi ortadan kaldırıldıklarını 

ve bir kenara bırakıldıklarını, dolayısıyla herhangi birinin uyarısıyla günyüzüne 

çıkarılmaksızın, belki de onları hiçbir zaman şeyleri düşünme aracılığıyla bir araya toplamak 

ve onlara dikkat etmek suretiyle hafızada canlı tutmak olanaksızdır, der. Bu nedenle o, cogito 

(düşünüyorum) fiilini cogo (topluyorum) fiilinin yinelemeli biçimi olarak yorumlar. Belleğin 

bu düzeyi ayrıca matematiğin ilke ve yasalarını, geometrik yöntemleri ve kendisiyle hesap 

yaptığımız rakamları içerir. Bunların hiçbiri bedensel duyular tarafından algılanmaz.”420 

İtiraflar’da geçen bellek açıklamalarının diğer bir özelliği, belleğin dıştan aldığı 

etkilenimlere kendi damgasını vurmasıdır. Bu durum da yine Augustinus’un içselliğini 

destekler mahiyettedir. Bunun nasıl mümkün olduğunu şöyle izah edebiliriz: “Bellek ayrıca 

sevinç, üzüntü, arzu ve korku gibi zihin etkilenimlerini içerir, fakat bunları zihnin onları 

tecrübe ettiğinde sahip olduğu şekliyle değil de, çok daha farklı bir şekilde, bellek gücünün 

belleğin kendisine sahip olması yoluyla bunu yapar. Çünkü biz neşeli olmaksızın neşeyi 

hatırlıyoruz ve korkmaksızın korkuyu hatırlıyoruz. O halde neşeyi hatırladığımızda neden 

sevinç hissetmediğimizi Augustinus merak eder. Çünkü zihin belleğin kendisidir, o bu 

etkilenimlerin belleğinin, zihnin üzüntü ve neşenin tadılmaksızın depolandığı ve başka bir 

düşünce nedeniyle de geri çağrıldığı midesine benzediğini önerir. Bununla birlikte 

etkilenimler sayesinde biz onların isimlerinin seslerini bellekte tutmuyoruz ve biz 

etkilenimlerin kendilerine de sahip değiliz. Biz daha ziyade onun ‘kavramlar’ diye 

isimlendirdiği şeye sahibiz.”421 

Bellek hakkında yeterince açıklayıcı bilgi verdikten sonra şimdi belleğin içeriği olan 

şeylere, imgelere dair daha detaylı bilgi vermek hem ruhsal görmeyi açıklamak ve hem de 

daha sonraki konumuz olan zihinsel görmeye hazırlık niteliğinde bilgi vermek açısından çok 

yararlı olacaktır. Önce imge kavramını felsefede çok kullanılan ‘idea’ kavramıyla ilişkisi 

içinde açıklayalım. Bunu yapmak daha sonraki açıklamalarımızda da kavramların birbirine 

karışmasını önleyecektir. “Felsefe tarihinde ‘idea’ sözcüğü iki şeyi simgelemek için 
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kullanılmıştır. İlk olarak, zihnin uygun nesnesi olan zihinsel bir imge veya simge. Maddi 

şeylerin imgesinin duyumsama, imgeleme ve bellek güçleri tarafından yaratılması, 

depolanması ve düzenlenmesi gibi, idea da zihin tarafından aynı şekilde yaratılır, düşünülür 

ve düzenlenir. Böylece, seni gördüğümde, seni sen olmadığında dahi hatırlayabildiğim bir 

imgeni oluştururum. Aynı zamanda sana ve başka birçok kişiye uygulayabileceğim bir ‘insan’ 

ideasına sahip olurum. İkincisi, tecrübemize ait her şeyin kendisine göre şekillendirildiği 

şablon olan mükemmel örnek. Böylece, fertler insan olarak kabul edilir, çünkü onlar bir 

insanın ne olması gerektiğine ilişkin mutlak, mükemmel ölçüt olarak var olan insanlık ile 

uyumludurlar. Böyle paradigmatik idealarla ilgili oldukça kusurlu bir benzetme geçmiş 

yıllarda tüm dünyada yapılan metre çubukları için nihai bir ölçüt olarak Paris’te kabul edilen 

ölçünlü metre çubuğudur.”422 Bu ayrım ileride idea ve imge kavramlarını birbirine 

karıştırmamamız açısından önemlidir. 

De Trinitate’de geçen “fiziksel bir nesne bedensel duyu için ne ise, imge de zihnin gözü 

için odur,”423 ifadesi imgelerin epistemik önemini anlatmak açısından iyi bir giriş cümlesi 

olabilir. Bu ifade ayrıca Augustinus’un epistemolojisinin içselciliğini göstermesi bakımından 

da önemlidir. Çünkü “Augustinus’a göre genel olarak bilgi iddialarında olduğu gibi maddi 

nesnelerle ilgili bilgi iddiaları da temelde içseldir. Onlar nesne olarak imgeleri 

almaktadırlar.”424 Söz konusu bu imgeler bellekte depolanmaktadır ve onların oluşumu için 

bellek zorunludur.  

Burt, çıkarımlamasında, belleğin imgelerin oluşumunun temeli olduğuna Augustinus’un 

niçin inandığına ilişkin şu dört nedeni vermektedir: 

“1- Maddi nesnelerin görülebilmesi ve bilenin ruhunda maddi olmayan bir form olarak 

saklanması için o zorunludur. 

2- Bir imgeyi düşünmenin parçası olan ardıl etkinlik anlarını bir arada tutmak suretiyle 

düşünmemize süreklilik kazandırması için zorunludur. 

3- Bir imgenin ilk anına kadar bir ‘dinginlik’ getirmesi için zorunludur ki, böylece o 

tam olarak ve sakince düşünülebilsin. 
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4- Kendisinden, daha önce oluşturulmuş fakat şimdi kısmen unutulmuş imgeleri 

hatırlayabildiğimiz ve anımsayabildiğimiz bir depo olarak zorunludur.”425 

Söz konusu bellek ile imgelerin oluşumu arasında belli bir bağıntı bulunmaktadır. 

Bellek imgeyi tam oluşturmalıdır. Aksi takdirde belleğe dayalı bilginin tam olup olmadığı, 

belleğin maddi nesnenin imgesini tam veya kusurlu olarak içerip içermediğine ilişkin sorular 

ortaya çıkabilir. Bu nedenle, “Augustinus duyu algısında belleğin çok önemli bir işleve sahip 

olduğunu düşünür. Nesnenin ilk önce görülebilmesi sadece nesnenin imgesi sayesindedir ve 

duyumsamalarımızda sürekliliğe ve tamlığa sahip olmak için her bir anın imgesi akılda 

tutulmalıdır ki, böylece nesnenin görüntü veya sesinin veya duygusunun tam resmi 

yakalanabilsin. İmgelerin oluşumunda bellek için aynı zorunluluk söz konusudur. Tıpkı akıllı 

ruhumuzun algılaması için nesnenin kendisinin belli bir tarzda dışsal duyularımıza dokunmak 

zorunda olması gibi, nesnenin bellekteki imgesi, akıllı ruhun nesnenin ideasını yaratmak 

suretiyle tepkide bulunabilmesinden önce ilk olarak zihni süpürmelidir. Nesnenin yaratılan bu 

imgesi, duyumsama tarafından açığa vurulan maddi nesnenin bellek imgesi tarafından 

kapsanan içeriğini tamamen maddi olmayan bir tarzda ifade eden anlaşılır tür veya kelime, 

düşüncedir.”426 

İmgelerin oluşum süreci ve bu sürecin açıklanması Augustinus’un bilgi felsefesinin en 

çetrefil yönlerinden birini oluşturmaktadır. Augustinus De Trinitate’de bu süreci kısaca ve 

açıkça anlatır. O bu konuda şunları söylemektedir: “Algılanan nesnenin türleri, algılayanın 

duyusunda ortaya çıkan türleri meydana getirir; bu ikincisi bellekteki türlere neden olur; son 

olarak, bellekteki türler düşüncemin dikkatli bakışında boy gösteren türlere neden olur.”427 

Bu metni biraz açacak olursak. İlk önce, “Algılanan nesnenin algılayan kişinin bedenini 

etkileyen şekilleri (ontolojik form) bulunmaktadır.”428 Başka bir ifadeyle, “kendisi maddi bir 

forma sahip olan bir maddi nesne vardır.”429 Sonraki aşama, “insanın tecrübeyi engellemeyi 

seçen ve daha sonra tecrübeye dikkat eden akıllı ruhuyla ilgilidir. Böylece ruh uyarandan 

haberdar olur ve bedenin gerçek niteliklerinin maddi olmayan bir şeklini oluşturur.”430 Maddi 

nesnenin formu ikinci formu, duyusal görmedeki suret ya da imgeyi meydana getirir.”431 
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“Akıllı ruh bu bilişsel formu, imgeyi belleğe teslim etmeyi seçer. Şimdi var olmadığında dahi 

nesne hatırlanabilir.”432 “Yani duyusal görmedeki imge sırasıyla, üçüncü imgeyi, bellekte 

üretilen imgeyi (ya da hayali)  meydana getirir.”433 “Bu zorunlu bir adımdır, çünkü 

duyumsama eyleminde yaratılan imge doğal olarak gelip geçicidir. O, içinde hareketsiz suyun 

bulunduğu tavaya bir mühür yüzüğünü batırmak gibi bir şeydir. Yüzüğün üstündeki iz sadece 

yüzük orada tutulduğu sürece suda var olur. Yüzük çıkarıldığında su tekrar eski halini alır. 

Bellekle ilgili analoji yüzüğü yumuşak balmumuna batırmaktır. Yüzük çıkarıldığında bile 

imge balmumu tarafından ‘hatırlanır.’ Kalıcı bir izlenim bırakılmıştır.”434 Bu balmumuna ve 

suya batırılan mühür yüzüğü örneği duyusal maddi bir nesnenin maddi olmayan imgesinin 

nasıl oluştuğunun açıklamasında sıkça kullanılmıştır. Sürecin son adımı ise, “bellekte bulunan 

imgenin düşüncenin bakışı altındaki imgeye neden olmasıdır. Çünkü duyusal görme imge 

üretmez ve çünkü ruhsal görme bellekte imgeler meydana getirir. Öyle görünmektedir ki, iki 

aracı imge ya da form ruhsal görmede meydana gelmektedir.”435 Son aşamayı Augustinus’un 

satırlarıyla ifade edersek, “akıllı ruh bu bellek imgesini düşünmek ve tefekkür etmek için 

zihne sunar ve ondan bir zihinsel dünya ya da imgede yansıtılan nesneye ilişkin kendi 

anlayışını ifade eden bir idea oluşturur.”436 

İtiraflar’da Augustinus imgelerin bu oluşum sürecine ve bu arada imgelemin ve 

belleğin bilgi açısından ne denli önemli olduğuna açıkça işaret eder: “İnsanlar dağların 

zirvelerine, denizlerin koca dalgalarına, şelalelerin akışına, okyanusların kıyısına, 

gezegenlerin dizilişine hayranlar, ancak kendilerini savsaklamaya devam ediyorlar. 

Gözlerimle görmediğim tüm bu şeylerden söz etmemi hayranlığa değer bulmuyorlar; oysa 

tüm bu dağları, bu dalgaları, bu akarsuları, gördüğüm bu gezegenleri, var olduğuna inandığım 

bu okyanusu, sanki bakışlarım onları dışarıda boyutlarıyla görüyormuş gibi, içimde 

belleğimde görmeseydim, onlardan söz edemezdim. Bununla birlikte onları görerek onları 

gözlerimle yiyemem; içimdeki bu varlıkların kendileri değil ama imgeleri oluşuyor ve bu 

izlenimleri hangi duyu organımla algıladığımı da biliyorum.”437 İtiraflar’da geçen şu pasaj da 

konumuz açısından açıklayıcı olabilir: “Duyularımız aracılığıyla algıladığımız nesnelerden 

azaltarak, artırarak ve değiştirerek oluşturduğumuz ve henüz unutkanlığın yutup gömmediği 
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düşünceler bellekte depolanıp korunuyor.”438 Bu son alıntı bazı sorunları da beraberinde 

getirmesine rağmen konumuz açısından çok önemlidir. Sorunları ise daha sonra tartışacağız. 

Ancak bu iki alıntıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. “Zihin duyular 

aracılığıyla gelmekte olan mesajı alır. Mesajlar zihnin dışında kalır ve zihin tarafından onların 

imgeleri oluşturulur. Zihin fiziksel nesnelerin maddi olmayan suretlerini oluşturur ve daha 

sonra bu suret ya da imgeleri belleğe teslim eder. Zihin, istediğinde, yalnızca bu imgeleri 

bellek deposundan geri getirme değil, fakat ayrıca kendi dışındaki nesneler ile kendi içindeki 

suretler (imgeler) arasında bir ayrım yapma gücüne de sahiptir.”439 

Brian Stock, “Augustinus imgelerin bellekte nasıl tinsel izlenimlere dönüştüklerine dair 

hiçbir açık yorum getirmez. Bununla birlikte, tıpkı dış dünyada bulunan nesneleri işaretler 

aracılığıyla temsil etmemiz gibi zihinde depolanmış imgeleri hatırlanan nesneye bir kelime 

iliştirmek suretiyle yeniden elde ederiz. Bellekte bulunan imgeler, düşüncenin iradenin 

çabasıyla konuşulan bir dile çevrilebilen dilinde var olur. Bellek hem bizim dili anlayışımızın 

ve hem de kendimizi sözcüklerle ifade edişimizin temelidir. O bir yandan zihnin maddi 

olmayışının delilini bize verirken, diğer yandan duyularımız aracılığıyla algıladığımız şeyin 

devamlılığının bir teminatçısı olarak hareket eder,”440 dediğinde, Augustinus’un imgelerin 

bellekte nasıl tinsel izlenimlere dönüştüğüne dair hiçbir açık yorum getirmediğini iddia 

etmekte hatalıdır. Açıklaması tam anlamıyla tatmin edici olmasa bile Augustinus imgelerin 

oluşum sürecini, yukarıda verdiğimiz balmumuna batırılan yüzük örneğini de kullanarak 

açıklama teşebbüsünde bulunmuştur. Diğer yandan, belleğin zihnin maddi olmayışının delili 

olduğunu iddia ettiğinde ise haklı olduğu gözüküyor. 

İtiraflar’da Augustinus imgelerin oluşumu konusunda kararsız bir tutum sergiler ve 

Platon’un anımsama kuramının etkisini üzerinden atamamış gibidir, oysa İtiraflar daha önce 

de belirttiğimiz üzere geçmişin imgelerini taşıyan belleğe dayanılarak yazılmış bir eserdir ve 

belliğin gücünü ortaya koyması bakımından da önem arz eder. İmgelerin oluşumundan 

bahsettiği uzun pasajda o şunları söylemektedir: “Her varlık hakkında var mıdır, doğası nedir, 

cinsi nedir? diye üç soru yönelttiğimde bu sözcükleri oluşturan seslerin imgelerinin içimde 

olduğunu, bu seslerin havada titreştikten bir süre sonra sönüp gittiğini biliyorum. Ancak bu 

seslerin ifade ettikleri gerçekleri ne herhangi bir duyuyla algıladım, ne de ruhumun dışında bir 
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yerlerde gördüm. Belleğime depoladığım onların imgeleri değil ama kendileridir. Peki tüm 

bunlar benim içime nasıl girdiler? Mümkünse kendileri bunu açıklasınlar. Vücudum 

aracılığıyla girebilecekleri her kapıyı inceledim, içeriye hangi kapıdan girdiklerini 

bulamadım. Gözler ‘renkler varsa bu mesajları biz verdik’; kulaklar ise ‘sesli iseler onları 

tanıtan biziz’; burun delikleri ‘kokulu iseler bizden geçmiş olmalılar’; tat alma duyusu ‘tatları 

yoksa bu konuda bana bir şey sormayın’, dokunma duyusu ise ‘cisimleri yoksa, onlara 

dokunmuş olamam’ diyorlar. Peki, öyleyse tüm bunlar belleğime nereden ve nasıl girdiler? 

Bilmiyorum. Çünkü bu şeyleri bir başkasının sözüne inanıp öğrenmedim ama onları kendi 

içimde buldum, onların gerçek olduğunu gördüm ve gerektiğinde geri çağırmak üzere 

belleğimde depoladım. Onlar, onları öğrenmeden önce de oradaydılar, ama henüz belleğimde 

değildirler. Peki, neredeydiler öyleyse, hem sonra onlardan bana söz ettiklerinde onları tanıyıp 

gerçekten de bu doğrudur nasıl diyebildim? Bunun şundan başka bir açıklamasını 

göremiyorum, onlar önceden belleğimdeydiler ama belleğin öyle derin ve gizli köşe 

bucaklarında bulunuyorlardı ki, bir başkasının sözle yardımı olmaksızın onları oradan 

çıkarmak aklıma bile gelmeyecekti.”441 

İtiraflar’da geçen yukarıdaki ifadeler Katz’ın deyimiyle “belleğin işleyişini temsili 

realizmin bir biçimi olarak tanımlar. Augustinus, belleğin yalnızca dünyadaki şeyleri, kendini 

hatırlamayı ve Tanrı’nın suretini içerdiğini iddia eder. Zihnin yalnızca suretleri ya da imgeleri 

içermesi ve şeylerin kendilerini içermemesi, kısmen, Tanrı’nın yardımını içeren bir bilgi 

felsefesini dikte eder.”442 

Belleğin sadece dış dünyadan edinilen imgeleri içermediğini ifade etmiştik. Deneyim 

dünyasından gelmeyen başka ideler de vardır ki, bunlar Augustinus’un bilgi felsefesinin 

doruğunu işgal edecek olan zihinsel nesnelerdir. Bunların oldukça gizemli idealar olduğunu 

bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Bununla birlikte “değişen, ilineksel, 

oldukça kusurlu deneyim dünyama dair sahip olduğum imgeler de hiçbir özel gizem yoktur. 

İmge oluşturma süreci oldukça karmaşık olabilir, fakat en azından onun kaynağını biliyorum. 

İmge ya doğrudan tecrübemden gelir ya da dış duyu organlarımı etkileyen ve kendi nesnesinin 

ilineksel, kusurlu ve her daim değişen yapısını yansıtan dış dünyadan gelir. Tecrübe 

dünyamdan gelmediği gözüken diğer tür imgeler daha kafa karıştırıcıdır. Sözgelimi, yalnızca 

şu an maddi dünyada meydana gelmekte olan şeyin (penceremin önünden geçen bir adam) 

                                                 
441 İtiraflar, s. 227-228. 
442 Katz, a.g.e., s. 4. 



 141

algılarına sahip olmamamın, ayrıca kendileri sayesinde aşağıdaki gibi yargılarda bulunmaya 

yönlendirildiğim mükemmel adalet, güzellik, iyilik gibi şeylerin düşüncelerine sahip olmam 

olgusunun doğrudan farkındalığına sahibim: 10 üzerinden güzelliği değerlendirdiğimde, 

penceremin önünden geçen kişi tam 4 seviyesindedir.”443 

Son olarak bellek beşeri ve matematiksel bilimler için de temel teşkil eder. “Bellek dış 

dünyada bulunan nesnelerin imgelerine ilaveten yöntemleri, ilkeleri ve pratikleri içeren, 

hatırlama için herhangi bir dış göndergeye sahip olmayan farklı türden bir gerçekliği içerir. 

Bunlar beşeri bilimler ve sayı ve ölçüm ilkeleridir. Zihin bunlar için uzak içsel bir mekandır 

ve bununla birlikte bir mekan da değildir. Aynı yer tayin etmeme ilkesi anımsama konusunda 

bir temel yeti olarak sahip olunan duyu tecrübelerini -arzu, neşe, korku, üzüntü- zihnin kayıt 

etme etkinliğini de yönetir; bu ne bir gerçekliktir ne de bir imge, fakat zihnin bir gücüdür, 

belleğin kendisine benzer.”444 

Bu konuda Augustinus’u değerlendiren Brian Stock, onun yukarıda anlatılanlara ek 

olarak belleğin pek çok özelliğine dikkat çektiğinden söz eder. Bu doğrultuda, insan ayrıca 

bellekte kendini bulur. ‘Benlik’ düşüncesi ya da olgusu varlığını belleğin tüm bu söz edilen 

özelliklerine borçludur. “Ben’e dair anlamayla ilgili bir karşılaşma alanı olarak belleği 

düşündüğünde bu çizgide başka düşünceler ortaya çıkar. Kendim tarafımdan neyin, nerede, ne 

zaman yapıldığını bu yapılma anındaki zihinsel durumumla birlikte hatırladığımda kendimle 

karşılaşırım der, Augustinus. O belleğinde tecrübe ettiği (ya da tecrübe ettiğine inandığı) her 

şeyi başkalarının açıklamalarına dayanarak yerleştirir. Böylece bellek zihinsel anlatılarla ilgili 

bir eşgüdüm/düzenleme noktası olarak ortaya çıkar. O, şu ya da bu zamanda meydana gelmiş 

olayların imgelerini ilişkilendirmek suretiyle bu olaylar hâlâ mevcutmuş gibi onlardan 

bahsedebilir ve sonuç olarak onların kendisi üzerindeki olası etkileri üzerine tahminlerde 

bulunabilir. Onun düşüncelerine, alternatifleri değerlendirişine ve kararlarına yol gösteren bu 

önceden düzenlenmiş hikâyeler, onun düşündüğü kadarıyla, olasılıklara dayanırlar. Birlikte 

düşünüldüklerinde, onlar benle ilgili bilinçli bir konuşma içerirler.”445 

Epistolae 162’de retorik bir tarzda belleğin duyusal bilgi açısından önemine işaret eder: 

“En karanlık mağarada bile hâlâ imgeleyebildiğim renkleri başka türlü nasıl açıklayabiliriz? 

En sessiz odada bile hâlâ duyabildiğim sesleri başka türlü nasıl açıklamalı? İmgeler tarafından 
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korunan gerçeklik çoktan kaybolduğunda bile bu çeşitli görüntüler ve sesler benimle kalır. Ve 

onlar birbirine karıştırılmazlar. Birbirine engel olmazlar. Aksine her biri benim 

derinliklerimde kendi özel yerine sahiptir. Hiçbir çatışma ya da karışıklık söz konusu değildir. 

Dünün şarkısını söylermiş gibi geçen kışın renklerini hatırlarım. En ölümcül karanlıkta ve en 

sessiz yerde bile gündelik renkleri hatırlayabilir ve sakin bir dille ve fısıldayarak istediğim 

kadar onları kendi içimde söyleyebilirim.”446 

Tecrübe edilen maddi dünyanın imgeleri ve bunların dışında tecrübeden elde 

etmediğimiz imgeler bellekte güvenle korunur. Belleğin imgeleri oluşturma ve kendinde 

koruma işlevinden daha önce söz etmiştik. Belleğin bu imgeleri koruma gücünün bilgi 

felsefesi açısından ciddi bir öneme sahiptir. “Kendisi ve kendi içerikleri üzerine 

düşündüğünde bile zihnin hatırda tutma işlevine gerek yoktur. Akıllı ruh kendine baktığında 

ruha bakan ruhtur. Herhangi bir tecrübe, o ister düşünen kendimiz olalım. İsterse kulağımıza 

şarkı söyleyen bir başkası olsun, akıp giden zaman anları serisi tarafından oluşturulur. Bu 

tecrübelerin sürekliliğini görmek için onları bir bütün olarak algılayabilmeliyiz. Bir melodi 

her biri kendi notasını çalan ve daha sonra bir daha ortaya çıkmamak üzere ortadan kaybolan 

seslerin birbirini izlemesidir. Zihnimde yeni bir melodi yaratmak için sessizce her bir notayı 

ayrı ayrı duymalıyım ve daha sonra onları yarattıkları melodi içinde birlikte duymalıyım. 

Aynı şey matematikteki bir kanıtı anlamayı denediğimde de doğrudur. Sonucu anlamam 

sadece öncülleri ve karşı konulmaz şekilde beni bu öncüllerin ötesine, sonuca geçmeye 

zorlayan mantıksal baskıyı düşündükten sonra mümkündür. Bir kişi sonucun doğruluğuna 

odaklandığında öncüller artık geçmiştir. Onlar artık benim dikkatimin merkezi değildir ve 

bununla birlikte onlar aynı zamanda hâlâ mevcutturlar. Tüm delilin bir bütün olarak 

anlaşılabilmesi için onlar geçişleri esnasında dondurulmuştur.”447 

Belleğin bu belirtilen niteliği eğitim ve öğretim açısından da çok önemlidir ve doğal 

olarak da Augustinus’un eğitim felsefesinin önemli unsurlarından biri olmuştur. Epistolae’de 

Augustinus bu konuyu anlatır. Burada o ayrıca bilimin ilkelerinin öğrenilmesini ve 

unutulmasını anlatır: “Bilir-bilmez unutmaya başlıyoruz. Herhangi bir ideanın her zaman 

zihnimizden önce var olduğuna dair hiçbir teminat yoktur. Bazı doğrular mutlaktır demek 

bizim her zaman onlar üzerine düşüneceğimizi ima etmez. ‘Ben’in en kişisel ve her zaman var 

olan tecrübesi bile başka şeyler üzerine düşünmeye veya başka şeyler yapmaya 
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başladığımızda bellekte geri plana itilir. Yarı unutulmuş doğruların simgeleri herhangi bir 

şekilde bellekte depolanmalıdır. Aksi takdirde onları hiçbir şekilde hatırlayamaz ve her zaman 

onları ilk kez öğreniyormuş gibi tekrar öğrenmeye zorlanabilirdik.”448 

De Trinitate’de de aynı düşünceyi destekleyen ifadelere rastlıyoruz. Ancak Augustinus 

burada öğrenmenin nesneleri olarak mutlak ideleri almaktadır. “Örneğin, adalet ya da 

doğruluğun anlamını anlamış olarak doğmadım. Ne yeter neden ilkesini ne de üçüncü halin 

olanaksızlığı ilkesini biliyordum. Ne zaman ki dikkatim onlara çevrildi, işte o zaman onları 

görmeye (yani onları anlamaya) başladım ve onlar belleğimin parçası haline geldi. Bundan 

sonra onları yeniden keşfetmem gerekmedi. Onları sadece hatırlamalıydım. Onlar şimdi yeni 

tecrübe edilmiş yabancılar olarak değil de eski arkadaşlar olarak aklıma gelmektedirler. 

Bilinen ideaların böyle hatırlanması onlar hakkında düşünmediğimde dahi herhangi bir tarzda 

benimle kalmasalardı olanaksız olurdu.”449 

Bellekle ilgili ele almamız gereken en önemli konulardan biri hatırlama eylemidir. 

Unutma-hatırlama ilişkisi, hatırlamanın bilgi açısından önemi, belleğin bu konudaki işlevi 

burada ele almamız gereken konular arasında yer almaktadır. Belleğin bilgi felsefesi açısından 

önemine değinmiştik. “Olgusal bir bellekten yoksun olan bir varlık konuşmak için gerekli 

olan zihinsel güçlere sahip olamaz ve o insan görünüşüne sahip olsa da kolayca bir insan 

olamaz.”450 Bunun gibi “Augustinus tıpkı zihnin düşünmeden ayrılamaması gibi belleğin de 

hatırlamadan ayrılamayacağını iddia eder.”451 

Bu noktada anımsamayı tanımlayarak başlayalım. Burada da yine Augustinus’un içe 

dönük epistemolojisinin ağır bastığı görülür. Bubacz’ın satırlarıyla, “anımsama, iç-göz için 

doğrudan olan ve daha önceki kimi tecrübeleri simgeleyen bir imgeye bakmaktır. Bu nesne 

bellekte depolanmıştır ve anımsandığında zihin tarafından canlandırılır.”452 Nasıl 

hatırladığımız ve bu süreçte hangi güçlüklerle karşılaştığımızı Augustinus İtiraflar’da 

anlatıyor: “Belleğime başvurduğumda, ondan istediğim şeyleri anımsamasını istiyorum. 

Bazıları hemen belleğime geliyor, bazıları ise uzun bir araştırmadan sonra, sanki çok karanlık 

bölgelerden geliyorlarmış gibi geliyorlar. Başka bir şeyi istiyor ve arıyorken bazıları da yığın 

halinde gelip sanki “bizi istemiyor muydun?” dercesine geliyorlar. Onları aklımın eliyle 
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belleğimin yüzünden uzaklaştırıyorum, ta ki istediğim şey bulutları dağıtıp, bulunduğu 

derinliklerden gelip gözlerime görünene dek. Başkaları ise düzenli sıralar halinde istediğim 

anda zorluksuz belleğime geliyorlar. İlk gelenler arkadan gelenler gelince siliniyor, isteyince 

yeniden ortaya çıkıyorlar. Bunlar, belleğimden bir şeyler anlatmak istediğimde oluyor.”453 

Augustinus İtiraflar’da anımsama yetisinin belleğin bir gücü olduğunu söyler: “Tüm bu 

bilgileri belleğimde tutuyorum ve onları nasıl elde ettiğimi de anımsıyorum. Bu gerçeklere 

karşı hiçbir temele dayanmayan itirazlardan da haberim var, onları da belleğimde tutuyorum. 

Bu itirazlar kuşkusuz yanlış ama onları anımsamam yanlış değil. Bu gerçekler ve onlar için 

ileri sürülen yanlışlar arasında oluşturduğum ayrımı da anımsıyorum. Şimdi bu ayrımı 

yapmak başka şey, eskiden bu sorunlar üzerinde derin düşündüğümde ayrım yaptığımı 

anımsamak başka şeydir. Şu halde bu şeyleri çoğu zaman anladığımı anımsıyorum. Onları 

daha sonra bugün anladığım gibi yeniden anımsayabilmek için, anlamak ve kavramak 

eylemini belleğimde bir yere yerleştiriyorum. Şu halde anımsadığımı anımsıyorum. Bunları 

şimdi anımsadığımı daha sonra anımsamam bu durumda bile belleğimin gücünün yardımıyla 

olacaktır.”454 

Augustinus bu konuda da Platon’dan ayrılır. Platon anımsamayı, ruhun vücuda 

girmeden önce elde ettiği bilgiyi anımsaması olarak düşünmüştü. Augustinus ise şunu önerir: 

“Biz daha ziyade ussal zihnin yapısının, yaratıcının emri doğrultusunda doğal düzen içinde 

anlaşılır şeyler alanına dâhil edilen bu şeyleri görecek şekilde biçimlendirildiğine inanmalıyız. 

Tıpkı beden gözünün maddi ışıkta bulunan şeyleri görmesi gibi, o da kendine özgü tinsel bir 

ışık çeşidinde nesneleri görür.”455  

Buraya dek duyumsama ve ruhsal görme bölümünde verdiğimiz bilgiler de bu alıntıyı 

somut bir şekilde destekler niteliktedir. Katz’ın da bu ibareleri bize koşut bir şekilde anladığı 

gözüküyor. Ona göre, “Augustinus’un ruh göçünü reddedişini veya ruhların önceden var 

oluşunu reddedişini ve bunların bir iması olarak bütün bilginin doğumla (en azından rahimde 

belli bir anda) başladığını söylediğini aklımızda tutarsak, ampirist karşıtına itiraz etmesine 

rağmen liberal sanatlara ait kavramların nereden geldiğine dair onun bir cevabının olduğunu 

görürüz. O, kavram ve ideaların açık seçik bir şekilde duyulardan gelmediğini ve onlara aşina 

olan zihnin onları keşfetmekte herhangi bir sorun yaşamadığını söyler. Onlar sanki yenilermiş 
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gibi iyice düşünülüp taşınılmalıdır ve aynı depodan tekrar ortaya çıkarılmalıdır. Dolayısıyla 

onların gizli geçmiş bir hayattan hatırladıklarına dair herhangi bir ima yoktur. Ayrıca o 

yeniden hayat bulma (incarnational) epistemolojisini ya da bu mükemmel tabii süreci 

onaylamak için bir iç öğretmeni yürürlüğe koyma ihtiyacı hissetmez.”456 

Burada bir çelişki ortaya çıkıyormuş gibi gözüküyor. Hatırlamanın bazı nesnelerini 

meydana getirdiği görülen maddi dünyaya ilişkin kavramlarımız duyumdan değilse nasıl elde 

edilir? Augustinus deneyciye itiraz ederken bu durumun da farkındadır. “O, astronomi gibi bir 

bilimin duyumsamaya dayanmaksızın öğrenilebileceğini kabul etmez. Bir kişi en azından 

yıldızların konumunu gözlemlemelidir. Son ve belki de en önemli olarak onun Geriye 

Bakışlar’ı -Augustinus önceden var olmayı reddetmesine rağmen- öğrenme bir hatırlamadır 

tezini geliştirmeye devam eder. Bu, Augustinus’un sonraki yazılarında Platon’un ruhun 

önceden var olduğuna inanmayı gerektiren düşüncesinden oldukça farklı bir anımsama 

düşüncesini kullandığını önerir. Fakat eğer öyleyse başka bir seçeneğin bulunmadığı 

gözükmektedir. Augustinus’un kuramı Platoncu öğretiden nasıl farklı olabilir?”457 Buraya 

kadar anlattıklarımız bu sorunun yanıtını vermede yeterli olabilir. Üçleme Üzerine’de o 

Platon’un bu konudaki düşüncelerini daha detaylı bir şekilde ele alır ve eleştirir. 

Bu konuda Augustinus önce Meno’da geçen kanıtı çürütür. “Sokrates’in okumamış bir 

köleden geometri ile ilgili bir doğruyu elde ettiği ünlü kanıta atıfta bulunur. Platon, Sokrates’e 

köle bu yaşamda bu doğruyu hiçbir şekilde öğrenmediği için, bu doğrunun onun zihninde 

doğuştan bulunması gerektiği sonucunu çıkarttırır.”458 Augustinus yanıt olarak “bu durumda 

bu şekilde sorgulandıklarında insanların hemen hemen hiçbiri kesinlikle bunu yapamaz. 

Bütün insanlar önceki yaşamlarında geometrici değildi, çünkü insanlar arasında 

geometricilere çok az rastlanır,”459 der. Nash’ın bu konudaki değerlendirmesi Augustinus’u 

destekler mahiyettedir ve Platon düşüncesinin etkisini de açığa vurur. Nahs’a göre “bu kanıt 

kölenin başka bir yaşamda öğrenilen doğruları hatırladığını ispatlasa bile, herkesin bu denli 

başarılı bir şekilde yanıt verebileceğini ispatlamaz.”460 

Augustinus’un Platon’a eleştirileri bunlarla da kalmıyor. “Augustinus ayrıca Platoncu 

anımsamanın bizim en çok anlaşılır şeyleri anımsadığımızı iddia ettiğine dikkat çeker ve bu 
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yaşamda görmüş olmaksızın hiç kimsenin algılanabilir şeyleri hatırlayamayacağında ısrar 

eder. Bu nedenle, ruhların göçüne ilişkin suçlamalarla birlikte, önceki bir yaşamdan duyusal 

tecrübeleri bu dünyada anımsama konusunda Pythagorasçı iddiayı aldatıcı olarak reddeder. 

Çünkü bir kişi, Samos’lu Pythagoras’ın başka bir bedende daha önceden burada yaşadığında 

tecrübe ettiği belli şeyleri hatırladığını reddetmelidir.”461 Platon’un bu kuramı “duyular 

aracılığıyla öğrendiğimiz şeyleri açıklayamaz. Şimdi bir metinden kelimeler okumam ya da 

yere düşen yaprakları seyretmem olgularının geçmiş yaşamda görmek suretiyle hatırladığım 

bir şeyler olması çok zordur.”462 

Retractiones’de geçen şu pasaj Augustinus’un bu düşüncelerini daha sonraki zaman 

sürecinde de sürdürdüğüne işaret eder: “Çünkü doğru bir şekilde sorgulandıklarında eğitimsiz 

insanlar bile belli disiplinler konusunda doğru yanıtlar verdikleri için, onlarda kabul etme 

derecelerine göre, bu değişmez doğruları kendisinde gördükleri mutlak aklın ışığının 

bulunması oldukça muhtemeldir ve bu onların söz konusu bilgileri bir zamanlar bildikleri ve 

daha sonra unuttukları anlamına gelmez.”463 Burada Augustinus Tanrı tarafından zihnin 

aydınlatılmasının aklî disiplinlerin bilgisi için daha iyi bir açıklama sağladığını ileri 

sürmektedir. Ayrıca Nash’a göre Retractiones’de geçen bu alıntı “Augustinus’un anımsama 

kuramının geçmişin bir anımsanması değil, aksine şimdinin anımsanması”464 anlamını ifade 

eder. 

Augustinus anımsamanın nasıl gerçekleştiği, anımsama süreci ve anımsamanın pratik 

yararları üzerinde ayrıntılı bir şekilde durur. Ona göre, “anımsadığımızda bellek sırasıyla 

düşüneceğimiz adayları bize sunar. Her bir adayı gözden geçiririm ve onları ya kabul ederim 

ya da reddederim. Gözden geçirme mekanizması, kabul ya da ret, iç görmedir ve nesnesi 

olarak maddenin belleğin kendisinde depoladığı suretini alır.”465 “İnsan belleği düzensiz bir 

şekilde birçok şey içerir. Biz kendimizi anımsamalar yoluyla eğittiğimizde, sanki onları bir 

araya topluyormuşçasına ve dikkatimizi onlara yönlendiriyormuşçasına bu şeyler üzerine 

düşünürüz. Bu şekilde dağınık, ihmal edilmiş ve fark edilmemiş olarak bulunan şeyler onların 

hatırlanmasını sağlayacak bir konuma yerleştirilir. İkinci bir kez onları anımsamak istersem, 

dağınık bilgi ögelerini bir mekâna toplamak ve düşüncelerimi düzenlemek suretiyle tekrar bir 
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kavrayış sürecinden geçmek zorunda kalırım. Augustinus isteme, bir araya toplama ve 

düşünme karma eylemlerinin zorlama, bir araya toplama ve düşünme fiilleri arasında 

kökenbilimsel bir bağ sağladığına inanır. O, doğru olduğunu bildiği matematik ve geometrik 

orantı yasalarını yanlış karşıt görüşlerle birlikte hatırlayabilir. Böylece bellek onun doğru ve 

yanlış üzerine geçmişteki düşüncelerini şimdikilerden ayırmasını sağlar.”466 

Anımsama eylemi bütün bilgiler için aynı şekilde gerçekleşmez. “Anılarımızdan bazıları 

kolayca geri döner. Gayretle ezberlenen şeyler, birbirini takip eden kelimeler, birbirini takip 

eden şeyler, ezberlediğim şekliyle hatırladığım şiir ve şarkılar, kolayca doğru bir düzen içinde 

geri gelirler. Fakat başka anılar sadece büyük bir gayret sonucu hatırlanabilir. Bazen aranan 

anının pasifçe eylem için bir çağrıyı beklediği bu tozlu yere giden sönük ipuçlarını takip 

etmek suretiyle zihnimin gizli yerlerine derin kazılar yapmam gerekir. Uzun süredir kayıp bir 

anımı araştırırken bazen beni engellemek için ileri atılan istenmeyen arzular tarafından 

engellenirim. Onlar şöyle çığlık atarlar: Aradığın şey biz miyiz? Bize dikkat et! Yanlışlıkla 

unutulmuş bir arkadaşımın isminin ‘B’ ile başladığını hatırladığım için geçici olarak onun 

gerçek isminin ‘Helen’ olduğunu hatırlamam engellenir. İlerleme kaydetmem için önce 

istenmeyen anıları kalbimin eliyle belleğimin yüzünden temizlerim ki, böylece sonuçta 

hatırlamak istediğim şey gizli kuytulardan çıksın ve tekrar görünsün.”467 Burada 

Augustinus’un, zihin içindeki bir görme türü sayesinde hatırlarız, düşüncesini ileri sürdüğü 

gözüküyor. Bu süreç aydınlanmadan ayırt edilebilirdir. Zihinle görme bir imge, bir yöntem ya 

da tamamen bilinebilir olan bir duyumun hatırlanmasını içermektedir. Böylesi bir anımsama 

bir bilgi arzusudur ve bireyin içinde kendisinin dinleyicisi olduğu bu arzunun tatmin 

edilmesidir. 

Geçmişte yaşanan çeşitli duyguların nasıl anımsandığının açıklanması Augustinus 

açısından önemlidir. Biz söz konusu duyguların kendilerini mi anımsıyoruz yoksa onların 

imgelerini mi? O, İtiraflar’da bu soruna açıklık getirir. Ona göre, “Kuşkusuz bellek ruhun 

midesi gibidir, üzüntülü ve sevinçli şeyler de acılı ve tatlı yiyecekler gibidir. Bu duygular 

belleğe girdikten sonra, yani bir çeşit mideden geçtikten sonra tüm tadlarını yitirirler. Tüm bu 

duyguların birbirine benzediğini düşünmek gülünç olur; bununla birlikte her noktada 

benzemez değillerdir. Bakın, arzu, sevinç, korku, üzüntü gibi dört duygu arasındaki farklılığı 

belleğim sayesinde anlıyorum. Bu duygular hakkında akıl yürütsem, türlerine dayanarak 
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onları çeşitlere ayırsam ve onları tanımlasam, tüm bunları belleğimde buluyor ve 

söylediklerimi de belleğimden çıkarıyorum. Belleğim onları kafasında canlandırdığında bu 

duyguların hiçbirini hissetmiyorum. Ele alıp onları incelemek için onları anımsamadan önce 

de onlar belleğin içindeydiler. İşte bu yüzden anımsamanın yardımıyla onları oradan 

çıkarabildim.”468 

Augustinus burada gerçek ya da imgelenen duyu algılarına ilişkin belleğe ve soyut 

kavramlara ilaveten duyguların bellek içeriklerini tartışmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla onlar 

ilk tecrübe edildiklerinden farklı bir şekilde anımsanmaktadırlar. “Bir duyunun hatırası onun 

tecrübesiyle birlikte gelmez. O aynı şeyin fiziksel ağrı konusunda doğru olduğunu iddia eder; 

o tekrar hissedilmeksizin hatırlanabilir. Hatırlanan duyular ve ağrılar hatırlanan fiziksel 

nesnelerden farklı bir şekilde işlediği için Augustinus’a göre onlar zihinde farklı bir şekilde 

yerleştirilmiş olmalıdır. Mor bir inek hayal ettiğimizde o gerçekten mora benzer ve biz moru 

görüyor gibi oluruz. Melodisinin bütün ayrıntılarını ve güftelerini hatırlayarak zihnimizde bir 

şarkı söyleyebiliriz. Asıl duyguların herhangi birini tekrar tecrübe etmeksizin aç ve susuz 

olduğumuzu anımsayabiliriz ve Allah’tan, hatırlanan ağrılar acı vermez.”469 

Augustinus İtiraflar’da bir takım duyguların tecrübe edildikleri gibi değil de belleğin 

istediği gibi anımsandıklarını detaylı bir şekilde açıklar: “Belki de yiyecekler mideden geviş 

için geri getirildiği gibi anımsama yardımı ile bu duygular evirilip çevrilip çıkarılıyor. Peki 

öyleyse zevkleri düşünen biri, başka bir şekilde ifade edecek olursak, onları anımsayan biri 

neden düşüncenin ağzında sevincin tadını ya da üzüntünün acısını duymuyor? Acaba birbirine 

tamamen benzeyen şeyler bu şekilde mi farklılık gösteriyorlar? Üzüntü ya da korkudan söz 

ederken hep bunları hissetmiş olsaydık bunlardan söz etmeyi kim isterdi ki? Aynı şekilde 

belleğimizde sadece bu sözcükleri oluşturan sesleri değil, bu sözcüklerin anlamlarını, üstelik 

ifade ettikleri bu duyguların kavramlarını da belleğimizde bulduğumuz için bunlardan söz 

edebiliyoruz. Bu kavramları vücut aracılığıyla almadık; ruhun kendisi kendi duygularının 

deneyimleri ile onların bilincine varıp onları belleğe yerleştirmiştir ya da belleğin kendisi 

bunları, kendisine emanet etmeden kendinde tutmuştur.”470 

Bu konular için İtiraflar’da bolca metinle karşılaşıyoruz. Sözgelimi, Augustinus bu 

durumu bellek-akıl ilişkisi bağlamında şöyle açıklar: “Bu aynı bellek ruhun duygulu 
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durumlarını da içerir, ruhun onları hissettiği gibi değil de, ama tamamen başka şekilde 

belleğin gücünün istediği gibi. Bir zamanlar sevinçli olduğumu şimdi sevinç duymadan da 

anımsayabilirim; bir zamanlar üzüntülü olduğumu üzüntü duymadan da anımsayabilirim; bir 

zamanlar korkmuş olduğumu şimdi korku duymadan anımsayabilirim; kısacası bir zamanlar 

duyulan bir arzuyu, o arzuyu duymadan anımsayabilir insan. Kimi zaman da tersine 

geçmişteki üzüntülü zamanımı sevinçle, sevinçli bir zamanımı da üzüntüyle anımsayabilirim. 

Burada sadece organik duygulanmalar söz konusu olduğunda şaşılacak bir yan yok; çünkü ruh 

başka şeydir, vücut başka şey. Geçmişteki fiziksel bir ağrının anısına sevinmem o kadar 

şaşırtıcı değildir. Ancak akıl belleğin kendisidir. Birine bir görev verdiğimizde, kendisine, 

unutmaması için: Bunu iyice aklına sok deriz. Bir şeyi unuttuğumuzda da aklımda değil ya da 

aklımdan çıktı deriz. Burada akılla belleği kastetmiş oluyoruz. Durum böyleyse, o zaman nasıl 

oluyor da geçmişteki üzüntülü bir olayı şu anda sevinçle anımsıyorum, sevinç aklımda ve 

üzüntü de belleğimde mi bulunuyor; aklım kendinde bulunan sevinç yüzünden mutluluk 

duyuyor, ancak belleğim aynı zamanda kendinde bulunan üzüntüden dolayı üzüntü 

duymuyor? Bellek akıla yabancı mı? Bunu kim ileri sürebilir ki?”471 

Augustinus bu soruların yanıtlarının kolay olmadığının farkındadır. İtiraflar’da metnin 

devamında Augustinus bu soruyu belleğin epistemik ve de pratik kullanışlılığına vurgu 

yaparak yanıtlar. Ona göre, “anılarımızı şekiller aracılığıyla mı yoksa onlarsız mı 

anımsadığımızı açıklamak o kadar kolay değildir. Bir taşın adını söylüyorum, güneşin adını 

söylüyorum, bunları duygularımla algıladığım halde söyleyebiliyorum. Elbette bunların 

şekilleri belleğimde hazır varlar. Fiziksel acıyı nitelendiriyorum; acı çekmiyorum. Acı 

belleğimde olmasaydı, acı hakkında ne söyleyeceğimi bilemeyecektim ve acıyı zevkten ayırt 

edemeyecektim. Sağlıklı olduğumda sağlık sözcüğünü söylemeyi tercih ediyorum. Çünkü 

sağlıklıyım. Ancak bu da belleğimde olmasaydı, bu sözcüğün ne anlama geldiğini 

bilemeyecektim. Hastalar da kendilerine sağlıktan söz edildiğinde, sağlıklı olmadıkları halde 

sağlığın hayali belleklerinde bulunmasaydı bunun ne olduğunu anlayamayacaklardı. 

Sayılabilir sayıları adlandırdığımda bir de bakıyorum ki, bu sayıların şekilleri değil de 

kendileri belleğimde hazır durumdalar. Güneşin hayalini adlandırdığımda, güneşin hayali 

belleğimde canlanıyor; bir hayalin hayalini değil bir hayali kafamda canlandırıyorum. 

Çağrıma bu hayal cevap veriyor. Bellek sözcüğünü söylerken de ne söylediğimi biliyorum. 
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Onu da belleğin kendisi sayesinde tanıyorum. Bellek kendinde hayaliyle mi yoksa gerçeğiyle 

mi bulunuyor.”472 

Yukarıda anlatılanlara baktığımızda pek çok hatırlama türünün bulunduğunu açıkça 

görebiliyoruz. “Örneğin hava karanlıkken bir rengi görebilir veya sessiz bir ortamda bir 

melodiyi duyabilirim. Ayrıca, tıpkı duyuların imgeler için farklı giriş noktaları sağlaması gibi, 

onları hatırladığımızda onların etkilerini muhafaza edebiliriz: Zihnimde sahip olduğum bir 

renk imgesini bir melodi dinlerken bir an için düşüncelerimin dışında tutabilirim vs. Ayrıca 

sözgelimi bir zambak ya da menekşe kokusunu ayırt etmek ya da balın tadını şaraba tercih 

ettiğimi ifade etmek suretiyle, sadece bellek yardımıyla duyusal bağlantıları ayırt edebilirim. 

Bir kimsenin cennetle, dünyayla, denizle ve bunlar içindeki duyular aracılığıyla bilinen her 

şeyle yüz yüze geldiği büyük zihin sarayında farklı etkinlikler gerçekleştirilmektedir.”473 

Augustinus anımsamaya ilişkin bu görüşlerini ve daha önce söz ettiğimiz imgelere ve 

imgelerin bellekte korunmasına dair görüşlerini birleştirerek eğitim felsefesini oluşturur. 

Böyle bir yöntem izlemekle o aslında kendi eğitim felsefesini de epistemik bir zemin üzerine 

inşa eder. Buna göre “öğrenme sürecinin basitçe şunun olduğunu görüyoruz: Düşünme 

aracılığıyla bir bakıma biz belleğin dağınık ve düzensiz bir şekilde içerdiği ideaları 

(kavramları) bir araya getirir ve dikkatimizi onlara yoğunlaştırmakla daha önce gizli, dağınık 

ve ihmal edilmiş olarak bellekte depo edilmiş olan bu kavramları sanki elde hazırlarmış gibi 

düzene koyarız. Şimdi onlar kendilerine aşina olan zihnin talimatı doğrultusunda ortaya 

çıkarlar.”474 

Augustinus İtiraflar’da bilimlerin öğrenilmesinde gördüğü işlev üzerinden belleğin bu 

eğitimsel özelliklerini düşünür: “Gerçekten edebiyatın, diyalektiğin (tartışma sanatı) ne 

olduğunu ve içerdiği çeşitli türden soruları göz önüne alınca, bunlar hakkında tüm bildiklerim 

belleğimde dışarıdan algıladığım imgeler gibi değil, duyular ve sonunda sönüp giden bir ses 

dalgası gibi değil, bir sesin kulakta bıraktığı ses kaybolduktan sonra da hâlâ kulakta 

yankılandığı izlenimini uyandırdığı gibi değil, havaya yayılan, duyu organını etkileyerek 

bellekte bir iz bırakan ve anımsandığında sonlandırılan bir koku gibi değil, bir yiyeceğin 

lezzetini midede yitirdiği buna karşın bir çeşit bellekte korunduğu gibi de değil. Bu gibi 

şeylerin gerçekte kendileri değil de bu nesnelerin imgeleri şaşırtıcı bir çabuklukla kapılarak 
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her biriyle ilgili bölümlere yerleştirilir, oradan da anımsamanın mucizevî gücüyle çıkarlar.”475 

“Ve böylece zihnin gizli bir yerlerinde depolanmış belli şeylerin belli bir çeşitten bilgisine 

sahip olduğumuz ve bu bilginin onu düşündüğümüzde ortaya çıktığı ve bir bakıma sanki 

açıkmış gibi zihnin nazarında konumlandığı bize bildirilmektedir.”476 

Bellekle ilgili önemli bir konu da unutma yetisi ile ilgilidir. Unutma ve anımsama 

birbirinden ayrılamaz. Yukarıdaki anımsamayla ve anımsamanın bilginin kazanılmasında ve 

öğrenmede oynadığı rollerle ilgili tüm açıklamalar aynı zamanda doğrudan unutma yetisiyle 

ilgilidir. Unutkanlık ve bellek ilişkisi Augustinus’un ele aldığı kadarıyla son derece ilginçtir. 

Burt’ün ifadeleriyle, “belki de bellek konusundaki en derin gizem, onun unutkanlığı nasıl 

anımsadığıdır. Bu, unutkanlık ya da unutulma her halükarda zihinde bulunur anlamına mı 

gelir? Belleği yok etmeksizin o bellekte nasıl bulunur? O, imgesi sayesinde mi oradadır? 

Fakat bunu söylemek çok yardımcı olmaz. Bir şeyin imgesinin belleğe kazınması için o şey 

bellek için bilinir, hissedilir olmalıdır. Güneşin bir imgesine sahibim, çünkü her gün onunla 

temas halindeyim. Ancak unutkanlık nasıl tüm belleği yok etmeksizin zihinle uyum halinde 

var olabilir. Belki de burada sevinci hatırlama konusunda söylediğimiz şeyin aynısını 

söylemeliyiz; onun hatırlamaya değer sözlerini kullanırsak; çalıştığım yer ‘ben’ olarak 

isimlendirilir ve bu ‘ben’ benim için çok zor işlerle dolu bir uğraşı alanı haline gelir. Bu denli 

çok anlama sorununa sahip olması açıkçası onu da şaşırtmıştı. Yapmaya çalıştığı tüm şey, tüm 

dünyada kendisine en yakın olan bu varlık üzerine, yani kendisi üzerine düşünmekti.”477 

İtiraflar’da geçen şu metinler Augustinus’un belleği ve belleğin unutmayı nasıl 

anımsadığını açıklama konusunda olağanüstü zorlandığına işaret eder: “Buna rağmen 

belleğimin doğasını anımsayamıyorum, onsuz kendi adımı bile söyleyemem. Unutmayı 

anımsadığım da bir gerçek. Anımsadığım şey belleğimde değil mi diyeceğim? Yoksa unutma 

olayı unutmamam için belleğimde duruyor mu diyeceğim? Bu her iki durum da saçma.”478 

Augustinus metnin devamında imgelere dayanarak kendi sorularına yanıt verir. Ona göre, 

“belleğimin unuttuğu şeyin kendisini değil de hayalini koruduğumu nasıl öne sürebilmeli? 

Herhangi bir gerçekliğin hayalinin belleğimde yer etmesi için önce bu hayalin çıktığı 

gerçekliğin kendisi belleğimde iz bırakmalı. İşte, Kartaca’yı, bulunduğum her yeri, gördüğüm 

insan yüzlerini ve duyularla algıladığım her şeyi bu şekilde anımsıyorum; sağlığımı da ve 
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duyduğum ağrıları da bu şekilde anımsıyorum. Tüm bu nesneler karşımda olduğunda, 

belleğim yokluklarında onları yeniden anımsayabilmem için onların hayallerini akılda tutmam 

için kaptı. O halde bellek unutmanın kendisini değil de hayalini kendisinde tutuyorsa o zaman 

hayalinin bellekte olabilmesi için unutmanın kendisi bellekte olmalıdır. Belleğin içindeyse, o 

zaman hayalinin izini bellekte nasıl bırakabilir, çünkü daha önce belleğe kaydedilmiş her şeyi 

unutma, varlığıyla siler. Bununla birlikte bu fenomenin çalışma mekanizması her ne olursa 

olsun ve ne kadar anlaşılmaz ve açıklanamaz olsa bile, her anı unutma tarafından yok edilse 

bile unutmayı anımsadığıma eminim.”479 

Teske’nin bu metinlerden çıkardığı sonuca göre “Augustinus, hatırladığımız şeyin 

silinmesi aracılığıyla unutmanın kendisini hatırladığımızdan emindir. Bu nedenle Augustinus, 

bazı şeyleri –maddi şeyler gibi- imgeleri sayesinde, diğer bazılarını –sanatlar gibi- 

kendilerinin tam hazır oluşu sayesinde ve yine başka bir takım şeyleri de –zihin etkilenimleri 

gibi- bu şeylerin kavramları sayesinde içeren zihnin gücüne hayran kalır.”480 Unutma eylemi 

bellekte bulunanın bellekten tamamen çıkması anlamına gelmez. “Augustinus bir kez bir 

şeyin duyulara girdi mi artık sonsuza kadar orada olacağına, silinmez bir şekilde 

kaydedileceğine dikkat çeker. Bir şeyin hatırlanması için bir kimsenin onu sık sık düşünmesi 

gerektiği iyi bilinmektedir.”481 Çünkü “her anı oluşturulur oluşturulmaz unutulmaya 

başlar.”482 Unutma ve anımsama eylemleri yine tecrübe edilen şeylerin doğasıyla ve onların 

bizde bıraktıkları etkiyle ilgilidir. “Augustinus’un önerdiği gibi, maddi dünyanın geçmiş 

tecrübelerinin ve her iç tecrübenin (‘ben’in bir kavranması, çözülen bir sorun, yaratılan yeni 

bir düşünce) zihinde iz bıraktığı doğrudur, fakat bu izlerden bazıları oldukça yüzeyseldir, akıp 

giden zamanın hareketli kumları tarafından hızlıca doldurulmuş ve üzerleri örtülmüştür.”483 

Augustinus İtiraflar’da unutma-anımsama ilişkisini, unutmanın ne denli tuhaf bir 

özellik olduğunun ve insanın bu bakımdan ne denli anlaşılması güç bir varlık olduğunu dile 

getirir. Konuyla ilgili ilginç pasajlarda o şunları söylemektedir: “Unutma dediğim zaman aynı 

zamanda da bunun ne olduğunu biliyorsam, onu anımsamamış olsaydım bunu nasıl 

bilebilirdim? Bu sözcüğün sesini değil ifade ettiği anlamı kastediyorum. Unutmayı unutmuş 

olsaydım bu sözcüğün çıkardığı sesin anlamını bilemeyecektim. Belleği anımsadığımda 
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belleğin kendisi kendini belleğe sunuyor. Ancak unutmayı anımsadığımda, bellek ile unutma 

birlikte hazır durumdalar; kendini anımsayan bellek ve unutmayı anımsayan bellek. Peki, 

unutma belleğin kaybedilmesinden başka nedir ki? Peki, unuttuğum şey nasıl belleğimde 

olabiliyor, unuttuğumdan dolayı o şeyi anımsayamıyorum. Anladığımız şey belleğimizde 

bulunuyorsa, unuttuğumuzu da anımsıyorsak, unutmayı anımsamamış olsaydık, o zaman bu 

sözcüğün ne anlama geldiğini bilmezdik, şu halde unutma belleğin içinde muhafaza ediliyor. 

Orada duruyor, orada durmasaydı onu unuturduk, ancak orada olduğu için de unutuyoruz. 

Unutmayı anımsadığımızda unutmanın bellekte kendisi olsaydı o zaman anımsamayı değil 

unutmayı meydana getirecekti. Bu problemin çözümünü kim bulabilir? Bunun nasıl meydana 

geldiğini kim anlayabilir?”484 

İtiraflar’da ilerleyen sayfalarda Augustinus unutulan şeyin bellekten tamamen 

silinmediğini anlatan bir somut örnek veriyor. Bu örnekte o anımsamanın gerçekleşmesi için 

unutulan şeyin imgesinin belleğin gizli köşelerinde saklanmak zorunda olduğuna vurgu 

yapıyor. Söz konusu örnek şöyledir: “Bir kadın kaybetmiş olduğu bir drahmini feneri ile 

arıyordu. Kaybetmiş olduğu drahmiyi hiç anımsamamış olsaydı, onu bulamazdı. Bulmuş olsa 

bile, anımsamadığı için aradığının bu olduğunu nasıl anlayacaktı? Kaybetmiş olduğum birçok 

şeyi arayıp da buldum; aramalarım sırasında ‘Aradığın şey bu mu? Yoksa bu olmasın?’ diye 

sorduklarında onlara aradığım şeyi bana gösterene dek ‘hayır bu değil’ diyordum. Kaybetmiş 

olduğum şeyin anısı aklımda bulunmasaydı, bana onu göstermiş olsalardı bile, 

tanıyamadığımdan onu bulamazdım. Kaybedilmiş bir nesneyi arayıp da bulduğumuzda hep 

böyle olur. Gözlerimizin önünden kaybolan ancak bulduğumuzda belleğimizden silinmeyen –

gözle görünebilir herhangi bir nesne- bir nesnenin hayali içimizdedir. Onu gözle görene dek. 

Bulunduğunda, içimizdeki hayale göre tanırız. Onu tanıyamazsak o zaman kaybettiğimiz şeyi 

bulduk diyemeyiz. Onu da anımsamadan tanıyamayız. Gözlerimizin önünden kaybolmuştu 

ama belleğimizde duruyordu.”485 

Bellek üzerine bu felsefi ve detaylı incelemelerin Edward Grant’ın şu sözünün arka 

planına işaret ettiği görünüyor: “Augustinus’un en önemli etkisi, onun Orta Çağ teolojisinin 

ussallaşmasına yol açmış olmasıdır.”486 Augustinus önce akıl, bellek ve zihin üzerinde, sonra 

bunların işlevleri üzerinde detaylıca durarak bunu başarmış gibi görünüyor. Konuya devam 
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edersek, Augustinus unutmanın bu özelliklerinden sonra unutulanı nasıl bilinçli bir şekilde 

anımsadığımızı, bu süreçte ne gibi tecrübeler edindiğimizi düşünüyor. Ona göre, 

“belleğimizden bir şeyler uçunca, yani unuttuğumuz bir şeyi anımsamaya çalıştığımızda ne 

yapıyoruz? Unuttuğumuz bir şeyi belleğimizde aramıyor muyuz? Aradığımız şeyi bize 

gösterene dek, tüm sundukları şeyleri, ‘aradığımız bu değildir’ diye geri çeviririz. Ancak 

aradığımız şeyi bize gösterdiklerinde de ‘tamam bu’ deriz. Onu tanıyamamış olsaydık bunu 

diyemezdik, bu şeyi anımsamamış olsaydık, onu tanıyamazdık. Ama şurası da kesin, onu 

unutmuştuk. Bu unuttuğumuz şey belleğimizden tamamen silinmiş miydi? Hayır, 

unuttuğumuz şeyin bir parçası belleğimizde kalmış oluyor ve bu parçayla unuttuğumuz şeyin 

öteki parçasını arıyoruz. Bellek anımsadığı şeyin tüm ögelerini harekete geçiremediği için, bu 

eksiklik bir bakıma topal olan biri gibi eksik kısmının kendisine geri verilmesini istiyor. Bu 

aynen tanıdığımız bir insana yolda rastladığımızda ya da bu insanı düşündüğümüzde adını bir 

türlü anımsayamadığımız zamanki gibidir. Adamın adını anımsayacaksınız. Adamın gerçek 

adını bulana dek tüm öteki adları bir bir geri çeviririz. Bu adı nereden bulmuş oluyoruz, 

kuşkusuz belleğin içinden. Bu adı başka biri de söylese, yine onu belleğimiz aracılığıyla 

tanıyoruz. Onu yeni bir ad olarak kabul etmiyoruz. Aklımızdan tamamen çıkmış olsaydı, adını 

bile bize söyleseler onu anımsayamazdık. Şu halde unuttuğumuzu sandığımız şeyi tamamen 

unutmamışız. Tamamen unutmuş olduğumuz bir şeyi arayamazdık.”487 

Brian Stock yukarıdaki konularla ilgili olarak Augustinus’u haklı bulur ve sorunun 

insanın gücünün ötesine geçtiğine işaret eder. Stock’a göre, “sorun, Augustinus’u başlangıç 

noktasına getiren başka bir etken tarafından karmaşık hale getirilmektedir. Onun belleğinde 

neyin bulunduğumu bilmek iki yıldız arasındaki mesafeyi ölçmeye benzemez. Bu kişisel bir 

sorundur. O, ‘hatırlayan benim’, ‘benim zihnimdir’ der. Başka bir ifadeyle, söz konusu 

mesafe zihinseldir; o özne tarafından ölçülür ve geçmiş ve şimdiki tecrübe arasında meydana 

gelir. Dolayısıyla o, unutkanlıkta kendini bilme ile ilgili daha genel bir çelişme örneğine 

sahiptir. O kendi belleğinin gücünü kavrayamaz, çünkü o kendi zihninin sınırları dışına 

çıkamamaktadır. Bununla birlikte, belleği olmaksızın kendisinden söz edemez, çünkü kendisi 

hakkında sahip olduğu bilgi belleğinde depolanmıştır. Eğer o Tanrı’yı zihnin dışında bulursa, 

bir Tanrı belleğine sahip olduğunu iddia edemeyecektir. Ancak onu hatırlamazsa, onu nasıl 

bulacaktır.”488 
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Bu bakımdan unutma aşırı olduğunda sorun meydana getirebilir. Unutulanın 

anımsanmasını kolaylaştıracak yöntemler bulmak mümkündür. Katz’ın satırlarıyla ifade 

edersek; “Hatırlama ve bilgi sürekli düşünmeyi gerektirir. Böylece meydana gelen şey bir 

kavramın tam olarak anlaşılması değil, öğrenilmesi ve sonra unutulmasıdır. Her nasılsa o 

anımsanır ya da yeniden öğrenilir ve o hatırlandığında (tanındığında) onun zihinde saklı 

olarak bulunduğu görülür. Bu durumda, görünüş gerçekliktir. Onun saklı olduğu görülür, 

çünkü o gizlenmiştir, fakat onun kaybedilmiş olması onun sonsuza kadar kaybedilmesi 

anlamına gelmez. Unutma uzun bir problemler tarihine sahiptir. Bir kişi önce unuttuğunu 

anımsamalıdır, unutkanlığın kendisi tamamen anımsanamaz. Çünkü bir kişi 

anımsayamadığını anımsayamaz. Unutkanlığın kendisi bellekte ikamet edemez. Ne de 

unutkanlık fikri bellekte bulunur, çünkü bir suretin bellek üzerinde etki etmesinin tek yolu 

nesnenin ilk önce içsel ya da dışsal olarak kendi kendini sunmasıdır.”489 

Konuyla ilgili sonuç bilgilerini vermeden önce Augustinus’un bellek üzerine 

söylediklerinde ne gibi sorunların görüldüğüne değinmek yerinde bir tutum olur diye 

düşünüyorum. İlk olarak G. B Matthews, “Augustinus’un İtiraflar’ın 10. kitabında ortaya 

attığı muammalar serisinin belki de en ilginç örneği acıdır. Acı içinde olmaksızın bir kimse 

acının ne olduğu veya acı kelimesinin ne anlama geldiği üzerinde nasıl düşünebilir?”490 diye 

sorar. Yine Matthews’in bir başka çalışmasında söylediğine göre “Augustinus’un bildiğimiz 

fakat hazır olmayan algılanabilir şeyler hakkında bize sorulduğunda, konuyu değiştirerek 

yanıt veririz dediği gözükmektedir.”491 Matthews’in ifadelerini açıkça doğrulayan bir kanıtın 

De Magistro’da geçtiğini görüyoruz: “Geçmişte algıladığımız herhangi bir şey hakkında bir 

sorun ortaya çıktığında, biz artık şeylerin kendileri hakkında değil, onların zihne kazınmış ve 

belleğe depolanmış imgelerinden söz ederiz.”492 Bu alıntıdan Augustinus’un daha önce 

yazdıklarımızı da göz önünde tutarsak, bir kişi şimdiki maddi nesneler hakkında 

konuştuğunda şeylerin kendileri hakkında konuştuğunu, ancak bilinen ve etrafımızda hazır 

olmayan nesneler hakkında konuştuğunda imgeler hakkında konuştuğunu (ya da böyle bir 

konuşmanın belli türden zihinsel bir imgeyi aracı olarak gerektirdiğini) ima ettiğini göz 

                                                 
489 Katz, a.g.e., s. 6. 
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önünde bulundurmalıyız. Hatırlanacağı üzere Augustinus belleğin işlevini hem geçmişe ve 

hem de şimdiye yaymıştı. 

Katz bu konuda Augustinus’u tutarsız bulur. Ona göre, “bellek farklı şeyler arasında 

ayrım yapabilir; bir nesne çeşidini diğerine tercih edebilir; açık ya da görünür dış uyarıcı 

olmaksızın bir diğerine karşıt olarak bir duyu tecrübesini arzu edebilir. Augustinus bütün 

belleklerin betimleyici olduğunu iddia etmede tutarlı değildir.”493 

Belleğin betimleyici olarak alınmasının ortaya çıkardığı soruna Bubacz da değinir. O 

çağdaş felsefenin verilerini de göz önünde tutarak bir değerlendirme yapar. Onun söyledikleri 

Matthews ve Katz’ın yukarıda söylediklerine paralellik arzetmektedir. Ona göre, “birçok 

filozof temsili bir algı açıklaması, belli türden bir zihinsel nesneyi gerektiren algı açıklaması 

geliştirmiştir. Bu zihinsel nesne aracılık görevi yapar. Bu aracı, fiziksel dünyanın bilgisi için 

bir aracı olarak hizmet eder. O, nesneyi temsil etmek suretiyle onun bilgisini aktarır. Temsili 

açıklamalar güçlüklerle karşılaşır. Bir sorun, algılamanın nesnesini, bu nesneyi algıladığında 

algılayıcının farkında olduğu şeyden ayırt etmektir. Bu sorunun anlaşılabileceği iki yol 

bulunmaktadır. Birincisi çağdaş bir sorundur ve genellikle görünüş ve gerçeklik sorunu olarak 

nitelendirilir. Augustinus, bizim nesneleri mi yoksa onların imgelerini mi algıladığımız 

konusunda hiçbir açıklama yapmaz. Augustinus’a göre maddi nesneler vardır, böyle 

nesnelerin var olması onun varlıkbilimi açısından önemlidir. Sadece böyle nesneler varmış 

gibi konuşabilmek onu tatmin etmez. Ancak Augustinus imgelerin fiziksel dünya için delil 

olduğunu ispatlamakla ilgilenmez. Onun yaptığı şey, imgelerin fiziki nesnelerin temsilleri 

(suretleri) olduğunu iddia etmektir.”494 

Bellek konusunda ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak Matthews’in yukarıda acı 

konusunda gördüğü soruna tekrar dönersek, Matthews’in sıkıntısının eksik anlamadan 

kaynaklandığı görülür. Matthews’e göre, “Augustinus acının algılanabilir bir niteliğe sahip 

olduğunu farz eder. Acılar kuşkusuz, niteliksel olarak diğer duyumsama ve duygulardan farklı 

olduğu gibi, niteliksel olarak birbirlerinden farklıdırlar. Birçok filozof gibi Augustinus acılar, 

ağrılar ve benzerleri gibi şaşılacak derecede farklı var oluşlar üzerinde düşünebilmemiz için 

zihinden önce bir imgeye sahip olmamız gerektiğini önerir. Fakat bir acının imgesi nasıl bir 

şey olabilir? O, bir acının imgesi sayılmak için imgenin acıya benzemek zorunda 

kalabileceğini düşünür. Fakat acının acılığı dışında acı imgesinin benzeyebileceği hiçbir şey 
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yoktur. Bununla birlikte, bu, bir acının imgesinin ızdırap veren bir şey olmak zorunda 

kalabileceği anlamına gelir. Ve acı içinde olmaksızın acının ne olduğu ve acı kelimesinin ne 

anlama geldiği üzerine düşünemeyeceğimizi ifade eder. Augustinus çok haklı olarak bunun 

saçma olduğunu düşünür.”495 Burada Matthews’in İtiraflar’da geçen bazı metinleri göz 

önünde bulundurmadığı görülüyor. Daha önce genişçe açıkladığımız üzere, Augustinus 

geçmişteki acılı anlarımızı zaman zaman sevinçle hatırladığımızı kesin ifadelerle beyan 

ediyor. Ayrıca bu durum bir saçmalık değil, zihnin olağanüstü gücünün bir göstergesidir. 

Ayrıca İtiraflar’da bu konuyla ilgili olarak anlatılanlara karşıt herhangi bir düşünceye 

Augustinus’un diğer eserlerinde rastlayamıyoruz. Burada ortaya çıkan sorunu Stock güzel 

ifade eder. Ona göre “Belleğe dair anlamamız eksik ise, belleğin içerdiği şeye dair bilinçli 

bilgimiz de eksik olmalıdır.”496 Yukarıda acı ile ilgili olarak söylenilenler de sanıyorum 

Stock’un değerlendirmesi bağlamında düşünülebilir. 

Burt de söz konusu sorunun farkındadır ve o da imgeler üzerinden çözüm arar. Ona 

göre, “belleğin içeriği üzerine bir inceleme pek çok çatışkı ortaya çıkarır. Sözgelimi, 

ızdıraplarını hissetmeksizin geçmiş duyguları anımsarım. Aslında çoktan geçmiş bir neşeyi 

hatırladığım için şimdi üzgün olabilirim. Daha önce bellek tarafından sineye çekilmiş 

duygular artık tadılamaz. Tutkuyu hissetmek tutkulu olmakla aynı şey değildir. Ve bununla 

birlikte benim tutkum ve onun anısı tamamen farklı olamaz. Diğer türlü onu hatırlamazdım, 

ancak bir şeyi hatırlıyor olmak tamamen farklı bir şeydir. Belki de açıklama, bu duygular 

duyu organlarımızı etkileyen nesneler gibidir, şeklindedir. Onlar hatırlanmak için tecrübe 

edilmelidirler ve onlar sadece imgelerinde hatırlanabilirler. Bir acıyı anımsadığımda acı 

hissetmem, çünkü sadece acının imgesini anımsarım. Ancak en azından bu imgeye sahip 

olmalıyım.”497 

Son olarak, Katz’ın Augustinus’un bellekle ilgili tanım ve benzetmelerine getirdiği 

eleştiriyi vererek eleştirileri tamamlayabiliriz. Katz’a göre, “Augustinus belleğin gerçek 

şeyleri içeren varlık benzeri bir şey olduğunu ileri sürerek onda bulunan şey hakkında yazar. 

Ancak böyle bir dil, düalistin yönelimli olduğu literal tarzda alınmamalıdır. Bellek gerçekten 

bir depo değildir, bununla birilikte Augustinus onun gerçekten bir depo tarzında işlemediğini 

kabul eder (Sözgelimi depoda bazı şeyler kaybolabilir ve bazı şeyler de varlığa gelebilir). Biz 
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onun tanımlarının neye uygulanacağı sorusuyla baş başa bırakılıyoruz. Ben belleğin işleyişine 

ilişkin tanımlarının ontolojik olarak kapalı olduğunu iddia ediyorum. Çünkü Augustinus’un 

yazılarının belleğin bir soyutlama olduğunu kabul ettiğini gördük.”498 

Şimdi buraya kadar anlatılanların ışığında belleğin tanımı, yapısı, bilgi elde etme 

bakımından önemi gibi konularda genel bilgiler vererek bellek konusunu netleştirebiliriz. 

Katz’ın bildirdiğine göre, “Augustinus’un geniş kullanımında bellek, sadece hatırlama ve 

unutma eylemini içermez. O bütün bilişsel yetenekleri kuşatır. Bellek bir insanın tecrübe ve 

bilgisinin bütününün deposudur. O duyumları ve algıları, hayal ve rüyaları, ümit ve korkuları, 

duygu ve ‘ben’in farkındalığını içerir. Bellek, kişisel kimliğin yeridir. Şimdinin geçiciliği ve 

değişebilirliği nedeniyle, tecrübe edilen herhangi bir süreklilik duygusunun odak noktasıdır. 

Hem geçmiş ve hem de gelecek bellek sayesinde var olur. Bilgi bellekte bulunur, ezcümle 

bellek zihindir.”499 

Bubacz da benzer şeyler söyleyerek Augustinus’un belleğe atfettiği kullanımları iki 

başlık altında toplar: Ona göre Augustinus “bellek sözcüğünü iki farklı bağlamda kullanır: 

Birincisi, sıradan anlamda kullandığımız bellek ve diğeri ‘düşünme’ ya da ‘imgeleme’ 

anlamında. Augustinus’un belleğe ilişkin analizinde belleğin ikinci daha geniş kullanımını 

destekleyen üç öge vardır. Birincisi; onun geçmişe ilişkin bilgimizin şimdinin bilgisine çok 

benzer olduğunu iddia etmesidir. İkincisi; onun, belleğin tüm bilgimize ilişkin çözümlemenin 

merkezi olduğuna dair görüşüdür. Üçüncüsü; onun zihinsel imgelerin anılar için araç 

olduğuna ilişkin düşüncesidir. Bununla Augustinus’un bellek raporlarının zihinsel imgelerle 

ilgili olduğunu ima ettiği iddia edilmiştir.”500 

Anlaşıldığı kadarıyla belleğin işlevleri insanın tüm var oluş alanlarına yansır ve bu 

yansıma olmazsa olmaz bir durumdur. Üçleme Üzerine’de söylenenlere bakılırsa, “irade 

başka bir şeye yoğunlaştığında belleği duyudan uzaklaştırır ve bağlı kalması için hazır olan 

şeye izin vermez. Bir kişi bizimle konuştuğunda ve biz başka bir şeyi düşündüğümüzde, o 

sanki bizimle konuşanı duymuyormuş gibi görünür, duyarız fakat hatırlamayız.”501 “Bellek ve 

imgelem bu değişen dünya ve zihin arasındaki tek köprüdür. Onlar ayrıca zihnin sonsuzluğa, 
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değişmeyen doğrunun ve mutlak varlığın bulunduğu krallığa uzanan merdivenin 

basamaklarıdır.”502 

Belleğin bu yaşamın her alanına yayılması olayını biraz daha açıp örneklerle izah etmek 

onun kullanım alanlarını somutlaştırmak bakımından faydalı olabilir. Örneğin, “Bellek 

gündelik yaşamda önemli bir faydaya sahiptir. Belleğin altını oymak bu sıradan deneyimlerin 

altını oymaktır. Augustinus bu yararı takdir eder. Hatırladığım bu şeylerden tekrar eylemleri 

ve olayları resmederim ve gelecek için ümitlenirim. Onlar varmışçasına onlar üzerinde 

düşünebilirim. Kendi kendime şunu ya da bunu yapacağım derim. Ne yaparsam yapayım 

eylemime onun tamamlayacağına dair bir beklenti ve ayrıca bellek tarafından eşlik 

edilmelidir.”503 “Belleğin bu gerekliliği konuşmayı ve şarkı dinlemeyi anlamak gibi basit 

tecrübelerden hareketle bile anlaşılabilir. Augustinus, armonisinin armoni sezgisiyle uyumlu 

olup olmaması ya da zihinlerimizde bulunan düzenle uyumlu olup olmamasına bakarak bir 

şarkıyı hoş ya da zevksiz olarak yargıladığımızı önerir. Ancak birçok heceye sahip bir 

kelimeyi ya da birden fazla notaya sahip bir şarkıyı duymak için her bir parçanın akmasına ve 

onların bellekte saklanmasına ve daha sonra gelen hecelerle ve notalarla birleştirilmesine izin 

vermeliyiz. Bir sesler silsilesini akılda tutmaksızın ve birbirleriyle ilişkilendirmeksizin, bir 

şarkı ya da bir kelime bizim üzerimizde gürleyen bir gök gürültüsünün beton bir duvar 

üzerinde yansımalarının farklı etkilerinden daha fazla bir etki yapmaz. Sadece bir belleğe 

sahip olan varlıklar gürültülü bir fırtınanın ya da yalpalanan bir altın renkli buğday tarlasının 

tecrübesine sahip olabilir. Çünkü zaman ve uzaya yayılan olayların tam bir resmini 

yakalayabilmemiz sadece bellek sayesinde mümkündür.”504 

Bellek geçmişle gelecek arasındaki köprüdür. “Augustinus geçmiş tecrübelerden 

çıkarım yaparak geleceği ele aldığımızı yazar. Bununla birlikte o tümevarımı eleştirmeksizin 

bilgi için bir temel olarak kabul etmez. Biz geçmişi gelecekten değil, geleceği geçmişten 

çıkarırız, fakat bunu kesin bir bilgiyle yapamayız.”505 “Geçmiş ve şimdiki tecrübeye ilişkin 

bilgimiz belleğe dayanıyorsa, gelecek tecrübeye ilişkin beklentimiz de belleğe dayanmalıdır. 

Augustinus, sözgelimi, ‘şunu veya bunu yapacağım’, ‘bu ya da şu olmalı’ ya da ‘Tanrı bunu 

ya da şunu önleyecek’ gibi geleceğe dair beklentilere işaret etmek için kullanılan ifadeleri 

analiz eder. Böylece, kendi kendime konuşurum ve konuştuğumda hakkında konuştuğum tüm 
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şeylerin imgeleri hazırdır ve bu hazır oluş aynı bellek hazinesi sayesinde mümkündür. Hiçbir 

biçimde onların var olmayan imgeler olduklarını da söyleyemem. Onun düşüncesi şuna 

benzemektedir: Beklenen şeyler daha önce tecrübe edilmiş şeylerle bazı ilişkilere sahip 

olmadıkça bir kişi anlamlı bir şekilde gelecek hakkında konuşamaz. Örneğin, çoğu Hristiyan 

ahiret yaşamının gerçekte şu an bilinen yaşamdan çok farklı olacağına inanmaktadır. Cennet 

bu yaşamda tecrübe edilen şeylerin terimleri içinde açıklanmadıkça tam olarak anlaşılamaz 

olarak kalacaktır; bir altın şehri ya da ebedi köşk ya da hatta bir düğün ziyafeti olarak ondan 

söz edilmedikçe.”506 

Diğer yandan bellek duyumsal bilgiye temel teşkil eder. Dış dünyadan gelen verilerin 

bilgi niteliği kazanabilmesi için onların önce belleğe girmeleri ve sonra zihin tarafından 

işlenmeleri gerekir. “Bellek daha sonra gelene hizmet eder ve daha önce meydana gelmiş 

olanı destekler. O, duyu algısını mümkün kılan düşünce ve dikkatin temelidir. Duyu bilgisinin 

tamlığı sadece duyumsama eyleminde nesnenin imgesinin oluşturulmasına dayanmaz; o 

ayrıca bu imgenin bellekte saklanmasına dayanır. Bellek olmaksızın dış dünyanın yeterli 

bilgisi imkânsızdır. Maddi duyumsama görüşü bellek ve imgelemin ruhsal görüşü tarafından 

doldurulmalı ve düzenlenmelidir. Bu böyledir, çünkü maddi bir şeyin her algılanması aslında 

bir ardıl algılamalar serisidir. Bu adamın neye benzediğini bilmek ve onun değişik parçalarına 

bakmak için gözlerimi hareket ettirmeliyim. Kafamı çevirdiğimde karşımdaki duvarın 

imgesini kaybedersem bulunduğum yerin tam bir resmini hiçbir zaman resmedemem. Bir gün 

batımını anlamak için bellekte durabilmeli ve daha sonra olayımın renklerini yakalayan 

zamanın hızlıca geçen anlarını imgelemekle onları birleştirebilmeliyim.”507 

Belleğin işlevleri gittikçe daha yükseklere çıkar. Aynı şekilde yükseldikçe de önemi 

artar ve karmaşıklaşır. “Bellek ve imgelem bilimin yasalarının bilgisine ulaşmada 

zorunludur.”508 Bu ifadeyle artık belleğin soyut kavram ve değerlerle olan işleyişine de 

geçmiş oluyoruz. “Bellek ve imgelem ayrıca bilgeliğin yasalarını, bireyin erdemli bir yaşam 

sürmesine izin veren mutlak doğrulara dayanan yasaları keşfetmek için de zorunludur. Bu 

evrenle ilgili saklanan ve hatırlanan bazı tecrübeler böyle doğruları keşfetmenin bir 

önkoşuludur. Mutlak kaderi bilebilmeden ve arzu etmeden önce kısa vadeli belli amaçlar 

üzerine düşünmeye belli bir zaman harcamalıyız. Çeşitli arzularımızı tecrübe etmeksizin 

                                                 
506 Nash, a.g.e., s. 66-67. 
507 Burt, a.g.e., s. 97. 
508 A.g.e., s. 95. 
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ölçülü olmayı seçemeyiz. Bilgelik gündelik yaşam tecrübeleri üzerine düşünmekle başlar ve 

zihnimiz bellek olmaksızın böyle tecrübelerin hızla aktığı duvarlarına yapışan nem dışında 

geriye hiçbir şey bırakmayan bir oluktan başka hiçbir şey değildir.”509 

Bellek üzerine bu son söylenenler bilgi felsefesi açısından ve de Augustinus’un genel 

düşüncesi açısından özellikle önemlidir. Çünkü, “Bellek mutlak doğruya ilişkin düşüncelerin 

deposudur. Bu nokta Augustinus’un bilgi felsefesi için son derece önemlidir. Bilgi sadece 

insanın algılanabilir nesneleri mutlak ölçütlere göre yargılayabilmesi nedeniyle 

mümkündür.”510 

Bellek anlama açısından da önemli işlevler yerine getirir. Zihin belleğe dayanarak anlar. 

De Trinitate’de geçen “hatırda tutmanın bir türü düşüncenin ilk baytını (byte) kavramada bile 

zorunludur,”511 ifadesi belleğin bu konudaki işlevi konusunda bize iyi bir ipucu verebilir. 

Neden? Çünkü “Anlama zihindeki kavramların düşünülmesini, tahlil edilmesini, onları tekrar 

tekrar düşünmeyi ima eder ki böylece konu tüm yönleriyle görülsün. Fakat böyle düşünme 

nesnede hareketsizliği ima eder. Zihin özel bir nesneye baktığında, onun aniden bir 

mikroskoptan geniş açık lenslere kayan özünü araştırdığı ve daha sonra hızlıca onu tüm 

akılsal çevresinde, diğer doğrularla ilişkisi içinde, ona ilişkin varsayımlar, seçenekler ve onun 

uygulamaları içinde onu gördüğü için hiper aktif olabilir. Bu telaşlı etkinlik herhangi bir 

şekilde yavaşlatılmalıdır. Bilinmesi için nesne dikkatimizde sabitlenmelidir. Işık hızında 

devinen bir şeyi doğru bir şekilde göremeyebilirsin. Bir kaba koyuncaya dek cıvayı 

ölçemezsin. Ve zihnin bakışından önce hareketsiz tutuncaya dek bir şey hakkında fikir elde 

edemezsin.”512 

Bu anlatılanları göz önünde bulundurduğumuzda, “Augustinus’un belleği zihnin midesi 

ya da hazine evi olarak adlandırması şaşırtıcı değildir. Fiziksel midemiz gibi o hizmet ettiği 

efendisi kadar saygın değildir, fakat onun sessiz işleyişi soylu ortağının sağlığı için 

zorunludur. İstenildiğinde hem evrenin güzelliğini ve hem de insan olmanın gizemini ortaya 

çıkarmak suretiyle dünya ve ‘ben’e ilişkin tecrübenin gelip geçici yapılarını donduran bu 

mütevazı midedir. O insanlara büyük bir hediye sunar. O, insanları geçmiş, şimdi ve geleceğin 

varlıkları yapar ve böylece onların bu zamanlar hakkında bir şeyler bilmesine izin verir.”513 

                                                 
509 De Libero Arbitrio II, 10, 29. 
510 Nash, a.g.e., s. 67-68. 
511 De Trinitate X, 12, 19. 
512 Burt, a.g.e., s. 115. 
513 A.g.e., s. 116. 
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Benimize ilişkin tüm araştırmalar belleğe odaklanır. Kendimize, kişiliğimize, 

kimliğimize dair her şeyi bellekte buluyoruz. “Çünkü benim belleğim anımsayan zihnimden 

başka bir şey değildir. Aslında ben belleğim. Belleğimi kaybedince kendimi kaybederim. 

Hayatımın artık anımsamadığım bu parçaları benim var olmama neden oldu. Çocukluğumu 

kaydeden albümlere bakarım ve bir yabancı görürüm. Başkaları bugün ile geçmiş arasındaki 

sürekliliğe tanıklık eder ve ben hoşgörülülükle çocukluk benime ilişkin kulaktan duyma 

gerçeği kabul ederim. Fakat onlar ya hiç bilmediğim ya da en azından yakın bir geçmişte 

unuttuğum bir yabancı hakkındaki hikâyeler olarak kalır. Tıpkı bir Alzheimer hastası gibi, 

gülerim ve bu yabancının ben olduğumu hiçbir zaman bilemeyeceğime dair derin korkumu 

gizleyerek ‘evet, senin de dediğin gibi bu benim’ derim. Kendimizi araştırırız ve belleğin bu 

çok az ışığın sızdığı karanlık çukuruna dalarız. Augustinus’la birlikte haykırıyoruz: Tanrım! 

Neyim ben? Ne türden bir varlığım ben? Ve kalbimizde korkunç ve meydan okuyan bir yanıt 

duyarız; sen birçok yönü olan korkunç derecede karmaşık bir varlık, bir sınırsız imkânın 

yaşamısın.”514 Bu ifadelerin çağdaş insanın manevi sorunlarına işaret ettiği ve bu sorunların 

epistemik zeminini ortaya koyduğu gözden kaçmamalıdır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Augugustinus belleğin mükemmelliğinden, insanın onu 

anlamakta başarısız kalmalarından ve bu mükemmelliğin Tanrı’ya işaret ettiğinden söz eder. 

Burt’un ifadeleriyle dillendirirsek, “benim bu belleğimin keşfedilmemiş bir mağaraya 

benzediği görülmektedir ve o hâlâ benim bir parçamdır. O halde niçin zihin kendi belleği olan 

şeyi, kendisi olan şeyi anlayamaz? Zihnim kendisini bile içeremeyecek kadar sınırlı mıdır? 

Augustinus böyle şeyleri düşündüğünde, insanların dağın dorukları, denizin dalgaları, hızla 

akan büyük nehirler ve okyanusun sınırsız ufku tarafından büyülenerek bu denli çok vakit 

harcadıkları halde, her şeyin en mükemmelini göz ardı etmelerine şaşırır. Bu küçük kapsül, 

akıllı bellek diye isimlendirilir ve o bu mükemmel manzaraların hepsini içinde kapsar. 

Augustinus her zaman doğanın güzelliğini takdir etti, fakat kendi zihninde olanları 

düşünmeye başladığında dona kaldı, güçlü bir şaşkınlık tarafından mağlup edildi.”515 

Augustinus tüm bunları düşündüğü esnada durağan bir düşünceye sahip olmamıştır. O 

önceleri Platon’un etkisinde yazmıştır. Konumuzla ilgili yönden baktığımızda o, Platon’un 

‘öğrenme anımsamadır’ şeklindeki düşüncesini terk ederken ruhun bedenden önce var 

olduğuna ilişkin düşünceyi dînî nedenlerden dolayı reddetmedi ve reddedemezdi. Çünkü 

                                                 
514 Burt, s. 102 
515 A.g.e., s. 102. 
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Augustinus’un bellek ve anımsamaya ilişkin düşüncelerini kendimize uygulayıp daha önce 

yazdıklarımızı anımsarsak, Platon ruhun bilgiyi önceki yaşamından getirdiğini ve insanların 

koşullara göre bunu anımsadığını söylüyordu. Yani ruh bellek işlevi görüyordu. Augustinus 

ise sonraki yazılarında herhangi bir şekilde tecrübe etmediğimiz hiçbir şeyin belleğe 

giremeyeceğini söylemektedir. Bu ifadelerden onun maddeci bir bellek anlayışına sahip 

olduğu sonucunu da çıkaramıyoruz. Ruhsal görme konusu boyunca bunu işledik. Yine o, 

bellek ve anımsama konusunda Platon’u değerlendirdiğinde, efendisini anımsayan bir kişiden 

söz eder. Burada Augustinus söz konusu kölenin dini inançların etkisinde olabileceğini ileri 

sürerek Platon’cu anımsamayı aşmaya çalışır. Çünkü “kutsal kitaplar cennetin mutluluğundan 

bahseder ve tarihsel bir açıklama içinde insanın ilk günah ve ilk sevabını açığa vurur.”516 

Bellek ve belleğin bilgi felsefesi açısından önemi ile ilgili olarak buraya kadar 

yazdıklarımızı Bubacz’ın satırları üzerinden şöyle özetleyebiliriz: “Augustinus’un bilgi 

felsefesinin bu noktada ortaya çıkan birkaç niteliği bulunmaktadır. Önce, Augustinus’un 

bilgiye ilişkin açıklaması temel olarak ussaldır. Augustinus geçmişin bilgisinin kaynaklarına 

sihirli bir ulaşımdan söz etmemektedir. Daha çok geçmişe dair bildiğimiz şeyin belirli bir 

olaylar silsilesinin birbirine geçmesinin bir sonucu olduğu gözüküyor. İkincisi, bu birbirine 

geçme yaratıcı bir eylemdir. Bellek anında meydana gelen bir şey değildir. O hatırlama 

tarafından bilinçli bir eylemi gerektirmektedir. Bu, bir bellek iddiasının başka bir olguya 

başvurarak doğrulanması gerektiğinde özellikle doğrudur. Üçüncüsü, Augustinus’un 

içselliğinin faydası belleğe ilişkin kuramının çeşitli yönlerinde görülebilir. Hatırlama süreci 

yalnızca iç-insanın alanında meydana gelen bir süreçtir. Son olarak, Augustinus’un bilgi 

felsefesine ilişkin herhangi bir çalışmanın karşılaşabileceği temel güçlük belleği 

düşündüğümüzde açık hale gelmektedir. Onun bilgi felsefesinin bireysel ögeleri birbirine 

bağımlıdır. Bu nitelikler onun bilgi felsefesinin her yönünde görülecektir.”517 

Buraya kadar yazdıklarımızla son konumuz olan zihinsel görmenin ön bilgilerini vermiş 

bulunuyoruz. Kanaatimizce Augustinus’un bilgi felsefesinin en önemli yönleri zihinsel görme 

yetisinde yatmaktadır. Augustinus’un en özgün yönünün de bu yeti ile ilgili olduğunu 

göreceğiz. Bilgi kavramını gerçekte bu bölümün konusudur. Daha önce anlattıklarımız ise 

bilginin oluşumunun kaynaklarını ve koşullarını sağlamaktadır. 
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IV. BÖLÜM 

ZİHİNSEL GÖRME 

1 Zihinsel Görmenin Genel Özellikleri 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, adalet ve bilgelik ve anlaşılabilen fakat tasavvur 

etmenin çok ötesinde bulunan hayırseverlik gibi tinsel şeyleri ve düşünceleri biliyoruz. İnsan 

bunları nasıl gerçekleştirir? Zihinsel görme fiziksel dünya ile ne doğrudan ne de dolaylı hiçbir 

bağlantıya sahip olmayan salt zihinsel bir süreçtir. Bu görme yargılama yetisidir ve haklı 

olarak da ‘iç-görme’ olarak adlandırılır. Epistemik açıdan baktığımızda bu görme tüm görme 

üçlemesinin en önemlisidir. Zihinsel görme akıl, zihin ve anlamanın bir sezgisidir. 

Augustinus’un ifadesiyle “ruhun başı ya da gözüdür.”518 Zihinsel görme zihinsel imgeleri 

temel idealar açısından yargılayan bir yetidir. Zihinsel görmenin bu durumda iki tür nesnesi 

olabilir. “Bilinebilir şeylerin iki türü bulunmaktadır: Birincisi, zihnin bedensel duyular 

aracılığıyla algıladığı şeylerdir. Diğeri, zihnin kendiliğinden algıladığı şeylerdir.”519 Ancak 

burada göz ardı etmememiz gereken şey, zihnin maddi nesneleri ruhsal görme tarafından 

meydana getirilen imgeler üzerinden algılamasıdır. Zihinsel görme nesneleri olarak bu 

imgeleri alır ve bu imgelere odaklanmak suretiyle dünyayı öğrenir. Bu noktayı gözden 

kaçırmamak önemlidir, çünkü aksi halde zihinsel görme yetisinin işleme biçimini çarpıtma 

hatası ortaya çıkabilir. Zihinsel görme bir iç-görmedir, dış-görme değildir. Augustinus’a göre 

“iki tane iç-görme vardır: Maddi olaylara ilişkin bilgimizin kaynağı olan ruhsal görme ve 

mutlak bilgimizin kaynağı olan zihinsel görme.”520 

Bu durumda zihinsel görmenin nesneleri iki şekilde karşımıza çıkar: “İdeaların 

oluşumu, kendisi sayesinde zihnin salt soyut “bilişsel formları” oluşturduğu süreçtir. Bu salt 

soyut bilişsel formlar zihnin somut ilgisini (sözgelimi, Villanova Üniversitesi) ya da salt soyut 

ilgisini (sözgelimi, adalet) temsil eder ve yansıtır. Tıpkı maddi şeylerin duyumsamanın uygun 

nesneleri olmaları gibi, idealar da zihnin uygun nesneleridir. Bu idealar duyumsamanın 

nesnelerinden ve tamamen tinselleştikleri için bellek imgelerinden farklıdır. İmgesine sahip 

olmadığım şeyin ideasına sahip olabilirim, çünkü onların bizzat kendileri tinseldir (örneğin, 
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ruh) ya da onlar maddi bir olayı yansıtmalarına rağmen (örneğin, evrenin sonu) tecrübenin bir 

parçası değildirler.”521 Platoncu bakış açısından bu bişişsel formlar “düşüncede salt soyut 

kavramlar tarafından kavranabilen, algıların ve imgelerin kendilerine ulaşamadığı 

varlıklardır”522 

Augustinus’un tüm bu düşüncelerinde, “Kutsal Kitap ve doğanın kitabı Orta Çağ 

düşüncesinin başladığı derin kaynaklardır,”523 cümlesinde dillendirildiği üzere Kutsal Kitabın 

ve Augustinus’un kendi söylediği, “ancak Platoncu filozofların kitaplarını okuduktan sonra, 

gerçeği görünen nesnelerin dışında aramayı öğrendim ve senin görünmeyen niteliklerini 

yapıtların aracılığıyla gördüm”524 cümlesinde belirtildiği üzere Platon’un önemli etkilerinin 

olduğunu göreceğiz. 

Zihinsel görme bölümüne başlarken önce zihnin yapısı, sınırları, işlevi hakkında bilgi 

vermenin sonraki konuları daha tutarlı değerlendirmek açısından son derece faydalı 

olabileceği kanaatindeyim. Bazen Augustinus’un akıl ve zihin arasında ayrım yaptığı, onlara 

farklı işlevler yüklediği görülüyor. Bu açıdan aklın tanımını verirsek, “Akıl öğrendiklerimizi 

birbirinden ayırma ve birbiriyle ilişkilendirme yetisine sahip zihnin bir eylemidir. Ve yalnızca 

istisnai türden insanlar Tanrı’yı ve hem içimizde ve hem de her yerde olan ruhu anlamakta bir 

rehber olarak onu kullanabilir. Bu kesinlikle, duyular alanına giren bir kimsenin kendine 

dönmesinin zor oluşu nedeniyledir.”525 “Zihin ise, tinsel olarak, Tanrı’nın tasavvur edildiği 

yerdir, ancak modern anlamdaki zihin değildir. O iradeli, duygusal ve bilişsel eylemleri içerir. 

İnsan bilgisi sonsuz akıllara katılma olarak ve ilahî aydınlanma olarak tartışılmaktadır.”526 

Augustinus akıl için başka tanımlar da verir. Bir kişi bir şey bildiğinde, bu bilme aklın 

uygulanması sayesindedir. “Akıl, kendiliğinden ve bedenin yardımı olmaksızın zihnin kendisi 

aracılığıyla doğruyu kavrayabildiğini görmesidir.”527 Bu son alıntıda akıl ve bilgi arasındaki 

ayrımın bakma ve görme arasındaki ayrımın terimleri içinde verilmesi Augustinus’un genel 

bir özelliğine işaret eder. Onun birçok konuda somutlaştırma amacıyla böyle yöntemlere 

başvurduğu görülmektedir. Özellikle iç-insan ve ilâhî ışık gibi karmaşık ve soyut konularda 

bu yöntemi takip etmiştir. 
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Bu ve bunun gibi tanımları verdiğinde Augustinus akıl ve zihni tanımlamanın 

güçlüğünün farkındadır. Fakat diğer yandan da bilgi ile ilgili konuları açıkladığında akıl ve 

zihnin bundaki işlevleri açısından bunların kendi içinde tutarlı, açık ve mantıklı tanımlarını 

yapmak zorundaydı. Çünkü bilgi anlayışıyla bu unsurlara ilişkin anlayışı arasında bir tutarlılık 

olmalıydı. Diğer filozofların da bu konuda zorlandıklarına işaret eder: “Bazıları zihnin kan 

olduğunu, bazıları beyin olduğunu, başkaları ise onun fiziksel kalp olduğunu düşündü. 

Bazıları ise zihnin atom diye adlandırdıkları küçük bireysel parçacıklardan meydana geldiğini 

düşündü. Bazıları onun hava olduğunu, bazıları da onun özünün ateş olduğunu söyledi. 

Bazıları da onun hiçbir şekilde maddi olmadığını düşündü.”528 

Yukarıdaki alıntılardan anlaşıldığı kadarıyla Augustinus zihnin maddi bir şey 

olmadığını düşünmektedir. Ancak belirttiğimiz üzere o böyle soyut şeylerin maddi şeylere 

göndermede bulunarak açıklanmasının daha iyi bir anlamaya götüreceği kanaatindedir. De 

Trinate’de açıkça bu konuda şunları yazar: “Kendisiyle ölümlü ve maddi kılındığımız 

koşulumuzun düzeni nedeniyle, görünür şeyleri kavramsal şeylerden daha tanıdık bir şekilde 

ele alabiliriz. Ve biz ayrımımızı bu yetersizliğe uygun hale getirmeliyiz, öyle ki eğer içsel ve 

ruhsal şeyler arasında daha yeterli ayrım yapmayı ve onları uzlaştırmayı istersek, bedene 

işaret eden dışsal şeylerden benzetme örnekleri seçmeliyiz.”529 

Augustinus bazen de akılla zihni eş anlamlı olarak kullanır ve onların insan için 

önemine işaret eder. “O, insanlar tarafından sahip olunan en değerli yeteneğin akıl olduğuna 

inanıyordu. Akıllı hiçbir insan zihnini hiçbir şeye değişmez. Fakir olmak deli olmaktan çok 

daha iyidir. Zihin insanın en büyük iftihar kaynağıdır. Çünkü o bir kişinin bu hazin ve bıktırıcı 

dünyada Tanrı’nın en mükemmel imgesini bulabileceği yerdir.”530 “Gerçekliğin ikinci 

düzeyinde bulunan insan daha üstün akıl (ratio superior) sayesinde sonsuz gerçekliği 

araştırabilir ya da daha aşağı akıl (ratio inferior) sayesinde maddi, görünür gerçekliği 

inceleyebilir. Augustinus daha yüksek ve daha alçak akılları iki ayrı yeti olarak değil, fakat 

basitçe aynı zihnin iki ayrı işlevi olarak anlar. Onun Platoncu tarzda şekillenmiş zihnine göre, 

insan zihninin aynı fonksiyonunun hem değişen ve hem de değişmeyen gerçekliği bilebilmesi 

anlaşılır değildi.”531 Başka şekilde ifade edersek, “anlık ya da yüksek akıl, zihnin, kendisi 

sayesinde anlaşılır dünyayı gördüğü gözüdür ve ilimi mümkün kılar. Alçak akıl, kendisi 
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yardımıyla zihnin bellekte depolanmış duyu imgelerini gördüğü gözüdür ve bilgiyi olanaklı 

kılar.”532 

Bu satırlarda zihin için ‘göz’ kelimesinin kullanılmış olması dikkatlerden kaçmıyor. 

Burada geçen ‘zihnin gözü’, ibaresi nedir? Nash’a göre, “Augustinus inandığı şeyin gerçeğin 

kendisi olduğunu anlatmak için sözcüklerle savaşır ve onun ifadesi açıkça mecazidir. En 

makul yanıt, düşünme zihnin ışığıdır, zihnin görme eylemidir, şeklindedir. Bu yorum kendi 

lehinde en az bir şeye sahiptir. O, Augustinus’un hem düşünme ve hem de anlama hakkında 

nasıl zihnin ışığı olarak bahsedebileceğini açıklar.”533 

İlim ve bilgi arasındaki ayrım da bu noktada ortaya çıkıyor. Bu ayrımların Augustinus 

epistemolojisindeki yeri nedir? Bunu Nash’ın satırları yardımıyla verelim: “İlim ve bilgi 

birçok yönden farklıdır. Bilim doğru şeylerin bilgisi iken, sözgelimi maddi şeylerin akılla 

kavranması, ilim hakikatin bilgisidir, sözgelimi ebedi ve ezeli olanın zihinsel kavranması. 

Hata bilimde mümkündür, fakat ilimde mümkün değildir. Bilim araştırma yöntemi açısından 

da farklılık gösterir. Bilgi insanın daha iyi ürünler almasını, daha sağlam binalar yapmasını ve 

daha etkilice savaşmasını sağlar. Augustinus’un düşüncesi günümüzde de etkisini sürdürür. 

İnsanlar insani bilginin sınırını genişletmeye çalışmazlar; öyle ki arkalarına yaslanıp 

mucizeleri derinlemesine düşünebilsinler ve onların yaratıcısına ibadet etsinler. Bilim 

öncelikle araştırılır, çünkü bilgi eksikliği bir şeyler yapma çabalarını boşa çıkarır, örneğin, 

kanser tedavisi, yeni enerji kaynakları sağlamak ya da aya gitmek. Diğer yandan, ilmin amacı 

derin düşünmedir (tefekkür). Augustinus her zaman bilmenin pratik önemiyle ilgilenmişti. 

Düşünce yaşamı etkin yaşamdan daha üstündür. Onun söylediği kadarıyla mutluluk düşüncesi 

dışında felsefe yapmak için insanın hiçbir nedeni yoktur. Bununla birlikte, bu düşünce 

manastır yaşamını savunma ya da dünyadan elini eteğini çekme anlamını ifade etmez. İlim, 

mutluluğun elde edilmesiyle ve insan varoluşunun nihai hedefleriyle ilgili olması anlamında 

daha üstündür. İnsan sonsuz olana yöneldiğinde kendini kendine aşkın olan bir güce teslim 

eder ve tefekkürde mutluluk bulur. Bu, ilimin nihai amacının yalnız başına gerçek kutsallığı 

sağlayabilen dindarlık, Tanrı’ya tapma olması nedeniyledir. Ancak bu bilimi değersiz ya da 

önemsiz yapmaz. İnsan yaşamının devamı ve korunması bilime bağlıdır. Algılanabilir şeylerin 

bilgisi pratik yaşam için kaçınılmazdır. İlimin bilime üstünlüğü, basitçe, bu amaç ile ilgili 
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vasıtada üstünlüğe sahip olan bir hedefteki üstünlüktür. Bilim etkinliği, ilimi mümkün 

kılar”534 

Augustinus İlim ve bilim arasındaki farkı Mektuplar’da inanç ve bilgi üzerinden verir. 

Bu metne bakılırsa ilim inanma ve bilim bilme eylemleri ile elde edilir. Augustinus “bilmenin 

iki yaygın yolunun bulunduğu sonucuna ulaştı: (1) Görme yoluyla bilme ve inanma yoluyla 

bilme. Birincisini Augustinus anlama (intellect) olarak isimlendirir. İkincisini inanç (imanın 

yolu) olarak.”535 Burt’e göre, burada sözü edilen “her iki bilme şekli bilen ve bilginin özü olan 

bilinen şey arasındaki birliği ortaya çıkarmaya çalışır. Anlama durumunda ikisi arasında 

doğrudan bir ilişki, bilenin bir ‘görü’ çeşidi sayesinde nesneyi algıladığı doğrudan bir karşı 

karşıya gelme söz konusudur. Çünkü böyle şeyleri tecrübe edişim o denli doğrudandır ki, 

sanki onlar kendilerini bana dikte ederler. Ne bacağımdaki ağrıyı ne sokağın gürültüsünü ne 

de geçmişimin belleğimdeki olgularını ink3ar edemem. Onları göz ardı etmeyi deneyebilirim, 

fakat bir kez dikkatimi çektiklerinde onları yadsıyamam. Ayrıca kendilerine dikkat 

edildiğinde, onların varlıklarıyla beni eylemde bulunmaya eğilimli oldukları görülür. İlişkim o 

denli sıkıdır ki, bir kez onları doğru olarak gördüğümde, onları kolayca ‘iyi’ ya da ‘kötü’, arzu 

edilir ya da iğrenç görmeye devam edebilirim. Sahip olunduklarında doyum ve mutluluk 

getirmeyi vaat eden bu gerçeklikleri kucaklamayı başardıktan sonra hızlıca bir ‘bilen’ 

olmaktan bir ‘seven’ olmaya geçebilirim.”536 

Augustinus bilginin birçok çeşidini kendisi üzerine düşünmeyle keşfedebilmiştir. Onun 

felsefesi ile yaşamı arasındaki paralellik göze batacak denli açık seçiktir. “Kendi kendini 

analiz ederek o, bilgisinin geçici ve yok olan şeyleri ve mutlak ve sabit olduğu gözüken başka 

şeyleri içerdiğini keşfetti. Her iki durumda, şeylerin bazıları sadece güvenilir tanık olarak 

davranan başkalarının aracılığıyla bilinirken, diğerleri dolaysız deneyim ile bilinir. Böylece 

şimdi bazı şeyleri (bu adaya akan güneş) doğrudan tecrübe ile biliyorum ve bazı şeyleri (şu an 

Boston’da meydana gelen olaylar) başka kişilerin tanıklığı aracılığıyla biliyorum. Geçmiş 

olaylar da ya anımsanan dolaysız tecrübe ya da tarihçilerin tanıklığı sayesinde elde edilir. 

Gelecek sadece güvenilir tanık sayesinde bilinebilir. Burada şimdi tutsak olduğum için ‘şimdi 

olmayan’ın dünyasını tecrübe edemem. Bazı mutlak doğruları (sözgelimi, geometrinin 

ilkeleri) doğrudan bilirim, çünkü onun ileri sürdüğü şeyi bilirim ve anlarım. Böyle 
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gerçekliklerin doğrudan tecrübesine sahip değilim. Aslında böyle bir tecrübeye sahip olsam 

da onları kavrayamam.”537 

Peki, bu ve bunun gibi tecrübeler nereden gelir ve nasıl olup da insan zihninde bulunur? 

Augustinus bu durumun şaşırtıcılığının farkındadır ve böyle tecrübelerin birer gerçek 

olduğunu da bilmektedir. İtiraflar’da çoğu kez bu tür şeylerle didişir ve onları 

anlamlandırmaya çalışır. Bu noktada yine bellek önemli hale gelmektedir. Burt’e göre, 

“belleğin dış şeylerin imgelerinin deposu olmasından bile daha şaşırtıcı olan zihnin kendisi 

tarafından yaratılmış anılardır. İnsanlar mantık yasalarını, edebiyatın doğasını ve hitabet 

ustalıklarını anımsar. Bu gerçekler imgeler sayesinde değil, fakat kendiliklerinden vardırlar. 

Onları herhangi bir şey sayesinde görmeyiz; onları sadece görürüz. İmgeler yardımıyla güzel 

konuşma örneklerini anımsayabiliriz, fakat güzel konuşma yasaları doğrudan görülür, onlar 

bir kez zihin tarafından öğrenildiğinde ve daha sonra bellekte saklandığında, artık gerekli 

oldukları her an anımsanabilirler. Aynı şekilde, bir kişinin ‘üçüncü bir şeye eşit olan iki şey 

birbirine eşittir’ dediğini duyduğumda, elbette kelimeleri imgeler aracılığıyla görürüm. Fakat 

kelimelerle açıklanan doğrunun zaten zihnimde bulunduğu gözükmektedir. Anlamı 

anladığımda doğruyu görürüm. Augustinus bu doğrunun bu kelime-imgeleri tarafından 

iletilmediğini iddia eder. Bunun delili, aynı doğrunun farklı dillerde, farklı sözcüklerde, farklı 

işaretlerde ve dolayısıyla farklı imgelerde açıklanabilmesi gerçeği tarafından ortaya 

konulmaktadır. Birbirini anlayamayan insanlar bile bu doğrunun anlamı kendilerine 

sunulduğunda onu anlayacaklardır. Her ne olursa olsun, böyle doğrular zihinden kaynaklanır 

ve açıklama yoluyla en azından her zaman potansiyel olarak öğrencisin zihninde var olan 

doğruyu ortaya çıkaran öğretmenin sözleri tarafından edilgenlikten etkenliğe taşınır. Bir kez 

öne alındığında ve gerçekleştirildiğinde, doğruluk artık gelecekte anımsanmak üzere belleğe 

geri döndürülebilir. Sözgelimi, geometri öğrenmeden önce ‘eğer A=B ve C=B ise A=C’dir 

şeklindeki doğru üzerinde düşündüğümü söyleyemem. İlk defa bana açıklanmasından sonra 

onu zihnimde ‘gördüm’, onun doğru olduğunu bildim ve daha sonra gelecek durumlar için 

onu belleğimde depoladım. Böyle doğruların onları öğrenmeden önce dahi bende 

bulundukları gözükmektedir. Fakat bu nasıl olabilir? Onlar oraya nasıl geldi? Augustinus 

basitçe yanıtlar. Hiçbir fikrim yok. Fakat şunu biliyorum: Onlar oradadır, zihin boşluğunun 

derinlerinde gömülüdürler.”538 
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Katz yukarıda sözü edilen fiziksel dünyadan gelmeyen zihinsel içeriklerin ifade 

edilmesi konusunda Augustinus’un bilimsel ve kavramsal yetersizliğine dikkat çeker ve 

okuyucuyu Augustinus’u okurken çağdaş bilimsel kavram ve verileri aklında tutması 

konusunda uyarır. Katz’a göre, “Augustinus algılar ve anımsanan duygular arasındaki 

ayrımlardan kalkarak mutluluk gibi şeylerin bilgisinin duyular aracılığıyla gelmediği 

sonucuna ulaşır. Çünkü şeyin kendisi soyut nesnelerle birlikte zihine sunulmalıdır. 

Augustinus’un özel duyu tecrübelerine doğrudan başvurmaksızın ağrıya karşı özel yollarla 

tepki gösteren yerleşik, doğuştan ve genetik bir yeteneğin var olduğu sonucuna ulaştığını farz 

etmek uygun olmaz. Tabii ki Augustinus evrimsel avantajlar, merkezi sinir sistemi ve DNA 

hakkında konuşmak için bir sözcük dağarcığına ya da kavramsal düzeneğe sahip değildir. 

Fakat onun bu konuyla ilgili olarak söylediklerini bizim kavramsal araçlarımıza sahip olan 

birinin söyledikleriyle karşılaştırmak faydalı olur.”539 

Bu hazırlık bilgilerinden sonra şimdi asıl konumuza geçebiliriz. Zihinsel görme 

yetisinin başlıca nesneleri temel idealardır. Augustinus temel ideaların dört temel özelliğinden 

bahseder: 

“1- Onlar yaratımın temel formlarıdır; yaratılmış her şey onlardan sonra 

biçimlendirilmiştir. 

2- Onlar değişmezdir, ne doğmuşlardır ve ne de yok olacaklardır. 

3- Onlar oluşumları konusunda hiçbir şeye bağımlı değildir. 

4- Onların ebediyen var olduğu yer Tanrı’nın zihnidir.”540 

Bu noktada Augustinus’un felsefi düşünceye yaptığı önemli bir katkıyla karşılaşıyoruz. 

Nash’ın ifadeleriyle, “Augustinus’un sonsuz akılların (temel ideaların) ontolojik konumuna 

ilişkin düşüncesi felsefi düşünceye önemli bir katkıdır. Platon açıkça formların Tanrı’dan 

bağımsız olduklarını düşünmesine rağmen, Augustinus, Philo ve Philotinus’un yolunu 

izleyerek ideaları Tanrı’nın zihnine yerleştirir. Bu, ideaların belli niteliklerini açıklamaya 

yardım eder. Çünkü onlar Tanrı’nın zihninde var olurlar, Tanrı’nın temel özelliklerini 

paylaşırlar ve böylece onlar sonsuz, değişmez ve zorunludurlar.”541 Bu karşılaştırma göz 

önünde bulundurulduğunda, Augustinus’un temel ideaları Tanrı’nın zihninde bulunmaları 

nedeniyle mutlak, değişmez ve zorunlu olarak nitelemesi anlamlı hale gelirken, Platon’un 
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idealarının söz konusu nitelikleri nereden aldığı yanıtlanması gereken bir soru olarak 

kalmaktadır. 

Temel ideaların ne olduklarına dair Augustinus’un metinlerinden birkaç alıntı vermek 

iyi bir tercih olacaktır kanaatindeyim. Augustinus’a göre, “Temel idealar kesin imgelerdir ya 

da şeylerin sabit ve değişmez nedenleridir. Kendileri şekillendirilmedikleri için sonuçta 

mutlaktırlar ve her zaman aynıdırlar ve ilahî anlıkta içerilmişlerdir.”542 “Onlar bedenlerde 

olduğu gibi bir yerde sabit değillerdir, fakat tinsel şeylerdeki zihinsel şeyler gibidirler. 

Dolayısıyla onlar görülür ya da dokunulur şeylerin insanda benin duyumuna hazır olması gibi 

zihnin bakışı altındadırlar.”543 “Eğer o bedenimizin bulunduğu yerde bulunsaydı, kütleler 

hakkında yargıda bulunan Doğudaki bir adam onu göremezdi. Dolayısıyla, o uzamda 

içerilmemiştir. O yargıda bulunanın bulunduğu her yerdedir. O yer değildir ve olanak 

dâhilindeki hiçbir yer onun için yok hükmünde olamaz.”544 “Bedensel duyu aracılığıyla 

aldığımız ve belli şekillerde belleğe akan ve gerçeklikle çatışsın ya da tesadüfen ona tekabül 

etsin, düşsel bir imge altında daha önce görülmemiş şeylerin kendisi nedeniyle zihne 

sunulduğu maddi şeylerin imgeleri bizim içimizde bulunan tamamen farklı yasalara göre 

onaylanır ya da reddedilir. İçimizde bulunan bu tamamen farklı yasalar herhangi bir şeyi 

reddettiğimizde ya da onayladığımızda zihnimizin üstünde değişmeden kalır.”545 “O her şeye, 

sonsuz olan her şeye çok yakındır. Hiçbir şekilde uzak değildir. O açıkça nasihat eder, içsel 

olarak öğretir. Kendini gören herkesi daha iyi yönünde değiştirir. O hiç kimse tarafından daha 

kötü olana çevrilemez. Hiç kimse onu yargılayamaz. O olmaksızın hiç kimse güzel yargıda 

bulunamaz.”546 

Augustinus söz konusu temel ideaların herkes tarafından elde edilebileceğini ve herkes 

tarafından anlaşılabileceğini söyler. De Libero Arbitrio’da söylediğine göre, “Her biri kendi 

aklıyla ve kendi zihniyle düşünen tüm herkes tarafından ortaklaşa kabul edilen bir şeyler 

bulunabilir.”547 Bu şeyin insanların kullanımıyla değişmediğine ve insanlar tarafından yok 

edilemediğine dikkat çeker. “Bu şey varlık niteliklerine sahiptir. Herkes için vardır ve 

kendilerinde var olduğu kişilerin kullanmasıyla değişmez.”548 Bu idealar gerçektir ve 
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insanların varoluşundan bağımsız olarak vardırlar. “İnsanlar onu görsünler ya da görmesinler, 

o çürümeden, yok olmadan bütün olarak var olur.”549 Augustinus temel ideaların bütün 

insanlar için aynı olduğunu adalet kavramını eksene alarak anlatır. Ona göre, “batıdaki bir 

adam da adaleti anlar, doğudaki adam da. Birinin anladığı adalet diğerinden farklı mıdır?”550 

Augustinus’a göre böyle ayrıcalıklı varoluşları anlamak ve onlara ulaşmak ayrıcalıklı 

yetileri gerektirir. Ona göre insan zihni bu yetiye sahiptir. “Akıllı ruh zihin sayesinde ne 

beden olan ve ne de bedenlerin suretleri olan gerçeklikleri anlar.”551 Bu varlıklara aydınlanma 

sayesinde ulaşıyoruz ve onları dış dünya ile ilgili yargılarımızın ölçütleri olarak kullanıyoruz. 

De Civitate Dei’de geçen ifadelere göre, “Duyularımızla (bazı maddi nesneler) hakkında 

yargılarda bulunamayız. Biz insanlar, içsel olan, kendisiyle adaletli olanı adaletsiz olandan 

ayırdığımız başka ve çok daha yüksek bir algıya sahibiz. Adaleti zihinsel bir biçim 

aracılığıyla, adil olmayanı böyle bir formdan yoksun olması nedeniyle ayırt ediyoruz.”552 Bu 

alıntıya göre zihinsel görme apriori hakikati öğrenen yetidir ve o daha önce de işaret ettiğimiz 

üzere maddi dünyaya ilişkin yargılarımızın temelidir. Ancak dünyayla ilgili olsunlar ya da 

olmasınlar “yargılar zihinsel olgulardır ve zihinsel olgular da her zaman bir insanın bilincinde 

ortaya çıkar.”553 

Yargılarımızın ölçütleri olabilmek için onların değişmez olmaları zorunludur. “Biz 

değişken olduğumuz için bu hakikatler değişmeyen bir kaynağa sahip olmalıdırlar ve bu 

kaynak Tanrı’dır.”554 Nash, Augustinus’un öğretisini Platonla karşılaştırarak verir. “İdealar 

Tanrı’nın zihninde var olan (Platon’un formlarına denk gelen) sonsuz değişmez doğrulardır. 

Augustinus, Platon’un açıkça yaptığı gibi, zihinsel dünyalarla fiziksel dünyaların 

birbirlerinden tam olarak ayrılmalarına izin vermez. Bunun aksine, Augustinus’a göre, tüm 

yaratılmış gerçek iki şekilde var olur: Fiziksel ve zihinsel (ilahî zihin).”555 

Bu konuda Augustinus matematik ilkelerini örnek olarak vermek suretiyle 

somutlaştırma yoluna gider. Ona göre, “Matematiğin ilkeleri tüm insanlar için aynıdır. 

Matematiğin doğruları insanlar tarafından keşfedilmiş, fakat icat edilmemiştir. Bazıları 

matematiği kolay, bazıları da zor bulmasına rağmen, (rakamların) biliminin kendisi 
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öğrenebilen herkes için aynı kalır. Eğer bir kimse rakamlarda bir hata yaparsa, bilimin kendisi 

kabahatli değildir. O, doğru ve tam olarak varlığını devam ettirir.”556 Bubacz bu tür bilgilerin 

özelliklerini maddi dünyanın bilgisiyle ilişkisi içinde şöyle açıklar: “Fiziki dünyanın 

nitelikleri her ne olursa olsun ve geçmişte ne olduğu önemli olmaksızın, bu zorunlu olarak 

doğru önermeler her zaman doğru olmuştur, şimdi doğrudur ve gelecekte de doğru olmaya 

devam edeceklerdir. Zorunlu doğrular önemlidir, çünkü onlar insan tecrübesinin zorunlu 

olmayan, ilineksel yönünü içerir. Augustinus zorunlu doğrulara erişimimizi aydınlanma 

kuramıyla açıklar. Birçok bilgi iddiası ne geçmişi ve ne de fiziki çevreyi ele alır. Bu bilgi 

iddialarının doğruluklarını tesadüfî durumlardan başka bir şeye borçlu oldukları 

gözükmektedir. Onların bir anlamda zorunlu oldukları ve tecrübeden bağımsız oldukları 

düşünülmüştür.”557 

İdeaların Kantla birlikte felsfeye giren apriori bilgi niteliğine sahip oldukları gözden 

kaçmamaktadır. “Apriori bilginin nesneleri vardır. Çoğu insan bu nesnelere erişim haklarına 

sahip olmalıdır ve bu nesneler bireysel zihinler tarafından bilinir hale geldiklerinde 

değişmemelidirler. Algılamada görme ve duymanın nesneleri paylaşılabilir ve bu nesneleri 

görmek ya da duymak onları değiştirmez. Diğer bedensel duyumsamanın nesneleri bu 

özelliklere sahip değildir. Sözgelimi, tatmanın nesnesi bir zamanda sadece bir kişiye 

mahsustur. İki kişi aynı yiyecekten yiyebilir. Fakat onlar aynı yiyecek kırıntısını yiyemezler. 

İki insan aynı nesneye dokunabilir, fakat aynı zamanda aynı yere değil. İki kişi aynı kokuyu 

koklayabilir, fakat aynı hava parçasından değil. Dahası koklama ve tatma, koklanan ve tadılan 

nesneleri değiştirir.”558 

Bu noktada çağdaş filozoflarla bir karşılaştırma yapmak yerinde bir tutum olabilir. 

Anlaşıldığı kadarıyla bütün filozoflar zorunlu doğrular konusunda Augustinus gibi 

düşünmemektedir. “Bazı filozoflar, en dikkate değer olarak W. V. O. Quine, zorunlu 

doğruluk-olasılı doğruluk ayrımının yanlış bir ayrım olduğunu iddia etti. Bu yanlış bir 

ayrımdır. Çünkü zorunlu doğrular yoktur. ‘Bu kitap kendisine özdeştir’ cümlesinin doğru 

olması bu evrenle ilgili bir olgunun sonucudur: Şeyler kendileriyle özdeştir. Evren başka türlü 

olabilir. O, şeylerin kendileriyle özdeş olmadığı bir durum olabilir. Böylece, sözde bir zorunlu 
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doğruluk için hizmet eden herhangi bir ilkede olduğu gibi, kendisiyle ilgili olmak evrenle 

ilgili olasılı bir olgudur. Bu nedenle zorunlu doğru-olasılı doğru ayrımı sahte bir ayrımdır.”559 

Bununla birlikte, temel ideaların aposteriori yönünden söz etmek de mümkündür. 

“İçerikleri konusunda tecrübeye dayanmayan temel idealar bile (örneğin ‘birlik’ ideası), bir 

kişinin sadece yaratılmış dünyanın bir tecrübesine sahip olup diğerinin (maddi dünyanın) 

bilgisinden ‘ben’in bilgisine geçmesi ve sonuçta ‘ben’in içerik ve güçlerinin bilgisine 

ulaşmasından sonra onların zihinde gizlilikten gerçekliğe geçmeleri anlamında, hâlâ 

aposterioridirler. Sonunda temel ideaların ve zorunlu doğruların bilgisinin gerçek olduğu yer 

orasıdır.”560 

Augustinus temel ideaları algılamanın ve bilmenin insanın doğasının bir gereği 

olduğunu düşünür. Ona göre insanın hayatına anlam katan en önemli unsur temel idealardır ve 

onları görmek için insan sadece kendi içine bakmalıdır. Kendi içimizdeki bu nitelikleri 

algılamamız bir bilinçlilik olgusudur. Augustinus bu fenomene aldırış edenlerdendi. 

Yaşamının büyük bir bölümünde tecrübe tarafından şaşırtıldı. Zihinlerimizde bulundukları 

şekliyle temel idealar gelip geçici bedenlere benzemezler. Onlar her zaman vardır ve tıpkı 

etrafımızdaki maddi nesnelerin gözlerimizin bakışı tarafından kavranmaya hazır olmaları gibi 

onlar da zihnin bakışı tarafından görülmeye hazırdırlar. Augustinus yazılarında çoğu yerde bu 

gizemden bahseder. Sözgelimi, Tanrı Devleti Üzerine’de o, “yaratımın güzelliklerini ölçmek 

için kullandığımız mükemmel güzelin idea ya da bilişsel formu daha önceden zihinlerimizde 

var olmasaydı etrafımızdaki maddi dünyanın güzelliğini takdir etmemizin ve onun hakkında 

yargıda bulunmamızın olanaksız olacağını iddia eder. Bu idea sürekli, şekilsiz, hacimsiz ve 

sessiz olarak bizde var olur. Onun sayesinde biz doğayı anlarız ve sanatımızda yaşamımızı 

aydınlatan özel şekiller, görüntüler, melodiler yaratırız. Ara sıra meydana gelen 

çirkinliklerimize rağmen hâlâ güzelliğin ne olduğunu biliyoruz ve onun varlığından zevk 

alıyoruz.”561 Bununla birlikte, “Onlar renkli değildir ve ses çıkarmazlar, koku salmazlar ve 

herhangi bir tat ya da duyguya sahip değillerdir.”562 

Bu idealara nasıl ulaştığımızı ve ulaştığımız şeyin temel idea olup olmadığını nasıl 

bildiğimizi açıklamak Augustinus epistemolojisi açısından önemlidir. Çünkü 

epistemolojisinin doruğunda bu idealar vardır ve onlar olmaksızın dış dünya hakkında 
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yargılarda bulunamayacağımıza ve bu nedenle de dış dünyanın bilgisine sahip 

olamayacağımıza göre bu idealara ulaşmanın ve onların bilgisini elde etmenin epistemolojik 

bakımdan tutarlı bir yolu olmalıdır. Onlara erişim konusunda sihirli şeyler söylemek 

açıklayıcı olmaz, çünkü bu felsefe olmaz. Metinlerinden anlaşıldığına göre Augustinus bu 

durumun farkındadır. O, bu konuyu zihinsel görme yetimize dayanarak açıklar ve çoğu kez iç-

insan ibarelerine başvurur. Bu nedenle biz de daha önce açıklamış olduğumuz iç-insan 

konusuna zaman zaman göndermelerde bulunacağız. 

Augustinus’a göre temel idealar mutlak doğrunun önemli açılardan maddi dünyanın 

nesnelerine karşılık gelen nesneleridir. Daha önce de söylediğimiz üzere onlar mutlak, 

değişmeyen ve uzamsal olmayan nesnelerdir. İnsan ise bu niteliklerinin tam tersi özelliklere 

sahiptir. İnsan kendisine böylesine aşkın varoluşlara nasıl ulaşır ve nasıl onların doğru 

bilgisini elde eder? Augustinus’, “dolayısıyla, dokunduğumuz, tattığımız ya da kokladığımız 

her şey doğruya daha az benzer ve duyduğumuz ya da gördüğümüz şeyler ona daha çok 

benzer. Çünkü her sözcük kendilerini duyan herkes tarafından bir bütün olarak duyulur ve her 

defasında bütün duyular ve gözlerden önce olan görülebilir her nesne herkes tarafından aynı 

anda görülür,”563 dediğinde mutlak idealara duyular yoluyla ulaşamayacağımızı ima eder. 

Maddi nesnelerin tinsel imgeleri bellekte depolanır ve biz bu maddi olmayan imgeler 

üzerinden onları düşünürüz. Fakat temel idealar ne maddi nesnelere ne de maddi nesnelerin 

imgelerine tekabül eder. Onları maddi nesnelerin imgeleriyle karıştırmamak son derece 

önemlidir. Bu durum onları gizemli varlıklar kılıyor. Augustinus daha önce verdiğimiz adalet 

örneği üzerinden bu gizemli varoluşlara erişimimizi sağlayan gizemli iç yetimize göndermede 

bulunuyor. Ona göre, “Biz içsel olan çok daha yüksek başka bir algıya sahibiz ve onunla 

adaletli olanı adaletsiz olandan ayırt ediyoruz, zihinsel bir kavrama sayesinde adil olanı, böyle 

bir formdan yoksun olmasıyla da adil olmayanı ayırt ediyoruz.”564 

Augustinus’un Tanrı’nın varlığına dair verdiği kanıt da aynı şekilde insanda böyle aşkın 

varlıkları bilme gücünün olduğuna işaret eder. De Libero Arbitrio’da geçen “Bu nedenle, 

değişmeyen bir şekilde her şeyi içeren, senin ya da benim ya da bir başkasının olduğunu 

söyleyemeyeceğim, fakat kendinde değişmez doğruları kavrayabilen herkes için ortak olan 

değişmez bir doğrunun bulunduğunu kesinlikle inkâr edemezsin,”565 cümlesi tam da buna 
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işaret ediyor. Ona göre “akıl zihnin gözüdür.”566 Böyle olması nedeniyle de akıl bedenin 

yardımı olmaksızın kendiliğinden görür. 

Bu ifadelere ilaveten Augustinus bazen de temel idealara ulaşımımızın epistemik bir 

açıklamasını sağlamak amacıyla iç-insan ibarelerine başvurur. Temel ideaları zihne 

yerleştirmesinin iç-insan ibarelerini kullanarak onlara erişimimizi açıklamaya yardım ettiği 

görülüyor. Ona göre “Hakikat iç-insanda, ikamet eder.”567 “Anlık tarafından kavranan bu 

şeyler, başka hiçbir yerde var olmayan şeyler olarak zihnin kendi içinde kavranır ve aynı 

zamanda uzamda da içerilmemişlerdir.”568 “Ruh sadece daha yüksek bölümüyle, yani zihin ve 

akılla, sanki onlar belli bir görmeye ya da iç zihinsel göze hazırlarmış gibi onları düşünür.”569 

Bu ideaları iç-görmenin nesnesi yapan unsur da yine iç-görme ve ideaların özellikleriyle 

ilgili gibi görünüyor. Önce, “daha alçak olan düzenin sorgulanması aydınlanma 

sayesindedir”570 ifadesinin de açıkça dillendirği üzere, aydınlanma idealara açılan kapıdır ve 

sanki o da içsel bir süreçtir. Bu durum bir bakıma zorunludur. Çünkü Augustinus’un 

ontolojisi aksi yorumları imkânsız kılmaktadır. Sonra temel idealarla iç-görme arasında 

uygunluk vardır. Temel ideayı bedensel gözle göremeyeceğimize göre insanda ona açılan bir 

kapı bulunmalıdır. Augustinus insanın bu ayrıcalıklı yönünü şöyle dillendirir: “Bu görmenin 

anlıksal ruha hediyesi, onun istediği herhangi bir şeyi ya da her şeyi görmesini sağlamak 

değil, fakat kutsal ve salt olanı görmesini sağlamaktır. Ruh, kendisi sayesinde sağlam, gerçek 

ve durgun şeylerin görüldüğü bu göze sahiptir.”571 

Nash’a göre, “İnsanın sonsuz akılları ya da îlahî ideaları nasıl bildiği sorunu belki de 

Augustinus’un bilgi felsefesinin en önemli sorunudur. Formların bilgisi hem bilgiyi ve hem 

de ilmi olanaklı kılan şeydir. Dolayısıyla, eğer biz bilgi ve ilmi mümkün kılan temelleri 

anlayacaksak Augustinus insanın doğrunun mutlak ölçütlerini nasıl bildiğine ilişkin soruya 

yeterli bir açıklama vermelidir.”572 

Burt de Augustinus’un açıklamalarından tatmin olmadığı izlenimini verir. Ona göre, 

Augustinus’un bizde var olan temel idealara ve zorunlu doğrulara nasıl ulaştığımıza ilişkin 

düşüncesinin bir tartışma konusu olarak kaldığı kabul edilmelidir. Bununla birlikte onun 
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düşüncesinde açık olan şey, hiçbir insanın hiçbir zaman Tanrı’nın onları belli tarzlarda 

aydınlatması dışında, insan zihnine bu denli aşkın olan bu şeylerin bilgisine sahip 

olamayacağıdır. Bu noktada dikkatimizi çevirmemiz gereken şey bu gizemli aydınlanma 

sürecidir.”573 

Söz konusu aydınlanma Augustinus’un belki de en özgün yönüne işaret eder. Bunu 

açıklarken o bazı metaforlara başvurur. “Bilgiyi mümkün kılmada ilahî ışığın işlevine çok kez 

atıfta bulunduğunda Augustinus büyük oranda fiziki ve zihinsel görme yetisi arasındaki 

benzerliğe dayanır. Aslında onun bu analojiyi fiziksel olmayan görmenin varlığı için bir kanıt 

olarak kullandığı gözükmektedir. Fakat biz daha çok akıllı zihnin yapı olarak bu şeyleri 

görecek şekilde oluşturulduğuna inanmalıyız. Bu şeyler Tanrı’nın isteğiyle doğal bir şekilde 

anlaşılır şeylere ilave edilmiştir. Bedenin gözü maddi ışıkta kendine yakın şeyleri gördüğü 

için, bu ışığı kabul edecek şekilde yaratılmıştır ve ona uyumlu kılmamıştır. Gözün fiziki 

nesneleri görmesi ile zihnin fiziki olmayan nesneleri görmesi arasında bir benzerlik vardır. 

Göz için güneş neyse ruh için de Tanrı odur. Tanrı sadece doğrunun kendisinde bulunduğu 

şey değildir. O ayrıca kendisi nedeniyle ve kendisi aracılığıyla tüm doğruların doğru olduğu 

şeydir. O sadece ilmin (bilgeliğin) taşıyıcısı değildir, onun sayesinde ve onun aracılığıyla tüm 

bilge insanlar ilim sahibi yapılır. O ayrıca ışığın kendisinde olduğu varlıktır ve onun 

sayesinde ve ondan dolayı tüm anlaşılır şeyler aydınlatılır.”574  

Temel idealar evrende üç farklı şekilde bulunur. Onların nerede, nasıl bulunduklarını 

bilmek zihnin onlara nasıl ulaştığını anlamak bakımından açıklayıcı olur: 

“1- Her şeyden önce, tüm geçici şeylerin kendisinden meydana getirildiği ‘mutlak 

doğruluk’ olarak Tanrı’nın zihninde vardırlar. 

2- Katılım yoluyla, yani onları bilgilendirmek suretiyle varlığın her bir parçasında var 

olurlar. Bu durumda onlar tüm geçici şeylerin kendisinden meydana getirildiği unsurlardır. 

Onlar bizim (ve yaratılmış diğer tüm varlığın) kendisine göre var olduğu formdur. 

3- Onlar zihinde bilmenin nesnesi olarak var olurlar ki, zihinde onların mutlak 

doğruluğu algılanır ve onun sayesinde biz hem kendimizi ve hem de nesnelerdeki herhangi bir 

şeyi doğru ve uygun bir düşünme ile gerçekleştirebiliriz.”575  
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Yukarıdaki üç madde Augustinus’un bu konuda Platon’dan nasıl ayrıldığını açıkça 

ortaya koyuyor. Bu konudan daha önce söz etmiştik. Ancak ilave olarak kısaca şunu 

söyleyebiliriz: “Augustinus ayrıca, formlar Platoncu anımsama nedeniyle zorunludur, 

şeklindeki görüşü de reddetmiştir. Phaedo’da Platon insanın formlara dair bilgisinin, ruhun 

doğumdan önceki bir yaşamda onları görmesinin bir sonucu olduğunu düşündü. Platon 

insanın tüm bilgisini bir anımsama türü ya da ruhun daha önceki bir varoluşta öğrendiği şeyin 

kalıntısı olarak kabul etti.”576 Platon’un burada kastettiği bilginin duyumdan gelen bilgiler 

olmadığına dikkat etmek önemlidir. Çünkü asıl bilgi, formların bilgisidir ve bu formların 

bilgisine göre biz duyu imgelerini yargılarız.  

Augustinus’un kendi kitaplarından yaptığımız alıntılarda zihnin doğruyu ya da söz 

konusu formları gördüğünü kuşkuya yer bırakmayacak derecede açıkça söylediğini gördük. 

Ona göre biz “yok edilemez doğruya gözümüzü dikeriz.”577 “Onları basit akılla kavrarız.”578 

“Akıllı zihnimiz kendi doğası itibariyle bu şeyleri görebilecek şekilde yaratılmıştır. Bu şeyler, 

Tanrı’nın emriyle, eşsiz ve tinsel bir ışık yardımıyla doğal düzendeki anlaşılır şeylere ilave 

edilirler.”579 Bu nedenle, “Mutlak temel idealar ya da formlar ya da örnekler tüm yaratılmış 

gerçeklikte bulunur, çünkü doğanın her bir parçası bu mutlak şablonlardan pay alır, onlardan 

sonra şekillendirilmişlerdir. Fakat onlar ayrıca özel bir tarzda zihinde de bulunurlar. Zihin bir 

insan olarak var olmasının nedeni olan temel idealardan sadece pay almaz, ayrıca onları bilir. 

Zihin sadece Tanrı tarafından ortaya konabilen ‘mutlaklık’, ‘zorunluluk’ ve ‘mükemmellik’ 

gibi şeylerin bilişsel farkındalığına sahiptir.”580 

Augustinus’a göre, “zihinsel konularda hiçbir tecrübesi olmayan kişiler bile kendi 

derinliklerinde özgür sanatların gömülü bilgisini keşfetme yetisine sahiptirler. Onlar, zihinsel 

bir güce sahip oldukları farz edilerek ustaca sorgulandıklarında ve bu konular üzerinde 

düşünmeye sevk edildiklerinde, kendisi sayesinde onların değişmez doğruları algıladığı 

mutlak aklın ışığı onların hizmetinde olur ve onlar soruyu sorana doğru yanıtlarla yanıt 

verirler. O bunun entelektüel masumların bir şeyi aniden önceki bir yaşamdan dolayı 

gerçekleştirmediğine vurgu yapar. Bu daha ziyade şimdi ve burada her akıllı ruhta şu iki 
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unsurun bulunması nedeniyledir. (1) Zihinsel eylem olanağı, (2) Bu olanağın anlaşılır sabit 

nesneleri, yani temel idealar.”581 

Temel ideaların zihinde nasıl bulunduğu ya da zihnin onlara nasıl ulaştığı soruları 

Augustinus epistemolojisi açısından mutlaka yanıtlanması gereken sorulardır. Augustinus’a 

göre, “Zihin bu nesnelere dikkat ettiğinde (onlara yöneldiğinde) ya da hatta daha genel olarak 

basitçe kendi üzerine düşündüğünde bu anlaşılır nesneleri görebilir ve onların hakikatini 

kavrayabilir.”582 “Tanrı’nın simgesi insan ruhunda, yani akıl ve anlıkta bulunmalıdır.”583 

“Zihin, özellikle mutlak şeyleri düşünme eyleminde Tanrı’nın bir imgesidir.”584 Bu ifadeler 

Tanrı’nın insanı bu imgeleri görecek şekilde yarattığına ve bu görme sonucunda da imgelerin 

zihinde bulunduğuna işaret ediyor. Önce sadece Tanrı’nın zihninde bulunan bu mutlak idealar 

insan zihninin onları görmesi sonucu insan zihninde de bulunmaktadır. 

Bu ifadeler aynı zamanda insan zihninin bilginin elde edilmesindeki etkin işlevine işaret 

ediyor. İnsan zihni kendine aşkın bir güç tarafından bilgiyle doldurulan bir kap değildir. Zihin 

temel idealara ulaşır, onların bilgisini elde eder ve onları maddi dünyaya uygular. Bilgi sadece 

bu söz konusu mutlak yargı ölçütlerinin dış dünyadan edinilen imgelere uygulanmasıyla 

mümkündür. Ve tüm bu işlemleri zihin kendisi gerçekleştirir. Bununla birlikte idealar zihne 

aşkındır. Aşkın olmak zorundadır da. “Zihin gözüne üstün şeyler”585 olarak mutlak idealardan 

bahsedilmesinin elbette bir nedeni vardır. “Hakikat’in insan zihninden daha üstün 

olduğundan”586 söz edilmesi de aynı şeye işaret eder. “Neden, insan aklına özgü aynı 

değişebilirlik ve sonluluktan muzdarip olmamaları için onların insan zihnine aşkın 

olmalarının gerekmesidir.”587 Zihnin kendisi değişken olduğu için, yargılarında değişmeyen 

mutlak ölçütlere dayanmalıdır. Mutlak idealar zihne aşkın olmadıklarında zihinle aynı 

nitelikleri taşıyacakları için zihnin onlara dayanmasının ana nedeni de mantıksal olarak 

ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte, “Aklımıza ait bir şeyler formlara ilave edilmedikçe, 

bizim onları kendileriyle fiziki nesneleri yargıladığımız ölçütlerimiz olarak kullanamamamız 

gerekir.”588 
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Burada zihin formları bir kez gördüğünde, artık onları sürekli görür şeklinde bir sonuç 

çıkarmamak gerekiyor. De Trinitate’de geçen şu metin bunu açıkça ifade ediyor: “Ve zihin 

gözüyle formlara ulaşmak çok az kişiye nasip olur ve mümkün olduğunca onlara 

ulaşıldığında, onlara ulaşan kişi onlarda sabit kalmaz; fakat bir bakıma zihin gözünün 

yansıması tarafından geri püskürtülür.”589 Bu pasaj bir yandan zihin gözünün formları kesin 

olarak gördüğüne işaret ederken, diğer yandan da zihinsel görmenin etik koşullarına işaret 

ediyor. Augustinus bunun gereklerine de değiniyor. Burt’un ifadeleriyle, “Augustinus temel 

ideaların varlığını (a) tüm yaratım (özellikle de insan zihni) onların imgelerine göre 

yaratılmıştır ve (b) Tanrı, zihni doğru koşullar altında onları kavrama gücüne sahip olacak 

biçimde yaratmıştır diyerek ifade eder. Zihin bu durumda, insan yüzünün çok renkli, sürekli 

değişen maddi dünya için bir göze sahip olması gibi, bu mükemmel, değişmeyen, mutlak 

şeyleri görebilen bir göze sahiptir. Akıllı ruh bakışını onlara çevirip zihin gözüyle onlara 

bakmak suretiyle bu üstün şeyleri görme olanağına sahiptir. Elbette birçok insan ona uygun 

olmamaları nedeniyle hiçbir zaman bu görme düzeyine ulaşamaz. Onlar zihin gözünü 

yeterince güçlü kılmak için zorunlu olan kutsallık ve arınmışlığa, görmeye çalıştıkları 

mükemmellik ve saflığı kavramak için zorunlu olan yeterli berraklığa sahip değildirler.”590 

Augustinus’un kendi metinlerinde bu söz konusu arınma için yeterince açıklama 

bulabiliyoruz. Bu arınmanın epistemik önemi göz ardı edilemeyeceği için Agustinus’un da bu 

durumu görmemesini ya da görememesini beklemek safdillik olur. Daha önce de belirttiğimiz 

gibi mutlak ideaların bilgisine dayanmadan yargılarda bulunamıyoruz. Dış dünya üzerine 

yargıda bulunamayınca da dış dünyanın bilgisini elde edemiyoruz. Bu nedenle idealar hem 

epistemolojinin en üst noktasını işgal eder ve hem de maddi dünyanın bilgisi için 

zorunludurlar. Dolayısıyla onlara ulaşmak için gerekli olan arınma Augustinus 

epistemolojisinin kaçınılmaz unsurudur. De Diversis Questinibus’da geçen şu ifadeler bu 

sürece ilişkin bilgiler içerir: “İnsan ruhu tüm yaratılmış varlıkların en iyisidir. O temiz ve 

kusursuz olduğunda Tanrı’ya en yakın olan şeydir. Tanrı’ya dikkatini verdiği müddetçe o 

ışıkla doldurulur. Bu ışık sayesinde o akıl ile kusursuzca görüldüğünde mutluluk getiren 

şeylere uygun akılları (temel idealar ya da mükemmel formlar ya da mutlak türler) 
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görebilir.”591 “Sadece temiz ve kutsal olanlar zihinlerinde var olan mutlak ve ebedi izleri 

görebilir ve çok azımız sürekli olarak böyle bir temizliğe ve kutsallığa sahibiz.”592 

Augustinus’un “benzer benzerini bilir”593 sözü bu konuda insanın ne yapması 

gerektiğine dair bir ipucu verebilir. Yani insan mükemmelliğe yaklaşmak suretiyle Tanrı’ya 

benzemelidir. Temel idealar Tanrı’dadır. Dolayısıyla Tanrı’nın özelliklerini taşırlar. İnsan 

tanrısal saflığa elinden geldiğinde yaklaşmalıdır ki Tanrı’ya benzesin ve onunla ve ondaki 

idealarla iletişim kurabilsin. “Salt iyinin ne olduğunu bilmeksizin bazı şeyleri iyi ve 

diğerlerini kötü olarak kabul edemeyiz.”594 Bu iyinin ne olduğunu bilmek için de 

Augustinus’a göre önce Tanrı’ya benzemeliyiz. Augustinus bu noktada son derece haklı 

gözüküyor. Çünkü iyi ve kötüyü dünyanın gidişatına göre belirlediğimizde birçok iyi ve kötü 

anlayışı ortaya çıkmaktadır. Bu da insanların iyi ve kötülerinin çatışmasına ve neticede 

insanların çatışmasına neden olmaktadır. Bütün huzursuzlukların kaynağının da bu olduğu 

gözükmektedir. Şayet insanlar Augustinus’un dediği gibi iyi ve kötünün ve diğer birçok 

konunun ölçütü olarak temel ideaları alsalardı, bu durumda ortak bir noktada buluşma 

olasılıkları çok daha fazla olur ve bu denli kötülük bulunmazdı. Augustinus’un bu konudaki 

düşüncelerinin insanlar arasındaki her türlü adaletsizliğin ve kötülüğün dinsel arka planına 

olduğu kadar epistemik arka planına da işaret ettiği görülüyor. Retractiones’de geçen şu metin 

bu bağlamda çok anlamlıdır: “İnsanın doğasıyla ilgili olarak, onda zihin ve akıldan daha 

mükemmel hiçbir şey yoktur. Fakat dini yaşam (mutlu yaşam) sürmek isteyen kişi onlara göre 

yaşamamalıdır. Çünkü bu durumda o Tanrı’ya göre yaşaması gerekirken insana göre yaşar. 

Kutsal bir yaşam yaşamak için Tanrı’ya göre yaşanmalıdır. Ve bunu başarmak için 

zihinlerimiz kendileriyle tutarlı olmamalı, fakat Tanrı’ya bağlı olmalıdır.”595 Ancak şunu 

belirtmekte yarar var ki, bu alıntı akılla ilgili daha önce yazdıklarımızı göz önünde tutularak 

okunmalıdır. 

Bu ideaların ölçüt olarak alınabilmesi için insan önce onlara ulaşmalı ve onların 

bilgisini elde etmelidir. Augustinus De Trinitate’de fiziksel ışıkla benzerliğinden hareket 

ederek zihnin ideaları nasıl gördüğünü açıklar, ona göre, “aksine, insan zihni Tanrı tarafından 

öyle tasarlanmış ve biçimlendirilmiştir ki, o ruhsal bir ışık tarafından belirlenen sınırlara 
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uygun maddi bir ışık tarafından aydınlatıldıklarında etraftaki nesneleri görebilmesi gibi, zihin 

de kendi nesnelerini görebilir.”596 

Augustinus’un söz konusu düşüncelerini oluştururken başkalarını eleştirerek kendi 

düşüncelerini belirginleştirdiği gözüküyor. Bu konuda onun dört düşünceye karşı çıktığını 

söylemek mümkün. Önce, temel idealar zihinden farklıdır ve daha da önemlisi zihne aşkındır. 

Bu temel idealar insan zihninin görünümleri değildir. Bu, onların kendilerini içeren yaratılmış 

varlıklardan mutlak bir şekilde farklı olmaları ve onlara üstün olmaları basit nedeninden 

kaynaklanan bir durum değildir. İnsan zihni değişkendir. Ancak temel idealar bütün zihinlerde 

aynıdır. Bununla birlikte her zaman aynı olan iki zihin bulmak mümkün değildir. De Civitate 

Dei’de Augustinus buna işaret eder: “Yargıların temeli olarak aynı yasayı kullanmalarına 

rağmen, iki kişi bir olgu hakkında çok farklı sonuçlara ulaşırlar. Sözgelimi, tesadüfen bir 

araya gelmiş bir insan kümesi için bir resimdeki güzelliğin derecesi üzerinde görüş birliğine 

varmak sıra dışı bir şey olacaktır. Aynı birey bile var olan güzelliğin derecesi konusunda 

görüşünü değiştirecektir. Yargıyı onaylayan zihinler değişime tabidir. Fakat dünyayla ilgili 

yargıyı onaylamada kullanılan mükemmel güzellik temel ideası her zaman aynıdır.”597 

İkinci olarak, Platoncu düşünceyi reddeder. Önceki bir yaşamdan onları doğrudan 

gördüğümüzü anımsıyoruz, ruh bedene girmeden önce bu ideaları ve onların bilgisini elde 

etmiştir ve bunları anımsar şeklindeki Platoncu düşünceyi reddeder. Retractiones’de, 

“öğrenme anımsamadır sözü, ruh daha önceki bir yaşamda var olmuştur anlamına gelecek 

şekilde anlaşılmamalıdır,”598 der ve bu bağlamda açıklamalar sunar. 

Üçüncü olarak, Augustinus, temel ideaları Tanrı’nın doğasının doğrudan görülmesinin 

bir türü sayesinde görürüz şeklindeki düşünceyi reddedir. Ona göre, “etrafımızda ve 

kendimizde onun suretini gördüğümüz ve gereğince davrandığımız oranda Tanrı gibi 

olabiliriz, fakat bu dünyada hiçbir şekilde Tanrı’yı doğrudan görmenin herhangi bir yolunu 

elde edemeyiz. Çünkü burada kaldığımız müddetçe zihinlerimiz bulutlu kalır ve irademiz 

zayıf ve dikkatsizdir.”599 

Dördüncü olarak, Augustinus’a göre temel idealar duyu tecrübelerinden de gelmez. Ona 

göre, “bir gemiyi, kum üzerinde yürütmek matematiği duyulara dayanarak öğrenmekten daha 

kolaydır. Ahlâkî bozulmanın kokusu yoktur ve ahlâkî mükemmelliğin de güzel tadı yoktur. 
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599 De Trinitate IX, 11, 16. 
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Ayrıca, duyu algısı her bir bireyde farklıdır. ‘İyi yapılmalıdır’ ‘kötüden kaçınılmalıdır’ gibi 

doğrular nasıl ortaya konulabilir. Basitçe, duyumsama böyle değişmeyen ahlâkî kesinlikleri 

kapsama işine uygun değildir.”600 “Eşitlik ve benzerlik gibi idealar sese sahip değildir. ‘1’ 

rakamının rengi yoktur. Duyularımızın açığa vurduğu dünya bir birlik dünyası değil, bir 

çokluk dünyasıdır. Biz ‘bir’i göremeyiz, sadece ‘çoğu’ görürüz. Değişim ve olasılığın 

dünyasında değişmeyeni algılayamayız. Soyut mantık ve matematik bilimlerini yöneten 

yasalar duyular sayesinde görülemez.”601 Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, 

“Kant’ın terimleriyle ifade edersek, Augustinus insanın formlara dair bilgisini apriori ya da 

tecrübeden bağımsız olarak kabul eder.”602 

Bu apriori ilkelere ulaşma konusunda Augustinus yukarıda sözedilen nedenleri 

reddetmekle beraber kendi düşüncelerini ortaya koymaktan da geri kalmaz. Bir anlamda bunu 

yapmak zorundadır. Bilginin bu zorunlu unsurlarına ulaşmanın sihirli değil, fakat epistemik 

bakımdan izah edilebilir yollarını göstermelidir. Temel idealara ulaşım sürecini elden 

geldiğince ayrıntılandırmakta fayda olabilir. Augustinus bu sürece dair şunları söyler: “İnsan 

zihni önce duyu algısı aracılığıyla yaratılmış şeyleri öğrenir. Daha sonra, şayet bunu yapacak 

zihinsel yetiye sahipse, bu yaratılmış şeylerin idealarını oluşturur. Sonra, sonunda ebediyen 

değişmeyen ve değişmez bir şekilde Tanrı’da var olan bu nedenleri keşfedeceğini umarak, bu 

nedenlerin nasıl ortaya çıktıklarını kendine sormaya başlar. Bu değişmeyen formlar ve 

şeylerin nedenleri yardımıyla en azından Tanrı’nın gizli sıfatlarının bilgisine ulaşmaya çalışır. 

Bu kolay bir iş değildir. Ruh böyle kutsal şeylerin ardından koşma ve onları ebediyen anlama 

konusunda alevler içinde tutuşmasına rağmen, bedenin zayıflığı tarafından engellenir.”603 

“Temel ideaların bilgisine ulaşmak, gizli olandan gerçek olana doğru bir hareketten başka 

hiçbir şey değildir. Bir kişi onları ilk kez oluşturana dek ( ne zihinde ve ne de bellekte) 

gerçekten var olmazlar. Bilişsel güçlerin çalışmasından evvel dünyamızın bazı tecrübelerine 

sahip olmamız gerekiyor. Zihnimizin mutlak şeylere dikkat etmeye zorlanması gerekiyor ve 

bu daha önceki bazı maddi tecrübelerden yardım almaksızın gerçekleşemez. Güzelliği tecrübe 

edinceye dek güzellik üzerine düşünmeye başlayamayız. Sadece gelip geçici bir hazla bazı 
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tecrübelere sahip olduktan sonra mükemmel mutluluğu anlamaya başlayabilir ve onu arzu 

edebiliriz.”604 

Bu alıntılara bakıldığında, zihnin bu dünyanın tecrübelerini düşünmeyle başlayıp 

ideaları elde edinceye kadar aşamalı bir şekilde yükseldiği gözüküyor. Ayrıca Augustinus’un 

zihnin etkinliğini hiçbir şekilde göz ardı etmediğine dikkat etmek de önemlidir. İdeaların 

zihinde oluşumuyla ilgili olarak daha önce verilen balmumuna batırılan mühür yüzüğü 

örneğini bu noktada eleştirmek mümkündür. Bu örneğe göre, balmumuna batırılan mühür 

yüzüğü çıkarıldığında onun balmumu üzerinde izi kalmaktaydı ve dış dünyanın nesneleri de 

bu iz gibi bellekte imgelerini bırakıyordu. Augustinus’a göre “bu analoji tam olarak 

benimsenmemelidir, çünkü balmumu mührün izine karşı tam olarak edilgen iken, zihin sürece 

katılmayı tercih etmelidir ve sonucu görebilmeli ve anlayabilmelidir.”605 

Nash bu konuda Augustinus’u yorumladığında tam aksi şeyler söylüyor. Ona göre, 

“Augustinus’un formlarla ilgili sorunu bir deneycinin duyu algısı analizine benzetmektedir. 

İnsan tecrübe ettiği algılanabilir nesneleri yaratmaz, çünkü onlar ona belli düzenli şekillerde 

görünür. İnsanın dünyanın nasıl olmasını istediğine bakmaksızın, belli görünümlerin 

kendilerini insan zihnine dikte ettikleri gözükmektedir. Augustinus’a göre insan mutlak 

formları yaratmaz. Onlar verilmiş şeylerdir ve insan onları kendi zihnine damgalandıkları 

şekliyle almalıdır.”606 Bu ifadeler Nash’ın De Trinitate’de geçen yukarıdaki metni dikkate 

almadığını gösteriyor. İlk dönem eserlerinde Nash’ı destekleyen ifadelere rastlamak mümkün 

iken, tez boyunca vurguladığımız gibi, Augustinus’un zihne yüklediği etkin rol özellikle 

sonraki eserlerinde gözden kaçmamaktadır. Nash’ın onu bir anlamda bütüncül okumadığı 

gözüküyor. Bununla birlikte Nash’ın haklı olduğu nokta insanın mutlak ideaları değiştirme 

gücünün olmadığıdır. İnsan zihni kendine aşkın ideaları değiştiremez, bu Augustinus’un 

varlıkbilimine de aykırı olur. Fakat ideaların bilgisine ulaşmada etkindir. Zihin sadece 

ideaların bilincinde olduğunda, onlar üzerine düşündüğünde onlara sahip olabilir. Zihni buna 

zorlayan bir etkene rastlayamıyoruz. 

İdeaları kendinde korumak da idealara ulaşmak kadar zor bir iştir. Augustinus’a göre, 

“Onlar mümkün olduğu oranda bilinseler bile, onları elde eden kişinin bizzat kendisi bile 
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onlara tahammül edemez, bir bakıma zihin gözünün bizzat kendisinin geri tepmesi tarafından 

geri püskürtülür.”607 

Bu noktaya ulaştığımızda ideaların insan belleğinde mi yoksa Tanrı’nın belleğinde mi 

bulunduğu konusu bir sorun haline geliyor. Çünkü Augustinus’un farklı kitaplarında farklı 

düşüncelerle karşılaştık. Augustinus göre, “Tıpkı duyularla görülen algılanabilir şeylerin 

imgelerinin bellekte depolanması gibi, insan zihin gözü sayesinde ilahî ideaları bilebilir. 

Ancak, insanın belli bir zaman süresince onlarla birlikte yaşayamaması nedeniyle idealar 

onun belleğine işlenmiştir. Bu açıklama akla yatkındır. …İnsan zihnindeki zorunlu doğruların 

varlığını başka türlü açıklanamayacak derecede zor bulan Augustinus’un bir mecaza 

başvurması mümkündür. Hâlâ düşüncenin apriori formlarının zorunlu olmayan bir anlamda 

zihne ait olması mümkündür. Augustinus, belleğin mutlak akılları içerdiğine inanır. Bu 

konuda onun nedenlerinden biri, düşüncenin nesnesi olmadıklarında dahi bu mutlak akılların 

insan zihninde bulunduklarına dair inancıdır.”608 

Bu şekilde ulaşılan temel ideaların bilgi felsefesi için önemine daha önce değinmiştik. 

Bubacz’ın ifadeleriyle, “Augustinus bilgi felsefesinde temel ideaları iki amaçla kullanır. İlk 

önce, onlar maddi dünya ile ilgili yargıların ölçütleri olarak hizmet ederler. İkincisi, onlar her 

dünyaya uygulanabilen (sözgelimi, matematiksel ve geometrik doğrular) bilgi sağlarlar. Bu 

nedenle, bu idealar Augustinus’un inşa ettiği bilişsel sistem için merkezidirler. Bu sistem 

rasyonel olarak inşa edilmiştir. Temel idealar bu yapı için anahtar oluştururlar. Temel idealar 

Tanrı’nın dünyayı inşa etmesinde tasarı olarak hizmet ederler.”609 Augustinus göre, “var olan 

maddi bir nesnenin imgesi ruhsal görme tarafından oluşturulur oluşturulmaz. İç-insan 

aydınlanma tarafından sağlanan mutlak doğrulara başvurarak bu imgeyi yargılar.”610 “Maddi 

olmayan mutlak, zihin ötesi nesneler, maddi, geçici, zihin dışı nesneleri yargılamamıza izin 

verir.”611 “Bu durumda biz zihin gözüyle bu mutlak doğrularda, maddi geçici her şeyin bu 

mutlak doğrulardan yaratıldığını, onlara göre var olduğumuzu ve herhangi bir şeyi doğru ve 

haklı olarak yapıp yapmadığımızı bu mutlak doğrularda gözlemliyoruz.”612 Bu düşünceler 

Platon’un etkilerini Augustinus’un üzerinden atamadığını da gösteriyor diye düşünülebilir. 
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Bir yandan temel idealar yaratılmış gerçekliğin kendilerine göre yaratıldığı ilk 

örneklerdir ve diğer yandan biz onlara göre dış dünyayı yargılamak zorundayız. Çünkü 

Augustinus’a göre bilginin zorunlu koşulu onların yargılarımızın ölçütleri olarak alınmasıdır. 

Bu iki cümleyi birleştirdiğimizde ortaya çıkan sonuç yargılarımızın Tanrı’nın zihninde 

bulunan idealara, dolayısıyla Tanrı’nın isteğine, düşüncesine uygun olmak zorunda 

olduğudur. Yani epistemolojinin odağına Tanrı yerleştirilmektedir. İlk cümlemizin içeriğini 

biraz daha açarak bu durumu ortaya koyabiliriz. “Platon gibi, Augustinus, bir mimarın 

görkemli bir yapı inşa etmeden önce, inşa etmeyi düşündüğü şeyin planına sahip olması 

gerektiğini iddia eder. Benzer şekilde Tanrı evreni yaratmadan önce onun bir planına sahipti. 

Onun yaratması ilahî idealara göre gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, ilâhî formlar var olan her 

şeyin örnek nedeni olduğu için, yaratılmış tüm gerçekliğin ana temelidirler. Ayrıca insanların 

ortaya koydukları hükümler bu mutlak formlara uygun olmak zorunda olduğu için, bu formlar 

insani bilginin zorunlu ögesidir.”613 

Bu açıklamalar Bubacz’ın ifadeleriyle, mutlak ideaların teistik açıklamalarıdır. Bu 

açıklamaya göre, “temel ideaların yeri Tanrı’nın zihnidir. Yaratmadan önce açıkça hiçbir şey 

yoktu. Aslında evreni yarattığında Tanrı’nın mükemmel bir şablon için kendisinin dışına 

bakmak zorunda kaldığını farz etmek kutsal bir şeye karşı saygısızlık olur. Dolayısıyla, Temel 

idealar Tanrı’nın zihninde bulunmalıydı ve aynı şekilde onlar kendi düzenleri içinde mutlak, 

değişmez ve mükemmel olmalıydılar. Ayrıca varlıkbilimsel gerçeklik anlamında onlar gerçek 

olmalıydılar… Onlar sadece şeylerin temeli olan idealar değillerdir, ayrıca kendiliklerinden 

gerçektirler, çünkü onlar mutlaktır ve daima aynı kalırlar.”614 

Augustinus tikel şeylerin temel idealara göre yaratılmış olması gerçeğinden hareketle 

evrende var olan her şeyin Tanrı’nın bir işaretini taşıdığı sonucuna ulaşır. “Tanrı’nın mutlak 

birlik olması nedeniyle, ‘Tanrı’nın zihni’ açıkça Tanrı’nın doğasının, yani Tanrı’nın ne 

olduğunun başka bir ismidir. Tüm yaratılmış varlıklar bu temel idealardan pay aldığı için, 

yaratımın Tanrı’nın zihnindeki bir idea ya da tasarımın kopyasından daha fazlasını ifade ettiği 

ortaya çıkar. Her bir yaratılmış varlık Tanrı’nın gerçek doğasının (sönük ve olabildiğince 

kusurlu) bir yansımasıdır. Hangi basit tarzda var olursa olsun, en küçük varlık bile kutsal bir 
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şeyin yansımasıdır. Tanrı ilahî bir imge taşıdığı için iyi olan bir şey yaptıktan sonra, bu ilahî 

şeyi hiçliğe eklemek suretiyle yaratmıştır.”615 

Yaratmanın bu epistemik açıklamalarını verdiğinde Augustinus, Platon’un kendi 

üzerindeki etkilerini atamadığını belli eder. Bir farkla ki, Platon Tanrı’nın hazır bulduğu 

maddeye formlara göre şekil verdiğini düşünürken, Augustinus Tanrı’nın maddeyi yoktan 

varettiğini düşünmektedir. Yoktan varedilen tüm tikel şeyler bu temel idealara göre 

yaratılmıştır. “Temel idealar birincil idealar olarak isimlendirilmiştir, çünkü onların kendisine 

göre biçimlendirildiği başka şeyin var olan diğer tüm şeylerden farklı olarak var olması 

gerekir. O diğer tüm örneklerden ayrı ve farklı olan özel bir şablona göre inşa edilmelidir. 

Kısacası o kendi özel planına sahip olmalıdır.”616  

Söz konusu temel ideaların bir de teistik olmayan bir açıklaması bulunmaktadır. Bubacz 

bu açıklamayı ‘çizim bilimsel model’ diye adlandırır. Bubacz’a göre, “bir plan çizimsel olarak 

temsil etmek suretiyle bir sistemi belirler ya da öngörür. Sistemin özellikleri plandan 

kaynaklanır. Haritalar karşıt yöntemle simgeledikleri sistemle ilişkilidirler. Temel 

haritalamada (primary mapping) ilk aşama yüzey keşfini içerir; harita çizimi için ölçme ve 

hava fotoğrafları. Bir kişi çizimsel olarak betimlenecek bir sisteme birincil karşılaşmalar 

sonucu başlar. Geçici harita çizildiğinde, bu geçici harita yeryüzünün söz konusu bölgesinin 

doğru olarak temsil edilip edilmediğini belirlemek amacıyla topoğrafya (bölge haritası) ile 

karşılaştırılır. Tutarsızlıklar haritanın değiştirilmesiyle düzeltilir. Diğer yandan burada, 

planlamada, planı yansıtması gereken sistemdir.”617 

Bubacz’ın önerdiği model ideaların yargılarımızda yerine getirdiği işlevleri 

somutlaştırmak bakımından dikkate değer gibi gözüküyor. Augustinus’un idealara yüklediği 

pragmatik işlevin nasıl yerine getirildiğini yine Bubacz’ın satırları yardımıyla ifade edebiliriz: 

“Augustinus’un aydınlanma kuramını bu çizim bilimsel (cartographic) model açısından 

düşünebiliriz. Onun algılama kuramının güçlü bir pragmatik unsur içerdiğini gördük. Ruhsal 

görmede imgeler tarafından sergilenen yapılar, ruhun bedenin bütünlüğünü korumasının 

koşulları idi. Bu düzen temel idealar tarafından yönetiliyordu. Aydınlanmanın sağladığı 

idealar, hem fiziksel dünyaya ve hem de herhangi bir dünyaya uygulanabilir. Algılar 

açısından tecrübe inşa etmenin temelini sağlar. Bu idealar nasıl uygulanabilirdir? Bu haritalar 

                                                 
615 De Civitate Dei VIII, 6; De Trinitate XII, 14, 23. 
616 Burt, a.g.e., s. 117. 
617 Bubacz, a.g.e., s. 152-153. 
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daha sonra tecrübenin çeşitliliğine karşı sınanacaktır. Eğer onlar görevini yaparlarsa –tecrübe 

karmaşasına bir düzen getirirlerse- onlar muhafaza edilecektir. Eğer onlar görevlerinde 

başarısızlığa uğrarlarsa, değiştirilir ya da ıskartaya çıkarılırlar. Tecrübeyi düzene sokmak için 

üç sınama vardır. Önce fizikî, deneysel test. Harita bedenin fiziki dünyada yolculuk 

yapmasına izin verir. İkincisi, genelleştirilebilirlik testidir. Haritanın problemli verilerle yeni 

karşılaşmalarımıza uygulanabileceğini kabul edebilir miyiz? Üçüncüsü, değer biçmeye ilişkin 

testtir. İlk iki testin sonucu olarak bir kişi, temel ideaların bilgisinin bilgimizin daha önemli 

formu olduğunu kabul etmelidir.”618 

Bubacz’ın bu modeli duyusal aydınlanmadan zihinsel aydınlanmaya kadar olan süreci 

tutarlı bir şekilde yansıtmaktadır. Bubacz kendi modelinin sağladığı yararı şöyle ifade 

etmektedir: “Temel ideaları çizim bilimsel olarak incelemek hem haritanın (temel idea) ve 

hem de alanın (yaratılmış şeyler) bağımsız varlığını korur. O ayrıca Aquinas’ın duyu 

tecrübesinden soyutlama olarak aydınlanma yorumundan da uzak durur. Augustinus 

tecrübeden soyutlanamayan en az birkaç bilgi türünün bulunduğunu açıkça ifade eder. Çizim 

bilimsel model aydınlanmanın nasıl işlediğini anlamamıza ve temel ideaların insanın 

kavramsal şemasında oynadığı rolü görmemize yardım eder. Önemli derecede faydalı 

tecrübeler oluşturmayı başarabiliriz -geçici ideaları incelemenin bir sonucu olarak idealar inşa 

etmek ve ideaları yeni durumlarda kullanmak. Bu teist olmayan açıklamada aydınlanma, 

düzenli kavramlar oluşturma ve onları sınamanın yöntemi halini almıştır.”619 

Bu harita metaforunu kullanma nedenini Bubacz şöyle dillendiriyor: “Önemli açılardan 

duyumların bildirdiklerinden bağımsız olan pek çok bilgi iddiası vardır. Augustinus bilginin 

bu özel türlerinin, Tanrı’nın zihniyle özel bir tür ilişkiye sahip olmamızın bir sonucu 

olduğunu düşünür. İnsan zihinleri aydınlanma sayesinde insani kavramsal şemaya akli bir 

yapı sağlayan temel ideaların bilgisine ulaşır. Bu idealara ulaşım hakkı kazanmak ve onlara 

başvurmak etkin bir insani süreçtir. Bu süreci açıklamak için harita metaforunu kullandım.”620 

Bubacz bu haritalama modeliyle temel ideaları açıklamasının nedenlerini şöyle 

anlatıyor: “Haritalama temel ideaların kullanışlılığını yansıtır. Bu kullanışlılık iki yöndendir. 

Birincisi, faydalı olmadıkça bir harita yapılmaz. Onun kullanımı haritanın sahip olduğu 

özellikleri belirler, ancak onun yapımı bir ihtiyaç nedeniyledir. İkincisi, faydalı olması 

                                                 
618 Bubacz, a.g.e., s. 153-154. 
619 A.g.e., s. 154-155. 
620 A.g.e., s. 220. 
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nedeniyle bir harita muhafaza edilir. Ontolojik olarak, bir harita yapılmasını ve sürekli 

varlığını kullanışlılığına borçludur. Teist olmayan çözümlemeye göre, temel idealar 

zorunludur; zorunludur, çünkü onlar zihin tarafından karşılaşılan tecrübeleri düzene koyarlar. 

Bu idealar bilgi felsefesi için merkezidirler, çünkü onlar insan bilgisinin tüm alanları için 

zorunlu olan yapı ve düzeni sağlarlar. Onları Augustinus’un açık dizgesi içinde 

düşündüğümüzde, onların niçin bu düzeni sağladıklarını görmek kolaydır.”621 

Temel ideaların yargılarımızın ölçütleri olarak hizmet ettiklerini daha önce ifade 

etmiştik. Bilgi felsefesi açısından bizim için önemli olan da onların bu özelliğidir. Bu noktayı 

biraz açmak konumuz açısından zorunlu gibi görünüyor. “Onlar maddi dünya ile ilgili 

yargıların ölçütleri olarak (sözgelimi, bir şeyin güzel olup olmadığının ölçütü olarak) ve 

davranışın rehberi olarak (bir şey yapılmalı mı, yapılmamalı mı) hizmet ederler. Biz 

aydınlanma sayesinde bu idealara erişim hakkı kazanıyoruz (tıpkı güneşin üzerlerinde 

parlaması nedeniyle ağaçların bilgisine ulaşabilmemiz gibi).”622 “Bu konuda ortaya çıkan şey, 

bilgideki düzen ve yapı konusuyla ilgili olarak Augustinus’un endişesidir. Evren Tanrı 

tarafından mükemmel ilahî idealara uygun olarak yaratılmıştır. Bu nedenle evren düzenlidir. 

İnsani bilgi açısından sorun bu düzene ulaşma sorunu haline dönüşmektedir. Çünkü temel 

idealar bu düzenin kaynağıdır. Biz ilahî idealara katılmak suretiyle bu düzene giriş hakkı elde 

edebiliriz.”623 

Anlaşıldığı kadarıyla bütün bilgimizi zihinsel görme eylemi sayesinde elde ediyoruz. De 

Trinitate’de Augustinus zihinsel görme sayesinde neleri başarabildiğimizi toplu olarak 

vermiştir. Ona göre, “düşünme zihnin bir görme çeşididir, ister düşünülenler bedensel gözler 

ya da diğer duyular tarafından da algılanan mevcut şeyler olsun, isterse var olmayan, fakat 

suretleri düşünme nedeniyle kavranan şeyler olsun ya da durum bunlardan hiçbiri olmasın, 

ama değer ve kötülük gibi ya da gerçekte düşünülen düşüncenin kendisi gibi ne maddi 

nesneler ne de maddi nesnelerin suretleri olan şeyler düşünülsün; ya da onlar özgür bilimlerin 

konuları ya da yönergeleri olsun; ya da değişmeyen doğadaki tüm bu neden ve akılların bizzat 

kendileri düşünülsün; ya da isterse düşündüğümüz şeyler duyuların onaylamadığı ya da 

onaylamakta yanıldığı kötü, boş ve yanlış şeyler olsun.”624 

                                                 
621 Bubacz, a.g.e., s. 220. 
622 A.g.e., s. 214. 
623 A.g.e., s. 142. 
624 De Trinitate XV, 9, 16. 
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Bu pasajın anlamı, fiziki dünyanın bilgisine fiziki dünya neden olmaz şeklinde 

anlaşılabilir. Duyusal görmeye ilişkin anlatılanları da aklımızda tutarsak, bir kez fiziksel 

dünyanın fiziksel olmayan imgesini oluşturduğumuzda artık algılamada içerilmiş fiziksel 

hiçbir şeyin olmadığı gözüküyor. Augustinus’a göre, “bu bedensel türlerin yerini bellek alır. 

Ruhun duyu organları aracılığıyla emdiği şeyler (maddesel formlar) bellekte korunur ve 

kendisi olmaksızın duyusal bir nesne tarafından biçimlendirilen duyumun meydana gelmediği 

görme, içteki benzer bir görme tarafından takip edilir. Bu görmede belleğin depoladığı 

şeylerden zihin gözü yararlanır ve etrafımızda olmayan nesneler zihin tarafından kavranır.”625 

Augustinus’a göre zihin yaratılmış ışıktır. Asıl ışık ise Tanrı’nın ışığıdır. Zihnin ışık 

olması kendi içinde olanları görebilmesinden ve düşünmeyle onları anlayıp günyüzüne 

çıkarmasından kaynaklanmaktadır. Bir diğer neden ise zihnin belli yasaları kendinde 

taşıyabilmesidir. “Kendi içindeki zihne döneceksin ve dünyada algıladığın bütün güzellikleri 

kendisiyle yargıladığın güzellik yasalarına sanki senin içindelermişçesine sahip olmadıkça 

duyuya ait şeyleri ne onaylayabildiğini ve ne de reddedebildiğini göreceksin.”626 “İyinin 

bizzat kendisinin kavramı bize damgalanmış olmaksızın”627 ifadesi de aynı duruma işaret 

eder. Bu son iki alıntı maddi dünyanın bilgisi mi öncedir yoksa ideaların bilgisi mi? diye bir 

soruyu gündeme getiriyor. Bu ve daha önceki bilgilerimiz insanın önce anlaşılır dünyayı 

bilmesi ve anlaması nedeniyle maddi dünyayı bildiğine işaret ediyor. İnsan, doğasının 

ayrılmaz bir parçası olarak, kendisi sayesinde algılanabilir şeyleri bildiği ve yargıladığı 

düşünce formlarına sahiptir. Augustinus bu düşünceleriyle sanki kendisinden çok sonra 

gelecek Kant’ı haber verir gibi görünüyor. Çağdaş deneyci filozofların söylediği gibi doğa, 

yasalarını insan zihnine dikte etmez. Doğanın verilerini almadan önce insanlarda bu verileri 

bilgiye dönüştürecek formlar vardır. Doğanın verileri bu zihin süzgecinden geçtikten sonra 

bilgi niteliğini kazanırlar ya da elenirler. 

İtiraflar’da geçen şu metin bu konuda aydınlatıcı olabilir: “Bellek uzay ve sayılarla 

ilgili sayısız yasa ve ilkeleri de içeriyor. Bu düşüncelerin hiçbiri duyularla algılanmış değildir. 

Çünkü bunlar ne renkli, ne sesli, ne kokulu, ne hızlı ve ne de dokunulabilirdir. Onlar hakkında 

konuşulduğunda onların anlamını veren sözcüklerin seslerini duydum ama bu sözcükler başka 

şey, onların ifade ettikleri yasalar başka şey. Bu sözcükler Yunanca’da başka Latincede 
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başkadır, ama onların ifade ettiği düşünce ne Yunanca ne de Latince ve ne de başka bir 

dildedir. Zanaatçıların çizmiş olduğu, örümcek ağı kadar ince çizgileri gördüm. Ancak 

geometrik çizimler gözlerimle gördüğüm imgelerin aynısı değildir. Onları tanımak için 

herhangi bir nesneyi düşünmeye gerek yok, insan onları aklından tanır. Duyularımız 

aracılığıyla saydığımız sayıları da biliyorum, ancak saymaya yarayanlar farklıdırlar, onlarda 

birincilerde bulunan imgeler yoktur, bu da onların mutlak varlıklarını açıklıyor. Bu tür sayıları 

gözlerinin önüne getiremeyenler böyle konuştuğum için benimle alay edebilirler, alay 

edenlere acıyorum.”628 

Zihinlerimizde bu yasalar varsa, niçin herkes onları bilemiyor? Burt’e göre, “böyle 

temel yasaları öğrenmek, böyle ‘mutlak doğrular’ı fark etmek için düşünmeliyiz ve bunu 

belleğimizin birbirinden tamamen farklı ve dağınık içeriklerini bir araya toplayarak ve onları 

hatırlanmış bir birim olarak kümeleyerek yapmalıyız. Düzenli bir olgu kütlesi olarak onlara 

dikkat ederiz ve onlarda onların açığa vurduğu bireysel parçaların ötesine geçen doğrular 

keşfederiz. Böyle doğrular bize tanıdık olduğunda istenildiğinde kolayca anımsanmak üzere 

edilgen belleğe geri dönmelerine izin verilebilir. Fakat eğer onlar zihnin uzak boşluklarının 

çok derinlerine giderlerse, biz sadece tekrar düşünme çetin işi sonucunda onları yeniden 

keşfedebiliriz.”629 

Augustinus bu düşünme işleminin iki yönüne dikkat çeker. Bu düşünme şekilleri 

düşünmenin nesnesi açısından birbirinden ayrılır ve duyumsal bilgiden aklî bilgiye geçiş 

sürecini ve aklî bilgiyi içerir. “O, duyusal bilgiden aklî bilgiye geçiş sürecinde dört aşamanın 

bulunduğunu ifade eder veya bu bağlamda ifade ettiği şekliyle, maddi türlerden (ya da 

formlar) sezgisel formlara geçişin dört aşaması bulunmaktadır. Önce (1) kendiliğinden var 

olduğu kadarıyla basitçe dış nesneleri meydana getiren türler bulunmaktadır. (2) Maddi türler, 

nesnenin duyu organlarına görünme yolu olan algılanabilir türleri meydana getirirler. 

Algılanabilir form, nesneyi şimdiki algılayışımızın nedeni olan bir zihinsel forma neden olur. 

Bu (3) zihinsel türlerin ilk formudur. Son olarak, bu son form ya da imge, gerçekte 

hatırladığımızda algıladığımız bir formu (4), zihindeki bir imgeyi meydana getirir. Augustinus 

genel olarak ilk ikisi ve son ikisi arasında ayrım yapılmadığını kabul eder. O, bu dört tür veya 
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formdan iki düşünce çeşidinin meydana geldiğini öne sürer. Çünkü birisi duyusal kabul ve 

diğeri kavramsal olmak üzere iki tür düşünce vardır.”630 

Duyusal düşünce özneldir, kavramsal düşünce ise mutlak idealara yaklaştığı oranda 

nesnellik arz eder ve nesnellik bilgi olmanın ölçütüdür. Aksi halde bir düşüncenin 

doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edemezdik. Mutlak ideaların bilgiye bu anlamdaki 

katkısını Copleston’un satırları yardımıyla ifade edelim. Ona göre; “duyunun nesneleri, maddi 

şeyler, insan zihninden aşağıdadır ve zihin onları kendinden daha üst düzeyde bulunan 

standartlara göre yargılar; ancak mecburen onlara boyun eğer ve onları değiştirmeyi veya 

olduklarından başka türlü olmalarına hükmetmeyi düşünmeyen insan zihni tarafından 

keşfedilmeleri anlamında, insan zihnine aşkın başka bilgi nesneleri bulunmaktadır. Örneğin, 

bir sanat yapıtı görürüm ve onun az ya da çok güzel olduğuna hükmederim. Bu sadece bir 

güzellik ölçütünün varlığına, nesnel bir ölçüte değil, fakat ayrıca benim bu ölçüte ilişkin 

bilgime işaret eder, çünkü daha önceden güzellik ölçütünün bilgisine, güzelliğin kendisinin ve 

güzellik idesinin bilgisine sahip olmaksızın bu kemer ya da tabloyu nasıl eksik ya da güzellik 

açısından kusurlu olarak yargılayabilirim? Nesnel bir ölçün olmadıkça benim sözde nesnel 

yargım nasıl doğrulanabilir? Yine bir geometrici mükemmel daire ve çizgileri düşünür ve 

kendi yaklaşık daire ve çizgilerini bu mükemmel ölçüte göre yargılar. Dairesel şeyler geçici 

ve yok olucudur, fakat daireselliğin doğası, daire ideasının özü değişmez. Yine biz yedi 

elmayla üç elmayı toplayabiliriz ve bunun toplamı on elma eder ve bizim hesapladığımız 

elmalar algılanabilir ve değişebilir nesnelerdir. Bunlar geçicidir ve yok olabilir. Fakat 

kendiliklerinden ve nesnelerden ayrı olarak düşünülen üç ve yedi rakamları toplama 

sonucunun on etmesi için aritmetikçi tarafından ayırt edilmişlerdir. Bu onun zorunlu ve 

mutlak olarak keşfetmiş olduğu, duyusal dünyaya ve insan zihnine dayanmayan bir doğrudur. 

Bununla birlikte, mutlak doğrular herkeste ortaktır. Sözgelimi, birine soğuk gelen bir şeylerin 

zorunlu olarak başkası için de soğuk olmaması gibi, duyumsamalar özeldir. Matematiksel 

doğrular herkes için doğrudur ve bireysel zihin onları kabul etmeli ve onların mutlak 

doğruluğa ve kendi tepkimelerinden bağımsız bir geçerliğe sahip olduklarını tanımalıdır.”631 

Nash bu konuda Tanrı Devleti Üzerine’de geçen bir metni merkeze alarak ideaların bu 

özelliğinin görünenden daha fazlasını ima ettiğine işaret eder. Nash’a göre “bu konudaki en 

önemli metinlerden biri Tanrı Devleti Üzerine’nin sekizinci kitabında bulunabilir: ‘Çünkü 
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ister bedenin durumunda olsun, şekil gibi, ya da isterse onun deviniminde, kendisi hakkında 

yargı verenin zihin olmadığı müzikte olduğu gibi, fiziksel güzellik yoktur. Fakat eğer zihnin 

kendisinde hacimsiz müzik sesi olmaksızın bunların yersiz ve zamansız daha yüksek formları 

olmasaydı, bu güzellik hiçbir zaman verilmezdi.’ Bu pasaj formların zihinle ilgili olmalarının 

gerekliliğinden daha fazlasını ima etmektedir. O özellikle bu idealar gerçekten zihinde 

bulunmaksızın zihnin yargılamada bulunamayacağını ifade eder. Fakat o devam eder, bu 

formların zihinde bulunmaları zihni değişmez yapmaz. Bununla birlikte bu şeylerle ilgili 

olarak bile, eğer zihin değişen bir şey olmasaydı, bir kişi için duyulur formlarla ilgili olarak 

bir şeyin diğerinden daha iyi olduğuna hükmetmek mümkün olmazdı. Zeki olan aptal 

olandan, hünerli olan hünerli olmayandan, tecrübeli olan tecrübeli olmayandan daha iyi 

hükümde bulunur ve aynı kişi tecrübe kazandıktan sonra tecrübesiz dönemine oranla daha iyi 

hükmeder.”632 

Bu pasajla birlikte Augustinus’un içselciliğinin doruk noktaya çıktığı gözden 

kaçmayacak denli açık. Bubacz’a göre buraya dek mutlak idealara ya da başka bir tabirle 

apriori bilgiye dair yaptığımız açıklamalar Augustinus’un bilgi felsefesinin bir dizi niteliğini 

içermektedir. “Onun bellek ve algı kuramları aktif terimler içinde açıklanmıştır. Bu durum 

apriori bilgiyi analizinde de devam eder. Çünkü o, insanların dikkatlerini aydınlanmanın 

ortaya çıkardığı mutlak doğrulara çevirmekten sorumlu olduklarını düşünür. Tanrı anlama 

olanağını sağlar. Fakat anlamayı başarmak bireysel kişilerin sorumluluğudur. Bir kişi maddi 

şeylere ilişkin bilgimiz doğrudan maddi nesnelerin kendilerinden gelmez, fakat daha ziyade 

bu bilgi zihnin bedenle etkileşiminin ve bir imge yaratmasının sonucudur şeklindeki 

düşünceyi anlayabilir. Bununla birlikte, aydınlanma ilişkisinin yaratıcı olduğu doğruysa ve 

böylece aydınlanan zihin de temel idealar tarafından yaratılan kendi idealarına sahipse, bu 

durumda öyle görünmektedir ki, iç-insan Tanrı’nın zihni tarafından neden olunan nesneleri 

kavramaktadır. Augustinus’un nedensel bir apriori bilgi görüşü geliştirdiği gözükmektedir.”633  

Burt’e göre böyle bir bilginin etkisi iki kattır. “Pratik bakış açısından o bize kendisi 

sayesinde günlük hayatımızı ussal bir şekilde düzenleyebildiğimiz ölçüler, yasalar ve sezgiler 

sunar. Temel idealar kendisi sayesinde maddi dünya hakkında yargılar oluşturduğumuz 

ölçütleri ilham eder. Böyle bir bilgi ayrıca ondan zevk almaya kendini adamış ve yeterince 

yetenekli olanlara katkısız mutluluk verir. Temel idealar zihnin mutlu bakışının tam ve açık 
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nesneleri haline gelirler. İdealar üzerine başarılı düşünmenin sonucu tam kutsallıktır. Bu son 

iddianın anlamının insan zihninin tam kutsallığa ulaşması anlamına geldiği gözükmektedir, 

yani zihnin işlevinin tam başarılması demektir. İnsanın güzelliği ya da kutsallığı Tanrı’da 

bulunan temel idealar üzerine düşünmekten gelmez. Fakat sevgiden, bilişsel bir imge 

vasıtasıyla değil, fakat yüzyüze görmeden kaynaklanan bir sevgi meydana gelir. 

Augustinus’un herhangi birinin Tanrı’da bulundukları şekliyle temel ideaları gördüğüne 

ilişkin hiçbir ima yoktur (Muhtemelen mistik bir görü anıyla ödüllendirilenler dışında). Biz 

onları sadece bizde bulundukları kadarıyla görürüz. Fakat bu yaşamda bu bile büyük bir 

armağandır.”634 

Augustinus ahlâk anlayışını da mutlak idealara dayanarak açıklar. Mutlu yaşama nasıl 

sahip olunur sorusunu ele aldığında dört yanıtı düşünür ve onlar arasında kendi düşüncesine 

uygun olan dördüncü yanıtta karar kılar. Onun bu konudaki düşüncesi bilgi felsefesiyle 

paralellik arz eder. Bu yanıtlar şöyledir: “Önce, mutlu yaşam bir kişinin Kartaca şehrini 

bellekte gördükten sonra anımsamasına benzer bir tarzda mı vardır? Hayır. Çünkü mutlu 

yaşam maddi değildir ve fiziksel gözle görülemez. İkinci olarak o, rakamları anımsama 

tarzına mı benzemektedir? Hayır, çünkü rakamlara sahip olan kişi başka araştırma yapmaz. 

Mutlu yaşama zihnimizde sahip olabilmemize rağmen, henüz ona sahip olmadığımızı fark 

ederiz ve araştırmaya devam ederiz. Üçüncüsü, mutlu yaşamı anımsayışımız konuşma 

sanatını anımsayışımıza mı benzemektedir? İlk etapta bunun daha parlak bir benzeşim olduğu 

gözüküyor. Çünkü güzel konuşma ona sahip olmayan fakat ona sahip olmak isteyenler 

tarafından anımsanabilir. Bununla birlikte, burada benzeşim yine yetersizdir, çünkü biz güzel 

konuşmayı bedensel duyular aracılığıyla algılarız. Dördüncüsü, o neşeyi anımsama şeklimize 

benzer olabilir mi? Augustinus bu benzerliği ümit verici bulur. Tıpkı acınacak haldeyken 

mutlu yaşamın ne olduğunu belli oranda bilebilmemiz gibi, üzgünken bile neşeyi anımsarız. 

Ayrıca güzel konuşmanın aksine sevinç fiziksel duyularla algılanmaz. İnsan neşeyi tecrübe 

etmenin ne olduğunu bilir ve neşenin (hazzın) elde edilmesi evrensel bir hedeftir. Çünkü insan 

neşeyi tecrübe etmiştir ve mutlu yaşamdan bahsedildiğinde ne kastedildiğini anlarlar.”635 Burt 

de Augustinus’un ahlâk anlayışını anlatırken Nash’a yakın düşünceler dile getiriyor. Burt’e 

göre, “Mutlak mutluluğun bilgisi belleğimizin içeriğinin bir parçası olmalıdır. Her zaman onu 

düşünmemize rağmen, istendiğinde onu anımsayabilir, onun üzerinde düşünebilir, onun 
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hakkında endişelenebilir, onu sevebiliriz. O bizim anımsayan zihnimize nasıl katılır? O 

kesinlikle şeylere ilişkin belleğimiz, kendimize ilişkin belleğimiz ve geçmiş tutkularımız gibi 

orada bulunmaz. Bu durumların her birinde şimdi anımsadığımız gerçekliği tecrübe ittik. 

Fakat kusursuz mutlu bir yaşamı kim tecrübe etti? Hiç kimse böylesi mükemmel bir tecrübeye 

sahip olmadı ve bununla birlikte herkes onu ister. Dolayısıyla onlar onu herhangi bir şekilde 

bilmelidir.”636 

Augustinus’a göre bilgisizlik mutluluğu engelleyen etkenlerden biridir, irade bilginin 

elde edilmesinde olduğu gibi öğrenmenin gerçekleşmesinde de önemlidir. İnsan iradesinin 

sapkınlığı onun bilgiyi elde etmedeki sürekli başarısızlığı izah eder. Ona göre; “cehaletten yüz 

kızartıcı hata çıkar ve zorluktan üzücü çaba. Kendine rağmen hataya düşecek şekilde doğru 

yerine yanlışı onaylamak ve bedensel zevklerden kaçınmada içerilmiş olana acı nedeniyle 

şehvet verici işlerden uzak durmamak; bu ikisi yaratıldığı şekliyle insan yapısına ait değildir. 

Bunlar insanın ayıplanan cezalarıdır.”637 “Cahillik insan için doğaldır. O, insanın düşüşünün 

bir sonucudur. Eğer insan kendi iradesinin inatçı günahkârlığı sayesinde bilgiye doğru 

ilerlemenin araçlarını elde etmeyi reddederse, o daha da kötü bir bilgisizlik durumuna 

düşecektir ki, bu cezadır. Bir insan doğal bilgisizliğinden dolayı suçlu kabul edilemez. Fakat 

o, öğrenme konusundaki sürekli reddinin bir sonucu olarak bilgiyi elde etmede başarısız 

olduğunda suçludur.”638  

Augustinus’un bilgi felsefesinin önemli unsurlarından biri ‘doğruluk’ kavramıdır. 

Doğruluk yapısı gereği zihinsel görmenim konusudur. O, doğrunun varlığından, bilginin 

doğruluğundan ya da yanlışlığından, doğrunun bazı niteliklerinden bahseder ve değişik 

şekillerde onu tanımlamaya çalışır. Ona göre “doğru zihnin ışığıdır.”639 “Sarsılmayan ve 

değişmeyen doğrunun formunun kendisi hareket etmeyen bir mutlaklık içinde parlar. Bu form 

yok olmayan ve en sağlam aklın ışığıdır.”640 “Ne zaman içinde hareket eder ne de mekânda 

gezinir, ne gece tarafından durdurulur, ne de gölgeler tarafından engellenir ve ne de bedenin 

duyularına maruz kalır.”641 Bu sayılan niteliklerin mutlak idealarla olan benzerliğinin farkında 

olmak önemlidir. Çünkü Augustinus doğruluğun ölçütünü değişen dünyada değil, 

değişmeyende arar. Nash’ın aktardığına göre, “İç Konuşmalar adlı yapıtın ikinci kitabında 
                                                 
636 Burt, a.g.e., s. 103. 
637 De Libero Arbitrio III, 18, 52. 
638 A.g.e III, 22, 64. 
639 De Trinitate XIV, 7, 9. 
640 A.g.e IX, 6, 11. 
641 De Libero Arbitrio II, 14, 38. 
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doğruluğun mutlaklığı üzerine daha çok şey söyler. O, doğruluğun mutlaklığını reddetmenin 

kendi kendisiyle çatışan bir şey olması nedeniyle, doğruluğun mantıksal olarak reddedilemez 

olduğunu iddia eder. Dünya hiçbir zaman yok olmayacaksa, dünyanın hiçbir zaman yok 

olmayacağı doğrudur. Eğer dünya bir gün yok olacaksa, onun bir gün yok olacağı doğrudur. 

Fakat bütün yaratılmışlar yok olsa bile doğruluk var olmaya devam edecektir. Bununla 

birlikte ‘ya doğruluğun kendisi yok olmak zorunda kalırsa?’ şeklindeki soru hâlâ sorulabilir. 

Augustinus’un yanıtı, ‘Doğrunun yok olduğu doğru olmayacak mı? şeklindedir. Böylece, 

doğruluğun mutlaklığının her reddi, onun ortadan kaldırılamayışının bir doğrulaması olarak 

ortaya çıkacaktır.”642 Augustinus’un buradaki akıl yürütme şekli kuşkuculuğu reddettiği 

zaman kullandığı akıl yürütme tarzına çok benzemektedir. 

Augustinus kuşkuculukla mücadelesinde bir doğruluğun var olduğunu ve insanın onu 

elde edebilecek güce sahip olduğunu temellendirmişti. Ancak o bununla yetinmez. Konunun 

ayrıntılarına girer. Negatif bilgi felsefesi diye de isimlendirilen yanılma konusuna ve 

yanılmanın nedenlerine değinir. Onun yazılarında ‘doğru’ kavramı sadece önermeleri değil, 

önermelerin işaret ettiği gerçekliği de kapsar. O, doğruluk ile doğru şeyler arasında ayrım 

yapar. Bu durumda doğruluk doğru şeylerden daha mükemmeldir. Bu karşılaştırma doğruluk 

ve doğru şeylerin yapısının kaçınılmaz sonucudur. Farklı kitaplarında doğruluk (veritas) ve 

doğru şeyler (verum) arasındaki üç ayrıma dikkat çektiği gözükmektedir. İlk olarak “tıpkı eşit 

olan şeylerin eşitliğin özel anları olması gibi, doğru şeyler doğruluğun özel anlarıdır.”643 

Burada Platon’un etkilerini görüyoruz. Formlar öğretisinde Platon, uzam-zamansal dünyanın 

bireysel nesneleri, mutlak, akledilir formların yansımasıdır demişti. Aristoteles’in ifadeleriyle, 

Ay-altı âlem, ay-üstü âlemin anlarıdır. İkincisi, doğru şeyler değişirken doğruluk değişmeden 

kalır, “Birin ikiye nispetinin, ikinin dörde nispetiyle aynı olmasının, dün bugünkünden daha 

doğru olmaması ve yarın veya bir yıl sonra da daha doğru olmayacağı gibi.”644 Dünyanın 

gidişatına bağlı olmadığı için dünya yok olsa bile bu oran her zaman zorunlu olarak doğru 

olacaktır. Üçüncüsü, “tıpkı birbirine eşit iki çubuğun yok edilebilmesine rağmen, eşitliğin yok 

edilememesi gibi, doğru şeyler yok olurken, doğruluk ezeli ve ebedidir.”645 Yani doğruluk 

kendilerini taşıyan nesnelere bağımlı değildir.  
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644 De Ordine II, 19, 50. 
645 Soliloquies I, 15, 28. 
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Bu açıklamalara ilaveten dünyaya, maddeye bağlı doğruluklar konusunda ne diyebiliriz? 

Çünkü istesek de istemesek de yaşamımızı sürdürdüğümüz esnada bu tür şeylerle 

karşılaşıyoruz. Bu doğruları nasıl betimleyebiliriz? Nash bu konuda güzel bir açıklama 

sunuyor. Nash’a göre “Augustinus şimdi otuz üç yaşındadır gibi, doğru olabilen fakat zorunlu 

olmayan önermeler bunun iyi bir örneğidir. Koşullar değişen önermeler aracılığıyla 

betimlendiğinde (sözgelimi, Augustinus 34 yaşına girdi), ilk önerme artık doğru değildir. 

Ancak doğruluğun kendisi, belli önermelerin doğruluğunun zaman ve değişim koşulları 

tarafından etkilenmesi gerçeğinin sonucu olarak etkilenmez. Bununla birlikte, ‘şimdi yemek 

yiyorum’ gibi olasılıkla doğru önermeler Augustinus’un, doğru mutlak ve değişmezdir 

şeklindeki iddiasını çürütmez mi? diye sorulabilir. Bu soruya çağdaş bir yanıt George 

Nakhnikian tarafından verilmiştir. O, şüphe yok ki yemek yediğim bazen doğru bazen de 

yanlıştır, ancak bu, ‘yemek yiyorum’ cümlesinin kendiliğinden benzersiz bir şekilde tekil bir 

önermeye işaret etme konusunda yetersiz olmasıdır; böylece yalnız başlarına bu kelimeler 

doğru ya da yanlış olma kapasitesine sahip herhangi bir şeye işaret etmezler. Belli bir 

zamanda doğru olan şey o zaman yemek yediğimdir ve başka bir zamanda doğru olmayan ise, 

sözü geçen diğer zamanda yemek yediğimdir ve bunlar aynı şeyler değildir.”646 

Doğrunun bu söz konusu nitelikleri Augustinus’un onu Tanrı ile ilişkilendirmesine 

neden olmuştur. Bu mantıki bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Augustinus’a göre “doğruluk 

bir yerde bulunmalıdır, yani doğruluğun varlık bilimsel bir zemini ya da temeli bulunmalıdır. 

Ancak doğruluk kesinlikle zemini yok olabilir bir şey değildir. Çünkü doğruluk mutlaktır ve 

mutlak bir şeyde bulunmalıdır. Onun kendisinde bulunduğu şey geçici bir şey olsaydı, o kalıcı 

olmazdı. Biraz önce doğru olan şeyler yok olduğunda dahi, doğruluk varlığını devam ettirir. 

Dolayısıyla, doğruluk ölümlülerde bulunmaz. Ancak o bir yerlerde bulunmalıdır. Yine, 

kendisinde doğruluğun bulunmadığı hiçbir şey doğru değildir. O halde, sadece ölümsüz (yok 

olmayan) şeyler doğrudur. Çünkü sadece Tanrı ölümsüzdür ve o doğruluğun zemini 

(dayanağı) olmalıdır.”647 

Augustinus’un bu düşüncelerinin oluşumunda Cicero’nun ve Zenon’un etkisi vardır. 

Augustinus çoğu zaman bu düşünürleri ve Akademisyenleri eleştirerek kendi özgün 

felsefesini kurmuştur. Bu bağlamda “Cicero, Stoacı phantasia (izlenim) terimini visum 

(görünüş) terimiyle karşılar. O, onayın izlenimlere değil de sadece önermelere verilebileceğini 
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iddia etmekten çok, bu görünümleri kendilerine onay verebildiğimiz ya da veremediğimiz 

algıların nesneleri olarak düşünür. Cicero’yu izleyerek Augustinus’un şüpheciliğe saldırısı 

Stoacı doğruluk ölçütünün nitelikteki bir savunulması biçimini alır. Cicero’nun ölçüt 

versiyonu, bilişsel izlenimin işlevine yoğunlaşması nedeniyle ayrıca Augustinus 

formülasyonlarının kaynağıdır. Akademisyenlerin doğruluk algılanabilir düşüncesine gelince, 

onlar bunu açıkça Stoacı Zenon tarafından verilen bilişsel etkilenimin ünlü tanımından 

almışlardır. Zenon’a göre bu doğruluk algılanabilir ve kendi asıl kaynağından insan zihnine 

öyle kazınmıştır ki meydana gelmediği yerden ortaya çıkmaz.”648 Bu ifadeler doğrunun 

yanlıştan ayrılmasında da Augustinus’un düşüncelerini yönlendirir. Augustinus’un daha sonra 

vereceğimiz negatif epistemolojisi bu ifadeler üzerine kurulmuştur. Yukarıdaki ifadelere göre, 

“doğru o denli açıkça doğrudur ki o, doğru olmayandan işaretlerdeki benzemezlik sayesinde 

ayırt edilebilir. Sözgelimi, doğru olmayan şey kapalı görünümler üzerine kuruludur. Böylece 

doğru, doğru olmayanda bulunmayan işaretler aracılığıyla algılanabilir. Augustinus daha 

sonra, önermelerin doğruluğu öyledir ki, hiç kimse onları herhangi bir yanlış benzeriyle 

karıştıramaz, diyerek bunu değiştirir. Açıkçası, Augustinus duyu algısı delilinin ölçüt olma 

koşullarını sağlayamadığına inanır. Duyu algılarımızın hatasız bir şekilde doğruyu yanlıştan 

ayırt etmemizi sağlayan nitelikleri yoktur. Augustinus bununla, hiçbir algısal inanç doğru 

değildir demeyi kastetmez. O düzenli olarak ‘yanıltıcı’ya karşıt olarak ‘gerçekten var olan’a 

işaret etmek için ‘doğru’ terimini kullanır. Bu nedenle o, ‘yanlış olana benzeyen’ terimini 

algılanabilir nesneler hakkında konuştuğunda kullanır, yani onlar son derece hatalı olabilirler. 

Ptolemi (değişen adam) şu anki durumumuzda doğruluğun ikircimliliğine dair bir 

metafordur.”649 “Ayrıca doğruluk (Tanrı) ve matematiğin, geometrinin, ahlâkın ve güzelliğin 

mutlak doğruları arasında da ayrım yapılmalıdır. Bu sonraki doğrular (Augustinus onları 

Platon’un formlarıyla özdeşleştirir) çeşitli disiplinlerde yargıda bulunmak için kullanılan 

ölçütlerdir. Bununla birlikte onlar doğruluk gibi mutlak ve değişmezdirler, onlar bir anlamda 

Tanrı’nın kendisi olan doğruluğun bir alt derecesine konulmalıdırlar. Bu nedenle Augustinus 

‘değişmez bir şekilde doğru olan her şeyi içeren değişmeyen bir doğrunun var olduğunu asla 

reddedemeyeceksin’ diye yazar.”650 “Bilgelikten daha mükemmel herhangi bir şey varsa, 

kuşkusuz o Tanrı’dır. Fakat daha mükemmel hiçbir şey yoksa, bu durumda doğrunun kendisi 
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Tanrı’dır.”651 Nash’a göre bu ifadeler Augustinus için Tanrı’nın doğruluğun dayanağından 

daha fazlası olduğunu ima eder. “Doğruluk, değişmezlik gibi yalnızca Tanrılığa ait olan 

sıfatlara iştirak eder. Böylece, Augustinus doğruluğun Tanrı olduğu sonucunu çıkarır. Çünkü, 

nerede doğruluğu bulursam, orada doğrunun kendisi olan Tanrımı bulurum. Bunu, eğer insan 

doğruyu bilirse Tanrı’yı da bilir sonucu izler.”652 

Gilson bu konuda Augustinus’un kendisiyle çeliştiğini düşünüyor. Gilson’a göre, 

“Doğruluk insan için aşırı iyidir. Doğruluk bulunduğu sürece Tanrı vardır. O halde doğruluk 

nasıl bizim olur? O, Tanrı’nın doğrusu olduğu sürece değişmez ve zorunludur. Bizde yaratılır 

yaratılmaz, değişebilir, geçici ve ilineksel bir şey olmalıdır. Onu alan anlık gibi. Bu durumda 

o (anlığın aldığı şey) hâlâ doğruluk mudur?”653 Daha önce insan zihninin özelliklerine dair 

verdiğimiz bilgi Gilson’ın sorusunun yanıtı olabilir. Augustinus en yüce şeyleri uzakta değil, 

kendi içimizde bulabileceğimizi söylemişti. Nash da bu konuda benzer şeyleri söyleyerek 

Gilson’ı eleştirir. Nash’a göre, “o, değişmeyen doğru ile doğrunun elde edilmesi arasındaki 

ayrımı karıştırmaktadır. Doğrunun eksik ve yetersiz kavranması, doğruyu etkilemez.”654 

Gilson bu konuyla ilgili başka ve de çok yerinde bir sorunu daha ortaya koyuyor: “Biz 

Tanrı’nın bize doğruyu üretebilen Thomasçı bir akıl verdiğini değil de, onu almakla sınırlı bir 

akıl verdiğini öngördüğümüze göre, ilâhî ışık nasıl bizim zihnimize aktarılabilir ve nasıl hâlâ 

ilâhî olarak kalır?”655 Nash, Gilson’ın bu sorusunu da ele alıyor. Nash’a göre, Gilson’ı bu 

konuda yanıltan şey, onun doğruluğun derecelerini göz ardı etmesidir. Doğruluk derecelerini 

dikkatlice birbirinden ayırdığımızda Gilson’ın sorusu doğrudan yanıtını bulur. Nash’ın yanıtı 

şöyledir: “Bir kimse Thomasçı aklın bazı şekillerde duyumsamadan soyutlamak suretiyle 

doğruyu ortaya koyabileceğini düşünmeye devam ettiği sürece Augustinus’un konumuna 

dışarıdan bakıyor olacaktır. Augustinus’un düşüncesi doğruluk duyumsamadan çıkarılamaz 

şeklindedir; o sadece mutlak doğrunun farkında olan bir zihin tarafından duyumsamaya kabul 

ettirilir. Doğruluk üreten Thomasçı bir akıldan ve sadece doğruyu alan bir Augustinusçu 

anlıktan söz etmek doğru olmaz. Çünkü Augustinus için doğruluğun üç düzeyi vardır. 

Doğruluğun bizzat kendisi (Tanrı) vardır. Tanrı’nın zihninde bulunan mutlak doğrular 

(formlar) vardır ve değişebilen ve yok olan doğrular vardır. Augustinus Tanrı’nın insana 
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doğru yargılarda bulunabilme yetisi verdiğine ve bu doğrunun insan zihni gibi zorunlu olarak 

aynı sınırlamalardan muzdarip olmasına rağmen, yine de hâlâ doğru olduğuna inanır. Gilson, 

tıpkı Tanrı’nın yaratımındaki iyiliğin derecelerinin olması gibi, doğrunun da derecelerinin 

bulunduğu gerçeğini göz ardı eder. Doğru şeyler Tanrı’ya tekabül eden mutlak doğruluğa 

katılımlarına göre doğruluktan az çok pay alırlar. Bu husus muhtemelen idealar, 

duyumsamalar ve düşünceler arasında ayrım yapmak suretiyle açıklığa kavuşturulabilir. 

İdealar insanın değişen zihnine aksettirildiklerinde dahi değişmeden kalan sonsuz akıllardır. 

Algı, ilahî idelerin insanlar tarafından kavranmasına işaret eder. Çünkü insanların ruhları 

değişir ve aynı ruh bile farklı zamanlarda farklı yetenek ve farkındalık durumu içinde 

bulunabilir, bu algılar değişmeme dışında herhangi bir şey olacaklardır. Aynı şey algı temeli 

üzerine inşa edilmiş bilgi olan düşünceler (conceptions) için de söylenebilir. Çünkü insan 

zihni algılamalarda ve düşüncelerde bir işleve sahiptir, farklı sonuçlar bulunacaktır.”656 Zihnin 

bilgideki etkin işlevine dair daha önce anlattıklarımız da Gilson’ın sorusuna yanıt olabilir. 

Zihinden ışık olarak bahsettiğinde Augustinus Tanrı’nın onu doğruyu görecek şekilde 

yarattığını söyler. 

Augustinus’un bilgi felsefesi açısından düşünüldüğünde doğruluğun insan zihnine aşkın 

olmasının özel bir önemi vardır. Bu durum aslında zorunludur. “Bizim zihinlerimiz doğruluğu 

yargılamaz, doğruluk bizim zihinlerimizi yargılar. Eğer doğruluk bizim zihinlerimizden daha 

aşağı olsaydı, biz yargının bir ölçütü olarak onu kullanmak yerine, onu yargılayabilirdik. 

Sözgelimi, bu düşünce olması gerektiği kadar güçlü değil dediğimizde, insanların 

düşüncelerini (zihinlerini) yargılıyoruz, fakat mutlak olan ya da doğru olan şeyin yargısına 

iştirak etmiyoruz. Eğer doğruluk ve düşüncelerimiz eşit olsaydı, doğruluk mutlak ve 

değişmeyen olmazdı, çünkü bizim zihinlerimiz sonlu, değişken ve hataya açıktır. Bu nedenle 

doğruluk insan aklından daha mükemmel olmalıdır.”657 

Augustinus bazen doğruluğun elde edilmesi konusunda mistik düşünceleri devreye 

sokar. Daha sonra ele alacağımız aydınlanma öğretisi doğrunun elde edilmesinde de açıklayıcı 

bir araç işlevi görmektedir. Bellek üzerine düşünceleri burada da karşımıza çıkar. Bununla 

ilgili olarak, “Augustinus anımsamadan şimdiyi anımsama olarak söz edebilir, çünkü 

doğruluk, ona istekli olursak, İsa’nın onu bizim adımıza anımsaması anlamında, her zaman 

bizim için elde edilebilirdir. Doğruyu bilmek şimdi, şu anda Tanrı’nın içimizdeki ışığının 
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sürekli bulunuşunu anımsamaktır. Augustinus’un bilgi kuramı -öğrenme, düşünme ve 

anımsama öz itibariyle aynı şeydir- bu hususu anlamamıza yardım eder. Augustinus’un 

belleği görsel bilginin deposu olarak kabul etmesi nedeniyle, onun bellek öğretisi ile 

aydınlanma öğretisi arasında önemli bir bağıntı vardır. İnsan daha önceki yaşamda öğrenilmiş 

şeyleri anımsamaz, fakat Augustinus’un bellek diye adlandırdığı şeyde depolanmış zorunlu 

doğruların gizil ya da görsel bilgisini gerçekleştirir. Bu anımsama kuramı ve zorunlu 

doğrunun apriori temeline ilişkin düşünceleri onun aydınlanma kuramıyla yakından 

ilişkilidir.”658 Bu son alıntı Gilson’ın yukarıdaki sorusu için de iyi bir yanıt olabilir. 

Augustinus baştan beri ortaya koyduğumuz üzere akla güvenini felsefesinin her 

alanında göstermektedir. Ancak onun güvendiği akıl Tanrısal güçlere sahip bir akıl değil, 

Tanrı’nın kendini bilecek denli yetilerle donattığı bir akıldır. Yani Augustinus ılımlı bir 

Rasyonalisttir. Augustinus’un rasyonalistliği evrendeki düzen ve amaca dayanır. Daha önce 

temel idealarla fiziksel dünya arasındaki ilişkiyi anlattığımızda ifade ettiğimiz gibi, dünyanın 

ussallığı Tanrı’nın onu yaratma biçiminden kaynaklanmaktadır. Çünkü Tanrı dünyayı kendi 

zihnindeki ilâhî idealara göre yaratmıştır. Bu nedenle de dünya kendi içinde tutarlı ve ussaldır. 

Dünyayı algıladığımızda zihnimiz dünyanın tinsel bir imgesini oluşturur. Bu nedenle bizim 

ussallığımız yaratılmış dünyayı anlamada temel unsurdur. Tanrı’nın zihnindeki idealarla 

dünya arasındaki doğru bağlantıyı kurduğumuzda doğru yargılarda bulunuruz. Bu durum 

açıkça Tanrı’nın bigi felsefesindeki yerine işaret eder. Ussal evreni yaratan Tanrı’nın 

kendisinin ussal olmadığını söylemek mantık dışı bir tutum olur. Tanrı ussallığın en üst 

derecesidir. İnsan aklı Tanrı’nın söz konusu ussallığını keşfedebilecek güçtedir. Bu nedenle 

Augustinus “anlamlı eylem akıllı ruhun tipik özelliğidir”659 der. Ona göre “düzen insani 

sanatların genel karakteridir.”660 Çünkü düzen ve yapı zemininde ancak bir insanın ussal olup 

olmadığına karar verilebilir. 

Ussallığımızı biz yargılarımızda ortaya koyuyoruz. Yargılama işlemi zihinsel görme 

yetisinin işlevidir. Dolayısıyla yargıda doğru ya da yanlış yapan da bu yetidir. Zihinsel görme 

içsel bir süreç olduğu için anlama ve yanılma da içsel sürece dâhil olurlar. Yargıda 

bulunduğumuzda yargının ölçütü olarak doğru temel ideayı alıyoruz, çünkü ilâhî aydınlanma 

bize bunu temin ediyor. Bir idea aydınlanma tarafından sunulduğunda, o bu nedenle doğru 
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hale gelir. Dolayısıyla doğruluk ve aydınlanma aynı şeye denk gelmektedir. Bununla birlikte 

yanılma olgusu bir gerçektir. Biz sadece maddi dünyayı yargıladığımızda hata yapmıyoruz, 

bir şeyin güzel olup olmadığına, bir eylemin âdil olup olmadığına, bir matematiksel işlemin 

doğru olup olmadığına karar verdiğimizde de yanılıyoruz. Temel ideaları içeren yanılma ile 

ilgili olarak o, “zihinsel görmede bu (ruh) aldatılmaz, o ister anlasın ve anladığı şey doğru 

olsun, isterse anlamasın ve anladığı şey yanlış olsun. Böylece ruhun gördüğü şeyde yanılmak 

bir şeydir ve görmemesi nedeniyle yanılmak başka bir şeydir.”661 diye yazar. Zihinsel görme 

kendi doğru nesnelerini (mutlak doğrular) elde ettiğinde, gördüğü şeyleri anlayarak ya da 

görmede başarısız olduğunda anlamayı gerçekleştiremeyerek, ya onları görür, ya da görmez. 

Ruhsal görme bir şeyi şu ya da bu diye almaz. Alınan şeyler zihinsel görme tarafından bu 

şekilde ayrıştırılır. Ruhsal görmenin verileri zihin tarafından temel idealara göre yargılanır. 

Dolayısıyla, yanılma olgusu bu en yüksek görme yetisinin sonucudur.  

“Zihin aracılığıyla algıladığımız şeyler”662 olan mutlak doğrularla yargılarımız arasında 

uyuşma bulunduğunda doğru yargı meydana gelir. Fakat zihnin mutlak doğruları görme 

derecesi ve onları maddi olgularla karşılaştırmaya harcadığı emek ve bu konudaki kapasitesi 

onun yargılarında etkili olur. İnsan derin düşünme sayesinde bu sorunların üstesinden 

gelebilir. O sadece kendi içine bakmalıdır. “O benim söylediklerimi kendi düşünmesi 

aracılığıyla öğrensin, benim sözlerim aracılığıyla değil”663 sözü bu bağlamda son derece 

anlamlıdır. Öğrenen insan kendi derin düşünme gayretlerinin sonucu olarak öğrenmeyi 

gerçekleştirebilir. Temel ideaları, kendini ve dış dünyadan aldıklarını düşünmelidir ve bu 

süreç içseldir. Zihnin derin düşünme içsel süreci sonucunda doğruluk ya da yanılma meydana 

gelir. 

Bubacz da bu konuda bize yakın şeyler söylemektedir. Ona göre,”bu durumda zihinsel 

görme doğrunun bir parçasını doğrunun bütünü olarak aldığında mutlak doğruları düşünmede 

hata yapar. Bir kişi Augustinus’un düşüncesini görmek için ‘doğrunun bir parçası’ kavramına 

çok vurgu yapmak zorunda değildir. Onun aydınlanma öğretisi, mutlak doğruların yanılan iç-

insan tarafından görülen parçalarının, mutlak doğrunun parçaları olmadığını, fakat mutlak 

doğruların sergilediği nitelikler olduğunu görmemize yardım eder.”664 
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Augustinus’un soyut konuları somut nesnelerle karşılaştırmak suretiyle daha anlaşılır 

kılmaya çalıştığını daha önce belirtmiştik. Bubacz da bu konuda Augustinus’u takip eder ve 

söz konusu yanılma konusunu fiziki bir örnekle somutlaştırmayı dener. Bubacz’a göre, 

“Augustinus’un burada niyet ettiği şey fiziki görme sayesinde maddi nesneleri görmeyle ilgili 

benzer bir durumu düşünmekle en iyi şekilde anlaşılabilir. Belki az aydınlatılmış nesne sadece 

kaba hatlarıyla görülecektir. Aydınlanmanın ya yoğunluk bakımından artması ya da nitelik 

açısından gelişmesi (örneğin, nesnenin doruğundan ziyade ön kısmının aydınlatmak) ile 

birlikte nesnenin niteliklerinin daha fazlası görünür hale gelir. Zihinsel görmeye geri 

dönersek, yanlış bir mutlak doğru kavramına sahip olduğumuzda yapılan hata, bir mutlak 

doğruyu kısmen kavramanın bütün bir mutlak doğruyu kavramak olduğunu ve bir mutlak 

doğruyu tamamen kavramanın onun niteliklerinin hepsini açıkça kavramak olduğunu farz 

etmektir.”665 

Bilginin elde edilmesinde aklın etkin işlevine her zaman vurgu yapan Augustinus, bir 

yandan da aklın sınırlarını çizer, insanın acziyetine işaret eder. Bu, Orta Çağ felsefesinin 

özgün yönlerinden biridir ve Augustinus bunu felsefesinde fazlasıyla açığa vurur. W. T. 

Jones’un yerinde ifadeleriyle, “Augustinus, inançlı bir Hristiyan olarak yalnızca iman yoluyla 

ulaşılabilir olan hakikate varmak için aklın yetersiz bir araç olduğu kanısındaydı. Bilginin 

mantıksal akıl yürütme ya da geometrik kanıtlama yoluyla değil, Tanrı’nın iyiliğine ve 

inayetine iman yoluyla geçerli hale geldiğini düşünüyordu.”666 Bununla birlikte o döneminin 

dışına taşan bir düşünürdü. Grant, Augustinus’un bu bağlamdaki katkısını şöyle ifade eder: 

“Augustinus ve Boethius birlikte Orta Çağ düşüncesini dramatik bir şekilde şekillendirmişti. 

Bu iki filozofun akla yüklediği işlev ve ussallık, OrtaN Çağda aklın düşünülme ve kullanılma 

şeklini önemli ölçüde etkilemiştir.”667 Bilgi felsefesiyle ilgili olarak Augustinus’un mesajı 

sabittir. “Seküler (dünyevi) bilgi kendisi için kendinde bir amaç olarak araştırılmamalıdır. 

Çünkü dinsizlerin kitaplarından çıkarılan aslında faydalı olan tüm bilgi, ilâhî yazıtların bilgisi 

ile karşılaştırıldıklarında çok yetersizdir. Bir Hristiyan sadece faydalı olanı almalı ve geri 

kalanı göz ardı etmelidir. Hakikat arayışı Hristiyan bilgelikte dinginliğe ulaşır. Sadece bu 

amacı kolaylaştıran çalışmalar takip edilmelidir.”668 Grant’ın bu ifadelerini bilgi konusunda 

daha önce söylediklerimizle birlikte anlamamız gerekiyor. Çünkü daha öncede belirttiğimiz 
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üzere, Augustinus maddi dünyanın bilgisini gereksiz diye reddetmez. Fakat bu bilgi amaç 

haline getirilmemelidir. Bilginin derecelendirilmesinde maddi dünyanın bilgisi en alt düzeyde 

yer alır. 

Daha önce Augustinus’un felsefe ve ilahiyatının iç içe olduğunu, ilahiyatla ilgili 

düşüncelerinin felsefesinin her alanına sızdığını belirtmiştik. Bilgi felsefesini de bunun 

dışında tutamıyoruz. Onun bilgi felsefesine yön veren öge de Tanrı anlayışıdır. Konumuzla 

ilgili olarak Augustinus’un en özgün yönünün bilgide Tanrı’nın lütfunun işlevinin olduğunu 

görüyoruz. Bu noktada Tanrı’nın varlığını tartışmaya gerek yok. Çünkü daha önce Tanrı’nın 

zihnindeki Tanrısal ideaları bilebildiğimizden söz etmiştik. “Bu idealar insan zihnindeki 

kendisi sayesinde matematiksel doğruların bilindiği ve maddi dünyanın yargılandığı ideaları 

yaratıyordu. Augustinus’un Tanrı’nın varlığı için verdiği bir kanıt, biz değişen varlıkların 

değişmeyen hakikatleri bilebilmesine dayanır.”669 

Augustinus’un birçok felsefi düşüncesinin başlangıcı pratik gereksinimlerdi. Bununla 

birlikte pratik gereksinimler hiçbir zaman onun için amaç olmamıştır. Tanrı konusunda da 

aynı şeyler söz konusudur. “Mükemmel mutluluğa ilişkin bilgisi ve onu arzu etmesi 

Augustinus’u Tanrı’yı aramaya iten güçtü. Bu başka bir gizem ortaya çıkardı. Mutluluğa 

ulaşmak için Tanrı’yı bulmak istedi, ancak bu ‘Tanrı belleği’ nereden gelmişti. Tanrı’yı çok 

daha önceden öğrenmişti, fakat sadece belleğini araştırdığında Tanrı’yı bulmuştu.”670 “Bir kişi 

Tanrı’yı öğreninceye dek O, bellekte değildir… O hem mutlak ve hem de zorunlu olan 

doğruları kendinde bulmak suretiyle Tanrı’yı keşfeder. O, Tanrı’yı imgelemi aşan bu kavram 

ve fikirlerde, ‘mükemmel kavramında’ bulur. Bu fikir ve kavramların bellekte nasıl 

bulundukları şimdi ana sorun haline gelmektedir.”671 

Augustinus İtiraflar’da bu konudaki endişelerini edebi bir tarzda dile getirir. O şöyle 

yakarır: “Benim gerçek yaşamım olan Tanrım, ne yapmalıyım? Bellek denilen bu kuvveti de 

aşmam gerekiyor. Onu aşarak tatlı ışık olan sana geleceğim. Bana ne diyorsun? Ruhumun 

aracılılığıyla çıkarak benim üstümde yukarıda bulunan sana kadar çıkmak amacıyla bellek 

denilen bu gücü de aşacağım; çünkü erişebilir yanından sana erişmek, tutunabilir yanından 

sana tutunmak istiyorum. Hayvanlarda da kuşlarda da bellek vardır; başka türlü olsaydı 

barınaklarını ve yuvalarını bulamaz ve yaptıkları birçok şeyi de yapamazlardı. Bellekleri 
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olmasaydı herhangi bir alışkanlığı da edinemezlerdi. Beni hayvanlardan ayrı kılan ve gökteki 

kuşlardan daha akıllı yaratan varlığa ulaşabilmek amacıyla belleğimi de aşmam gerekiyor. 

Belleğimi aşacağım da, peki seni nerede bulacağım. Seni belleğimin dışında bulursam o 

zaman seni hiç anımsayamam. Seni hiç anımsamıyorsam, o zaman seni nasıl bulacağım.”672 

Tanrı’nın varlığını daha sonra o mantıki bir çıkarımla ortaya koyar: 

“1- Ancak ve ancak x bizim zihinlerimizden daha mükemmel ise ve x’den mükemmel 

olan başka her hangi bir şey yoksa x Tanrı’dır. 

O daha sonra şunu tespit etmeyi dener: 

2- Doğruluk vardır ve o bizim zihinlerimizden daha mükemmeldir. 

Bu iki öncülden şu sonucu çıkarır: 

3- Bir şey Tanrı’dır (yani Tanrı vardır). 

Augustinus’un buradaki düşüncesi, ya hiçbir şey doğruluktan daha mükemmel değildir, 

dolayısıyla hakikat bizim zihinlerimizden daha mükemmel olduğu için hakikatin kendisi 

Tanrı’dır ya da bir şey hakikatten bile daha mükemmeldir ve bu durumda o Tanrı’dır 

şeklindedir.”673 “Tanrı hakikatin kendisidir ve Tanrı insandadır. Öte yandan insan da 

Tanrı’dadır. Bunu anlamaya çalışmak felsefe yapmaktır. Felsefe insanın kendisiyle 

uğraşmasıdır.”674 

Burt, Augustinus’un Tanrı’nın insanın zihninde bulunuşundan bahsetmesini kişisel bir 

tecrübe olarak anlamak gerektiğini ve literal yorumdan kaçınmak gerektiğini söyler. Burt’e 

göre, “Augustinus kendi zihninin Tanrı’yı içermesinden bahsettiğinde, onun Tanrı’yı 

öğrenmekten çok kişisel bir tecrübeden bahsettiği gözükmektedir. O, öyle ya da böyle 

Tanrı’nın mutlak gerçekliğinin kendisinde var olduğunu söyler. Elbette o tam bir Tanrı 

görüşünden bahsetmemektedir. Onun Tanrı’yı dünyevi algılaması mutlak insan mutluluğunun 

kaynağı olacak olan cennetteki tam Tanrı görüşünün aynısı değildir. Ancak Tanrı onun 

zihninde gerçek bir varlıktır. Augustinus Tanrı’ya şöyle seslenir; onun içinde kalmakla 

belleğime kendi varlığının büyük saygınlığını bağışladın. O daha sonra Tanrı’ya bunun nerede 

ve nasıl gerçekleştiğini sorar. Çok fazla cevaba sahip olmadığı gözükmektedir. O, Tanrı’yı 

şeylerin anımsanan imgelerinde ya da zihnin anımsanan tutkularında ya da hatta zihnin kendi 
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belleğinde aramanın faydasız olduğunu bilmektedir. Bunların tümü sınırlı ve değişkendir ve 

bilinen bu Tanrı sonsuz ve değişmezdir.”675 

Matthews’e göre, “Tanrı’nın bir tür doğrudan bilgisini kendisine açtığı farz edilebilecek 

mistik tecrübe tanımları İtiraflar’daki açıklamaların bir özelliğidir… İtiraflar’da geçen 

‘yükseliş’, Platon’un Symposium’una dek geri giden yükseliş (ascent) geleneğinin ortak 

motiflerini aksettirir. Bununla birlikte, bu bildik motifler bile çarpıcı bir belagata 

dönüştürülmüştür.”676 Katz ise, “bir kişi Augustinus’un sözlerini çelişkili bulabilir. Tanrı’nın 

bir kişinin içinde bulunması ve fakat o kişide var olmaması felsefi olarak tutarlı değildir,”677 

diyerek Augustinus’un düştüğü çelişkiye işaret etmek ister. Nash ise İtiraflar’da geçen mutlu 

yaşam arayışını örnek vermek suretiyle Katz’ın aksine Augustinus’un haklılığına vurgu 

yapmaktadır. Nash’a göre, “Augustinus’un sorunu, aradığımız şeyi bilmeksizin Tanrı’yı ve 

mutlu yaşamı nasıl araştırabileceğimizdir. Araştırmanın nesnesini belli bir tarzda bilmeksizin 

nasıl araştırma yapabilirim? Çünkü onları bilmezsem, onları bulduğumda da tanıyamam. 

Çünkü bütün insanlar mutlu yaşamı istedikleri için, o öyle ya da böyle zihinde bulunmalıdır. 

Çünkü bilmediğimiz bir şeyi yaşayamayız. O halde verebilecekleri tüm cevapları vermekten 

kuşku duymaksızın hep bir ağızdan mutlu olmayı isteyip istemedikleri onlara sorulabilir ve 

mutlu yaşam herkesçe bilinmektedir. Ve bu mutlu yaşamın ismi olduğu şeyin kendisi onların 

zihinlerinde muhafaza edilmeksizin gerçekleşemez.”678 

De Trinitate’de geçen bir pasajda Augustinus sevgi yoluyla Tanrı ile insan arasındaki 

uçurumun kapatılabileceğinden söz eder. Ona göre, “Tanrı’yı ne derecede şiddetli seversek o 

derecede kesin olarak ve o derecede sakince O’nu görürüz, çünkü insanın nasıl yaşaması 

gerektiğine kendisine göre hükmettiğimiz değişmez iyilik formunu Tanrı’da görürüz. 

Dolayısıyla, iman bilgi için ve Tanrı sevgisi için yararlı olur. Sanki tümüyle bilinmeyen veya 

tümüyle sevilmeyen biriymişçesine değil, fakat bu nedenle o daha açıkça bilinebilir ve daha 

sebatla sevilebilir.”679 Bilgi felsefesi açısından düşündüğümüzde, Tanrıya benzemek için 

Tanrı’yı bilmeliyiz. Daha önce de Augustinus’un, benzer benzeri bilir sözünü aktarmıştık. 

Tanrı’yı bildiğimiz oranda Tanrı’nın zihnindeki temel idealara ulaşabilir ve onları 

yargılarımızda ölçüt olarak kullanabiliriz. Diğer yandan biz Tanrıyı var olduğu şekliyle 

                                                 
675 Burt, a.g.e., s. 103. 
676 Matthews, a.g.e., s. 183. 
677 Katz, a.g.e., s. 15. 
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679 De Trinitate VIII, 9, 13. 
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bilemiyoruz. Onun işaretleri sayesinde onunla ilgili bilgimizi kuruyoruz. Arada kalan 

mesafeyi sevgiyle kapatmaya çalışıyoruz. Yani sevgiyi epistemolojide kullanıyoruz. Tanrı ile 

aramızdaki uçurumu aşmada sevgi bir köprü, epistemik köprü işlevi görüyor. 

Katz, Augustinus’un bu sorunu, Tanrı ile insan arasındaki uçurum sorununu aşmak için 

Tanrı’nın İsa’nın bedeninde kendini dışa vurmasını, ete kana bürünmesini açıklayıcı bir araç 

olarak öne sürdüğünü iddia ediyor. İslâmî bakış açısından kabul edilemez bir niteliğe sahip 

olan tecessümün bu konuda Katz’ı da ikna etmediği görülüyor. Katz’a göre “Augustinus 

bilmenin derin bir şekilde çelişkili durumuna teslim olmuştur ve o hiçbir zaman bilemeyeceği 

bir bilmenin bilgisine sahiptir. Hem insanlık ve hem de Tanrısallık aslında bilinemezdir. Bu 

dünyada onun bildiği şeyler bir şeylerin işaretleridir. O, tecessümün bu noktayı tereddüde yer 

bırakmayacak derecede anlaşılır kıldığını bilmektedir.”680 Matthews bu noktada şu soruyu 

yöneltir: “İsa Mesih, içimizdeki öğretmen, öğrenmedeki kapalılık olasılığını ortadan 

kaldıracak hiçbir dış öğretmen bulunmadığında kendisi aracılığıyla sergilenen ve gösterilen 

şeyleri ayırt etmede bize yardımcı olmayı nasıl başarır?”681 Katz bu sorunun yanıtını 

verdiğinde, tecessümün sadece Augustinus’u sorundan haberdar ettiğini fakat ona son bir 

çözüm vermediğini söyler. “Tecessüm onun sorularının uygun bir şekilde cevaplanmamış 

olduğu konusunda emin olduğu anlamına gelir. Augustinus kendi kendisinde doğru olan tek 

şeyin Tanrı olduğuna ve diğer her şeyin Tanrı’nın bir işareti olduğuna inanır. Ona göre Tanrı 

gerçektir, hem gerçek hem de hakikattir ve Tanrı tek hakikattir. Düşündüğümüz, bildiğimiz 

bütün doğrular yalnızca tahminlerdir. Felsefi tartışma yalnızca Tanrı ona izin verdiği için 

doğrudur. Augustinus bunu bilmektedir. Fakat o ayrıca böyle bir şey bilmediğini de 

bilmektedir.”682 

Augustinus’a göre Tanrı’yı bilmek zaten Tanrı’nın bizim tanım güçlerimizi aştığını 

bilmeyi içerir. “Eğer onu kavrayabilirsen, bu durumda senin kavradığın şey Tanrı’dır”683 der 

Augustinus. Bazen de epistemik aydınlanmanın kaynağı olarak, ışık olarak Tanrı’dan söz 

eder. Bu Mükemmel Işık kendisini açığa vurmamasına rağmen başka şeyleri anlamamızı 

olanaklı kılar. “Çünkü ruh bir yaratılmış iken, Işık Tanrı’nın bizzat kendisidir ve ruh ışığın 

görmeye çalıştığında, zayıflığı içinde titrer ve bunu yapamadığını görür. Bununla birlikte 

                                                 
680 Katz, a.g.e., s. 15. 
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ruhun zihinde gerçekleştirdiği tüm anlama bu kaynaktan gelir.”684 İtiraflar’da da bunu 

anımsatan bir metinle karşılaşıyoruz. “Zaman zaman beni aydınlatan ve yüreğimi 

yaralamadan etkileyen bu ışık nedir? Aşktan titriyor ve yanıp tutuşuyorum. Titriyorum, çünkü 

bakıyorum da bir yandan ondan ne kadar farklıyım; öte yandan ona ne kadar benzediğimi 

düşünerek yanıp tutuşuyorum. Zaman zaman beni bilgeliğin kendisi aydınlatıyor. 

Zavallılıklarımın ağırlığından karanlıklara düştüğümde, ona bağlanmayı bıraktığımda, 

ruhumu kaplayan bulutları dağıtarak beni yeniden kurtarıyor.”685 

Augustinus burada bilmenin ön koşulu olarak arınmayı ortaya atmaktadır. Arınmak ise 

bilgeliğin önkoşuludur. Arınma işine adeta epistemolojik bir işlev yüklenmektedir. “Bilge 

olmak arınmamış bir zihnin kesinlikle başaramayacağı bir şeydir ve yüzünü Tanrı’dan çevirip 

daha aşağı çeviren ruh pistir… Tanrı’dan yüz çeviren ve dolayısıyla ahlâkî olarak pis hale 

gelen bir ruh Tanrı’ya dönmekle basitçe kendini arındıramaz. Daha çok, bir kişi günahtan ne 

denli arınırsa o denli kolayca doğruyu algılar. Dolayısıyla, ruhu arındırabilmek için doğruyu 

görmeyi arzu etmek tamamen yanlış ve terstir.”686 Tanrı’nın zihnindeki temel idealara göre 

dış dünyayı yargıladığımız için, Tanrı’ya ulaşmamız dış dünyanın bilgisi açısından da 

önemlidir. Tanrı’ya ulaşmak için ise ahlâkî ve manevi arınma zorunludur. Bu arınma dolaylı 

olarak dış dünyanın bilgisi için de önemlidir. Augustinus’un bu arınmaya epistemik bir işlev 

yüklediği görülüyor. Söz konusu arınma Tanrı’ya ulaşmadan önce O’na ulaşmak için 

gerçekleştirilmelidir. Tanrı’ya ulaştıktan sonra gerçekleştirilmez. 

Bu noktada Augustinus’u modern filozoflardan ayıran bir hususla karşılaşıyoruz. “O, 

doğruluğu önermelerin bir niteliğiyle sınırlamaya eğilimli modern felsefenin çoğuyla ters 

düşer. Tanrı hakikattir, fakat ayrıca yaratılmış gerçekliğe ait ontolojik doğruluk vardır. O, 

mantıksal ilkeleri salt formal ifadeler olarak kabul etme eğilimini de benimsemez. Tıpkı 

Tanrı’nın yaratımı olan her şeyin iyi olması gibi, gerçekliğin tümü de doğruluktan değişen 

ölçülerde pay alırlar. Yaratılmışlar Tanrı’nın zihnindeki form ya da şablonu 

cisimleştirdiklerine ve örneklediklerine göre, onlar ontolojik doğruluğa sahiptir. Mantık 

ilkeleri önemli herhangi bir içerikten yoksun boş ifadeler değildir. Mantıksal sonuçların doğru 

yapısı insanlar tarafından düzenlenmemiştir, aksine onlar öğrenebilsinler ve öğretilebilsinler 

diye mantık çalışırlar ve ona dikkat harcarlar. O nesneler düzeninde süreklidir ve mükemmel 
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bir şekilde biçimlendirilmiştir. Augustinus gerçek düzen ile mantıksal düzen arasında 

herhangi bir ayrım görmez. Üç artı iki eşittir beş gibi bir önermenin doğruluğu basitçe bu 

yargıyı oluşturma zihinsel eyleminden oluşmaz, aksine onun doğruluğu yargıyı doğru yapan 

mutlak gerçeklikte yatar.”687 

Tanrı’yı ışığa benzeten Augustinus fiziksel ışıkla benzerlik kurarak O’nu açıklamaya 

çalışmakla beraber O’nun fiziksel ışıkla olan farkına da değinir. “Tanrı elbette anlaşılır şeyler 

alanına aittir. Dünya ve ışık görülebilir, fakat dünya aydınlatılmadığında görülemez. 

Matematiksel sembolleri bilen herkes şüphe gölgesi olmaksızın onların doğru olduklarını 

kabul eder. Fakat o ayrıca onları güneş benzeri bir şey tarafından aydınlatılmaksızın 

bilinemeyeceklerine inanmalıdır. Bu maddi ışık ile ilgili üç şeye dikkat edin: O vardır, parlar, 

aydınlatır. Aynı şekilde gizli Tanrı’yı bilmede üç şey gözlemlemelisin. O vardır, bilinir ve 

bilinen diğer şeylere neden olur.”688 

Tanrı’nın bilgideki işlemini şimdi daha etraflıca ele alabiliriz. Augustinus’un bilgi 

felsefesinde Tanrı’nın işlevi nedir? Bu soruyla birlikte Augustinus’un en özgün yönüne 

gelmiş bulunuyoruz. İlk olarak, “Tanrı insanı kendi imgesinden sonra akıllı bir ruh olarak 

yarattığı için ve ruhu bilgi arayışında sürekli olarak desteklediği, yardım ettiği için bilgi 

mümkündür.”689 Bu alıntı açıkça Tanrı’nın bilgide insana yardımcı olduğuna işaret eder. 

Bununla birlikte bu alıntı konumuzu açıklamakta yeterli değildir. Aslında çok özgün bir şey 

de söylememektedir. Bu durumun bilgiden ziyade ilim için geçerli olabileceğini düşünmek 

uygun olur. “En yüksek hakikatlere erişebilmek için insanın aklı Allah’ın ilham ve 

aydınlatmasına uymak zorunluluğundadır. Bu ilham ise insana rabbani bir inayet ve hidayet 

olarak iner. Bununla birlikte bu yüksek gerçekler, yine iradi bir fiil üzerine kurulu imanla 

kavranılır ve nefse mal edilebilir.”690 “İnsan zihni zayıftır ve otoritenin önderliğine ihtiyaç 

hisseder, insanın günahkârlığı doğrunun ışığını gölgeler.”691 “Günah insanın ilim elde etme 

yetisini engeller, çünkü o kendisi altında çürümenin toplandığı bir çıban meydana getirir ve 

insanı hakikati görmekten alıkoymak amacıyla zihin gözü üzerine yayılır.”692 “Tanrı’nın lütfu 

insanın bilme konusundaki doğal tembelliğini ortadan kaldırır. İlahî lütuf günahın akıl 

üzerindeki etkilerinin ilacıdır. Augustinus Tanrı’yı över, çünkü Tanrı insana böyle 
                                                 
687 Nash, a.g.e., s. 76-77. 
688 Soliloquies I, 8,15. 
689 De Genesi Ad Litteram XII, 31, 59. 
690 Karl Vorlander, Felsefe Tarihi, çev. Mehmet İzzet, Orhan Saadettin, Sdl. Yüksel Kanar, İstanbul 2004, s. 251. 
691 De Magistro II, 37. 
692 De Libero Arbitrio III, 18,52. 
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başlangıçtan başlayıp en iyiyi elde etme gücünü vermiştir. İnsan geliştikçe Tanrı ona yardım 

sunar, Tanrı insanın gelişimini tamamlar ve mükemmelleştirir. Ancak günahın başlıca insanın 

bilgiyi değil de ilmi elde etme gücünü etkilediğine dikkat etmek önemlidir.”693 Bu durum 

bizdeki ‘Allah ilmi isteyene, rızkı istediğine verir’ hadisini akla getirmektedir. İlmi 

lütfedeceği kişiyi Tanrı seçmez, Tanrı sadece onu arzu edene yardım eder. 

Bununla birlikte, Augustinus bilgiyi elde etmenin ahlakla ya da günahla ilgisi 

olmadığının da ayrımındadır. Nash, Augustinus’un yukarıda verilen sözlerini de gözönünde 

bulundurur ve ilim ve bilgi arasında ayrım yaparak Tanrının yardımının nasıl ve hangi 

durumlarda mümkün olduğunu belirgin kılmaya çalışır. Ona göre,  “yer çekimi yasasını 

bilmek için bir kişinin Hristiyan olması gerekmez, ama eğer o doğanın ilkelerini mutlak 

yaratıcıyla ilişkilendirecekse imana gereksinim duyacaktır. Augustinus insanın adaletsizlik 

içinde yaşarken doğruyu bilemeyeceğini söylediğinde, doğru şeylere işaret ediyor olarak 

anlaşılmamalıdır. Günahtan arınmadıkça Tanrı olan doğruyu bilemeyeceğimizi kastediyor 

olmalıdır. İnsanın ahlaki durumunun onun bilgiyi (scientia) elde etmesiyle ilgisinin 

olmamasına rağmen, ilim (sapientia) erdemli bir yaşam olmaksızın elde edilemez.”694 Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Dış dünyanın bilgisini mutlak 

idealara göre yargıladığımıza göre ve bu ideaların bilgisine de ilim dendiğine göre, idealara 

ulaşmak ya da ilim elde etmek için gerekli olan arınma bir şekilde bilgiye de yansımalıdır. 

Augustinus sanki burada bilgiyi ya da bilimi ilimin egemenliğine sokmak ister gibidir. Bu 

durum da anlaşıldığı kadarıyla, ilimin kesinliğini ve ahlakiliğini bilgiye ve bilime ve de 

gündelik yaşama taşıma arzusunun sonucudur. 

Augustinus açısından, buraya kadar ifade ettiklerimizi de göz önünde tutarsak, algısal 

bilgi konusunda Tanrı’nın yardımının ya da müdahalesinin olamayacağı ortaya çıkıyor. 

Çünkü algı, bilgi ile ilişkilendirdiğimiz kesinliği sağlamıyor. Ancak bu bize göre yanlıştır. 

Çünkü bizim inancımıza göre herşey Tanrı’nın yardımı ve izniyle meydana gelmektedir ve 

dolayısıyla Tanrı’nın yardımı ve izni olmadan algısal bilgi de meydana gelemez.   Diğer 

yandan Augustinus’un bilme mekanizmasını metafiziksel bir çerçeveye oturttuğu 

görülmektedir. Algının nesneleri Tanrı’nın zihnindeki idealara göre şekillendirilmişlerdir ve 

varlıklarını Tanrı’ya borçludurlar. Bu formlar (idealar, akıllar) duyu algısında algı tarafından 

iletilen şeyin doğruluk ya da yanlışlığını Tanrısal aydınlanma sayesinde ayırt etmemizi 
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sağlayan zihnimizden bağımsız ölçütler olarak hizmet ederler. Zihin algıları 

değerlendirdiğinde hata yapar, çünkü o kendini söz konusu fenomene yanıltıcı bir tarzda 

uygular. Zihin şeylerin benzerliği tarafından yanıltılır. Şeydeki kusur nedeniyle değil, fakat 

yanlış bir kanı nedeniyle yanıltılır. Formlara ulaşmak algıda yanılmazlığın teminatı değildir. 

Araştırma ve sağduyu hata yapmayı engelleyecektir. Augustinus zihnin bilgideki etkin 

işlevine inandığı için ve Tanrı’nın zihni bu yetilerle donattığını düşündüğü için doğru ile 

yanlışı ayırt edebileceğine inanmaktadır. Diğer yandan Tanrı’nın yardımını duyu bilgisine de 

genişletirsek, bu durumda duyu yanılmasını açıklamamız çok daha güç hale gelir. Bununla 

birlikte, Tanrı’yı anlattığımızda da ifade ettiğimiz gibi, Tanrı bir çeşit dışsal etkin akıl 

değildir. Tanrı insanı kendi imgesine göre yaratmıştır. Bu nedenle insanın düşünce formlarına 

sahip olması doğal bir şeydir, yaşamının başladığı andan itibaren o bu formlara sahiptir. Onlar 

insanın akıllı zihninin parçasıdırlar ve de insana aittirler. İnsanı bu şekilde yaratan Tanrı onu 

Tanrı’ymışçasına kendi kendine terk etmez. Kendi zihninin ilâhî içeriklerini sürekli onun 

ruhuna yansıtır. Dolayısıyla ruh Tanrı’yla aralıksız bir iletişime sahiptir ve Tanrı’dan kendine 

yansıtan akledilir doğruları bedeni içinde iken görür. Ama insan yine de yanılır. Dünyanın 

bilgisi konusunda yanılır ve de ahlâkî yaşam konusunda yanılır. Neden? Çünkü insan kendi 

zihnine aksettirilen ideaları düşünmez. “Bu akli yetiler kullanılmadıklarında faydasızdırlar ve 

irade, onu kendi zihnini kullanmaya iten insan ruhunun bir parçasıdır. Böylece, irade, sevgi ve 

arzunun devinimleri ilmin elde edilmesinde zorunlu bir rol oynar. Tanrı’nın bilgisinden 

hoşlanmak, sevgi içinde Tanrı’ya tutunmaktan başka bir şey değildir.”695 

Sevgi Tanrı’nın bilgisine ulaşmada ve bu bilgiyi korumada önemli bir işlev 

görmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla, arınma kavramında olduğu gibi sevgiye de epistemolojik 

bir görev yüklenmektedir. Nash, İtiraflar’ı da göz önünde tutarak bunu şöyle yorumlar: “İrade 

anlığı etkiler fakat irade sevgi tarafından harekete geçirilir. Tıpkı ağırlıkları nedeniyle 

cisimlerin düşmeye eğilimli olmaları gibi, ruh da sevdiği şeye eğilimlidir. İtiraflar’da 

Augustinus bunu şu ünlü sözüyle ifade eder: Ağırlığım benim sevgimdir, her nerede 

bulunursam oraya onun sayesinde götürüldüm. Dolayısıyla insanın iradesi sevgisi tarafından 

etkilenmektedir. Bununla birlikte, insanın içinde onu sürekli olarak aşağıya doğru çeken bir 

ilke ya da güç bulunmaktadır ve bu güç ya da ilke onun daha az iyi olanı sevmesini sağlar.”696 
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İnsan formları öğretim yoluyla öğrenmez. Tanrı bu ilkeleri ona lütfeder ve onun aklını 

bilgi sürecinde sürekli olarak güçlü tutar. Kelimelerin ruhta bulunan hakikatleri insana 

hatırlatması anlamında insan formları bilir. Augustinus bunu şöyle ifade eder: “Bilgisine sahip 

olabildiğimiz tümellere gelince, biz dışımızda konuşan ya da ses çıkaran hiç kimseyi 

dinlemeyiz. Biz içimizdeki zihnimizden sorumlu olan doğruyu dinleriz, bununla birlikte 

elbette sözcükleri sarf eden kişi tarafından dinlemeye davet ediliriz. Bizim gerçek 

öğretmenimiz bu şekilde dinlenilen iç-insanda ikamet edendir, yani Hz. İsa, yani Tanrı’nın 

mutlak gözü ve mutlak bilgeliğidir.”697 Augustinus burada mistik bir dil kullanarak felsefi bir 

konuyu dillendirmekte ama tüm Hristiyanların yaptığı gibi yine Hz. İsa’yı tanrılaştırma 

yanılgısına düşmektedir. Hz. İsa sadece bir peygamberdir. İslami bakış açısından Hz. İsa’ya 

Allahlık atfetmek şirki gerektirir. 

Tanrı’nın lütfunun bilgideki işlevini Katz çok daha tutarlı bir şekilde yorumluyor. Ona 

göre, “Augustinus bilginin tam imkânının dünya ve kişilere ek olarak başka şeyleri gerektiğini 

iddia eder. Fakat sıklıkla hem İtiraflar’da ve hem de başka yerlerde bilginin kazanılmasında 

Tanrı’nın rolünü neredeyse ihmal eder.”698 İtiraflar konusunda Katz’ın bu dedikleri geçerli 

değil gibi gözüküyor. Fakat Katz daha sonra kendi sözlerinin aksine Tanrı’nın yardımının 

bilginin tüm alanlarına yayıldığını söylüyor ve bunu birkaç kez tekrar ediyor. Ona göre, 

“Augustinus kurtuluş için olduğu gibi bilgi için de tecessümün kaçınılmaz bir şekilde zorunlu 

olduğunu savunmaktadır.”699 Bunun için Katz Augustinus’tan şu alıntıyı yapıyor ve onu 

yorumluyor. “Sensiz ben bu şeylerin (dış dünyada, bedenimde ve duyularımda) hiçbirini 

kavrayamam. Tüm öğrenme İsa Mesih’ten gelmektedir. Bizim herhangi çeşitten bir şeyi 

bilebilmemiz için lütufa, en azından Tanrısal yardımın bazı formlarına ihtiyacımız var.”700 

“Vücut bulma (incarnation) bu anlamda bilgi için gereklidir. Çünkü bilginin nesneleri tabiatta 

basit bir şekilde somutlaşma (vücut bulma) ile ilgilidir. Çünkü Hristiyan olsun ya da olmasın 

herhangi bir kişi bilgiye ulaşabilir. Augustinus, gerçeklik akledilebilirdir şeklindeki 

Parmenidesçi hükmü kabul eder. Dünya bir bakıma bilinebilirliğini üzerine giymiştir. Fakat o 

diğer yandan tekrar Paul’ü izler ve ayrıca o, bilginin nesnesinin biz değersiz insanların 

kavrayamayacağı kadar yüce olduğunu kabul ederek Platoncu geleneği takip eder. Burada 
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bilginin nesneleri ‘logos’ ya da ‘doğru’ gibi somutlaşmayla ilgilidir. Bu şeyleri bilmek sıradan 

doğal yeteneklerin ötesinde başka şeyleri gerektirir.”701 

Daha sonra Katz bu ilâhî lütfun Tanrısal ışık sayesinde aydınlanma anlamına geldiğini 

söyler. “Eğer bizi de içeren gerçeklik tecessümsel olmasaydı ve Tanrısal yardıma sahip 

olmasaydık hiçbir şekilde bilgi olmazdı… Gerçekte zihinle algıladığımız şeyler 

tartışıldığında, yani bunlar akıl ve zihin vasıtasıyla tartışıldığında, bu şeyler kendisiyle içsel 

insan olarak adlandırılanın aydınlatıldığı doğrunun içsel ışığında bizim hemen gördüğümüz 

şeylerdir.”702 Yazdıklarına bakılırsa, Katz da sonuçta bizimle aynı noktaya ulaşmaktadır. 

Tecessümün ve Tanrısal lütuf’un çözüm olup olmadığını sorguladığında şunları ifade eder: 

“Tecessümün bilgi için zorunlu olduğunu kabul etsek bile hâlâ onun tatmin edici olup 

olmadığını merak edebiliriz… Fakat epistemik problemi verdiğinde Augustinus’un ‘lütuf’u 

kurgulaması muhtemelen yeterli olmayacaktır.”703 Katz böylelikle Nash’a yaklaşmaktadır. 

Nash daha önce söylediklerimize ilaveten Augustinus’un doğruluk hakkında söylediklerinden 

insanın neleri bilebileceğine ilişkin daha kapsamlı ve belirgin bir sonuca ulaşmaktadır. Ona 

göre, “Augustinus’un zihinsel (anlaşılır) ve ontolojik doğruluk arasında gördüğü yakın 

ilişkinin önemli bir sonucu, herhangi bir bilinemez şeye yer olmamasıdır. Gerçeklik 

bilinebilirdir, çünkü o, ilâhî ideaların örneklerinden sonra yaratılmıştır. Augustinus’un bir 

sonraki adımı, Tanrı’nın insanı sonsuz akılları ve bu formlardan sonra şekillendirilen fiziksel 

dünyayı bilecek şekilde yarattığını göstermek olmalıdır.”704 

Ulaşmış olduğumuz bu noktada artık Augustinus’un zihinsel görme anlayışına getirilen 

eleştirileri değerlendirebilecek konumdayız. Nesnel anlama ve tarafsızlık bilimsel ahlâkın 

gereğidir. Bunun için gerekli olan da eleştiridir. Eleştirileri dikkate almadığımız sürece bir 

konuyu layıkıyla anlayamayız. Dolayısıyla araştırmamızdan zihinsel ya da pratik herhangi bir 

fayda elde etmemiz çok güç hale gelir. Sadece yazarın etkisinde kalır, kendi rengimizi 

kaybederiz. Kendi benliğini, düşüncelerini ve de değerlerini bir kenara bırakan araştırmacının 

bilgi üretip üretemeyeceği, doğru bilgi verip veremeyeceği son derece kuşkuludur ve bu, 

bağnazlığa, zihinsel körlüğe, maddi ve manevi geri kalmışlığa neden olur. Augustinus’un 

zihinsel görmeye yüklediği işlevlerin ortadan kalkmasına, bilgide akla yüklediği etkin işlevin 

edilgenleşmesine neden olur. Augustinus da eleştirilerin dışında tutulamaz. Tezimizin başında 

                                                 
701 Katz, a.g.e., s. 11. 
702 A.g.e., s. 12. 
703 A.g.e., s. 13. 
704 A.g.e., s. 2. 



 214

söylediğimiz üzere, o kendi özgün fikirlerine akademisyenleri eleştirerek ulaşmıştı. 

Dolayısıyla, Augustinus’u eleştirmek, onun felsefi dizgesinin bir gereği olarak görünüyor. 

İlk sorun temel idealarla dünya arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğumuzla ilgilidir. Burt’ün 

satırlarıyla ifade edersek, “mükemmel” ile ilgili yargılarla ve zorunlu bir doğruyu iddia eden 

yargılarla ilgili sorun bu yargıların kaynağıyla ilgili olmalıdır. Tecrübemizin tümü kusurlu 

olduğunda mükemmel idealara dayanan yargıları nasıl oluştururuz? Zorunlu olmayan bir 

dünyada iki idea arasındaki zorunlu bağıntıyı nasıl görebilirim? Böyle mutlak doğruların 

kaynağı nedir? Ve gerçekte, zihin de dâhil tüm yetilerim kusurlu ve sürekli değişen bir 

niteliğe sahipken, bu mükemmel ideaları ve bu zorunlu, sabit, mutlak doğruları dünyada nasıl 

görebilirim? Bir renk benzetmesi kullanırsak, eğer içinde yaşadığım dünya ve kendileri 

aracılığıyla bu dünyayı algıladığım güçler tamamen “kırmızı” ise, idealarımın ve yargılarımın 

bazılarının bu denli çarpıcı biçimde “mavi” olması nasıl mümkün olur?”705 Nash da aynı 

soruna işaret eder. “Augustinus insanın formlar hakkındaki bilgisini nasıl izah eder? Buna 

yanıt vermede ilk güçlük insan zihninin yapısı ile formların yapısı arasındaki büyük farkla 

ilgilidir. İnsan zihni değişebilir ve sonlu iken mutlak doğrular zorunlu ve değişmezdir. Eğer 

Augustinus insanın formlara ilişkin bilgisinin yeterli bir açıklamasını sağlayacaksa ve insanın 

herhangi bir şeye ilişkin bilgisinin hangi koşullar altında mümkün olduğunu gösterecekse, o 

karşıtlıkları ilişkilendirmenin açık bir yolunu bulmalıdır.”706 

Augustinus, “temel idealar ilâhî anlıkta içkindirler”707 diyor. Çünkü idealar bir zihinden 

bağımsız olarak var olmazlar. İnsan aydınlanma ile ilk kez onlara ulaştıktan sonra artık onlar 

insanın zihninde de bulunurlar. İnsanın geçici ve değişken olması ve mutlak ideaların mutlak 

ve sabit olmaları nedeniyle onlar önce Tanrı’nın zihninde bulunmalıdırlar. Ancak burada bir 

sorun ortaya çıkıyor. Sorun zihinlerin karşılıklı olarak erişilemez olduğu kabulüne dayanır. 

Fakat Augustinus “hakikatin tümü bir zamanda herkese açıktır”708 demektedir. Yani 

Augustinus’un dediği gibiyse biz nasıl öznel düşüncelere sahip oluyoruz? Zihindeki şeyler 

başka zihinler için erişilemez ise, temel ideaları içsel olarak konuşlandırmak yukarıdaki 

“onlar aynı anda herkese açıktır” sözünü olumsuzlamıyor mu? Bir başka yerde “Ne ben senin 

zihnindeki herhangi bir şeyi görebilirim ve ne de sen benim zihnimdekini”709 dediğinde de 
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öznel düşüncelere yer açmaktadır. Herkesin düşüncesi sadece kendisinin onlara sahip olması 

anlamında özneldir. Son iki alıntıyı uzlaştırma yolu vermiyor Augustinus. Ayrıca temel 

idealar Tanrı’nın zihninde ise ve insan da bu idealara ulaşma yeteneğine sahipse, sözgelimi 

fiziğin yasalarını öğrenen bir kişi Tanrı’nın zihnine ulaşıyor demektir. Ancak fiziğin yasaları 

ya da başka bir bilimin yasaları kötü amaçları için kullanıldığında Augustinus ne gibi bir 

açıklama yapabilir? Augustinus’un dizgesi içinde kaldığımızda bu sorunu aşamıyoruz. 

Augustinus’un bilgi felsefesiyle ilgili başka bir sorun da onun varlıkbilimciliğiyle 

ilgilidir. Bu konuda onu en çok eleştiren ve bu soruna çözüm arayan kişi ise Etienne 

Gilson’dır. O, The Christian Philosophy of Augustine adlı çalışmasında bu sorunla epeyce 

meşgul olur. Bu eser Augustinus üzerine yapılan bütün çalışmalarda sıkça kullanılan 

muazzam bir çalışmadır. Gilson’a geçmeden önce varlık bilimcilik sorununun temeli üzerinde 

durmak faydalı olabilir. Augustinus’un aydınlanma kuramının varlıkbilimci yorumuna göre, 

insanlar aydınlanma yoluyla ilâhî ideaları görür ve onların bilgisini belli tarzlarda elde eder. 

Nash’a göre, “İki etken bu kuramın açık ve nesnel bir tanımını elde etmeyi zorlaştırır. 

Varlıkbilimciliğin (ontologism), eğer insan bu dünyada ilâhî ideaları görebilirse, Tanrı’yı da 

görebilir şeklindeki bir sonucu ima ettiği gözükmektedir. Ruhun bazı anlamlarda mutlak 

doğruyu elde ettiği iddia edilirse, bu durumda ruhun Tanrı’yı gördüğü düşüncesi bunu izler, 

çünkü Tanrı mutlak hakikattir. Thomasçılar bu Tanrı düşüncesini ya cennette kutsanmışlar 

(cennette Tanrı’yı doğrudan görme) ya da bu yaşamda Tanrı’nın mistik bir tecrübesini elde 

etme nedeniyle savunmaya devam ederler. Thomasçılar Augustinus gibi bir kilise babasında 

varlıkbilimciliğin bulunmasının rahatsız edici olduğunu reddedemezler. Bununla birlikte 

birçok Hristiyanın nitelikli bir varlık bilimcilik ile ilgili olarak böyle bir teolojik huzursuzluğu 

yoktur.”710 

İtiraflar VII, 17, Üçleme Üzerine VIII, 3 ve Tanrı Devleti Üzerine XI, 2 bizim konumuz 

açısından ele alınmayı gerektiren metinlerdir. İtiraflar adeta zihnin manevi yolculuğu gibidir. 

Söz konusu metinde Augustinus kendisi vasıtasıyla zihnimizin değişmeyen ve mutlak 

doğruyu keşfettiği süreci betimler. O öncelikle dış dünyadan iç dünyaya geçer, yani maddeler 

alanından bedensel duyular aracılığıyla algılama işlemini gerçekleştiren ruhun dünyasına 

geçer. Daha sonra ruh düzeyleri aşılır, yani ruhun alçak yetilerinden yüksek yetilerine 

tırmanılır. Algılanabilir şeyleri yargılayan akıldan değişmeyen doğruyu bilebilen anlığa 
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yükselir. Bu içsel yolculuk sonucu ortaya çıkan içsellik niteliğinin Augustinus’un tüm 

felsefesine sızdığını görüyoruz. 

Gilson’ın yorumu ya da sorunu bu noktada başlar. Bu metinleri göz önünde 

bulundurarak o, Augustinus’un bilgi sürecini felsefi olmaktan çok mistik bir yöntemle 

açıkladığını iddia eder. İtiraflar’da geçen söz konusu metne göre, Augustinus izlediği bu 

sürecin sonunda gerçekten Var Olana, Tanrı’ya ulaşmıştır. Gilson’a göre, “ruhun Tanrı’yı 

gördüğü bu son adım mistisizmdir.”711 Nash’a göre, “Gilson’ın yorumu son derece makuldür. 

Fakat başka bir yorum da ele alınmalıdır. Söz konusu pasaj ya mistisizm ya da Platonculuk 

geliştiriyor olabilir.”712 Nash’ın yorumu makul gözükmektedir. Çünkü Platon’u Hristiyan 

ögeler içinde yorumlayan Plotinus’dan Augustinus’un ne derecede etkilendiğini az da olsa 

daha önce ifade etmiştik. Augustinus’un kendi özgünlüğünü kazanmakla birlikte Platon 

felsefesini kendi felsefesinin her alanına yedirdiğini biliyoruz, öyle ki Augustinus’un 

felsefesini vaftiz edilmiş Eski Yunan felsefesi olarak adlandıran yazarlara rastlamak bile 

mümkündür. Özgür İrade Üzerine adlı çalışmasında Augustinus İtiraflar’dakine çok benzer 

bir zihinsel yolculuk taslağı çizmektedir. Aynı şekilde, akla aşkın bir gerçeklik vardır ve 

Augustinus zaman zaman bu gerçekliği, Tanrı’da görmüştür. İki metnin aynı şeyleri 

söylemesinin rastlantı olduğunu söylemek metinleri yanlış okumak olur. Özgür İrade 

Üzerine’de o, İtiraflar’dakine koşut olarak, “insanın yalın varlık düzeyinden (sözgelimi, taşlar 

vardır ama yaşama sahip değildirler) hayvanlarla ortak olan duyumsama düzeyine ve sonra 

akıl düzeyine ve en sonunda da akla aşkın Tanrı düzeyine nasıl yükseldiğini anlatır.”713 Yani 

iki metin arasındaki benzerlik Gilson’ın lehinde delil teşkil etmektedir. 

Yukarıdaki metne ilaveten Üçleme Üzerine’de Augustinus dünya üzerine 

yargılarımızdan hareketle Tanrı’yı, En Yüksek İyi’yi bulabileceğimize işaret eder. Onun 

buradaki yöntemi Hz. İbrahim’in güneşi ve ayı gözlemleyerek hiçbir zaman batmayana, kalıcı 

olana ulaşması benzeri mantıksal bir çıkarımdır. Burada Augustinus “verimli dünyanın, iyi 

yönetilen ev halklarının, canlı bedenlerin, sağlığın, arkadaşlığın ve pek çok şeyin iyi olduğuna 

hükmetmemizden”714 söz eder. Sonra akıl yürütme devam eder. “Bu ve şu güzeldir, fakat 

şundan ve şundan kaçın, mümkünse iyinin kendisine bak ki, kendi dışındaki bir iyilik 
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nedeniyle iyi olanı değil, fakat tüm iyilerin iyisi olan Tanrı’yı görebilesin.”715 Bu alıntılar 

Gilson’ın aksine akla güveni vurguluyor gibidir. Bu pasajı mistik bir tarzda yorumlamak, tikel 

şeylerden iyi olduğu söylenen şeye geçen ve iyiliğin ve hakikatin bizzat kendisi olan Tanrı’ya 

ulaşan zihni tehlikeye atmaktır. Burada açık bir şekilde mistisizm ima eden herhangi bir şeyin 

olmadığı gözüküyor. Daha önce dış dünya ve formlar arasındaki ilişkiye dair vermiş 

olduğumuz bilgiler bu konuda bize yardımcı olabilir. Dış dünyanın tikel nesneleri Tanrı’nın 

zihnindeki ilâhî idealara göre yaratıldığı için, dış dünyayı doğru algılayan insan Tanrı’nın 

zihnindeki ideleri algılayacaktır. Bu bağlamda Tanrı’nın zihnindeki ideleri ve de dolayısıyla 

Tanrı’yı görmek mistik değil, aklî bir sonuç olacaktır. Çünkü Augustinus’un düşünce dizgesi 

içinde kaldığımızda başka türlü düşünmek olanak dışı olmaktadır. Bu mantıksal süreci o şöyle 

izah ediyor: “Değişebilir iyiler, değişmeyen iyi bulunmadığında neden var olamazlar. O 

halde, bu iyi şeyler hakkında ve başka bir açıdan iyi olarak isimlendirilemeyen bu şeyler 

hakkında sana bir şeyler söylendiğinde, eğer İyi’nin katılımı sayesinde iyi olan bu şeyleri bir 

kenara itebilirsen ve İyi’nin kendisi sayesinde onların iyi olduğunu anlarsan, bu durumda bu 

şeyleri aradan çıkarabileceğini ve kendinde İyi’yi fark edebileceğini, dolayısıyla Tanrı’yı fark 

etmiş, görmüş olacağını söylüyorum.”716 Bu pasaj da yine akla vurgu yapmaktadır. Doğruyu 

görmek için mistik olmak gerekmez. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bir kişinin dünyaya ait 

doğruları, bilimlerin yasalarını öğrenebilmesi için Hristiyan ya da başka bir din mensubu 

olması gerekmez. Aynı şekilde mantıki bir yöntem izleyerek bu dünyanın iyileri arasında 

karşılaştırma yapmak suretiyle en iyi olanı çıkarımlamak akli bir süreçtir. Kişi imanı 

ölçüsünde akli bulgularını Tanrı’yla ilişkilendirir. Akli verilere dayanarak ulaşılan sonuçlara 

inanıp inanmamak iman sorunudur.  

Konuyla ilgili başka bir metin ise, Tanrı Devleti Üzerine’nin 11. Kitabında 

bulunmaktadır. Augustinus burada da bir takım mantıksal çıkarımlar yapmakta ve bu 

çıkarımları yapmanın önemine ve benzersizliğine dikkat çekmektedir. Ona göre, “bir insan 

için maddi manevi bütün varlığı düşündükten ve onların değişebilirliğini anladıktan sonra, 

bunun ötesine geçerek ve Tanrı’nın değişmez özüne ulaşmak için zihnimin süzülüşünü devam 

ettirerek ve düşünmenin bu yüksekliğinde Tanrı’nın kendisinden ilâhî öze sahip olmayan her 

şeyi, başkasının değil, Tanrı’nın kendisinin yarattığını öğrenmek çok büyük ve nadir bir 
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şeydir.”717 Bu pasaj daha çok tartışmaya açıktır. Öyle görünüyor ki Augustinus metnin 

içeriğini, yani her şeyi Tanrı’nın yarattığını bizzat Tanrı’nın kendisinden öğrenmiştir. Bilgiyi 

doğrudan Tanrı’dan almıştır. William James mistik deneyimle ilgili olarak, “onun içeriğinin 

hiçbir bilgisi kelimelere dökülemez… Hiçbir zaman belirli bir duyguya sahip olmayan başka 

birine hiç kimse onun hangi içerik ve doğadan oluştuğunu açıklayamaz”718 demektedir. Ancak 

Augustinus bu tecrübesini net bir şekilde ortaya koymaktadır. James’in ölçütünü 

uyguladığımızda, gerçek bir mistik tecrübe anlatılamaz ise, Augustinus da aksine tecrübesini 

kelimelere döktüğüne göre, onun bu pasajı mistik bir anlatı değildir. Dolayısıyla bu metin 

paragrafın başında da işaret ettiğimiz gibi mantıksal bir çıkarımdır. Analiz edilmediğinde 

açıkça mistisizme işaret eden bu metni yukarıda söylediklerimize ilaveten akılla ilgili daha 

önce söylediklerimizle birlikte düşündüğümüzde yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Bu pasajda 

düşünmeye ilişkin bilişsel bir unsurun olduğunu görüyoruz. Tanrı zihne kendini bilme gücü 

vermiştir. Bu güç sayesinde insan, Augustinus dizgesi içinde felsefi olarak Tanrı’ya ulaşır ve 

bu tecrübesini felsefi bir dille ifade eder. 

Gilson’a tekrar dönersek, Gilson birini daha önce söylemiş olduğumuz üç konuda 

Augustinus’u eleştirir. İlk olarak Gilson, “Augustinus’un birçok konuyu metaforlara 

başvurarak açıklamasını eleştirir.”719 Örneğin, Augustinus Tanrısal ışık diye isimlendirdiği 

şeyi güneş ışığı ile ilişkilendirerek somutlaştırmaya, açık ve anlaşılır kılmaya çalışır. Gilson’a 

göre bu benzerlik farklı bağlamlarda kullanılabileceği için yanlış anlamalara neden olma 

ihtimali çok yüksektir. Fiziksel ışığın işlevi kendine dikkat çekmek değil, diğer nesneleri 

aydınlatmaktır. Tanrısal ışığın işlevi kendi nesnelerini, mutlak doğruları aydınlatmaktır ve 

ışığın kaynağının bilgisini mümkün kılmak değildir. Böylece Augustinus’un gerçek ışık 

metaforu varlıkbilimciliğin eleştirisini desteklemekte kullanılmıştır. Ancak daha önce de 

açıklamış olduğmuz bu metaforun ne gibi yanlış anlamalara neden olduğuna ilişkin Gilson 

herhangi bir şey söylememektedir. Dolayısıyla Gilson’ın bu eleştirisine katılmak mümkün 

olmadığı gibi, bu tür benzetmelerin açıklayıcı araç olarak son derece kullanışlı olduklarını 

söylemek de mümkündür. 

İkinci olarak Gilson, “doğal bilgimizin Augustinus tarafından mistik bir tarzda 

açıklandığını, doğruyu ve ilâhî ideaları doğrudan görmeye dair konuştuğunda zaman zaman 
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mistik tecrübeye işaret ettiğini ve bizim doğal bilgimize işaret etmediğini”720 iddia eder. Bu 

konuyla ilgili üç metni analiz etmiştik. Nash’ın ifadeleriyle kısaca açıklarsak, “Mistisizme 

başvurmak yanlış değildir ve bir kişi Augustinus’un tecrübe ve yazılarındaki mistik ögeyi 

reddedemez, bununla birlikte kanıt dikkat ve titizlikle kullanılmalıdır.”721 

Gilson’ın son eleştirisi, “İnsan tarafından görüldüğü söylenen formlar sadece 

düzenleyici bir işleve sahiptir, onlar içerik taşımazlar, insana bir Tanrı önsezisi vermezler”722 

şeklindedir. Nash, Gilson’ı bu konuda şöyle yorumlar: “Augustinus doğruyu Tanrı’da 

gördüğümüzü söyler. Fakat bu bir Tanrı görüşüne sahip olduğumuz anlamına gelmemektedir. 

Bu düşünce en kötü insanların bile mistik tecrübeye sahip olabileceğini ima etmektedir.”723 

İtiraflar’dan, Üçleme Üzerine’den ve Tanrı Devleti Üzerine’den verdiğimiz üç metin 

doğrudan bu eleştiriyi karşılıyor gibidir. Yani aklın mistik tırmanışı insanı en iyi olana 

ulaştırdığına göre, insan bu basamakların sonunda idealardan geçip Tanrı’ya 

yükselebilmelidir. Diğer yandan, en kötü kişilerin bile mistik tecrübe yaşadıklarının ima 

edildiğine gelince, bu konuda daha önce açıkladığımız ahlâkî arınma öğretisini akılda tutmak 

önemlidir. Burada, Gilson’ın sözkonusu metni diğer metinlerle birlikte düşünerek 

yorumlamadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Söz konusu üç eleştiri ya da çelişkili gibi görünen üç hususun nasıl çözüleceği 

konusunda Nash’ın ifadeleri oldukça faydalı olabilir. Nash’a göre, “Zihnin bilgiyi olanaklı 

kılan ışık olup olmadığına ilişkin çelişki, bir kişi gerçekte iki ışığın bulunduğunu gördüğünde 

çözüme kavuşur –yaratılmış, insanın zihnine karşılık gelen ışık ve yaratılmamış, Tanrı’ya 

karşılık gelen anlaşılır ışık. Formların insan zihniyle ilgisi ile ilgili çelişki, formlar önce 

Tanrı’nın zihninde bulunur ve insan zihninin akıllı yapısındaki türemiş formlarda var olur, 

şeklindeki düşünce ile kısmen çözülmektedir. İnsan zihninin etken mi yoksa edilgen mi 

olduğuna dair çelişki çözümü en kolay olanıdır. Genellikle insan zihni tümellere göre (insan 

bu idealara ilişkin anlamasını keskinleştirmek amacıyla aklî güçlerini etkin hale 

getirebilmesine rağmen) edilgendir ve duyular aracılığıyla bilinen fizikî şeylerin bilgisine 

göre etkendir. Zihin bilgide aktiftir, çünkü algılanabilir şeyler tümellerin ölçütlerine göre 

                                                 
720 Gilson, a.g.e., s. 93. 
721 Nash, a.g.e., s. 112. 
722 Gilson, a.g.e., s. 91. 
723 Nash, a.g.e., s. 94. 
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yargılanmalıdır.”724 Bu yargılama işi zihne yüklendiğine göre zihnin edilgen olması 

düşünülemez. 

Nash varlıkbilimciliğin eleştirmenlerini kavramları birbirine karıştırmakla ve dikkatli 

olmamakla itham eder ve durum da onun haklı olduğunu göstermektedir. Ona göre, 

“varlıkbilimciliğin eleştirmenleri sanki derin düşünme ile mistisizmi birbiriyle 

özdeşleştirmeliymişiz gibi konuşmaktadırlar. Bu belirleme kuşkulu görünmektedir. Çünkü 

Augustinus derin düşünmede ilâhî ve değişmez olan bir şeylerin öğrenildiğini söylemektedir. 

Bilişsel anlam ifade eden derin düşünmenin, ifade edilemez tecrübe ile özdeşleştirilmesi 

zordur. Dahası, bu belirleme Augustinus’un bilginin derin düşünme yönteminden 

yararlanması gerçeğine işaret etmesini göz ardı etmektedir. Çünkü ilim (sapientia) matematik 

ve geometride bulunanlar gibi değişmeyen doğruların bilgisini içerir ve yine bunun mistisizmi 

nasıl ilgilendirdiğini görmek zordur.”725 “Doğru bir mistik tecrübenin en azından bir niteliğe 

sahip olduğu gözüküyor. Tecrübenin ne kadar esrik olduğuna bakılmaksızın, tecrübe eden kişi 

en azından Tanrı’yı tecrübe ettiğinin farkında olmalıdır. Mistik bir tecrübe kesinlikle bundan 

daha fazlasıdır, ama bundan daha azı olamaz.”726 

Augustinus’un varlıkbilimciliğiyle ilgili son bir eleştiriyi vererek ve bu eleştirinin 

değerlendirmesini yaparak eleştiri bölümünü bitirelim. Son itiraz yine Gilson’dan 

gelmektedir. Gilson’ın eleştirilerine çok yer ayırıyoruz, çünkü Gilson, Augustinus konusunda 

otorite olmanın yanında söz konusu varlıkbilimci metinler tarafından sergilenen meydan 

okumaları karşılama sorumluluğunu da üstlenmektedir. Daha önce kullandığımız bir ibareyle 

tanımlarsak, o teolojik huzursuzluktan muzdarip gibi görünmektedir. Eleştiriye gelince, 

Gilson, “eğer bizim için şeyleri Tanrı’nın idelerinde görmek mümkünse, bu durumda duyular 

aracılığıyla görmeksizin bu şeyleri bilebiliriz”727 demektedir. Tanrı her şeyi apriori bilir, 

çünkü var olan tüm fiziksel varlığı kendi zihnindeki idelere göre yaratmıştır. Duyusal görmeyi 

anlattığımızda Augustinus’un duyumsama sürecini ne denli ayrıntılı bir şekilde açıkladığını 

gördük. Gilson, literal anlamda Tanrı’yı görmek imkânsızsa, aynı şekilde Tanrı’nın zihninde 

bulunan ideaları görmek de olanaksızdır sonucuna ulaşır. Bu durumda Gilson’ın 

Augustinus’un aydınlanma kuramını nasıl yorumladığını anlamak mümkün değildir. 

Aydınlanma sayesinde tikelleri değil tümelleri elde ediyoruz, zihinsel aydınlanma tikelleri 

                                                 
724 Nash, a.g.e., s. 110. 
725 A.g.e., s. 116. 
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727 Gilson, a.g.e., s. 82. 
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öğretseydi Gilson haklı olurdu. Ancak üç görme türünde açıkladığımız üzere, her görme 

türünün nesnesi ayrıdır ve onları birbirine karıştırmak Augustinus’un bilgi felsefesinin dışına 

çıkmak olur. Gilson’ın bu itirazı Nash’ın varlık bilimcilik eleştirmenlerine yaptığı daha önce 

verdiğimiz eleştirisini haklı çıkarmaktadır. Nash bu konuda Gilson’a yönelik olarak, “ona 

yapılacak yardım, bu metinlerin Augustinus’un yazdıklarının geri kalanıyla birlikte 

yorumlanması gerektiği ve söz konusu metinlerin Augustinus’un bilgi felsefesinin geri 

kalanının kendilerine dayanılarak yorumlandığı bir temel olmamaları gerektiği konusunda 

uyarıda bulunmaktır,”728 diyor. Nash’a göre Platon’un mağara metaforu Gilson için 

aydınlatıcı bir araç işlevi görebilir. “Ahlâkî eğilimleri nedeniyle pek çok insan Tanrı’yı fark 

etme gücüne sahiptir. Günah gibi şeyler insanı, varlıkta Tanrı’yı görmekten alıkoyar. 

Platon’un mağara benzetmesi faydalı bir örnek sağlamaktadır. ‘İnsan sadece büyük bir çaba 

sayesinde mağaradan çıkabilir’ der Platon. Duyu nesnelerinden insanı çıkarmak güçtür, öyle 

ki insan formları görebilsin. Formların görülmesinden sonra da güneşi (iyiliğin formu) 

görmek için yolun geri kalanını tırmanmak daha zahmetli bir iştir. Eğer Augustinus bu 

durumu hiçbir değişiklik yapmadan kabul etseydi, bu konum bu metinlerin mistisizm 

öğretmesini dileyenlerin iddialarını desteklerdi.  Fakat Augustinus, Platon’un yaptığı gibi 

formları Tanrı’dan ayırmadı. Onlar Tanrı’nın zihninde bulunmaktadır ve değişmeyen 

doğruluğu algılayan kişi –farkında olsun ya da olmasın- Tanrısal olanla iletişim içindedir. 

İnsanların zihni günah tarafından etkilenmeseydi onlar varlıkta mutlak gücü ve Tanrı’nın 

ulûhiyetini açıkça görebilirlerdi ve doğruyu bildiklerini kabul ederlerdi. İnsanın manevi 

gözleri varlıkta Tanrı’nın varlığının delilini görebilecek derecede açıldığında bile onun sahip 

olduğu Tanrı farkındalığı mistik bir tecrübe üretmez. Benzer şekilde, bir kişi doğruyu bilmek 

suretiyle Tanrı’nın doğasından bir şeyleri bildiğinin farkında olduğunda, o zorunlu olarak 

mistik bir durum için aday değildir. Dolayısıyla, bir doğrulukta görme bir doğru (Tanrı) 

görüsüne eşitse, onun Gilson tarafından atfedilen saçma sonuçları ima etmediği sonucuna 

ulaşabiliriz.”729 

Zihinsel görme olgusunun neliğini, genel karakteristiğini, işlevini ve insan bilgisindeki 

yerini kısaca özetleyerek bu konuyu sonlandırmak istiyoruz. “Augustinus, insan zihinlerinin 

basitçe Hristiyan imanının kesinliğini tanımakla doğruyu bulabileceğinden emindi. Buna göre, 

herkes başarılı olma potansiyeline sahiptir. Fakat Augustinus ayrıca Tanrı’nın insana akıl 
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verdiğini ve bu aklın doğruya giden bir yol olarak hizmet edebileceğini kabul eder. Aklın 

bunu minimum bir teist açıklama desteği ile başarabilmesi aklın gücünün ve Tanrı’nın 

yaratımının mükemmelliğinin işareti olarak görülmelidir.”730  

Burt, anlaşılır olanın (zihinsel görme diye isimlendirdiği şeyin) bilgisi konusunda 

Augustinus’un yasasını şu üç maddeyle özetler: 

“1- Değişmeyen temel idealara ve zorunlu ve mutlak olarak doğru olan yargılara ilişkin 

insan bilgisi Tanrı’nın bazı eylemlerine dayanmaktadır. 

2- Bir kişi görme yetisine sahip olmadığında (gözlere sahip olmadığında) ya da 

görülecek nesne görmeye hazır olmadığında ya da var olan bir nesneyi aydınlatacak ışık 

bulunmadığında, bir nesneyi göremeyeceği için ve bilen insanın böyle bir yeti, varlık ya da 

aydınlanma üzerinde etkisi olmadığı için, salt anlaşılırın bilgisini destekleyen ilâhî eylem en 

azından aşağıdakileri içermelidir: 

a) Tanrı’nın akıllı ruhu mükemmel, değişmez ve zorunluyu bilme (ve arzu etme) 

yetisine sahip olacak biçimde meydana getiren yaratıcı eylemi. 

b) Tanrı’nın kendisi sayesinde akıllı ruhun ilâhî bir imge içinde meydana getirildiği ve 

böylece temel idealar, mutlak doğrular üzerinde damgalanmış olarak sahip olduğu 

yaratıcı eylemi. 

c) Tanrı’nın kendisi sayesinde bu ilâhî ideaların ve doğruların zihin gözü tarafından 

görülmek üzere aydınlatıldığı destekleyici eylemi. 

3) Bu ilahi yardım ve insan zihninin zihinsel aktivite konusundaki gücü göz önünde 

tutulduğunda, eğer insanlar şimdi ruhun dokularına kazınmış temel idealara ve zorunlu 

doğrulara dikkat etmeyi tercih ederse, bu durumda onlar kendisi aracılığıyla ideaların 

görüldüğü bu zihinsel görmeye ulaşabilirler.”731  

Augustinus söz konusu yeti için “Beden gözünün bu maddi ışıkta kendine yakın olan 

şeyleri görmesiyle aynı şekilde zihin gözü kendi özel nesnelerini görür”732 der. Zihinsel 

görme, öyle anlaşılıyor ki, hem duyusal görme ve hem de ruhsal görmenin işleyişinden 

haberdardır ve bu nedenle gördüğü bir imgeyi ne zaman bir maddi nesne ile ilişkilendireceğini 

belirler. Zihinsel görmenin kendisinden altta bulunan görmelerden haberdar olması ve onlara 

hâkim olması Augustinus’un varlıkbiliminin zorunlu bir sonucudur. Bu durum görmeler 
                                                 
730 Bubacz, a.g.e., s. 223. 
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732 De Trinitate XII, 15, 24. 
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arasındaki ilişkiyi açıklamak bakımından hayati bir önem arz etmektedir. Üstte bulunan altta 

bulunanı denetler, yönetir, yönlendirir, korur ve etkiler. Daha önce sıklıkla ve detaylıca ifade 

ettiğimiz üzere zihinsel görme hem maddi şeylerin bilgisini sağlar ve hem de daha da önemli 

olarak ilim diye ya da apriori diye adlandırılan şeyi sağlar. Zihinsel görme, ruhsal görme 

tarafından yaratılan imgeleri anlamak için sadece kendi özel nesnelerini kullanmaz. O ayrıca 

temel idealara katılır. De Trinitate’den yaptığımız yukarıdaki alıntıda belirtildiği gibi, temel 

idealar zihnin bakışı altındadır. Gerekli olan şey sadece onlara bakma ve onları görmektir. Bu 

görme neticesinde o, maddeler dünyasını gördüğü temel idealara göre yargılar. Ruhsal 

görmedeki imgeleri yargılayabilmemiz sadece temel idealara başvurmakla mümkündür. 

Ancak bundan sonra biz fiziki dünyanın bilgisine sahip olabilir, fiziksel dünyanın doğru ve 

yanlışlarından bahsedebiliriz. Bu, görünüşün ötesine geçmektir. Zihinsel görme insanı 

hayvanlardan ayıran görmedir. 

Zihinsel görmenin konusu olan temel ideaların bulunduğu yer konusunda Platon’dan 

ayrılması Üçlü Tanrı anlayışını varlık bilimine uygulamasını sağlar. “Platoncu temel ideaları 

Üçlü Hristiyan Tanrısı ile birleştirmekle Augustinus çok daha kendine özgü bir hale 

bürünmektedir. O bu temel ideaların ebedi yerini Tanrı’nın sözde somutlaşmış doğası olarak 

tanımlar. Üçlemenin ikinci kişisi zamanın belli bir anında Hz. İsa’nın şahsında insan olan bu 

ebedi kişidir. Tüm yaratım ebediyetten bu yana bu biricik sözde mevcuttu. Bütün varlık 

varlığa gelmeden önce bile Tanrı’da yaşadı. Kâinat Tanrı’nın kendisi gibi mutlak olan sözdeki 

mutlak, değişmez ve sabit örneklere göre çalışan Babanın seçimi sayesinde ve benzer ve aynı 

şekilde mutlak Kutsal Ruhun bir tür derin düşünme eylemi sayesinde imkândan gerçekliğe 

geçmiştir.”733 

Söz konusu üçlemeyi Augustinus varlğı derecelendirmede de kullanır. Bu varlık 

derecelerinin her birinin bilgi felsefesinde özel bir işlev gördüğünü ve aralarında zorunlu bir 

bağ olduğunu gördük. Augustinus, varlığın formların içinde bulunabileceği üç kipinden söz 

eder: “Birincisi, Tanrı’nın zihninde bulunan mutlak arketip (örnek) olduğu gözüken 

formlardır. İkincisi, tikel şeylerin mutlak arketipe göre yaratılmaları nedeniyle sahip oldukları 

formdur. Çünkü tikel şeyler değişen oranlarda Tanrısal arketipe benzerler ve bu formlar 
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değişebilirdir. Son olarak, formların insanın zihninde bulunduğu bir anlam vardır. İnsanın 

formlara sahip olması bilgiyi mümkün kılar.”734 

Augustinus Platon’un etkisini üzerinden atmakla kalmaz onu eleştirecek düzeye de 

ulaşır. Bu eleştirici tutum formların bilgisini nasıl elde ettiğimiz konusunda özellikle dikkat 

çekici bir hal alır. Bubacz’ın bildirdiğine göre, “Augustinus’un düşüncesi insan zihninin ilâhî 

idealara nasıl ulaştığını açıklamada Platon’un kuramından ayrılır. O, Platonla birlikte zihin 

boşluğunda depolanmış kesin şeylerin bir tür bilgisine sahip olduğumuzu kabul eder. Ancak 

dikkatini özel olarak Meno’daki genç köleye çevirdiğinde mutlak doğruların bilgisinin 

kaynağı olarak anımsamayı reddedir. Bunu mutlak doğrulara önceki bir yaşamda ulaşırız 

şeklindeki düşünceyi reddederek yapar. Platon insan ruhunun insanın bedene sahip 

olmasından önce yaşadığını bize göstermeye çalışmıştı. Mutlak doğruları öğrenmekten çok 

biz onları anımsarız. Ancak Augustinus, Meno’daki kanıtın işe yaramayacağını söyler. Bu 

yaşamda geometriciler çok seyrek bulunur, dolayısıyla önceki yaşamda da onların çok seyrek 

bulunduğunu öngörmek için iyi bir neden vardır. Kölenin kanıtı anımsadığı farz edilmiştir. 

Ancak kanıtı anımsaması için kölenin önceki yaşamda geometrici olması gerekmektedir. 

Sokrates şanslı bir tercihte bulunmuştur, çünkü genç köle önceki yaşamında geometrici 

olmasaydı kanıtı anımsayamazdı. Bu nedenle, Meno anımsamayı mutlak doğruların bilgisinin 

kaynağı olarak inşa edemez.”735 

Bununla birlikte, Augustinus Tanrı anlayışını oluştururken Platon’un İyi’nin Formu 

öğretisinden epeyce faydalanır. O, en yüksek form olarak Platon’un İyi’nin Formu 

düşüncesini yorumlar. “Augustinus İyi’nin Formunu Tanrı olarak yorumladığı müddetçe, bu 

ona kendi Tanrı’sı ve mutlak doğrular arasındaki ilişkiyi anımsattı. Tanrı (ontolojik dayanak 

anlamında) formların mutlak ve değişmez nedenidir ve (etkin neden anlamında) formlardan 

sonra şekillendirilmiş olan uzamsal dünyanın nedenidir. Böylece sonsuz akıllar mutlak 

doğrulardır ve doğru olduğu söylenen tikel şeylerle karıştırılmamalıdır, fakat mutlak doğrular 

da Tanrı’nın kendisi olan doğruluktan ayırt edilmelidir.”736 

Bu mutlak doğruları ya da başka bir ifadeyle temel ideaları aydınlanma sayesinde 

bildiğimizi daha önce söylemiştik. Söz konusu temel formlar yargılarımızın ölçütlerini 

oluşturmaktadır ve bilginin oluşumu için zorunludur. Augustinus’un bu ölçütlere erişimimize 
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dair açıklaması onun aydınlanma kuramını meydana getirir. Bu bölümde aydınlanmadan 

zaman zaman söz ettik. Ancak bu konuyu önemine binaen biraz daha derinleştirmek ve 

açıklamak istiyoruz. 

2 Aydınlanma Kuramı 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anladığımıza göre, bilgi Augustinus için dünya 

ile basit bir karşılaşmadan çok daha fazlasını içeren karmaşık bir süreçtir. Burada bilgi 

denildiğinde söylenmek istenilen, insanın doğal bilgisidir, mistik ya da otoriteye bağlı olan 

bilgi değildir. Bilgi felsefesinin konusu olabilen bilgi türü felsefî, yani akla dayalı açıklamalar 

ister. Augustinus’un aydınlanma kuramı mutlak doğruların bilgisi üzerine felsefî 

çözümlemedir. Augustinus bu mutlak doğruları bilgi felsefesi içine aldıysa ve onlara bilginin, 

yargıların ölçütleri olarak belli işlevler yüklediyse, onlara nasıl ulaştığımızı ve onların 

bilgisinin ne tür bilgiler olduğunu felsefenin ve aklın ilkeleri içinde açıklayabilmeli ve 

temellendirebilmelidir ki, böylece onun düşüncesi felsefi tutarlılık içersin ve felsefe olarak 

değer arz etsin. Anladığımız kadarıyla Augustinus bu konunun fazlasıyla farkındadır. O bu 

mutlak doğrulara (bu doğrular Kant’tan sonra apriori olarak adlandırılmıştır) sihirli ulaşım 

yöntemleri önermez, aksine onlara ulaştıracak felsefi yolu inşa etmeye çalışır. 

Augustinus “ruhun gözü olan zihnimiz hakikatin ışığıyla aydınlatılıncaya dek ne ilme ve 

ne de doğruluğa ulaşabilecektir”737 diyor. Bu söz, ister apriori doğrular olsun ve isterse maddi 

dünya ile ilgili olsun tüm bilgimiz bir ışık tarafından aydınlatılmayla elde edilir anlamına 

gelmektedir. Bu ışık tarafından aydınlatılmadıkça insan bilgisizdir, bilmemek bu ışığı 

görememektir, dolayısıyla da bilmemek körlükle eşdeğerdir. Ancak ve ancak tinsel ışığa 

ulaşıldığında insan bu körlükten kurtulabilir. 

Augustinus insanların bu ışığa duyarsız kalmalarını onu görememelerinin nedeni olarak 

düşünür. “Güneş görebilenlerin ve kör olanların karşısında parlar, fakat bunların her ikisi de 

onu göremez.”738 Söz konusu bu ışık bütün insanlara açıktır. Ancak onu görmeye çalışmak ve 

onunla aydınlanmak insanların kendi özgür iradelerine kalmıştır. Bu ışıktan faydalanmak artık 

insanların kendi yetenekleriyle ve mizaçlarıyla ilgilidir. “Bu özel ışık zihnimiz üzerine parlar 
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ve tüm diğer şeyler hakkında doğru yargılarda bulunmamızı sağlar. Yargılama yetisi ışığı 

alma yetimizle orantılıdır.”739 

O, bu ışıktan bahsederken kesin ifadeler kullanır. Bunu, Augustinus’un felsefi tutarlılık 

kaygısıyla bir çözüm aramadığına, tam aksine inandığı ve bildiği bir şeyi dillendirdiğine 

yorabiliriz. Ona göre, “Kendisiyle tüm bunları ayırt ettiğimiz, kendisiyle bilmeden 

inandığımız şeyin, bilginin nesneleri olarak düşündüğümüz şeyin, hangi fiziki şekli 

anımsadığımızın, neyi imgelediğimizin, duyu organının algıladığı şeyin, zihnin bedenin 

suretinde imgelediği şeyin, anlık için kesin olarak var olan fakat herhangi bir fiziksel nesneye 

benzemeyen şeyin, farkında olduğumuz ışığın kendisi, tüm bu zihinsel eylemlerin kendisiyle 

ayırt edildiği bu ışık, görünmez ve tanımlanamaz, fakat anlaşılır bir şekilde parlar ve onun 

kendisi onun sayesinde gördüğümüz kesin gerçeklikler denli kesin bir olgudur.”740 

Bu ışık doğrunun bilgisi için zorunlu bir koşul mudur, yoksa doğrunun kendisi midir? 

Bu soruya Augustinus’un yanıtı şöyledir: “Işık hem diğer şeyleri gösterir hem de kendini. 

Sözgelimi, ceketini aramak için bir lamba yakarsın ve yanan lamba ceketini bulman için sana 

ışık verir. Sen lambayı yakdığında lambanın kendisini görmek için mi yaktın? Yanan bir 

lamba karanlığın kapladığı şeyleri göz önüne serme ve aynı zamanda da kendini sana 

gösterme kapasitesine sahiptir.”741 Bu alıntı, ışığın hem doğrunun bilgisi için zorunlu koşul 

olduğuna ve hem de böyle bilginin nesnesi olduğuna işaret eder. Lamba analojisi bu noktada 

iyi bir örnektir. Her mutlak doğru bir lamba gibidir. Doğruluk ve doğruyu bilmenin zorunlu 

koşulu arasında gerçek bir ayrım çizilmemiştir. Burt bu metni yorumladığında, “Augustinus 

bu olgunun varlığından kesin olarak emin olmakla birlikte söz konusu aydınlanmanın 

oluşumunun kesin şekli onun için bir bilmece olarak kalmıştır. Aydınlanma zihnin mutlak ve 

değişmez şeylere ilişkin bilgisi için tek mantıklı açıklamadır”742 demektedir. Bubacz da bu 

konuda yazdığında aydınlanmanın temel idealara erişimin tek açıklaması olacağını ve 

aydınlanmanın bu konuda kendine düşen işlevi yeterince yerine getirdiğini söyleyerek bunu 

somut bir örnekle açıklamaya çalışır. Ona göre, “Aydınlanmayı temel ideaların yaratıcı 

yapısına ilişkin bir açıklama olarak inceleyebiliriz. Bizim sorunumuz, ilâhî idealarla 

insanların zihinlerinin Tanrı’nın zihnine doğrudan erişimi gerekli kılmaksızın algıladığı 

idealar arasındaki ilişkidir. Aydınlanma öğretisi bunu başarır. Biz sıradan fiziki ışığın fiziki 

                                                 
739 De Civitate Dei XI, 27, 2. 
740 Epistolae 120, 2,10. 
741 In Johannis Evangelim XXV, 4. 
742 Burt, a.g.e., s. 128. 
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nesneleri bir gözlemci için nasıl ortaya çıkardığını yeniden düşünerek aydınlanmanın bunu 

nasıl gerçekleştirdiğini görebiliriz. Güneş etkin bir şekilde ağaçların algısını zihnimize 

nakletmez. Güneş ya da başka bir ışık kaynağı ağaçları görmemiz için zorunlu bir koşuldur, 

fakat yeterli değildir. Başka etkenler de devrede olmalıdır; çevre koşulları, gözlemciyle ilgili 

bazı koşullar. Aydınlanma ve anlamanın durumu daha basit fakat benzerdir. Temel idealar 

bireysel bilgiye ait olmaları dışında kendilerinin bilinmeleri için zorunlu olan koşulların 

hepsini sağlarlar. Temel idealar, güneşin ağaçların bilgisini etkin bir şekilde bedensel duyuda 

ekmesinden daha aktif bir şekilde kendilerini insan zihnine aktarmazlar. Aydınlanma, anlayan 

zihin tarafından sağlananlar dışında, anlamanın tüm ön koşullarını insan zihnine sağlar.”743 

Burada insan zihnine yapılan vurgu önemlidir. Bilgi aydınlanma nedeniyle insan 

zihnine kendiliğinden akmaz. Ayrıca bu aydınlanmanın duyu bilgisiyle ilgili olmadığını, 

temel ideaların bilgisiyle ilgili olduğunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. “Augustinus’un 

aydınlanma kuramı duyu verilerinden gelen bilgiler üzerine kurulmamıştır; bu bir tür duyu 

bilgisi kuramı değildir. Bu tür doğrular bizim gerçek kabul ettiğimiz ve inandığımız 

doğrulardır.”744 “Bir kıyaslama yapılırsa, maddi şeylere dair bilgimizin anlaşılması kolaydır. 

Bir ses duyduğumuzda ya da bir renk gördüğümüzde kendisi aracılığıyla onları bildiğimiz şey 

onların bildirdiği maddeden daha yüksek bir düzeye sahiptir. Fakat ebedi olan ve hiçbir 

zaman değişmeyen mükemmel ve doğru idealarını öğrendiğimizde öğrenilen nesneler bizim 

kusurlu ve değişen zihnimizi aşarlar. Böyle nesnelerin zihinde bulunduğunu ifade etmek 

yeterli değildir. Bizden çok daha üstün varlıklarla karşı karşıya olduğumuzda, onlar 

kendilerini göremeyeceğimiz derecede farklı olabilirler. Sıra dışı nesneler her zaman 

etrafımızda bulunan, ancak özel mor ötesi bir ışınla aydınlatılana dek görülemeyen sıradan 

maddi şeyler benzeri bir şeydir.”745 Yani ışığın niteliği ile ışığın aydınlattığı, ortaya çıkardığı 

nesne arasında bir paralellik vardır. Güneş ışığı duyunun nesnelerini ortaya çıkarır fakat 

zihinsel görmenin nesnelerini ortaya çıkarmaz. “Zihinsel görmenin meydana gelmesi için ışık 

nesnenin mükemmelliğine tekabül etmelidir. Sadece mor-ötesi ışın tarafından meydana 

çıkarılabilen nesneleri görmek için ‘beyaz ışık’ yeterli değildir ve yaratılmış güneşlerin 

değişen ışık içeriği mutlak ve değişmez olanı ortaya çıkaramaz. Kendisinden daha üstün olanı 

görmesi için ruh benzer şekilde daha üstün bir ışık tarafından aydınlatılmalıdır. Vahşi 

hayvanlar maddi şeyleri görme konusunda daha keskin gözlere sahip olabilirler, ancak sadece 
                                                 
743 Bubacz, a.g.e., s. 149-150. 
744 A. Kadir Çüçen, a.g.e., s. 56. 
745 Burt, a.g.e., s. 127. 
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olağanüstü bir dürtü tarafından bilmeye sevk edilen biz insanlara ‘maddi olmayan ışık’ 

bahşedilmiştir ve bu ışık tarafından zihinlerimiz öyle aydınlatılır ki biz onun sayesinde dünya 

hakkında doğru bir şekilde yargılar oluşturabiliriz: Neyin adil ve neyin adil olmadığını 

görmek, ‘varım’ ve ‘var olduğumu biliyorum’ gibi yargılarda bulunan mutlak kesinliği fark 

etmek. Bu maddi olmayan ışık, tıpkı güneş ışınlarının günlerimizin renkleri tarafından 

yansıtılabilecek ve bedenimizin gözleri tarafından algılanabilecek şekilde var olması gibi, 

hem bilinen zihinsel nesnelere ve hem de kendilerini gören zihin gözüne uygundur.”746 

Bu noktada zihinsel görmeyi sağlayan ışığın niteliklerine bakarak onun zihne mi yoksa 

Tanrı’ya mı ait olduğu konusunda daha açık ayrımlar yapabilecek konumdayız. Bunu yapmak 

önemlidir, çünkü Augustinus’un bilgi felsefesinde bu ayrımın özel bir yeri bulunmaktadır. 

Akıldan bahsettiğinde Augustinus’un, akla ışık, yaratılmış ışık gibi sıfatlar atfettiğini 

söylemiştik. Ancak bu ifadeleri Augustinus’un şu metniyle birlikte düşünmek onu doğru 

anlama bakımından son derece önemli olabilir: “Ve yine hiçbir zaman görmediğim bir 

Alexandria kavramı oluşturma eylemi, bildiğim Kartaca’yı düşünmekten daha farklıdır. Fakat 

bu farklılık, kendilerini görmekle bildiğim maddi şeyleri düşünmem ile adalet, iffet, iman, 

doğruluk, sevgi, iyilik ve bu türden şeyleri anlamam arasındaki farkla karşılaştırıldığında 

önemsiz kalır. Bu şeylerin kendileri arasındaki ayrım kadar, kendisi ile diğer şeyler arasındaki 

ayrımın açık bir algısını bize veren bu anlaşılır ışığı betimleyebilir misin? Yine de bu, 

Tanrı’nın ışık olduğunun söylenebildiği anlam değildir, çünkü Tanrı yaratıcı iken, bu ışık 

yaratılmıştır. Işık yapılmıştır ve O yapıcıdır. Işık değişebilirdir. Çünkü zihin sevmemeden 

sevmeye, ihmalkârlıktan bilgiye, unutkanlıktan anımsamaya doğru değişir. Ancak Tanrı 

iradede, doğrulukta ve mutlaklıkta hep aynı kalır.”747 Burada yaratıcı olan ve yaratıcı olmayan 

ışık olarak sunulan anlatılar net bir karar vermemize olanak tanımıyor. Fakat biz De Genesi 

Ad Litteram’da geçen konuyla ilgili metni göz önünde bulundurduğumuzda belirli bir fikir 

edinme olanağı elde edebiliyoruz: “Çünkü bu ışık zaten Tanrı’ın kendisidir, diğer yandan, ruh 

yaratılmıştır ve akıl ve zihinde onun imgesi yaratılmıştır. Ve ruh gözünü bu ışığa diktiğinde 

kendi zayıflığı içinde titrer ve bunu uzun süre yapamaz. Fakat ruh anlayabildiği her şeyi bu 

ışık nedeniyle anlar.”748 Bu metinle birlikte düşündüğümüzde Tanrı’nın yaratılmamış ışığı ve 

zihnin yaratılmış ışığı olmak üzere bilgiyi mümkün kılan iki ışığa sahip olduğumuzu 

görüyoruz. Böylece bilgiyi mümkün kılanın Tanrısal ışık mı yoksa zihinsel ışık mı olduğuna 
                                                 
746 De Civitate Dei XI, 27, 2; De Trinitate XII, 15, 24. 
747 Contra Faustum Manichaeum XX, 7. 
748 De Genesi Ad Litteram XII, 31, 59. 
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ilişkin soru çözülmekte, çelişki kaldırılmaktadır. İnsanın zihni ve bilgisi doğal bir bilgidir, 

çünkü bilgi insan doğasının ayrılmaz parçası olan zihinsel yetilerden çıkarılmaktadır. İnsan 

tarafından sahip olunan bilginin Tanrı’nın zihninden fışkıran doğruluğun bir yansıması olduğu 

düşünülebilir. Tıpkı ayın yansıttığı ışığı güneşten alması gibi, insanın ışık diye nitelenen zihni 

yaratılmış bilme gücünü kaynağından, Tanrı’dan alır.  

Ancak Augustinus’un bu konuda insanı zaman zaman ikilemde bıraktığını da kabul 

etmeliyiz. Sözgelimi o, Contra Faustum Manichaeum’da söz konusu ışığın Tanrı ile 

özdeşleştirilmemesi gerektiğine işaret eder. “Tanrı ışığın kaynağıdır. Işık Tanrı değildir. Zihni 

aydınlatan ışık Tanrı olamaz, çünkü Tanrı bir yaratıcı iken ışık yaratılmıştır. Tanrı onun 

yaratıcısıdır ve daima değişmeyendir.”749 Diğer yandan yukarıdaki metinle ortak bir şekilde 

Tanrı’yı ışıkla özdeşleştirir. Ona göre, “Eğer belli bir zamanı tamamen zihinsel sorunları 

düşünmeye ayırırsak, Tanrı’nın bizim zihinlerimizden daha üstün bir varlık olduğunu ve Tanrı 

olan ışığın karşılaştırılamaz bir şekilde zihnin kendisi tarafından aydınlatıldığı ışıktan üstün 

olduğunu anlamamız gerekir. Zihnin görülmez ışığına hayran kalabiliriz, ancak Tanrı olan 

Işık karşılaştırılamaz bir şekilde daha üstündür.”750 Bu alıntıları yukarıda söz ettiğimiz şekilde 

uzlaştırmak mümkün görülüyor. Bu ışığı Tanrı ile özdeşleştirmek zorunda olduğumuz kanaati 

ağır basıyor. Hem Augustinus’un yukarıda verdiğimiz metinlerini ve hem de zihnin 

özelliklerini göz önünde tuttuğumuzda bu çıkarımdan kaçamıyoruz. Bu ışık zihne akar, zihnin 

içinde işler, aynı zamanda da zihne aşkındır. O aydınlattığı nesneden ve aydınlatılan ruhtan 

farklıdır. Bu ışığın aydınlatmasının ve de sonuçta ortaya çıkan aydınlanmanın ana nesnesi 

Tanrı’dır. Fakat bu aydınlanma Tanrı’nın bilgisiyle sınırlı kalmaz, daha aşağıya, insan 

bilgisinin her alanına yayılır. Bu ışık ve onun sağladığı aydınlanma yardımıyla bilgimizin tüm 

düzeylerini sınıflandırırız ve yargılarız. Bu düzeyler algıladığımız maddeler dünyasından salt 

anlaşılır olan rakamların bilgisine, inandığımız Tanrı’nın bilgisinden zihnimizde 

imgelediğimiz şeylere kadar bilgimizin her alanına uzanır. Yargılama işlemini anlattığımızda 

da dikkat çektiğimiz gibi, zihni aydınlatan bu Tanrısal ışık sayesinde bilgimizin bu çeşitli 

nesnelerini yargılarız ve değerlendiririz. 

Bu noktada artık aydınlanma kavramını değil, Tanrısal aydınlanma kavramını 

kullandığımıza dikkat edilmelidir. Zihinsel aydınlanma ve Tanrısal aydınlanma farklı şeylere 

işaret eder. Bu kavrama erken dönem eserlerinden De Magistro’dan itiraren rastlamaktayız. 

                                                 
749 Contra Faustum Manichaeum XX, 7. 
750 Epistolae 147, 18, 45. 
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Bu kavram ya da öğreti çok kullanılmasına rağmen tam olarak anlaşılması güçtür. Bununla 

birlikte bu öğretinin Tanrısal aydınlanma diye isimlendirilmesinin yerinde bir tercih olduğu 

gözükmektedir. Çünkü daha önceki alıntılarımızı da göz önünde bulundurduğumuzda 

Augustinus zihnin Hz. İsa ya da Tanrı’nın yardımıyla kendi ussal nesnelerini ayırt edebildiği 

ışığıdır diye ondan söz etmektedir. Burt bu ışığı güzel bir benzetmeyle şöyle tanımlar: “Işık 

ister temel idealar sayesinde parlasın, isterse onlar üzerinde parlasın, ışığın kaynağı hâlâ her 

bireyde yüzyıl kendi kendine yeten bir lamba inşa edip sonra kendi işlerine devam eden 

deistik bir Tanrı gibi çalışmayan Tanrı’nın kendisidir. Tanrı herkese sadece iyiyi yapmakta 

değil, fakat aynı zamanda doğruyu görmekte de yardımcı olan her bireydeki sürekli etkin bir 

varlıktır.”751 “Bir kez insanlar sevgi ile kendilerini arındırdıklarında, artık etkinlik değişen, 

geçici, kusurlu tecrübe dünyasını kendisi sayesinde ölçebildiğimiz mükemmel, mutlak 

örnekleri anlamada zihne ‘aydınlanma’ aracılığıyla yardımcı olan Tanrı’ya yönelir. Zihin bu 

aydınlanma sayesinde gerçekliğin var olma biçimini, düşünme yöntemini ve nasıl 

davranmamız gerektiğini düzenleyen bu yasaları anlayabilir. O, bu değişen doğruluklar 

dünyasında zorunlu olarak doğru olan bir şeylerin bulunduğunu anlayabilir.”752 

Bu ışığa insan nasıl ulaşır? Tanrı’nın ışığı bütün insanlara eşit bir şekilde açıktır, ancak 

bu konuda onlara düşen bazı görevler vardır. “Aydınlanmayı gerçekleştirecek şekilde 

yaratılmış olmaları nedeniyle değil, fakat onu alabilecek yetilere sahip olarak yaratılmaları 

nedeniyle bu aydınlanma tüm insanlar için elde edilebilirdir. Tanrı iyiliği nedeniyle içtenlikle 

onu isteyen ve onu elde etmeye hazırlanırken (maddeden uzaklaşmak suretiyle) kendilerini 

arındıranlardan bu ışığı esirgemez. Bu nedenle, bu süreçte insanlar etkin bir role sahiptir. 

Onlar neyi bilmediklerini ve neyi niçin arzu ettiklerini fark etmelidirler. Onlar dikkatlerini 

dağıtan şeylerden kendilerini arındırmalıdırlar. İnsanların zihinlerinin ve iradelerinin kusurlu 

olması nedeniyle tüm bunları yapmada onların Tanrı’nın yardımını gereksinecekleri doğrudur. 

Fakat Augustinus böyle bir yardımın onu içtenlikle isteyenlerden Tanrı’nın lütfu nedeniyle 

esirgenmeyeceğine ikna olmuştu.”753 Çüçen’in ifadeleriyle, “İnsan bu doğal ışık için hazır 

olmalıdır. Belki insan bilmeden de bu ışıkla aydınlanabilir. Eğer bir kişi mutlak doğruyu ve 

hakikati bilmek ve görmek için hazırsa, onun aydınlanması ve doğruyu görmesi kolaydır. 

Doğal ışık bize daha önce karanlık olan ya da bilmediğimiz şeylerin bilgisini veren ve 

                                                 
751 Burt, a.g.e., s. 130. 
752 A.g.e., s. 120. 
753 Epistolae 120; De Genesi Ad Litteram XII, 31, 59. 
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aydınlatan ışıktır. Duyu bilgisine açık olmayan doğal ışık vasıtasıyla doğru ve hakikati 

görebilir ve bilebiliriz.”754 

Bazen Augustinus bu hazır oluşu farklı şekillerde açıklar, insanın doğasının Tanrı’ya 

boyun eğecek şekilde yaratıldığını, yani ilahî aydınlanmaya eğilimli olarak yaratıldığını, 

insanın kendisi üzerinde düşünerek, kendini bilerek bu ışığı fark edeceğini belirtir. “Delphic 

Oracle’ın ‘Kendini bil’ emriyle karşılaştığında o, zihnin doğrudan kendini bilmek dışında 

herhangi bir şey yapamayacağını ifade eder. O halde bu emir niye! Çünkü zihin kendinin 

bilincinde olabilir. Ben onun kendisi üzerinde düşünmesi gerektiğine ve kendi doğasına göre 

yaşaması gerektiğine inanıyorum. O, Tanrı’ya tabi olmalı ve Tanrı’ya yönelmeli. Gerçekte o 

sanki kendini unutmuş gibi sapkın arzular nedeniyle birçok şeyler yapar. Kendi kendine var 

olmak yetmez: Kendini bilmesi için bir kimse kendisi üzerinde düşünmelidir, yalnızca sonra 

anlama meydana gelebilir. Kendini bilme emri benin unutulmasına neden olan duyu 

imgelerinde aşırı soğrulmadan çıkma ve kendine dönmedir.”755 

Copleston bu düşünceleri ele aldığında Augustinus’un bazı çelişkiler sergilediğini görür. 

Ona göre, “Augustinus, örneğin, hiçbir şekilde iyi bir insan olmaksızın bir kişinin mutlak ve 

zorunlu doğruları, matematiksel ilkeleri anlayabileceğinin tamamen farkındaydı; böyle bir 

adam bu doğruları nihai zemininde göremeyebilir, ancak şüphesiz o bu doğruları görür. 

Şimdi, Tanrı’ya yaklaşmak için ahlâkî arınmanın zorunluluğuna ruhsal öğretisinde bu denli 

vurgu yaptığında ve Tanrı’yı görmenin öbür dünyaya bırakıldığının çok iyi farkında olduğu 

halde, böyle bir insanın Tanrı’nın özünü görebileceğini nasıl önermiş olabilir? Yine tıpkı 

Augustinus’un kendisinin Hristiyanlığa dönmeden önce algısal güzelliğin düzeylerini ayrıt 

edebilmesi gibi, ruhsal ve ahlâkî olarak Tanrı’dan çok uzak olan bir insanın Canterbury 

Katedralinin Nissen Kulübesinden daha güzel olması gerçeğini pekâlâ takdir edebilir. 

İtiraflar’ın ünlü bir pasajında o şunları söyler: Senin sevgini çok geç elde ettim, o kadar eski 

ve üstelik o denli yeni olan güzelin kendisi, seni o kadar geç sevdim ki. Yıkılmış bir şekilde 

kendimi adilce yaratmış olduğun, senin yaratımın olan şeyler üzerine attım.”756 Copleston’un 

gördüğü çelişkinin çözümü kendi ifadeleri içinde yer almaktadır. Çünkü ilâhî ışık bilimlerin 

bilgisiyle değil, Tanrı’nın ve Tanrı’nın zihnindeki temel ideaların aydınlatılmasıyla ilgilidir. 

Copleston bu konudaki çelişkilerine devam ediyor. Ona göre, “Aydınlanma öğretisi sayesinde 

                                                 
754 Çüçen, a.g.e., s. 55-56. 
755 De Trinitate X, 5, 7; XIV, 6, 8. 
756 Copleston, a.g.e., s. 60-61. 
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ruh mutlak ve zorunlu doğruları kavradığında, ilahî aklın içeriğini de kavraması anlaşılmaz 

görünmektedir. Mutlak doğruların konumunu insan zihni tarafından kavranıldığı şekliyle 

Augustinus’un nasıl kavradığını kesin olarak ifade etmek mümkün değildir. Sorunun ontolojik 

yanını o muhtemelen hiç incelememiştir. Fakat salt Yeni-Platoncu ya da ontolojik bir yorumu 

kabul etmekten çok, mutlak doğruların ve ideaların Tanrı’da bulundukları şekliyle yaratıcı bir 

işlev yerine getirdiklerini farz etmek daha tercih edilirdir. Yani, Tanrı’dan insan zihnine gelen 

ışık zihnin mutlak doğrulardaki değişmezlik ve zorunluluğun niteliğini görmesini sağlar.”757 

Burada Copleston, Augustinus’u sanki söylemediği şeylerden dolayı yargılamaktadır. 

Augustinus Tanrısal ışık sayesinde irade eden zihnin temel ideaları görebileceğini söylüyor, 

fakat bu ilâhî aklın tüm içeriğinin kavrandığı anlamına gelmez. İnsanlar yetenekleri oranında 

bu içeriklerin bir bölümüne erişebilirler. Aksini söylemek insan doğasına aykırı davranmak 

olur. Bununla birlikte mutlak ideaları insan zihni tarafından kavrandığı şekliyle 

Augustinus’un nasıl kavradığını anlamak zordur dediğinde Copleston haklı bir konuyu dile 

getirmektedir. Çünkü bu konuda belki de konunun doğası nedeniyle bazı belirsizlikler 

bulunmaktadır. 

Copleston, Gilson’ın aksine, bu şekilde mutlak doğrulara erişimimizin açıklanmasında 

varlık bilimcilik bulunmadığını düşünür. Daha önceki eleştirilerinin aksine, Augustinus’un 

zihne atfettiği etkin gücü göz önünde bulundurarak hataya düşmez. Platon ve Plotinus’la 

ilişkisi içinde Augustinus’u ele almak daha yerinde yargılarlarda bulunmasına neden olur. 

Copleston’a göre, “Augustinus, güneş tarafından aydınlatılmadıkça şeylerin değişmez 

doğrularını algılayamayacağımızı söylemektedir. Zihni aydınlatan bu ilahî ışık, kendisi 

anlaşılır ışık olan, kendinde, kendisi nedeniyle ve kendisi aracılığıyla zihne açık olan tüm bu 

şeylerin aydınlık hale geldiği Tanrı’dan gelmektedir. Augustinusçu okula özgü bu ışık 

kuramında Augustinus Yeni-Platoncu temaları kullanır ve bu temalar Platon’un İyi ideasıyla 

güneşi karşılaştırmasına, daha aşağı ve anlaşılır nesneleri ve ideaları aydınlatan İyi İdeasına 

dek geri gider. Plotinus’a göre Bir ya da Tanrı güneştir, aşkın ışıktır. Bununla birlikte ışık 

metaforunun kullanımı kendiliğinden Augustinus’un neyi kastettiği hakkında açıkça çok şey 

söylemez. Allah’tan, Üçleme Üzerine’nin şu metni bize yardımcı olmaktadır. Bu metinde 

Augustinus şunu söyler: ‘Zihnin yapısı öyledir ki, doğal düzende anlaşılır şeylere 

yöneltildiğinde, Tanrı’nın kurallarına göre anlar, belli bir tinsel ışıkta görür. Bu tinsel ışık, 

tıpkı maddi ışıkta birbirine yakın nesneleri gören maddi göz gibi özgün bir yapıya sahiptir.’ 
                                                 
757 Copleston, a.g.e., s. 61. 
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Bu sözlerin söz konusu aydınlanmanın, güneşin ışığının gözün nesneleri için gördüğü işlevi 

zihnin nesneleri için icra eden tinsel bir aydınlanma olduğunu ima etmektedir. Başka bir 

ifadeyle, güneş ışığının maddi şeyleri göz için görünür kılması gibi ilahî aydınlanma da 

mutlak doğruları zihin için görünür kılar. Buradan, zihin tarafından, Tanrı ya da anlaşılır ışık 

tarafından görülen şeyin aydınlanmanın kendisi olmadığı, fakat zorunlu ve mutlak 

doğrulardaki zorunluluk ve mutlaklık niteliklerinin Tanrı’nın etkinliği tarafından zihin için 

görünür hale getirildiği sonucu çıkar. Bu kesinlikle varlıkbilimsel bir kuram değildir.”758 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ilâhî aydınlanmanın mutlak doğruların, başka bir 

ifadeyle apriori doğruların bilgisini sağlamasına ilaveten, ilâhî aydınlanmanın insan bilgisinin 

her alanına yayıldığını görüyoruz. Tanrısal ışık tarafından apriori bilgiler, temel idealar 

zihinsel olarak görünür kılınır ve temel idealarla dış dünya üzerine yargılarımız arasındaki 

ilişkiyi anlatırken ifade ettiğimiz gibi, bu bilgi bilgimizin her alanına yayılır. Matthews bizim 

söylediklerimize paralel şeyler söylemekte ve bu konu için bir örnek sunmaktadır: 

“Augustinus’a göre tüm insan anlamasının bu kaynaktan hâsıl olduğunu düşünmek için iyi 

nedenler bulunmaktadır. O, anladığımız her şeyle ilgili olarak dışımızdan konuşan 

konuşmacıya değil, fakat içeriden zihne hâkim olan Doğruya başvurduğumuzu söyler… Bir 

başörtüsünün ne olduğuna ilişkin doğruyu öğrenmek için, Augustinus bedensel duyulardan 

faydalanmamız gerektiğini farz eder. Aslında o gerçek bir başörtüsünü bedensel duyularla 

algılayabilmek zorunda olduğumuzu düşünür. Ancak gösterim ya da kanıtın kapalılığı, 

başörtüsünü görmenin hiçbir miktarı ya da onlara işaret etmek ya da onları sergilettirmek 

kesinlikle başörtüsünün işaret ettiği şeyi ve böylece bir başörtüsünün ne olduğunu açıklığa 

kavuşturmayacaktır, anlamına gelir. Eğer biz bir başörtüsünün ne olduğunu kavramayı 

başarırsak, bu ilâhî ışığın içsel aydınlatması sayesindedir.”759 Burada hemen belirtmek gerekir 

ki, başta söyledikleri çok yerinde iken Matthews örnek konusunda yanılmaktadır. Çünkü 

Tanrısal ışığın dış dünyaya ya da maddi nesnelerle ilgili bilgimize yansıması bu şekilde 

değildir. Tanrısal Işık zihnin anlaşılır şeyleri görmesini sağlar. Zihin dış dünyanın bellekte 

bulunan imgelerini bu anlaşılır şeylerin, temel ideaların bilgisi çerçevesinde yargılamalıdır. 

Ayrıca, bilgiden bahsettiğimizde önermeleri ya da yargıları göz önünde bulundurmalıyız. 

Matthews’in yukarıda söz ettiği “başörtüsü” örneği bilgi değil, sadece dış dünyanın bir 

nesnesidir. Duyusal görme sayesinde ruh bu nesneden haberdar olur. Sonra onun bellekte 
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tinsel imgesi oluşturulur. En sonunda zihin, başörtüsünün imgesi ile ilgili yargıları Tanrısal 

Işığın sağladığı temel idealara göre oluşturur ya da oluşturulmuş olan yargıyı yine temel 

idealara göre denetler. Paul Helm’in Augustinus’un bilgi anlayışını betimleyen ifadeleri bu 

bağlamda son derece açıklayıcı olabilir. “Bilgi, tipik bir şekilde hem çözümlemeyi ve hem de 

kanıtı içiren tam önermesel anlama için Augustinus’un kullandığı başka bir isimdir. O, eski 

terimlerle, aklî açıklamanın kendisine eşlik ettiği doğru inanç olarak ya da doğru yorumlanmış 

önermelerin söylediği şeyin nedenlerine ilişkin bir anlamayı içeren inanç olarak 

tanımlanabilir… Böylece bilgi yalnızca önermesel terimler içinde anlaşılmaktadır. Bazı 

önermelerin doğruluğuna akıl ile ikna olma durumu.”760 

Nash aydınlanmanın nedenini ve insani bilgideki yayılımını biraz mistik bir tarzda 

açıklar ve onun anlaşılmazlığına işaret eder. Ona göre, “aydınlanma inanmada, bilmede, 

anımsamada, imgelemede, duyumsamada ve aslında bilginin her alanında rol oynar. O ayrıca 

ilâhî ışık öğretisini ruhun kendi kendine yeterli olmaması, hiçbir ruhun kendisi için ışık 

olamayacağı hususunu açıklamak için kullanır. Aksine zihnimiz Tanrı’nın ışığına katılma 

tarafından aydınlatılmalıdır. Her ne yaparsak yapalım –düşünme, konuşma, eylemde 

bulunma- Tanrı’nın yardımını gereksiniyoruz. Augustinnus felsefesinin diğer hiçbir önemli 

yönü, Tanrı’nın bu belli bir tarzda insan zihnini aydınlatması düşüncesi kadar anlaşılması ve 

açıklanması güç değildir.”761 Bu yorum, doğru olmakla birlikte, aklın bilgideki işlevi 

konusunda daha önce söylenilen şeyleri göz ardı etmekte ama aydınlanmanın açıklanması 

güçlüğüne işaret ettiğinde haklılık arzetmektedir. Copleston da bu son alıntıya yakın şeyler 

söylemektedir. Copleston’a göre, “bu kuramın yorumunun bizzat kendisi öyle ya da böyle 

kuşkulu olarak kabul edilmelidir.”762 

 Bu öğretinin onun tüm bilgi kuramı için önemine çoğunlukla göz ardı edilen 120. 

mektupta işaret edilmiştir. Augustinus söz konusu mektupta âdeta bu ışığın işlevlerini 

betimler. Orada o, ışığın bilmeden inandığımız şeylerden, bilginin nesnesi olarak kabul 

ettiğimiz şeyden, duyu organının algıladığı şeyden, zihnin bir kütlenin suretinde tasarımladığı 

şeyden, anımsadığımız fiziksel şekilden, hayal edebileceğimiz şeyden, kesin olarak fakat 

                                                 
760 Paul Helm, Faith and Understanding, Michigan 1997, s. 38. 
761 Nash, a.g.e., s. 92-93. 
762 Copleston, a.g.e., s. 62. 
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bununla birlikte tamamen fiziki nesneden farklı olarak zihnin sahip olduğu şeyden bizi 

haberdar ettiğini yazar.”763 

Aynı şekilde Burt de bu sürecin anlaşılması zor oluşuna işaret eder ve ilâhî 

aydınlanmanın bilgi felsefesi içindeki işlevini genişletir. Burt’e göre, “Bu zihinsel 

aydınlanmanın kesin doğasını anlamamasına rağmen, Augustinus onun niteliklerinden 

bazısından emindi. Bu aydınlanmanın kaynağının sadece Tanrı olabileceğinden emindi. Tıpkı 

bizim dünyayı güneşin ışığı sayesinde görmemiz gibi, Tanrı’nın zihni aydınlatan ışığı 

sayesinde bilimin dünyayı yöneten yasalarını anlarız. Çok basitçe ifade edersek, şeylerin 

bilinmesini mümkün kılan Tanrı’dır.”764 

Nash ve Burt’e ait yukarıdaki alıntıları dikkatlice okumamız gerekmektedir. Öncelikle, 

Nash’ın Epistolae’de geçen metni literal olarak yorumlamasının sakıncalı sonuçlara yol 

açabileceği kanaatindeyiz. Bu metinler Augustinus’un diğer metinleriyle birlikte düşünülüp 

yorumlanmalıdır. Nash’ın burada varlık bilimcilik konusunda Gilson’a yönelttiği dikkatli 

olmama yanlışına düştüğü gözüküyor. Çünkü bu metinlere Nash’ın getirdiği literal yorum 

bilgide insan zihnine yüklenen etkin işlevi ihmal etmektedir. Bu durumda Nash, Gilson’ın 

Augustinus’a getirdiği, aydınlanma süreci bilgi felsefesinin terimleri içinde değil, mistisizmin 

terimleri içinde açıklanmıştır şeklindeki eleştiriyi farkında olmadan destekleme yanlışlığına 

düşmekte ve hatta Gilson’ın eleştirisini Augustinus’un bilgi felsefesinin her alanına 

yaymaktadır. Aynı şekilde Burt de ‘zihni aydınlatan Tanrısal ışık sayesinde dünyayı yöneten 

bilimsel yasaları anlarız’ dediğinde Nash’la aynı yanılgıya düşmektedir. Çünkü daha önce 

sıklıkla söz ettiğimiz üzere, zihin Tanrısal ışığın aydınlatmasıyla temel ideaları görür. Sonra 

kendi yetileriyle elde ettiği tüm verileri bu idealara göre yargılar. Yani, ilâhî aydınlanmanın 

bilginin her alanına yayılması olgusu dolaylıdır. Tanrı bilginin her alanına müdahale edip 

insan zihnini edilgenleştirmez. Dolayısıyla Augustinus’un bu süreci mistik bir tarzda 

açıkladığı sonucunu çıkaramayız. Eğer böyle olsaydı Tanrı’ya inanmayan birinin bilim 

yapması mümkün olmazdı. Bu durumu ayrıca İslâm dini terminolojisinde kullanılan Allah’a 

ait rahman ve rahim sıfatları üzerinden anlamayı deneyebiliriz. Allah bu dünyada inanan 

inanmayan ayrımı yapmaksızın herkese emeği ölçüsünde yardım eder. Yani inanmaması 

nedeniyle bir kişiyi bilgiden ve ilimden yoksun bırakmaz ve inanana da sadece inandığı için 

fazladan destek vermez. Bilgi felsefesi açısından Tanrı inanan ve inanmayanlara eşit 
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mesafededir. Ancak inananlar bilgilerini Tanrıyla ilişkilendirirler, inananlar yargılarında 

temel ideaları ölçüt olarak alırlar. Bununla birlikte bu, tüm inananların sadece inanmaları 

nedeniyle Tanrısal ışık tarafından aydınlatılan temel ideaları göreceği anlamına gelmez. 

Bunun için yerine getirilmesi gereken epistemik koşullar bulunmaktadır. 

Nash’ın aynı kitabın başka bir yerinde belirttiğine göre, “Augustinus idealara dair 

bilgimizin tecrübeden bağımsız olduğunu iddia eder. Bu tezin önemli bir örneği matematiksel 

doğrular hakkındaki bilgimize ilişkin ifadelerinde görülebilir. Augustinus, geometrinin 

ilkeleri hakkında da aynı şeyleri söyler. Ona göre, kuru arazi üzerinde gemi yüzdürmek 

duyularla geometri öğrenmekten daha kolay olurdu. Ahlâk ilkeleri de aynı şekilde evrenseldir 

ve akıl aracılığıyla bilinir.”765 Bu aklî ve ahlâkî ilkeleri bilmek yine akıl ve ahlâkın kurallarına 

uymakla mümkündür. “Augustinus temel ideaların ve mutlak doğruların bilgsini araştırmanın 

zihinsel olduğu kadar ahlâkî bir araştırma olduğuna inanmıştı. Sadece ahlâken sağlıklı olanlar 

bu bilgiye ulaşabilir, çünkü bu anlaşılır nesnelerin bilgisi bir bakıma Tanrı’nın bilgisidir. Bir 

kişi Tanrı’dan ne kadar uzaksa, onu görmesi de o denli zordur. Tanrı’ya yaklaşabilen sadece 

temiz akıllı ruhtur. Böyle bir ruh sevgi sayesinde kendini Tanrı’ya verir ve aralarındaki bu 

ilişki ne kadar sıkıysa ruh o denli onu görebilir. Sevgi sayesinde Tanrı’ya tutunduktan sonra o, 

ışıkla yıkanmış ve kendi Kutsal Dostu tarafından aydınlatılmış hale gelir. Daha sonra o, 

anlaşıldıklarında kendisini en çok mutlu yapacak olan bu doğruları zihin gözüyle görebilir.”766 

Zihin gözüyle bu doğruları görmek Augustinus için son derece önemlidir. Çünkü o bu 

doğruları Tanrı’nın varlığı için delil olarak kullanacaktır. Gilson’ın satırlarıyla, “Demek ki 

insanın içinde insanı aşan bir şeyler vardır. Mademki bu hakikattir, demek ki tamamen idrak 

edilebilir, zorunlu, değişmez, ebedi, ezeli bir gerçekliktir. İşte buna Tanrı deriz. Onu 

göstermek için çeşitli metaforlar kullanılabilir, sonuçta hepsi de aynı anlama sahiptir. O 

ışığıyla akla hakikati gösteren, idrak edilebilir güneştir. O kendisine danışan akla içeriden 

yanıt veren deruni üstattır.”767 

Copleston bu noktada ortaya çıktığını düşündüğü bir soruna ve Malebranche’ın bu 

sorunu nasıl aşmayı denediğine işaret eder. Copleston’un düşüncesine göre, “Eğer insan zihni 

örnek ideaları ve mutlak doğruları görürse ve eğer bu idealar ve doğrular Tanrı’nın 

zihnindeyse bunu insan zihninin Tanrı’nın özünü yakaladığı sonucu izlemez mi? Çünkü ilâhî 
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akıl tüm içerikleriyle birlikte ontolojik olarak ilâhî özle özdeştir. Bazı yazarlar Augustinus’un 

gerçekte bunu kastettiğine inandı. Filozoflar içinde Malebrache, Augustinus’un zihin Tanrı’da 

bulunan mutlak ideaları görür şeklindeki kuramını desteklediğini ilan etti ve o, zihnin 

kendinde olduğu şekliyle Tanrısal varlığı değil (kutsalın doğaüstü görünümü), katılınabilir bir 

öz olarak Tanrı’yı gördüğünü söyleyerek, insan zihni bu durumda Tanrı’nın özünü (varlığını) 

görür şeklindeki görünüşte mantıksal sonuçtan kaçınmaya çalıştı. Varlıkbilimciler de ruhun 

Tanrı’yı aracısız sezmesi konusunda Augustinus’u desteklediler.”768 Copleston’un bu 

eleştirisinin çok yerinde bir eleştiri olduğu gözüküyor. Augustinus’un metinlerinde ya da 

Augustinus’u yorumlayan yazarların metinleri içinde Copleston’un bu eleştirisini 

yanlışlayabilen herhangi bir kanıta rastlayamıyoruz. 

Copleston’un bu konudaki eleştirisi bununla kalmıyor. Ona göre ilâhî aydınlanmanın 

çıkardığı başka bir sorun şöyledir: “Bu aydınlanma düşüncesine göre, bir kişi Augustinus’un 

Tanrı’nın varlığının bir delili olarak mutlak doğrulardaki zorunluluk ve değişmezlik 

niteliklerini nasıl kabul ettiğini anlayabilir. Bu düşünce varlıkbilimsel yorum açısından 

açıklanamazdır, çünkü eğer zihin Tanrı ya da ilâhî ideaları doğrudan görüyorsa Tanrı’nın 

varlığının deliline gerek yoktur. Augustinus’un kavramın içeriğinin nasıl oluşturulduğunu 

detaylı olarak açıklamamış olması eleştirilebilir, ancak o yine de anlaşılırdır. Çünkü psikolojik 

gözlemle ilgilenmiş olmasına rağmen o bu konuda daha çok ruhsal ve dini nedenlerle 

ilgilenmiştir. Onu ilgilendiren başka şey ruhun Tanrı’yla ilişkisidir ve insan zihninin 

ilinekselliğiyle ve değişebilirliğiyle karşılaştırıldığında mutlak doğruların değişmezliği ve 

zorunluluğu ve aydınlanma öğretisi açık bir şekilde bu ilişkinin kurulmasına yardım ederken 

ve ruhu Tanrı yönünde teşvik ederken böyle bir kavramın oluşumuna dair bir inceleme 

‘noverim me, noverim te’ ile bu denli açık bir bağıntıya sahip olmamıştır.”769 

Buraya kadar anlattıklarımız aydınlanma konusunun yoruma açık olduğunu gösteriyor. 

Bu da farklı yorumlara neden olmuştur. Nash’a göre “Augustinus’un aydınlanma kuramının 

dört ana yorumu Thomasçı, Fransisken, Biçimsel ve Varlık bilimci yorumlardır.”770 

Thomasçı yoruma gelince, Thomas Aquinas aydınlanma kuramını oluştururken 

Aristoteles’i temel almakta fakat Aristoteles’in öğretisine Augustinus gibi dinî bir renk 

vermektedir. Bununla birlikte Aristoteles’e paralel olarak akla yaptığı vurguyla 
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Augustinus’tan ayrılır. Şöyle ki, “Aquinas, Aristoteles’in etkin akıl hakkındaki kapalı 

düşüncelerini her insandaki bireysel ve özel bir şeye işaret ediyor olarak yorumladı. Aquinas, 

bu etkin aklın edilgen akıl tarafından alınan silueti (phantasm) aydınlattığına ve siluetten 

alınan tümel ögeyi soyutladığına inandı. Summa Theologica’da o insan zihninin kendisi 

sayesinde bilgiye ulaştığı ışığın etkin akıl olduğunu önerdi. O, Tanrı’nın etkin aklın nedeni 

olması nedeniyle, bunun ‘Işık’a ilahî bir köken verdiğini ekler.”771 Augustinus’un ilâhî 

aydınlanması Aquinas’ta insanlara doğuştan verilmiş bir yetiye dönüşür. “İnsan bilmediği 

şeylerin bilgisini iki şey aracılığıyla elde eder: Zihinsel ışık ve açık temel kavramlar. 

Zanaatkârın aletiyle ilişkisi neyse, ikincisi etkin aklın zihinsel ışığıyla aynı ilişkiye sahiptir. 

Şimdi Tanrı en mükemmel tarzda bu yolların her ikisinde insanın bilgisine neden olur. Çünkü 

o, ruhu zihinsel ışıkla donatmıştır ve ilk ilkenin kavramlarını onun üzerine işlemiştir. Ve 

onlar, bir bakıma, tıpkı Tanrı’nın kendi etkilerini üretmeleri için tüm diğer fiziki nesnelere 

çekirdek ilkeleri yerleştirmesi gibi, embriyoda (cenin) bulunan ilkelerdir.”772 

Charles Boyer’i Augustinus’un aydınlanma kuramının yorumcusu olarak birinci yorum 

içinde ele alabiliriz. O makalesinde, “Tanrı, kendi zihnimizin bizi aydınlatması özel olgusu 

aracılığıyla bizi aydınlatır. Bizim zihnimiz aslında doğamızın zayıflığına uyumlu hale 

getirilmiş Tanrısal ışıktan başka bir şey değildir. Algıladığımız doğrular sınırlıdır, terimlerin 

çokluğu tarafından biçimsiz hale getirilmiştir. Bununla birlikte onlar, bizim doğamıza 

uydurulmuş, kendisi Tanrı olan eksiksiz ve basit doğrunun ifadesidir. Düşüncelerimizden 

hiçbiri olumlu anlamda Tanrı’ya ait herhangi bir şey açıklamaz. Bu, Tanrı’nın Işık olmasının 

anlamıdır ve Tanrı’daki doğruları görme yöntemimizdir.”773 Boyer’in bu ifadelerini dikkatle 

okumalıyız. Zihinsel aydınlanma ve Tanrısal aydınlanmaya dair daha önce verdiğimiz 

bilgileri de aklımızda tuttuğumuzda, zihinsel aydınlanma ile Tanrısal aydınlanmanın farklı 

şeyler olduğunu düşünmek zorundayız. Bunlar birbirine eşit iki olgu değildir. 

Birinci yorum ile ilgili temel metin De Trinitate’de bulunmaktadır: “Ancak, aydın 

zihnin yapı olarak bu şeyleri anlayacak şekilde oluşturulduğuna inanmalıyız. Bu şeyler 

Tanrı’nın isteğiyle doğal bir şekilde algılanabilir nesnelere ilave edilmiştir. Bu, kendi nev-i 

şahsına münhasır olanın (sui generis) tinsel ışığının bir çeşidi sayesinde 
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gerçekleştirilmiştir.”774 Gilson bu metinde geçen ‘kendi nev-i şahsına münhasır’ ifadesinin 

“özel bir tür anlamına geldiğini”775 iddia etmektedir. Aquinas’ın daha önce verdiğimiz 

yorumu bu metinle birlikte düşünüldüğünde, onun kendi aydınlanma kuramını haklı çıkaracak 

şekilde Augustinus’u yorumladığı ortaya çıkmaktadır. Yani o ilâhî ışığın zihinle aynı öze 

sahip olması gerektiği sonucuna ulaşır. Ancak Aquinas’ın burada mantıklı düşünmek yerine, 

ilâhî ışığı etken akılla özdeşleştirme eğilimi tarafından yönlendirildiği gözden kaçmamaktadır. 

O sanki kendini destekleyecek delil aramaktadır. Bu nedenle o, De Trinitate’den yukarıda 

verdiğimiz metinde geçen ‘başkasına benzemeyen, kendi nev-i şahsına münhasır’ ibaresini 

“kendisiyle aynı olan”776 diye çevrilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Gilson’ın söz konusu 

yorumu ise daha tutarlı gözüküyor. Augustinus’un diğer metinleriyle birlikte düşünüldüğünde 

Augustinus’un yukarıdaki metinde geçen söz konusu ibarenin hem Tanrı’ya ve hem de insan 

aklına işaret etmediği, aksine bir yandan görmenin fiziki yapısını ve diğer yandan zihnin 

tinsel yapısını birbirine yaklaştırmaya hizmet ettiği görülebilir. Augustinus’un ilâhî ışıkla 

zihin arasındaki uçuruma köprü kurmaya çalıştığını daha önce belirtmiştik. Aksi takdirde ilâhî 

ışıktan bahsetmenin tüm olanakları da ortadan kalkar. Ancak bu metinde ya da konuyla ilgili 

daha önce verdiğimiz metinlerde Aquinas’ın yorumunu destekleyecek ipuçlarına 

rastlayamıyoruz. Thomas Aquinas, Augustinus’un Platon’u, kendisinin de Aristoteles’i 

izlediğini göz ardı etmiş gibi görünüyor. Ayrıca bilgi ile ilgili tüm aşamalarla ilgili olarak, 

Augustinus’un açıklamalarında Thomas’ın ima ettiği türden bir soyutlama kuramının hiçbir 

izine rastlayamıyoruz. 

Çağdaş düşünürlerin Augustinus-Thomas ilişkisine dair düşüncelerini 

değerlendirdiğinde Nash da bize paralel sonuçlara varmaktadır. “Hemen hemen tüm çağdaş 

bilginler Thomas Aquinas’ın kuramının, bağımsız bir düşünce olarak sahip olabileceği değer 

her ne olursa olsun, Augustinus’dan destek alamayacağı üzerinde uzlaşırlar. Birisi Thomas’ın 

kendisinin Augustinus’un özgün anlamına inanmadığının farkında olduğunu söylemektedir. 

Scheutzinger, Aquinas’ın ilâhî ışık kavramı, kendi özellikleri içinde her ne olursa olsun, 

kesinlikle Aziz Augustinus’u bir yanlış anlama değildir diye ilave eder. Thomas’ın Tanrısal 

Işık kuramı daha çok onun kendi çağının koşullarına uygun felsefi bir diplomasi şaheseriydi. 

Her ne kadar bu Aquinas’ın zekâsı hakkında iyi şeyler söylese de, Augustinus’un aydınlanma 
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776 Thomas Aquinas, De Spiritualibus Creaturis X. 
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kuramının gerçek anlamının bir betimlemesi olarak etkin aklı doğrulamaya ilişkin girişimlere 

artık son vermek gerektiği ortaya çıkmaktadır.”777 

İkinci yorumu, Fransisken yorumu, Nash’ın satırları yardımıyla özetleyebiliriz: 

“Fransisken kuramın daha çok Thomasçı yorumun eleştirisi üzerine inşa edildiğini 

söyleyebiliriz. Fransisken kuramı, etkin aklın işlevini Tanrı’ya özgülemek suretiyle Thomasçı 

yaklaşımdan ayrılır. İlâhî aydınlanma çoğunlukla Tanrı’nın ilâhî formları insan zihnine göre 

yaratması, insan zihnine akıtması ve onları insan zihnine etiketlemesinde görülür. Bu insan 

zihnine aşılanan formlar daha sonra insanın bildiği ilk nesneler olur ya da kendileriyle 

tecrübenin yargılandığı yasalar haline gelir. Scholastik dilde Aristotelesçiler tarafından etkin 

akla özgülenen bu insan zihninde yerleşik türleri üretme işlevi Tanrı’ya yüklenmiştir. O, 

bilgimizin nedeni olan mutlak doğruların işaretlerini insan aklına yerleştirir. Düşünceler 

meleklerde olduğu gibi doğuştan değildir, fakat kendiliğinden onları bilen ruhta ardarda 

meydana getirilmiştir.”778 

Nash, Fransisken yoruma örnek olarak Copleston’un yorumlarını alır ve eleştirir. Ancak 

biz Nash’ın eleştirilerinin de yetersiz olduğu ve konuyu kapsamlı bir şekilde açıklamadığı 

kanaatindeyiz. “Copleston, sözgelimi kendi anlayışına göre, insan aklının bilmede etkin bir 

rol oynamaması gerektiği olgusu tarafından rahatsız edilir. Eğer bilgi, Tanrı’nın insan zihnine 

düşünceleri akıtmasının bir sonucu ise, bu durumda zihnin oynadığı tek rol edilgen bir alıcı 

işlemidir. Bununla birlikte, eğer bu zihne akıtılmış düşüncelerin belli şeyleri bilme ve tanıma 

eğilimleri olarak zihinde var oldukları gerçekten ve bilinçsizce kabul edilirse, o zaman 

Augustinus için zihin Kant için olduğu kadar aktiftir. Copleston başka bir itiraz önerir ve 

destek için Augustinus’un sık sık kullandığı güneş ve ilâhî aydınlanma arasındaki benzerliğe 

başvurur. Güneşin işlevi, Copleston’un iddiasına göre, insan zihninde imgeler ve kavramlar 

yaratmak değil, fiziki nesneleri görünür kılmaktır. Bu nedenle o, Augustinus’a göre Tanrı’nın 

ışığının doğruyu bilinebilir kıldığını, fakat kavramları insan aklına sokmadığını iddia eder. 

Augustinus’un benzetmesinden Augustinus’un kendisinin yaptığından daha çok şey 

çıkardığını ileri sürmek suretiyle Copleston’un itirazından kurtulmak mümkün olabilir. 

Edebiyatta bir mecazı almak ve onu gerçekte kastedilenden daha farklı bir kalıba sokmak 

kolaydır.”779 Bu alıntıda, Copleston’un aklın edilgen olduğu sonucuna nasıl ulaştığını 
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anlamak mümkün değildir. Daha önce zihin ve akıla ilişkin Augustinus’un kendi metinlerini 

verdiğimizde akıldan ışık olarak, belli yetilere sahip olarak yaratıldığını söylediğini biliyoruz. 

Güneş ve ilâhî ışık benzetmesine gelince, Copleston’un bu benzetmeyi yorumlayışı paragrafın 

başında söylediklerinin aksine doğrudur. Nash’ın çözümüne gelince, onun, Augustinus’un 

benzetmesinden Augustinus’un yaptığından daha çok şey çıkardığını ileri sürmek suretiyle 

Copleston’un eleştirilerinden kurtulabiliriz, sözüne karşılık, Copleston’un yorumlarından 

Copleston’un kastettiğinden çok daha farklı sonuçlar çıkarmıştır demek suretiyle belki 

Nash’ın tutarsızlığını dillendirmek mümkün olabilir. Çünkü bu noktada Nash’ı anlamak 

gerçekten zordur. 

Son olarak Augustinus’un aydınlanma kuramına biçimsel (formal) yaklaşımı verdikten 

sonra tüm bu yaklaşımları daha anlaşılır bir zeminde değerlendirebiliriz. Nash’a göre, bazen 

Thomasçı soyutlama kavramı ile eşleştirilmesine rağmen, biçimsel yaklaşımın en temel 

niteliği Tanrı’nın aydınlatıcı eyleminin salt biçimsel yapısına yaptığı vurgudur. Bu yoruma 

göre, aydınlanmanın işlevi bilginin belli bir kesin içeriğini insan zihnine vermek değil, fakat 

basitçe kesinlik ve zorunluluk niteliğini belli idelere taşımaktır. Vernon Bourke’ün (1907-

1998) yazdığı gibi, Augustinus’un ilâhî aydınlanma öğretisi insan zihninin kesin yargılarda 

bulunabildiği bir tarz olarak kavramların kökenine ilişkin bir kuram değildir. Bu yargılar daha 

sonraki Skolastisizmde mantık, matematik, ahlâk ve olasılıkla metafiziğin ilk ilkeleri olarak 

isimlendirilebilen şeylere tekabül eder. Bu çağda bu görüşü geliştiren diğer kişiler ise Gilson, 

Copleston, Maurice De Wult ve Bern Kaelin (1926-1982)’dir.”780 

Gilson’ın düşünceleri üzerinden bu yaklaşımı değerlendirelim. Varlık bilimcilik 

konusunda yaptığı eleştirilerden onun tutumunu biliyoruz. “Gilson doğaüstü olan her şeyin 

insan bilgisindeki işlevini reddediyor. Ona göre bizim zihnimiz her zaman bizim olarak kalır, 

Tanrı ya da başka bir kişinin değil. Doğruluğu düşünmemiz doğal bir süreçtir ve gerçekliğin 

doğal süreciyle tam olarak uyumludur. Bunu mümkün kılmak için ilâhî aydınlanma gereklidir. 

Aydınlanma yargılarımız için ölçüt sağlar. Zihnin idelerinin içerikleri Gilson’ı ilgilendirmez. 

Aydınlanma düşünme gücünü, yargılama gücünü etkilediği kadar etkilemez.”781 Nash, 

Gilson’ın bu düşünceleriyle ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yapıyor: “Gilson’ın kanıtının 

baş eksikliği onun çok basit olması olabilir. Onun düşüncesi konuyu ele alan tüm baş 

metinleri açıklama konusunda yeterli bir temel sağlamaz. Çoğu kimse, ruhun tümel idealara 

                                                 
780 Nash, a.g.e., s. 98. 
781 Gilson, a.g.e., s. 79, 86, 91. 



 242

ilişkin kendi kavramlarını nasıl oluşturduğu sorusunun yanıtlanması zorunlu olduğunda ortaya 

çıkabilecek sorunlara karşı Augustinus’un önemi üzerine düşünen bir düşünürün kör olmasını 

şaşırtıcı bulacaktır. Her halükarda, Augustinus’un tüm bilgi kuramının köşe taşı üzerinde 

bulunuyoruz. Eğer köşe taşının bulunmadığını görürsek tüm üst yapı çöker. Bu durumda sanki 

hiç var olmamış gibi bu sorunu bir kenara itmek gerekmiyor. Gilson’ın düzleminde hiçbir 

yanıtın bulunmaması (onun önvarsayımlarını kabul etmedikçe) bizi rahatsız etmemeli, çünkü 

bir kimsenin yapması gereken tüm şey bu dayanakları terk etmektir. Bununla birlikte, her 

hangi bir düzlemde hiçbir yanıt bulunmazsa Augustinus ve onun bilgi kuramının reddedilmesi 

gerekebilir.”782 

Bu konuda düşünce üreten bir diğer kişi ise Copleston’dur. Copleston’un ilgisinin daha 

çok biçimsel yorumla Augustinus’un aydınlanma anlayışının soyutlama yetisini gerektirip 

gerektirmediği arasındaki ilişkiye odaklanır. Copleston’a göre, “Augustinus açıkça söylesin 

ya da söylemesin, onun düşüncesi en azından bazı formlarda soyutlamayı talep edecektir.”783 

Nash, Copleston’un bu düşüncesini Augustinus’u Augustinus’a rağmen yorumlamak olarak 

ve Augustinus’un sistemini bozmak olarak niteler. Nash’a göre, “Eğer Augustinus’da 

soyutlara ve etkin akıl yoksa, bu durumda aydınlanma bilginin bazı içeriklerini 

kapsamalıdır… Eğer biz Augustinus’a göre, duyular aracılığıyla alınan siluetlerden 

kavramların soyutlanamayacağını kabul edersek (çünkü soyutlanabilecek hiçbir tümel yoktur) 

bu durumda tümelin zihindeki varlığı başka bir tarzda açıklanmalıdır. Geri kalan tek seçenek, 

ki bu seçenek Augustinus’un düşüncesinin geri kalanıyla tutarlıdır, onların zihinde bulunuşu 

Tanrı’nın belli şekillerdeki eyleminin sonucudur şeklindedir.”784 

Varlıkbilimci yorumun temel tezlerini daha önce eleştiri olarak verdiğimiz için burada 

tekrar ona dönmüyoruz. Geri kalan üç yorumun kısa ve genel bir değerlendirmesini Nash’ın 

satırlarıyla şöyle verebiliriz: “Bu yorumlardan en yetersiz olanının Thomasçı yorum olduğu 

gözükmektedir ve biz bu yorumun reddedildiğini farz ettik. Biçimsel yorum (Gilson ve 

Copleston’un yorumu) iddia ettiği şeyde doğru iken (aydınlanma, yargılarımızın çoğuna eşlik 

eden kesinlik ve zorunluluğu açıklar anlamında), reddettiği şey konusunda hatalıdır. O başarılı 

olamamıştır, çünkü Tanrısal aydınlanma için herhangi bir özel kavramsal içeriği hesaba 
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katmayı reddetmiştir. Fransisken yoruma karşı ciddi bir itiraz bulunamaz, fakat formal 

yorumun durumunda olduğu gibi, onun yeterli şeyleri söylemediğini düşünebiliriz.”785 

Nash’ın bu değerlendirmesine karşıt olarak Copleston, Thomasçı soyutlama kuramının 

hemen bir kenara bırakılmamasından yanadır. Copleston’un kanıtı şöyledir: “Üçleme 

Üzerine’de Augustinus, zihin duyular aracılığıyla maddi şeylerin bilgisini bir araya getirir, 

der. Ve kavramı ele alışından anlaşıldığı kadarıyla onun belli tarzlarda, en azından 

soyutlamaya eşdeğer bir şey kullanmak suretiyle, insan zihninin algılanabilirdeki anlaşılır 

olanı gördüğünü düşündüğü gözükmektedir. Fakat maddi nesnenin, sözgelimi, az ya da çok 

güzel olduğunu görmeye gelince, nesneyi değişmez bir öiçüte göre yargılama işinde zihin, 

kendisi zihin için görülebilir olmayan mutlak bir ideanın kuralsal eylemi ışığında yargılama 

işlemini yapar. Güzelliğin kendisi zihin etkinliğini zihnin nesnenin ölçüte göre daha mı büyük 

yoksa ona yaklaşık mı olduğunu görebileceği şekilde aydınlatır. Bununla birlikte zihin 

güzelliğin bizzat kendisini doğrudan görmez. Augustinus’un aydınlanmasının Platon’un 

anımsamasının sağladığı işlevi sağlaması bu anlamdadır. Yine Augustinus, yedi ve üç ve on 

kavramlarını nasıl elde ettiğimize açıkça işaret etmemesine rağmen, aydınlanmanın işlevi bu 

rakam kavramlarını ilham etmek değil, fakat bizim yargının zorunluluğunu ve mutlaklığını 

görebileceğimiz bir şekilde üç ve yedinin toplamı on eder yargısını aydınlatmaktır… Biz 

örneğin, at gibi maddi nesnelerin kavramlarını duyulara dayanarak elde etmemize ve ruh gibi 

tinsel bir nesnenin kavramını kendi bilincinde olma ve yorum aracılığıyla elde etmemize 

rağmen bu nesnelerle ilgili belli yargılarımız mutlak ideaların belli düzenleyici eylemleri 

altında, aydınlanmanın ışığında meydana getirilmiştir. Augustinus’un düşüncesinde meydana 

geldiğine inandığım gibi, eğer bu aydınlanma idea oluşturucu bir işleve sahipse, bu durumda 

bu işlev, sanki kendisi kavramı ilham etmiş gibi, kavramın içeriğine ilişkin hiçbir bağıntıya 

sahip değildir, ancak o, kavram ya da nesnedeki bu nitelikle ilgili sezgimize ilişkin yargımızın 

niteliğiyle ilgilidir.”786 

Copleston, Thomasçı soyutlama kuramı ile Augustinusçu aydınlanma kuramı arasındaki 

ayrıma bu şekilde bakarken Nash yine onun yorumundan tatmin olmadığı izlenimini vermekte 

ve Copleston’un Augustinus’da bulunmayan bir sorunu Augustinus’a çözdürmeye çalıştığını 

iddia etmektedir. Nash’ın kendi ifadeleriyle verirsek, “Aslında Augustinus’da algılanabilir 

şeylerin anlaşılır şeylere dönüşümünü kapsayan hiçbir sorun yoktur. Eğer o sorunu 
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çözmediyse, neden, çözüm bekleyen böyle bir soruna sahip olmamasıdır. Eğer Augustinus’un 

bu sorunu çözdüğünde ısrar edersek, bu durumda onun öğretisindeki bir boşluğu doldurmayız, 

fakat onu başka bir şeye dönüştürürüz ve böyle yapmakla sorunu ona bulaştırmanın 

sorumluluğunu üzerimize alırız.”787  

Tüm bu anlattıklarımız ışığında şimdi Augustinus’u kendinden önceki filozoflarla ilâhî 

aydınlanma konusu çerçevesinde karşılaştırabilecek ve onun konumunu belirleyebilecek 

noktadayız. Augustinus’un düşüncesindeki baskın unsurun Platon olduğunu biliyoruz. 

Platon’un Augustinus üzerindeki öncelikli etkisi maddeden uzaklaşmadır. Bu uzaklaşma 

Augustinus’un felsefesinin her alanına sızar. Copleston bunu anlatmak için şu yerinde 

ifadeleri kullanır: “Duyu nesnelerinin mutlak maddi olmayan gerçekliklerle 

karşılaştırılmasında (duyu nesnelerinin değerinin azalması anlamında) bir aşınma söz 

konusudur ve aynı aşınma hemen hemen bir yaşam zorunluluğu olarak uygulayımsal bilginin 

kabulündeki isteksizlikte söz konusu iken, aynı oranda kuramsal düşünmede ısrar edilmiştir 

ve aynı ısrar epistemik yükselişe eşlik etmesi için ruhun arınmasının artmasında ve duyuların 

köleliğinden kurtulmada da söz konusudur.”788 

Aydınlanma konusunda Augustinus’un Platon’dan ayrılmasının ardında idealar 

konusundaki düşünceleri vardır. İdealar ya da mutlak doğrular konusunda Augustinus, 

Platon’dan hareket eder ve bununla birlikte kendi özgünlüğünü yakalamayı da başarır. 

Ayrılma ideaların nerede bulunduğu sorusuyla birlikte başlar. Augustinus ideaları Tanrı’nın 

zihninde konumlandırır. Bu durum Augustinus için bir zorunluluktur. Copleston bu durumu, 

“İdealar ilâhî anlıkta içkindirler. Eğer bir kişi Tanrı’nın dünyayı düşünmeden yarattığını 

söylemek zorunda kalmaktan kaçınmak istiyorsa bunu kabul etmelidir,”789 diyerek belirtiyor. 

Aydınlanmada Tanrı bu temel ideaları insanın görmesini sağlar. “İlâhî aydınlanma 

Augustinus’un düşüncesinde Platon felsefesindeki anımsamanın yerini alır.”790 Augustinus, 

Platon gibi ideaları Tanrı’nın zihninin dışında, başka bir âleme yerleştirseydi ilâhî 

aydınlanmayı Platon’un anımsama kuramının yerine koyamazdı. 

Matthews de Platon-Augustinus ilişkisi bağlamında benzer şeyleri söylüyor. Ona göre, 

“İlâhî aydınlanma öğretisinin daha açık bir işlevi hiçbir şekilde doğrudan algılanamayan 

gerçekliklere erişimimizi açıklamaktadır. Augustinus’un idealara dair açıklamaları Platon’un 
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formlar kuramının Hristiyanlaştırılmış bir yorumunu sunma girişimidir… O daha sonra 

formların Yaratıcı’nın zihni dışında hiçbir yerde bulunmadıklarının düşünülebileceğini ilave 

eder. O, Platon’un Timaeus adlı eserindeki yaratım düşüncesine başvurarak, Tanrı’nın 

yarattığı şeyi kendi dışındaki bir şeye bakarak yarattığını düşünmenin günahkârlık olacağını 

söyler.”791 Ancak Augustinus’u farklı kılmaya iten en belirgin unsur dindir. “Augustinus’da 

Platoncu ve Yeni-Platoncu konular kesinlikle kullanılmıştır, ancak Augustinus’un ilgisi her 

zaman Tanrı görüşünde ve Tanrı’ya sahip olmada, insanın doğa üstü sevinç ve güzelliği elde 

etmesindedir…  Augustinus için kişisel olmayan bir İyi’in değil, kişisel olmayan bir Tanrı’nın 

elde edilmesinin amaç olduğunu anımsamaya değer.”792 

Matthews’e göre “Augustinus’un aydınlanma öğretisinin en eski rakibi Aristotelesçi 

soyutlama düşüncesidir. Bu düşünceye göre, örneğin mavinin ne olduğunun bilgisine 

ulaştığımızda bizim edilgen zihnimiz, madde olmaksızın, bilinen şeyin biçimini alır. Bu 

soyutlama düşüncesi elbette açık öğrenmedeki (ostensive learning) kapalılık sorununa 

yönelmez. Bu nedenle mavi elbise sadece mavi formuna sahip olmayacak, fakat ayrıca daha 

özel açık mavi ve daha genel renk formuna ve hem de elbise formuna sahip olacaktır.”793 

Daha sonra gelen Thomas ve Thomasçıların ise Augustinus’un ilâhî aydınlanmasını 

zihnin gücünü vurgulayarak yorumlamışlar ve ilâhî aydınlanma ile Tanrı ve insan arasındaki 

uçuruma bir köprü kurulmaya çalışıldığına inanmışlardır. Copleston aradaki bu saygılıca 

sürtüşmeyi şöyle ifade eder: “İlâhî aydınlanmanın lutfedilmiş ve özgün bir şey olduğu 

Augustinus tarafından açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla aydınlanma kuramını, Tanrı insan 

zihnini korumuş ve yaratmıştır ve zihnin doğal ışığı ortak bir ışıktır şeklindeki bir doğruluk 

ifadesine indirgemenin pek mümkün olmadığı gözükmektedir. Aziz Thomas’ın gösterdiği 

saygının aynısını Augustinus’a göstermek isteyen Thomasçılar doğal olarak iki kelamcı ve 

filozof arasındaki farkı inceltecek biçimde Augustinus’u yorumlamaya eğilimlidirler. 

Augustinus ‘ışık’la kesinlikle aklın kendisini, onun eylemini, hatta Tanrı’yla onun sıradan 

birlikteliğini kastetmez, çünkü onun ilâhî aydınlanmanın varlığını ve etkinliğini şart koşması 

kesinlikle insan zihninin kusurları nedeniyledir. Özel bir ilâhî aydınlanmayı şart koşmakta 

Augustinus hatalıdır ve böyle bir aydınlanmanın zorunluluğunu reddetmekte Thomas haklıdır 

demek anlaşılır bir tutumdur. Eğer bir kişi aynı şeyi söylediğini iddia etmeye girişirse ve hatta 

                                                 
791 Matthews, a.g.e., s. 181. 
792 Copleston, a.g.e., s. 58. 
793 Matthews, a.g.e., s. 181. 
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Thomas’ın söylediğinin açıkça Augustinus’un kapalı bir şekilde ve mecazla söylediği şeyin 

aynısı olduğunu onayladığında bile bu tutumun uzlaştırıcı olmaktan çok uzak olduğu 

gözükür.”794 

Özetlemek gerekirse, “Augustinus’un aydınlanma kuramı en az üç ana konuyu içerir: 

(1) Tanrı ışıktır ve herkesi farklı derecelerde aydınlatır, (2) Anlaşılır doğrular, sonsuz akıllar 

vardır ve Tanrı bunları aydınlatır, (3) İnsan zihni sadece Tanrı’nın kendisini aydınlatması 

nedeniyle ilâhî doğruları bilir.”795 Bu söz konusu ilâhî aydınlanma öğretisinin ortaya 

çıkmasına neden olan unsurlar vardır. Bu öğreti Augustinus’un sadece felsefe yapmak 

amacıyla ortaya koyduğu bir şey değildir. Onun hem kuramsal ve hem de algısal bir arka 

planı bulunmaktadır. Augustinus’un böyle bir aydınlanmayı şart koşmasının nedenleri 

bulunmaktadır. Ona göre, “İnsan zihni değişken ve geçicidir, dolayısıyla değişmeyen ve 

zorunlu olan ona aşkındır ve zihin gücünün ötesinde olduğu gözükmektedir. İnsan zihni 

bildiğinde ve sevdiğinde, değişmeyen herhangi bir şeyi bilmez ya da sevmez ve eğer doğru 

bizim zihnimizle özdeş olsaydı, doğru da değişken olurdu, çünkü zihinlerimiz doğruyu 

görmektedir ve şimdi az çok bu açık olgu tarafından doğruların bizzat kendilerinin değişken 

oldukları ortaya konmaktadır. Gerçekte hakikat ne zihnin altında ve ne de zihne özdeştir. 

Fakat ona üstün ve daha mükemmeldir. Dolayısıyla zihnimizi aşan şeyi kavramamızı 

sağlaması için biz ilâhî aydınlanmaya gerek duyuyoruz, çünkü her ne derecede akıllı ve ussal 

olursa olsun hiçbir yaratılmış kendiliğinden aydınlanmış değildir ve Mutlak Hakikatin 

katılımı sayesinde aydınlanmaktadır. Tanrı insan zihnini ussal ve zeki olarak yarattı ki, o 

böylece sadece hakikat tarafından sunulan şeyler değil, ayrıca hakikatin kendisi de zihin gözü 

tarafından algılanabilsin. Bu ışık doğrular üzerinde parlar ve değişken ve geçici insan zihninin 

değişmezlik ve mutlaklık niteliklerini görmesini sağlar.”796 

Copleston’a göre ilâhî aydınlanma Tanrı ve insan, mutlak ve geçici arasında köprü 

kurar. “Mutlak, değişmez ve zorunlu bilgiyi elde ettiğimiz Augustinus için tecrübe nedeniyle 

açıktır. Böyle bir bilgiyi basitçe duyu tecrübesinden elde edemeyiz, çünkü maddi nesneler 

olasılı, değişebilir ve geçicidir. Bu doğruları olasılı ve değişebilir olan zihinlerimizden de elde 

edemeyiz. Dahası, böyle doğrular zihinlerimize hâkim olur ve zihinlerimizi yönetir, 

kendilerini zihinlerimize dayatırlar ve bize dayanmadıkça bunları yapamazlar. Burada böyle 

                                                 
794 Copleston, a.g.e., s. 63-64. 
795 Nash, a.g.e., s. 92. 
796 De Libero Arbitrio II, 13, 35; Sermones XXIII, 1; XVIII, 4. 
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doğruları, kendisi değişmez, zorunlu ve mutlak Tanrı olan varlığın eylemi altında 

algılamamızın sağlandığı sonucu çıkar. Tanrı zihinlerimizi aydınlatan güneşe veya bizi eğiten 

bir öğretmene benzer. Bu noktada güçlük yorumda başlamaktadır. Augustinus maddi 

kavramların içeriklerinin duyu tecrübesinden ve duyu tecrübeleri üzerine düşünmekten elde 

edildiğini, ilâhî ideaların düzenleyici etkisinin insanın yaratılmış varlıklarla mutlak duyuüstü 

gerçekliklerin ilişkisini görmeyi sağladığını düşünmeye eğilimlidir. Duyuüstü mutlak 

gerçeklikler için bu yaşamda doğrudan bir görme yoktur ve Tanrı’nın ışığı zorunlu yargıda 

ifade edilmiş kavramlar arasındaki ilişkideki bu zorunluluk, değişmezlik ve mutlaklık 

ögelerini zihnin görmesini sağlar. Bununla birlikte, Augustinus’un metafor kullanımı ve bilgi 

sürecinin belirli bir skolastik açıklamasını sistematik ve dikkatli bir şekilde vermekle çok 

ilgilenmemiş olması nedeniyle onun düşüncesinin kesin bir yorumunu elde etmek mümkün 

gözükmemektedir.”797 

Bu belirsizlik nedeniyle olsa gerek, Matthews farklı ve daha mistik bir yorumdan söz 

eder. Ona göre, “Belki de Augustinus’un ilâhî aydınlanma düşüncesiyle kapalılık sorununu 

ele almada doğaüstü yardıma başvurma kastediliyordur. Böylece belki de İsa, Öğretmen, özel 

güçleri sayesinde renk gibi daha genel bir şeyi veya açık mavi gibi daha özel bir şeyi 

aydınlatmaksızın maviyi aydınlatıyor olabilir. Yine İsa, İç Öğretmen, acele etmeye ya da 

gittikçe hızlanan adımlarla yürümeye işaret etmeksizin doğal olmayan bir şekilde yürümeye 

işaret edebilir. Eğer bu doğruysa, yeterince zeki olan bir öğrenci sadece İsa’nın, Öğretmen’in, 

yerine getirebildiği bu kapalılıktan yoksun iç gösterimden kesinlikle faydalanabilecek olan 

kişidir.”798 

Uygulayımsal yöne gelince, Burt, Augustinus’un anlaşılması güç ve derin bilgi 

kuramının kılgısal anlamlarını dört madde altında toplar. “Önce, biz kusurlu insanların bazı 

mükemmel şeyleri öğrenmesi olgusu, bu evrende bizden daha büyük ve daha üstün bir şeyin 

bulunduğunu akla getiriyor. Kuruntularımıza rağmen biz var olan en mükemmel şey değiliz. 

İkincisi, temel ideaların akıllı ruh bünyesindeki varlığı insanda yerleşik üstün bir değere işaret 

eder. Tanrı yetersiz bebekler gibi onlara bilgi akıtarak insanları eğitmek yerine kendini 

insanlarda tasavvur etmek suretiyle onlarda bilginin tohumlarını ekmiştir ve daha sonra onlara 

bu bilgiyi gerçek ve doğru yapma gücünü vermiştir. Tanrı düşünmeyi tercih etmeyi ve 

bilmeyi seçmeyi insanlara bırakmıştır. Üçüncüsü, insanoğlu bunu yapmak için yardıma 

                                                 
797 Copleston, a.g.e., s. 66-67. 
798 Matthews, a.g.e., s. 181. 
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ihtiyaç hisseder, iradenin arınması için zihnin aydınlanması ve lütuf kesinlikle zorunludur. 

Ayrıca, çoğu durumda, bilgisiz kişinin zihnini yönlendirmek için iyi bir öğretmene ve 

araştırmasında onu destekleyecek bir çevreye gerek vardır. Son olarak, bilmek için gerekli 

olan deneyim insanların bulundukları konumu kesin olarak belirler. Bu, bu yaşamın önemine 

işaret eder. Tamamen içe kapanık insanlar öğrenemezler ya da cennete giden kutsal yolu 

katetmekte başarılı olamazlar.”799 

İster kuramsal isterse pratik ihtiyaçlara dayandırılmış olsun, Augustinus açısından ilahî 

aydınlanma kuramının önemli bir açıklayıcı araç olduğu su götürmez görünüyor. Eleştirilere 

açık olsa da, bu aydınlanma kuramının Augustinus’un bilgi felsefesinde olmazsa olmaz bir 

işlev gördüğüne kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tanık olduk. Aydınlanmanın gördüğü işlev 

ve neliği Augustinus kadar başka birçok filozofu da meşgul etmiştir. Bubacz’ın satırlarıyla 

genel olarak ve kısaca özetlersek, “Hem tarihsel ve hem de yakın zamanda literatürde 

aydınlanmanın başardığı şeyin ne olduğu ve bize ne sağladığı konusunda bir tartışma var 

olagelmiştir. Bazıları (varlıkbilimciler), bireysel insanın zihninde meydana gelen idealardan 

Tanrı’nın doğrudan sorumlu olduğunu iddia etmiştir. Ahenklilik yandaşları (condordantists) 

aydınlanmanın sonucunun dolaylı olduğunu iddia ettiler: Tanrı nesneleri yaratır ve insan zihni 

bu nesnelerden temel ideaları soyutlar. Yakın zamanlarda bilginler (biçimciler), 

aydınlanmanın doğrudan ya da dolaylı olarak insana temel ideaları vermediğini savundular. 

İyisimi, aydınlanma, ister kesin isterse zorunlu olsunlar, yargılarımızın bazılarının epistemik 

konumuna işaret eder.”800 

                                                 
799 Burt, a.g.e., s. 130-131. 
800 Bubacz, a.g.e., s. 136. 
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SONUÇ 

Doktora tezimizde Aziz Augustinus’un bilgi anlayışını araştırma konusu olarak seçtik. 

Augustinus’un eserleri içinde bilgi anlayışına ayrılmış özel bir kitap yoktur. Bu husustaki 

düşüncelerini eserlerinde dağınık bir şekilde vermiştir. Ancak bu satırlardan onun bilgi 

sorununu önemsemediği ve özgün bir bilgi anlayışı geliştirmediği sonucunu çıkarmak son 

derece yanlış bir tutum olur. Tüm felsefesinin ardında olduğu gibi, bilgi felsefesinin ardında 

da mutluluk arayışı yatar. Eğer mutluluk elde edilebilirse, o gerçek dünyada var olan bir iyiye 

sahip olmakla elde edilebilir. Dolayısıyla iyi önce bilinmelidir. Bilme ve mutluluk arasında 

zorunlu bir ilişki vardır. Tanrı ve mutlulukla ilgili olması, bilgiyi ve de bilgi felsefesini 

Augustinus için önemli kılmıştır. O bilgiyi bilginin kendisi için araştırmaz. Zira insan bilgiyi 

onun sayesinde mutluluğa ulaşmak için araştırmalıdır. Onun bilgiye ilişkin incelemesinin 

ardında kuramsal değil, kılgısal, pragmatik bir neden bulunmaktadır. Bununla birlikte bilgi 

anlayışının yönü dışa doğru değil, içe doğrudur. Bilgi anlayışının en özgün yanı ilâhî 

aydınlanma ve anlama öğretilerinde ortaya çıkar. Çünkü Augustinus, önce Tanrı’nın zihninde 

var olan sonsuz, cisimsiz, anlaşılır ve değişmeyen idealar dünyasını bilmeleri nedeniyle 

insanların bu geçici, maddi ve değişen dünyayı bilebildiklerini açık hale getirmeye çalışır. 

Bununla beraber onun bilgi anlayışı, insanın duyumsamayla başladığını ve akıl aracılığıyla 

Tanrı’nın zihnindeki idealara doğru tırmandığını ileri sürer. Ona göre Tanrı, hem insanın 

varlığının kaynağıdır ve hem de insanî bilginin amacıdır. 

Augustinus’un dinsel sorunları ile felsefi sorunları arasında paralellik bulunmaktadır. 

Dinden uzak olduğu dönemde annesi onu dindar olmaya davet eder. Fakat Augustinus bunu 

yapamaz. Çünkü kafasında çözülmemiş sorunlar vardır. Bu sorunlarını önce Mani dinine 

mensup Faustus ile tartışır, fakat çözüm bulamaz. Manicilere güvenini yitiren Augustinus 

Yeni-Akademi mensuplarıyla bu konuları tartışır ve Cicerocu şüpheciliğe döner. Akademik 

şüphecilik onun içindeki sıkıntıları daha da artırır. Çünkü şüphecilik hiçbir şeyin 

bilinemeyeceğini iddia etmektedir. Hiçbir şey bilinemezse Tanrı da bilinemez. Bu yönüyle 

kuşkuculuk son derece önemlidir, çünkü o yaşamla, ahlâkla ve dinle ilgilidir. Hiçbir şeyin 

bilinemeyeceğini ve doğruya ulaşılamayacağını iddia etmekle o, ahlâksızlığın onaylanmasına 

yol açmaktadır. Bu açılardan Augustinus şüpheciliğin zihin üzerindeki çürütücü etkisini kendi 

yaşamında tecrübe ettiği için, şüpheciliğe olan kişisel ilgisi anlaşılırdır. 

Augustinus şüphecilerin iddialarını ve bu iddiaları desteklemek için başvurdukları 

gerekçeleri detaylıca analiz eder. Birçok yönden onların tutarsızlıklarını ortaya koymaya 

çalışır. Ancak onun temel dayanağı “yanılıyorsam varım (si fallor, sum) önermesidir. O bu 



 250

önermeye şu şekilde ulaşır: Şüphe eden herkes şüphe ettiğini, yani şüphe ediyor olması 

olgusunu bilir. En azından bu gerçekten emindir. Kuşkucuların bu tespite kaçamaklı yanıtı 

“Ya yanılıyorsan?” şeklindedir. Augustinus’un yanıtı, “pekâlâ, yanılıyorsam varım” 

önermesidir. Çünkü bir kimse var olmazsa hiçbir şekilde yanılamaz. Var olmayan kişi kuşku 

da duyamaz, emin de olamaz. Dolayısıyla bu önerme, yanılıyorsam varım, kuşkucu akıl 

yürütmenin son basamağıdır. Böylece Augustinus hiçbir şüphecinin karşı koyamayacağı bir 

doğruya, kesin bir bilgiye sahiptir. Diğer bilgileri türetme yoluyla bu ilk önermeden 

çıkarımlar. Bu önerme ayrıca birey merkezli felsefenin de başlangıcıdır. Augustinus’dan 

önceki dönemde böyle bir felsefe yoktur. Sofistler felsefeye insan merkezli yaklaşmışlar, 

felsefelerinin temeline insanı koymuşlardır. Ancak bu, genel olarak insandır ve birey değildir. 

Bilginin olanağını ortaya koyduktan sonra Augustinus bu bilginin neliğini, yapısını, 

sürecini, kaynaklarını, sınırlarını ve çeşitlerini incelemeye geçer. Her bilgi türünü iyice 

inceledikten sonra onlar hakkında yargıda bulunur ve onları derecelendirir. Bu durum onun 

kendi konumunu da belirlemesine neden olur. Bu süreçte o kendinden önceki filozofları 

incelemeye özen gösterir. Çeviriler yoluyla ve bölük pörçük olarak da olsa kendinden önceki 

filozofları, özellikle de Platon ve Aristoteles’i okur. Ancak onların gölgesinde kalmaz ve 

kendi özgünlüğünü ortaya koyar. 

Bilgi sürecini araştırdığında o bu süreci üç aşamada ele alır: Duyusal görme, ruhsal 

görme ve zihinsel görme. Bu üç aşamanın kendine özgü nesneleri vardır. Bunların her biri 

bilginin oluşumunda kendilerine düşen belli işlevleri yerine getirirler ve bu üçlü çalışmanın 

sonucunda bilgi meydana gelir. Bu aşamaların ilki duyusal görmedir. Bu düzey insanlarda ve 

hayvanlarda ortaktır. Duyusal görme nesne ve duyu organı arasındaki fiziksel temastır. Bu 

görme türü bilgi vermez. O, bilgi sürecinin başlangıcıdır. Bu süreç göründüğü kadar basit 

değildir. Duyumsamada ruh dış dünyanın herhangi bir nesnesinin bedende meydana getirdiği 

etkiden haberdar olur. Ancak ruha ulaşan tüm şey duyu organının kendisine sunduğu formdur. 

Augustinus’a göre duyumsama her zaman ruhun bir niteliğidir. Beden hissetmez, daha 

doğrusu, beden aracılığıyla hisseden ruhtur. Augustinus etkin bir duyumsama kuramı 

geliştirir. Bu kurama göre duyumsamanın nedeni algılanan maddi nesne değildir. Algılayan 

insanın tinsel ruhudur. Bu durum algılanan nesnenin varlığını inkâr etmez. Algılama için 

mutlaka bir dış nesne bulunmalıdır. Ancak burada aktif duyumsama kuramından maksat 

duyuların dış nesneye kendi formlarını dayatmasıdır. Duyu bilgisi Augustinus için bilgi 

çeşitleri içinde pek bir önem arz etmez. O, başka bilgilere hizmet ettiği için önem arz eder ve 
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Augustinus bu nedenle duyu bilgisini, bu bilgiyle ilgili sorunları, bu bilginin sınırlarını detaylı 

bir şekilde ele almıştır. Onun duyu bilgisine karşı tutumu Platoncudur. 

Bilginin ikinci aşaması ise ruhsal görmedir. Bu aşamada dış dünyadan algılanan maddi 

nesnelerin maddi olmayan imgeleri oluşturulur ve bu tinsel imgeler bellekte depolanır. Bu 

aşama bilginin oluşturulduğu aşamanın bir alt aşamasıdır. Bu aşamanın işlevi sadece bunlar 

değildir. Bu düzeyde ayrıca geçmiş tecrübeden hatırladığımız ya da hatırlanan imgeleri yeni 

imgelerle birleştirmek suretiyle kendiliğimizden oluşturduğumuz maddi şeylerin imgelerini 

biliriz. Sanat yapıtları ortaya koyma, toprağı işleme, şehirler kurma, iletişim için semboller 

kullanma, kitaplar yazma vs. etkinlikler bu düzeye aittir. Bu düzey hem bilgililer ve hem de 

cahiller, hem iyiler ve hem de kötüler için ortaktır. Ruhsal görme zihinsel görmeye yakındır. 

Bununla birlikte bazen Augustinus’un metinlerinde ruhsal görmenin işlevleri ile zihinsel 

görmenin işlevleri birbirine karışıyormuş izlenimini verir. 

Augustinus’un bilgi anlayışının üçüncü ve en yüksek aşaması zihinsel görme 

konusudur. Zihinsel görme, zihinsel imgeleri temel idealar açısından yargılayan yetidir. 

Zihinsel görmenin iki tür nesnesi vardır. Birincisi, zihnin bedensel duyular aracılığıyla 

algıladığı şeylerdir ve ikincisi ise zihnin kendiliğinden algıladığı idealardır. Zihin, maddi 

dünyayı ruhsal görme düzeyinde oluşturulup bellekte depolanan imgeler üzerinden yargılar. 

Tüm bu sürecin zihin içinde meydana gelmesi nedeniyle bu görme iç-görme diye adlandırılır. 

Bilgi bu aşamanın ürünüdür. Bu düzeyin ayırıcı özellikleri, insanın evrensel ölçütleri duyular 

tarafından sağlanan veriye uygulamasını ve bilginin bazı pratik amaçlar için kullanımını 

içerir. Doğruluk sorunu bu aşamada bilgi anlayışına konu teşkil eder. Çünkü salt 

duyumsamalar ne doğrudur ne de yanlış. Doğruluk duyumsamalarla ilgili yargılara aittir. 

Augustinus bu süreçle ilgili olarak akıl ve zihin arasında ayrım yapar. Zihin için yüksek 

akıl (ratio superior) kavramını ve akıl için de alçak akıl (ratio inferior) ibarelerini kullandığı 

da olur. Akıl zihnin bir yetisidir. Bu ayrım çok önemlidir. Çünkü bu yetilere konu olan 

nesneler farklıdır. Akıl dış dünyanın bellekte depolanmış imgelerini, nesnesi olarak 

kullanırken, zihin anlaşılır dünyayı kendisine nesne olarak alır. Augustinus’un bu kavramlara 

ilişkin tanımı onların işlevlerini açıklamaktadır. Buna göre akıl, zihnin öğrendiklerimizi 

birbirinden ayırma ve birbirleriyle ilişkilendirme yetisine sahip eylemidir. Akıl, kendiliğinden 

ve bedenin yardımı olmaksızın zihnin kendisi aracılığıyla doğruyu kavrayabildiği görmesidir. 

Aklın ürünü bilgidir. Zihin ise Tanrı’nın tasavvur edildiği yerdir, fakat o çağdaş anlamdaki 

zihin değildir. O iradeli, duygusal ve bilişsel eylemleri içerir. Zihnin eylemlerinin ürünü ise 

ilimdir. 
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İlim ve bilim arasında pek çok fark bulunmaktadır. Bilim, maddi şeylerin akılla 

kavranması gibi doğru şeylerin bilgisi iken, ilim mutlak olanın zihinle kavranmasıdır. Bilimde 

hata mümkündür, ilimde ise bu mümkün değildir. Bilim insanın daha iyi ürünler almasını, 

daha sağlam binalar yapmasını, daha iyi savaşmasını vs. sağlar. İlmin yöntemi derin 

düşünmedir ve sonuçta elde edilen şey Tanrı’ya daha çok yaklaşmak, Tanrı’nın zihnindeki 

ideaları kavramak ve bu idealara göre bilimin verilerini değerlendirmektir. 

Augustinus her zaman bilginin pratik önemini takdir etmiştir. İnsan yaşamının 

sürdürülmesi bilime bağlıdır. Algılanabilir şeylerin bilgisi pratik yaşam için kaçınılmazdır. 

Bununla birlikte düşünce yaşamı pratik yaşamdan daha üstündür. Felsefe yapmayı gerektiren 

temel unsur da budur. Mutluluğun elde edilmesiyle ve insanın varoluşunun nihai hedefleriyle 

ilgili olması anlamında ilim bilimden daha üstündür. Ancak bu ifade, manastır yaşamını 

savunma ya da dünyadan elini eteğini çekme anlamını ifade etmez. 

İlim ve bilim arasındaki bu ayrımlardan hareketle, Augustinus’un dizgesi içinde ifade 

edersek, aklın maddi dünyayı araştırması, anlaması ve bilim yapmasını akli görme olarak ve 

zihnin temel ideaları düşünmesini, kavramasını ve onları akli görmenin verileriyle 

ilişkilendirmesini zihinsel görme olarak kavramsallaştırabiliriz kanaatindeyim. Akıl ve zihni 

zaman zaman eşanlamlı olarak kullansa da, Augustinus’un bilgi felsefesi içinde onlara 

yüklediği işlevlerin karıştırılmaması açısından onların alanlarını netleştirmemiz 

gerekmektedir. Akıl zihnin bir yetisidir ve zihinden daha aşağıdadır. 

Aklî görmenin nesneleri maddi dünyanın bellekteki imgeleri iken zihinsel görmenin 

nesneleri temel idealardır. Temel ideaların dört özelliği şöyledir: 1- Onlar yaratımın temel 

formlarıdır, yaratılmış her şey onlardan sonra biçimlendirilmiştir. 2- Onlar değişmezdirler, ne 

doğmuşlardır ve ne de yok olacaklardır. 3- Onlar varlıkları konusunda hiçbir şeye bağımlı 

değildirler. 4- Onların ebediyen var olduğu yer Tanrı’nın zihnidir. Bu dört özellik 

Augustinus’un felsefeye yaptığı özgün bir katkıya işaret eder. Bu katkı temel ideaların 

ontolojik konumuyla ilgilidir. Platon formların Tanrı’dan bağımsız olduğunu düşünmüştü. 

Augustinus ise temel ideaları, formları, Tanrı’nın zihninde konumlandırır. Bu durum temel 

ideaların belli özelliklerini açıklamaya yardım eder. Onlar Tanrı’nın zihninde bulundukları 

için Tanrı’nın özelliklerini taşırlar ve böylece mutlak, değişmez ve zorunludurlar. 

Temel ideaların yargılarımızın ölçütleri olarak alınmalarının nedeni onların değişmez ve 

zorunlu olmalarıdır. Biz değişken olduğumuz için, yargılarımızda nesnel olma konusunda 

kendimize dayanamayız. Aynı nedenle dış dünyayı da ölçüt olarak alamayız. Fakat hem 
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kendimize ilişkin bilgiyi ve hem de dış dünyanın bilgisini doğruluk-yanlışlık açısından 

değerlendirmek için dış dünyaya ve kendimize aşkın olan gerçekleri ölçüt almak zorundayız. 

Temel idealar özellikleri açısından farklı, gizemli ve ayrıcalıklı varlıklar oldukları için 

onlara ulaşmak ve onları bilmek farklı ve ayrıcalıklı yetileri gerektirir. Diğer yandan, insanın 

sonsuz ideaları nasıl bildiği sorunu Augustinus’un bilgi felsefesinin en önemli sorunudur. 

Bilgiyi ve ilmi mümkün kılan unsurun bu temel idealar olması nedeniyle onlara ulaşmanın 

epistemik bir açıklaması yapılmalıdır. Augustinus bu sorunu açıklarken önce aklın gücüne 

başvurur. Ona göre biz, akıllı zihnin yapı olarak bu şeyleri görecek şekilde yaratıldığına 

inanmalıyız. Beden gözünün maddi ışıkta kendine yakın olan şeyleri görmesi gibi, akıl bu 

ışığı, Tanrı’nın ışığını kabul edecek şekilde yaratılmıştır ve ona uyumlu kılınmıştır. Göz için 

güneş neyse ruh için Tanrı odur. Tanrı sadece doğrunun kendisinde bulunduğu varlık değildir. 

O ayrıca tüm doğruların kendisi sayesinde doğru olduğu şeydir. O, ışığın kendisinde olduğu 

varlıktır ve onun sayesinde ve ondan dolayı tüm anlaşılır şeyler aydınlatılır. İnsan bu idealara 

bir kez ulaştığında, bu idealar artık insan zihninde de bulunurlar.  

Bununla birlikte, Augustinus’un bu açıklamalarının tatmin edici olmaktan uzak olduğu 

gözükmektedir. Bizde var olan temel idealara ve zorunlu doğrulara nasıl ulaştığımıza ilişkin 

Augustinus’un düşüncesinin bir tartışma konusu olarak kaldığı kabul edilmelidir. Onun 

düşüncesinde açık olan şey, Tanrı’nın onları aydınlatması dışında hiçbir insanın hiçbir şekilde 

insan zihnine bu denli aşkın olan bu şeylerin bilgisine sahip olamayacağıdır. İdealara 

ulaşmadaki bu kapalılığın konunun yapısıyla ilgili olduğu da düşünülebilir. Augustinus bu 

sorunu zihnin bilgideki etkinliğini vurgulayarak ve ideaların özelliklerini zihin tarafından 

görülebilecekleri bir tarzda belirleyerek aşmaya çalışır. Ona göre insan zihni bilgi sürecinde 

etkindir. Zihin kendine aşkın bir güç tarafından bilgiyle doldurulan edilgen bir kap değildir. 

Zihin temel idealara ulaşabilecek, onların bilgisine sahip olabilecek ve temel ideaları ölçüt 

olarak maddi dünyanın verilerine uygulayabilecek güce sahip olarak yaratılmıştır. Ancak 

insan onu kullandığı sürece zihin bu işlevleri yerine getirebilir. Zihnin bu özelliklere sahip 

olması otomatik olarak, kendiliğinden bu özellikleri icra edeceği anlamına gelmez. İdealara 

ulaştıktan sonra bile insan sürekli onlar üzerine düşünmelidir. Çünkü idealara ulaşmak demek, 

zihnin bundan sonra daima idealara göre hareket edeceği anlamına gelmez.  

Augustinus yargılarımızın ölçütleri olarak neden temel ideaları almak zorunda kaldı? 

Temel idealar yargılarımızın ölçütleri olarak hizmet ederler. Bilgi anlayışı açısından bizim 

için önemli olan da bu noktadır. Augustinus temel ideaları maddi dünyaya ilişkin yargıların 

ölçütleri olarak aldı, çünkü o, bilgideki yapı ve düzen konusunda endişeliydi. Evren Tanrı 
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tarafından mükemmel idealara uygun olarak yaratılmıştır. Bu nedenle evren düzenlidir. İnsani 

bilgi açısından sorun bu düzene ulaşmaktır. Biz ilahî idealara katılmak suretiyle bu düzene 

giriş hakkı elde ederiz. İnsan önce bu idealar dünyasını bilmesi ve anlaması nedeniyle maddi 

dünyayı bilebilir. 

Augustinus’un bilgi anlayışı kapsamında açıklanması gereken önemli konulardan biri, 

belki de en önemli konu, onun aydınlanma kuramıdır. Augustinus’un aydınlanma kuramı 

mutlak doğruların bilgisi üzerine felsefi bir çözümlemedir. Augustinus söz konusu mutlak 

doğruları bilgi felsefesinin içine aldıysa ve onlara yargılarımızın ölçütleri olarak belli işlevler 

yüklediyse, onlara nasıl ulaştığımızı ve onların bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu bilgi 

felsefesinin ilkeleri içinde açıklayabilmeli ve temellendirebilmelidir ki, böylece bu konudaki 

düşünceleri ve açıklamaları felsefi olarak değer arz etsin ve bilgi felsefesinin ilkeleri içinde 

anlam kazansın. O bu mutlak doğrulara nasıl ulaştığımız konusunda sihirli ve anlamanın 

ötesinde yöntemler önermez. Aksine, bilgi felsefesinin ilkeleri içinde onlara erişimimizi 

açıklamaya girişir. Zihne ve temel idealara yüklediği niteliklerle bu sorunun üstesinden 

gelmeye çalışır. 

Aydınlanma kuramında aydınlatan ve aydınlatılan olmak üzere iki unsur bulunmaktadır. 

Önce, aydınlatan unsurla ilgili olarak, Tanrı’nın yaratılmamış ışığı ve zihnin yaratılmış ışığı 

olmak üzere, bilgiyi mümkün kılan iki ışığa sahibiz. İnsan zihninin ürünü olan bilgi doğal bir 

bilgidir ve bu bilgi, bilgi felsefesinin konusu olan bilgidir. Burada bilgi insanın ayrılmaz bir 

parçası olan zihinsel yetilerden çıkarılmaktadır. İnsan tarafından sahip olunan bilginin 

Tanrı’nın zihninden fışkıran doğruluğun bir yansıması olduğu düşünülebilir. Tıpkı Ay’ın 

yansıttığı ışığı güneşten olması gibi, insanın ışık diye nitelenen zihni yaratılmış bilme gücünü 

Tanrı’dan alır. İkinci olarak, aydınlatılan şey ögesiyle ilgili olarak, tanrısal ışığın aydınlattığı 

şeyin Tanrı’nın zihnindeki mutlak idealar olduğu gözüküyor. Tanrısal ışık yardımıyla mutlak 

ideaları gören zihnin, kendi yetileri yardımıyla bu mutlak ideaları dış dünya ile ilişkilendirir. 

Ancak insanın Tanrı’nın ışığına ulaşmak için yapması gereken bir takım şeyler 

bulunmaktadır. Aynı şekilde zihnin ışık olarak işlev görmesi için insanın gerçekleştirmek 

zorunda olduğu bazı durumlar bulunmaktadır. Augustinus, zihnin kendisi için yeterli 

olmaması, hiçbir zihnin tam anlamıyla kendini aydınlatamaması nedeniyle ilahî aydınlanmaya 

başvurmuştur. 

Augustinus’un Tanrısal aydınlanma kuramı üzerine yazan yazarların genel kanaati bu 

kuramın anlaşılması güç ve kapalı olduğu yönündedir. Aydınlanma inanmada, bilmede, 

anımsamada, imgelemede, duyumsamada ve aslında bilginin her alanında rol oynar. Bilginin 
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her alanına yayılır. Bu ışık bilmeden inandığımız şeylerden, bilginin nesnesi olarak kabul 

ettiğimiz şeyden, duyu organının algıladığı şeyden, zihnin bir nesnenin suretinden 

tasarımladığı şeyden, anımsadığımız fiziksel şekilden, hayal edebileceğimiz şeyden, zihnin 

fiziki nesneden farklı olarak ve kesin olarak sahip olduğu şeyden bizi haberdar eder. Tanrı’nın 

zihni aydınlatan ışığı sayesinde bilimin dünyayı yöneten yasalarını anlarız. Eztümce, şeylerin 

bilinmesini mümkün kılan Tanrı’dır. Bununla birlikte, Augustinus felsefesinin hiçbir yönü, 

Tanrı’nın bu belli bir tarzda insan zihnini aydınlatması düşüncesi kadar anlaşılması ve 

açıklanması güç değildir. Bu zihinsel aydınlanmanın kesin doğasını anlamamasına rağmen 

Augustinus onun niteliklerinin bazılarından emindir. Bu aydınlanmanın kaynağı sadece Tanrı 

olabilir. İlâhî aydınlanma öğretisinin en önemli işlevi hiçbir biçimde doğrudan 

algılanamayacak gerçekliklere erişimimizi açıklamaktır. İlâhî aydınlanmanın lütfedilmiş ve 

özgün bir şey olduğu Augustinus tarafından kabul edilmiştir. Onun ilahî aydınlanmanın 

varlığını ve etkinliğini şart koşması kesinlikle insan zihninin kusurları nedeniyledir. 
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                                        ÖZET 

Birinci bölümde, Augustinus’un yaşamı ve felsefesi arasındaki ilişkiler, onun bilgi 

anlayışının genel özellikleri, hangi filozoflardan etkilendiği, bilgi anlayışını şekillendiren 

unsurlar ve özellikle de kuşkuculuk üzerinde durulmuştur. Kuşkuculuk hiçbir şeyin 

bilinemeyeceğini iddia etmektedir. Hiçbir şey bilinemezse Tanrı da bilinemez. Bu yönüyle 

kuşkuculuk son derece önemlidir, çünkü o yaşamla, ahlâkla ve dinle ilgilidir. Hiçbir şeyin 

bilinemeyeceğini ve doğruya ulaşılamayacağını iddia etmekle o, ahlâksızlığın onaylanmasına 

yol açmaktadır. Augustinus’un kuşkuculukla çok ilgilenmesi özellikle bu etkenlerden 

kaynaklanmaktadır. 

İkinci bölümde duyusal bilgi ele alınmıştır. Duyusal görme nesne ve duyu organı 

arasındaki fiziksel temastır. Bu görme türü bilgi vermez. O, bilgi sürecinin başlangıcıdır. 

Duyumsamada ruh, dış dünyanın herhangi bir nesnesinin bedende meydana getirdiği etkiden 

haberdar olur. Beden hissetmez, daha doğrusu, beden aracılığıyla hisseden ruhtur. Augustinus 

etkin bir duyumsama kuramı geliştirir. Bu kurama göre duyumsamanın nedeni algılanan 

maddi nesne değildir. Algılayan insanın tinsel ruhudur. Bu durum algılanan nesnenin varlığını 

inkâr etmez.  

Üçüncü bölümde bilginin ikinci aşaması, ruhsal görme ele alınmıştır. Bu aşamada dış 

dünyadan algılanan maddi nesnelerin maddi olmayan imgeleri oluşturulur ve bu tinsel imgeler 

bellekte depolanır. Bu aşama bilginin oluşturulduğu aşamanın bir alt aşamasıdır. Sanat 

yapıtları ortaya koyma, toprağı işleme, şehirler kurma, iletişim için semboller kullanma, 

kitaplar yazma vs. etkinlikler bu düzeye aittir. 

Dördüncü bölümde bilginin en yüksek aşaması, bilginin oluştuğu aşama olan zihinsel 

görme ele alınmıştır. Zihinsel görme zihinsel imgeleri temel idealar açısından yargılayan 

yetidir. Zihinsel görmenin iki tür nesnesi vardır. Birincisi, zihnin bedensel duyular aracılığıyla 

algıladığı şeylerdir ve ikincisi ise zihnin kendiliğinden algıladığı idealardır. Zihin, maddi 

dünyayı ruhsal görme düzeyinde oluşturulup bellekte depolanan imgeler üzerinden yargılar. 

Bilgi bu aşamanın ürünüdür. Bu düzeyin ayırıcı özellikleri, insanın evrensel ölçütleri duyular 

tarafından sağlanan veriye uygulamasını ve bilginin bazı pratik amaçlar için kullanımını 

içerir.  

Anahtar sözcükler: Augustinus, aydınlanma, akıl, bilgi, bilgi felsefesi, bellek, duyusal 

görme, idea, iç-insan, ilim, iman, ilâhî aydınlanma, kuşkuculuk, ruh, ruhsal görme, zihinsel 

görme. 
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SUMMARY 

Our thesis consists of four chapters. İn the first chapter, connections between the life of 

St. Augustine and his philosophy, general characteristics of his understanding of knowledge, 

philosophers from whom he is influenced, the elements forming his understanding of 

knowledge and especially scepticism are dealt with. Scepticism claimed that nothing can be 

known. İf nothing can be known, then God can’t be known. From this aspect, scepticism is 

very important because it’s concerned with ethics, life and religion. When it claims that 

nothing can be known and that it’s impossible to reach to the truth, it causes to the 

approvement of immorality. Augustine’s interest to the scepticism sources especially from 

these reasons. 

İn the second chapter, sensory knowledge is investigated. Sensory vision is a contact 

between sense organ and physical object. This kind of  vision do not give knowledge. İt is the 

beginning of  process of knowledge. İn the sensation,  the soul avares of  the affect which any 

physical object in the outside world  causes in the body. More truly, the body don’t feel, the 

thing which feels through body is the soul. Augustine improves an active theory of sensation. 

According to this theory, the cause of the sensation is not material thing sensed. The thing that 

senses is man’s spiritual soul. This stuation don’t refute the existense of the object sensed.  

İn the third chapter, the second degree of knowledge, spiritual vision is investigated. İn 

this degree, immaterial images of material objects sensed form outside world are formed and 

these spiritual images are stored in the memory. This degree is an inferior degree of 

knowledge in which knowledge is formed.  Developing art Works, fostering the soil, 

instructing cities, using symbols for communication ect. are blong to this degree. 

İn the forth chapter, the highest degree of knowledge, intellectual vision in which 

knowledge takes place is dealt with. İntellectual vision is the ability that judges intellectual 

images according to the basic ideas. İntellectual vision have two kinds of objects. One of them 

is the objects which are sensed by mind through senses and the other is the objects that mind 

senses by itself. Mind judges material world through images which are formed in spiritual 

vision and stored in the memory. Knowledge is the product of this degree. The distinctive 

characterisrics of this degree include man’s applying the universal criterias to the data that are 

supplied by senses and  the use of knowledge for some practical reasons. 

Key words: Augustine, belief, divine illumination, Enlightment, faith, idea, iner-man,   

intellectual vision, memory, philosophy of knowledge,  reason, sensory vision, scepticism, 

spirit, spiritual vision, wisdom.  


