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ÖNSÖZ 

İnsanoğlunun geçirdiği uygarlık evriminde, Eski Yunan düşüncesinin ayrı bir 

yeri vardır. İdealizm, hümanizm, demokrasi, etik, estetik gibi kavramlar Antik Yunan 

Uygarlığı’nın insanlığa armağanıdır.  

Dönemin düşünce ve sanat ürünlerine olan ilgi günümüze dek öyle yoğun 

olmuştur ki, bugün felsefe tarihinde Platon ya da Aristoteles’ten etkilenmemiş bir 

düşünürün ya da Phidias veya Polykleitos’tan ilham almamış bir heykeltraşın 

varlığından söz edilemez. Üstelik sanatın yalnız heykeltraşlık alanında değil, her 

kolunda Eski Yunan izlerini bulmak mümkündür. Resimde Sandro Boticelli’nin 

“Venüs’ün doğuşu” adlı duvar resmi; mimaride John Soane’in (19.yüzyıl) “Bir kır 

evi tasarısı” ki; Dor üsluplu, özgün Parthenon biçimiyle tasarlanmıştır; müzikte Igor 

Stravinsky’nin “Apollo” balesi; sinemada Mario Camerini’nin “Ulysses” filmi; 

tiyatroda Jean Anouihl’in (20.yüzyıl) “Antigone” adlı oyunu; edebiyatta Thomas 

Mann’ın “Venedik’te ölüm” adlı romanı ve elbette heykelde Jean Goujon’un (16. 

yüzyıl) “Suçsuzlar çeşmesi” kabartması bunlar arasında sayılabilir. 

Felsefe tarihine baktığımızda da; modern felsefenin temellerinin bundan 

yüzyıllarca önce İyonya’nın Miletos kentinde atıldığını görmekle kalmıyoruz ama 

aynı zamanda günümüze değin Kant,  Hegel,  Schopenhauer, Goethe ve Nietzsche 

gibi birçok filozofun düşüncelerini biçimlendirmelerinde Eski Yunan felsefesine çok 

şey borçlu olduklarını görüyoruz.        



 “Antik dönemde felsefe ve sanat” başlıklı bu tez, insanı şaşırtan bir gerçeğe 

işaret etmektedir: Antik Yunanlı aydın, daha o zamanlar, sanat eserleriyle 

düşüncenin birbirinden ayrılmaz ögeler olduğunun bilincine varmıştır. 

Sanat da düşünce de toplumsaldır. Ama sanat eseri, kuru bir toplumsal 

gerçekliğin dışavurumu değildir. O, topluma ait olmakla; sanatçısının, o toplumun bir 

bireyi olmasıyla toplumsaldır. Fakat aynı zamanda özneldir. Sanatçının izlenimlerini 

şekillendirdiği bir nesnedir. Yani, düşüncenin öznesidir. Eski Yunan Uygarlığı’nda, 

sanatın toplumsal yönü daha ağır basıyordu. Yani, “sanat toplum için”di. Belki de bu 

yüzden sanatçının dış dünyaya dair izlenimleri, eseri üzerinde çok belirgin değildi. 

Yine de, daha o dönemden kalan sanat eleştirilerine baktığımızda yeniliklere imza 

atan ressamlardan, heykeltraşlardan söz edildiğini görüyoruz. 

Eski Yunan toplumunda, halk, sanatla içiçe yaşıyordu. Heykeller yalnız 

tapınaklara hapsolmamıştı. Açık alanlar da yontularla doluydu. Belki de bu yüzden, 

Platon, Aristoteles gibi düşünürlerin günümüze ulaşan hemen tüm eserlerinde, 

sanatla, heykelle ilgili sayısız benzetme bulunur. 

Günümüzde, Antik Yunan sanatı ile düşüncesi arasındaki bağlantıya değinen 

hemen her kaynak, daha çok, sanat-mitoloji ya da sanat-siyaset ilişkisi üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. 

Bir doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmada ise, konunun pek 

incelenmemiş bir yönü olan sanat-felsefe ya da felsefe-sanat ilişkisi irdelenmiş; bu 

amaçla dönem felsefesi, dönemin tasvir sanatlarından heykel dalıyla bağlantılı olarak 

incelenmiştir. Bu bağlantının varlığının ve derinliğinin sergilenmesi, Eski Yunan 

heykeline ve sanatına farklı bir açıdan bakmamızı sağlayacaktır. 



Umuyorum ki; bu çalışma, ayrıca, insanlığın Eski Yunan sanatına yüzyıllardır 

süren ilgisini açıklamaya da yardımcı olur.  

“Antik dönemde felsefe ve sanat” başlıklı bu tez çalışmasında, yalnız Klasik 

Arkeoloji’yle sınırlanmayan fakat sanatın felsefesini de içeren bir konu seçmemde 

bana destek olan ve çalışmalarım sırasında da yardımlarını esirgemeyen tez 

danışmanım Sayın Prof. Dr. Coşkun Özgünel’e müteşekkirim. Ayrıca tezin yazım 

aşamasında bana yardımcı olan kardeşim Banu Demiralp’e de teşekkür ediyorum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

GİRİŞ 

 

Birey toplumsaldır ve onun her davranışında bu özelliği yansır. Aristoteles de 

insanı bir “zoon politikon” olarak belirtiyordu. Aristoteles’in pek güzel gördüğü şey, 

insan bireyinin zorunlu toplumsallığıydı. 

Düşüncede de eylemde de toplumsalın sınırlarını zorladığımız zaman, bizi 

yanılgı ve düşkırıklığı bekler. Felsefede, bilimde, sanatta insan emeğinin anlamını 

ancak toplumsal koşullar çerçevesinde doğru olarak kavrayabiliriz1. 

Antik Çağ düşüncesi, sanatın toplumal rolünü iyi biliyordu. Sanatın bütün 

sorunlarını toplumsal sorunlar ya da toplumsal eğitimin sorunları sayan Antik Çağ 

estetiği, estetik yaşantıların insanları geniş ölçüde etkileyen, dahası kimi koşullar 

altında onu değişime uğratan gücünü onaylar. Bu estetik anlayışa göre; toplumsal 

işlevin önemi, belli sanatların belli yöndeki uygulamasının insan yaşamına, buna 

bağlı olarak da toplumsal yaşama yön veren güçler arasında yer almasında 

belirginleşir2. 

Toplumsal ve iktisadi açıdan yeterince karmaşıklaşmamış toplumlarda, bilim 

ve felsefenin en az düzeyde de olsa belli bir düşünselliği gerektirdiği düşünülürken, 

sanata tepeden tırnağa bir esin işi olarak bakılır. Oysa sanat, bütün biçimlerinde 

tepeden tırnağa düşünsel bir etkinliktir. Düşünce, sanatta özgül anlatımını bulur. 

                                                 
1 Timuçin 2000, 9 
2 Lukacs 1988, 17-18 
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Sanatın kökeninde düşünce vardır. Düşünce, yalnız düşünce yapıtlarında kendini 

göstermez, sanat yapıtlarında da dışlaşır. Düşüncenin kaynaklarına inmeden sanatı, 

sanatın kaynaklarına inmeden düşünceyi kavrayamayız3. 

Antik Çağ Yunanistan’ındaki sanat-felsefe ilişkisine baktığımız zaman, İ.Ö. 

6. yüzyıl İyonya’sı ile İ.Ö. 5. yüzyıl Atina’sında sanatçıların çalışmalarının, dönemin 

felsefi ve matematiksel kavramlarını onayladığını görürüz4. Bununla birlikte 

matematik, felsefe ve doğal bilimin keskin gözlerinin, görsel sanatlar üzerinde 

eğitildiğini de söyleyebiliriz5. 

Atina’da filozoflar, politikacılar ve yetenekli işçiler arasındaki bağlantının en 

iyi örneği; Perikles’in astronom Anaksagoras ve heykeltraş Phidias’la dostluğunda 

görülür. Sokrates, düşünürlerle el işçileri arasında bir köprü kurmaya çalışmıştır6. 

Çağdaş düşüncede sanat ve felsefe ilişkisi, kuramsal açıdan irdelenir. Bu iki 

alan, yönelimleri ve yöntemleri başka başka olan insan araştırmalarıdır7. Fakat 

evrensel iki dünya olan felsefe ve sanat alanları, kendi yapıları içinde, kendi 

yapılarına özgün ve kendi yapıları tarafından üretilen bazı evrensel verilere ve iç 

özgün niteliklere sahip olmalarına karşın, tüm felsefe bilimlerinde olduğu gibi, 

birbirleri arasında da sıkı ve diyaletik salt ilişkilere yataklık eden içeriklere kaynak 

oluştururlar8. Farklı alanları işgal ediyor olsalar da; tam olarak gerçekleşmeleri, 

birbirlerini sınırlayan bir bölgede olur. Sanatta mükemmel olanın seyrine eşlik eden 

duygu parlaması; nitelik olarak, derin düşüncenin neden olduğu parlamaya benzeyen 

                                                 
3 Timuçin 2000, 10-11,25 
4 Burford 1974, 129 
5 Bowra 1994, 171 
6 Burford 1974, 129  
7 Timuçin 2000, 15  
8 Yenişehirlioğlu 2000, 85 
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yüksek bir hazdır9. Felsefenin ve sanatın özünde insan vardır. Gerçek anlamda 

felsefe de, gerçek anlamda sanat da insanı bir bütün olarak ele alacak, düşünce kadar 

duyguyu da önemseyecektir. 

Sanatçının ve düşünürün çabası, gerçekliğin özünü ya da temel anlamlarını 

hiç bozmadan yansıtmak olmalıdır. Bir düşünce ve sanat yapıtının felsefi tutarlılığı, 

onun gerçeğe bağlılığıyla belirgindir10. Gerçek; yaşamdır, doğadır, insandır. 

Gerçeklik; insanı, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak görmeyi gerekli kılar. 

Gerçeklik; insanı, ait olduğu doğadan ayrı tutmaz. Birey, toplumun olduğu kadar 

doğanın da bir ferdidir. 

Sanat, felsefeye, insanın bilgisine ulaşmada gerekli öngörüleri kazandırır. 

Felsefe; sanat için, insanla ilgili özel durumların çıkarılabildiği genellemeler ortaya 

koyar11. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Butcher 1951, 202 
10 Timuçin 2000, 20 
11 Timuçin a.g.e., 18 
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 ANTİK DÖNEMDE GÖRME DUYUSU VE ALGI YETİSİ 

HAKKINDAKİ KURAMLAR  

  Doğduğumuz andan itibaren bizi çevreleyen dünyayı algılarız. Görme, beş 

algı duyusunun içinde en önemlisidir. Dünyayı gözlerimizle tanır, anlamlandırırız. 

Bu gerçek, İlkçağ insanı için daha büyük bir önem taşıyordu. Öyle ki; Eski 

Çağ toplumlarının yaşamı, somut ve algılanabilir gerçekler üzerine kurulmuştu. Bu 

yüzden, İlkçağ insanı, tanrısını ya da tanrılarını gözle görülebilir olarak tasarlamıştı. 

Eski Çağ’ın Yunanlı filozofları, görme duyusu ve algı yetisi üzerine, birbirine 

benzer ya da birbirini tamamlar nitelikte kuramlar geliştirdiler. Hellenistik Çağ’la 

beraber; algı kuramları, sanatla ilgili kavramlara da işaret eder oldu. 

Bugün için bize şaşırtıcı gelen; belki de, konunun, dönemin filozoflarınca ele 

alınmış olmasıdır. Ancak, şunu akıldan çıkarmamalıyız ki; o çağda, bilim ve felsefe 

birbirinden bağımsız araştırma alanları değildi. Aristoteles’in gökyüzü veya fizik 

üzerine yazmış olduğu eserleri yanında, canlıları ya da edebiyatı incelediği yazıları 

da vardı. 

Görme duyusuna ilişkin erken Yunan kuramları üç gruba ayrılır: Bir tanesine 

göre; göz, nesneye sahip olduğu ateşten ışınlar gönderen bir araçtır. Bir diğer görüşe 

göre; nesneden, kendine yönelmiş görüntüleri çok ya da az edilgin olarak alır. 

Üçüncü görüşe göre ise; hem göz hem de nesne etkindir. Pythagorasçı’lar birinci 
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yaklaşımı benimserken; Atomcu’lar ikinciyi; Empedokles ve Platon ise ikisini birden 

benimsemiştir12.  

Görme duyusu ve algı yetisi üzerine Yunanlı filozofların geliştirdikleri 

kuramlar arasında bizim için ilginç olanlardan bir tanesi; Theofrastos’un, 

Atomcular’la ilgili saptamasında bulunur. Theofrastos, Atomcular’ın, görme 

duyusunu yansıma yolu ile açıkladıklarını söyler. Yansımanın, görünen nesnenin 

görüntüsü olduğunu söylerken, dolaysız olarak gözde biçim almadığını belirtir. 

Herşeyden bir yayılma vardır, gözün kendisinden de. Gözden ve nesneden 

kaynaklanan yayılmalar her ikisi arasında havada bir yerde buluşur, onu katılaştırır 

ve tıpkı kalıba dökülen balmumunun kalıbın şeklini alması gibi havada nesnenin 

görüntüsünü oluşturur13. 

Hellenistik Çağ filozofları da algı üzerine yorumlarda bulunmuştur. Ancak, 

diyebiliriz ki; erken dönem filozofları daha çok göz ve gözün görme şekli üzerine 

kuramlar geliştirmişken; Hellenistik Çağ’ın düşünürleri algının kendisi hakkında 

yorumlarda bulunmuştur. Burada belirtilmesi gereken husus; Helenistik Çağ 

düşünürlerinin algıya verdiği değerin büyüklüğüyle ilgilidir. Dönemin felsefesinin 

temel amacı; insanı mutluluğa götürmekti ve bunun tek yolu da –bu çağın felsefi 

öğretileri gereğince- doğayla uyum içinde yaşamaktı14. Bu ise ancak doğayı 

tanımakla yani şeyleri algılamakla mümkün olabilirdi.  

Bu dönemde Stoa’cı ve Epiküros’çu yazında “izlenim” ya da “imgelem” 

anlamına gelen “fantazia” sözcüğü; duyu algısı, tanıma ve anlama arasındaki 

                                                 
12 Guthrie1993a., 235 
13 Guthrie a.g.e., 441 
14 Brun 2003, 34 (Tezimizin “Helenistik Çağ; Sanat Eleştirisinin Şiirleştiği Dönem” başlıklı 
bölümünde bu öğreti, etraflıca incelenecektir.) 
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ilişkileri ifade etmede anahtar bir terimdir15: İmgelem, ruh üzerinde bir izlenimdir. 

Bu ad, çok yerinde bir mecazla, mühürlü yüzüğün balmumu üzerinde bıraktığı izden 

alınmıştır. Kavrayıcı ve kavrayıcı olmayan olmak üzere iki tür imgelem vardır. 

Stoacı’ların gerçek olguların ölçütü olarak andıkları kavrayıcı imgelem; var olandan 

çıkan, var olana uygun olan ve ruhta mühür gibi iz bırakan imgelemdir; kavrayıcı 

olmayan imgelem ise var olandan çıkmaz, ya da çıksa bile var olana uygun 

değildir16.     

Platon, “phantasia” terimini yargılamanın ve algılamanın bir harmanı olarak 

kullanır. Aristoteles için hayal etme  (phantasia), algılama ile düşünme arasında bir 

ara durumdur.  

Fantazia’ya dair Epiküros’çu düşünceler, Stoa’cı düşüncelerden daha az 

gelişmiş olsa da Epiküros’çu estetikte önemli bir rolü olan Philodemos (İ.Ö 110-37) 

müzik algısına dair Speusippos (İ.Ö 407-339) ve öncesine kadar giden çarpıcı bir 

tartışmadan söz eder. Bu tartışmanın konusu; onun adlandırdığı gibi “aisthesis 

epistemonike” ve “aisthesis autophnes” yani “kavrama yeteneğine sahip duyum” ve 

“doğal, basit algı”dır. “Aisthesis autophnes” yani doğal algı; insanlarda, yaşadıkları 

ve fiziksel dış dünya ile ilişkide oldukları sürece gerçekleşir. “Aisthesis 

epistemonike” yani tanıma gücüne sahip duyum, “logos”a, mantığa haiz olan, 

bilimsel ya da yorumlayıcı algıdır. 

“Fantazia” yani izlenimler; ruhun görme, inanma ve yorumlama arzusudur17. 

                                                 
15 Brennan, Jay 1996, 23 
16 Laertios 2003, 318 
17 Brennan, Jay 1996, 23 
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Hellenistik Çağ’ın algı kuramlarıyla ilgili kimi kavramlarının, sanatla ilgili 

terimlere işaret ettiği belirtilmişti. Stoa’cı ve Epiküros’çu felsefede “izlenim” ya da 

“imgelem” anlamına gelen “fantazia” sözcüğünün, Geç Yunan yazınınında sanatla 

ilgili kullanılışına bir örnek; Philostratos’un (İ.S 3.yüzyıl) “Tyana’lı Apollonios’un 

hayatı” adlı biyografisinde yer alır. Apollonios, Mısırlı’ların tanrı tasvirlerine eleştiri 

getirirken; tüm Yunan tanrılarının, tanrılara en yaraşır biçimde gösterildiğini belirtir. 

Bunu ise; örneğin Phidias ve Polykleitos gibi sanatçıların, imgelemlerinin (fantazia) 

yardımıyla başardıklarını söyler. Yoksa Mısırlı’nın zannettiği gibi, gökyüzüne çıkıp 

da tanrıların neye benzediğini gördükten sonra biçimlendirmemişlerdir heykellerini. 

Apollonios’ göre; “zeki ve maharetli sanatçı, taklit etmekten (mimesis) fazlasını 

yapar. Taklit etme, yalnızca görüneni betimlemekten ibaret iken imgelem (fantazia); 

görünenin ötesinde, gerçekliğe işaret eden ideal bir tasavvuru yansıtır”18.    

Biliyoruz ki; özellikle Platon, sanatların özellikle de güzel sanatların 

ürünlerinin birer taklit (mimesis) nesnesinden başka birşey olmadığı tezini 

savunmuştu. Düşünürün sanata dair fikirleri, bu çalışmanın sonraki bölümlerinde 

etraflıca irdelenecektir. Ancak Philostratos’un kaleme aldığı biyografiden yapılan 

alıntı, en azından Yeni Pisagorcu düşünür Apollonios’un (İ.S 1.yüzyıl), sanata bir 

ilham işi olarak baktığını kanıtlamaktadır. 

Alman filozof Alexander Gautleib Baumgarten’in (1714-1762) “Aesthetica” 

adlı eserinde bir bilim olarak temellendirdiği ve günümüzde güzel sanatların 

felsefesini nitelendiren “estetik” kelimesinin kökeninde de, yukarıda değinilen 

“aisthesis” sözcüğü yer alır. Kelime, tek başına; duyularla özellikle duygu yoluyla 

                                                 
18 Philostratos 1912, 77-79 
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fakat aynı zamanda görme, işitme vb. yoluyla algılama, duyma, hissetme, birşeyin 

duyumu, duygusu, hissi anlamına gelir19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Peters  2004, 20 
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SANATA, ANTİK YUNAN SANATI BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ 

a. Eski Çağ Aydını Ve Sanatçı 

 Sanatçının saygınlığı gibi bir kavram, Yunanistan’da şekillenmemişti20. 

Aslında Eski Yunan toplumunda, bizim bugün sanatçı olarak nitelendirdiğimiz 

ressam ve heykeltraş, zanaatkâr olarak kabul ediliyordu. O da tıpkı bir çömlekçi ya 

da demirci gibi kaba bir el işçisiydi. 

 Sanatçının ya da zanaatçının, filozofun bakış açısından nasıl görüldüğü 

sorunsalına değinmeden önce; Eski Yunan dünyasında, çalışan kesimin toplum 

içinde nasıl bir konumda olduğunu incelemek gerekir. 

 Homeros zamanında, tüm insanlık içinde en zavallı durumda olanın, tarım 

işçisi -thes- olduğu düşünülüyordu. Çünkü o, yoksulluğundan dolayı hizmetini 

başkasına kiraya vermişti.   

 Eski Yunanlı için özgürlüğü o derece önemliydi ki; kişinin ekmeği için 

başkasına bağımlı olması, dayanılmaz bir kölelik durumu gibi algılanıyordu21. Zaten, 

üretici çalışmanın küçümsenmesi, köle ekonomisinin sonucuydu22. 

Toplumsal düzenin Arkaik Çağ’lara dayandığı ve Hesiodos zamanından beri 

pek değişmediği Perikles döneminde bile el emeğine verilen değer aynıydı. Ticaret 

hor görüldüğünden Atinalı’lar bu işi, şehirde yerleşmiş yabancılara (metoikos) 

bırakmışlardı. Sparta’da da yurttaşlık hakkına sahip olanların herhangi bir işle 

uğraşmaları yasaktı. Atina’da Solon zamanından beri, yurttaşların meslek sahibi 

                                                 
20 Butcher 1951, 207 
21 Flaceliere 2002, 117 
22 Lukacs 1985, 82 
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olmamalarını kanunsuz kabul eden bir yasanın varolduğunu23 biliyoruz. Yine de pek 

çok Atinalı’nın, Spartalı’larla aynı düşünceyi paylaşmış olduğu anlaşılıyor. 

Boiotya bölgesinde24 bir kent olan Thebai’de; bir kimsenin ticaretten 

ayrıldıktan sonra, bir devlet görevine atanabilmesi için aradan on yıl geçmesi 

gerektiğini söyleyen bir kural vardı25. 

Atina’da demirci ve seramikçileri ifade etmek üzere “banausos” sözcüğü 

kullanılırdı. Kelime, zamanla tüm el işçilerini niteler hale geldi. “Demiourgos” 

sözcüğü ise; halk işçisi ya da toplum işçisi anlamındaydı ve yalnız zanaatkârları değil 

ama bugün özgür meslekler dediğimiz işleri yürüten aydın çalışanları da ifade 

ediyordu. “Banausos” kelimesi, “demiourgos” sözcüğünden daha küçümseyici bir 

çağrışıma sahipti26. 

Kıta Yunanistan’da hal böyle iken; İyonya’da çok farklı bir görünümle 

karşılaşıyoruz. Burada işçi anlamına gelen “cheironax” kelimesi, cheir (el) ve anax 

(usta, lider, öncü) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Kelimenin kökeninden 

de anlaşılacağı üzere; yetenekli işçi ya da usta zanaatkârı ifade eden sözcük, bir onur 

ve saygınlık unvanıydı27. 

Gerçekliğe özgü kavramlarla meşgul olan filozofun bakış açısından, 

zanaatçının faaliyeti önemsizdi. Yaptığı iş, bal toplayan bir arınınkinden ya da ağını 

ören bir örümceğinkinden çok da farklı değildi. 

                                                 
23 Flaceliere 2002, 53 
24 Speake 1994, 625 
25 Aristoteles 1993, 78 
26 Flaceliere 2002, 118 
27 Flaceliere a.g.e., 120 
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Platon ve Aristoteles’e göre; kusursuz zanaatkârlık, o alanda geleneğe uygun 

bir eğitim ve özünde yetenek gerektiriyordu28. Ancak şüphesiz, zanaatkârın yaptığı 

iş; onlar için de bir el işçiliğinden ibaretti. 

Aslında Platon ve Aristoteles, herhangi bir nesnenin üretimini, hatta bir sanat 

eserinin yapımını bile ikinci sınıf bir faaliyet olarak görüyordu29. Platon, “Phaidros” 

diyaloğunda; tanrının ardından giderek asıl gerçeklerden bazılarını gördükten sonra 

yeryüzüne düşen ruhun yolculuğundan bahseder. Gerçeklerin en çoğunu görmüş olan 

ruh, ona göre; bir filozofun tohumuna yerleşirken; bu bakımdan altıncı sıradaki ruh, 

bir şaire veya taklitle uğraşan başka herhangi bir kimseye; yedinci sıradaki ruh ise bir 

sanat ustasına veya bir çiftçiye uygun düşecektir30. 

Aristoteles, Platon’la birlikte; çalışan sınıfların yönetime katılmamaları, 

yöneticilerin de çalışmamaları, para kazanmamaları gerektiğini öne sürmektedir31. 

Ona göre; “…Zanaatçılar (işçi sınıfı), ancak aşırı demokrasilerde devlet görevlerine 

katılma hakkını elde etmişlerdir... Aristokratik denilen bir anayasada ya da 

ilerlemenin liyakat ve yeteneğe dayandığı herhangi bir başkasında, böyle bir şeye 

olanak yoktur; çünkü bir işçinin ya da ücretle tutulmuş bir kimsenin yaşamını 

sürerken, bütün gerekli liyakat ve yetenekleri edinmesi tümüyle olanaksızdır. 

Oligarşilerde devlet görevlerine atanmak için aranan yüksek mülkiyet koşulları 

nedeniyle, bir işçinin yurttaş olması olanağı bulunmaz; ama zanaatçılar için 

bulunabilir, çünkü bunların birçoğu zengin olmaktadır”32…Yine Aristoteles’e göre; 

“…Yurttaşlar, yalnızca yapanı aşağılaştırmayan faydalı uğraşlara katılmalıdır. Özgür 

                                                 
28 Burford 1974, 185  
29 Flaceliere 2002, 53 
30 Platon 1997a, 56 
31 Popper 2000, 13 
32 Aristoteles 1993, 76-78 
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insanların ruhunu ya da zekâsını, erdemin istek ve etkenlikleri için kullanışsız kılan 

her şeyi aşağılaştırıcı etkenlikler ve bayağı işler arasında saymamız gerekir. Vücudun 

durumu üstünde bozucu bir etkisi olan bütün uğraşlara ve para karşılığı yapılan bütün 

işlere aşağılaştırıcı diyoruz”33… Bundan dolayıdır ki; “…en iyi devlet, işçiyi yurttaş 

yapmaz”34.       

Yukarıdaki saptamaların karamsar bir tablo çizdiği söylenebilir. Bununla 

birlikte; Antik Yunan sanatının tüm dönemlerinde görülen imza atma geleneği; 

zanaatçıların, zanaatlarının meziyetinin farkında olduklarını ve eserlerinde bireysel 

sorumluluk aldıklarını vurgulamaktaydı35. 

Arkaik Çağ Yunanistan’ında bireysellik fikri, toplumun yanında sanatın her 

dalında etkin olmuştu36. İ.Ö 7. yüzyılda, zanaatkârlar isimsiz çalışmayı 

bırakmışlardı. En yaygın uygulama ise heykeltraşlar arasında görülüyordu. Bireysel 

kimliğe özgü yeni anlayışın anıtsal heykel sanatıyla ilişkili olduğu37 düşünülebilirse 

de, vazo ressamlarının da eserlerini gururla imzaladığını biliyoruz. Çağın şiir 

geleneğine göz attığımızda da; Arkaik dönem şiirine damgasını vuran iki unsurdan 

biri bireyselliktir38. Bunun en güzel örneği ise; şüphesiz, Hesiodos’un “İşler ve 

günler” eseridir.   

                                                 
33 Aristoteles 1993, 234 
34 Aristoteles a.g.e., 77  
35 Burford 1974, 212 
36 Finley 1970, 144 
37 Burford 1974, 212 
38 Finley 1970, 138 
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Bazı Arkaik heykel kaidelerindeki yazıtlar, kimi demirci ve seramik 

ustalarının gelirlerinin bir bölümüyle kabartma ve heykel adadığını ya da el 

emeklerinin en göze çarpan örneklerini bağışladığını kanıtlamaktadır39. 

Geç dönemde yaşamış Yunanlı yazarlar Lukianos (İ.S 2.yüzyıl) ve 

Plutarkhos’un (İ.S 50-120) yazılarında, zanaatkarın -heykeltraşın- Eski Yunan 

toplumundaki durumu hakkında bilgiler bulunur. 

Lukianos, kendi kariyer seçimini hatırlarken şöyle demiş: “Kişi, bir 

heykeltraş olabilirdi, başarılı bir heykeltraş. Fakat Phidias ya da Polykleitos olup 

birçok büyük eser yaratsa (polla thaumasta) ve herkes tarafından yeteneği (tekhne) 

yüceltilse bile, kimse onunla yer değiştirmek istemezdi. Ne kadar başarılı olursa 

olsun, heykeltraş her zaman kaba bir el işçisidir (banausos). Elleriyle çalışmak 

dışında birşey bilmeyen bir işçi”40. 

Plutarkhos ise; “Perikles” biyografisinde benzer ifadeler kullanmış: “Birinin 

kendi elleriyle sıradan işler üzerine emek harcaması, tam olarak yararsız şeyler 

uğruna çektiği bu zahmetin kendisinde, daha yüksek ve gerçekten iyi olan şeyler için 

ilgisizliğine tanıklık eder. Ne de herhangi bir yücegönüllü genç, Pisa’da Zeus’un ya 

da Argos’ta Hera’nın yontusunu gördüğünde, bir Phidias ya da Polykleitos olma 

özlemi duymuş… Çünkü eğer bir yapıt güzelliği ile hoşunuza gidiyorsa, bundan 

zorunlu olarak onu yaratanın hayranlığınızı hak ettiği sonucu çıkmaz. Seyirci, 

görünüşleri ile yürekte öykünme için hiçbir tutku yaratmayan, ne de benzerini 

yapmak için ruhta herhangi bir dürtü yaratan şeylerden hiçbir üstünlük kazanamaz. 

                                                 
39 Spivey 1996, 160 
40 Spivey a.g.e., 59 
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Ama erdemli eylem insana dosdoğru öyle bir eğilim kazandırır ki, erdemli işe 

hayranlık duyar duymaz onları yapanlara öykünmeye çabalar”41… 

Gerçekte el emeğinin hor görülmesi, Eski Yunan dünyasında aristokratik bir 

gelenek olarak yalnız Sparta’da değişmeden kalmıştı. Platon, Aristoteles ve 

Ksenofon bu geleneği yansıtan fikirler öne sürmüş olsalar bile; örneğin Sokrates, 

zanaatkârın emeğinin değerini iyi biliyordu. Daha gerçekçi bir düşünür42 olduğundan 

Platon ile Aristoteles’in fikirlerine sahip olması beklenemez. Sık sık zanaatçı 

atölyelerini ziyaret eder, onlarla sohbet ederdi. Platon’un ve Ksenofon’un 

aktardıklarından,  bu sohbetlerde faydalı bilgiler edindiğini biliyoruz. 

Yine de tüm bu bilgiler ışığında, Eski Yunan dünyasında sıradan bir insanla, 

filozofun, zanaatkârı ve yaptığı işi algılayış biçimleri arasında derin bir uçurum 

olduğu düşüncesi savunabilir. 

b. Yeni Çağ Düşünürlerinin Antik Dönem Sanatına Bakışı 

Yeni Çağ Avrupa’sının düşünür ve sanatçıları, Klasik Çağ kültürünü 

tanıyordu. Rönesans döneminde, Batı; yazılı kaynakları yorumlayarak Klasik Çağ’ı, 

yani eski Yunan-Latin kültürlerini yeniden anlamaya ve uygarlığını bu temeller 

üzerine kurmaya çalışıyordu43. Pompeii ve Herculanium’daki kazılar da, Batı’nın 

Eski Yunan-Roma kültürüne olan ilgisinin artmasına yardımcı olmuştu. 

                                                 
41 Plutarkhos 2005, 98  
42 Flaceliere 2002, 118 
43 Uçankuş 2000, 11 
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Yeni Çağ Avrupa’sında; düşüncenin yanında, sanatın her kolunda görülen ve 

adına “Klasisizm” adı verilen anlayış da; bu dönemin, Klasik Çağ düşüncesine 

duyduğu ilginin sonucudur. 

Burada vurgulanması gereken başka bir nokta daha var. Batı düşüncesinde, 

17.yüzyıldan beri ağar basan, kilisenin doğaüstü gerçeklik anlayışı ile savaşarak 

insan ve dünya konusunda usun özerkliğini temel alan bir akım44 vardı: 

“Aydınlanma hareketi”. Eski Yunan düşüncesinin uygarlık tarihinde sahip olduğu 

önem de; o dönem kültürünün nesnel gerçekliğe ulaşma çabasından 

kaynaklanıyordu. 

Yeni Çağ Almanya’sında eserlerinde aşırı klasik bir anlayışla Antik Grek ve 

Roma sanatına yaklaşan şairlerden Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) ve 

Friedrich Von Schiller’in (1759-1805)45 Eski Yunan Sanatı hakkında ilginç 

yorumlarda bulunduklarını görüyoruz. 

Goethe’ye göre; “Yunanlı sanatçıların hayvan tasvirlerinde doğayla eş tarzda 

değil ama ona üstün örnekler verdiklerini kanıtlayan çok sayıda malzemeye sahibiz. 

Dünya üzerinde, atlardan en iyi İngiliz’ler anlar. Fakat Parthenon’dan kalan iki at 

başının, bugünün örneklerinden bile daha mükemmel olduklarını kabul etmek 

zorunda kalmışlardır. Bu başlar, Yunan sanatının en iyi döneminden kalmadır. Fakat 

bizim merak ve hayranlığımız, o devrin sanatçılarının bugün varolan modellerden 

daha mükemmelleriyle çalışmış olabilecekleri sanısıyla açıklanamaz. Yunanlı’lar, 

                                                 
44 Akarsu 1987, 26 
45 Altar 1996, 83 
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zamanın ve sanatın ilerlemesiyle, doğanın gözlemlemesinde daha büyük bir içgörüye 

sahip olmuşlardır”46. 

Schiller ise; Yunan estetiğinde “ideal insan”ın güçlü bir görünümünü fark 

etmiştir: “Biçim ve içeriğin birleşiminde, felsefi ve yaratıcı, aynı zamanda hassas ve 

kuvvetli; Yunanlı’ların, hayalin gençliği ile mantığın yiğitliğini parlak bir insanlıkta 

birleştirdiğini görüyoruz”47. 

Şairin, Alman düka Prens Augustenburg’a yazdığı ve estetikle ilgili 

düşüncelerini kaleme aldığı mektuplarında da Eski Yunan sanatı üzerine düşünceleri 

yer alır. 

Schiller; altıncı mektubunda, Yunan tabiatını şöyle tanımlıyor: “...sanatın 

bütün çekiciliği ve bilgeliğin bütün şerefiyle birleşen Yunan tabiatı...” 

Ona göre; “Yunanlı’larda akıl ne kadar yükselirse yükselsin arkasından daima 

maddeyi istekle çekiyor, onu ne kadar ince ve kesin olarak ayırıyorsa da asla 

parçalamıyordu. Gerçi, o, insan tabiatını da unsurlarına ayırıyor ve her birini 

büyüterek o güzel tanrıların çevresine atıyor fakat hiçbir zaman parçalayarak değil 

aksine parçaları birbirine değişik şekillerde bağlamak suretiyle. Çünkü hiçbir tanrıda 

bütün bir insanlık eksik değildir”48. 

Dokuzuncu mektupta ise şöyle yazmış: “Sanatçı, gerçi zamanının çocuğudur 

fakat aynı zamanda da onun talebesi olması ve hatta ondan himaye görmesi kendi 

için fenadır. İyiliği seven bir tanrı, memedeki çocuğu zamanında annesinin 

                                                 
46 Spivey 1996, 18 
47 Mc Carthy 1990, 143 
48 Schiller 1999, 25-26 
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göğsünden almalı ve onu daha iyi bir devrin sütüyle besleyerek, uzakta kalmış olan 

Yunan kültürü içine sokarak, onun ergin ve olgun bir hale gelmesini beklemelidir. 

Gerçi o, malzemesini gününden alacaktır, fakat şekli, daha asil bir zamandan, 

varlığın mutlak, değişmeyen birliğinden alacaktır. Oradan, tanrı tabiatının temiz 

havasından güzelin kaynağı çıkar”49. 

Onbeşinci mektubunda ise diyor ki: “Varolan gerçek güzellik, varolan gerçek 

oyun içtepisine layıktır. Aklın koyduğu güzellik ideali ise, insanın bütün oyunlarında 

gözönünde bulundurması gereken içtepisinin idealine de verilmiştir. Bir insanın 

güzellik ideali, onun oyun içtepisini tatmin ettiği yolda aranırsa hiç aldanılmaz. Eski 

Yunan kavimlerinin Olimpiyatlar’daki oyunlarda kan akıtılmaksızın, kuvvet, sürat, 

çeviklik, yarış için çarpışmalardan ve asil bir şekilde cereyan eden yeti oyunlarından 

hoşlanmaları, Roma halkının ise gladyatörlerin kanlı boğuşmalarından yahut bunların 

Libyalı düşmanlarını yere sermelerinden zevk almaları bize neden bir Venüs’ün, bir 

Juno’nun, bir Apollon’un ideal şekillerini Roma’da değil de Yunanistan’da aramak 

gerektiğini anlatır”50. 

Klasik Alman felsefesini başlatan büyük Alman filozofu Immanuel Kant 

(1724-1804), yine klasik Alman idealizminin büyük filozoflarının sonuncusu olan 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)51 ve Romantik Alman filozof Arthur 

Schopenhauer (1788-1860)52; sanat eserine yaklaşımlarında, Klasik Çağ’ı yankılayan 

idealist bir tutum sergilerler. 

                                                 
49 Schiller 1999, 36-37 
50 Schiller a.g.e., 60 
51 Marx, Engels 2001, 139 
52 Altar 1996, 16 
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Hegel’e göre; sanatta “içerik göz önünde bulundurulduğunda güzel sanat, 

ilkel, başıboş hayal gücünde dolaşamaz. Bir sanat eserinde dolayımsız olarak bize 

sunulan şey ile başlar ve bundan sonra onun anlamının veya içeriğinin ne olduğunu 

sorarız. İlkinin, yani dışsal görünüşünün bizim için doğrudan hiçbir değeri yoktur. 

Onun gerisinde, içsel birşey, yani dışsal görünüşü tin ile donatan bir anlam 

varsayarız”53.  

Kant’ın estetik düşüncesi olan “bir ideanın tek bir görünümde mükemmel 

biçimlendirilişi”; Aristoteles aracılığıyla Platon’un genel biçim düşüncesinden 

geliştirilmiş olup, görünümün de ötesinde görünümdeki amaç ya da şekil veren 

neden fikri üzerinde kurulmuştur. Aristoteles’te bu neden, heykel ve şiirde görünür 

hale gelir. Bu yolda ideal olanın estetik gösterilişi taklitle eş zamanlıdır ve şeyleri, 

nesnenin doğasına göre nasıl olması gerektiğini gösterirken, şekil veren nedene göre 

güzel yapar54. Platon; sanat nesnelerini, mimetik (taklit ürünü) olarak niteleyip, 

sanata küçümseyici bir tavırla yaklaşıyordu. Öyle görülüyor ki; Aristoteles, sanat 

eserindeki mimetik unsuru, ideal dışavurumun olmazsa olmaz bir şartı kabul etmişti. 

Schopenhauer’de de, Aristoteles’in düşüncesinden çok şey vardır: 

“Organizmanın, nedenin tarafsızlığını yansıtan, doğanın gücünün derinlerde yatan 

sebeplerine üstün gelip gelemeyeceği, ideasının daha mükemmel ya da daha az 

mükemmel dışavurumudur. Bu, türün güzelliğinin bağlı olduğu idealden daha yakın 

ya da daha uzak durur. Yalnızca bu yolla Yunan dehası insan figürünün esas 

modelini bulabilmiş, ekolün düzeni olarak, heykel olarak kurmuştur. Yalnızca böyle 

bir sezinleme doğanın bireysel durumlarda başarılı olduğu güzelliği tasvir etmemizi, 

                                                 
53 Hegel 1994, 14-16 
54 Bloch 1989, 131 
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tanımlamamızı sağlamıştır. Bu sezinleme ideal olandır. İdeadır, en azından yarısıdır. 

Önsel olarak kabul edilir ve sanatlar için doğayla verilen sonsalı tamamlayarak 

uygulanabilir hale gelir”55. 

19. yüzyılın büyük Alman düşünürleri Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich 

Engels (1820-1895)’in kurduğu ve Marx’ın adıyla anılan felsefi düşünceye göre; 

sanat bilgisi, bilimsel bilgiden ve dinsel bilgiden farklı olan bir bilgidir. Bilimsel 

bilgi, doğaya bilmek ereği ile eğilen ve belli bir yöntemle doğa yasalarına ulaşmak 

isteyen bir bilgidir. Marx şöyle diyor: “Kafada düşünce bütünselliği olarak görünen 

bütün, dünyayı kendisi için olanaklı biricik tarzda öğrenen, bu dünyanın sanatsal, 

dinsel, pratik-tinsel öğreniminden farklı bir tarzda öğrenen, düşünen bir kafanın 

ürünüdür.” Marx, bilimsel bilginin temel niteliğini, onun dünyayı, doğayı bütünlüğü 

içinde bilme ereğine sahip olmasında bulur. 

Bir bilme türü olarak sanat da hiç kuşkusuz insan ilişkilerinin, 

insansallaştırılmış doğanın bilgisine yönelir. Marxist estetiğe göre; sanat bilgisi de 

yine “bütünlüğe” yönelik bir bilgidir ve bilimsel bilgi ile bu yönden bir benzerlik 

gösterir. Bilimsel bilgi bu “bütünlüğe” rationel-kavramsal yoldan, soyutlama 

yolundan ulaşmak istediği halde, sanat bilgisi bu ereğe hayalgücünün eşliğinde 

ulaşmak ister. 

Dinlerin de bilgisel bir varlık ve doğa görüşü vardır. Ama ne var ki; bu bilgi 

bilimden, bilimsel bilgiden çok farklı olduğu gibi, dinsel bilgi bilimsel bilgiden daha 

çok sanat bilgisine bir yaklaşım gösterir. Sanat; nasıl doğaya, evrene hayalgücünü 

katıyor, bu yolda onu değiştiriyor ve zenginleştiriyorsa, aynı şekilde din de evrene, 
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doğaya hayalgücünü katar, doğaya hayalgücü ile biçimler vererek onu yorumlamak 

ister. “Din, insanın günlük yaşamına egemen olan dış güçlerin insan kafalarında 

‘fantastik bir yansımasıdır’. Bu yansıma içinde dünyasal güçler, dünya-üstü güçler 

biçimini alır.” Böyle dinsel bir varlık kavrayışı, salt tasavvura dayalı bilgisel bir 

evren tablosunu yansıtır. Bu duyusal-görsel bir nitelik elde ettiği zaman, mitoloji 

olarak somutlaşır56. Bütün mitoloji, doğal güçleri imgelemin içinde ve imgelem 

yoluyla denetler, yönetir, biçimlendirir57. Bu anlamda mitoloji, dinsel bilginin 

sanatlaşmasıdır. Marx’a göre; mitoloji, sanatın kaynağıdır58. Yunan mitolojisi; 

Yunan sanatının ön koşuludur, yani doğa ve hatta toplum şekli, halk zihninde 

bilinçsizce sanatsal bir tarzda yoğrulur. Doğanın mitolojik açıklamasını, doğaya karşı 

mitolojik bir tutumu kabul etmeyen ve sanatçıdan, mitolojiden arınmış bir imgelem 

isteyen bir toplumda Yunan sanatı hiçbir şekilde doğamazdı59. 

Hegel’e göre de; Yunanlı’larda sanat, insanların kendilerine tanrılar 

tasarımladıkları ve bir hakikat bilinci edindikleri en yüksek biçimdi. Ona göre; 

heykel sanatı, Yunan tanrıları olmadan hemen hiç varolamaz60. 

19. yüzyılın son büyük düşünürlerinden Alman Wilhelm Friedrich 

Nietzsche’ye (1844-1900) göre; Eski Yunan ırkının hayatı yaşanılır kılma ihtiyacı ve 

güzelliğe olan eğilimi, Yunan mitolojisinin doğuşuna olanak sağlamıştır ve Yunan 

tanrılarının varolmasının başlıca nedenidir. 

                                                 
56 Tunalı 1993, 48-51 
57 Marx, Engels 2001, 25 
58 Tunalı 1993, 51 
59 Marx, Engels 2001, 26 
60 Hegel 1994, 102 
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Nietzsche’ye göre; “Yunanlı’lar, varoluşun korkularını da, korkunçluklarını 

da tanımış, sezmiş… Yaşayabilmek için, onların önünde ışıldayan Olympos’a özgü 

düş kurmanın doğuşunu gerçekleştirmek gerekiyordu. Yunanlı’lar, yaşayabilmek 

için, pek derin bir gereksemeyle bu tanrıları yaratmışlardır. Bu duyarlılığa çok 

eğilimli ulusa, yaşam, tanrılar arasında daha yüksek bir ünle çevrili olarak 

gösterilmeseydi, acılar içinde yaşayıp gitmede yetili tek ulus olurdu”. İşte Nietzsche 

için burada, Eski Yunan halkının güzelliğe olan eğilimi devreye girer ve “o eğilim; 

sanatı, yaşama yardım etmeye çağırmış, özünde Hellen istencini pırıl pırıl bir aynada 

yansıtan Olympos evreninin de doğmasına olanak sağlamıştır”61. 

Düşünür, Eski Yunan mitolojisini ve sanatını o ulusun hayata ve güzelliğe 

eğilimiyle ilişkilendirirken; sanatın ögelerinin, Yunan mitolojisinin iki tanrısıyla 

özdeşleştiğini söylüyor. “Yunanlı’lar, kendilerinin sanatına kaynak olarak iki tanrı 

çıkarmışlardır. Apollon ve Diyonizos. Bu isimler sanat alanında genelde rekabet 

halinde yan yana yol alan ve sadece bir kez o da Hellen istencinin zirvede olduğu an, 

Attika tragedyası denilen sanat yapıtı adına kaynaşmış görünen üslup farklılıklarını 

simgelerler”62. Sanattaki Apollo’ca öge, heykel sanatıyla ilişkilidir ve “güzel 

biçimleri yoğurmada temel olan güzelikten, denge ve ölçü”63 unsurlarını anlayan 

yaklaşımı ifade eder. “Apollo’ca sanatın alanını bakma, güzel olma, görünüm 

sınırlar”64. “Apollo’ca ekinin pek başarılı yapılarını, temellerini buluncaya değin taş 

taş söküp kaldırmamız gerekir. Burada, ilk üzerinde duracağımız, görkemli Olympos 

tanrılarının yontularıdır. Bu yontular, bu yapının doruğunda duruyor”65. “Apollo’ca 
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62 Nietzsche 2005, 35 
63 Nietzsche 1992, 8 
64 Nietzsche 2005, 43 
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sanat dehası, Phidias döneminde eksiksiz ve adeta sabit bir güzellik ifadesine 

bürünürken, diğeri tragedyada dünyanın sırrını ve korkusunu yorumlamıştır. Ama 

Diyonizos şenliklerinde görülen güzellik ve müzikal açıdan aynı ilahi coşku, Skopas 

ve Praksiteles’in heykellerinde ortaya konulmuştur”66.     

Nietzsche’ye göre; “Yunan kültürünün asıl merkezinde bulunan tragedya, 

Diyonizos coşkunluklarının Apollon yolu ile gösterilmesi anlamında doğmuştur. 

Tragedya, aslında bir tutkuyu, coşkuyu dile getirir. Fakat bunu, yüzüne ölçü, denge, 

sınırlı güzellik maskesini takarak yapar”67. 
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ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜNÜ BİÇİMLENDİREN ŞARTLAR 

a. Yunan Irkının Birliği, Yunanlı’lık Bilinci 

Yunanlı’lar için, kendi Arkaik tarihlerinin başlangıcı, insanlık tarihinin 

başlangıcıyla eşanlamlıydı68. Coğrafi yayılımlarının genişliğine ve siyasi 

parçalılıklarına rağmen; tek, yegâne bir kültüre ait olduklarının bilincine 

varmışlardı69. Öyle ki; Yunanlı’lar, kendilerine ırk birliğini açığa vuran “Hellen” 

adını vermeden önce, başka ırktan olanları ve başka dil konuşanları “Barbaros” 

olarak göstermişler, bu suretle kendileriyle yabancılar arasında bir sınır 

çizmişlerdir70. 

Antropolojinin ana prensiplerini sezen Herodot, bir Yunan’lı olmak için dört 

ölçüt olduğundan bahseder: Ortak bir ata, dil, din ve kültür71. Pers savaşları 

sırasında; Atinalı’ların Medler’le anlaşma yapacağından korkan Sparta’lı elçilere, 

yine Atinalı’larca verilen cevapta dile geldiği şekliyle: “Kanımızla, dilimizle, aynı 

tanrılara tapmakta oluşumuzla, kurbanlarımızla, zevk ve töre ortaklığımızla bağlı 

olduğumuz Yunanistan’a ihanet etmek Atinalı’lar için iyi olmaz”72…        

 Yunanlı’ların ortak ataları, bir kahramanlık çağının efsanelerinden 

biliniyordu; öyle ki bu efsanelerin ünlü figürleri birçok soyağacının başlangıcını 

teşkil etmiş, tüm Yunanistan’da şarkı ve taşta kutlanmıştı. Ortak dilleri tartışılmaz bir 

gerçekti. Yunanca, dört ana lehçeye sahipti. Bunlardan herbirinin birçok dalı olsa da 

bunlar bireysel, tek bir dilin parçalarıdır. Sözlük ve telaffuzda göze çarpan 
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70 Mansel 1988, 97 
71 Bowra 1994, 13 
72 Herodotos 1991, 433 
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farklılıklar olsa da ortak olarak anlaşılır bir dildir. Ortak dinleri, yalnız Olympos 

tanrılarının isimlerinde ve niteliklerinde değil ama tapınaklarının varlığında da açığa 

çıkar. Olympia Zeus ve Delfi Apollon gibi tapınaklarda Yunanistan’ın her 

köşesinden gelenler, kurban törenleri ve oyunlarda biraraya geliyor, yerel 

farklılıklarını bir Yunanlı’lık bilinci içinde unutuyorlardı73. 

Arkaik Çağ’ın Yunan dini, Homeros şiirlerindeki temellerinden çok farklıydı. 

İnsanoğlu, artık doğaüstü güçlerle en tercih edilir ilişkileri kurma yollarını 

araştırıyordu. Tanrının niyetini öğrenmek uzmanlar tarafından yapılıyordu ise de; 

onu memnun etmek sıradan insanların faaliyetiydi. 

Arkaik Çağ boyunca belli dini merkezler tüm Yunanistan’a hizmet veriyordu. 

Bunların bir kısmı, bilicilerin gelecekten haber verdikleri tapınaklardan oluşuyordu. 

Kuşların uçuşunu yorumlayan, rüyalara anlam biçen kâhinler, müşterilerini 

yeteneklerinin gerçekliğine inandırabiliyordu. Bununla beraber bu alanda hiçbir şey 

ya da kimse, bir tanrının, Apollon’un dolaysız sesiyle rekabet edemezdi. Tanrının 

“Hellas”ta bu amaca hizmet eden özel mabetleri vardı. Ancak, üstünlük 

Delfi’dekindeydi. İ.Ö 8. yüzyıldan ziyade 7.yüzyılda, mabed; tüm Yunanistan’daki 

en gözde bilicilik merkezi olmuştu74. Yunanlı’lar, kaygılarını karşılamak üzere 

buradan yardım aldılar. 

Antik Yunanistan’ın Arkaik dönemi, iç ve dış sınırların genişlemesinin 

getirdiği kaosun doğurduğu sıkıntıyla yüklü bir vital büyüme ve fışkırma zamanıydı. 

Kent devletleri birbiri ardısıra gelen tiranlarıyla anarşi içinde bocalıyordu. Başa gelen 

önderler, yeni gücü bir düzene koymaya uğraşadurdular. Kent devletleri için yepyeni 
                                                 
73 Bowra 1994, 13  
74 Finley 1970, 132-135 
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yönetim biçimleri, yeni yasalar ve tanrıların yeni yorumları, tümü de bireye yeni 

psikolojik güçler sağlayarak ortaya çıkıyordu. 

Apollon sembolü, Apollon’un Delfi’deki tapınağı ve bunların dayalı olduğu 

zengin mitler bu ortamda mayalandı. Böylece Apollon tapınağının bu kaotik 

zamanda önem kazanması ve vatandaşların ortalığı saran kaosun ardında amaç ve 

anlam bulunduğu güvencesini bu denge ve oran tanrısı yoluyla aramış olmaları hiç 

de tesadüf olmuyor. Biçim, zerafet, güzelliğin öz bir niteliği olduğu için, Apollon 

sanat tanrısıdır da. Apollon’un ışık tanrısı da olduğuna dikkat edince, bu mitin zengin 

anlamına daha bir hayran oluyoruz-sadece gün ışığının değil, aklın, zihnin, 

kavrayışın ışığının da75. 

Apollon söylencesinin Arkaik Çağ düşüncesinde sahip olduğu önem, 

dönemin heykeltraşlık ürünlerinde somut yansısını bulur. “Kuros”lar olarak 

adlandırılan anıtsal erkek figürleri, tanrı Apollon’u betimlemektedir. 

b. Homeros. Bir Ozan, Düşünür Ve Sanatçı 

Homeros, Yunan kültürünün simgesi sayılır76. Tarih boyunca hiçbir ozan, 

hiçbir edebiyatçı, halkının yaşamında Homeros’unki kadar önemli bir yer 

edinmemiştir. Homeros, Yunanlı’ların en çok sevilen ve eserleri dillerden düşmeyen 

ozanı değildi sadece. Aynı zamanda Yunan milliyetçiliğinin önde gelen bir sembolü, 

erken Yunan tarihi üzerine güvenilir bir kaynak ve Yunan pantheonunun oluşumunda 

önemli bir figürdü77. 
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Büyük İskender, Homeros’un yapıtlarına öyle büyük değer veriyordu ki; 

İssus savaşı sonrası (İ.Ö 333), Pers’lerden ele geçirilen ganimetler arasındaki “en 

muhteşem şey olan altın işlemeli çekmeceye, en sevdiği kitabı, İlyada’yı”78 

koymuştu. 

Ünlü Rus edebiyatçı-yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy’a göre de; İlyada ve 

Odysseia iyi ve büyük sanatın daima en iyi örneklerinden olmuşlardır79. 

Bir görüşe göre; Homeros’un ilk filozof olduğunu söyleyen Aristoteles bu 

savında haklıdır. Çünkü Homeros; bir dünya görüşünün habercisi, dünya ve hayatın 

bir yorumcusudur. Onun, daha o zaman tanrı istencinin, insan istencinin karşısındaki 

durumunun ne olduğu sorusunu aydınlatmağa çalışması pek önemlidir. Bu, sonraki 

felsefede istenç özgürlüğü diye adlandırılan sorundur80. 

Bir başka görüşe göre ise; Homeros şiirleri, hiç kuşkusuz Yunan dünya 

görüşünün ve yaşam yolunun belli evrelerini açığa sermeleriyle büyük değer taşırlar 

ve gelecek dönemlerin Yunanlı’ları üzerindeki eğitsel etkileri küçümsenmemelidir. 

Ama felsefi birer çalışma olarak adlandırılmaları gerçekten olanaksızdır. Çünkü 

şiirlerde yer alan yalıtılmış felsefi düşünceler, dizgeselleştirilmiş olmaktan çok 

uzaktır. Ne İlyada’da betimlenen kahramanca yaşam, ne de Hesiodos’un şiirlerinde 

betimlenen toprak soyluluğunun egemenliği, Yunan felsefesinin gelişmiş olduğu 

ortam idiler81. 
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Buna rağmen, ilk görüşü desteklemek daha makul görünüyor. İyonya’da 

filizlenmeye başlayan felsefi düşünce, bilinçli olsun olmasın, temelde -insan biçimli-  

çok tanrılı dünya görüşüne bir eleştiri niteliği taşır. Aslında bu eleştiri, tüm Yunan 

felsefesi boyunca varlığını sürdürecektir. Yalnız bu gerçeğin gözönünde 

bulundurulması bile, sadece İyon felsefesinin mimarlarının değil, ama tüm Eski 

Yunanlı filozofların Homeros’a çok şey borçlu olduğunu gösterir.  

Başka türlü söylersek; Yunan felsefesi, Homeros’un yarattığı çok tanrılı 

evren görüngüsünde temellenmiş olabilir.  

Yunanlı’ların heykeltraşlık dehası Homeros’la zirveye ulaşır. Mermeri 

anıştıran görkemi ve soğukluğu, az ama çok parlak renkleriyle Homeros, çoğunlukla 

tek tek figürleri kapsayan ve bir grup oluşturduklarında, bu figürleri çizgisel ve 

simetrik bir zemine oturtan kompozisyonlarıyla tam bir heykeltraştır. Herşeyin 

hatları keskin ve belirlidir, herşey biçimdir. Heksametre; görkemli akışı ve duru 

yapısı, ifade ve sıfatlarının formüle benzemesi nedeniyle heykeltıraşlığı andırır82.   

Betimlemelerindeki ince detaylar; şüphesiz, tasvir sanatına hayli malzeme sağlamış 

olmalıdır. İlyada’nın onbirinci bölümünde; kral Agamemnon’un kuşandığı silahlar 

şöyle anlatılır:  

“…Göz kamaştıran silahlarını takındı kendisi de: 

önce geçirdi bilekleri gümüş halkalı güzel dizliklerini, 

sonra da zırhını geçirdi göğsüne, 

konukluk armağanı diye Kinyres vermişti bu zırhı, 
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…On sırası koyu göktaşındandı, 

oniki sırası altından, yirmi sırası kalaydan,   

iki yandan boyuna doğru üç yılan dolanıyordu, 

Kronosoğlunun ölümlü insanlara bir belirti diye  

bulutlara dayadığı gökkuşaklarını andırıyordu.  

Sonra attı omuzlarına kılıcını, 

ışıl ışıl yanıyordu kılıçta altın çiviler,  

sırma kayışlarla bağlıydı gümüşten kını. 

 İyi işlenmiş kalkanını aldı sonra, 

bütün gövdeyi kaplardı bu güçlü kalkan, 

çevrelenmişti tunçtan on çemberle, 

yirmi tane bezeği vardı ak kalaydan, 

ortadaysa koyu göktaştan bir tane. 

Korkunç suratı, acı bakışlariyle Gorgo, 

bir taç gibi duruyordu kalkanda, 

Bozgun’la Korku çevirmişti dört yanını. 

Gümüş kayışı göktaştan bir yılan sarıyordu halka halka,  

 28



yılanın üç başı sarmaşdolaş olmuştu, 

bir tek boyunla uzanıyordu dışarı doğru. 

İki tepeli, dört siperli tolgasını geçirdi başına. 

At kılından sorguç tepesinde şahlandı. 

İki kargı aldı eline, ucu tunçtan, keskin, sağlam.   

Parıltılar yayıldı uzaklara, göklere ağdı”83… 

Homeros’un ayrıntılarla renklendirdiği betimlemelerden bir başkası, bu kez 

Odysseia’da karşımıza çıkıyor. Destanın ondokuzuncu bölümünde; dilenci –aslında 

Odysseus’un kendisi-, kraliçe Penelopeia’ya, bir zamanlar karşılaştığını söylediği 

Odysseus’un kaftanını şöyle tarif ediyor: 

“…Bir kaftan giymişti erguvan renginde, yünlü, 

iki katlıydı ve tutturulmuştu iki gözlü bir altın tokayla,  

toka nakışlarla bezenmişti ve çok güzeldi bu nakışlar: 

Tutuyordu ön ayaklarıyla bir köpek, benekli bir geyik yavrusu, 

geyik çırpınıyor, köpek havlıyordu durmadan,  

nasıl da bakardı herkes bu iki altın hayvana şaşarak, 

köpek geyiği kıskıvrak yakalamış boğuyordu, 
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geyikse ayaklarıyla çırpınıp bakıyordu kurtulmaya”84… 

Günümüzde Batı Uygarlığı’nın Eski Yunan medeniyeti temelleri üzerinde 

yükselmiş olması gibi, Eski Yunan kültürü de Homeros şiirlerinin yarattığı dünya 

üzerinde varolabilmiştir. 

c. Eski Yunan Düşüncesine Şekil Veren Etmenler 

Bireyin dünyaya bakış açısını ve toplumun oluşum biçimini belirleyen 

niteliklerden ilki doğal çevredir. Doğa ile karşılıklı etkileşim içinde olan insan 

toplulukları, her türlü eylemlerinde doğanın gücü karşısında, yaşadıkları ortama göre 

bir tavır sergilemek durumundadırlar. 

İnsan toplulukları, bir toplum olma seviyesine ulaşıp belli bir olgunluğa 

erişince, kültürel faaliyet olarak adlandırılan yaratıcı eylemlerde bulunurlar. Bir 

toplumun kültürel faaliyeti, o toplumun sanatsal ve düşünsel etkinliklerini içerir. 

Toplumun yaşam biçimi üzerinde etkili olan doğal çevre, şüphesiz onun kültürünü 

oluşturan ögeler üzerinde de -bilimi, felsefesi, sanatı- belirleyici ve biçimlendirici 

etkiye sahip olur. 

Antik Yunanistan’da doğanın seyrek dokusu ve bir bakışta kavranabilirliği, 

Yunan düşünce ve eyleminin, dram ve anıtlarının, tapınak ve heykellerinin, dinsel ve 

toplumsal oluşumlarının karakteristik özellikleridir85. 

Yunan manzarasının güzelliği, temelde ışığa dayanır. Böyle bir manzara ve 

ışık, göz üzerine gizli disiplini empoze eder. Gözün, şeyleri gizemli bir perspektif ya 
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da düz uzamsal ilişkilerden ziyade, çevresiyle ve ferahlık içinde görmesini sağlar. 

Tüm bunlar, Yunanlı’ların neden büyük heykeltraş ve mimarlar yarattıklarını 

açıklar86. 

Gerçekten de Yunan kültürü, her yönüyle biçime olan sıradışı güçlü hissiyle 

göze çarpar. Yunan sanatı ve edebiyatının, Yunan kültürüyle ilişki kurmuş diğer 

toplumlara yaptığı karşı konulmaz etki de bu yönü olmuştur87. Latin bilgin ve yazar 

Plinius(İ.S 23/4-79)88; “Doğal Tarih” kitabının ikincisinde der ki: “Yunanlı’lar, 

dünyayı süs anlamına gelen sözcükle adlandırdılar. Biz de ona “mundus” ismini 

mükemmel durumundan ve zerafetinden dolayı vermişiz”89 . 

Yunan kültürünün değer verdiği diğer nitelikler ise; güzellik, doğruluk, 

ölçülülük ve iyiliktir. Aslında Eski Yunan düşüncesinde etik ve estetik değerler bir 

bütün teşkil ediyordu. Yani bu kavramlar birbirinden bağımsız değildi. Güzel olanın 

doğru olanla, ölçülü ya da iyi olanla bir tutulması da bu anlayışın sonucuydu. 

Yunanlı’nın gerçekçiliği, büyük niteliklerinden olan güzelliğe karşı olan 

sevgisiyle idealizme dönüşmüştür. Tüm Yunanlı’lar için güzellik, günlük hayattan 

ayrı birşey değildi. Onun her alanıyla içiçe geçmişti90. 

“Doğru, güzelin şartıdır.” Gerçekten, Yunanlı’lar ancak bütün iyilerin en 

büyüğü olan doğru yolu ile başka iyilere varılabileceğine inanmışlardır. Her hata, bir 

bilgisizliğin ya da bir yanılmanın sonucudur91. 

                                                 
86 Bowra 1994, 11 
87 Boardman, Griffin, Murray 1997, 7 
88 Speake 1994, 504 
89 Pliny 1938, 175 (Yunanlı’lar dünyayı “kosmos” olarak adlandırdılar. “ Mundus” ise; “mundut”tan 
gelir ve düzgün, zarif anlamındadır.) 
90 Richter 1970, 24 
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Ölçülülük; sanatçının yaratılarında temel alması gereken bir nitelik olduğu 

kadar bireyin, yaşamını üzerinde kurması beklenen bir idealdi de. Pandora mitini92 

hepimiz biliriz. Kutunun içinden, insanlara o zamandan beri sıkıntı veren en belalı 

şeyler çıkmıştır fakat Pandora kutunun kapağını erken kapatmış93 ve içinde bir tek 

umut94 (elpis) kalmış. “Elpis”; tıpkı latince “spes” gibi beklenti demektir. Üstelik 

hem iyi hem de kötü şeylerin beklentisi, yani umut ve endişe. Bu iki duygunun, 

uğursuzlukların en büyüğü sayılması; ölçülülüğün had safhada yüceltilmesidir95.  

Sanat eserlerinin biçimlendirilmesinde etkin rolü olan ışık, Yunan felsefesinin 

biçimli kavramlarını da etkilemiştir96. Soyut kavramlara ulaşmak, ancak somut 

gerçekliklerden hareket ederek mümkün olur.  

Eski Yunan halkının gözü bu dünyaya dönüktür. Yunanlı’lar hakkında hiçbir 

şey, onların büyük yaşam enerjisinden daha fazlasını ortaya koymaz. Nesnelerle 

                                                                                                                                          
91 Goblot 1954, 5 
92 Hesiod 1974, 5-9 (Tanrılar, insanlardan rızkı saklayıp yeraltına gizlemişlerdi; bir gün çalışıp bütün 
yıl yatmasınlar, öküzlerinin sürdüğü tarlalar boş kalmasın diye. Zeus, kurnaz Prometheus’a kendisini 
aldattığı için öfkelenip ateşi de sakladı ama Prometheus, tanrı görmesin diye bir rezene sapı içine 
koyarak çaldı ateşi ondan. Çok sivriakıllı Iapetosoğlu! dedi tanrı; beni kandırıp ateşi çaldın ama hem 
kendine hem de insanlara büyük bir felakete neden olacak bu. Ateşin bedeli olarak tüm insanlara öyle 
bir kötülük vereceğim ki; bilmeden sevgiyle kucaklayacakları bu şey, onların yıkımına yol açacak! 
Böyle dedi insanların ve tanrıların babası ve topal tanrı Hefaistos’a hemen toprakla suyu 
karıştırmasını buyurdu. Buna, tatlı bir ses ve ölümsüzler kadar güzel görünümlü bir kadın şekli 
vermesini istedi. Tanrıça Athena’ya, ona el işlerini öğretmesini; Afrodit’e, baştan aşağı zerafetle 
donatmasını buyurdu. Tanrı Hermes’ten ise, aldatıcı bir tabiatla donatmasını istedi onu. Tanrılar 
uydular emirlerine Kronosoğlu Zeus’un. Topal tanrı, sevimli bir kadın biçimlendirdi çamurdan. Parlak 
gözlü Athena, süsledi, giydirdi onu. Kharit’ler, altın kolyeler taktılar boynuna. Hora’lar, bahar 
çiçekleriyle taçlandırdılar. Hermes ise, yalanlarla doldurdu yüreğini, aldatıcı bir doğa verdi ona 
şimşek tanrı Zeus’un emrettiği gibi. Ses koydu içine aynı zamanda. Pandora! dedi ona. Çünkü 
Olympos’ta oturan tüm tanrılar bir armağan vermişti ona; insanlara ise bir felaket. Tanrı, Hermes’le 
beraber Epimetheus’a gönderdi bu armağanı. Epimetheus ise, Prometheus’un öğüdünü umursamadan 
aldı Zeus’un kendine yolladığı bu armağanı. Kısa bir süre sonra anladı ki bela artık onundu. O ana dek 
hastalıklardan ve belalardan uzak yaşamış olan insan ırkı, bu kadının getirdiği kapaklı bir kutunun 
içinden çıkan her türlü felaketle tanıştı. Pandora, kutunun kapağını Zeus’un isteğiyle erken kapatınca 
içinde bir tek umut kaldı. Sayısız felaket ve kötülükle doludur hem karalar hem de denizler artık. 
Hastalıklar gün ve gece dolaşır ölümlüler arasında sessizce. Çünkü tanrı Zeus, ses vermedi onlara. 
Yani, Zeus’un arzusuna karşı koyulmaz.)                     
93 Friedell 1999, 52 
94 Erhat 1984, 258 
95 Friedell 1999, 52 
96 Bowra 1994, 11 
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etkin bir ilişki içinde olmak, Yunan bilgeliğinin özüdür. Tüm hareketliliği ile eylem 

hiçbir zaman mevcut dünyanın alanından ayrılmaz97. Homeros’a göre de; gerçek 

yaşam, bu dünyadaki bir bedene bağımlı olarak yaşanandır98. Homeros’un 

insanlarının acısı, bu yaşamdan ayrılmakla ilintilidir. Ne zaman ağıt söylense, kısa 

bir ömrü olan Akhileus’tan, insan neslinin hızlı değişiminden, kahramanlar 

döneminin kapandığından bahsedilir. Yaşamı sürdürme arzusu ne bir amele ne de 

büyük kahramanlar için onursuzluk değildir99. Odysseus’ta, Akhilleus’un ağzından 

dile geldiği gibi: “…Ballandırma bana ölümü, şanlı Odysseus, bütün geçmiş göçmüş 

ölülere kral olacağıma, el kapısında kulluk edeydim keşke, varlıksız, yoksul bir 

çiftçinin yanında ırgat olaydım”100…   

Hayata ve yaşamaya dönük bu dünya görüşü, Eski Yunan sanatının dinsel 

içerikli tasvirlerinde de biçimlendirici rol oynar.  

Kişiliğin varlığını öteki dünyada korumasına ilişkin savın, sanat ile din 

arasında uzun süreli bir birleşme alanı yarattığını biliyoruz. 

Çoğu kez özellikle sanatın kendini tümüyle dinsel içeriklere adadığı 

izleniminin uyandığı zamanlarda, nesnel oluşumlarda sanatın dinden çözülüşü en 

açık biçimde belirginleşir. Sanat yapıtı, dinsel içeriği o denli alabildiğine ve kesin 

dile getirir ki; sözü edilen içerik bu kesinlik içerisinde artık kavranabilirliğin 

sınırlarını aşar, öteki dünya için bir araç ve bir yol olarak düşünülen, kendi içerisinde 

bütün oluşturmuş bir bu dünyaya dönüklüğe kavuşur. Doğumuna yol açan nedenden 

                                                 
97 Eucken 2003, 21 
98 Kranz 1984,  
99 Nietzsche 2005, 42 
100 Homeros 2005, 211-212 (Destanın onbirinci bölümünde ölüler ülkesine varan Odysseus, burada 
Agamemnon, Akhilleus ve Aias ile karşılaşır)  
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bağımsızlaşıp kendi içerisinde eriştiği kusursuzlukla ve biçimsel bütünlüğüyle öteki 

dünyaya ait ne varsa dışarıda bırakır. Klasik Yunan sanatında bu ayrılma, en salt 

biçimiyle gerçekleşir101. 

d. Eski Yunan Sanatında Hümanizm Ve İdealizm  

Eski Çağ Yunanistan’ını nitelendiren şey, sanat ve toplumda ölçü olarak 

alınan insandır102. Bu özellik, belki de Yunan kültürünün diğer İlk Çağ 

kültürlerinden ayrıldığı en önemli noktadır. Burada Eski Yunan düşüncesinin 

hümanist yanını görürüz. Öyle ki; hümanizm (insancılık), kavramın en geniş 

anlamında, insanın değer ve saygınlığına, insan olmaya, insanlığa olan us inancını 103 

ifade eder. 

Arkaik Çağ’ı izleyen, demokrasilerin kurulduğu dönemde; bireye verilen 

önem devletin kurumlarında kendini hissettirirken, bu anlayış devrin sanatsal 

betimlemelerinde de gözler önüne serilmiştir. Klasik Çağ, sıradan bir Yunanlı 

vatandaşı öncelikle toplumun bir ferdi olarak görmüştü. Belirtilmesi gereken bir 

nokta da, tam bir vatandaş olma hakkının, yalnızca özgür doğan Yunanlı erkeklere 

verilmiş olduğudur. 

Böyle bir demokrasi anlayışı, kimi araştırmacıların yoğun eleştirisine neden 

olmuştur. 

Hellenistik Çağ’da ise; zamanın siyasi ortamının da etkisiyle birey, toplumun 

üzerinde algılanır olmuştur. Bu çalışmanın sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak 

                                                 
101 Lukacs 1992, 96 
102 Boardman, Griffin, Murray 1997, 6 
103 Akarsu 1987, 106 
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irdeleneceği gibi, bireysellik fikri üzerine kurulmuş felsefeler de, bu dönemde 

böylece ortaya çıkmıştır. 

Eski Yunan sanatında hümanizmanın izlerini bulmak için bakacağımız yer; 

şüphesiz, antropomorfik (insan biçimli) olarak düşünülen tanrıların tasvirleridir. 

Üzerinde durulması gereken nokta, tanrıların insan biçimli olarak resmedilmesinin 

düşünce tarihindeki önemidir. 

Felsefe öncesi insanın aklı için, kendisi, itki ve duyguların bir ürünüydü. 

Benzer bir açıklamanın, kendisini çevreleyen dünya için de geçerli olması hiç de 

şaşırtıcı olmasa gerek. Bu insanın aklı için, kendisi, üstün güçlerin insafına kalmıştı. 

Bu güçlerin görünüşleri insandan farklı olmayıp yalnız daha güçlü ve ölümsüzdüler.  

İşte, Homeros şiirlerinde resimlenen ve erken Yunanlı’nın zihnine hâkim olan 

çok tanrılı düşünce böyle doğmuştu. Bu düşüncede; yalnız yağmur, fırtına, gün ışığı, 

hastalık, ölüm gibi görünüş ve olguların değil ama insanın kontrolü dışında 

birşeylerin yetkesi altında olduğunu düşünmesi sonucu ortaya çıkan psikolojik 

itkilerin de kişisel bir açıklaması vardı104. 

Yunanlı’lar, tanrılarını insan şeklinde gördüler ama uzak geçmişlerinde 

muhtemelen, tanrıları hayvan ya da kuş biçiminde düşünmüşlerdi. Tanrıların insan 

biçimine dönüşümü, özgürlüğüne kavuşan insan düşüncesinin bir ürünüdür105. 

Gerçekten de, doğaüstü güçleri insana özgü organları, duyuları olan erkek ve 

kadın tipinde resmetmek, insanın kendi insanlığı içinde büyük yüreklilik ve kendini 

beğenmişlik isterdi106. 

                                                 
104 Guthrie 1992, 26 
105 Bowra 1994, 44-45 
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Eski Yunanlı’nın insanlıkta başardığı şey de budur. O, tanrılarını insan 

biçiminde tasavvur edip insana özgü niteliklerle donatarak “insan”a ve “insan 

olmaya” yakışır yerin, evrendeki en yüksek rütbe olduğunu düşünmüştür. Bu 

anlayışı; onun, doğadaki üstün konumunun bilincine vardığını gösterir. 

En erken felsefi düşüncenin etkisiyle tanrıların ve insanların babası ve ailesi, 

kişisellik özelliklerini yitirmişler; hava, gök, sular ve diğer yabancı şeyler, doğal 

yasaların hükmünde birbirleriyle bağlantılı olgular haline gelmişlerdir. Birçokları 

için bu yeni açıklamalar dizisi, yalnızlık ve bir köşeye itilmişlik hissi yaratmış 

olmalı. Zira Homeros’ta da dile getirildiği gibi, tanrılar, insanlığın bütününün ya da 

kentlerin kaderinde söz sahibi olmakla yetinmez. Tek tek bireylerin kaderinde de söz 

hakları vardır. 

Halk arasında bu inanç öyle etkindi ki; İ.Ö 6.yüzyıldaki usçu evrenbilim 

fikirlerinden sonra da, bu eski ve çok renkli çoktanrıcılık düşüncesi, hatırı sayılır 

ölçüde önemini korudu107. 

Eski Çağ Yunanistan’ında idealizm (ülkücülük) fikri, Klasik Çağ’da; 

özellikle İ.Ö 5.yüzyılın ikinci yarısının düşünce ve sanatında belirginleşir. 

İdealizm, dünyayı olduğu gibi kabul eden gerçekçi görüşe (realizm) karşıt 

olarak, gerçekliği tasarım (idea) ve ülkülere (ideal) göre biçimlendirmek isteyen 

görüştür108. Klasik Çağ Yunanistan’ının sanatsal betimlemeleri, idealizmin bu 

anlamını imlemektedir. Özellikle yontu sanatında insan figürü, dönemin felsefesinin 

                                                                                                                                          
106 Finley  2003, 162 
107 Guthrie 1992, 27-28 
108 Akarsu 1987, 100 
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insana verdiği değerin de etkisiyle, ideal güzellik anlayışını vurgular tarzda 

biçimlendirilir. 

Estetik ve güzellik gibi kavramlar; Eski Yunan düşüncesinde, zaten, sanata 

ait olarak kabul ediliyordu. Güzelliğin, görünüşte pratik bir amacı vardı109. Bu 

anlayışın tüm Yunan sanatı boyunca varolduğunu söylemek abartı olmaz. Ancak, 

şüphesiz sanatın hiçbir döneminde güzellik, bu çağdaki kadar amaç edinilmemişti. 

Heykel sanatında ise, güzellik duyusu verimli bir alan bulmuştu110. 

 
İ.Ö 5. yüzyıl Yunanistan’ı; insan aklının keşfi, konuşmanın gücü, gerçekliği 

gösteren, onu aşan ya da taklit eden görsel imgelemle dünyayı farklı bir bakış 

açısıyla yorumluyordu. Bu entellektüel ve politik faaliyet görsel sanatlarda en büyük 

yankısını buldu.  

Bu mantık çağı, Yunanlı sanatçının zaten ana konusu olan insan formunu 

idealize etme anlayışına esin kaynağı oldu. İnsan figürü, gerçekçi detayların üzerinde 

vurgulandığı bir betimlemeden daha fazla birşey olarak anlaşılıyordu. Vücudu 

gerçekçi bir duruş içinde tasavvur etmek için onu içten dışa bir bütün olarak anlamak 

(kemik-kas) ve heykelde yaratırken yine içten dışa bir bütün olarak biçimlendirmek 

gerekiyordu. Sanatçının insan figürüne bakışı, tıpkı bir heykel grubundaki insan 

figürüne bakışı gibi matematiksel bir uygulama biçimindeydi. Diyebiliriz ki; Klasik 

Çağ sanatçısı birbirine tamamen zıt iki unsur arasında, kesin oranlama ile anatomik 

gerçeklik arasında bir denge kurmaya çalışmıştı. Çağdaşı oyun yazarları ve filozoflar 

gibi, insan deneyiminin çeşitliliği ile belli kural ya da biçimlerle gösterilmesi 

                                                 
109 De Ridder, Deonna 1968, 46 
110 Richter 1970, 26 
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arasında bir uzlaşma yolu bulmaya uğraşmıştı111. Heykeltraşın, eserlerinde bu uyumu 

sağlamak için orantı ve simetri gibi matematiksel düzenlemeleri kullandığını, çağın 

diğer sanatçıları da biliyordu. Öyle ki; Aiskhilos‘un (İ.Ö 525/4-456)112      

Oresteia”’sında; Elektra, kendisininkiyle karşılaştırdığı ayak izinin erkek kardeşine 

ait olduğunu anlar113: 

 “…Bize daha fazlasını söyleyecek yeni bir işaret. 

Ayak izleri… bir çift, tıpkı benimki gibi. 

İki dış hat, iki iz, onun ve şurada, 

 Bir yoldaşınki.  

                                                 Ayağını Orestes’in bıraktığı iz üzerine koyarak 

  Topuğu, kavisin eğrisi                             

 İkizlerinki gibi”114…  

Onun bu tavrı; Aiskhilos’un, heykeltraşların uyum kuramını bildiği izlenimini 

uyandırır115. 

Günümüzde, İ.Ö 5. yüzyılın Yunan heykel sanatının, çağın ideal güzellik 

anlayışına hitap etmek için oran ve simetri gibi düzenlemeleri kullanan 

heykeltraşlarından ilk akla geleni, Argos’lu Polykleitos’tur (İ.Ö 450-420)116. Ancak, 

şüphesiz, geleneği onun başlattığı söylenemez. Yunan heykelinin geçiş dönemi 
                                                 
111 Boardman 1993, 89 
112 Speake 1994, 10 
113 Burford 1974, 133 
114 Aeschylus 1977, 187 
115 Burford, 1974, 133 
116 Speake 1994, 509 
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olarak adlandırılan devrede (İ.Ö 480-450) çalışan Samos’lu, ama kentin 

bağımsızlığını yitirmesiyle Rhegion’a göçen Pythagoras’ın, heykelde uyum ve 

oranlamaya ilk önem veren sanatçı olduğu, Diogenes Laertios’un kitabında 

vurgulanmıştır117. Çağın heykeltraşının; ideal biçimleri, eseri üzerinde sayısal, 

orantısal ve simetrik düzenlemelerin yardımıyla yansıtma arzusu, Eski Çağ 

Yunanistan’ındaki felsefe ve sanat ilişkisinin ilk somut örneğini oluşturur. 

Bu somut uygulamanın en belirgin biçimi; kendini, Polykleitos’un, 

çalışmasının ilkelerini yazma noktasına dek götürdüğü118 ve “Kanon” adını verdiği 

incelemesinde gösterir. Öyle ki; o, bu yazısında parmağın parmakla, parmakların elin 

yüzeyiyle, elin yüzeyinin bilekle, bileğin dirsekle, dirseğin kolla, kısacası her bir 

uzvun diğerleriyle orantılarını rakamla saptayarak insan bedeninin metiğini 

oluşturmuştur. Onun “Doryphoros”, “mızrak taşıyan genç” heykeli; muhtemelen 

ünlü “kanon”uydu. Polykleitos’un çalışmalarında benimsediği yaklaşım yani biçimin 

rakamla saptanması, Pythagoras’ça bir girişimdir119. 

Sokrates öncesi çağın filozoflarından olan Pythagoras (İ.Ö 580-504)120, 

Samos’ludur -heykeltraş Pythagoras’la karıştırılmasın-. Doğduğu kenti terkederek 

Kroton’a yerleşen ve burada erkekli kadınlı bir öğrenci grubu toplayan düşünürün 

öğretisi, iki şekil ya da en azından iki yön almıştır. Bir tarafta matematiksel 

felsefenin ilerlemesi için çalışanlar, diğer tarafta Orfik öğretiye ve onun 

uygulamalarına benzer bir sistem geliştiren -ruhun ölümsüzlüğüne ve ölümden sonra 

                                                 
117 Richter 1970, 202 (Diogenes Laertios: İ.S 3.yüzyıl.Yunan’lı yazar. Kilikya’nın Laerte kentinde 
doğmuştur. Filozofların öğretilerini kaleme alan doksograflardandır. Bilinen ilk doksograf, Aristo’nun 
öğrencisi olan Theofrastos’tur. Diogenes Laertios’un heykeltraş Pythagoras’tan da bahsettiği eseri  
“Ünlü flozofların yaşamları ve öğretileri” adını taşır ve tamamı on kitaptan oluşur.)  
118 Boardman 1993, 102 
119 Friedell 1999, 225 
120 Seyffert 1957, 530  
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dirileceğine olan inanç- ve Pythagoras biçimi yaşam sürme ideali olan dini müritlerin 

çalışması yer alır121.  

Konumuz açısından Pythagoras’çı öğretide önemli olan; matematiksel 

felsefenin izlediği yol ve aldığı biçimdir. Aslında dini ve felsefi öğretiler, 

Pythagoras’çı okulda hiçbir zaman birbirinden tam olarak ayrılmamıştır. Başka bir 

ifadeyle, İ.Ö 6. yüzyıl ile İ.Ö 5 ve 4.yüzyılların Pythagorasçı’larının öğretisini kesin 

olarak birbirinden ayırdetmek mümkün değildir. Bu iki yüzyılda da okul; matematik, 

musiki, astronomi, metafizik alanlarında bol meyvalar vererek çalışmaya devam 

etmiştir122.  

Pythagoras’çı felsefi öğretiyi; tezimizin “Sokrates öncesi filozoflar” 

bölümünden ziyade burada inceliyor oluşumuzun, Pythagoras’çı felsefi görüşler 

yanında Pythagoras’çı dini görüşlerle de doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamalıyız. 

Pythagorasçı’lar, çağdaşları gibi çok tanrıcılığı reddetmemişlerdi. Liderleri, 

Pythagoras’ın bir şekilde ilişkili olduğuna inandıkları Apollon’du. Hatta bazı 

müritler, Pythagoras’ın tanrının insan biçimli hali olduğuna inanıyorlardı123. 

Liderleri olarak Apollon tanrıyı seçmiş olmaları bir rastlantı olmasa gerek. Bu seçim, 

Pythagoras’çı dini öğretinin felsefi yanını ortaya koyuyor. Zira us ve ışık tanrısı olan 

Apollon, düzen ve ölçülülükle özdeşleşmiş bir tanrıdır aynı zamanda. 

Başta Polykleitos olmak üzere, birçok Klasik Çağ sanatçısını etkilemiş olan 

Pythagoras felsefesi, sınır ve düzen (peras-kosmos) düşüncesinde temellenmiştir. 

                                                 
121 Guthrie 1992, 192 
122 Kranz 1984, 127 
123 Guthrie 1992, 149 
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Pythagoras’a göre; dünyanın kurucu ilkeleri karşıtlıklardır124. Sınır (peras) ve 

sınırsız (apeiron); herşeyin başlangıcı olan ve dünyanın evrimleştiği birbirine zıt iki 

ilkedir. Dünya ise, bir kosmos’tur. Belki yalnız Yunan ruhunun düşündüğü dünyanın 

bu şeklinde; düzen düşüncesi, güzellikle taçlandırılan yapısal mükemmellikle 

birleştirilmiştir. Pythagoras; “kosmos” ismini, gösterdiği düzeni gözönüne alarak 

dünya için kullanan ilk kişi kabul edilir125. Diogenes Laertios’a göre; “felsefe” terimi 

de, Pythagoras’ın bir buluşudur126. 

Pythagorasçı’lara göre; sayı düzenden, tüm dünyanın yapısına hükmeden 

ilkeden sorumluydu. Sayılar, yalnız fiziksel dünyayı açıklamıyordu. Ahlaksal 

değerleri ve diğer soyutlamaları da simgeliyordu127. Bu anlayışa göre her sayı, bir 

varlığı karşılıyordu. “4” ya da “9” adalet; “3” sağlık; “10” yetkinlik demekti128. 

Pythagoras’ın takipçileri, sayıları herşeyin esas temeli yapmaya çalışmışlardı. 

Aristoteles’e göre; burada söz konusu olan, bütün fiziksel şeylerin belirli bir 

oranlama sonucu biraraya gelen unsurlardan oluşmuş olmasıdır129. “Metafizik”te 

şöyle diyor: “…Pythagorasçı’lar diye adlandırılan kişiler, matematiğin ilkelerinin 

herşeyin ilkeleri olduğunu düşünmüşlerdir… Sayıların ögelerinin, her şeyin ögeleri 

olduğunu ve bütün göğün bir bir ahenk ve sayı olduğunu düşünmüşlerdir… Onların 

sayıyı hem şeylerin maddesi, hem de onların gerek değişimleri, gerekse hallerini 

meydana getiren şey olarak göz önüne aldıkları açıktır”130… 

                                                 
124 Von Aster 1999, 351 
125 Guthrie 1992, 208 
126 Timuçin 2000, 200 
127 Guthrie 1992, 213  
128 Timuçin 2000, 200 
129 Guthrie 1992, 229 
130 Aristoteles 1996, 100-101  

 41



Klasik Çağ Yunanistan’ının “Pythagoras’çı estetiği”, aynı zamanda 

Pythagorasçılık’ın anahtar kelimesi de olan “uyum” (armoni) düşüncesinde 

temellenmiştir. 

“Uyum” sözcüğünün sanatla ilgili kullanımı, Pythagoras’ın takipçileri 

tarafından İ.Ö 5. yüzyılın erken dönemlerinde gerçekleşmiştir. Bilinen müziksel 

aralıkların sayısal temeli olduğunu keşfetmeleri sonucu, “uyum” kelimesini müziksel 

anlamda kullanmışlardır131. 

Pythagoras’çı felsefede; sayıların, fiziksel görüngüleri açıkladığına 

değinmiştik. Yalnız cansız varlıkları değil ama canlı varlıkları da sayısal çerçevede 

açıklamaya çalışmaları, şüphesiz; Klasik Çağ’ın heykel sanatında kullanılan sayısal 

düzenlemelere örnek teşkil etmiştir. Aristoteles; Metafizik’te, Pythagoras’çı olan 

Eurytus’un her şey için bir sayı tespit ettiğini belirtmiştir: “…Örneğin filanca sayı 

belli bir insanın, bir diğeri atın sayısı idi. O, bazılarının sayıları üçgen veya kare 

şeklinde gösterdikleri gibi çakıl taşlarını kullanarak canlı varlıkların biçimlerini 

temsil etmekteydi ”132… Eurytus, İ.Ö 5. yüzyılın sonuna doğru yaşamış olmalıdır133. 

Klasik Çağ Yunanistan’ının tasvir sanatlarında somut izlerini bulduğumuz 

Pythagoras’çı felsefi düşüncede; yalnız şekil kazanmış olan tanınabilir. Şekil ise; 

ölçüye, kanuna, sayıya dayanır. Her uyarlık (harmonia); sayıca sınırlandırılmış, 

belirtilmiştir. Doğada sayı vardır. Bu, şu demektir: Hem algılanan maddeler 

                                                 
131 Guthrie 1992, 220   
132 Aristoteles 1996, 602-603 (Yöntemi, bir şekli ona karşılık olan bir sayı ile ifade etmekten ibaretti 
(örneğin, insan 250 idi). O, renkli çakıl taşlarıyla tanımlanacak şeyin dış kenarlarını yaklaşık bir 
biçimde çözmekte ve böylece onları sayarak bu şeyin özünü oluşturan sayıyı elde etmekteydi.)     
133 Guthrie 1992, 258 
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dünyasında, hem de düşünen ruhun dünyasında sayı doğuştan vardır. Doğruluk; 

kanuna göredir134. 

İdealizm, bu çağın sanatsal betimlemelerinde başka bir yönüyle daha belirir. 

Bu dönemde; yani Atina’nın, tüm Yunanistan’da lider olduğu İ.Ö 5. yüzyılın ikinci 

yarısında inşa edilen Parthenon (İ.Ö 447-432); sanatta idealizmin bu diğer yönünü, 

yani yurttaşlık idealini yansıtması bakımından önem taşır. Atina’nın yükselen politik 

gücünü temsil eden yapı, Kentaur ve Amazon mücadelelerinin kabartmalarıyla 

süslüydü. Bu yanıyla; Atina’nın düşmanları üzerindeki zaferini vurgulamaktaydı. 

Panathenaia sahneleriyle süslü kabartmalar ise; kent yaşamının idealize edilmiş 

yönünü ifade ediyordu. Yapıya yönelen yurttaşa, demokrasinin idealize edilmiş 

mimesisine katılma cesareti vaadediliyordu. 

Bu yönüyle Parthenon, Yunan tapınak heykeltraşlığında yurttaşlığın bu 

derece vurgulandığı ilk yapıydı. 

Stoa Poikile ya da Resimli Stoa da bir yurttaşın politik yapıdaki yerini 

sergileyen benzer tarzdaki bir yapıdır. Agora boyunca uzanan bu revak135; Troya’nın 

istilasını, Atinalı’ların Amazonlar’la mücadelesini ve Marathon savaşını tasvir eden 

resimlerle süslüydü136. 

Parthenon ve Stoa Poikile’de olduğu gibi sanatın öyküleyici tarzda kullanılışı; 

sanatların Yunanistan’a borçlu olduğu bir yeniliktir. Bu yenilik, Arkaik Çağ’da 

başlamıştı. Ancak başka bir yön de; Yunanlı’ların söylence tarihlerini, çağdaş 

                                                 
134 Kranz 1984, 127 
135 Brennan, Jay 1996, 20 
136 Seyffert 1957, 603  (Hellenistik Çağ’ın iki büyük felsefe okulundan birini kuran Zenon, derslerini 
bu stoada verdiği için, felsefesi; Stoa felsefesi olarak adlandırılmıştır.) 
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ilişkilerini yorumlamak için kullanmalarıdır. Hatta o güne geçmiş açısından ya da 

idealleştirilmiş-genellemeler açısından yakaşım, sanatta, İ.Ö. 4. yüzyıla dek, bireyin 

portreci ve duygusal tasvirine engel olmaya başlamıştı137. İskender’den önce, yalnız 

yakın ya da uzak geçmişte ölmüş asker ve devlet adamlarının portreleri yapılıyordu. 

İskender’in ölümünden sonra, gerçekçiliğe olan talep -hatta gerçekçiliğin bir ideal 

olarak benimsenmesi-, bireyin hayatta iken de kişisellik özelliklerinin vurgulandığı 

portrelerinin yapımına giden yolu açtı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Boardman 1993, 5 

 44



ANTİK YUNAN DÜŞÜNCESİNDE KAHRAMANLIK KÜLTÜ, İNSAN 

BEDENİ VE ÇIPLAKLIK 

Eski Yunan mitolojisi, kahramanlık öykülerinin süslediği anlatılarla doludur. 

Ancak kahramanlık olgusu yalnız mitolojik öykülerde karşılaşılan bir ideal olmakla 

kalmamış, Eski Yunan toplumunun günlük yaşamında büyük bir öneme de sahip 

olmuştur. 

Kahramanlık düşüncesinin beslenmiş olduğu kaynak; şüphesiz, Homeros’un 

ürünü olan kahramanlık öyküleridir. Öyle ki; Homeros’un şiirleri ve o şiirlerin 

yarattığı kahramanların ya da kahramanın genel tasviri, Yunan kültüründe bin yıldan 

uzun bir süre yer işgal etmiştir138. Bu sayısız tasvirlerden biri de; İlyada’nın 

onüçüncü bölümünde, Hektor’un savaş anındaki halidir:    

“…Troyalılar yığın yığın saldırdılar. 

Başlarında Hektor vardı, kudurmuş gibi, en önde. 

Eriyen karla, sağnak sağnak yağmurla kabaran ırmak,  

bir kayanın tepesinde duran yuvarlak taşı nasıl devirirse,  

onu kökünden söküp koparırsa nasıl, 

ırmak yukarlardan çağlıya çağlıya akar, 

gürültüsünden ormanlar öter güm güm, 

taş da durmadan yuvarlanır koşar, 

                                                 
138 Brennan, Jay 1996, 17 

 45



ama gelince ovaya, kesilir hızı, durur. 

Ben de böyle yapacağım diyordu işte Hektor”139… 

Karanlık Çağ’dan doğan yeni Yunan dünyası, Miken krallarının dünyasından 

farklı olsa da, o geçmişin efsanelerini bağrına basmıştı. Yunanlı’lar bu kayıp 

toplumda insanoğlunun olması ve yapması gereken ideali biçimlendiren kahramansı 

ve insanüstü birşeyler gördü. Bundan, insanın onur ve şöhret içinde, bu onura layık 

olarak kendi gibi kişiler arasında yaşaması gerektiği sonucunu çıkardı. 

Kahramanlık görüntüsünün özü, onurun hareketle aranmasıdır140. 

Kahramanca davranışlar; ister savaşta ister spor müsabakalarında olsun talep edilen 

temel davranış biçimidir141. 

Homeros zamanında; asil ailelere mensup olan kahramanların arasındaki 

çekişmeler, rakiplerin kendilerine olduğu kadar ailelerine ve yakınlarına onur 

getirmek için de gerçekleşiyordu. Ancak sonraları, yani Yunanistan’da toplum 

ilkesinin egemen olduğu sonraki dönemlerde142, zaferi kazananın gururu tüm 

topluma ait olacaktı. Böylelikle, spor müsabakalarında zafer kazanmış atletlerin 

yahut savaşlarda başarı göstermiş askerlerin heykelleri, kamusal alanları dolduracak; 

başka bir deyişle, kahramanların topluma kazandırdığı onur daimi kılınacaktı. 

Toplumda saygı görmüş ve görsel sanatlara hatırı sayılır ölçüde malzeme 

sağlamış olan kahramanlık ideali, Eski Yunan’lı filozofların kimisinden ağır 

                                                 
139 Homeros 1960, 12 
140 Bowra 1994, 20 
141 Freeman 2000, 57 
142 Finley  2003, 144 
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eleştiriler almıştı. Bazı düşünürler ise; toplumun düşüncesini yankılayan bir tutum 

sergiliyordu. 

Sokrates öncesi filozoflardan olan Kolofon’lu Ksenofanes’e (İ.Ö 570-478)143 

göre: “Geleneksel spor müsabakalarında başarıdan başarıya koşan ve yurttaşları 

tarafından saygı gören bir kimse yine de benden değerli değildir. Çünkü benim 

bilgeliğim erkeklerin kaba gücünden ve atlardan daha yararlıdır. Bu kült, her çeşit 

manevi esastan yoksundur. Bu nedenle; kaba güce, yetkin bilgelikten daha çok değer 

vermek büyük haksızlıktır. Halk arasında yetenekli bir yumrukçu olarak temayüz 

eden, müsabakalarda özel bir güç belirtisi sayılan ayağına tez olmasıyla ya da 

pentatlonda, güreşte kendini gösteren bir kimse, bu yüzden kentin refahına herhangi 

bir katkıda bulunmuş sayılmaz”144.  

Pythagoras ise; konuya farklı bir açıdan yaklaşıyordu. O, insanları üç sınıfa 

ayırmıştı: Bilgi arayanlar, onur arayanlar, kazanç arayanlar. Hayatı Olimpik 

oyunlarla kıyaslayarak ilk sınıfı izleyicilerle, ikinciyi atletlerle, üçüncüyü 

çığırtkanlarla eşleştirmiştir145. 

Kinik filozof Sinope’li Diogenes (İ.Ö 400-325)146 ise; Yunanistan’ın en hızlı 

atleti olmakla övünen bir gence demiş ki: “Fakat, bir tavşan ya da geyikten daha hızlı 

değilsin. Onlar da zaten hayvanların en hızlılarıdır lakin en korkaklarıdır”147. 

 

                                                 
143 Speake 1994, 679 
144 Capelle 1994, 104 
145 Bowra 1994, 21 
146 Speake 1994, 209 
147 Finley 1974, 91 
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Ancak; bir tiran, ona heykel için hangi tuncun daha iyi olduğunu sorunca; 

Harmodios ile Aristogeiton’un heykellerinde kullanılmış olan! diye yanıtlamıştı”148. 

Diogenes’in de bir üyesi olduğu Kinik’ler Okulu, Sokrates’in öğrencilerinden 

Antisthenes (İ.Ö 445-365) tarafından kurulmuştu. “Kinikler” ya da “köpeğin 

öğrencileri”; adlarını, geleneksel olmayan yaşam yollarından ya da okulun kurucusu 

olan Antisthenes’in “Kinosarges” olarak bilinen gymnasionda dersler vermiş olması 

olgusundan almış olabilirler. Bu gymnasion, arı Atina kanından olmayanlar içindi ve 

Herakles’in anısına kurulmuştu149. Diogenes Laertios, Antisthenes’le ilgili ilginç bir 

öykü anlatır. Buna göre; Antisthenes, heykeltraşın önünde modellik yapan bir 

delikanlıya: “Söyle bakalım, bronzun dili olsaydı sence nesiyle övünürdü?” demiş. 

Delikanlı ise; “güzelliğiyle” deyince, “cansız bir nesneyle aynı şeyden sevinç 

duymaya utanmıyor musun”150 diye sormuş. 

Antik Yunan’ın kahramanlık ideali, toplumun algıladığı biçimiyle Platon ve 

Aristoteles felsefelerince benimsenmiştir. 

Platon’un “Yasalar”ında da belirtildiği gibi: “…Eğer biri peşinde düşmanlar 

varken, silahları olduğu halde, arkasına dönüp kendini savunacak yerde, çirkin ve 

onursuz bir yaşamı bir kahramanın güzel ve mutlu ölümüne tercih ederek silahlarını 

atıp kaçarsa, silahlarını bu şekilde atıp kaçan için bir ceza olmalı”151…    

Aristoteles’e göre ise; “...güzellik, güç, boy pos, atletik güç gibi bedence 

üstünlükler...” mutluluğu oluşturan parçalardandır. 

                                                 
148 Laertios 2003, 274 
149 Cevizci 1998, 78 
150 Laertios 2003, 259 
151 Platon 1998b, 192 
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Yine, Aristoteles için “güzellik, yaşam dönemine göre değişir. Genç bir 

insanda güzellik; koşma ve kuvvet yarışmaları gibi çabalara uygun bir bedene sahip 

olmak demektir. Seyretmesi insana zevk veren biri demektir o. Bu yüzden de komple 

atletler, hem kuvvet yarışmalarında hem de sürate doğal olarak kendilerini 

uydurdukları için en güzelleridir. Yaşamının en güzel dönemindeki bir insan için 

güzellik, hoş fakat aynı zamanda heybetli bir dış görünüşle birlikte savaşıma 

elverişliliktir”152… 

Diogenes Laertios, Aristoteles’in ardılı Theofrastos’un öğrencisi olan Atina’lı 

politikacı -Phaleron’lu- Demetrios (İ.Ö 350-280)153 hakkında şöyle yazmış:  

“...Atinalı’ların meclisinde yaptığı konuşmaların yarattığı etkiyle on yıl boyunca 

kentin başında bulundu, üçyüzaltmış bronz heykelle onurlandırıldı. Bunların çoğu at 

üzerinde, araba sürerken ve çift koşumlu araba üstünde canlandırılmıştır ve 

heykellerin bitirilmesi üçyüz gün sürmedi bile. Bu kadar çok sevgi ve saygı 

görüyordu... Birileri tarafından tuzağa düşürülüp gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı. 

Onun bedenini ele geçiremeyince zehirlerini bronza kustular. Heykellerini kırdılar; 

kimini sattılar, kimini denize attılar, kimini de parçalayıp oturak yaptılar. Bir tek 

Akropol’deki heykeli kaldı...” “...Atinalı’ların onun heykellerini kırdığını duyunca; -

Evet ama bu heykellerin dikilmesini sağlayan erdemi yok edemezler! dedi”154… 

Kahramanlığın, mücadeleye elverişlilikle bir tutulması sonucu, erkeklerdeki 

güzellik; eylemde bulunabilirliği155 akla getiriyordu. 

                                                 
152 Aristoteles 2000, 51 
153 Speake 1994, 198 
154 Laertios  2003, 241-244 
155 Bowra 1994, 93 
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Aristoteles’te; bedensel güzellik, mutluluğu oluşturan parçalar arasında yer 

alırken; Platon beden güzelliğini, güzel ideasına ulaşmak için kullanılan bir araç 

kabul etmişti. “Şölen” (Symposion) diyaloğunda diyor ki: “...Dinle beni şimdi: 

Sırlara yolunca ermek isteyenin daha genç yaşında güzel bedenleri araması gerek. 

Onu yola koyan, doğru yola koymuşsa ilkin bir tek insanı sever ve ona söyleyecek 

güzel sözler bulur. Sonra anlar ki; şu bedende gördüğü güzellik her bedendekinin eşi, 

kardeşidir. Görüş güzelliğini arayan için bütün bedenlerdeki güzelliği bir tek şey 

saymamak delilik olur. Bunu iyice anladı mı, bütün güzel bedenleri sever, bir tekine 

olsun düşkünlüğü gevşer, çünkü artık böyle bir düşkünlüğü küçümser, hiçe sayar. 

Bundan sonra yapacağı şey, can güzelliğini beden güzelliğinden üstün görmektir. 

Değerli bir can, bedendeki pırıltısı sönük de olsa, sevgisini çoşturmaya yetmeli; ona 

kendini verip gençlerin yükselmesi için söylenecek en güzel düşünceleri aramalı, 

bulmalıdır. Böylece güzelliği ister istemez yaşayış, davranış yollarında görecek, 

hepsindeki güzelliğin aslında hep aynı güzellik olduğunu fark edecek ve böylece 

beden güzelliğine fazlaca kapılmamayı öğrenecek”156…  

Eski Yunan medeniyetini İlk Çağ’ın diğer medeniyetlerinden farklı kılan bir 

unsur da, çıplaklığın günlük hayatın sıradan bir parçası oluşuydu. 

Aslında, Antik Yunanlı’lar için teşhir edilen çıplak bir beden, zayıf değil 

güçlü bir kişinin, dahası medeni bir kişinin varlığına işaret ediyordu. Başka bir 

deyişle; çıplaklık, bir Yunanlı’yı başka ırka mensup birinden yani bir barbardan 

üstün kılıyordu. Onlar, çıplaklıklarıyla adeta övünüyorlardı. Ancak şüphesiz; 

çıplaklık, yalnız -özgür- erkeklere özgü bir nitelikti. Kadınlar, şehirde çıplak boy 

                                                 
156 Platon 2000, 61 
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gösteremiyorlardı157. Bir görüşe göre; bu görüntü, toplumda kadın üzerindeki erkek 

egemenliğinin bir yansımasıdır158. Başka bir görüşe göre ise; Eski Yunanlı’lar, farklı 

vücut sıcaklıklarına sahip erkek ve kadınlar için farklı haklar ve mekânlar 

belirlemişlerdi. Yani; Yunanlı’lar, vücut ısısı bilimini tahakküm ve boyun eğme 

kurallarını belirlemek için kullanıyorlardı. 

Ancak, belirtmek gerekir ki; vücut ısısı kavramını icat edenler Yunanlı’lar 

olmadığı gibi, onu cinsiyetle ilk ilişkilendiren de onlar değildi. Mısırlı’lar, hatta belki 

onlardan önce Sümerler de vücudu böyle görüyorlardı. Mısırlı’lardan kalan ve 

“Jumilhac papirüsü” olarak tanınan bir belgede, “kemikler eril et de dişil ilkeye” 

atfedilir. Kemik iliğinin meniden, etlerdeki yağın da kadının soğuk kanından 

oluştuğu söylenir159. 

Günlük hayattaki bu görünüm, heykel sanatına da yansımıştı. Erkekler çıplak 

olarak betimlenirken; kadınlar elbiseleriyle tasvir ediliyordu. 

Hellenistik Çağ’da ise değişen toplumsal yapının da etkisiyle, kadın 

çıplaklığının sanata konu olduğunu görüyoruz. Homoseksüel romantizm ideali 

yanında bu çağda heteroseksüel romantizmin de bir ideal olarak belirmesiyle160 

doğrudan ilişkili olan sanattaki bu yenilik; ancak, yalnızca tanrıça tasvirlerinde 

karşımıza çıkar. 

 

 

                                                 
157 Sennett 2002, 26-27 
158 Freeman 2000, 112 
159 Sennett 2002, 34-35        
160 Smith 1995, 82 
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ARKAİK ÇAĞ (İ. Ö 700- 480) 

Sokrates Öncesi Felsefenin İnsan Biçimli Tanrı Anlayışını -Sanattaki 

Tanrı Tasvirlerini Eleştirerek- Yadsıması 

İ.Ö 6 ve 5.yüzyıllar, Eski Çağ Yunanistan’ında felsefi düşüncenin ortaya 

çıktığı dönemlerdir. Başka bir deyişle; felsefe bir bilim olarak, Batı Anadolu’nun 

(İyonya) Miletos kentinde doğmuştur. 

Yunanistan’da felsefenin doğuşu, bilinçli düşüncenin ışığında evrenin kökeni, 

doğası ve oluşlarını açıklamak için bu zamana dek kullanılmış mitolojik anlatıların 

terkedilmesiyle başlamıştır161. Gerçi felsefi düşüncenin ışığında dünyayı düzenli bir 

bütün olarak kavramaya çalışan ilk düşünürler, dünyanın başlangıcını (arkhe) 

araştırırken Hesiodos’un oluşturduğu soy ağacında ve onun “dasmos” yani tanrıların 

görev dağılımında öncülerini görmüşlerdi. Fakat tanrıları kişileştirmemeyi tercih 

etmiş; onları, evrenin düzenine hükmeden, değişmeyen güçlerle tanımlamışlardır162.  

Evrendeki oluşumların, kişileştirilmiş tanrıların eseri olarak değil de doğal 

olaylar olarak yorumlanışı, bilimsel düşüncenin ilk kez Yunanistan’da ortaya 

çıkmasına da yol açmıştır. 

Biliyoruz ki; insanoğlu, tüm uygar kavimlerin geçirdikleri bir evrede doğa 

güçlerini cisimleştirme yoluyla kendine benzetir ve özümser. Bu cisimleştirme 

güdüsü her yerde tanrıları yaratmıştır. Düşüncenin yüksek düzeydeki cisimleştirici 

biçimleriyle bilimsel biçimsel arasındaki çatışma -ya da dünya ve evrendeki oluşların 

öznel değil nesnel yönden açıklanışı-, insanlığın gelişmesinin başlangıçlarında 

                                                 
161 Guthrie 1992, 29 
162 Boardman, Griffin, Murray 1997, 110   
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yalnızca Yunanistan’da gerçekten ilerlemiş, ilkeler düzeyine çıkmış ve böylece 

bilimsel düşünceye ilişkin bir yöntembilimin doğumuna yol açmıştır. Ancak bilimsel 

yöntem, felsefe açısından genelleştirilmediği ve insanbiçimci dünya görüşlerinin 

karşıtı olarak ortaya konmadığı takdirde, bilimsel yöntemin tek tek sonuçları türlü 

gizemlerden ve dinden temellenen dünya görüşlerine uydurulabilir, sokulabilir163. 

Örneğin, Mısır ve Mezopotamya’da matematik, astronomi gibi konularda 

Yunanistan’dan önce bazı gelişmeler yaşanmıştı. Fakat Mısır’lı ve Mezopotamya’lı, 

bilgiye yalnızca pratik amaçlı olduğu zaman ilgi duyuyordu. Bilgiyi kullanıyordu 

fakat neden işe yaradığını düşünmüyordu. Bunun nedeni; şüphesiz, nedenlerin 

tartışmaya açık olmayıp yalnızca dini dogmalar tarafından yönetildiğine olan 

inançtı164. 

Yunanistan’daki bu gelişim, kesinlikle belirli toplumsal temellere dayanır. 

Bu, bireyin arsası üzerinde yalnız zilyed değil aynı zamanda özel mülkiyet sahibi 

olması fakat öte yandan özel mülkiyetin toluluk üyeliğine bağlı bulunmasıdır. Üretim 

ilişkileri açısından bu durumun doğurduğu sonuç şudur: Köleler (Doğu’da olduğu 

gibi), devlete değil ama her zaman özel mülkiyet sahiplerine aittir. Bu tür bir 

toplumsal varoluş, özne-nesne ilişkisinin bilinçli olarak daha yoğunlaştırıldığı ve 

ayrıntılı biçimde işlendiği bir düzeye doğru gelişme gösterir. Kentlerin ve kent 

kültürünün oluşmasıyla ve hızlı gelişmesiyle çok sıkı bağlılık, gelişmedeki bu 

eğilimin daha da yoğunlaşmasına yol açar. Yunanistan’da gelişmiş olan bu biçim,  

“toprağı temel almaz fakat kente toprak sahiplerinin merkezi olarak bakar. Tarla, 

kente ait bir bölgedir. Buna karşılık, köy, toprağın yalnızca bir eki niteliğinde 

değildir.” Marx’a göre; “toplumun varlığını sürdürmesinin koşulu, eşitliğin ve o 
                                                 
163 Lukacs 1985, 79-80  
164 Guthrie 1992, 34 
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toplumun özgür ve kendi geçimini sağlayan köylülerin korunmasıdır. Köylülerin 

kendi çalışmaları ise toplumun mülkiyetinin devamını sağlar.” Bu ortamda oluşan 

siyasal demokrasi, kapsamını din alanına değin genişletir. Bilimin gelişmesinin erken 

bir dönemde ve geniş ölçüde dinin toplumsal ve ideolojik gereksinimleri karşısında 

özgürlüğünü kazanabilmesi bu sayede gerçekleşmiştir. 

Yunanistan’daki üretim biçimini düzenleyen ve yukarıda sözü edilen olanağı 

sağlamış olan yasalar aynı zamanda bu olanağın sonuna değin tutarlı biçimde 

gelişmesinin önüne aşılmaz engeller dikmiştir. Bu engeller, kaynağını köle 

ekonomisinin bir sonucu olarak üretici çalışmanın küçümsenmesinde bulur165. 

Plutarkhos’un “Marcellus” biyografisine166 dayanarak durumu kısaca özetlememiz 

yeterlidir. Plutarkhos’un anlattığına göre; geometrinin yasalarını makine yapımına 

uygulama girişimleri, Platon’un çok şiddetli direnişiyle karşılaşmıştır. Platon, 

geometrinin pratik-mekanik problemlere uygulanmasını ve böylece nesneler 

dünyasına indirilmesini, geometri hesabına onur kırıcı bir durum saymıştır. 

Sokrates öncesi düşünürlerin felsefesinde; kendisinden gerçekliğin tüm 

görünümlerinin türetilebileceği ve açıklanacağı en genel töz olarak ateşin ya da 

suyun saptanması, nesnelliğe zorlayan diyalektik nitelikte bir çelişki durumunun 

dinginliğine ya da devingenliğe ilişkin bulunuşu. Bütün bu durumlarda felsefe 

çabalarının ereği, insanoğlunun öznelliğini sınırlarıyla, önyargılarıyla çok geride 

                                                 
165 Lukacs  1985, 80-82  
166 Plutarch 1917, 471-472 ( Romalı general Marcellus (İ.Ö 271-208) zamanında, makine yapım 
sanatına hayranlık duyuluyordu. Bu sanat ilk kez Eudoksos ve Archytas zamanında ortaya çıkmıştı. 
Kimi teknik sorunların kelimeler veya şekiller yardımıyla çözülemeyeceği anlaşılınca, geometrinin 
incelikleri; bu problemlerin halledilmesi için kullanılmaya başlanmıştı. Platon ise saf geometri 
düşüncesinin -ideasının- idealar dünyasından indirilip; sıradan el işçiliği sorunlarının çözümünde 
kullanılmasına şiddetle karşı çıkmış; her iki matematikçiyi de fırsatçılıkla suçlamıştı. Bu nedenle 
makine yapımı, geometriden tamamiyle ayrılmış uzun bir süre filozoflarca önemsenmemiş ve askeri 
sanatlardan biri olarak kalmıştı.)    
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bırakmak; nesnel gerçekliği olduğu gibi en büyük sadakatle yansıtmaktır. Nesnel 

gerçekliğin gerçekten bilimsel açıdan kavranabilmesi, ancak insanbiçimci bakış 

açısının köktenci bir tutumla bırakılması koşuluyla gerçekleşebilir167. 

Nietzsche’ye göre de; Sokrates öncesi düşünürlerin başarısı bu noktadadır. 

Ona göre; “Yunanlı’lar, yalnız tanrıların gerçekliğine inandıkça ve bütün tabiatı bu 

tanrı-insanların yabancı kıyafetlere bürünmüş maskeli şekilleri ve metamorfozları 

olarak gördükçe, gerçekçiliğin her türlüsünün tam karşıtı olarak kalmışlardır”168. 

Sokrates öncesi düşünürlerin, insan biçimli tanrıların şekillendirdiği evren 

düşüncesine getirdikleri eleştirilere değinmeden önce, vurgulanması gereken iki 

nokta var: Biz, bütün Yunanlı düşünürleri filozof olarak adlandırıyoruz. Oysa onlar, 

kendileri için bir ünvan belirlememişlerdi169. “Felsefe”, her ne kadar Pythagoras’ın 

bir buluşu 170 olsa ve “yaygın olmayan bilgiye bağlılık” anlamına gelse de, bu sözcük 

Platon’un zamanına kadar özel bir sözcük olamamış ve yaygın olarak 

kullanılmamıştı. 

Belirtilmesi gereken bir diğer unsur da; düşünürlerin öğretilerinin zamanın 

Yunanistan’ındaki bilinirlik düzeyi ile ilgili. Arkaik ve Klasik Çağ kent ve 

bölgelerinin farklı geleneklere sahip olduğunu anımsadığımızda, her filozofun 

bildirisinin halk tarafından bütünüyle bilindiğini ya da başka bir filozofun 

bildirisinin, diğerininkini değiştirmek amacıyla söylendiğini düşünmek büyük hata 

olur. Yine Yunan dünyasının geniş topraklarını göz önünde bulundurduğumuzda bir 

                                                 
167 Lukacs 1985, 82-84 
168 Nietzsche 1992, 28 
169 Boardman, Griffin, Murray 1997, 107 
170 Guthrie 1992, 204   
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bölgede bildirisini sunan filozofun öğretilerinin her yerde hemen duyulması mümkün 

değildi171.   

Evrene özgü oluşumları mitolojik anlatılardan bağımsız kılıp nesnel bir bakış 

açısıyla yorumlayan ilk düşünürler; Miletos’lu doğa filozofları olan Thales (İ.Ö 625-

547)172, Anaksimandros (İ.Ö 610-540)173 ve Anaksimemes’tir (İ.Ö 585-525)174. 

Thales, sonraki kuşaklara yazılı birşeyler bırakmamışsa da; Anaksimandros 

ve Anaksimenes’in kitapları, Yunan edebiyatında nesir olarak yazılan erken 

örneklerdendi175.  

Miletos’lu filozoflar, dünyada insan biçimli tanrıların varolduğu 

düşüncesinden sıyrılmışlardı. Thales için, temel madde su176 iken; Anaksimandros’ta 

herşey boşluktan (apeiron)177 türemiştir. Anaksimenes ise; dünyadaki ana tözü, hava 

(aer)178 olarak tasavvur etmişti. 

Thales, suyun evrendeki temel madde olduğunu düşünmekle yetinmez. Ona 

göre; su canlıdır. Hareket ve değişme yetisine sahiptir179. Her canlı gibi o da, öteki 

varlıkları kendisinden yaratma gücüne sahiptir180. Gerçekten de, Thales’te herşeyin 

“tanrıyla dolu” olduğunun belirtilmesi, yalnızca, maddeye gene kendisi tarafından 

                                                 
171 Boardman, Griffin, Murray 1997, 107 
172 Speake 1994, 623 
173 Speake a.g.e., 33 
174 Cevizci 1998, 18 
175 Boardman, Griffin, Murray 1997, 108 
176 Kranz 1984, 27 
177 Denkel 1998, 16 
178 Kranz 1984, 34 
179 Capelle 1994, 60 
180 Von Aster 1999, 30 
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can verildiğinin saptanması anlamına gelir181. Bu bakış açısı, Thales’le beraber 

“hylozoism” yani canlı maddecilik felsefesinin ortaya çıkmasına 182 neden olmuştur. 

Evrendeki çeşitliliği açıklarken mitolojik öykülerden sıyrılmış bir yaklaşımı 

benimseyen Thales, mitolojiye tamamen sırtını dönmez. Ona göre; mitolojiyi seven, 

aklı ve bilgiyi de sever. Çünkü mitolojinin malzemesi de insan zihninde meraka 

neden olur183. Aslında Thales’in öğretiler dünyasını Mısır ve Sümer Uygarlıkları’nın 

geliştirdiği yaradılış öykülerinden ayırmak da zordur. Çünkü o öykülerde de şimdi 

toprakla kaplı olan her yer erken zamanda su ile kaplı olarak tasvir edilmiştir184. 

Astronomiyle de ilgilenen ve İ.Ö 585’in 28 Mayıs’ındaki güneş tutulmasını 

önceden bildiren Thales hakkında ilginç bir öykü anlatılır. Rivayete göre; yıldızları 

gözlerken kuyuya düşmüş ve Trakya’lı bir hizmetçi kız onunla alay etmiş185. Bu 

hikâyeye, Hegel’in getirdiği yorum daha da ilginç. O, diğerlerinin çukura düşmesinin 

zaten söz konusu olmadığını çünkü oradan hiç çıkamadıklarını söylemiştir. 

Anaksimandros’a göre ise; sonsuz evrenin sayısız dünyalarının ne oluşunda 

ne gelişmesinde ne de yokolmasında tanrıların hiçbir payı yoktu186. Herşeyin ondan 

türediğini varsaydığı boşluktan (apeiron); önce toprak (kuru), su (yaş), ateş (sıcak) ve 

hava (soğuk) gibi karşıtlar çıkmış sonra bunlar doğaları gereği birbirleriyle sürekli 

                                                 
181 Cogniot 1992, 17 
182 Capelle 1994, 60 
183 Guthrie 1992, 40 
184 Boardman, Griffin, Murray 1997, 109 
185 Cevizci 1998, 15 (Herodot, güneş tutulmasını önceden bildirme olayına, Tarih’inin birinci 
kitabında değinir. “… Lydialı’larla Med’ler arasında beş yıl süren bir savaş çıktı, sık sık Med’ler 
Lydialı’ları dövdüler, sık sık da onlar tarafından dövüldüler. Hele bir seferinde tuhaf bir gece savaşına 
da tutuştular; savaş denk koşullar altında sürüyordu ki, altıncı yılda, bir çarpışma sırasında ve ortalığın 
en çok karışmış olduğu bir anda gündüz, birden yerini karanlığa bıraktı. Bu ışık tutulmasını Miletos’lu 
Thales, İyonyalı’lara daha önceden bildirmişti, yılına, gününe kadar…”) (I,74.2)              
186 Cogniot 1992, 20  
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bir savaşım içine girmişlerdir. İ.Ö 5.yüzyılda, Akragas’lı düşünür Empedokles, temel 

düzeyde varlığı, İyon düşüncesinde hazır bulduğu bu dört ögeye187 indirgeyecekti. 

Anaksimandros’la ilgili ilginç bir saptama da, söylev verirken sonraki 

yüzyıllarda sofistlerin yaptığı gibi gösterişli kıyafetler giymesidir188. 

Anaksimenes, dünyada ana töz olarak varsaydığı havayı (aer) tanrı olarak 

görmüş; tanrı gücüyle dolu düşünmüştür189. O, tanrıların varlığına inanır. Ancak, 

dünyanın havalı özü onlar tarafından yaratılmamıştır. Tam tersine, onlar kökenlerini 

havadan almışlardır190. 

Tıpkı Thales’in, suyu; Anaksimandros’un, boşluğu yaratma yetisine sahip 

canlı varlıklar olarak düşünmeleri gibi Anaksimenes’te de hava, öncesi ve sonrasında 

canlıdır. O, ayrıca evrensel hava ile insan ruhu arasında bir paralellik kurmuş; bu 

paralellik İ.Ö 5. yüzyılda genel olarak kabul edilmiştir191. 

Platon; “Kanunlar” adlı eserinde, Miletos’lu filozoflar için şöyle yazmıştı: 

“…Onların dediğine göre en büyük ve en güzel şeyleri doğayla rastlantı yaratmıştır, 

küçük şeyleri de sanat; sanat ilk büyük eserlerin oluşum ilkelerini doğadan alarak, 

hepimizin “sanat eseri” dediği bütün küçük şeylere biçim vermiş ve ortaya 

koymuştur… Onlara göre; ateş, su, toprak ve hava bunların hepsi doğa ile 

rastlantının ürünüdür sanatla hiçbir ilgileri yoktur; bunlardan sonraki cisimler de yer, 

güneş, ay ve yıldızlar, tamamıyla cansız olan bu ögelerden oluşmuştur; her biri kendi 

içindeki güçle, sıcakla soğuğun, yaşla kurunun, katıyla yumuşağın ve karşıt 

                                                 
187 Denkel 1998, 43 
188 Boardman, Griffin, Murray 1997, 108   
189 Kranz 1984, 34  
190 Guthrie 1992, 130 
191 Boardman, Griffin, Murray 1997, 110 
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unsurların rastlantı sonucu birbirine karışmasıyla zorunlu olarak ortaya çıkan ne 

varsa hepsinin uyum içinde birleştiği şekilde, rastgele hareket ederek bu şekilde ve 

bu nedenle tüm gökyüzünü, bütün gökcisimlerini, bütün hayvanları ve bitkileri 

oluşturmuştur; bütün mevsimler de bir akıl, bir tanrı ya da bir sanat sayesinde değil 

dediğimiz gibi doğa sayesinde ve rastlantı sonucu bundan oluşmuştur. Daha sonra 

bunlardan sanat ortaya çıkmış, ölümlü ögelerden oluştuğu için kendisi de ölümlü 

olarak sonunda birtakım eğlenceler yaratmıştır: gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, 

kendisiyle aynı özden, resim, müzik ve bunlara yardımcı sanatların yarattığı 

imgeler192”… 

İ.Ö 5.yüzyılda, özellikle batı kolonilerinde mantıklı düşüncelerini şiir yoluyla 

açıklamayı seçen filozoflar vardı193. Pythagoras gibi batıya göç eden Kolofon’lu 

Ksenofanes de (İ.Ö 570-478)194 bunlardan biridir. O, tanrıyı “tek bir” tanrı olarak 

adlandırmış, “Bir”in niteliklerini belirtmemiştir195. “Doğa” ve “Alay şiirleri” adlı 

şiirlerinde hem insanbiçimli tanrı düşüncesine eleştiriler yöneltmiş hem de Homeros 

ve Hesiodos’un yarattığı tanrılar evrenine çatmıştır: 

 

Tek bir tanrı, tanrılar ve insanlar arasında en ulu, 

Ne kılıkça insanlara benzeyen ne de düşünmece, 

Hep göz, hep düşünme, hep kulaktır o.- 

Hep aynı yerde kalır hiç kımıldamadan, 

Yakışmaz ona bir oraya bir buraya gitmek. 

Yorulmadan sarsar ruhun düşünüşüyle bütün dünyayı. 
                                                 
192 Platon 1998b, 123-124 
193 Boardman, Griffin, Murray 1997, 108 
194 Speake 1994, 679 
195 Denkel 1998,21 
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Hepsini tanrılara yüklediler Homeros ile Hesiodos 

Ne kadar ayıp ve kusur varsa insanlar yanında: 

Çalma, zina etme ve birbirini kandırma. 

 

 

Fakat ölümlüler doğduğunu sanıyorlar tanrıların. 

Ve kendileri gibi giyimleri, sesleri ve şekilleri olduğunu… 

 

Elleri olsaydı öküzlerin, atların ve arslanların 

Yahut resim ve iş yapabilselerdi elle insan gibi  

Atlar atlara, öküzler öküzlere benzer 

Tanrı tasvirleri çizerler ve vücutlar yaparlardı 

Herbiri kendinin şekli nasıl ise ona göre. 

Habeşler kendi tanrılarının basık burunlu ve kara, 

Thrakialı’lar da gök gözlü ve kızıl saçlı olduklarını sanmakta196. 

 

Efesos’lu Herakleitos’ta da (İ.Ö 540-480)197 “herşeye hükmeden bir tek 

tanrısal dünya kanunu, logos” vardır. Heraklietos, bu dünya kanununu sezgi yolu ile 

evrenin derinliklerine dalarak buluyor ve sonsuz logosun dili olarak polariteyi 

(kutupluluk) ortaya koyuyor. Bu karşıtlıklar arkasında “bir olan” hep hazır durmakta 

olup tanrı adıyla anılır ve tanrıdır”198. Tanrı, gündüz ve gecedir. Kış ve yaz, savaş ve 

barış, tokluk ve açlık. Bütün zıtlar. Anlamı budur”199. Tanrı; onda duyular üstü, insan 

üstü evrensel bir ilkedir”200. Evrene mantıksal düzenini veren tanrısal güç, İ.Ö 5. 

                                                 
196 Kranz 1984, 53 
197 Cevizci 1998, 34 
198 Kranz 1984, 58 
199 Guthrie 1992, 444 
200 Kranz 1984, 58 
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yüzyılın düşünce ortamından bekleyebileceğimiz fiziksel ve maddesel bir varlık 

anlamına da gelir201. Herakleitos da, tüm şeylerin özü ateştir demişti202. Ona göre; 

bizim dünyamız sonsuz canlı ateşten değişmeyle meydana gelmiştir ve bir vakit 

gelecek sonunda tüm-ateşe girecektir. Böylece bu akış yeniden başlayacaktır203. 

Herakleitos din, ahlâk ve ruhun kaderi gibi konularla ilgileniyordu204. Ona 

göre; insan ruhunda tanrısal logos ateşinden bir parça bulunmaktadır205. Duyular, 

(solumak v.b.) insanı logosla ilişkilendiren esas yollardır206. 

Herakleitos’a göre; ruhlar suya dönüşerek ölüyordu ve su da toprağa 

dönüşüyordu. Yani ateşle başlayan bir element dönüşüm zinciri; ruh, su ve toprağın 

katıldığı bir dönüşüm olayını anlatıyordu. Kişi, ruhunu korumak istiyorsa onu kuru 

tutmalıydı. Yani içki ve seksten uzak olmalıydı. Ölüm sırasında, ruhlar havaya 

yükselir, ıslak olanları ay seviyesine ulaşarak kış, gece ve yağmura katkıda 

bulunurlarken; kuru olan ruhlar güneş ve yıldızların bölgesine ulaşır; kimisi, özellikle 

de sevilenleri, insanların kahraman olarak niteledikleri ruhlar olarak yaşayanlarla 

ölüleri izlerlerdi. 

Herakleitos, zekânın -logos- Zeus olarak adlandırılmak istemediğini 

belirtirken207 şöyle diyor: “Ve şu tanrı heykellerine yalvarıyorlar, tıpkı biri yapılarla 

konuşuyormuş gibi, tanrıları ve herosları nasılsalar öyle tanımadıklarından”. Başka 

                                                 
201 Guthrie 1992, 429  
202 Copleston 1997a, 35 
203 Kranz 1984, 59 
204 Boardman, Griffin, Murray 1997, 112  
205 Kranz 1984, 59 
206 Guthrie 1992, 429 
207 Boardman, Griffin, Murray 1997, 112 
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bir ifadesinde ise; “insanların en bilgesi tanrı karşısında maymun; maymunların en 

güzeli insan soyuyla karşılaştırıldıkta çirkindir”208diyor. 

Herakleitos’la ilgili ilginç bir gerçek de; onun Antik Çağ’daki isimlerinden 

birinin “bilmececi” olmasıdır. İfadelerinden kimisi çocukların bilmecelerine benzer 

ve yakın bir yolla çözülür. Örneğin; “hem düz hem eğri olan şey nedir?” “Bir sıra 

yazı”209. 

Onun bu adla anılmasının belki de en önemli sebebi; düşüncelerini bilerek 

kısa ve anlaşılmaz yazmış olmasıdır. Diogenes Laertios da, onun “...kimilerine göre 

özellikle anlaşılmaz yazarak Artemis tapınağına adadığını...”210 söyler.  

Bir hikâyeye göre ise; Euripides, Herakleitos’un yazısını Sokrates’e vererek; 

“Ne dersin?” diye sormuş. Öteki: “Anladıklarım pek mükemmel. Öyle sanırım ki 

anlamadıklarım da. Yalnız Delos’lu bir dalgıç gerek!”diye yanıtlamış. Antik Çağ’da 

Delos’lu dalgıçlar derine dalmada çok ustaydılar211. 

Öğretisini yazdığı şiir yoluyla bildirmeyi seçen başka bir filozof da Elea’lı 

Parmenides’tir (İ.Ö 515)212. Herakleitos’un çağdaşı Parmenides, Herakleitos için 

araştırmanın doğal ve kuşkusuz çıkış noktası olan ve onun sadece temellerine inmek 

istediği duyularla yapılan algının, asla doğrunun esası olamayacağını düşünüyor213. 

Gerçekliğin, algılanan dünyanın dışındaki bir varlık alanı olduğu, bu alanın da algıda 

kavranan fiziksellik ve özdekselliğin dışında kalan bir ulamı oluşturduğu savındaki 
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idealist düşüncenin temelini atıyor. Parmenides, bu düşüncesiyle Platon’u öncelemiş 

oluyor. 

Parmenides’in heksametron ölçüsünde yazdığı şiir iki ana bölümdedir. 

“Doğrunun yolu” ve “sanının yolu”214. Şiir, büyük ölçüde dini ve mistik niteliklidir. 

“Görünen”e giden yolda herşey birbirine zıt iki öge olan ateş (ya da aydınlık) ve 

geceden başlar. Şairin yolculuğu, gecenin evinden ışığa doğrudur ve güneş 

tanrıçalarının rehberliğinde olur. Bu anlatım, cehaletten bilgiye ya da yanlıştan 

doğruya olan ilerlemenin bilinen bir allegorisidir. Görünen dünyada ateş, var olana 

en yakın şeydir. Ateşin bu üstünlüğü, ölümlü akılları, varlığın algısına, tanrısal 

açıklama olmaksızın yakınlaştırır. 

Parmenides’in şiirini ilginç kılan; benimsemiş olduğu anlatım şeklidir. 

Doğruya olan yolculuğunda ona iki tanrıçanın -Dike (adalet) yahut Ananke 

(gereklilik) ile Themis- eşlik etmesi215 şüphesiz, soyut kavramların şekillendirdiği 

öğretisini anlaşılır kılma çabasından kaynaklanır. 

Parmenides’in karanlıktan aydınlığa güneş arabasında yaptığı yolculuk, 

dünyasal kölelikten kurtuluşa, sonsuza bakışa neden olur. Böyle bir kurtuluş 

düşüncesine (ekstasis) kendisinden önceki bazı kâhinler ulaşmışsa da; dini nitelikli 

bu deneyimi felsefi bir devrime dönüştürmeyi Parmenides başarmıştır216. 
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İyonya’da doğan felsefe, Anadolu’lu düşünürlerce yalnız batı kolonilerine-

İtalya- değil ama kıta Yunanistan’a da getirildi. Atina’yı felsefe alanında harekete 

geçiren217 de Klazomenai’lı Anaksagoras’tır (İ.Ö 500-428)218. 

Anaksagoras görünüşteki çeşitliliği, nesnelerin algıda sergiledikleri zengin 

nitelikleri görünüşten daha derin bir düzeydeki yalın ilkelere indirgemek yerine 

gerçek bir çeşitlilik olarak onaylıyor. Ona göre; algıyla kavradığımız evrende ne 

kadar değişik türde ve nitelikte varlık varsa o sayıda açıklayıcı ilke ya da öge 

vardır219. O, maddeden ona hareket veren ve hükmeden kımıldatıcı gücü, “nus”u (ruh 

ve akıl) ayırmıştır220. 

Platon’dan öğrendiğimize göre; genç Perikles, Anaksagoras’ın öğrencisi oldu. 

Bu ilişki, daha sonra felsefeciyi sıkıntıya düşürdü. Perikles’in siyasi karşıtları 

tarafından mahkemeye çıkarıldı221. Dine karşı gelmekle -güneşin kızgın bir maden 

külçesi olduğunu söylüyordu222- suçlanıyordu. Büyük bir olasılıkla Perikles’in 

kendisi tarafından hapisten kaçırıldı ve Miletos’un kolonisi Lampsakos’a yerleşti223. 
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218 Speake 1994, 32 
219 Denkel 1998, 47 
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221 Copleston 1997a, 58 
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Akragas’lı Empedokles’e (İ.Ö 492-432)224 göre; temel düzeyde varlık, Yunan 

düşüncesinin eskiden beri benimsediği dört ögeden oluşur225. Toprak, hava, ateş, su. 

Bunların değişik oranlarda biraraya gelmesinden, görünüş ya da yüzeydeki varlıklar 

ve onların çeşitli nitelikleri oluşur. İlginç olan nokta; Empedokles’in, bu dört 

elementi geleneksel tanrılarla tanımlamış226 olmasıdır: “Önce herşeyin dört kökenini 

duy: Parlayan Zeus, canlılık veren Hera, Aidoneus ve ölümlü insanların kaynaklarını 

gözyaşlarından oluşan suyla dolduran Nestis”227. 

Empedokles’in öğretilerini biçimlendirdiği ve yaydığı Yunan batısında, 

buradaki yerli -dini- geleneklerle, bölgeye Asya’nın kıyı bölgelerinden ve 

Anadolu’dan gelen göçmenlerin getirdiği geleneklerin birleştiğini vurgulamak 

gerekir. Herodot, Foçalı’ların (Fokaia) batıdaki Velia’ya olan göçleri sırasında, 

tapınma nesnelerini ve dini pratiklerini kendileriyle birlikte götürdüklerini vurgular. 

Velia’daki “Apollon Oulios” tapınımının yalnızca doğuya ve özellikle Anadolu’ya 

özgü olduğu, modern araştırmacılar tarafından vurgulanır228. Empedokles, 

“Arınmalar” manzumesinde, tanrı Apollun’u şöyle tanımlıyor: 

 

Donatılmış değildir uzuvları insan başıyla, 

Uzanmaz sırtından ayrılıp iki dal, 

Ne ayaklar, ne hızlı dizler, ne kıllı yerler, 

Sadece kutlu ve anlatılmaz zekâ vardır, 
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Hızlı düşünceleriyle bütün kosmosu dolaşır229. 

 

Empedokles’in efsanelerle karışmış yaşam öyküsünde de; kimi unsurlar, 

Anadolu’yla bağlantılıdır. Onun, insanlara cennete çıkmış olduğunu düşündürmek ve 

kendini bir tanrı gibi saydırmak için -ayağında tunç sandaletleriyle- Etna yanardağına 

atladığı anlatılır. Bu öyküde, Anadolu bağlamında bir özellik dikkati çeker. 

Mitolojide, titanlar arasında güneş soylulardan olan tanrıça Leto’nun kızkardeşi 

Asterie’dir. Onun Perses’ten olan kızı Hekate, Hesiodos’ta önemli yer tutar. Tanrıça, 

Anadolu kökenli ve Artemis’in belli bir niteliğini yansıtan, başka adla anılan 

tıpkısıdır. İ.Ö 5.yüzyıl Sicilya’sına ait sayılabilecek kaynaklardan edindiğimiz 

bilgilere göre; sihir sembolü tunç sandalettir. Yeraltı dünyasına girişin anahtarı. 

Anadolu’da antik Lagina kentinde bir Hekate tapınağı vardı. Hesiodos’un, 

Kymeli’lerle kıta Yunanistan’a göçen ataları bu kenttendi. Tapınımı, muhtemelen 

onlar yanlarında götürdü. Askra kasabası yakınında Thespiai’de tanrıçanın bir kültü 

vardı230. 

 Empedokles’in öğretilerine değinirken kişiliğinin yalnız filozof olan yanını 

değil; dini ya da mistik yanını da vurgulamak gerekir. Zira o da, tıpkı Pythagoras ve 

Herakleitos gibi ruh göçü inancını benimsemişti. Şöyle diyor: “Onlarda (Altın Çağ’ın 

insanlarında) ne savaş tarısı vardı ne göğüs göğüse vuruşma, ne kral Zeus ne Kronos 

ne de Poseidon; yalnız sevgiydi kraliçe olan. El etek öperek, çeşitli armağanlar 

“kurbanlık” hayvan resimleri ve güzel kokulu merhemler sunarak, mürver çiçekleri 

ile kokulu günlükler adayarak çalışıyorlardı onu şenlendirmeye, bağış diye sapsarı 
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balı döküyorlardı yere. Kirlenmiyordu orada tüyler ürpertici boğa kanıyla hiçbir 

sunak, çünkü cürümlerin en büyüğü sayılıyordu o zamanlar başka bir varlığın canını 

elinden almak ve soylu organlarını çiğneyip yutmak”. 

Başka bir ifadesi ise söyle: “Mümkün değildir yaklaştırmak tanrıyı bize ki 

onu gözle görüp elle tutabilelim böylece; ama bu yolda yer eder inanç insanın 

yüreğinde”231. 

Sokrates öncesi felsefenin son temsilcisi, atomcu öğretim kuramını 

benimseyen; Elea, Abdera ya da Miletos’lu232 Leukippos (İ.Ö 490)233 ile Sokrates’in 

çağdaşı olan, öğrencisi Abdera’lı ya da Teos’lu234 Demokritos’tur (İ.Ö 460-370)235. 

Atomcu öğreti, varlığın sonsuz sayıda bölünemeyen parçalardan oluştuğu 

tezini savunur. Zaten, atom sözcüğü “a-tome” yani bölünmez demektir236. 

Atomcu teori Leukippos tarafından ortaya atıldıysa da; varlığın “Bir” 

olduğunu savunan Parmenides’in öğrencisi Samos’lu Melissos (İ.Ö 5.yüzyıl 

ortası)237, Bir’in sonsuz olması gerektiğini öne sürerek238 Atomcu kurama zemin 

hazırlamıştı. Ancak, Elea’nın Bir’i, Leukippos’ta sonsuz sayıda çoğaltılıp boyutça da 

göze görünmeyecek ölçüde küçültülmüştü. Zaten Leukippos ve Demokritos’a göre; 

atomlar usla kavranmak zorundadır. 

Demokritos; nesnelerin biçim, büyüklük, ağırlık, sertlik, devinme gibi 

niteliklerini doğrudan atomların nitelikleriyle açıklarken; renk, tat, sıcak, soğuk gibi 
                                                 
231 Capelle 1995, 216-218 
232 Speake 1994, 214 
233 Cevizci 1998, 47 
234  Kranz 1994, 163 
235 Capelle 1995, 145 
236 Denkel 1998, 54 
237 Speake 1994, 409 
238 Denkel 1998, 40 
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nitelikleri de atomların biçim, düzen, konumuyla veriyor. Ayrıca bu sonuncuların 

gerçekte nesnede bulunan nitelikler olmadıklarını öne sürmüştür239. 

Demokritos çok yönlü bir filozoftu. Doğa felsefesi ile doğa bilimleri, onun 

kapsamlı bilimsel düşüncesinin sadece bir tek yanıdır240. Fizik eserleri yanında; 

matematik eserleri, edebiyat üzerine incelemeleri, teknik-tıp eserleri ve ahlâk 

eserleri241 kaleme almıştı. 

Onun etik ve estetik -edebiyat- üzerine yazılarında konumuzla ilgili ifadeleri 

de yer alır. Örneğin: “Bir zamanlar olduğu gibi, şimdi de tanrılar insanlara iyi şeyler 

bahşederler. Kötü, zararlı ve yararsız şeyleri onlara tanrılar bahşetmedi ve etmez, 

insanlar kendi aymazlıkları ve akılsızlıkları yüzünden bunların eline düşer”242. Ya da 

“İnsanlar, düşüncesizliklerini gizlemek için kendilerine bir kader heykeli 

yapmışlardır. Çünkü kader pek nadir olarak düşüncelilikle savaşır”243. 

Şunu da vurgulamak gerekir ki; Demokritos’a göre Yunan tanrıları, doğa 

olaylarının ya da insanın özelliklerinin kişileştirilmesidir. Örneğin; Athena, insan 

aklının kişileştirilmesidir244. 

Demokritos’un estetik üzerine ifadeleri ise şöyle: “Büyük hazlar, güzel 

eserlerin temaşasından doğarlar”245. Ya da “Her hazzı değil, yalnız iyiden ve 

güzelden alınan hazzı seçmek gerek.” “Tanrısal bir ruhun belirtisi, insanın 

düşüncelerini her zaman güzele yöneltmesidir.” Ya da “İyiyi ve güzeli idrak etmek, 
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elde etmeye çalışmak yalnız doğal yetenekleri nedeniyle buna ehil olanlar için söz 

konusudur”246. 

Ona göre; “En önemli şeylerde hayvanların öğrencisi olmuşuzdur. Dokuma 

ve örmede örümceği; eş yapmada kırlangıcı; şarkı söylemede ötücü kuşları, kuğuyu 

ve bülbülü taklit etmişizdir”247. 

Demokritos’la birlikte, Eski Yunan felsefesinin ilk dönemi sona eriyor. 

Sokrates’le başlayacak yeni dönemde felsefe yeni bir çehre kazanacak; felsefe ile 

sanatın ilişkisi -insanın, sanatın yanı sıra felsefenin de konusu olmasıyla- farklı bir 

boyuta taşınacaktı. 
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KLASİK ÇAĞ (İ.Ö. 480 – 323) 

a. Sokrates Ve Sanat 

Antik Çağ felsefesinin modern tarihçileri, haklı olarak İ.Ö 5.yüzyılda bir Grek 

aydınlanma çağından bahsederler248. Başka bir ifadeye göre ise; İ.Ö 5.yüzyıl 

ortasından İ.Ö 4.yüzyılın ortasına dek, birçoklarının Yunan felsefesinin zirvesi diye 

adlandırdığı bir dönem yaşanır. Bu çağda temel sorular; evren yerine insan, 

evrenbilim ve varlıkbilim yerine insan hayatı ve yapısı ile ilgili sorulardır. Bu yeni 

ruhun kendini ilk gösterdiği filozofun Sokrates olduğu söylenebilir. Üç yüz yıl sonra, 

Cicero; Sokrates’in “felsefeyi gökyüzünden indirip insanların kentlerine ve evlerine 

soktuğunu” söylemiştir. Ancak, bu dış görünüm değişikliğinden yalnızca Sokrates’in 

sorumlu olduğu söylenemez249. Bu çağda kendilerini “sofist” olarak nitelendiren bir 

grup düşünürü de öncelikle insan ve insanın evreni ilgilendirir250.  

Klasik Çağ sanatını da etkisi altına alan –sanatta ideal insanı betimleme 

arayışları– felsefi düşüncedeki bu yeni görünüm; şüphesiz, dönemin Atina’sındaki 

toplumsal ve siyasal gelişmelerle ilişkilidir. Bu çağda, Atina siyasi gücünün 

zirvesindeydi. Pers savaşları sonrası Yunanistan’ın liderliğine soyunmuş ve Attik- 

Delos birliği kurulmuştu. Kurulan demokratik hükümet, her yurttaşa yalnızca 

yöneticilerini seçme hakkını tanımakla kalmamış; toplum politikasında da söz sahibi 

olma hakkını vermişti. Yurttaşlar, yüksek memurluklara seçilebilirdi251. İşte bu 

noktada, tamamen yeni bir eğitim sistemi ihtiyacı doğmuş; bu gereksinimi 

karşılayan, bu ideali öğretileriyle daha doğrusu “paideia” larıyla yani kurama dayalı 
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öğretileriyle, manevi eğitimle aklı temel alarak gerçekleştirmek isteyen insanlar 

sahneye çıkmakta gecikmemiştir. “Arete” yi (seçkin yurttaşları) yeni, yani etiksel – 

siyasal anlamda bilinçli olarak yetiştirme sorumluluğu üstlenen bu insanlar, 

kendilerine “ sofistler” yani “bilgelik öğretmenleri” adını vermişlerdi252. 

Sofistlerle çağdaş ve temelde benzer sorunlarla meşgul olsa da Sokrates her 

zaman bir sofist olduğunu inkâr etmişti253. Bu gerçek, bizi çalışmamızda sofist 

hareket ve sofizm olgusunu irdelemeye mecbur kılıyor. Aslında yalnız Sokrates 

değil, Platon ve Aristoteles de sofizm düşüncesini şiddetle eleştirmişlerdi.  

Sofist, basitçe bilge demektir. Herodot’ ta sofistler; Solon, Pythagoras ve 

Orfikler’dir. Aiskhilos, Prometheus’u bir sofist yani “tini güçlü” olarak görür. Platon, 

sofistin zengin delikanlıları avlamaya çalışan bir avcı -sofistler ücretle ders 

veriyorlardı-, bilgi ticareti yapan bir hırdavatçı olduğunu söyler. Aristoteles ise 

sofizm için “ sudan işler bilimi, sözde bilgelik” der254.  

Aslında sofistler, hem pedagojinin kurucusu –ki; bu onların tarihsel etkileri 

önceden kestirilemeyen en büyük hizmetlerinden biridir– hem de bilinçli manevi 

eğitim olarak paideia kavramının yaratıcısıdırlar. Onlar, bu kavrama ustalıkla yerine 

getirdikleri pratiklerinde insanın manevi dünyasının iki yönüne (hem “konuya 

ilişkin” organ hem de “ bilimsel ilke” olarak ) uygun sırf biçimsel ve ansiklopedik bir 

manevi eğitim sistemi yaratarak -bir yandan dilbilgisi, retorik ve diyalektik öte 
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yandan aritmetik, geometri, astronomi ve müzik- gerçek bir içerik 

kazandırmışlardır255.  

Sofistler ayrıca, yasalar yanında ahlaki ölçütler ve ahlakın da doğal ya da 

tanrısal kökenli olmayıp insan eseri256 olduğu düşüncesini savundular. Platon’un 

“Gorgias”ında; sofist Kallikles, o dönemin “nomos” ile ilgili olumsuz yargılarını 

açıklamaktadır. “Physis” ile olan zıtlığına dikkat çekerken kanun ya da normların 

keyfiliğini belirterek önemsenmemesi gerektiğini söyler257. Ona göre; “…Tabiatla 

yasalar, genel olarak, birbirlerinden ayrı şeylerdir… Kötülük görmek, tabiat 

kurallarına göre, en büyük mutsuzluktur… Ama yasalara göre, kötülük etmek daha 

çirkindir. Çünkü kötülük görmek, insana değil köleye yakışır; köle kendini de, 

sevdiklerini de, kötülüğe karşı koruyamaz, bu yüzden onun ölmesi, yaşamasından 

yeğdir. Bence yasaları yapanlar, güçsüz kimselerdir; onların yasaları yapmaları, 

yasaları övmeleri hep kendilerine, kendi çıkarlarına göredir. Onlar, daha çok 

kazanabilecek olanları, en güçlü olanları, kendilerinden daha çok kazanmasınlar diye 

korkuturlar, alçaklıktır bu derler… Oysa tabiata göre, en iyinin en kötüden, en 

güçlünün en güçsüzden daha varlıklı olması doğrudur. Tabiat bunu birçok örneklerle 

gösteriyor; hayvanlar arasında olduğu gibi insanlar arasında da, bütün devletlerde ve 

bütün ırklarda, düşkünleri yönetenler; onlardan daha çok varlıklı olanlar, üstünlerdir, 

çünkü doğrusu budur”258…     

Eski Yunan’da doğa ve kavram arasındaki ayrılık “physis” (bir bireyin ya da 

şeyin esas doğası) ve “nomos” (insan yapımı ya da insanlar arası anlaşmayla 
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belirlenmiş olan) sözcükleriyle ifade ediliyordu. Sofistler; mit, dogma ve katı 

geleneklerin bağını kesmeye yardım ederken aslında iki ucu sivri bir kılıç 

kullanıyordu. Çünkü nomos-physis ayrımı yüzyıllardır geçerlilikte olan ahlaksal 

değerlerin ve sosyal yapının üzerindeki kutsal perdeyi açmak olarak algılanıyordu259. 

Başlıca sofistler arasında; Abdera’lı ya da Teos’lu Protagoras, Leontinoi’li 

Gorgias, Rhamnus’lu Antifon, Keos’lu Simonides ve yine Keos’lu Prodikos yer alır.  

İlk Grek gramercisi olan, ilk kez ücret karşılığı ders veren ve “Tanrılar” 

kitabının başlangıcı yüzünden Atinalılarca sürgün edilen Protagoras260; öğrenim 

olmadan sanatın, sanat olmadan öğrenimin bir hiç olduğunu söylemiştir261. Ona göre; 

“bütün şeylerin ölçüsü insandır”262.  

Empedokles’in öğrencisi olan, hitabet sanatını bulan Gorgias’a göre ise; 

“Duyularla algıladıklarımızın hoş bir düzene girmesi, parçaların güzel bir biçimde 

uyuşması, hem öz itibariyle hem de anlam olarak kulağa hoş gelmesidir. 

“Eurhytmia”, dilde uzun ve kısa seslerin ritmik hareketi demektir. Heykelde ise 

parçalar arasındaki ince orantı anlamına gelir”.  

Rhamnus’lu Antifon ise; “İnsan hayvanlardan çok kendisinin tanrıya 

benzediğine ileri sürüyor” diyor263. 

Keos’lu Simonides’e göre; “Resim sanatı, susan bir şiir sanatı; şiir sanatı 

konuşan bir resim sanatıdır” 264. 
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İ.S 3.yüzyılın başında yaşayan Yunanlı filozof Sekstos Empeirikos265; Keos’lu 

Prodikos için şöyle yazmış: “Keos’lu Prodikos, ilkçağda insanların güneşi ve ayı, 

ırmakları ve kaynakları, yaşamamıza yarayan her şeyi, tıpkı Mısır’daki Nil gibi 

sağladıkları yarar yüzünden tanrı yerine koymuş olduklarını iddia ediyor ve bu 

nedenle ekmeğe, tanrıça Demeter; şaraba, tanrı Dionysos; suya, Poseidon; ateşe de 

Hefaistos denmiş ve insanlara yararlı olan her şeyde durum böyle olmuştur”266.  

Perikles’in “Hellas’ın okulu”267 olarak nitelendirdiği Atina’da doğan 

Sokrates’in (İ.Ö 470–399)268 annesi ebe, babası taş işçisi -yontucu- idi. Bununla 

birlikte sonraları Sokrates’i tam bir zırhlı hoplit olarak hizmet ediyor gördüğümüz 

için zengin bir mirasa sahip olmuş olması gerekir269.  

Sokrates hiçbir şey yazmamış olduğundan onun hakkındaki fikirlerimizi her 

biri birbirinden oldukça farklı resimler çizen kaynaklardan ediniyoruz270. Bunlar; 

Ksenofon’un “Memorabilia” ve “Symposion”u, Platon’un diyalogları, Aristofanes’in 

“Bulutlar” komedyasıdır. Ksenofon’da; etik bir halk öğretmeni, Platon’da; en yüksek 

düzeyde bir metafizikçi, aşkınsal bir felsefenin temellerini atan, metafiziksel bir 

biçimler dünyası öğretisiyle tanınan bir insandı271. Aristofanes ise; “Bulutlar” 

komedyasında Sokrates’i alaya alarak onu bir sofist olarak gösterdi. İ.Ö 423 yılındaki 

Dionysos festivalinde ilk kez sahnelenen ve yazarına üçüncülük ödülü kazandıran 

oyunda; sofistlerin eğitim sistemine saldırılıyordu. Oyunda; Sokrates, sofistik 

                                                                                                                                          
264 Kranz 1984, 206 
265 Seyffert 1957, 580 
266 Kranz 1984, 204  
267 Colaiaco 2001, 80 
268 Speake 1994, 597 
269 Copleston 1997a, 89 
270 Speake 1994, 597  
271 Copleston 1997a, 92  
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düşüncenin temsilcisi ve somut hali olarak gösteriliyordu272. Gerçi; Kratos, Eupolis 

ve Ameipsias gibi komedi şairleri de tıpkı Aristofanes gibi Sokrates’i alaya 

almışlardı. Fakat Sokrates, kendisine en büyük zararı273-meşhur davasında tanrı 

tanımzalıkla suçlanınca- Aristofanes’in verdiğine inanıyordu274.  

Aslında, Sokrates ne ateistti ne de Yunan tanrılarını tanımazdan gelmişti. Dava 

hakkındaki gerçeklere daha sonra değineceğiz. Ancak belirtilmesi gereken bir nokta 

var: Sokrates’ e göre insanoğlu, dünyanın geri kalanını insanlara hizmet etmek için 

yaratmış olan üstün yetenekli ve zeki bir zanaatkârın eseridir. Düşünür, tanrının ya 

da en yüksek “iyi”nin insanoğluna ışık, su, ateş ve hava sağlamak için nasıl özen 

gösterdiğine değinir275. Böyle düşünmüş olsa bile; Sokrates tanrılardan çoğul kipte 

söz etmiş, tanrı ya da tanrılar konusuna pek ilgi göstermemiştir276. 

Düşünür, birçok şeyi bildiklerini ve öğretebileceklerini iddia eden sofistlerin 

aksine kendini cahil görür. Yalnız tartışmacı tekniğinde277-tümevarımcı 

uslamlamaları dile getirip evrensel tanımlara ulaşmaya çalışırken diyalektik biçimi 

kullanırdı278- ve kendi bilincinde olma konularında üstün olduğunu vurgular. 

İnsanları kendilerinden hoşnut oldukları fikrinden caydırmak için onları dürten bir at 

sineği olduğunu söyler279. 

Temelde bir ahlakçı olan Sokrates; gençliğinden itibaren kendi gizemli ses, 

işaret ya da “daimon” undan yasaklayıcı iletiler ya da uyarılar aldığını söylüyordu.  

                                                 
272 Aristophanes 1960, 262-263 
273 Colaiaco 2001, 39 
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275 Novack 1979, 203 
276 Copleston 1997a, 103 
277 Boardman, Griffin, Murray 1997, 231 
278 Copleston 1997a, 98 
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Sokrates’e göre bilgi ve erdem birdir. Bilge insan, neyin doğru olduğunu bilen 

kişi doğru olanı yapacaktır280. O, insanın eylemde bulunmadan önce sahip olduğu 

kararlılığı inançla bağdaştırarak, bireyin son ahlaki kararını vermeye yetenekli 

olduğunu düşünmüştür. Bunu yaparken, ülkeye ve toplumsal ahlaka karşı durmuş 

olsa da. Sokrates’in prensibi devlete karşı devrimsel bir görünüş teşkil eder. Çünkü 

bu devlet toplumsal ahlak prensibine göre biçim almıştır281. 

Sokrates’in anlıksalcı töre anlayışı, onun Atina’da yürürlükte olan demokrasi 

biçimine yandaş olmasını mümkün kılamazdı. İ.Ö 400–399’da yeni kurulan 

demokrasinin önderleri, Sokrates’i devletin tapındığı tanrılara tapınmamakla ve yeni 

ve tanıdık olmayan dinsel kılgılar getirmekle ve dahası gençleri yozlaştırmakla282  

suçlandığında gerçekte Sokrates’in bireyselci düşüncesini yargılamak 

arzusundaydılar. Başka bir ifadeyle; Hegel’ in, Peloponnes savaşı başında öznellik 

unsurunu –düşüncenin kesin bağımsızlığını, özgürce dışavurumunu– kendinde 

gösterdiğini belirttiği Sokrates’in infazı283, büyüyen bireyselciliğe karşı yaşlı düzenin 

ruhunu gösterdiği bir tepkiydi. 

Atina’da “ agon tes dikes” yani “hakkın mücadelesi” olarak adlandırılan davası 

sırasında Sokrates, Delfi rahibesinin -Apollon’un-, en bilge kişinin Sokrates 

olduğunu söylediğini ve kendisinin de bu gerçeği sorgulamak için Atina’da sahip 

oldukları akıllarıyla saygı gören üç gruba gittiğini anlatır. Zanaatçılara da gitmiştir. 

Hem yalnız marangoz, ayakkabıcı ve inşaatçılara değil heykeltraşlara ve sanatçılara 

da gitmiştir. Tıpkı politikacılar ve şairler gibi onlar da sanatları konusunda gerçek 
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bilgiye sahiptir. Bu açıdan ondan daha akıllıdırlar. Fakat tıpkı şairler gibi, önemli 

konularda da bilgi sahibi olduklarını büyük bir yanılgıyla öne sürmüşlerdir284.   

Sokrates’in olaylara ve olgulara her zaman eleştirel ve etik bir tavırla 

yaklaştığını biliyoruz. Onun, sanata yaklaşımında da benzer bir tutum sergilediğini, 

Ksenofon’un (İ.Ö 428-354)285 “Memorabilia”sında; düşünür hakkında anlatılan 

öykülerden öğrenmek mümkün oluyor.  

Ksenofon’un aktardığına göre; Sokrates bir gün ressam Parrhasios’un 

atölyesine gelir. Sohbet esnasında ona; ressamların yaptığının, renkleri karıştırarak, 

görünen şeyleri tasvir etmek olduğunu söyler. Sokrates’e göre; güzelliği resmetmek 

için bütün özellikleriyle güzel bir şeyi bulmak zordur ve bu yüzden ressam da farklı 

farklı şeylerden değişik güzel nitelikleri alıp, tek bir bütünde gösteriyor olmalıdır. 

Sokrates; ressama, ruhun karakterini de resmedip etmediğini sorar. Şekli olmayan bir 

şeyi resmetmenin mümkün olmadığı cevabını alınca, bu kez, kişinin görünümüyle 

ruh halini yansıtıp yansıtmadığını sorar. Evet; cevabını alınca, bunu gözlerde 

yansıtmanın mümkün olduğunu söyler. İnsanların, arkadaşlarının üzüntülerine ya da 

sevinçlerine ortak olup olmadıklarının, yüz ifadelerinden anlaşılabileceğini de 

belirtir. Öyleyse der, bu görünümleri de resmetmek mümkündür. Asalet, saygınlık, 

anlayışlılık, küçük düşmüşlük, küstahlık ya da bayağılık da yüzde ya da vücudun 

hareketlerinde yansır. Yani bunlar da taklit edilebilir. Ressama; güzel, iyi ve 

sevilebilir niteliklere sahip bir görünümün mü yoksa çirkin ve ahlak yoksunu bir 
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görünümün mü daha memnun edici olduğunu sorar ve aralarında elbette büyük bir 

fark olduğu yanıtını alır286.     

Memorabilia’da yer alan başka bir hikâyeye göre ise; bir zamanlar Atina’da 

yaşayan ve güzelliği dillere destan olan Theodote adlı bir kadın varmış. Sokrates, 

arkadaşlarının onun güzelliğinden söz ettiğini duyunca, haydi hep beraber gidip bu 

güzeli görelim demiş. Theodote’nin evine vardıklarında, bir ressam onun portresini 

yapmaktaymış. Sokrates, arkadaşlarına; kimin daha şanslı olduğunu sormuş. 

Güzelliğini sergilediği için o mu yoksa bu güzelliği seyrettikleri için izleyenler mi? 

Bu şansın karşılıklı olduğuna kanaat getirildikten sonra; Sokrates, hem Theodote’nin 

hem de orada bulunan annesinin şatafatlı, zengin giyimlerine dikkat eder. Evde de 

hizmetçiler çalışmaktadır. Theodote’ye geçim kaynağını sorar. Tavladığı 

arkadaşlarının cömertliği sayesinde yaşamını sürdürdüğünü duyunca, ne çeşit bir 

hileyle onları tuzağına (ağına) düşürdüğünü sorar. Herhangi bir tuzağı olmadığı 

yanıtı karşısında; Sokrates, ona aslında bedeninin ve içindeki ruhun bir tuzak 

olduğunu belirtir. Ruhunun, o farkında olmasa da hangi bakışla memnun edeceğini, 

hangi sözle neşelendireceğini ve hevesli bir talip geldiğinde nasıl karşılayacağını ona 

gösterdiğini söyler. Arkadaşlarından biri hastalandığında onu ziyaret etmesini ve 

hatırını sormasını, yine herhangi bir arkadaşına iyi bir talih isabet ettiğinde onu tebrik 

etmesini de yine ruhu ona öğretmiştir. Theodote’ye; sözleriyle değil ama 

yaptıklarıyla ikna ederse, dostlarının onu tatmin edeceğini söyler. Arkadaşlarına 

yapacağı tüm iyilikleri, ancak onların ihtiyacı olduğunda sunması gerektiğini de 

öğütler. Sohbetin sonunda; Theodote, Sokrates’ten onu sık sık ziyarete gelmesini rica 

eder. Ancak, Sokrates’e göre bu mümkün değildir. Kamu uğraşıları ve özel işleri 
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(erkek eşlikçileriyle yaptığı sohbetler) tüm zamanını alıyordur. Öyle ise; der, 

Theodote, ben sana geleceğim287.    

Sokrates hakkında ilginç bir bilgi de Diogenes Laertios’ tan gelir. Anlattığına 

göre; Atina akropolünde bir zamanlar üç güzel tanrıça heykeli varmış ve bunlar 

kimilerince Sokrates’e atfedilmiştir288. Filozof Timon da (İ.Ö 320-230)289 ona 

“yontucu” diyordu. Arkeolojik veriler ise; bu heykellerin daha eski bir sanatçıya ait 

olduğunu göstermiştir290.  

Sokrates’in idam cezası aldığı, infazını beklemektense -adaletsizliğin eğrilikle 

ortadan kaldırılmasının yanlış olduğunu söyleyerek, hapisten kaçmayı reddedip291 

baldıran zehri içerek- intihar ettiği davanın ardından, “…Atinalılar çok geçmeden 

pişman oldular ve palaistralarla gymnasionları kapattılar… Sokrates’i, Lysippos’un 

eseri olan ve Pompeion’a yerleştikleri tunç bir heykelle onurlandırdılar292”…   

Sokrates’le yakın bir ilişki içinde olan öğrencileri, ölümünden sonra onun 

görüşlerini kendilerince yorumlayıp düşünce sistemleri ve okullar kurmuşlardır. Bu 

sistemlerden en önemlisi, düşünce tarihinin tanıdığı ilk büyük sistemi kurmuş olan 

Platon’dur293. Platon’un sanata bakışını, bir sonraki bölümde irdeleyeceğiz. Burada 

yalnızca Sokrates düşüncesinin etkisi altında kurulmuş dört küçük Sokrates sonrası 

okulu belirtecek ve kimi üyeleriyle ilgili ilginç aktarılara yer vereceğiz. 
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İ.Ö 4.yüzyılda Sokrates’in öğrencisi Elis’li Phaidon tarafından kurulan Elis-

Eretria okulunun temsilcileri, daha çok ahlakla ilgili problemlerle ilgilendiler294. 

Sokrates’in ilk öğrencilerinden olan Megara’lı Eukleides tarafından kurulan 

Megara okulunun felsefesi, önce Miletos’lu Eubulides sonra İasos’lu Diodoros 

Kronos gibi felsefecilerin etkisiyle herhangi bir görüşü ya da tezi saçmaya indirgeme 

yoluyla çürütmek üzere tasarlanmış akıl yürütme ya da argümanlara dayanan bir tür 

eristiğe bağlı kalarak gelişmiştir Bu okulun üyelerinden yine Megara’lı olan Stilpon 

(İ.Ö 320 civarı)295, anlatıldığına göre; Phidias’ ın Athena’sı hakkında şöyle bir soru 

sormuş: “ Zeus’un kızı Athena bir tanrı mıdır?” Karşısındaki, “evet” deyince; “ama 

bu, Zeus’un değil Phidias’ın!” demiş. Öbürü “doğru” deyince ; “öyle ise tanrı değil!” 

demiş. Bu yüzden Areopag mahkemesine çıkarıldığında, düşüncesinin doğru 

olduğunu ileri sürmüş. Çünkü Athena bir tanrı değil tanrıçadır ve tanrılar erkektir. 

Gene de Areopag yargıçları ona derhal kentten ayrılmasını buyurmuşlardır. Bunun 

üzerine tanrı takma adıyla anılan Theodoros, ona şaka yollu takılmış: “ Stilpon bunu 

nereden biliyordu yoksa eteğini kaldırıp altına mı baktı”296. 

Kirene okulu ise; İ.Ö 4.yüzyılın başında Yunanistan’ın Kuzey Afrika 

sömürgelerinden Kirene’de kuruldu. Kurucusu, İ.Ö 435’te doğan Kirene’li 

Aristippos idi. Okul; bireyin hazzını, ahlaki eylemin biricik ölçütü yapmıştı. Okul 

üyelerine göre; yaşam bilgeliği, içinde bulunan andan tat alma sanatından meydana 

geliyordu297.  
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Çalışmamızın önceki bölümlerinde de değindiğimiz Kinikler okulunun 

kurucusu Anthistenes’e göre; salt bir tanrı vardır. Erdem, tanrıya biricik hizmettir. 

Yunan pantheonu yalnız bir uylaşımdır. Ona göre; “Uylaşım yoluyla birçok tanrı 

vardır ama doğal olarak salt bir.” Anthisthenes’te tapınaklar, dualar, adaklar, v.b. 

kınanır. Öte yandan o, Homeros’un mitlerini alegorik olarak yorumlamış, bunlardan 

ahlaksal uygulamalar ve dersler çıkarmaya çalışmıştır298. 

Aynı okulun bir başka üyesi olan Sinope’li Diogenes; “…Değerli şeylerin yok 

pahasına ve tersine beş para etmez şeylerin pahalı satıldığı söylüyordu. Nitekim; -Bir 

heykel üç bine satılırken bir arpa unu iki tunç paraya gidiyor!”299…dermiş. Yine; o, 

“…Bir gün bir heykelin karşısına geçmiş dilekte bulunuyordu. Neden böyle yaptığı 

sorulunca; -kendimi bir şey almamaya alıştırıyorum!”300…dedi. Başka bir ifadeye 

göre ise; “…Phryne, Delfoi’ a altın bir Afrodit adayınca Diogenes üstüne şöyle 

yazmış: “Yunanlı’ların azgınlığından armağan” 301…            
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b. Platon. Sanatı Gerçekten de Mahkum mu Etmişti? 

Sokrates’in en ünlü öğrencisi olan Platon (İ.Ö 429-347), Atina’da zengin bir 

ailenin çocuğu olarak doğmuştu. Genç yaşta siyasetle ilgilendiyse de, özellikle 

Sokrates’in infazından sonra politikayı bıraktı. İ.Ö 388’de302 “Akademi” adı verilen 

felsefe okulunu Atina’da kurdu. Okul, adını Hekademos adında bir kahramandan 

almıştı. Nitekim “e” sesinden ötürü buraya önceleri “Hekademeia” deniyordu303. 

Platon’un; Pythagoras, Herakleitos ve Sokrates’in etkisinde kalarak304 birçok 

konuda kuramlar geliştirdiğini biliyoruz. Ancak sistematik bir bilimsel çalışma 

şeklinde yazmadığından; düşüncelerini, kaleme aldığı diyaloglardan öğrenmek 

mümkün oluyor305. 

Platon’un estetik anlayışı ya da sanat felsefesi; sıkı sıkıya bilgi kuramıyla 

koşullandığı306 için, onun bilgi kuramını bilmeden sanat hakkındaki düşüncelerini 

anlamak hemen hemen imkânsızdır. 

Platon’a göre eksiksiz bir ruhsal töz olan insan ruhu ölümsüzdür. Bedene geçici 

olarak -beden dört ögedendir (hava, su, ateş, toprak)- bağlanmıştır. Ruhun üç işlevi 

vardır ya da ruh üç parçalıdır. Ruhun aşağı bölümü; duyumla (aisthesis) ilgilidir. 

Ruhun orta katı; sanının (doxa) katıdır. Bu katta, ruh, yanılmaya eğilimlidir. Bununla 

birlikte erdeme olanak verir. Ruhun ölümsüz yanı; nous, bilimsel düşüncenin ya da 

doğru bilginin (episteme) ortamıdır. 

                                                 
302 Speake 1994, 502 
303 Laertios  2003, 133 
304 Timuçin 2000, 221 
305 Speake 1994, 502 
306 Timuçin 2000, 230 

 82



Orfeus’çu-Pythagoras’çı inanç temeli üzerine kurulmuş olan Platon’cu bilgi 

kuramı, bilgi edinmeyi gerçeklikler dünyasında doğrudan doğruya gerçeklikliklerin 

deneyine ulaşma olarak anlar. Gerçekliği görmekle gerçekliği anımsamak arasındaki 

ayırım, gerçek gerçeklikler307 -idealar- dünyasında olmakla bu dünyada olmak 

arasındaki ayrımdır. Gerçek gerçekliklerin dünyasına ulaşma, ruh göçüyle sağlanır. 

Ruh göçü vardır ve süreklidir. Göçmen ruh ölünce ya da doğrusu bu dünyada ölüp 

gerçek gerçeklikler dünyasında doğunca hatta ruh göçü sürekli olduğuna göre bir 

daha doğunca yüksek düzeyde bilgi edinme olanağına kavuşmuş olur. Gerçek 

gerçeklikler dünyasında bir sıra düzeni içinde varolan gerçeklikler, orada onun 

görüşüne açılmıştır. En üstte iyi ideası, onun altında doğru ve güzel ideaları, daha 

altta evrenselden özele doğru sıralanmış öbür idealar vardır. En üst kat; bilginin 

temelini oluşturan iyiden, doğrudan ve güzelden kuruludur. 

Öbür dünyadan bilgilerle gelen ruh;  bu dünyada bir bedene girecek, o gördüğü 

şeyleri unutacaktır. Bu unutma, tam bir unutma değildir. Unutulanı anımsamak 

olanağı vardır. Bu dünyada bilgiye yöneliş buna göre ancak anımsama (anamnesis) 

yoluyla olabilir. Gerçek gerçeklikler örneğine göre kurulmuş olan bir gölgeler 

dünyasında, gölgeler anımsama için çıkış noktası sağlayabilir. Platon’da, nesneleri 

idealar örneğine göre biçimleyen güç; demiourgosun gücüdür308. Kelime anlamı; 

yapıcı, usta, sanatkâr olan demiourgos309; Platon’da evreni kurucu güçtür. Bu kurucu 

güç yeryüzünde egemen tanrıların gücünden ayrıdır. Bu dünyadaki tanrısal ruhtur. 
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309 Peters 2004, 63 

 83



Herşeyi düzenler ve yönetir310. Platon’a göre; tanrının ve ruhun cismi yoktur. Bu 

nedenle bozulmazlar ve etkilenmezler311. 

Bilgi kuramında Pythagorasçılık’tan izler taşıyan Platon, kendi hakiki 

dünyasının çok önemli biçimini tanımlarken; -Phaidon ve Timaios diyaloglarında-

onu, oniki kenarlı muazzam bir küre olarak tarif eder312. Bu ifadesi de, onun 

Pythagorasçılık’tan ilham aldığını gösterir. 

Platon’un sanat felsefesinin onun bilgi kuramıyla bağlantılı olduğunu 

belirtmiştik. Platon’da; güzel, güzel ideasıdır. Asıl güzele, güzelin kendisi de 

diyebiliriz. Bu kendinde güzel, hiçbir basit nesneye indirgenemez, kendinden başka 

birşeye götürülemez. O, her mutlak olan şey gibi kendindedir ve kendinde 

kalacaktır313. 

Platon’un tüm diyaloglarında güzel kavramına rastlanır. Bu bizi şaşırtmaz. 

Çünkü Eski Yunan düşüncesi öteden beri iyi, güzel, doğru, faydalı, ölçülü gibi 

manevi değerleri birbirinden ayrılmaz değerler olarak kabul etmiştir. İyi, güzel 

olduğu kadar doğrudur. Faydalı olan güzeldir. 

Platon’un diyaloglarında sık rastlanılan başka bir kavram da sanattır. 

Gerçekten, hemen tüm diyaloglarında sanatla ilgili yorumları ve sanata dair 

izlenimleri yer alır. Platon’un sanat hakkındaki fikirlerine bu diyaloglar aracılığıyla 

tanık olmadan belirtmemiz gereken iki husus var: Platon diyaloglarının 

tarihlendirilmesi -ki, düşünce sisteminin gelişimini adım adım izlemek böylece 
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mümkün oluyor- ve okulu Akademi’nin, ölümünden sonraki durumu yani Platon’un 

ardılları. 

Diogenes Laertios; Platon’un diyaloglarıyla ilgili olarak, Antik Çağ’da on 

tanesinin sahte kabul edildiğini söyler. Bu listede yer alan bazı isimler; Demodokos, 

Sisyfos, Eryksias, Aksiokhos ve Alkyon’dur. Diogenes’in listesinde yer almayan iki 

diyalog ise konularına göre adlandırılmıştır: Adalet üzerine ve Erdem üzerine. 

Diğer diyaloglar ise hayli paralellik gösterir. Bunlar; İ.Ö 3.yüzyılda İskenderiye 

kütüphanesinin yöneticisi olan Aristofanes’e kadar uzanan bir dönemde üç grupta 

toplanmışlardır. Uzmanların günümüzde genelde kabul ettiği sınıflandırma şu şekilde 

olmuştur: Erken dönem diyalogları; Özür, Kriton, Lakhes, Lysis, Kharmides, 

Eutyfron, Küçük Hippias ve Büyük Hippias (güzel kavramını özellikle bu diyalogta 

incelemiştir), Protagoras, Gorgias ve İon. Orta dönem diyalogları; Menon, Phaidon, 

Devlet, Symposion, Phaidros, Euthydemos, Meneksenos, Kratylos. Geç dönem 

diyalogları; Parmenides, Theaitetos, Sofist, Politikus, Timaios, Kritias, Philebos ve 

Kanunlar. 

Birinci grup ahlâk konuları üzerinde yoğunlaşmakta ve tarihi Sokrates’in 

niteliğini tanımlamak için verilen bir uğraşı yansıtmaktadır. İkinci grupta metafizik 

konulara ilgi gösterilmiştir. Üçüncü grubun ilk dört diyaloğunda varlıkbilimsel ve 

bilgibilimsel alanlara yönelik bir eleştiriye giriş söz konusudur. Erken ve Orta dönem 

diyaloglarında Sokrates merkezi bir figür iken, son dönem diyaloglarında Philebos 

hariç ana tartışmalarda bütünüyle yer almaz. Kanunlar’da ise yoktur bile314. 
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Platon’dan sonra Akademi’nin durumuna bakacak olursak; onun ardından 

okulun başına sırayla Atina’lı Speusippos (kızkardeşinin oğlu idi ve Platon’un 

Akademia’da kurduğu sanat okuluna kharitlerin heykellerini adadı), Khalkedon’lu 

Ksenokrates, Atina’lı Polemon, Atinalı Krates, Soloi’lu Krantor, Pitane’li Arkesilaos 

(Orta Akademi’nin kurucusu), İskit’li Bion, Kyrene’li Lakydes (Yeni Akademi’nin 

kurucusu) geçti. Lakydes, sağlığında okulu Fokaia’lı Telekles ile Euandros’a bıraktı. 

Euandros’tan Pergamon’lu Hegesinos’a, ondan da Kyrene’li Karneades’e geçti. 

Karneades’in ardılı, Kartaca’lı öğrencisi Kleitomakhos’tu. 

Lakydes’le ilgili hoş bir anı anlatılırmış. Attalos onu çağırtmak için adam 

yolladığında, heykellere uzaktan bakmak gerektiğini söylemiş315. 

Platon’un ilk diyalogları arasında yer alan “Lysis”te; Sokrates bir okulda 

gençlerle dostluk üzerine konuşmaktadır. Konuşmaya Sokrates’in yanısıra 

Hippothales, Ktesippos, Meneksenos ve Lysis katılır.  

Sokrates gençlerle giriştiği sohbetin bir yerinde şöyle diyor: “...Eski atasözünün 

dediğince, dost, güzel olandır belki de”316… 

“Kharmides” diyaloğu ise; Sokrates, Khairefon, Kritias ile Kharmides arasında 

geçen konuşmadır. Konusu; insanın ahlâk bakımından üstün (erdemli, faziletli) 

oluşuyla ilgilidir. Erdem, bilgeliği yani aklı başındalığı, ölçülülüğü anlamayı 

gerektirir. Sokrates ve çevresinin benimsediği tavır da bilgeliği pratik açıdan başarılı 

ve sağlam düşünme ile bir tutmaya eğilimli olduklarını gösteriyor. 
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Sokrates, Kritias’la konuşmasının bir yerinde Kritias’ın yeğeni Kharmides’in 

güzelliği üzerine duyduklarından sonra şöyle söylüyor: “Dostum, ben hiçbir şey 

ölçmeyi bilmem. Bu konuda beyaz taş üstünde beyaz bir çizgiden fazla değerim 

yoktur... Kharmides’in biz olgun insanlar üstünde böyle bir etki yapmasında 

şaşılacak birşey yoktu ama çocuklara baktım; en küçüklerin bile gözleri yalnız onu 

görüyordu, bir heykelmiş gibi hayranlıkla seyrediyorlardı onu”317.  

“Büyük Hippias” diyaloğu; Sokrates ile Hippias arasında geçen konuşmadır. 

Konusu; güzelin ne olduğu ya da nelerden oluştuğudur. 

Sohbet sırasında Sokrates sorar: “Güzel olan bütün şeyler, güzelden dolayı 

güzel değil midir ki?.. Güzel bir kız güzel ise, onu güzel yapan bir şeyler vardır”318.  

Sokrates ve Hippias konuşurlarken; güzel atlardan, güzel pişirme kaplarından 

söz ederler. Sokrates’e göre; “Pişirme kabı, iyi bir seramikçi tarafından yapılmış ise, 

yumuşak, yuvarlak ve iyi pişirilmiş ise güzeldir”319. 

Hippias; bir atın ya da kızın güzelliği ile seramik kabın güzelliğinin aynı şey 

olmadığını söyleyince, Sokrates sorar: “Kızlarla tanrıları mukayese edersek de aynı 

şey söz konusu değil midir? En bilge insan olan Herakleitos’un da dediği gibi; en 

güzel kız, bir tanrıyla kıyaslanınca maymun gibi görünmez mi?”…Hippias ise der ki; 

“Doğru söylüyorsun, tüm insan ırkı, tanrılarla kıyaslanınca güzel değildir”320…  

 

 
                                                 
317 Platon 1996b, 30 
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Konuşmanın bundan sonrasında, Hippias; bir şeye eklendiğinde onu güzel 

yapan şeyin, altın olduğunu söyler. Sokrates bu görüşe karşı çıkar. Eğer böyle 

olsaydı, der; Phidias, Athena heykelinde yalnızca altın kullanırdı. Oysa altın, 

heykelin belli kısımlarında kullanmıştı; uygun olan kısımlarında yani. Bu yüzden de, 

örneğin bir çorba kaşığının tahtadan yapılması daha uygun olur. Zira altından 

yapılırsa hem sıcaktan zarar görür hem de kabı kırabilir321. 

Sokrates ile Hippias, bu kez başka bir konuda güzeli bulmaya çalışır. Hippias’a 

göre; herkes için ve her yerde en güzel olan şey, zenginlik içinde yaşamak ve 

evlatları tarafından güzel bir cenazeyle uğurlanmaktır. Oysa Sokrates, bunun herkes 

için güzel olmayacağını söyler. Çünkü bir savaşta genç iken ama kahramanca ölmek, 

korkaklık içinde geç yaşlara kadar yaşamaktan daha güzeldir322. 

Sokrates; daha sonra, kullanışlı olanın güzel olduğunu belirtir. Bu yüzden de 

bir çift güzel gözün, güzel göründüğü zaman değil ama görevini yerine getirdiği 

zaman güzel olduğunu söyler. Aynı şeyin, vücudun diğer kısımları için de geçerli 

olduğunu belirtir. Bir uzuv, ancak görevini yapabiliyorsa güzeldir, yoksa çirkin 

olur323. 

Yine Sokrates için; güzel, iyinin nedenidir ve iyi güzel aracılığıyla oluşa 

gelir324. 

Diyaloğun bundan sonraki bölümünde sanat eserlerinden söz edilir. Sokrates’e 

göre; güzel insanlar, süslemeler, resimler ve heykeller, onları gördüğümüzde bize 

                                                 
321 Plato 1926, 369-371 
322 Plato a.g.e., 379-381  
323 Plato a.g.e., 389 
324 Plato a.g.e., 395 
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zevk verir. Güzel sesler, müzik, konuşmalar ve öyküler de üzerimizde aynı etkiyi 

yaratır. Yeme-içme, cinsellik de bize zevk verir ama bunları güzel olarak 

adlandıramayız. Sokrates’e göre; görme ve duyma yoluyla zevk aldığımız şeyler 

güzel olarak adlandırılır325. Bunlar, hem birlikte hem de kendi başlarına en büyük ve 

en zararsız zevklerdir326.          

Diyaloğun sonunda Sokrates’in vardığı yargı; “güzel şeylerin zor 

olduğu”dur327.   

“Protagoras” isimli diyaloğun konusu; erdemin edinilip edinilemeyeceğidir. 

Protagoras, dönemin ünlü sofistlerindendir. Diyaloğun sonunda her iki düşünürün 

fikirlerini değiştirdiğini görürüz. Öyle ki Sokrates; başta, erdemin öğretilemeyeceğini 

savunurken şimdi erdem ve bilgi arasında özdeşlik olduğunu söylüyor ve öğretilebilir 

birşey olduğunu savunuyor. Protagoras ise; başta, erdemin öğretilebilir olduğunu 

söylerken şimdi öğretilemeyecğini çünkü bilgi olmadığını savunuyor. 

Diyalog; Sokrates, bir dostu, Hippokrates, Protagoras, Alkibiades, Kallias, 

Kritias, Prodikos, Hippias arasında Kallias’ın evinde geçer328. 

Sokrates, Protagoras’la konuşurken şöyle diyor: “...Bütün öbür Yunanlı’lar gibi 

ben de Atinalı’ların bilge kimseler olduklarına inanırım. Oysa halk kurulu 

toplantılarında söz konusu olan bir inşaatsa mimarlara, gemi yapımıysa gemi 

yapımcılarına başvurduklarını, öğretilir ve öğrenilir herşey için de aynı şekilde 

davrandıklarını görüyorum...” 
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328 Platon 1996b, 121-123 
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Protagoras ise; Sokrates ve diğer dinleyicilere bir masal anlatıyor: “Bir 

zamanlar tanrılar vardı ama ölümlü türler henüz yaratılmamıştı. Yaratılmaları için 

kaderin saptadığı an gelince tanrılar onları toprak, ateş ve bu ikisiyle karışabilen 

maddelerle yeraltında şekillendirdiler. Tanrılar, Epimetheus ile Prometheus’u ölümlü 

türlere gerekli yetenekleri dağıtmakla görevlendirdiler. Fakat Epimetheus bölüştürme 

işinin kendisine bırakılmasını istedi. Ancak dikkat etmeden elindeki bütün güçleri 

hayvanlar için harcamış, geriye insan ırkı kalmamıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. 

Prometheus bölüştürmeyi gözden geçirmeye geldi. Hayvanların çok iyi donatıldığını 

ama insanın çıplak, ayakkabısız, örtüsüz, silahsız olduğunu gördü. Oysa toprağın 

altından günışığına çıkarılması gereken gün yaklaşmaktaydı. Bunun üzerine insana 

kendini koruması için verecek şey bulamayan Prometheus, Hefaistos ile Athena’dan 

ateşle birlikte sanatlar bilgisini (ateş olmaksızın sanatlar bilgisi hem imkânsızdır hem 

de yararsız çünkü) çaldı ve insana armağan etti. Prometheus, Athena ile Hefaistos’un 

sanatlarıyla uğraştıkları ortak çalışma yerine gizlice girmeyi başarıp tanrıdan ateş 

kullanma sanatını, tanrıçadan da onun uğraştığı sanatı çalıp insana armağan etti... 

İnsan, tanrısal payını alınca önce tanrılarla arasındaki yakınlık yüzünden bütün 

hayvanlar arasında tanrının varlığına inanan tek tür oldu. Tanrılara sunaklar ve 

heykeller dikti”329… 

“Gorgias” diyaloğu; Sokrates, Gorgias, Polos, Kallikles arasındaki tartışmadır. 

Sokrates’in eski arkadaşı Khairefon ise diyaloğa biçimsel olarak katılır. Platon’un bu 

diyaloğunda; filozof, retorik (söylev) sanatını; ahlâksal ve siyasal gücünü ve çeşitli 

alanlarda oynadığı rolü ön plâna çıkararak ele alır. Sokrates, söylev sanatının 
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karşısında “iyi”nin bilgisini veren felsefenin yüceltilmesine önem vermenin 

gerekliliğini vurgular330. 

Sokrates Gorgias’la konuşmasının bir bölümünde şöyle diyor: “Sanatların 

çoğunda söze pek az iş düşer ya da hiç düşmez. Önemli olan birşey yapmaktır. 

Resimde, yontuda, bunun gibi birçok sanatlarda sanatçı hiç konuşmadan da işini 

görebilir...” 

Yine Gorgias’la konuşurken diyor ki: “...İnsanla ilgili en büyük ve en iyi şeyler 

nelerdir? Eski şölenlerde içki içerken söylenen şarkıları bilirsin sanırım. O şarkılarda 

en iyi şeyler sayılırken başta sağlık, arkasından güzellik, üçüncü olarak da ozanların 

dediği gibi namusla kazanılmış zenginlik söylenir”331. 

Sokrates, diyaloğun ilerleyen bölümlerinde Polos’a sorar: “Güzel şeyler 

üzerinde konuşurken; hani güzel vücutlar, güzel renkler, güzel biçimler, güzel sesler, 

güzel töreler derken belli ölçülere göre konuşmaz mısın? Sözgelişi; güzel vücut 

derken, onu, yararı ile ya da ona bakanlara verdiği tatla ölçeriz”332… 

Kallikles’e ise şöyle söylüyor: “...Ressam olsun, mimar olsun, gemi yapımcısı 

ya da bir başkası olsun bunların hiçbiri yaptığını gelişigüzel seçmez. Yaptığına belli 

bir biçim vermek için ne gerekiyorsa onu seçer. Sanatçı kurallara uygun, düzgün bir 

bütün kurabilmek için herşeyi bir düzene sokmak, bir parçayı öteki parça ile uyumlu 

kılmak zorundadır”333… 
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“İon” diyaloğunda konu; ozan İon’un yeteneğidir. Niçin Homeros’u 

yorumlayabiliyorken, Hesiodos ve diğer şairleri yorumlayamamaktadır? Çünkü o, 

yeteneğini bir sanattan değil ama bir esinden almıştır. 

Sokrates, İon’la konuşurken şöyle söylüyor: “...Şair hafif, kanatlı, kutsal bir 

şeydir. İlhamı duymadan, kendinden ve aklından öteye geçmeden yaratamaz şiirini. 

Senin Homeros üzerine yaptığın gibi konuları üzerinde o kadar güzel şeyler bulup 

söylemeleri sanatla değil tanrısal bir vergiyledir... Ben bir sanatı konusuna göre 

adlandırırım. Sanatların konuları hep aynı olsaydı hepsinden aynı şeyleri öğrenecek 

olduğumuza göre, ayrı ayrı sanatlardan laf edemezdik elbet”334… 

“Menon” adlı diyalog; Sokrates, Menon, Menon’un bir kölesi ve Anytos’un 

konuşmalarından oluşur. Sokrates ve Menon erdemin öğretilebilirliği üzerinde 

tartışırlar. 

Sokrates’e göre; erdemin öğretilip öğretilemeyeceği bir yana ne olduğu bile 

bilinmez335. 

Ona göre; “Erdemli insanları ötekilerden ayıran, ne güzel şeylere karşı 

duydukları sevgi ne de iktidardır. Zira güzel şeyleri herkes sevdiği gibi, güzelle iyi de 

birbirine karışmaktadır”336. 

Sokrates sohbet esnasında Menon’a sorar: “Bize faydalı olan şeyleri bir bir 

gözden geçirelim. Sağlık, kuvvet, güzellik, zenginlik ve bunlara benzer başka şeyler 

bize faydalıdır değil mi”337? 
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Anytos’la konuşurken ise şöyle söylüyor: “...Bildiğim birşey varsa o da 

Protagoras’ın tek başına bunca güzel eserin yaratıcısı meşhur Phidias’la birlikte daha 

on heykeltraşın kazanabileceğinden fazla zenginlik elde etmiş olduğudur”338… 

Bu diyalogta; Platon’un Devlet ve Phaidros diyaloglarında ayrıntılı olarak 

anlatılacak idealar kuramının izlerini görmek de mümkün oluyor. Menon’un kölesi 

daha önce geometri öğrenmediği halde Sokrates’in bir sorusunu çözüverince, 

düşünür bu eylemi, hatırlayış kuramıyla açıklıyor. Başka bir örnek de sanat 

bağlamında veriliyor. Sokrates, diyaloğun ilerleyen bölümlerinde Menon’a şöyle 

diyor: “Sen Daidalos’un heykellerine dikkat etmemişsin. Bu heykellerden biri 

bağlanmadığı zaman, kaçak bir köleden daha değerli değildir. Bu da onun gibi 

yerinde durmaz kaçar. Ama bağlı olduğu zaman değeri büyüktür. Bunlar gerçekten 

güzel eserlerdir”339… 

Platon’un “Devlet” adlı eseri; diyaloglar halinde yazılmış on kitaptan oluşur. 

Pire’de Kefalos’un evinde yapılan konuşmalara üç grup katılır: Sokrates, Glaukon ve 

Adeimantos; Kefalos, Polemarkhos ve Lysias ile Thrasymakhos, Kleitofon ve 

Kharmantides340. 

Bu eserinde Platon, ideal devlet anlayışını vurgular. Onun ideal devletinde 

sanata da yer vardır. Ancak belli şartları yerine getirmesi koşuluyla. 

Devlet’in birinci kitabında; Sokrates, sofist Thrasymakhos’la konuşurken şöyle 

der: “Sanatın kusursuz olmaktan başka işine gelen birşey var mıdır? Sanatta hiçbir 
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339 Platon a.g.e, 184-185 
340 Platon 1995, 1 

 93



yetersizlik, hiçbir kusur olamaz. Bir sanat sağlam oldukça yani kendi bütünlüğü 

içinde kaldıkça hiçbir kusura, hiçbir bozukluğa yer vermez... Bütün sanatların ayrıca 

sağladıkları ortak bir fayda vardır. Sanat adamlarının para kazanarak sanatlarından 

faydalanmaları, kendilerinin ayrıca para kazanma sanatıyla uğraşmalarından ileri 

geliyor. Hekimlik sanatı, bize sağlık; ev yapma sanatı, ev; para kazanma sanatı da 

para getirir. Her biri kendi işinin işçisidir. Neyin hizmetindeyse onun işine yarar. 

Ama sanat sahibine ayrıca bir ücret verilmeyecek olursa, o, sanatından 

faydalanamaz”341. 

İkinci kitapta ise; Sokrates, Glaukon ve Adeimantos’a sorar: “Bir insan, birçok 

sanatla uğraştığı zaman mı daha güzel iş görür yoksa tek sanatla mı?” “Tek sanatla 

tabii.” 

Sokrates’e göre; resim, nakış, altın, fildişi ve buna benzer şeyler yeni doğmuş 

bir toplumda değil fakat bolluğa kavuşmuş bir toplumda bulunur342. 

Sokrates Adeimantos’la konuşurken şöyle diyor: “Yapısı en sağlam olan şey, 

başka bir şeyin en az dokunabileceği, en az değiştirebileceği şeydir. Tabiat veya 

sanat ya da tabiat ve sanat bakımından güzel olan şeyler bir başkasının etkisi altında 

çok az değişirler”343. 

Üçüncü kitapta; Sokrates, sağlam bir toplumu oluşturacak sağlam gençlerin 

nasıl bir eğitim almaları gerektiğini Glaukon’a anlatıyor. Sanattan ve sanat 

eğitiminden de söz ediyor. Ona göre; “Bir biçimin güzelliği ya da çirkinliği ritmin 

yerinde olup olmamasına bağlıdır... Sözün, müziğin, şeklin güzelliği, ritmin 
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yerindeliği; bütün bunlar, insanın saflığına bağlıdır. Saflık derken de budalalık 

demek istemiyorum. İnsan tabiatını gerçekten iyilik ve güzellikle süsleyen bir 

düşünce olgunluğu demek istiyorum... Bu ülkü; resimle, benzeri bütün sanatlarda da 

görülür. Dokumacılıkta, nakışçılıkta, mimarlıkta ve her türlü eşya yapan sanatlarda 

hatta canlıların ve öbür bütkilerin tabiatında da görülür. Çünkü hepsinde çirkinlik ya 

da güzellik diye birşey vardır. Biçim çirkinliği ki; buna ritmsizlik, ahenksizlik 

diyoruz, insanın özünün ve sözünün çirkinliğiyle kardeştir. Karşıtlarıysa, iyi öz ve 

sözün kardeşleri, benzerleridir.” 

Platon’a göre; başta şiir olmak üzere tüm sanatların kötü huyları, 

ölçüsüzlükleri, bayağılığı, çirkinliği göstermelerine engel olunmalıdır. 

“...Bekçilerimiz, kötülük tasvirleri içinde tıpkı kötü yiyeceklerle beslenir gibi mi 

yetişsinler? Onları beden, öz ve biçim güzelliğine doğru götürecek sanat ustalarını 

aramamız gerekmez mi? Gençlerimiz, sağlam bir iklimin insanları gibi 

çevrelerindeki herşeyden faydalansınlar, güzel ülkelerden bir meltemin kanadında 

gelen sağlık gibi, sanat eserleri de onların gözlerine, kulaklarına mutlu etkiler 

sağlayan birer kaynak olsun. Gençlerimiz, ta çocukluktan güzelliği sevmeye, güzele 

benzemeye, onunla bir olmaya, kaynaşmaya özensinler. Kendini iyi bir insan olarak 

yetiştirmek isteyen, güzeli över, ondan hoşlanır ve onunla beslenir”344. 

Dördüncü kitapta; Sokrates, Adeimantos’a ideal bir devlet düzeninde 

mutluluğun, toplumun bütünü tarafından paylaşılması gerektiğini belirtiyor. Bu 

düşüncesini, heykel sanatından verdiği bir örnekle pekiştiriyor: “Bir heykeli 

boyarken, biri çıkar da vücudun en güzel yerlerine en güzel renkleri koymadığımızı; 

örneğin yüzün en güzel yerleri olan gözleri ne diye erguvana değil de karaya 
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boyadığımızı sorarsa ona şöyle diyebiliriz: Ne tuhaf adamsın, sence güzel boyamak 

için gözü göz olmaktan çıkarmak mı gerek? Sen, heykelin her yerine en yakışan 

rengi koymaya, heykelin bütünüyle güzel olmasına bak”345… 

Beşinci kitapta; Sokrates, Glaukon’a şöyle diyor: “...Her zaman için doğru olan 

birşey varsa; o da faydalının güzel, zararlının çirkin olduğudur”346. 

Platon, buradaki ifadelerinde güzel ideasının ipuçlarını veriyor. Görünen 

varlıklardaki güzelliğin ötesinde bir güzellik arıyor: “Tiyatro, koro meraklıları; güzel 

seslere, güzel renklere, güzel biçimlere, kısaca güzelliğin belirdiği herşeye 

hayrandırlar. Ama güzelin kendini görmeye ve sevmeye varmaz düşünceleri.” Ona 

göre; “güzel şeyleri seven ama güzelliğin kendine inanmayan, onu öğretmek 

isteyenin ardından gitmeyen adamın ömrü bir rüya içinde geçiyordur. Oysa ki 

güzelliğin kendi varlığına inanan, hem onu hem de katıldığı şeyleri gören, güzeli 

güzel şeylerle, güzel şeyleri güzelle karıştırmayan adam”347 gerçek içinde 

yaşamaktadır. 

Yine Sokrates’in ağzından, Platon’un düşüncelerine tanık oluyoruz: “Bilgi adı, 

bu bilen adamın düşüncesine yaraşır. Görünüşe bakan öteki adamın düşüncesiyse bir 

sanıdır… Sanının bir konusu, bilimin de kendine göre bir başka konusu vardır… 

Bilimin konusu; varlığın kendisi, özü, sanının konusuysa; görünüşlerdir348... 

Birçoklarının güzellik ve daha başka değerler üstüne besledikleri değişik düşünceler, 

yoklukla varlık arasındaki bir boşlukta dönüp duruyor gibidir... Bir sürü güzel 

şeylere bakıp da yalın güzelliği görmeyen, onun görenin ardından gidemeyen, bir 
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sürü doğru şeylere bakıp da doğruluğun kendisini göremeyenlerin herşey üstüne 

sanıları vardır diyeceğiz ama sanıların arkasındaki gerçeği bilmezler”349… 

Altıncı kitapta da; Platon’un, Sokrates aracılığıyla benzer düşünceleri dile 

getirdiğini görüyoruz: “...Güzel, kendi başına güzeldir. Değişik güzel şeyler değildir. 

Güzel olan, kendiliğinden varolan birşeydir. Güzel, ayrı ayrı bir sürü şey değildir”350. 

Yedinci kitapta; Sokrates, öğrencisi Glaukon’a ve diğer dinleyicilere gerçek 

varlığa götürecek olan bilimlerin aritmetik, geometri ve astronomi olduğunu söyler: 

“Gökkubbeyi süsleyen değişik yıldız kümeleri görünen dünyanın malıdır. Gerçi bu 

dünyanın en güzel, en düzenli şeyleri onlardır ama gerçek yıldızların yanında sönük 

kalır onlar. O yıldızlar ki; gerçek çabukluğa, gerçek yavaşlığa, gerçek sayıya, gerçek 

biçimlere, hem birbirlerine hem kendi içindekilere uygun olarak dönerler. Onlar, 

yalnız akıl ve düşünce yolu ile kavranır, gözümüzle değil.” Düşüncesini, heykel 

sanatından yaptığı bir benzetmeyle pekiştiriyor yine: “Gökteki binbir çeşit nakışları, 

kavranan, dünya bilgisine ulaşmak için örnekler diye almalı. Sanki Daidalos’un ya da 

başka bir heykelci ya da ressamın yaman bir ustalıkla çizdiği pürüzsüz nakışlar 

karşısındaymışız gibi”351… 

Devlet’in son kitabı olan onuncu kitapta, Sokrates’in, Glaukon’la konuşurken 

Homeros’tan söz ettiğini görüyoruz: “Homeros hayranlarına rastlayınca ne 

yapacaksın? Sana derlerse ki; Homeros Yunanlı’lığın kurucusudur, insanları 

yönetmek, yetiştirmek için ondan örnek almalı, davranışlarımızı onun öğütlerine 

uydurmalıyız; bu adamları selamlar, sevgiyle kucaklarsın. Homeros, şairlerin en 
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büyüğü, tragedya şairlerinin de başıdır dersin. Ama bizim devletimize tanrıları ve iyi 

insanları öven şiirlerden başkasını sokmayacağımızı unutmazsın... Biz bu güzel 

Yunan ülkesinde şiir sevgisiyle yetiştik, yüreğimizde yeri vardır. Onun iyilikten, 

doğruluktan yana olduğunu görmek canımıza can katar”352

Platon’un “Symposion” yani “Şölen” adlı diyaloğunda sevgi konusu ele alınır. 

Hep birlikte içme anlamına gelen symposion; Atina’da birçok özel şartlara, 

geleneklere göre kurulan bir toplantıdır. Toplantı akşamüstü başlar, gece geç saate 

kadar sürerdi. İki kısımdan oluşan bu toplantıların ilk kısmına “deipnom”, öbürüne 

“symposion” denirdi. “Deipnon” denen yemek faslında içki içilmez ve fazla 

konuşulmazdı. Yemek bitince tanrılara dua edilir, şarap sunuları dökülür, 

“symposion” başlardı. Her symposionda bir veya birkaç tanrıya “skolion” denilen 

şiirler okunurdu. Platon’un “Symposion”unda ise Eros’a övgüler söylenir. 

Agathon’un evinde yapılan toplantıya katılanlar; Sokrates, Phaidros, Pausanias, 

Eryksimakhos, Aristofanes, Alkibiades ve arkadaşlarıyla, Aristodemos’tur353. 

Platon’un diğer diyaloglarında olduğu gibi, bu diyaloğunda da sanattan 

bahsedilir, sanatla ilgili örnekler verilir. 

Konuşmacılardan Pausanias’a göre; “...Ne yaparsak yapalım yaptığımız iş 

kendiliğinden ne güzeldir ne de çirkin. Mesela şu anda yaptığımız şey: İçmek, şarkı 
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söylemek, konuşmak. Bunların hiçbiri kendiliğinden güzel değildir. Güzellik, 

bunların yapılış yolundan doğar”354… 

Agathon ise tanrı Eros hakkında konuşurken şöyle söylüyor: “...Sevgi, her 

yaratmanın yaratıcısıdır... Zanaat ustalıklarına gelince, ancak o tanrıdan ders alanlar 

yükselip dünyaya ün salmıyor mu? Şüphesiz ok atma, hekimlik, bilicilik Apollon’un 

buluşlarıdır ama bunları arzu ve sevgi yolu ile bulmuştur. Belki Sevgi’dir Musalar’a 

müziği, Hefaistos’a demir dövmeyi, Athena’ya kumaş dokumayı, Zeus’a bile 

tanrıları ve insanları yönetmeyi öğreten”355… 

Konuşmacılardan sonra söz alan Sokrates ise; insanoğlunu mutluluğa götüren 

tek yol olan bilgelik sevgisini kendisine aşılayan Diotima adlı kadınla yaptığı 

sohbetten söz eder. Diotima’nın dediğine göre; “Poiesis (yaratma) deiğimiz şey çok 

geniştir... Varolmayan birşeyi varetmenin her türlüsüne poiesis deriz. Böylece her 

sanatın yaptığı bir poiesistir; her yaratan da poietes”356… 

Yine Diotima’ya göre; “...Nerede olursa olsun, ister Hellen’ler ister yabancılar 

arasında kim güzel eserler ve değerler yarattıysa dillere destan olmuştur. Bu türlü 

çocuklar, babaları için tapınaklar kurdurmuştur”357… 

“Phaidros” adlı diyalog; Sokrates ve Phaidros’un358 aralarında geçen sohbettir. 

Diyaloğun konusu, idealardır. Platon, gerçek güzelliğe de -güzel ideasına- değinir. 

Phaidros’a söylediğine göre; “...Gerçek güzellik diyordum, öteki gerçekler 

ortasında parıldıyordu. Yeryüzüne düştüğümüzden beri de duyularımızın en parlağı 
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sayesinde bu güzelliğin üstün bir parıltı ile parladığını görüyoruz. Görme, gerçekten 

duyularımızın en keskinidir... Şimdiki halde en göze görünür, en çekici olmak yalnız 

güzelliğe verilmiştir. Gizemlere erdiğinden beri epey zaman geçmiş yahut 

yeryüzündeki kötülüklere kendini kaptırmış olan insan, bu dünyada güzellik adı 

verilen şeyi temaşa ettiğinde ondan hemen mutlak güzelliğe yükselemez. İşte bu 

yüzden, gerçek güzelliğin yeryüzündeki imgesine saygı ile bakmak şurada dursun 

kendini hazlara bırakır... Gizemlere daha henüz ermiş yahut bir zamanlar gerçekleri 

uzun uzun temaşa etmiş olan insana gelince; o, güzel bir yüzde tanrılık güzelliğin 

başarılı bir taklidini yahut bir vücutta bu gibi güzelliğin bazı vasıflarını gördü mü 

ilkin bir ürperme geçirir ve bir vakitler duymuş olduğu heyecana benzer bir şeyin 

içinde kımıldandığını sezer”359… 

“Euthydemos” diyaloğunda; Sokrates ve Kriton’un360 konuşmasına tanık 

oluruz. Sokrates, Kriton’a; Dionysodoros ve Euthydemos kardeşlerin, Klinias’a 

mesut ve iyi bir insan olarak yaşaması için erdemi öğretmeye niyetlendiklerini 

anlatır. 

Sokrates, konuşması sırasında Kriton’a şöyle söylüyor: “Dünyada bizim için iyi 

olan şeyler hangileridir? İlk karşımıza çıkan, zenginliğin iyi birşey olduğunu 

söyleyecektir. Sağlık, güzellik ve vücutça başka başka üstünlükleri olmak için de 

aynı şey söylenebilir; değil mi”361? 

“Kratylos” isimli diyalogta sohbete katılanlar; Sokrates, Hermogenes ve 

Kratylos’tur. Varlıkların veya nesnelerin isimlendirilmesi hakkında konuşurlar. 
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Kratylos, her nesne için doğru bir adlandırma olduğunu savunur. Hermogenes’e göre 

ise adların doğruluğu; bir uzlaşmaya, bir sözleşmeye bağlıdır. Sokrates, araştırmasını 

Homeros’un ve diğer ozanların yapıtlarına dayandırır. Çeşitli ad ve kavram 

gruplarını etimolojik açıdan inceleyerek adın, nesnenin özünü yansıtmasının doğru 

olacağını savunur. 

Kratylos’a göre; adın doğruluğu nesnenin doğasını göstermesine bağlıdır. 

Adlar, öğretmek için yapılır ve oluşturulmaları bir sanattır. Sanat ise yasa 

koyucularca uygulanır. Bu yüzden o, bazı adların yanlış düzenlendiğini kabul etmez. 

Kratylos, adlarının bilinmesiyle nesnelerin de bilinebileceğini savunurken Sokrates, 

nesnelerin araştırılmasında adların kılavuz alınmasının bizi yanılgıya götüebileceğini 

söyler. Sokrates’e göre, nesnelerin bize bağlı olmayan sürekli bir geçerlikleri vardır. 

Sokrates, hareket ifade eden adları yaratanların herşeyin hareket halinde olduğunu ve 

aktığını düşündüklerini söyler. Oysa bir kendinde iyi ve kendinde güzel her zaman 

vardır. O, bu düşüncesiyle Herakleitos’çu düşünceye karşı durmuş oluyor. Diyalogta; 

Hermogenes’in düşüncesi de; Demokritos’un, insanların aralarında ilişki 

kurabilmeleri için nesneleri anlaşarak adlandırdıkları düşüncesiyle benzeşir362. 

Sokrates’e göre; “...Güçtür güzel şeylerin özünü kavramak”363… Ona göre; 

“Güzel, güzel nesneler üretendir”364. 

Sözcükleri, kelime kökü bilgisine dayandırarak açıklayan Sokrates’e göre; 

“Tekhne’nin (sanat) anlamı; “t” çıkarılıp ta “kh” ile “n”, “n” ile “e” arasına “o” 

sokulursa; bu sözcük “ekhonoe”yi (uslu; heksis nou) gösterir”365. 
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“Theaitetos” diyaloğunda; Sokrates, Euklides, Terpsion, Theodoros ve 

Theaitetos, bilgi üzerine konuşurlar366. 

Sokrates, Theaitetos’a bir ara der ki: “...Görgü olmadan bir sanatı öğrenmek 

mümkün değildir”367… 

“Sofist” adlı diyaloğun konusu, sofistlerdir. Tartışmaya katılanlar; Sokrates, 

Theodoros, Theodoros’un konuk olarak getirdiği Elea’lı yabancı ve genç 

Theaitetos’tur368. 

Diyaloğa katılan yabancı, Theaitetos’la konuşurken tüm sanatların ikiye 

ayrıldığını söylüyor: “İlki tarım, ikincisi beslenmeye yarayan araç gereçlerin, 

kapkacağın parçalarının biraraya getirilmesi ya da bunların tezgâhlarda yapılması 

gibi tüm işler, buna bir de öykünme (taklit) sanatını katalım. Bütün bunları uygun bir 

biçimde tek bir ad altında toplayabiliriz... Bir kimse, önceden varolmayan birşeyi 

herhangi bir zamanda meydana getirmişse; o kişiye, o şeyi meydan getiren ve o şeye 

de meydana getirilmiş olan şey deriz. Tüm bu sanatlar, etkinliklerini meydana 

getirmede gösterirler. Öyle ise; onların tümünü, meydana getirme sanatı başlığı 

altında toplayalım”369. 

Yabancıya göre; öykünme, latif bir şaka sanatıdır. O, öykünme sanatını ikiye 

böler: “...Birinci bölümü, kopya sanatıdır. Kopya sanatı da şundan ibarettir: Örneğin; 

kopya ile orantısı uzunluğa, genişliğe ve derinliğe göre alınır ve bunun dışında her 

kısma, ona uygun gelen doğal renkler sürülür... İster plastikte olsun, ister resim 
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sanatında olsun, büyük boyutlu bir sanat yapıtı yapanlar böyle davranmaz. Çünkü 

eğer onlar kopyası yapılmış güzel objelerin gerçek orantısını yeniden vermek 

isteselerdi, senin de bildiğin gibi yukardaki kısımlar çok küçük, aşağıdaki kısımlar 

çok büyük görünecektir; çünkü biz birincisine uzaktan, ikincisine yakından bakarız... 

Bundan ötürü, bu sanatçılar gerçeği bir yana bırakır ve yapıtlarını gerçek orantıya 

göre yapmazlar. Ama onlar güzel görünürler”370… 

Theaitetos’a göre; “Tasvir, apaçık şunlardır: Sudaki ve aynadaki resimler, 

dahası tablolar, heykeller ve bunun gibi başka ne varsa herşey”371. 

Yabancı, Theaitetos’la konuşurken; görüntü oluşturan sanattan da söz eder ve 

onu ikiye bölerek şöyle tanımlar: “Biri, araç ve gereçlerle yapılır. Diğeri ise görüntü-

resmi meydana getiren kimsenin kendi kendini araç yapmasıyla oluşur”372. 

“Timaios” isimli diyalogta sohbete katılanlar; Sokrates, Timaios, Hermokrates 

ve Kritias’tır373. Bu diyalogta Platon düşüncesinin tüm ögelerini bulmak 

mümkündür. Diyalog, daha çok bir nesir özelliği taşır. Diyalogtaki evrenin 

oluşumuyla ilgili bölümler; Yahudi, Arap ve Hristiyan ulemasının bu eseri kutsal 

kitaplarından saymalarına neden olmuştur374. 

Sohbete katılanlardan Timaios, konuşmasının bir bölümünde şöyle söylüyor: 

“...İyi olan herşey güzeldir. Güzel de hiçbir zaman orantısız olmaz... Bir canlı güzel 

olabilmek için tam orantı içinde bulunmalıdır. Ama biz de orantıları ancak küçük 

şeylerde sezip onlarda hesaba katıyoruz. En önemli, en büyük şeylerde ise farkına 
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bile varmıyoruz. Mesela; sıhhatle hastalıklar, erdemle kötülük için ruhla vücut 

arasındaki orantı veya orantısızlıklardan daha önemlisi yoktur... Düşünmeyiz ki; 

kuvvetli ve her bakımdan büyük bir ruh çok zayıf, çok küçük bir tende bulunursa 

yahut da durum bunun tamamiyle aksi olursa, canlı bir bütün olarak güzel olamaz, 

çünkü orantısızdır. Orantı ise herşeyin başında gelir. Aksine olarak orantılı olursa, bu 

orantıyı gören, görebilen için gördüğü şeylerin en güzeli, en hoş olanıdır. Mesela bir 

vücudun bacakları çok uzun yahut başka bir örgeni orantısız olursa bu vücut sadece 

çirkin olmakla kalmaz, aynı zamanda bu örgen başka örgenlerle bir iş görüyorsa, 

vücut çok yorulur”375… 

“Kritias” diyaloğunda konuşmacılar; Sokrates, Timaios, Kritias ve 

Hermokrates’tir376. Sohbetin konusu; bir zamanlar varolan Atlantis adasıdır. Kritias, 

dokuzbin yıl önce gerçekleştiği rivayet olunan ve Atina ile Atlantis adası krallarının 

iki taraf olduğu savaştan söz etmek ister. 

Kritias, sohbet esnasında bir ara diyor ki: “...Hepimizin, dünyadaki bütün 

insanların sözleri bir taklit, bir benzetiş olmaktan çıkamaz. Şimdi, ressamların 

yaptıkları resimlerde tanrı veya insan vücutlarını, seyircileri memnun edecek kadar 

benzetebilmek için karşılaştıkları kolaylık yahut zorlukları gözden geçirelim. O 

zaman göreceğiz ki ressam; resmini yaptığı yeryüzünü, dağları, ırmakları, ormanları, 

içinde bulunan ve çevresinde dönen herşey ile bütün göğü biraz olsun 

benzetebilmişse, bizi o anda tatmin etmektedir. Bundan başka, bu gibi şeyler 

üzerinde kesin bir bilgimiz olmadığından, onların benzeyişlerini ne inceler ne de 

münakaşa ederiz; belirsiz, aldatıcı şekillere razı oluruz. Ama bir ressam kendi 
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vücutlarımızın resmini yapmaya kalkışınca, onun resmindeki kusuru pekâlâ 

görüveriyoruz. Çünkü kendi kendimizi her gün görmeğe alışkınız, bu yüzden bütün 

benzeyişleri iyice gösteremeyen ressamı suçlu buluyoruz. Sözlerimiz için de bu, tabii 

böyledir. Göklere, tanrılara ait şeylerin sözünü ederken, söylediklerimizin onlarla 

pek küçük bir benzeyişi de olsa buna kanarız; ama insana ait, ölümlü şeyleri ince eler 

sık dokuruz”377… 

Kritias; sohbetin ilerleyen bölümlerinde Atlantis adasındaki Poseidon-Kleito 

tapınağını anlatıyor: “...Tapınağın görünüşünde barbar bir hal vardı. Tapınağın dışı 

baştanbaşa gümüşle kaplanmıştı. Yalnız akroterleri altındandı. İç tarafına gelince; 

baştanbaşa fildişinden olan tavan altın, gümüş ve oreikhalkonla süslenmişti. Kalan 

taraflar, duvarlar, sütunlar ve döşemeler oreikhalkonla örtülmüştü. Tapınağın içine 

altın heykeller dikilmişti. Hele bir savaş arabasının içinde, ayakta, altı kanatlı atı 

koştururken görülen tanrı heykeli o kadar büyüktü ki, başı tavana değiyordu; sonra, 

yunus balıkları üzerinde onun etrafında halkalanan yüz Nereid görülüyordu; çünkü o 

zaman onların yüz tane oldukları sanılıyordu. Bundan başka, öteki beriki tarafından 

armağan edilmiş birçok başka heykeller de vardı. Tapınağın etrafında, dışarıda, on 

kral karısının ve onların soyundan gelenlerin altından heykelleri yükseliyordu; ayrıca 

krallar tarafından veya şehir ahalisi ile kralların emri altındaki dış illerin ahalisi 

tarafından armağan edilmiş başka büyük heykeller de vardı”378… 

“Philebos” adlı diyalogta sohbete katılanlar; Sokrates, Protarkhos ve 

Philebos’tur379. 
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Protarkhos ve Philebos’e göre bütün canlı varlıklar için iyi; sevinç, eğlence ve 

hazdan ibaret iken Sokrates’e göre mutlu bir hayatın anahtarı bilgeliktir. 

Sohbet sırasında Sokrates, Protarkhos’a şöyle söylüyor: “...Güzellik ve erdeme, 

her yerde ölçü ve nispet içinde rastgelinir”380. 

Platon’un son eseri “Nomoi”(Yasalar); oniki kitaptan oluşur. Düşünür, bu 

kitapta öncelikle ideal bir yönetim biçimine ulaşma yolu üzerinde durmaktadır. 

Yasalara göre; tek kişinin, çok kişinin yönetimine göre monarşik, aristokratik ve 

demokratik yönetim biçimlerinin söz konusu olduğunu belirten Platon; bu yönetim 

biçimlerinin bozulmalarıyla da tiranlık, oligarşi ve yığının yasadan bağımsız olarak 

yönettiği yönetim biçimlerinin ortaya çıktığını öne sürer. Böylece bu değişik yönetim 

biçimleri arasında kademeli olarak iyi ve kötü yönetimler içinde; en iyisi monarşi, en 

kötüsü demokrasidir. Yasadan bağımsız yönetimler içinde ise; en iyisi demokrasi, en 

kötüsü tiranlıktır381. 

Platon’un devletinde kanun, kimsenin birbiriyle çatışmamasını sağlayacaktır. 

Ayrıca herkesin en iyi hayatı sürdürmek için gerekli zamana ve şansa sahip olmasını 

temin edecektir. Yönetenlerle yönetilenler arasında efendi-köle ilişkisi olursa, iyi ve 

değersize aynı şekilde davranılırsa, “eşit olmayanlar arasında eşitlik, eşitsizlik” 

olacağından her iki durum da kargaşaya yol açar382. 

“Yasalar” da; Atina’lı, Girit’li Kleinias ve Sparta’lı Megillos, Girit’te yeni 

kurulacak Magnesia kenti için uygun bir yasa bulma arayışına girişirler. 
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İkinci kitapta; Atina’lı, konuşmasının bir bölümünde diyor ki: “...En iyi şey; 

sağlıklı olmak, ikincisi güzellik, üçüncüsü zenginlik ve iyi denen daha binlercesi. İyi 

görmek ve işitmek, duyumlarla ilgili herşeyi iyi algılamak... Oysa siz ve ben şöyle 

diyoruz: Bütün bu kazançlar, adil ve inançlı kişiler için en iyi şeylerdir ama adaletsiz 

kişiler için sağlıktan başlayarak hepsi son derece kötüdür. Ayrıca;  görmek, işitmek, 

algılamak ve kısaca yaşamak sonsuza kadar ölümsüz olup adalet ve erdem bütünü 

dışında iyi denen herşeye sahip olan kimse için çok büyük bir kötülüktür”383. 

Atina’lı, Kleinias’la konuşurken şöyle söylüyor: “Öğrenme hoştur ve haz verir 

ama bunu doğruluk, yarar, iyi ve güzel açısından tamamlayacak olan şey; 

gerçekliğidir.” Ona göre; “Benzerliğe dayalı eserler veren beti sanatları, haz veren 

birşeyi gerçekleştiriyorlarsa, buna letafet adını vermek doğru olur”384. 

Yine Atinalı’ya göre; “En güzel sanatı arayanlarda hoş olanı değil, doğru olanı 

aramalı. Çünkü taklidin doğruluğu, taklit edilen şeyin niceliği ve niteliği ne idiyse, 

onu gerçekleştirmesindedir... Kuşkusuz binlerce betimleme görmüşüzdür... Ya biri 

bunlarda taklit edilen nesnelerden her birinin ne olduğunu bilmiyorsa? Bunların 

doğru canlandırılıp canlandırılmadığını bilebilir mi? Örneğin; bedenin oranları ve 

parçalarından her birinin düzeni yerinde mi, oranların niceliği ve birbiri yanına 

getirilmiş parçalar uygun düzeni bulmuş mu -renkleri ve biçimleri de öyle mi- yoksa 

bütün bunlar karmakarışık mı yapılmış? Resmi çizilen ya da yontusu yapılan şeyin 

bir insan olduğunu bilsek, sanatçının bütün parçaları, renk ve çizgileri yakalamış 

olduğunu bilsek? Bunları bilen birinin, yapıtın güzel mi olduğunu ya da nerede 

güzelliğin eksik kaldığını bilmesi de zorunlu değil mi?..Demek ki resim, müzik ve 
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bütün sanat alanlarındaki her eser konusunda işinin ehli bir hakem olacak kişinin, üç 

noktayı bilmesi zorunlu: İlkin, eserin ne olduğunu, sonra ne kadar doğru, üçüncü 

olarak da betimlemelerin söz, ezgi ve ritimle ne kadar iyi canlandırıldığını 

bilmeli”385… 

Dördüncü kitapta; Atina’lı, Kleinias’a diyor ki: “...Doğru ölçüde olduğunda; bir 

şey benzeri için hoştur, ölçüsüz olanlarsa; ne birbirlerine ne de ölçülü olanlara 

hoştur... Biz diyoruz ki; ilkin Olympos tanrılarından ve kenti koruyan tanrılardan 

sonra yeraltı tanrıları onurlandırılmalı... Aklı başında adam, bu tanrılardan sonra 

daimonlara, onlardan sonra da kahramanlara sunular sunacaktır. Bunların ardından, 

töresince onurlandırılan ata tanrılarının heykelleri gelecektir”386… 

Onbirinci kitapta; Atina’lı, Megillos ve Kleinias’la sohbete devam etmektedir. 

Ona göre; “...Tanrılar üzerine yasalar her yerde iki türlü konmuştur. Bazı tanrıları 

açık seçik gördüğümüz için onurlandırırız; bazılarının da heykellerini dikerek 

imgelerini onurlandırırız ve cansız oldukları halde bunları onurlandırdığımız için 

canlı tanrıların iyi niyetini ve lütfunu kazandığımızı düşünürüz. Yaşlılıktan eli ayağı 

tutmaz halde çok değerli varlıklar olarak evinde anası, babası ya da bunların anasıyla 

babası bulunan hiç kimse, evinde böyle bir aile tapınağı varken eğer gerçekten 

hakkıyla buna saygı gösteriyorsa bundan daha değerli bir heykele sahip olacağını 

düşünmesin”387. 

Atina’lı, onikinci kitapta ise diyor ki: “...Ölçülü bir insanın tanrılara sunduğu 

armağanlar da ölçülü olmalıdır. Zaten yeryüzü ve evlerin ocakları bütün tanrılar için 
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kutsaldır. Onun için hiç kimse tanrılara ikinci kez sunuda bulunmasın. Başka 

devletlerdeki tapınak ve evlerde bulunan altın ve gümüş kıskançlık uyandırır. Cansız 

bir bedenden alınan fildişi temiz bir adak değildir. Demir ve tunç da savaş 

malzemesidir. Devlet tapınaklarına tek parça halinde tahtadan ya da taştan yapılmış, 

istenen şey sunulabilir; dokuma ise, bir kadının bir ayda üretebileceğinden fazla 

olmamalıdır. Dokuma ya da başka eşyalarda tanrılara yakışan renk beyazdır, savaş 

süsleri dışında boya kullanılmamalıdır. Tanrıların en çok hoşlandıkları armağanlar; 

kuş ve bir ressamın bir günde bitirebileceği resimlerdir. Başka adaklar konusunda da 

bu aynı ölçüler örnek alınmalıdır”388… 

Gerçekliklerin yalnızca idealar evreninde bulunduğunu dolayısıyla üzerinde 

yaşadığımız dünyanın -içinde yer alan tüm nesnelerle-, ideaların sadece 

görüntülerinden (eidola) ibaret olduğunu savunan Platon, bu anlayışa göre; örneğin 

bir sedir yapan marangozun, sedir ideasının görünümünü (eidola) şekillendirmiş 

olduğunu söyler. Bu sedirin resmini yapan bir ressam ise görüntünün görüntüsünü 

çizmiş olacağından, gerçekliğin ikinci derecede görünümünü şekillendirmiş olur389. 

Böyle düşünmüş olsa da; Platon’un sanata yalnızca eleştirel bir tavırla 

yaklaştığı fikri savunulabilir. Zira hemen tüm eserlerinde sanata değinen, öğretilerini 

daha kolay anlaşılır kılıp desteklemek için sanat yaratılarından örnekler veren ve 

Atina’daki felsefe okuluna bir de sanat okulu ekleyen390 düşünürün, sanatı 

mahkumettiği düşünülemez. 
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c. Aristoteles. Evren Görüngüsünü İrdeleyen Bir Doğa Filozofunun Sanata 

Dair Düşünceleri 

Makedonya’da, Stageira’da doğan Aristoteles (İ.Ö 384-322) onsekiz yaşında 

Platon’un Akademi’sine girdi ve düşünürün ölümüne dek orada kaldı. Daha sonra 

Troas bölgesindeki Assos kentine gelerek bir grup Platon’cu düşünüre katıldı. Üç yıl 

sonra ise Lesbos’taki Mytilene kentine geldi ve burada daha sonra ardılı olacak 

Theofrastos’la bazı zooloji çalışmaları yaptı. İ.Ö 343-342’de, Philip tarafından 

İskender’e eğitmenlik yapması için Pella’ya davet edildi. İ.Ö 335’te Atina’ya 

dönerek “Apollon Lykeius ve Musalar”a adanmış kutsal koruda okulunu kurdu. 

Okulu da “Lykeium” adını buradan almıştır. Ancak, Aristoteles’in okuluna 

“Peripatos okulu” da denir ve bir görüşe göre; bu, düşünürün ders verdiği yapılardan 

birinin üstü kapalı bir avlu olmasıyla (peripatos) ilişkiliyken; başka bir görüşe göre 

ise; filozofun, derslerini yürüyerek anlatmasıyla bağlantılıdır. İskender’in ölümünden 

kısa bir süre sonraya dek Atina’da kalan Aristoteles, Makedonya karşıtı düşüncelerin 

arttığı bir dönemde Khalkis’e gitti ve İ.Ö 322’de burada öldü391. 

Aristoteles, felsefeyi dizgeselleştirmeyi başarmış bir düşünür olarak karşımıza 

çıkar. O, kendisinden önce bilinmeyen birçok çalışma kolunun yaratıcısı olmuştur: 

Mantık, gramer, retorik, edebiyat eleştirisi, doğal tarih, fizyoloji, psikoloji, felsefe 

tarihi gibi392. 

Aristoteles’in yazıları üç ana döneme denk düşerler: Platon ile ilişki dönemi, 

Assos ve Mytilene’deki etkinlik yılları ve Atina’da Lykeium başkanlığı yılları. 
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Aristoteles’in yazınsal etkinliğinin ilk döneminde hem içerikte ve hem de en 

azından genel olarak biçimde Platon’a sıkıca sarılmış olduğu söylenebilir. Eudemos 

ya da Ruh Üzerine başlıklı diyalog, bu döneme düşer. Protreptikus da Aristoteles’in 

gelişiminin bu dönemine aittir. Bu, Kıbrıs kralı Themison’a bir mektup olarak 

görünür. Olasıdır ki; Mantıksal Çalışmaların, Fizik’in ve belki de ayrıca De 

Anima’nın (kitap R) en eski parçaları geriye bu döneme düşerler. 

İkinci döneminde; Aristoteles, önceki ağırlıklı olarak Platonik konumundan 

uzaklaşmaya ve Akademi’nin öğretisine karşı daha eleştirel bir tutum almaya başladı. 

Dönem, Felsefe Üzerine adını taşıyan diyalog ile temsil edilir. Metafizik’in bir ilk 

taslağı Aristoteles’in gelişimindeki bu ikinci döneme, geçiş dönemine düşer. 

Eudemos’a Etik kimi zaman bu döneme ait ve Aristoteles’in Assos’ta kalışı sırasında 

yazılmış olarak düşünülür. Politika’nın 2, 3, 7 ve 8.kitapları ile De Caelo ve De 

Generatione et Corruptione yazıları da bu döneme düşerler.  

Aristoteles’in üçüncü dönemi (İ.Ö 335-322) onun Lykeium’daki etkinlik 

dönemidir. Bu dönemde, görgül gözlemci ve bilimci Aristoteles ortaya çıkar. O, doğa 

ve tarih alanlarında ayrıntılı araştırmaları bu dönemde yapmıştır. Gerçekte 

Akademi’de de başlıca mantıksal amaçlar için, belli bir düzeyde görgül gözleme 

dayanan bir sınıflama uygulaması olmuştu ama bu; Aristoteles’in yönlendirişi altında 

Lykeium’da yerine getirilen ve doğa ve tarihin ayrıntılarına giren sürekli ve dizgesel 

araştırmanın yanında önemsiz kalır. Doğa ve tarih olaylarına yönelik bu sağın 

araştırma tini gerçekte Yunan dünyasında yeni birşeyi temsil eder. 

Aristoteles’in bu dönem yapıtları arasında; Kategoriler, Önerme Ve Yargı 

Üzerine, Birinci Çözümlem, İkinci Çözümlem, Konular, Sofistik Aldatılar, 
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Metafizik, Fizik, Meteoroloji, Hayvan Tarihleri, Büyük Etik, Nikomakhos’a Etik, 

Politika’nın 4, 5, 6 ve sonradan bütüne eklenen 1. kitabıyla, Retorik ve Poetika yer393 

alır. 

Antik Çağ’dan günümüze ulaşan öyküye göre; düşünür, el yazmalarını ve 

kitaplığını öğrencisi ve takipçisi Theofrastos’a bıraktı. O da kendi öğrencisi olan 

Neleus’a. Neleus’un ölümünden sonra akrabaları, bu kitapları ele geçirmek isteyen 

Bergama prenslerinden korumak için bir mahzende sakladı. Son olarak Teos’lu 

kitapsever Apellikon tarafından gün ışığına çıkarılan eserler, İ.Ö 100’de Atina’ya 

getirildi. O, yüzotuz yıl boyunca harap olan bu eserleri onarmaya çalıştı. Romalı’lar 

Atina’yı alınca Sulla eliyle Roma’ya getirilen yazmaların kopyası, gramerci 

Tyrannion tarafından çıkarıldı. Rodos’lu Andronikos (peripatosçu filozof) ise, bu 

kopyaları temel alarak Aristoteles’in eserlerini bastı394. 

Aristoteles’in ölümünün ardından okulunun başına sırasıyla Eresos’lu 

Theofrastos (Tyrtamos) ile Lampsakos’lu Straton geçti395. Troas’lı Lykon, 

Phaleron’lu Demetrios, Herakleia’lı Herakleides396 gibi sonraki peripatosçular ise; 

uzmanlık ve çalışma alanlarını genişleterek kendilerini bibliyografya ve edebiyat 

eleştirisine adadılar397. 

Hocası Platon gibi Aristoteles de hemen tüm eserlerinde kuramlarını açıklarken 

sanat eserlerinden -özellikle heykel- örneklemeler yapar. Onun özellikle Poetika 

kitabı, sanat hakkındaki düşüncelerini içermesi bakımından önem taşır. Düşünürün 

                                                 
393 Copleston 1997b, 9-15 
394 Seyffert 1957, 69 
395 Speake 1994, 480 
396 Laertios  2003, 238-245 
397 Timuçin 2000, 320 

 112



hem bu yapıtına hem de sanattan örnekler verdiği diğer çalışmalarına daha sonra 

değineceğiz. Ancak öncelikle onun öğretisinin başka bir ilginç yanını tanımamız 

gerekir: Bilgi kuramı. 

Aristoteles, bilgi edinmede dış dünyaya öncelik tanımakla ağırlığını 

gerçekçilikten yana koyar398. Hocası Platon bir idealist iken; o bu yönüyle bir realist 

olarak belirir. Aristoteles’e göre; gerçek bilgi üretimi tümevarımla değil 

tümdengelimle yapılır. Tümevarım, zihnin aşağıdan yukarıya devinimini belirler. 

Tümevarım yapan zihin, gözlemlenebilir nesnelerin ve olguların dünyasından yüksek 

düzeyde bilgiye doğru yola çıkar. Aristoteles tümevarımı enine boyuna incelememiş 

bu yönteme çok önem vermemiştir. Asıl yöntem, evrenselden özele doğru inen 

tümdengelimdir399. Bu görüşü, onun sanata bakışını da belirler. Genel felsefesinde 

nasıl varolanların ( to on) dışında (transcendent) bulunan bir ideanın varlığını kabul 

etmezse aynı şekilde sanat alanında da sanat eserinin dışında, aşkın bir güzellik 

ideası kabul etmez. Yani; Aristoteles’e göre, sanat eserleri varoldukları içindir ki 

güzellik kavramından söz açabiliyoruz, güzel nesneler olduğu içindir ki nesnelerin 

güzelliğinden söz açabiliyoruz. Aristoteles’te; sanat eseri, “forma-materia 

(morphehyle)” yani biçim-madde bileşimiyle oluşmuş, şekil almış ontik bir 

bütündür400. 

Aristoteles’in bilgi teorisi, görünen dünyadaki gerçeklikler temeli üzerine 

kurulu olduğuna göre; bilgi duyumla başlar. Duyum, bilginin en alt basamağıdır. 

Aynı zamanda ruhun başlıca üç işlevinden -en alt basamaktaki bitkisellik işlevi ile en 

üst sıradaki düşünme işlevi yanında- biridir ve iki evrelidir. Önce edilgindir sonra 
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etkin. Duyu organı önce nesnenin etkisiyle karşılaşır. Bu durumda o, edilgindir, bir 

gücüllüktür. Edilginlik evresinde duyum alan, nesnenin biçimini edinir. Bu evre, 

bilinecek olanın bilecek olana gelmesi evresidir. Edilginlik evresini etkinlik evresi 

izler. Bu evre, duyumun tepki vermesi evresidir. Bu evrede, bilecek olan, nesneyi 

kendine alır, nesneyi özümler. Bu evre, bilenin nesneyle özdeşleşmesi evresidir. 

Aristoteles’e göre; bu üç işlevi bünyesinde barındıran ve tanrısal kaynaklı 

olmayıp duyumsal etkinliğin bir ürünü olan401 insan ruhunun “...evet ya da hayır 

derken onlarla doğruya ulaştığı şeylerin sayısı beş. Bunlar; sanat, bilim, aklı 

başındalık, bilgelik ve us...”402. Yine ona göre; “...Bazı filozoflar ruhun, içinde 

buulnduğu bedeni, kendisi de onunla hareket edecek bir biçimde hareket ettirdiğini 

ileri sürerler. Örneğin komedi yazarı Philippus, Demokritos’un kanaatinin aşağı 

yukarı böyle olduğunu belirtir. Gerçekten Philippus demektedir ki; Dedal, ağaçtan 

yapılmış Afrodit heykelini ona civa akıtarak hareket ettirdi”403… 

Aristoteles’te tanrı düşüncesine baktığımızda; onda dinbilim, tek tanrı fikrinin 

oluşmaya başladığı bir dönemde en yüce varlığa dönük bir araştırma alanı olarak 

belirir. Tanrı ya da ilk devindirici; henüz bir yaratıcı değil, en üst düzeyde ve elbet 

fiziksel düzeyde etkin bir varlıktır; varlıkları eylemiyle devindirir ya da onların 

devingen olmasını sağlar. Hiçbir yaratıcılığı olmayan bu tanrı devindirir ama 

devinmez, fiziksel yapının en üstüne yerleşmiştir. Sürekli, kalıcı, ölümsüz devinimin 

yüce etkenidir o. Böyle olmakla ölümsüzdür. Tanrı arı edim olmakla, madde 

kavramının tümüyle dışındadır. Tanrı basittir; yani yalındır, büyüklüğü yoktur, 

                                                 
401 Timuçin 2000, 291-296 
402 Aristoteles 1998,116 
403 Aristoteles 1999a, 31 

 114



niteliği yoktur404. Saf formdur405. Mutlak yetkinliktir, zekâdır, iyiye eğilimli yüce 

varlıktır406. Aristoteles için; “...Hayat, tanrıdır. Çünkü aklın fiili hayattır ve tanrı bu 

fiilin ta kendisidir. Tanrının kendi kendisiyle kaim olan fiili en mükemmel ve ezeli-

ebedi bir hayattır. Bundan dolayıdır ki; biz tanrıyı ezeli-ebedi, mükemmel bir canlı 

olarak adlandırmaktayız. O halde hayat ve sürekli ezeli-ebedi ömür, tanrıya 

aittir”407... En uzak atalarımızdan kalan ve bir efsane şeklinde daha sonraki kuşaklara 

aktarılmış olan bir gelenek, bize ilk tözlerin tanrılar olduklarını ve tanrısal olanın tüm 

doğayı içine aldığını söylemektedir. Bu geleneğin tüm geri kalan kısmı, daha 

sonraları efsane biçimi altında kitleleri ikna etmek ve yasalara ve kamu çıkarına 

hizmet etmek amacıyla eklenmiştir. Böylece tanrılara insan biçimi verilmiş veya 

onlar hayvanlara benzer olarak temsil edilmişler ve onlara bu türden her çeşit 

belirlenimler eklenmiştir”408… 

Benzer bir ifadesinde de şöyle söylüyor: “...İnsanlar başlangıçta kendileri 

kralların yönetimi altında yaşadıkları için -hâlâ birçokları öyle ya-, tanrıların da bir 

kralları olduğunu söylerlerdi”409… 

Aristoteles’e göre; tanrılarla ilgili bu efsanenin “...başlangıç temeli bu 

eklentilerden temizlendiğinde ve bu başlangıç yalnız başına, yani ilk tözlerin tanrılar 

oldukları şeklinde ele alındığında bu görüşün gerçekten tanrısal bir ifade olduğu 

düşünülmelidir. Çeşitli sanatlar ve felsefenin muhtemelen çoğu kez mümkün olduğu 

kadar ileri götürülüp geliştirmelerine, ancak daha sonra tekrar kaybolmalarına 
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karşılık bu görüşler adeta eski bilgeliğin zamanımıza kadar devam eden kalıntıları 

olarak korunmuşlardır. O halde babalarımızın ve daha eski öncellerimizin 

düşüncelerini bu kayıtlar altında kabul ediyoruz”410. 

Kimi otoritelerce Aristoteles’e ait kabul edilen ve görünüşte İskender’e 

yazılmış bir mektup olan “Evren üstüne” (Peri kosmoi) adlı kitapta; düşünür, tanrının 

evren üzerindeki egemenliğini şöyle betimliyor: “...Tanrı, teşbihte hata olmaz tonos 

kemerindeki sonuncu tuğlaya benzer. Yerinin tam ortada ve her iki tarafa bağlantılı 

olmasıyla kemerin biçimini sarsılmaz şekilde düzen ve simetri içinde tutar. 

Heykeltraş Phidias da Akropolis’teki Athena heykeli üzerinde çalışırken, tanrıçanın 

kalkanının tam ortasına kendi portresini yerleştirmiş ve bununla heykeli gizli bir 

mekanizma vasıtasıyla o şekilde birleştirmiştir ki; kim bu portreyi yerinden 

uzaklaştırmak isterse kaçınılmaz olarak heykeli parçalamak ve yıkmak zorunda 

kalacaktı. Tanrıyla evren arasındaki ilişki de böyledir ve tanrı, evrenin uyumunu, 

varlığını, sürekliliğini güven altına alır ama yeryüzünün ve çevremizdeki soluk, 

puslu bölgenin bulunduğu yerde yani ortada değil tersine en yukarıda, sözcüğün ilk 

anlamında gökyüzünün üstü dediğimiz saf, arı bir yükseklikte yer alır... Bu yüksek 

yere Olimpos da deriz; tamamen aydınlıktır, ışık saçar, karanlıktan ve bizde fırtına 

ile rüzgârların gücü nedeniyle süregelen her çeşit kuralsız hareketten uzaktır”411… 

Gerçekten de Aristoteles’in ayüstü ve ayaltı olmak üzere iki bölgeye ayırdığı 

evrenin ayüstü dünyasında oluşum ve bozulma olmaz. Burada bütün varlıklar -hem 

canlı hem ölümsüz olan yıldızların dünyasıdır- hiçbir engele uğramadan tam bir 
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belirlenim düzeninde devinirler. Onların devinimi, en yetkin devinim olan dairesel 

devinimdir. 

Evren içiçe kürelerden oluşmuştur. En dışta, ilk devindiricinin devindirdiği 

sabit yıldızlar küresi yani “İlk gök” vardır. Onun altında gezegenler, güneş ve ay yer 

alır. Tüm yıldızlar, tanrısal nitelikli varlıklardır. En ortada bulunan yer devinmez. 

İçinde bulunduğumuz ayaltı dünya; değişimin varolduğu, oluşumun ve bozulmanın 

varolduğu, ölümlü varlıkların bulunduğu dünyadır. Burada yetkinlikler yoktur, 

burada doğru çizgi boyunca devinim vardır. Ayaltı dünyada, şeyler, bu çizgisel 

devinimle kendilerine en uygun yerleri alırlar. Ağır olan, merkeze doğru inmek ister; 

hafif olan, merkezden uzaklaşmak ister412. 

Aristoteles’in yazınsal faaliyetinin son dönem ürünlerinden olan Poetika 

kitabının, başlı başına sanat üzerine yazılmış bir eser olduğunu belirtmiş; sanat 

felsefesinden izler bulduğumuz bu yapıtı yanında; diğer kuramlarını açıklamaya 

giriştiği başka çalışmalarında da, başta heykeltraşlık ürünleri olmak üzere sanat 

yaratılarından faydalandığını vurgulamıştık.  

Kıbrıs kralı Themison’a ithaf ettiği “Protreptikos” (Felsefi düşünmeye çağrı) 

adlı eserinde düşünür diyor ki: “...İnsanın yeteneğine doğa değil bu yetenek doğaya 

öykünür ve yetenek, doğaya destek vermek, onun bitirmeden bıraktıklarını 

tamamlamak için var olur... İnsanın yeteneği doğaya öykünüyorsa, o zaman bu 

yetenekten doğan ürünlerin amaca uygunluğunun da doğaya dayandığı açıktır... 

Doğanın tamamında düzen egemen olduğu için, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmaz; 

tersine herşeyi belirli bir amaç doğrultusunda yapar. Rastlantısal olanı dışlayarak 
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bütün insani sanatlardan daha yüksek bir ölçüde amacın gerçekleşmesini sağlar. 

Çünkü insani yetenek, bildiğimiz gibi doğaya öykünmedir”413…  

Bu ifadeleri; onun, sanata soylu bir görev yüklediğini imliyor. Sanat eseri, 

mükemmelliğe öykünerek yaratmış olan doğanın yarım bıraktığı işi -aynı 

kusursuzluğu hedefleyerek- tamamlamak için vardır. 

Düşünürün yazınsal etkinliğinin ikinci evresinde yazdığı ve etik üzerine kaleme 

alınmış üç yapıtından (Nikomakhos’a etik ve Büyük etik ile birlikte) biri olan 

“Eudemos’a etik”, yedi kitaptan oluşur. 

Birinci kitapta Aristoteles’in şu ifadesi yer alıyor: “Delos’ta tanrıya düşüncesini 

açan biri Leto tapınağı girişine iyi, güzel ve hoşun hepsinin ayrı ayrı alındığında aynı 

özellikleri taşıyan şeyler olmadığı anlamına gelen şu dizeleri yazdırmış:“en güzel şey 

en adil olandır, en iyi şey sağlıklı olmak, en hoş şey ise kişinin arzuladığı şeye 

kavuşması”; Ne ki biz buna katılmıyoruz, çünkü herşeyin en güzeli ve en iyisi olan 

mutluluk en hoş şeydir”414… 

Üçüncü kitapta ise şöyle diyor: “...Haz düşkünlüğü çok anlamda kullanılsa da 

şu açık: kimi hazlarla ve acılarla ilgilidir ve bunlara göre bellli bir tutum takınan 

kimseler hem kendi aralarında hem de başka insanlarla farklılık gösterirler... Aynı 

hazlar karşısında duyarsızlıktan ötürü devinimsiz kalan kişilere kimileyin duyarsız 

derler, kimileri de onlara başka adlar verir... Güldürü ozanlarının yabani diye söz 

ettikleri kişiler, hoş şeylerden ölçülü ve zorunlu olanları bile tatmıyor. Madem ölçülü 

kişi hazlarla ilgili, arzularla da ilgili olması zorunlu. Öyleyse hangileriyle ilgili, 
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bunları ele almak gerekiyor; çünkü ölçülü kişi ne bütün arzularla ilgili olarak 

ölçülüdür ne de bütün hoş şeylerle ilgili olarak. Bilinegelen, iki duyumla; tat alma ve 

dokunma duyumlarıyla ilgili olduğu ama aslında dokunma duyusuyla. Nitekim cinsel 

arzulardan bağımsız olarak güzel şeylere bakmaktan haz almakla ya da çirkin şeylere 

bakarken acı duymakla, uyumlu ya da uyumsuz sesleri dinlemekle, ayrıca iyi ya da 

kötü kokudan kaynaklanan koku alma duyarlığıyla ilgili değildir ölçülü kişi... Biri 

güzel bir heykele, bir ata, bir insana bakarken ya da şarkı dinlerken herhalde yeme 

içme isteği ya da cinsel arzu duymasa gerek. Güzel şeyleri seyretmekle, güzel 

şarkıları dinlemekle haz düşkünü olunmaz”415… 

Yedinci kitapta ise dostluktan söz ederken diyor ki: “...Öyle görünüyor ki; 

hepimiz kendimize ait iyileri dostlarla paylaşıyoruz, her birimiz üstümüze düştüğü 

ölçüde ve olabildiğince en iyi biçimde yapıyoruz bunu. Ne ki; kimi beden hazzını, 

kimi sanat eserinin temaşasını, kimi de felsefeyi paylaşıyor”416… 

Aristoteles, “Politika” kitabının 2, 3, 7 ve 8. kitaplarını bu dönemde 

yazmıştı417. 

Yedinci kitapta; onun, çocuk ve gençlerin eğitimine ilişkin görüşleri yer alır. 

Kitabın son bölümünde diyor ki: “...Yasanın kendilerine ayıp şeyler yapma 

ayrıcalığını tanıdığı tanrıların sunaklarından başka hiçbir yerde yakışıksız eylemleri 

gösteren heykel ya da resim, herhangibir şeyin bulunmamasını sağlamak, 

yöneticilerin ödevi olmalıdır”418… 
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Sekizinci kitapta ise; müzik eğitimi ve müziğin verdiği hazlar üzerine yorum 

yaparken şöyle söylüyor: “...Ritm ve melodilerde gerçeğe -öfke ve yumuşaklığın 

ayrıca cesaret ve ılımlılığın ve bunların karşıtlarının, giderek bütün ahlak 

niteliklerinin gerçekliklerine- yakın bir benzerlik vardır. Dinlenilen müziğin bizde 

sahiden duygusal bir değişiklik yaratması, bunun bir belirtisidir. Gerçeğe benzeyen 

şeylerde haz (ya da acı) duyma alışkanlığı olmak, gerçek karşısında da aynı 

yatkınlığı olmaya çok yakındır. Şunu demek istiyorum ki; bir adam, görünüşünün 

hoşuna gitmesinden başka bir neden olmaksızın bir kimsenin heykeline bakmaktan 

haz duyuyorsa, o anda benzerini seyrettiği şeklin aslına bakmaktan da zorunlu olarak 

haz duyacaktır. Evet, duyumlarla algılanan, dokunulan ya da tadılan nesnelerin 

manevi niteliklere herhangibir benzerlik göstermedikleri doğrudur fakat müzikte 

ahlâki nitelikler vardır. İşittiğimiz melodiler bunları temsil eder. Bunlar 

dinleyenlerinde farklı tepkiler yaratırlar, hepsi aynı yönde etkilenmez”419… 

Filozofun; varlık öğretisi, tanrı bilimi, kuvve-fiil öğretisi, dört neden kuramı, 

bilimler sınıflaması, bilim anlayışı gibi konuları irdelediği ve ondört kitaptan oluşan 

“Metafizik”420 çalışmasının Kitap A, Kitap B, Kitap K 1-8, Kitap M 9-10 ve Kitap N 

kısımları da onun yazınsal faaliyetinin ikinci dönemine aittir421. Yunanca harfler 

veya sayılarla gösterilen kitaplardan oluşan bu eserine, Aristoteles muhtemelen “İlk 

felsefe” (peri tes protes philosophias) adını vermişti. “Metafizik” (meta ta physika) 

deyimi, Aristoteles’in bilinen ilk yayımcısı olan Rodos’lu Andronikos tarafından, 

Aristoteles’in eserlerinin düzenlenişi gözönüne alınarak kullanılmıştır422. 
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Birinci kitapta (A); Aristoteles şöyle diyor: “Bütün insanlar doğal olarak 

bilmek isterler. Duyularımızdan aldığımız zevk bunun bir kanıtıdır. Çünkü onlar, 

özellikle de diğerlerinden fazla olarak görme duyusu, faydaları dışında bizzat 

kendileri bakımından da bize zevk verirler. Görmeyi, genel olarak bütün diğer 

herşeye tercih ederiz. Bunun nedeni, görmenin, bütün duyularımız içinde bize en 

fazla bilgi kazandırmasıdır… İnsanın dışındaki hayvanlar, sadece imgeler ve 

hatıralara sahip olarak yaşarlar. Onların deneysel bilgiden çok az bir pay almalarına 

karşılık, insan cinsi sanat ve akıl yürütmeye kadar yükselir… Bilgi ve anlama 

yetisinin deneyden çok sanata ait olduğunu düşünür ve sanat erbabının, deney sahibi 

kişilerden daha bilge olduğunu kabul ederiz (ki bu, bilgeliğin her durumda daha 

ziyade bilgiye bağlı olduğunu gösterir). Bunun nedeni; bu birincilerin nedeni 

bilmeleri, diğerlerinin bilmemeleridir. Çünkü deney sahibi insanların, birşeyin 

olduğunu bilip neden olduğunu bilmemelerine karşılık, diğerleri “niçin”i ve “neden”i 

bilirler... Bazıları hayatın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya, diğerleri onu zevkli 

kılmaya yönelik sanatlar yaratıldığında, bu sonuncuların yaratıcıları her zaman doğal 

olarak birincileri yaratanlardan daha bilge kişiler olarak görülmüşlerdir. Bunun 

nedeni onların bilimlerinin faydaya yönelik olmaması idi”423… 

Onbirinci kitabın (K) yedinci bölümünde; düşünür teolojiden söz ediyor: “...Bir 

doğa bilimi olduğuna göre, o, şüphesiz gerek pratik bir bilimden gerekse prodüktif 

bir bilimden farklı olacaktır. Çünkü prodüktif bilimlerde yaratım ilkesi, fiile 

uğrayanda değil sanatkârda bulunur ve bu ilke ya bir sanattır veya bir başka 

yetenektir”424 … 
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“Metafizik”in, Aristoteles’in yazın faaliyetinin üçüncü dönemine düşen 

kitaplarından beşincisinde, yazar; “neden”i (aition) veya (aitia)’yı şöyle tanımlıyor: 

“Bir şeyi, bu şeyin bir parçası olarak meydana getiren içkin madde: Örneğin tunç, 

heykelin; gümüş, bardağın nedenidir. Aynı şekilde tunç ve gümüşün cinsleri 

nedendirler... Heykelin başka bir bakımdan değil, heykel olması bakımından 

nedenleri; heykeltraşın sanatı ve tunçtur. Ancak bu ikisi, aynı anlamda nedenler 

değildirler. Onlardan biri maddi neden, diğeri hareket ettirici neden anlamında 

nedendir... İliniksel anlamda nedenler ve onları içine alan sınıflar da vardır. Örneğin 

bir anlamda heykelin nedeni, heykeltraştır. Bir başka anlamda ise Polykleitos’tur. 

Çünkü heykeltraşın Polykleitos olması ilineksel birşeydir. Sonra ilineksel şeyleri 

içine alan sınıflar da nedendirler. Örneğin “insan” veya daha genel olarak “hayvan”, 

heykelin nedenidir. Çünkü Polykleitos bir insandır ve insan bir hayvandır. Sonra 

heykelin nedeninin Polykleitos veya insan değil de “beyaz olan” veya “müzisyen” 

olduğunun söylenmesinde olacağı gibi, bu ilineksel anlamda nedenlerin kendilerinin 

de bir kısmı daha uzak, diğerleri daha yakın nedenlerdir... İlineksel anlamda 

nedenlerle asıl anlamda nedenler, bir yandan Polykleitos öte yandan heykeltraş 

demeyip “heykeltraş Polykleitos” dediğimizde olduğu gibi aynı kavramda birleşmiş 

olabilirler”425 … 

Beşinci kitabın dördüncü bölümünde doğayı (physis) tanımlarken ise diyor ki: 

“...Doğa, herhangibir yapma nesnenin kendisinden yapıldığı veya kendisinden çıktığı 

ilk madde anlamına gelir... Örneğin; tuncun, heykelin ve tunçtan yapılan şeylerin; 

tahtanın, tahtadan yapılan şeylerin vb. doğası olduğu söylenir”426…  
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Aynı kitabın yirmiüçüncü bölümünde; “sahip olma, içinde bulundurma, tutma” 

şu şekilde tanımlanır: “...İçinde bir başka şeyin, bir kapta bulunur gibi bulunduğu bir 

şeyin, bu başka şeye “sahip olduğu” söylenir. Örneğin bu anlamda olmak üzere tunç, 

heykelin formuna; beden, hastalığa sahiptir”427… 

Yine, beşinci kitabın yirmidördüncü bölümünde, “birşeyden çıkmak, meydana 

gelmek” tanımlanıyor: “...Birşeyden, maddeden çıkar gibi çıkmak; maddeden 

meydana gelir gibi meydana gelmek anlamına gelir. Bu da, maddenin en uzak cins 

veya en yakın tür olarak gözönüne alımasına bağlı olarak iki biçimde anlaşılabilir: 

Örneğin bütün eriyebilir şeylerin sudan çıkması birinci anlamdadır. Heykelin tunçtan 

çıkması veya meydana gelmesi ise ikinci anlamdadır”428… 

Düşünür yedinci kitabın üçüncü bölümünde; “dayanak olarak gözönüne alınan 

töz”ü açıklarken şöyle diyor: “...Genel kanıya göre; bir şeyin en gerçek anlamda 

tözünü oluşturan şey, onun ilk öznesidir. Şimdi bu ilk öznenin bir anlamda madde 

olduğu, bir başka anlamda form olduğu, üçüncü bir anlamda ise madde ve formun 

birleşmesinden meydana gelen şey olduğu söylenir (maddeden, örneğin tuncu; 

formdan, onun sahip olduğu biçimi; her ikisinin bileşimininden de, heykeli, somut 

bir bütünü kastediyorum)”429 … 

Aristoteles yine yedinci kitabın yedinci bölümünde; “oluşun analizi”ni 

incelerken diyor ki: “...Meydana getirmede madde rolü oynayan ilkeye gelince; bazı 

şeylerin, gerçekleştikten sonra “şu” oldukları değil, “şundan” oldukları söylenir. 

Örneğin heykel “taş”değildir, “taştan”dır. Buna karşılık sağlığına kavuşan insan, 
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sağlığına kavuşmak üzere kendisinden hareket ettiği şeyin adını almaz... Bir şey aynı 

zamanda hem yoksunluğundan hem de maddesi diye adlandırdığımız öznesinden 

çıkar (örneğin sağlığına kavuşan insan aynı zamanda hem “insan” hem “hasta” 

olandır). Ancak onun daha ziyade yoksunluğundan çıktığı söylenir. Örneğin; 

sağlığına kavuşan insan, insandan ziyade hastadan çıkar. Bundan dolayı sağlıklı 

insanın bir “hasta” olduğu söylenemez. Bir “insan”, sağlıklı bir insan” olduğu 

söylenir. Tunçta herhangi bir biçimin, taşlar veya mertekte herhangibir belli evin 

olmaması anlamında yoksunluğun belirsiz ve adsız olduğu durumlara gelince; 

bunlarda da şeyin bu maddi ögelerden çıktığı düşünülür. Böylece nasıl ki birincilerle 

ilgili olarak şeyin, kendisinden çıktığı şey olduğu söylenemezse aynı şekilde burada 

heykelin “tahta” olduğu söylenemez; bir isim değişikliğiyle “tahtadan” söylenir... Ev 

de “tuğla” değil “tuğladan” olacaktır. Çünkü iyice düşünülürse, aslında gerçek 

anlamda heykelin tahtadan veya evin tuğlalardan çıktığı söylenemez. Zira bir şey 

diğer bir şeyden çıktığında, bu diğer şeyin devam etmemesi, değişmesi gerekir”430 … 

Düşünür dokuzuncu kitapta; şeylerin göreli olarak belirsiz bir durumdan göreli 

olarak belirli bir duruma geçişi için kullandığı iki terim olan “kuvve” ve “fiil”i 

araştırıyor. Kitabın sekizinci bölümünde diyor ki: “...Fiil, bir erektir ve kuvve bir 

erek için tasarlanmıştır... Bina yapma sanatına, bina yapmak; temaşa etme yetisine, 

temaşa etmek için sahibizdir. Yoksa temaşa etme yetisine sahip olmak için temaşa 

etmeyiz”431 … 

Onikinci kitapta; Aristoteles’in töze ilişkin açıklamaları yer alıyor. Kitabın 

üçüncü bölümünde şöyle diyor: “...Her töz, kendisiyle aynı adı taşıyan bir failden 
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meydana gelir (çünkü gerek doğal nesneler gerekse diğer şeyler tözlerdir). Çünkü 

varlık ya sanattan ya doğadan ya şanstan veya tesadüften doğar”432 … 

Onüçüncü kitap; sonra gelen N ile beraber A ve B kitabına bağlanır ve idealar 

öğretisi ile sayılar teorisini derinlemesine inceler. Kitabın üçüncü bölümünde 

düşünürün şu ifadesi yer alır: “...Matematiksel bilimlerin güzel ve iyi olana hiçbir yer 

vermediğini iddia eden filozoflar, şüphesiz yanılgı içindedirler. Tersine güzel olan; 

bu bilimlerin akıl yürütmeleri ve kanıtlamalarının başlıca nesnesidir... Güzelliğin en 

yüksek biçimleri; düzen, simetri ve belirliliktir ve matematiksel biçimlerin özel bir 

biçimde gösterdikleri de bunlardır ve bu biçimler (yani düzen ve belirlilik) açıkça 

birçok eserin nedenleri olduklarından matematikçilerin bu tür bir nedensellik ilkesini 

yani güzel olanı muayyen bir tarzda bir neden olarak ele almaları gerektiği 

açıktır”433... 

Aristoteles’in “Fizik” adlı eseri sekiz kitaptan oluşur. Düşünür, fizik 

kavramlarını irdelediği çalışmasında sanata da değinir. “Fizik”; “Metafizik”’te 

rastladığımız değişim, neden, sahip olma gibi nesneye özgü durumları da açıklar. 

Birinci kitapta Aristoteles diyor ki: “...Bütün doğa düşünürleri karşıtları ilke 

yapıyor. Aslında her uyumlunun uyumlu olmayandan; uyumlu olmayanın da 

uyumludan oluşması zorunlu... Ama burada uyumdan, dizilişten ya da birleştirmeden 

sözetmek arasında bir fark yok... Heykel de biçimsizlikten, biçim verilen birşey 

olarak oluşur”434…  
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Üçüncü kitapta; devinim inceleniyor: “...Olanak halinde olan nesnenin 

gerçekleşmesi yani kendisi olarak değil devinebilir birşey olarak gerçeklik halinde 

varolup etkinlikte bulunma süreci, işte devinim bu... Bronz, olanak halinde heykeldir 

ama yine de bronz olarak bronzun gerçekliği devinim değil çünkü bronz olmak ile 

olanak halinde olmak aynı şey değil, çünkü mutlak anlamda ve kavramsal olarak 

aynı şey olsaydı bronz olarak bronzun gerçekliği devinim olurdu”435… 

Sonsuz ise; “...olanak halinde var. Ne ki burada olanak halinde olanı “şunun 

heykel olması olanaklı öyleyse o heykel olacak” gibi sonsuz da etkinlik halinde 

varolacak diye anlamamalı. Varolmak çok anlamda olduğundan ‘gündüz var’, ‘yarış 

var’ gibi yani hep değişik süreçlerde olan birşey olarak anlamalı (aslında bunlarda 

hem olanaklılık hem etkinlik söz konusu; nitekim “Olimpiyat oyunları var” demek, 

hem ‘olması olanaklı’ demek hem de ‘gerçekten yapılmakta’ demek). O halde 

sonsuzluk bir anlamda zamanda, bir anlamda insanların, bir anlamda da büyüklerin 

bölünmesi açısından, bu açık”436… 

Aristoteles’in yazınsal etkinliğinin son döneminde kaleme aldığı 

çalışmalarından olan ve oğlu Nikomakhos’a seslendiği “Nikomakhos’a etik”; on 

kitaptan oluşur. 

Birinci kitap şöyle başlıyor: “Her sanat ve araştırmanın aynı şekilde her eylem 

ve tercihin de bir iyiyi arzuladığı düşünülür”437… 

Aristoteles’e göre; insan etkinliklerinin nihai amacı mutluluğa kavuşmaktır. 

“...Mutluluğun en iyi şey olduğunu söylemede anlaşma var gibi görünüyor ama 
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bundan öte, onun daha açık olarak ne olduğunun söylenmesi arzu ediliyor. Belki 

insanın işinin ne olduğunu kavrarsak bu gerçekleşebilir... Eğer insanın işi, ruhun akla 

uygun ya da akıldan yoksun olmayan etkinliği ise ve belirli bir işin ve bu işte yetkin 

olanın işinin aynı olduğunu söylüyorsak (örneğin gitarcının işi ile erdemli gitarcının 

işinin aynı olduğunu söylüyorsak, bunu da genel olarak her iş konusunda 

söylüyorsak, buna o işteki erdemde üstün olmayı eklemek koşuluyla; çünkü 

gitarcının işi gitar çalmak, erdemli gitarcının ise iyi gitar çalmaktır); eğer bu böyle 

ise [ayrıca insanın işinin belli bir yaşam olduğunu, bu yaşamın da ruhun akla uygun 

etkinliği ve böyle eylemler olduğunu; erdemli insana yakışanın bunları iyi ve güzel 

bir biçimde yapması olduğunu; herşeyin ise kendine özgü erdeme göre iyi yapılırsa, 

iyi gerçekleştirilmiş olduğunu da ileri sürüyoruz]; insansal iyi; ruhun erdeme uygun 

etkinliği olur… En iyinin, erdeme sahip olmada bulunduğunu düşünmek ile onun 

kullanmada bulunduğunu düşünmek yani onun huyda bulunduğunu düşünmek ile 

etkinlikte bulunduğunu düşünmek arasında büyük fark vardır. Nasıl Olimpiyatlarda 

en güzellere ve güçlülere değil, yarışanlara taç giydiriliyorsa aynı şekilde yaşamdaki 

iyi ve güzel insanlardan ancak doğru olarak eylemde bulunanlar başarılı olurlar”438… 

İkinci kitapta ise Aristoteles şöyle diyor: “...Erdemleri, öteki sanatlarda olduğu 

gibi daha önce etkinlikte bulunarak ediniriz; çünkü öğrenip yapmamız gereken 

şeyleri biz yapa yapa öğreniriz; örneğin ev yapa yapa mimar, gitar çala çala gitarcı 

oluyorlar... Gitar çalanlar gitar çalmakla iyi gitarcı ve kötü gitarcı olur; mimarlar ile 

öteki bütün sanatçılar için de bu böyledir... Bu böyle olmasaydı, bunları 

öğreteceklere gerek kalmazdı439... Sanatlarla ilgili durum ile erdemlerle ilgili durum 

aynı değil; çünkü sanat ürünlerinin iyi olması kendilerinde bulunan bir özelliktir. 
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Demek ki bunların belirli bir özellik taşıyacak şekilde ortaya konması yeter. Oysa 

erdemlere uygun yapılanlar, kendileri belirli özelllikleri taşımakla adilce veya ölçülü 

bir şekilde yapılmış olmazlar. Ancak onları yapanın belirli özellikler taşımasıyla 

adilce ve ölçülü bir şekilde yapılmış olurlar: İlkin yapan bilerek yapıyorsa, sonra 

tercih ederek ve kendileri için tercih ederek yapıyorsa, üçüncü olarak da emin ve 

sarsılmaz bir şekilde yapıyorsa. Bilerek yapma dışında bunlar, öteki sanatlarda 

gerekli sayılmazlar. Erdemlerle ilgili olarak ise; bilmek hiç önemli değil ya da çok az 

önemlidir. Oysa ötekiler, çok az şey değil herşeyi sağlarlar”440… 

Üçüncü kitapta ise Aristoteles’in şu ifadesi yer alıyor: “...Biz, elimizde olan ve 

yapılabilecek şeyler üzerinde enine boyuna düşünürüz... Her insan kendi aracılığıyla 

gerçekleştirilebilecek şeyleri enine boyuna düşünür. Kesin, kendi kendine yeter olan 

bilimler konusunda ise enine boyuna düşünülmez; sözgelimi harfler konusunda 

(çünkü bunları nasıl yazmamız gerektiği konusunda tereddüt etmiyoruz). Bilimlerden 

çok sanatlarda enine boyuna düşünürüz, çünkü daha çok bunlarda tereddüt 

ederiz”441… 

Dokuzuncu kitapta; Aristoteles, daha önceki kitapta irdelemeye başladığı 

dostluk konusunda devam ediyor: “...İyilik yapanlar dostluk duyar, kendileri için hiç 

yararlı olmasalar bile daha sonra da yararlı olamayacak olsalar bile iyilik görenleri 

sever. Bu, sanatçılarda da böyle olmuştur. Sanatçı kendi eserini, eser canlı olsaydı 

onun tarafından sevileceğinden çok sever... İyilikseverlerinki de buna benziyor. 

Görülen iyilik onların eseri. İmdi bunlar eserin yapıcısını sevdiğinden daha çok onu 

seviyor. Bunun nedeni şu: Herkes için varolma tercih edilecek, sevilecek birşey, biz 
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“etkinlikle” varız (yaşamakla, eylemekle); bir eser ortaya çıkaran kişi bir biçimde 

etkinlik içinde: Eserini sever, çünkü varolmayı sever”442… 

Onuncu kitapta ise; yedinci kitapta değinilen haz konusu ele alınır: “...Yaşamı 

mı hazdan ötürü yoksa hazzı mı yaşamdan ötürü tercih ediyoruz sorusunu bir yana 

bırakalım... Etkinlikten bağımsız haz oluşmuyor, haz ise etkinliği tamamlıyor. 

Buradan biçim bakımından farklı oldukları görünüyor, çünkü biçim bakımından 

farklı şeylerin, biçim bakımından farklı şeyler tarafından tamamlandığını 

düşünüyoruz (hem doğal olanlar hem de sanata bağlı olanlar böyle görünüyor: 

sözgelişi canlılar, ağaçlar, resimler, heykeller, ev, araç-gereç)... İnsanlar, hazla 

etkinlikte bulunduklarında her bir şeyi daha iyi değerlendirir, daha kesince iş görür... 

Müziği, mimarlığı sevenler, öteki sanatlara düşkün olanların herbiri ondan haz 

aldıkları için alanlarında ilerler. Haz da artar, çünkü birlikte artan şeyler birbirine 

uyar. Öte yandan, bu, etkinliklerin değişik etkinliklere dayanan hazlarca 

engellenmesinden de açıkça görülebilir. Flüte düşkün olanlar, etkinlik halinde iken 

flüt çalan birini işitirlerse dikkatlerini uslamlamaya vermeleri olanaksızlaşır... Daha 

hoş şeylerin etkinliği ötekini azaltır, bu, hazza bağlı farklılık ne denli çoksa o denli 

çok olur... Örneğin tiyatroda yemiş yiyenler, oyuncular kötü oynadıklarında bunu 

daha çok yapar”443… 

Düşünürün “Politika” kitabının; 1, 4, 5 ve 6.sı da bu dönemde şekillemişti. 

Birinci kitapta; Aristoteles’in devletin gelişimini incelediğini görüyoruz: “...Şehir ya 

da devletin, aileden de, aramızdaki herhangibir bireyden de önceliği vardır. El ya da 
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ayağı tüm bedenden ayırın, artık el ya da ayak olmaz (ancak, nasıl taştan yontulmuş 

bir el ya da ayaktan sözedebiliyorsak, öylece adı kalır geriye)”444… 

Aristoteles kölelik konusuna da değiniyor. Ona göre; “...Herhangi belirli bir 

sanat açısından uygun araçların varolması o işi yapmak için zorunludur. Araçlar, 

cansız olabilecekleri gibi canlı da olabilir, bir gemi kaptanı cansız bir dümen 

kullanır... Bir sanatta çalışan işçi; sanat açısından, işin araçlarından biridir. Bunun 

gibi, mülkiyet konusu olan herhangibir şey, bir kimsenin yaşamasını olanaklı kılan 

bir araç sayılabilir. O kimsenin mülkiyeti (malvarlığı) ise, köleleri de içinde olmak 

üzere, bu gibi araçların bir toplamıdır. Köle ise, başka herhangibir uşak gibi canlı bir 

yaratık olduğu için, birçok araçlar değerinde bir araçtır. Çünkü her aracımız, 

Daidalos’un yaptığı heykeller ya da ozanın “kendiliklerinden tanrıların toplantısına 

girerler” dediği Hefaistos’un tekerlekli sehpaları gibi, biz söyleyince ya da 

gerektiğini kendisi görerek işlerini yerine getirebilseydi, o zaman ne yapımcıların 

işçiye gereksinmesi olurdu ne de efendilerin köleye... Doğa, özgür kişilerle kölelerin 

bedenlerini ayrı ayrı yapmayı amaçlamıştır. Köleler, zorunlu kol işleri için yeterince 

güçlü, özgür kişiler ise bu çeşit işlere yarayamayacak biçimde, dimdik, ama bir 

devlet yurttaşının yaşamı için, savaşla barış arasında bölünen bir yaşam için pek 

uygun yaratılmıştır...” Ayrıca, “...Bedensel görünümleri tanrı heykellerinin insanüstü 

büyüklüklerindeki aynı üstünlüğü gösteren insanlar olsaydı, insanlığın geri kalanının 

onların köleleri olması gerekeceğini herkes kabul ederdi”445… 

“Retorik”; Aristoteles’in “sözü en yüksek değere ulaştırma yollarını” yani “söz 

sanatlarını inceleyen bilgi dalı” olan retorik üzerine yazdığı üç kitaplık eseridir. 
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Aristoteles’e göre; üç tür retorik vardır: Politik, adli ve epideiktik (törensel gösteri 

söylevi)446. 

Birinci kitapta düşünür diyor ki: “...Onur, bir insanın iyi şeyler yaptığı için ünlü 

olduğunun işaretidir. En çok ve en uygun olarak, hâlihazırda iyilik yapmış olanlara, 

ama gelecekte iyilik yapabileceklere de verilir. İyi şeyler yapmakla, ya yaşamın ve 

yaşam araçlarının koruması ya da zenginlik veya her zaman ya da belli bir zaman ve 

yerde elde edilmesi güç bazı başka iyi şeyler kastediliyor. Çünkü birçok kimse, 

küçük görünen şeylerden dolayı onur kazanır ama bunun zamanı ve durumudur onun 

değerini yapan. Onuru oluşturan şeyler şunlardır: Özveriler, şiir ya da düzyazıda 

anılmalar, devlet gömme töreni, heykeller, kamu yardımları, yabancılar arasında, 

sayılma, yer verilme ve çeşitli insan toplulukları arasında onur göstergesi olarak 

kabul edilen armağanlar”447… 

Yine birinci kitapta; Aristoteles, “zevk”i tanımlarken; hoş olanın, bu durumu 

yaratmaya yönelik olacağını söyler: “...Birşeyler öğrenmek, birşeylere şaşmak kural 

olarak hoştur. Şaşmak, öğrenme arzusunu gösterir. O zaman şaşma nesnesi, bir 

öğrenme nesnesidir... Öğrenme ve şaşma hoş şeyler olduğuna göre, taklit eylemleri 

gibi şeylerin hoş olması gerektiği sonucu çıkar bundan -örneğin resim, heykel, şiir- 

ve ustaca taklit ürünü olan herşeyin”448… 

Aristoteles’in bütünüyle sanatı incelediği çalışması; “Poetika”dır. Ancak bu 

kitap, yalnızca edebiyat sanatı ve dil sorunlarını inceler449. Bu yüzden ondan, 

bütünüyle tutarlı bir estetik kuramı çıkarılamaz. Yine de, estetik yargıları ahlâksal 

                                                 
446 Aristoteles 2000, 20  
447 Aristoteles a.g.e., 50 
448 Aristoteles a.g.e., 77 
449 Aristoteles 1995, 9 

 131



yargılarla karıştırma eğilimi ve sanatı gerçekliğin kopya edicisi olarak düşünme 

eğiliminden kurtuşulun başlangıcına işaret ettiğinden450 önem taşır. 

Aristoteles kitabının birinci bölümünde diyor ki: “İster bir sanatçı yetisi, isterse 

alışkanlığa dayanan bir ustalıkla olsun, bazı sanatlar renkler ve figürler aracılığıyla 

taklit eder”451. 

Dördüncü bölümde ise şu ifadeleri yer alıyor: “Şiir sanatı, genel olarak 

varlığını, insan doğasında temellenen iki temel nedene borçlu gibi görünüyor. 

Bunlardan birisi taklit içtepisi olup, insanlarda doğuştan vardır. İnsanlar, bütün öteki 

yaratıklardan özellikle taklit etmeye olağanüstü yetili olmalarıyla ayrılır ve ilk 

bilgilerini de taklit yoluyla elde ederler. İkincisi, bütün taklit ürünleri karşısında 

duyulan hoşlanmadır ki bu; insan için karakteristiktir. Sanat yapıtları karşısındaki 

yaşantılarımız bunu kanıtlar. Çünkü gerçeklikte hoşlanmayarak baktığımız bir nesne, 

özellikle tamamlanmış bir resim haline geldiğinde bu kez ona hoşlanarak bakarız” … 

Aristoteles’e göre bunun nedeni, bir yandan “öğrenmenin verdiği derin 

hoşlanma”dır452 ancak diğer yandan onun, “tragedyanın ödevi, ruhta uyandırdığı 

acıma duygularıyla izleyende neden olduğu arınmadır (katharsis)” ifadesinde 

belirtildiği gibi, sanat eserinin, onu temaşa edende yarattığı rahatlama hissidir. 

“Poetika”nın yedinci bölümünde; düşünür, “güzel”den söz ediyor. Ona göre; 

“güzel, ister bir canlı varlık isterse belli parçalardan oluşmuş bir nesne olsun, sadece 

içine aldığı parçaların uygun düzenini göstermez. Aynı zamanda onun gelişigüzel 

olmayan bir büyüklüğü de vardır. Çünkü güzel, düzene ve büyüklüğe dayanır... 
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Güzel olabilmek için nasıl maddi nesnelerin ve canlı varlıkların, gözün onları 

kolayca kavrayabileceği bir büyüklükte olması gerekiyorsa aynı şekilde öykünün de 

(mythos), anımsama gücünün kolayca saklayabileceği belli bir uzunluğu 

olmalıdır”453. 

Diogenes Laertios’tan günümüze ulaşan ve Aristoteles’in vasiyetnamesinden 

olan kimi parçalar ilgimizi çekecek nitelikte: “...Yürütücüler, Gryllion’a ısmarlanan 

heykellerin (Nikanor’un heykeli, Proksenos’un heykeli -bunu yaptırmak benim 

fikrimdi- ve Nikanor’un annesinin heykeli) tamamlanıp yerlerine yerleştirilmesi 

işiyle de ilgilensinler. Arimnestos’un bitmiş olan heykeli de, çocuksuz öldüğü için 

ondan bir anı olarak yerine yerleştirilsin. Annemin heykeli, Nemea’da ya da nerede 

uygun görülürse orada Demeter’e adansın... Nikanor sağ esen dönüp geldikten sonra 

onun için adadığım adağı yerine getirsin: Stageira’da kurtarıcı Zeus’a ve kurtarıcı 

Athena’ya dört dirsek uzunluğunda taş heykellerini diksin”454… 
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HELLENİSTİK ÇAĞ. SANAT ELEŞTİRİSİNİN “ŞİİRLEŞTİĞİ” 

DÖNEM (İ.Ö 323-31)   

a.Zenon. Ünlü Ressam Polygnotos’un Betileriyle Süslü Revakta Ders 

Veren Filozof   

Eski Yunan Uygarlığı’nın Hellenistik Çağ kültürü, Klasik Çağ kültüründen 

oldukça farklı bir görüntü sunar. Bunun nedeni, temelde toplumsal yaşamda 

meydana gelen değişimdir. Hellenistik Çağ’da, Klasik Yunan şehir devletlerini 

göremeyiz. Başka bir deyişle yaşam, bu çağda artık göreli olarak küçük bir kent 

ailesinde değil ama büyük bir toplumda455 sürdürülmektedir. Toplumsal değişimin 

yanında ekonominin de gittikçe kötüye gittiği ve fakirliğin arttığı böyle bir çağda 

birey, içinde yaşadığı toplumda kendini yalnız duyumsar olmuştur. Bunun sonucunda 

bireysellik ve bireysel mutluluk arayışları, devrin yalnız sanatında değil felsefesinde 

de biçimleyici rol oynamaya başlamıştır.  

Öyle ki felsefe, Hellenistik Çağ’da bir yaşama sanatı oldu. Bilimsel bilginin 

takibi, filozofun tanımlayıcı ögesi olmaktan çıktı. Felsefe; daha çok, kişinin 

kendisiyle yaşadığı birşey oldu. Bir filozofun işi, öğreteceği ve yaşayacağı en iyi 

hayatı keşfetmekti456  -bireyin içsel yaşantısı, tinin başlıca yeri olmuştur-457 . Etik ya 

da uygulamalı felsefe, konunun en önemli bölümüydü. Etik yükselirken, bilim 

kendini felsefeden ayırdı ve profesyonellerin araştırdığı şey oldu. Ayrılık coğrafi 

dağılımla da tasdik edildi. Atina, felsefenin ana merkezi olarak kalırken; bilim, 

İskenderiye’de Ptolemaioslar’ın mali desteğiyle ilerledi. Felsefede farklı mezhepler 
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ortaya çıktı ve aralarında çekişmeler yaşandı. Okullar arasında sürtüşmeler oluyordu 

ise de, bu sürtüşmeler kuramsal eğilmezliklere kaymadı. Bu mezhepler, özel gruplara 

özgü biçimde de değildi. Okuldan okula geçmek mümkündü458.  

Hellenistik Çağ felsefesinin törel alan üzerinde yoğunlaşması, okulların 

metafiziksel kavramları kendi başlarına kurgular üretmeksizin başka düşünürlerden 

ödünç almalarına sebep oldu. Stoacı’lık, Herakleitos’un fiziğine; Epikürcü’lük, 

Demokritos’un atomculuğuna başvuruyordu. Bundan da öte, Aristoteles sonrası 

okullar, en azından belli bir düzeye gidene dek, giderek törel düşünce ve eğilimleri 

için bile Ön-Sokratikler’e döndüler. Stoacı’lar, Kinik törebilimden ve Epikürcü’ler 

Kirenikler’den ödünç aldılar459.  

Bireyi, birey olarak alan ve onun evrendeki yerini belirlemek isteyen460 

Hellenistik felsefe okullarından biri, Kition’lu Zenon (İ.Ö 333-262)461 tarafından 

Atina’da kurulan Stoa okuludur. 

Okul, adını, düşünürün derslerini verdiği yer olan ve ünlü ressam 

Polygnotos’un (İ.Ö 480-450)462 betileriyle süslü revaktan (Stoa Poikile) almıştı. 

Filozof, burada üçlü bir öğretim sistemiyle dersler vermiştir. Bu sistem; mantık (bilgi 

teorisi) ile fizik ve etikten oluşmaktaydı463. “Stoacı’lar felsefeyi canlı varlığa 

benzetirler: Mantık kemik ve sinirlere karşılıktır, ahlak etli kısımlara, fizik de ruha… 
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Ve bazı Stoacı’ların söylediği gibi hiçbir parçası ötekinden ayrılmış değildir, tersine 

hepsi iç içedir”464.  

Zenon’un ve ardıllarının oluşturduğu ilk dönem, Eski Stoa olarak adlandırılır. 

Orta Stoa, İ.Ö 2. ve 1. yüzyılların ve Geç Stoa da Roma İmparatorluk döneminin 

ürünüdür465.     

Zenon’un yerini, öğrencisi Assos’lu Kleanthes (İ.Ö 331-251) aldı. Fizik gücü 

su çekmek gibi en zahmetli işleri yapmasına olanak tanıdığından, bazıları çekiştirme 

yoluyla onu Kleanthes yerine Phreantles (su çekicisi) diye adlandırırken; diğerleri de 

ikinci Herkül diye adlandırırdı. Tabletler alamayacak kadar fakir olduğundan, 

Zenon’dan duyduğu herşeyi, kırık çömlekler ve sığırların kürek kemikleri üzerine 

yazarmış466. Üçüncü büyük Stoa’cı, Soloi’lu Khrysippos’tur (İ.Ö 280-206). 

Pergamon’lu fizikçi Galen’e( 129-204)467 göre; o, güzelliğin vücut elementlerinden 

(sıcak, soğuk, kuru, ıslak) oluştuğunu kabul etmiyordu. Ona göre; güzellik, vücut 

parçalarının uyumlu oranlarındadır468. Stoacı’ların kusursuz iyiyi güzel diye 

tanımlamalarının nedeni de; doğanın gerektirdiği bütün sayılara ya da kusursuz bir 

orana sahip olmasıdır469.   Eski Stoa’nın son temsilcileri arasında; Babil’li Diogenes 

ve Seleukis’li Apollodoros vardır. Bu dönemden bize hiçbir yapıt ulaşmamıştır. 

Okulun Orta Stoa diye bilinen ikinci gelişim evresinde iki önemli adla karşılaşırız. 

Rodos’lu Panaitios (İ.Ö 180-110) ve Apameia’lı Poseidonios (İ.Ö 135-51). Panaitios, 

Roma’da ünlü komutanlardan Scipio’nun çevresine girmiş ve bu yolla Stoa 
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felsefesinin Roma’da yayılmasını sağlamıştır470. Poseidonios ise budunbetimsel 

sorunlarla ilgilendi ve bir halkın karakteri ve yaşam yolu üzerinde iklimin ve çevre 

koşullarının etkisini vurguladı471.      

Stoa’cı düşünceye göre; evrenin düzeninin ve güzelliğinin görünümü, bizi, 

düzenleyici bir tanrı fikrine götürür. Stoalı’lar; insanların tanrı kavramlarını çekip 

çıkardığı nedenlerin araştırmasına yönelmişlerdi. Öncelikle, kehanetin olanaklı 

olması için hedeflerini bizden bütünüyle saklamayan tanrıların varolduğunu içeren, 

geleceğin öncelenmiş bilgisinden doğan neden. Sonra, yeryüzünün bize sunduğu 

bütün nimetler, bu zenginliklerin bir paylaştırıcısının varolduğunu içerir. Ardından, 

şimşeğin, fırtınaların, bulutların vb.nin neden olduğu korkuyla insanlar, kendilerini 

aşan göksel bir kuvvetin varolduğu fikrini çıkarırlar. Son olarak da dünyanın düzeni, 

gökyüzünün, güneşin, ayın ve yıldızların kurallı devinimi, dünyada hiçbir şeyin 

rastlantıya bırakılmadığını ve her şeyin, keskin bir planının varoluşunu içerdiğini 

bize gösterir472. 

“Zenon, tanrının özünü tüm dünya ve gökyüzü olarak tanımlar. Khrysippos ve 

Poseidonios da Tanrılar Üzerine adlı eserinin birinci kitabında öyle. Antipatros ise 

Kozmos Üzerine adlı eserinin yedinci kitabında bu özün havaya benzediğini söyler. 

Boethos’un Doğa Üzerine adlı eserinde söylediğine göre; tanrının özü, sabit yıldızlar 

kümesidir”473. Ama her durumda, öncelik verilen hangisi olursa olsun, tanrı dünyadır 

ve dünyanın ilkesidir474. “Tanrı ölümsüz bir varlıktır, akıllıdır, mutluluk içinde 

kusursuz ya da zekidir, ona hiçbir kötülük bulaşmaz. Dünya ve dünyadaki şeylerle 
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yakından ilgilidir ama insan biçimli değildir. Evrenin yaratıcısıdır ve hem genel 

olarak hem her şeyin içine yayılan özel bir parçası olarak her şeyin babasıdır; çeşitli 

güçlerine göre birçok adla anılır. Her şey onun sayesinde olduğu için ona Dia derler, 

yaşamın nedeni olduğu ya da tüm yaşama yayıldığı için Zena derler; egemenliği esire 

kadar uzandığı için Athena’dır; havaya egemen olduğu için Hera’dır; yaratıcı ateşe 

egemen olduğu için Hefaistos’tur; denizlere egemen olduğu için Poseidon’dur; 

toprağa egemen olduğu için de Demeter’dir”475… Stoa felsefesinde tanrı, insan 

biçimli düşünülmemiş olsa da etik öğretide; özellikle erdem üzerine konuşulurken 

tanrılara saygılı davranılması gerektiği belirtilir: “Erdemli insanlar tanrılara 

saygılıdırlar çünkü tanrılarla ilgili töreleri iyi bilirler. Dindarlık da tanrılara tapma 

bilgisidir. Dahası tanrılara kurban kesecek ve temiz kalacaklardır; çünkü tanrılar 

konusunda hata yapmaktan kaçınırlar. Tanrılar da onları sever. Çünkü dindar 

insanlardır ve tanrısal olana karşı yanlış yapmazlar”476…        

“Başlangıçta tanrı kendi başına idi, sonra tüm tözü hava sayesinde suya 

dönüştürdü. Nasıl ki tohum oluşun içinde yer alıyorsa, aynı şekilde tanrı da evrenin 

yaratıcı ilkesidir ve ıslaklığın içinde bu yaratıcılığı ile kalır, maddeyi de kendisi 

sayesinde bundan sonraki oluşumlar için etkin hale getirir. Tanrı bundan sonra önce 

dört ögeyi, ateş, su, hava ve toprağı yaratmıştır”477…  
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Stoacı anlayışa göre; dünya bireylerden oluşur ve her bireyin bir bedeni (soma) 

vardır. Her birey, içsel bir yönelime sahiptir (topos). Madende varlık tarzı ya da yapı 

(heksis); bitkide doğa (physis); hayvanda ruh (psykhe) ve insanda tin (nous)478. 

Evrende herşeye sızmış olan tanrısal us; yalnızca insanda, insan ruhunda logos 

olarak, en saf şekliyle belirir. Ve bu düşünceden hareketle, Stoa öğretisi; “evrensel 

kardeşlik” (kozmopolitancılık) düşüncesini savunur. Stoa felsefesinde değinmemiz 

gereken ilk unsur budur. Stoa’cı görüşe göre; tüm insanlar doğada özgür ve eşittirler. 

Bu düşünceden yola çıkarak, toplum olarak yaşama dürtüsü, insanda doğal olarak 

bulunan bir içgüdüdür fikri benimsenmiştir. İdeal toplum, tüm insan ırkını kucaklar. 

Tüm insanlar akrabadır, tanrının oğullarıdır479. İnsanlar için tek bir yasa, tek bir 

anavatan vardır. İnsanlığın savaşan devletlere bölünmesi saçmadır480.     

İnsanlığın kardeşliği fikri; İskender’in aklında ortaya çıkmış bir düşünce olsa 

da gelişimini ve yayılımını Stoa’cı düşünceye borçludur481. Bununla birlikte; 

Sinope’li Diogenes, çok daha önceleri nereli olduğu sorulduğunda: “ben bir dünya 

yurttaşıyım!” diyerek yanıt verdiğinden, evrensel kardeşlik düşüncesini öncelemiş 

oluyor482. 

Stoacı’lık; insanlığa karşı takındığı bu tavırla, bağımsız şehir devletleriyle 

beraber yok olan toplum ruhunu, topluma ait olma hissini, Yunanlı’ya yeniden 

aşılamaya çalışıyor483 görünmektedir. 
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Çağın bu düşüncesi, sanattaki somut yansısını bulmakta da gecikmemiştir. 

Arkaik ve Klasik Çağ’larda görmeye alışık olmadığımız zenciler, yaşlı kadınlar ve 

çocuklar özellikle heykel sanatında rastlanılan betiler halini almıştır. 

Stoa’cı düşüncede tanrı; dünya ve evrenle özdeş olduğundan, bireyin tanrıyı 

tanımasının ya da başka bir deyişle erdeme uygun yaşamasının tek yolu, dünyayı 

tanımasından geçer. “Zenon, İnsan Doğası Üzerine adlı eserinde; ereği doğaya uygun 

yaşama olarak saptayan ilk filozoftur, bu aynı zamanda erdeme uygun yaşamaktır; 

çünkü doğa bizi erdeme yöneltir… Gene Khrysippos’un “Erekler Üzerine” adlı 

eserinin birinci kitabında söylediğine göre; erdeme uygun yaşamak, doğal olayların 

deneyimine uygun yaşamakla aynı şeydir çünkü bizim yapımız evrenin bir 

parçasıdır”484. Yine Stoa’cı anlayışa göre; “erdem uyumlu bir durumdur ve erdem 

kendisi için seçilmelidir, yoksa bir korku, bir beklenti ya da dışarıdan gelen bir 

dürtüyle değil… Erdem, genel anlamda, herhangibir şeyin, örneğin bir heykelin 

eksiksiz oluş durumudur”485.  

Stoa felsefesinde değinmemiz gereken ikinci unsur da budur. Zira dış dünyayı 

tanımak ancak algı yoluyla gerçekleşir. Bu nedenle Stoacı’lar, gerçeklik ölçütü 

sorununa büyük önem vermişlerdir486 ve yine bundan dolayıdır ki Stoa’cı bilgi 

kuramında “ilk sırada imgelem ve algılama öğretisi vardır, çünkü olguların 

gerçekliğini ayırt etmeye yarayan ölçüt genelde imgelemdir ve bütün ötekilerin 

önünde bulunan onaylama, kavrama ve düşünme kuramları imgelem olmadan 

varolamaz. Nitekim imgelem en baştadır… İmgelem ile imge arasında fark vardır: 

Nitekim imge, düşte olduğu gibi, sahte zihin görüntüsüdür; imgelem ise ruhta 
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bırakılmış bir izdir, yani Khrysippos’un Ruh Üzerine adlı eserinin ikinci kitabında 

ileri sürdüğü gibi, bir başkalaşımdır. Bu iz, bir yüzüğün mühür izi gibi 

alınmamalıdır, çünkü aynı yerde aynı anda birçok iz kaldığını düşünmek 

olanaksızdır. İmgelem var olandan çıkan, var olana uygun olan, (ruhta) mühür gibi iz 

bırakan, baskı bırakan bir iz olarak düşünülür: Böyle bir şey var olmayandan 

gelemez. Stoacı’lara göre; imgelemlerden bazıları duyumsaldır, bazıları değildir; 

duyumsal imgelemler bir ya da daha çok duyum organı aracılığı ile gerçekleşir; 

duyumsal olmayan imgelemler ise cisimsiz ve akılla kavranan öteki şeyler gibi, zihin 

aracılığı ile gerçekleşir. Duyumsal imgelemlerin bazıları bizim kabul ve onayımızla 

var olandan çıkarlar. İmgelemler arasında bir de sanki var olandan çıkıyormuş 

görüntüsünü verenler vardır. İmgelemler bir de akılcı ve akıldışı diye ayrılır: Akılcı 

imgelemler akıllı canlılara ilişkindir, akıldışı olanlar da akılsız canlılara. Akılcı 

imgelemler düşünme sürecidir, akıldışı olanların ise adı yoktur. Ayrıca teknik olan ve 

olmayan imgelemler vardır: örneğin, bir heykele bu işin tekniğini bilen kişi bir türlü 

bakar, sıradan kişi başka türlü. Stoacı’lara göre, duyum (ruhun) egemen bölümünden 

duyumlara yayılan bir soluktur, duyumlar aracılığı ile kavramadır ve duyum 

organlarıyla ilgili donanımdır ki bazı insanlar bundan yoksundur. Ayrıca (duyum 

organlarının) etkinliğine de duyum denir. Stoacı’lara göre; beyaz, siyah, pürüzlü, düz 

gibi nitelikleri duyumla kavrarız; tanrıların varlığı ve öngörülü oldukları gibi, 

kanıtlamanın ortaya koyduğu sonuçları da akılla kavrarız. Genel kavramların bir 

bölümü doğrudan değinimle kazanılır, bir bölümü benzetme yoluyla, bir bölümü 

oranlama yoluyla, bir bölümü başka bir yere geçirme yoluyla, bir bölümü bir araya 

getirme yoluyla, bir bölümü de karşıtlık yoluyla kazanılır. Doğrudan değinimle 
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duyumsal nesneler kavranır; benzetme yoluyla önümüzde durandan çıkan şeyler 

kavranır, örneğin heykelden Sokrates’in kavranması”487… 

Diogenes Laertios’un aktardığına göre; “Atinalı’lar Zenon’a büyük saygı 

gösterdiler. Surların anahtarlarını ona bıraktılar, altın bir çelenk verdiler ve tunç 

heykelini diktiler. Aynı şeyi, onun heykelini kentlerine bir süs olarak diken kendi 

yurttaşları da yaptı”… Ölümünden sonra ise, “halk meclisi kendisine Keramaikos’ta 

devlet hesabına bir mezar yapılmasını uygun görmüştür”488… 

b. Epiküros. Sanatı İnsan Aklının Evrimiyle İlişkilendiren Düşünür 

“İnsan doğası belli şartlar altında birçok şeyi öğrenir ve öğrenmeye mecburdur. 

Sonra doğanın kendisine verdikleriyle düşüncesini geliştirir ve yeni buluşlar yapar. 

Bazı konularda daha çabuk, bazı konularda ise daha yavaş, bazı çağlarda (büyük 

ilerlemelerle) ve diğerlerinde yine daha az”489…  

Bunlar; Hellenistik Çağ’ın, Stoacılık’tan sonraki ikinci büyük felsefe okulu 

olan Epikürcülük’ü kuran Epiküros’a (İ.Ö 341-270) ait sözlerdir. O, Atina’lı bir 

ailenin çocuğu olarak Samos’ta doğmuştu. Genç yaşta Atina’ya geldi. Burada 

bağımsız olarak erken dönem filozoflarının eserlerini inceledi. Bir süre için İ.Ö 

310’dan itibaren Mytilene ve Lampsakos’ta felsefe öğretti. İ.Ö 307-306’da Atina’ya 

döndü ve bahçeli bir ev satın alarak kendi okulunu burada kurdu. Okulu bu yüzden 

“Bahçe”  olarak bilinirdi. Düşünür, evinde erkek kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte 

sade bir dinlenme hayatı sürdürdü490. “Neokles, Kharidemos ve Aristobulos adındaki 
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üç kardeşi de onun özendirmesiyle onun yanında felsefe çalışmışlar”491. Epiküros’un 

okulunu diğer felsefe okullarından farklı kılan unsur, evinde -okulunda- kölelerin ve 

kadınların da bulunmasıydı. Öyle ki; kadınlar bu okulda erkeklerle eşitti ve filozof 

olarak biliniyorlardı. Bu kadınlardan biri, zamanının en göze çarpan fahişesi olan 

Leontion’du. Theofrastos’a saldırdığı bir kitabı vardı492. Bu yönüyle okul, belki 

evrensel kardeşlik fikrine Stoacılık’tan daha yakındı.  

Epiküros’çu düşünce; temelde, endişeden bağımsız bir hayat sürme idealini 

benimsemiş olduğundan, toplumdan uzak bir yaşamı salık veriyordu. Bu nedenle bu 

felsefenin kimi kez yalnız seçkinlere, zenginlere hitabettiği düşünülmüştür. Oysa 

Epiküros’un okulu Atina’da ondört halefinin başkanlığında 227 yıl boyunca yaşadı. 

Bazı kentlerde öğretisinin ömrü daha da uzundu493.  

Epiküros’un yazıları, incelemeleri sayıca fazlaydı ancak çoğu kayıptır. Birkaç 

tane parçalanmış papirüs, kısmi alıntılar, üç mektup ve iki özdeyiş koleksiyonu 

dışında, Epiküros hakkında bilgilerimiz; Roma’lı filozof ve şair Lukretius’a 

dayanır494. 

Epiküros’un felsefesi de Stoa’cı düşünce gibi, insanlara mutlu bir yaşam vaat 

ediyordu. Bunu sağlamak için ise, insanları tanrıların gazabından ve ölüm sonrası 

ceza korkularından kurtarmak gerekiyordu. Düşünür bu amaçla, dünyadaki ve 

evrendeki oluşumları, atom kuramından faydalanarak açıklamağa girişti. Bunun için 

tıpkı Stoa felsefesinde olduğu gibi, doğayla birebir ilişki içinde olmak gerekiyordu. 

Her şeyin mantıklı bir açıklaması vardı, bu açıklamaya ulaşmanın tek yolu ise doğayı 
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tanımaktan geçiyordu. Ama Epiküros’çu düşüncede, tanrıların evrendeki oluşlarla 

herhangibir ilgisi yoktu.   

Epiküros’tan günümüze ulaşan üç mektup olduğundan söz etmiştik. Bunlardan 

“birinci mektubu Herodotos’a yazılmıştır, doğa üzerinedir. İkincisi Pythokles’e 

yazılmıştır, gök olayları üzerinedir. Üçüncüsü de Menoikeus’a yazılmış olup konusu 

insan yaşamlarıyla ilgilidir”495. Herodotos’a yazdığı mektupta onun duyum 

hakkındaki düşüncelerini, atom kuramına dayandırarak açıkladığını ve bununla ilgili 

olarak sanat eserlerinin -resim- algılanmasına da değindiğini okuyoruz.     

“…Her şeyi duyularımıza göre gözlemeliyiz: yani basitçe, gerek zihnin gerek 

herhangi bir ölçütün o andaki izlenimlerine ve aynı şekilde o andaki duygularımıza 

bakmalıyız ki, doğrulanmayı bekleyen ve belirsiz olanı belirleyecek araçlarımız 

olsun”496…     

Epiküros’a göre; evrende ve dünyada her şeyin oluşumunda temel bir unsur 

olan atomlar, çeşitli büyüklükte, biçimde ve ağırlıktadır ve “… Sonsuz zaman 

boyunca durmadan devinirler… Atomların bazıları birbirlerinden çok uzakta 

dururlar, bazıları da birbirlerine dolanıp kaldıkları ya da dolanmaya eğilimli öteki 

atom yığınlarının içine girdikleri zaman oldukları yerde salınırlar497”… Atomların 

herhangibir zorlama olmadan hareketlerinden saptığını söyleyerek Demokritos’un 

atom teorisini bir adım öne götürmüş olmakla beraber aslında o; bu sapma 

(parenklisis, klinamen) ile özgür irade fikrini korumaya çalıştı498. 

                                                 
495 Laertios 2003, 486 
496 Laertios a.g.e., 489 
497 Laertios a.g.e., 490 
498 Speake 1994, 238  
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Atomlar, cisimleri algılamamızda etkindir ve Epikürosçu düşüncede birinci 

gerçeklik ölçütü algıdır. “… Cisimlerin yüzeyinden sürekli küçük parçacıklar akar… 

Ancak dışarıdan bir şeyin içimize girmesiyle onun biçimini gördüğümüzü ve 

üzerinde düşündüğümüzü de göz önüne almalıyız. Çünkü dışarıdaki nesneler, ne 

onlarla bizim aramızdaki hava aracılığı ile ne de bizden onlara giden ışın ya da 

herhangi bir akış aracılığı ile doğalarındaki renk ve biçimin izini bırakamazlar. Bu iz 

nesnelerden gelen ve hızla devinerek içimize giren, onlarla aynı renk ve biçimde, 

gözün ve zihnin algılayacağı büyüklükte birtakım imgelerin izi kadar açık olmaz… 

Zihin ya da duyu organları aracılığıyla doğrudan değinim sonucu aldığımız görüntü, 

ister biçime ister başka ilineklere ilişkin olsun, işte bu katı cismin biçimidir ve 

imgenin sıkı birliğine ya da bıraktığı ize bağlıdır. Yanılgı ve yanılsamalar, her zaman 

için, tanıklıkla desteklenmeyi ya da hiç değilse karşı tanıklıkla çürütülmemeyi -

bekleyen durum üzerine- başka türlü düşünmeye bağlıdır ama sonra tanıklıkla 

desteklenmez  -ya da karşı tanıklıkla çürütülür- (kendi içimizdeki sezgi gücüne bağlı 

ama ondan ayrı bir tür devinimin sonucunda yanılmaya yol açan da budur). Çünkü 

bir resimde ya da düşte zihnin ve başka ölçütlerin izlenimlerine göre canlanan 

görüntüler, eğer bunun gibi birtakım karşılaştırma unsurları olmasaydı, hiçbir zaman 

gerçek denen varlıklara benzemezdi. Öte yandan; eğer kendi içimizde -sezgi gücüne- 

bağlı, ama ondan ayrı başka bir devinim olmasaydı, yanılgı olmazdı;(sezgi gücüne 

bağlı ama ondan ayrı) bu devinime göre, tanıklıkla desteklenmez ya da karşı 

tanıklıkla çürütülürse, yanılsama ortaya çıkar. Buna karşılık tanıklıkla desteklenir ya 

da karşı tanıklıkla çürütülmezse, gerçek ortaya çıkar”499...                   

                                                 
499 Laertios 2003, 492-493 
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Epiküros düşüncesinde ikici gerçeklik ölçütü ise kavramdır500. “Herhangi bir 

şeyin biçimini daha önce genel kavram olarak öğrenmedikçe, onu adlandıramayız. 

Bu nedenle genel kavramlar açıktır; yeni bir düşünce de daha önce açık olan bir şeye 

bağlıdır: Buna dayanarak, örneğin, “Bunun insan olduğunu nereden biliyoruz?” 

deriz”501…  

Epiküros, insanları ölüm korkusundan kurtarmak için de ruhun atomlardan 

oluştuğu fikrini savundu. Herodotos’a yazdığına göre; “…Ruh çok ince parçalardan 

oluşmuş ve tüm bedene yayılmış bir cisimdir. Sıcakla karışmış bir soluğa çok benzer. 

Bazı bakımlardan birine, bazı bakımlardan da ötekine yakındır ama incelikte bu 

ikisinden çok farklı ve bedenin geri kalanıyla çok daha eş duyumlu (üçüncü) bir 

bölüm daha vardır: Bunun varlığını, ruhun yetileri, duyguları, devinim kolaylığı, 

düşünme yeteneği ve yokluğu ölüm demek olan şeyler ortaya koyar. Ayrıca şunu da 

göz önünde tutmalıyız ki, duyarlıkta en büyük pay ruha aittir… Ruh bedende 

kaldıkça, bedenin başka bir parçası ayrılmış olsa bile duyarlığını yitirmez. Tersine, 

ruhu saran koruyucu ister tümden ister kısmen çözülünce, ruh bazı parçalarını yitirse 

bile, eğer varlığını sürdürürse, duyarlığı olacaktır. Buna karşılık, bedenin geri kalanı 

tümden ya da kısmen varlığını sürdürse bile, az da olsa, ruhun doğasını oluşturan 

atom sayısı ayrılıp gidince, duyarlığını yitirir. Bundan başka, bedenin geri kalanı 

tümden çözülünce, ruh dağılır, eski yetilerini ve devinimini yitirir, sonuç olarak 

duyarlığı da kalmaz”502…                     

Benzer düşüncelerini, Menoikeus’a yazdığı mektupta da dile getiriyor: 

“…Ölümün bizim için hiçbir şey olmadığı düşüncesine kendini alıştır. Çünkü iyilik 

                                                 
500 Copleston 1996, 29 
501 Laertios 2003, 487 
502 Laertios a.g.e., 497-498 
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ve kötülük duyularla vardır. Ölüm ise duyulardan yoksun olmadır. Böylece, ölümün 

bizim için hiçbir şey olmadığı düşüncesi ki doğrusu da budur, ölümlü yaşamı keyifli 

kılar, ona sonsuz bir zaman ekleyerek değil, ölümsüzlük özlemini ortadan 

kaldırarak”503…    

Epiküros, mektuplarında insanların tanrıyı ya da tanrıları algılayış biçimlerine 

de eleştiriler getirir. Herodotos’a yazdığına göre; “…Gökcisimleriyle ilgili olarak 

şunu göz önüne almalıyız ki, bunların devinimleri, dönüşleri, tutulmaları, doğuş ve 

batışları ve benzeri şeyler, her bakımdan mutlu ve ölümsüz bir varlığın getirdiği ya 

da getireceği düzen sayesinde gerçekleşiyor değildir… Yoğun bir ateş kütlesi olan 

cisimlerin mutluluğu elde edip bu devinimleri kendi istekleriyle kazandıklarını da 

düşünmemeli… İnsan ruhunda kopan belli başlı fırtınaların kaynağı, bu 

gökcisimlerinin mutlu ve ölümsüz olduğu inanışıdır. Bir yandan da kendi 

durumlarına ters düşen istekleri, eylemleri ve nedenleri olmasıdır. Efsaneler 

yüzünden ya da sanki ölümün bizimle bir ilgisi varmış gibi, ölümün getirdiği 

duyumsamazlıktan korktuğumuz için, durmadan bir kötülük beklentisi ya da kuşkusu 

içinde olmamız ve bu duruma böyle bir kanıya vardığımız için değil, zihnin akıldışı 

bir sapması sonucu düşmemizdir”504…           

Yine mektuplarından Menoikeus’a yazdığında diyor ki: “… Her şeyden önce, 

tanrının ölümsüz ve mutlu bir canlı olduğuna inanıp, genel tanrı kavramının 

gösterdiği gibi, onun ölümsüzlüğüne yabancı ve mutuluğuna aykırı hiçbir şeyi ona 

yakıştırma. Ama onun ölümsüzlüğüyle mutluluğunu koruyabilen her şeyi ona 

yakıştırmaktan çekinme. Çünkü tanrılar vardır. Onları açıkça tanıyoruz. Ama onlar 

                                                 
503 Laertios 2003, 517 
504 Laertios a.g.e., 501-503 
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çoğunluğun düşündüğü gibi değillerdir. Çünkü çoğunluk onlar hakkında düşündüğü 

şeylerin arkasında durmaz. Dinsiz olan, çoğunluğun tanrılarını ortadan kaldıran 

değil, çoğunluğun düşündüklerini onlara yakıştırandır. Çünkü çoğunluğun tanrılarla 

ilgili söyledikleri doğru kavramlara değil, yanlış varsayımlara dayanır. İşte tanrılar 

tarafından kötülerin başına en büyük zararların gelmesi ve (iyilerin başına) en büyük 

yararların gelmesi hep bu yanlış varsayımlar yüzündendir. Çünkü tanrılar kendi 

erdemlerine alışık olduklarından, kendi benzerlerine yakınlık duyarlar, böyle 

olmayanları ise yabancı sayarlar”505…    

     Ancak aynı mektupta dile getirdiği gibi: “… Doğa düşünürlerinin 

“kader”inin kölesi olmaktansa tanrılar hakkındaki söylencelere inanmak daha iyidir. 

Çünkü ikincisi, tapınımla tanrıları memnun etme umudunu verir. Diğeri ise memnun 

etme nedir bilmeyen bir gerekliliği içerir”506...      

Roma’lı filozof ve şair Lukretius’un (İ.Ö 94-55)507 “De Rerum Natura” adlı altı 

kitaplık şiir dizisinde de Epiküros’çu düşüncenin yankısını buluyoruz. İkinci kitapta 

şair şöyle yazmış: “… İnsanların sefil ruhları, körleşmiş kalpler; hangi karanlık ve 

kötülüklerle harcanmamıştır ki insan hayatı? Doğanın neyi haykırdığını görmüyor 

musunuz? Beden için acı yokluğu, ruh içinse tasasız ve korkusuz bir sıhatten başka 

bir şey istiyor mu? Bu bedende görüyoruz ki; onun çok az şeye ihtiyacı var. Acıyı 

dindirebilen her şey ona sayısız haz sağlar. Bu durumda doğa şundan daha fazlasını 

istemez: Eğer bizim evlerimizde, sağ ellerinde gecenin içki âlemlerini aydınlatan 

meşaleleri tutan yaldızlı genç insan heykelleri yoksa ya da evlerimizin her yanı 

gümüşle ışıldamıyor, altınla parıldamıyorsa, gitarlar duvarları, yaldız kaplı 

                                                 
505 Laertios 2003, 517 
506 Epicurus 1979, 91 
507 Speake 1994, 379 
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salonlarımızı çınlatmıyorsa ne çıkar? Hiç değilse dostların arasında, taze çimenlerin 

üzerinde, bir akarsu boyunda, büyük bir ağacın dalları altında zahmetsizce, bu hoş 

şeylerle kendimizi tazelemek, hele hava gülümsüyorsa ve mevsim yeşil otların 

arasına çiçekler serpiştirmişse bu bize yeter”508…          

Karl Marx ise; Epiküros’u, tanrıların gökselliğine eleştirisi yüzünden Yunan 

aydınlanmasının zirvesine koyar. Hem de Prometheus509 ile aynı çizgide Zeus’un 

                                                 
508 Lucrece 1935, 48-49 
509 Hesiod 1974, 117-125( Iapetus, Okeanus’un kızı Klymene’yi eş olarak aldı ve onunla yatağa girdi. 
O da cesur yürekli oğullar olan Atlas’ı; çok şerefli Menoetius’u ve zeki Prometheus’u doğurdu. Hepsi 
de kurnazdı. Hele kafası dağınık Prometheus, başından beri ekmekle karnını doyuranlara zarar 
vermişti. Çünkü ilk kez o, Zeus’un biçimlendirdiği kadını almıştı. Fakat Menoetius her zaman ölçüyü 
aşardı ve uzağı gören Zeus onu fazla kibirinden ve küstahlığından dolayı cezalandırdı; korkunç 
şimşeğiyle çarparak Erebus’a gönderdi. Atlas’ı ise dünyanın sınırlarına, berrak sesli Hesperid’lerin 
önüne yolladı. O, burada yorulmak bilmeden dünyayı taşıyacaktı başı ve omuzlarıyla. Zeus bu bilgeye 
böyle güçlü bir görev vermişti işte. Zeki Prometheus’u ise çözülmez bağlarla, dayanılmaz zincirlerle 
bağladı ve uzun kanatlı bir kartal saldı üstüne. Bu kartal onun ölümlü ciğerini gündüzleri didikliyordu. 
Ama gece olunca ciğer yenileniyordu. Alkmene’nin cesur oğlu Herakles öldürdü bu kuşu ve kurtardı 
Iapetosoğlu’nu eziyetten -yükseklerde hüküm süren Zeus’un rızasını almadan değil elbette-. Thebai’li 
kahramanın zaferi o güne dek dünyada görülmemiş büyüklükteydi. Zeus, oğluna öfkelenmiş olsa da 
herşeye gücü yeten Kronosoğlu’yla kendini aynı akla sahip gören Prometheus’a olan kızgınlığı bitti. 
Bir zamanlar tanrılar ve ölülmlüler Mekone’de bir tartışmaya girmişlerdi. Burada Prometheus büyük 
bir öküzü kesmiş, parçalara ayırmış ve Zeus’un aklıyla alay ederek kesilen et parçaları arasında seçim 
yapmasını istemişti. Tanrıya yağla kaplı kemikleri sunarken, insanlara hayvanın midesine doldurduğu 
etleri hazırlamıştı. İnsanların ve tanrıların babası ona dedi ki: Iapetosoğlu, hiç de adil olmayan bir 
paylaştırma yaptın! Böyle dedi sonsuz akıllı Zeus ona, azarlayarak. Fakat akıllı Prometheus sırıtarak; 
Zeus! dedi. Tüm ölümsüzlerin en şanlı ve büyüğü, seç istediğin parçayı! Böyle dedi hilekarca 
düşünerek. Sonsuz akıllı Zeus tuzağın farkında olarak üzeri yağla kaplı kemikleri aldı ama kendisi de 
ölümlülere içi doldurulacak bir felaket düşündü. Kızgınlıkla iki eliyle aldığı beyaz yağla kaplı 
kemikleri görünce öfkesini anımsadı.Bundan ötürüdür ki; dünya üzerindeki insan toplulukları, kokulu 
altarlar üzerinde beyaz kemikler yakmaktadırlar ölümsüz tanrılara. Ancak bulutlara hükmeden Zeus 
çok sinirlenmişti ve ona dedi ki: Iapetosoğlu, aklı herkesten üstün; görüyorum ki aldatma sanatını hala 
unutmamışsın! Böyle dedi sonsuz akıllı Zeus öfkeyle. Bundan sonra bu tuzağı hiç unutmadı ve dünya 
üzerinde yaşayan ölümlü Melos ırkından sönmez ateşin gücünü sakladı. Ama soylu Iapetosoğlu onu 
kurnazlıkla aldattı ve ateşi bir rezene sapı içinde çaldı. Yukarılardan gürleyen Zeus, insanlar arasında 
ateşin ışığını görünce ruhunda bir acı duydu ve yürekten öfkelendi. Ateşin bedeli olarak hemen bir 
kötülük düşündü. Meşhur topal tanrı, Kronosoğlu’nun arzusuna göre topraktan utangaç bir genç kız 
biçimlendirdi. Parlak gözlü tanrıça Athena ona parlak kıyafetler giydirdi ve baştan aşağı süslü bir 
duvakla donattı. Ve yine o, Pallas Athena, taze çiçeklerden oluşan bir çelenkle taçlandırdı. Çok ünlü 
topal tanrının, Zeus’un isteğine göre kendi elleriyle biçimlendirdiği altın tacı da taktı. Çok süslü bir 
taçtı bu; görmeğe değerdi. İçten dışa güzellikle parlıyordu. Tüm ölümsüz tanrıların ve ölümlü 
insanların önüne çıkardı bu güçlü babanın parlak gözlü kızının süsleyip püslediği kadını. Onların 
gördüğü; insanların dayanamayacağı bir kurnazlığa sahipti. Ondan, kadın ve dişi ırkı türedi. Onunki 
ölümlü erkekler arasında yaşayan ölümlü bir kadın ırkıydı. Kadınlar, erkeklere büyük bir dert 
olacaklar; darlıkta ve yoklukta değil, bollukta ve zenginlikte erkeklerine zevcelik edeceklerdi. Nasıl ki 
bir kovanda tüm arılar çalışır ve semeresini yalnız bir arı alır, işte böyle bir kadın ırkı yarattı Zeus 
ölümlü erkekler için. Sahip oldukları iyi şeylerin bedeli olarak ise ikinci bir kötülük düşündü. Her kim 
evlilikten ve kadınların neden olduğu dertlerden kaçacaktı, o, yaşlılık günlerinde yalnız kalacaktı ve 
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rakibi olarak. Bu mücadele, insanoğlunun kendi özerkliğini kazanması için tanrılara 

ve kadere karşı olup her iki şahsiyeti birleştirmiştir510.  

Marx; “Demokritos ile Epiküros’un doğa felsefelerindeki ayırım” başlıklı 

doktora tezinin önsözüne, Aiskhilos’un “Prometheus” tragedyasından511 satırlar 

koymuştur: 

(Benim bu berbat halimi senin uşaklığınla 

hiçbir zaman değişmem, açıkça bil bunu. 

Çünkü bence şu kayaya uşaklık etmek, 

Zeus babanın sadık bir habercisi olmaktan daha iyi)512. 

 Diogenes Laertios’un aktardığına ve Epiküros’a ait olan bir söze göre; 

“Arzuların bir kısmı doğal ve zorunludur; bir kısmı doğaldır ama zorunlu değildir; ne 

doğal ne de zorunlu olmayan arzular boşinançtan kaynaklanırlar. Epiküros, susayınca 

su içmek gibi acı giderici arzuları doğal ve zorunlu sayar; pahalı yiyecekler gibi acıyı 

gidermeyen, yalnızca hazzı çeşitlendiren arzular ise ona göre, doğaldır ama zorunlu 

değildir. Çelenk alma ve adına heykel dikilme gibi arzular da ne doğaldır ne de 

                                                                                                                                          
öldüğünde malı mülkü akrabaları arasında paylaşılacaktı. Ve evliliği seçip kendine uygun bir eş bulan 
içinse başka bir kötülük vardı onu bekleyen. Yaramaz çocukları olacak, ruhu ve kalbi azalmayan bir 
kederle dolacaktı. Öyleyse diyebiliriz ki Zeus’u aldatmak ya da onun arzusuna karşı gelmek mümkün 
değildir. Iapetosoğlu akıllı Prometheus da kaçamadı onun öfkesinden. Bir çok düzen bilse de güçlü 
zincirlerle tutsak edildi.)                 
          
                                                           
510 Mc Carthy 1990, 21   
511 Aeschylus 1952, 303-304 (Oyunda, tanrı Hermes’le Prometheus’un konuşmasına şahit oluruz. 
Hermes ona Zeus’un mesajını getirmiştir: Hangi evliliğin onu -Zeus’u- tahtından edeceğini söylerse -
Prometheus bunu bilmektedir- çektiği eziyet sona erecektir. Prometheus bunu söylemeyi reddedince 
tanrı ona alaycılıkla der ki: Herhalde şu kayaya hizmet etmek Zeus babanın habercisi olmaktan daha 
iyi haa? Prometheus ise onun bu tavrını, hakaret eden bir küstahın tavrı olarak niteler ve der ki: Tek 
kelimeyle bütün tanrılardan nefret ederim!)   
512 Marx 2001, 11 

 150



zorunlu”513. Ama Epiküros’çu bilgelik kavramına göre; “…Bilge, heykeller 

adayacaktır. Durumunun (iyi) olup olmaması onun için fark etmeyecektir”514…Yine 

Diogenes Laertios’a göre; “Yurdu onu bronz heykellerle onurlandırdı”515.    

Hellenistik Çağ’ın Atina’sından İskenderiye’sine uzandığımızda; bu kez, 

sanatta bir yenilik ile karşılaşıyoruz. Burada, sanata çok farklı bir gözle bakıldığını 

farkediyoruz. Öyle ki; Hellenistik İskenderiye’de müze, sanat eseri biriktirme pratiği 

(ikisi de özel veya kraliyet hamiliği altında) ve geçmiş (Klasik) dönemin sanat 

eserleri üzerinde yorum yapma uygulaması, izlemenin imtiyazlı deneyimi olarak 

görülüyordu. İ.Ö 5. yüzyılın polisinde, izleyici yalnızca katılımcı yurttaşlar arasında 

yer alırken; Hellenistik izleyici, geçmişin büyük sanat eserleri önünde kendi bireysel 

tavrını yansıtan, felsefe ve retorik eğitimi almış bir uzmandı516. Bu yeni bakış açısını, 

devrin edebiyatında da -şiirde- fark ediyoruz. Epigramma adı verilen şiirlerin 

kimisinde, sanat eserlerinin tanıtıldığına ve eleştirildiğine şahit oluyoruz. Aslında 

epigramma şiirleri, İ.Ö 7.yüzyıldan başlayarak Bizans Çağı’na kadar süregelen bir 

geleneğe sahiptir. Çeşitli yapılar, mezarlar, adaklar, anıtlar ve onurlandırmalar için 

vezinli yazıtlara duyulan gereksinmelerden kaynaklanmaktadır. Zamanla, belirli 

durumlardaki ihtiyaçlar sonucunda kaleme alınan epigrammaların yanı sıra sadece 

edebi amaçlı epigrammalar da yazılmaya başlamıştır ( edebi bir form olarak özellikle 

İskenderiye döneminde büyük bir popülarite kazanmıştır). Gerçek epigrammada 

kullanılan, mezar ve adakla ilgili konuların yanı sıra günlük yaşamdan seçilmiş 

konular, insanların çok çeşitli duygu ve düşünceleri ele alınıyordu. Aşk, kıskançlık, 

ölüm, doğa sevgisi, hayvanlar, sanat eserlerinin betimlenmesi, adaklar, övgüler, 

                                                 
513 Laertios 2003, 525 
514 Laertios a.g.e., 516 
515 Laertios a.g.e., 479 
516 Brennan, Jay 1996, 22 
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felsefi düşünceler ve akla gelebilecek her türlü konu. Epigrammalar kısadır ama 

etkileyicidir. Zamanla epigrammalar en iyi örneklerin seçildiği derlemeler halinde 

birleştirilmiştir. Bu antolojilerden biri de; İ.S 980’lerde meydana getirilmiş olan 

“Anthologia Palatina”dır. Eser; İ.Ö 4.-İ.S 6. yüzyıllar arasında yaşamış ozanların 

birçok epigrammasını içermektedir517.  

Bu eserde yer alan ve sanat eserlerinin betimlendiği örneklerden bazıları 

şunlardır:        

Eutychides’in bronz Eurotas heykeli üzerine Philippus’un yazdığı epigramma;                          

“Sanatçı kendi ateş banyosunda kalıba döktü Eurotas’ı, sanki hâlâ ıslak ve 

dereye yeni daldırılmış gibi. Tüm uzuvları esnek, su gibi duru ve baştan aşağı akıcı 

bir harekete sahip. Sanat nehirle yarışmış. Bu heykeli sudan daha akıcı olmaya ikna 

eden kimdi acaba?”      

Aşağıdaki örnekler ise; Myron’un ünlü “inek” heykeli üzerine yazılmış 

epigrammalardandır: 

Anonim; 

“Myron, neden beni bu altarların yanına yerleştirdin? Beni eve götürmeyecek 

misin”518?  

Anakreon; 

“Hey çoban, sürünü buradan uzakta otlat. Yoksa Myron’un ineğini de canlı 

diye onlarla beraber götürürsün.”  
                                                 
517 Çelgin 2000, 47-48 
518 Gr. Anth. 1983, 393   
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Aynı şair;  

“Myron bu ineği eliyle yapmış gibi davrandı ama o asla kalıpta biçimlenmedi. 

Zamanla bronza dönüştü.” 

Evenus; 

“Burada ya gerçek bir ineği saklayan bronz bir örtü var ya da bronzun içinde 

bir ruh.”   

Aynı şair; 

“Belki de Myron şunu söyleyecektir: Bu ineği değil ama görünümünü kalıba 

döktüm.” 

Leonidas; 

“Myron beni kalıba dökmedi; yalan söyledi; ama beni otladığım sürüden ayırıp 

taş bir kaideye oturttu.”  

Sidon’lu Antipatros; 

“Myron beni ayaklarımdan bu taşa sabitlemiş olmasaydı diğer ineklerle 

otlamaya giderdim.” 

Aynı şair; 

“Buzağı, neden böğrüme yaklaşıyor ve neden eğiliyorsun? Sanatçı memelerime 

süt koymadı ki”519.  

                                                 
519 Gr. Anth. 1983, 395 
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Antipatros; 

“Sanırım inek eğilecek. Gerçek şu ki canlı varlıkları biçimlendiren yalnızca 

Prometheus değildi, ama sensin de Myron.” 

Aynı şair; 

“Kurşun ve taş beni sıkıca tutuyor ama sana teşekkür ederim heykeltraş Myron, 

yoksa nilüfer ve sazları kemiriyor olurdum.”   

Anonim; 

“Myron kendi ineğini diğerleri arasında arıyordu ve onu ancak diğerlerini 

uzaklaştırarak bulabildi”520.  

Bithynia’lı Demetrius; 

“Bir buzağı beni görürse eğilecek, boğa ise üzerime çıkacaktır. Çoban ise 

sürüsüne götürecektir.”  

Anonim; 

“Myron beni buraya yerleştirdi ama çobanlar sürüden kaçtığımı sanarak bana 

taş atıyorlar.” 

Dioskurides; 

“Boşu boşuna bu ineğe doğru koşma boğa çünkü o cansız. İneklerin heykeltraşı 

Myron seni aldattı”521.    

                                                 
520 Gr. Anth. 1983, 397   

 154



Mücevher taşları -yüzük- üzerine yazılmış epigrammalar da var: 

Bir yüzükteki tasvir üzerine kral Polemo’nun yazdığı epigramma; 

“Bu küçük yeşim taşı üzerindeki mühürde sanki bir taneymiş gibi görünen yedi 

inek var ve sanki hepsi de canlı. Belki de kaçıp giderlerdi ama şimdilik bu küçük 

sürü, altın kümeste tutsak.”      

Üstüne Diyonizos tasviri yapılmış amethist bir yüzük taşı üzerine genç 

Platon’un yazdığı epigramma; 

“Taş; amethist ama ben ayyaş Diyonizos’um. Ya bana ayık olmayı öğretin ya 

da ona sarhoş olmayı”522.  

Eros betimlemesiyle süslü bir içki kabı üzerine Oinomaos’un yazdığı 

epigramma;  

“Neden kap üzerinde aşk? Şarap kalbi kışkırtmaya yetiyor. Ateşe ateş 

katmayın.”  

Üzeri Diyonizos tasviriyle süslü bir amethist yüzük taşı üzerine Selanik’li 

Asklepiades ya da Antipatros’un yazdığı epigramma;  

“Ben sarhoşluğum, yetenekli bir elden çıkma. Ama ılımlı amethist taşı üzerine 

oyulmuşum. Taş, bu iş için tuhaf. Ama ben Kleopatra’nın kutsal malıyım. Kraliçenin 

elinde sarhoş tanrı bile ağırbaşlı olsa gerek”523.   

 
                                                                                                                                          
521 Gr. Anth. 1983, 399  
522 Gr. Anth. a.g.e., 405 
523 Gr. Anth. a.g.e., 407  
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SONUÇ 

Antik Yunan düşüncesi yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekiyor ve insan aklında 

meraka neden oluyor. Bunun nedeni; şüphesiz çağdaş Batı düşüncesinin temelinde 

Antik Yunan uygarlığının yatıyor oluşudur. Antik dönem uygarlığı söz konusu 

olduğunda, ilk merak edilen ve ilgi duyulan yönü, sanatı oluyor. Antik Yunan 

sanatını anlamak ve doğru yorumlayabilmek ancak bu sanatın içinde doğduğu ve 

biçimlendiği toplumun yaşamını ve düşünce yapısını bilmekle mümkün olur. Çünkü 

sanatın bir düşünsel boyutu vardır ve yalnızca bir ilham ya da yetenek işi olmadığı 

gibi, ürünü olduğu toplumun hayatı algılayış şekliyle de doğrudan ilgilidir. Ancak bu 

etkileşim iki yönlüdür. Yani toplumun sanatı etkilediği ölçüde sanat da toplumu ve 

toplumun düşünüş şeklini etkiler ve kimi zaman değişime uğratır. Nietzsche’ye göre; 

Grek tanrılarının varoluş nedeni ya da tanrılar dünyasının arka plânını oluşturan 

felsefe; Silenos efsanesidir. Bu efsaneye göre; kral Midas, ormanlar ve sular tanrısı 

Silenos’un kehanetinden faydalanmak için onu kovalar ve sonunda yakalar. Ona, 

insanlar için en iyi şeyin ne olduğunu sorduğunda, en iyinin hiç doğmamış olmak; 

ikinci en iyinin de eğer doğmuş isen hemen ölmek olduğu yanıtını alır. Genel olarak; 

Antik Çağ düşüncesinin iyimser bir hayat bakışına ve coşkulu bir yaşam sevincine 

sahip olduğu düşünülmüştür. Oysa Nietszche’ye göre; o toplumun insanları da 

hayatın zalim ve çirkin yanlarını bilir. Ama Yunanlı’nın başarısı ve bilgeliği, hayatın 

bu korkunç yönünü gizlemeyi bilmesinde yatar. Bunu ise, Olympos’a ait ihtişamlı 

tanrılar evrenini yaratarak başarmıştır.            

 Çağlar boyu birçok düşünür, Nietzsche gibi, Antik Yunan sanatının düşünsel 

boyutunu araştırmış ve bu sanatı elde ettikleri verilerle yorumlamıştır. Özellikle 
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Pompeii ve Herculanium’daki gibi kazılar, Antik Dönem uygarlığına olan ilginin 

artmasına neden olmuş; Aydınlanma Çağı ve sonrasında Goethe, Schiller, Kant, 

Hegel, Schopenhauer, Marx gibi düşünürler o dönem sanatını yine o dönem 

düşüncesinin ışığında açıklamaya çalışmışlardır.           

 Antik Yunan düşünürleri de şüphesiz sanatın toplumsal yanını ve toplum 

içindeki yerini biliyordu. Ancak o dönem düşünürlerine baktığımızda; sanata ya da 

sanatsal faaliyete küçümser bir tavırla yaklaştıklarını görüyoruz. Bunun temelinde ise 

devrin ekonomik düzeni yatmaktadır. Kölelik düzeni, Antik Yunan uygarlığının 

üzerinde yükseldiği bir temeldi ve burada gördüğümüz kölelik düzeni, 

Doğu’dakinden farklı olsa da (köleler, devletin değil ama özel mülkiyet sahiplerine 

aittir); köleler neticede sıradan bir mal gibi görülmekteydi. Filozofun bakış açısından 

ise; kişinin yaşamını kazanmak için bedensel emek harcayarak sıradan işler üzerinde 

uğraşması, onu, daha yüce bir idealden yani felsefe yapmaktan alıkoyuyordu. Zaten 

bir heykeltraşın ya da ressamın yaptığı iş, tıpkı bir demirci ya da çömlekçinin yaptığı 

iş gibi; yani “zanaat” olarak adlandırılıyordu. Bizim bugün “sanat” olarak 

adlandırdığımız bu faaliyetler için, bu kelimeye karşılık gelen bir sözcüğün Antik 

Yunan dilinde ve kültüründe bulunmuyor oluşu, o dönem düşüncesinin yine o dönem 

sanatına yaptığı bir etkiyi göstermesi bakımından ilginçtir. Bununla beraber, örneğin 

Platon ve Aristoteles gibi düşünürler, zanaatın bir yetenek gerektirdiğini 

düşünmüşlerdi.       

Düşünürlerin sanatsal faaliyete olan bu bakış açısı; elbette sanatçılar ve 

toplumda yaşayan sıradan insanlar için geçerli değildi. Antik Yunan düşüncesinde 

İ.Ö 7. yüzyıldan itibaren varlığını hissettiren bireysellik fikri, heykeltraşlar yanında 
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vazo ressamlarının da yaratılarını imzalamalarına neden oldu. Sıradan bir Yunanlı 

içinse; onu hergün tanrılarıyla karşılaştıran, bir yakınının mezarına adak heykeli 

yapan ya da bir kahramanı bir parça mermerde ölümsüz kılan bir heykeltraş ile 

çömleğini resimle süsleyip güzelleştiren bir ressam elbette teşekkürü hak ediyordu.          

Antik Dönem uygarlığını diğer İlkçağ uygarlıklarından farklı kılan unsurlardan 

en önemlisi; bu kültürün hümanist değerler üzerinde yükselmesidir. İnsan, hem 

sanatta hem düşücede ilk ve en önemli unsurdur. Homeros ve Hesiodos’un 

biçimlendirdiği antropomorf tanrılar dünyası ise; bu hümanist anlayışı, en güzel 

şekilde yansıtır. İnsan düşüncesinin böyle erken bir dönemde bağımsızlığını 

kazanması övgüye değer. Homeros ve Hesiodos’un yarattığı tanrılar dünyası; yalnız 

sanata malzeme sağlamakla kalmamış ama aynı zamanda Antik Yunan felsefesinin 

biçimlenmesinde de rol oynamıştır. Hatta Aristoteles’e göre; Homeros, ilk filozoftur. 

Aristoteles’ten günümüze dek kimi düşünürler de bu görüşü benimsemiştir. Çünkü 

onun şiirlerinde insan iradesinin tanrı iradesi karşısında bağımsızlığını kazanmak için 

verdiği mücadeleden bahsedilir ve bu sonraki felsefe tarihinde de sık sık irdelenmiş 

bir konudur.     

İ.Ö 7. yüzyılda İyonya’da ortaya çıkan felsefi düşünce ise; temelde 

antropomorf tanrılara bir yergi niteliği taşır. Yani Homeros ve Hesiodos’un tanrılar 

evrenine. Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes gibi düşünürlerle başlayan felsefe 

hareketi, o güne değin geçerliliğini koruyan ve evrenin oluşumunu insanbiçimli 

tanrıların bir ürünü olarak gören düşünceye karşı çıkmıştır. Aslında bu eleştiri; Antik 

Yunan felsefesinde her zaman ortaya çıkar ve bu yüzden örneğin İ.Ö 5.yüzyılda 
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Klazomenai’lı Anaksagoras gibi bir düşünür, güneşin kızgın bir maden kütlesi 

olduğunu söylediği için cezalandırılır.         

İ.Ö 6. ve 5. yüzyıl boyunca akılcı bir yaklaşımla evreni ve dünya görüngüsünü 

açıklamaya çalışan hemen her düşünür de, Miletos’lu Thales’in açtığı yoldan yürüdü. 

Kolofon’lu Ksenofanes; Efesos’lu Herakleitos; Elea’lı Parmenides; Klazomenai’lı 

Anaksagoras; Akragas’lı Empedokles; Elea, Abdera ya da Miletos’lu Leukippos ile 

yine Abdera ya da Teos’lu Demokritos, us temelinde bir dünya görüşü 

temellendirmeğe çalışıp, bu görüşlerini kimi zaman düzyazı ile kimi zaman 

söylevlerle ve kimi zaman da yazdıkları şiirlerle yaymağa çalıştılar.   

Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki; çok erken bir dönemde doğan bu usçu 

düşünceye rağmen, Antik Yunan dünyasında antropomorf tanrı olgusu, halk arasında 

yaşamağa devam etti. Bunun kökeninde yine Homeros dünyasını buluyoruz. Öyle ki; 

tanrılar, yalnız şehirlerin değil ama bireylerin kaderinde de söz sahibiydi. Aslında, o 

dönemin gündelik yaşamını düşündüğümüzde, insanların kolay kolay inançlarını terk 

etmelerini beklemek de mümkün değil. Hemen her yerde karşılaştığı -açık alanlar da 

yontularla doluydu- tanrılarını nasıl inkâr edebilirdi ki?            

Homeros’un tanrılar evreninin hemen yanında yer alan kahramanlık 

söylenceleri de, Antik dönemin toplumsal yaşamında hatırı sayılır ölçüde bir öneme 

sahipti. Öyle ki; ister bir savaşta ister bir spor müsabakasında olsun, onur, kişinin 

gösterdiği cesaretle bir tutuluyordu. Homeros kahramanlarının onuru, daha çok 

bireyin kendisi yanında ailesine de ait iken; Arkaik Çağ’la beraber, savaşta ve 

tanrıları onurlandırmak adına yapılan spor müsabakalarında kazananların gururu tüm 

toplumca paylaşılıyordu. Kahraman askerlerin ve sporcuların heykelleri dikiliyor; 

 160



onlar da zaferlerinin mutluluğunu çeşitli adak heykelleri yaptırarak toplumla 

paylaşıyorlardı. Kahramanlık demek, savaşıma ve mücadeleye yatkın olmak demek 

olduğundan, bedensel güzellik de gerektiriyordu ve bu yüzden kahramanın güzel bir 

vücuda sahip olması bekleniyordu. Yani kahramanlık kültü, beraberinde bedensel 

güzellik olgusunu da getirmişti. Özellikle spor yarışmalarında çıplaklığı doğal ve 

uygar bir durum olarak gören Antik dönem kültürü, çıplaklıklığından utanan 

kimsenin ancak bir barbar olabileceğini düşünmüştü.       

 Halk arasında böyle bir gurur kaynağı olarak görülen kahramanlık olgusu, 

dönem dönem kimi filozofların -bedensel üstünlükten ziyade düşünsel üstünlüğü 

yeğleyen- eleştirisine maruz kalmıştı. Ancak ilginç olan; özellikle Platon ve 

Aristoteles’in halkın görüşünü yansıtan fikirler öne sürmüş olmalarıydı. Platon, 

savaşta ardına bakmadan kaçan bir askerin cezalandırılması gerektiğini söylerken; 

Aristoteles, mutluluğu oluşturan parçalar arasında atletik bir yapıya sahip olmayı ve 

beden güzelliğini saymaktadır.  

Antik Dönem uygarlığı; aidiyet ya da kimlik bilincine sahip bir toplumun 

ürünüdür aslında. Roma Çağ’ına dek, siyasi bir birliğin olmadığı ve yalnızca şehir 

devletlerinin varlığını sürdürdüğü böyle bir ortamda, Antik Yunanlı’lar, kendi 

aralarında kültürel bir birlik olduğunu düşünmüşlerdi. Ortak bir ataya, dile, dine ve 

kültüre sahip bir ırk olarak kendilerini Hellen; yabancı ırktan olanları ise barbaros 

olarak nitelendirmişlerdi. Siyasi bir birlik kuramamış olsalar da, yılın belli 

zamanlarında bir araya geldikleri ve birliklerini kutladıkları dini törenler, spor 

yarışmaları ve tiyatro festivalleri vardı.   
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Antik Yunan kültürü, içinde doğduğu coğrafyanın da etkisiyle biçime ve 

güzelliğe olan sıra dışı bir eğilimi yansıtır ve bu tutku özellikle sanatta zaman zaman 

yeni güzellik ideallerinin aranmasına neden olmuştur. Özellikle Klasik Çağ’la 

beraber, felsefenin yanında (Sokrates, Platon) sanatta da (Phidias ve Polykleitos) 

ideal insanı arayış çabaları göze çarpar. İdeal insanı; Sokrates gibi bir düşünür 

erdeme sahip olarak tanımlarken; Polykleitos gibi bir heykeltraş, onu sayısal 

düzenlemeler temelinde biçimlendirmiştir. Onun bu yaklaşımı ise; her şeyin 

sayılardan ibaret olduğunu söyleyen Samos’lu düşünür Pythagoras’ın görüşlerinden 

başka bir şeyi yansıtıyor olamaz.   

Güzellik, doğruluk, ölçülülük ve iyilik gibi kavramların birbiri içinde eridiği 

yani etik ve estetik değerlerin birbirinden ayrılmaz ögeler olduğu kabul edilen Antik 

düşüncenin Klasik Çağı’nda; ideal olan, sanatta sayısal örgüler ve oranlamalar 

yoluyla hedeflenirken; felsefede Sokrates; insanı, erdemli ve ölçülü olmağa davet 

eder. O, bireyin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu savunur ancak tanrı 

tanımazlıkla suçlanıp ölüm cezasına çarptırıldığında, iyi bir yurttaşın, kentin 

kanunlarına karşı gelmemesi gerektiğini söylereyek kaçmayı reddeder.    

Platon ise; gerçeği, olması gerekeni ya da ideal olanı, idealar evreni diye 

adlandırdığı ve soyut kavramların oluşturduğu bir dünyada bulmuştur. Yaşadığımız 

dünya, üzerindeki canlı- cansız her şey ile ideaların gölgesinden ya da yansısından 

başka bir şeyi içermez. Yani Platon’a göre; sanat eserleri, gerçekliğin kopyası 

olmaktan da öte, görüntünün görüntüsünü yansıttığından gerçeğin ikinci derecedeki 

kopyalarıdır.  
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Aristoteles’e baktığımızda; onun bir filozof olmanın yanında bir doğa bilimicisi 

de olduğunu ama tıpkı Platon gibi, yazılarında hemen her zaman sanata değindiğini, 

kuramlarını anlaşılır kılmak için sanat ürünlerinden örnekler verdiğini görüyoruz. 

Gerçekçi bir düşünür olduğundan, ona göre; evreni ancak algıladıklarımız sayesinde 

bilebiliriz ve bu yüzden sanat, bir taklit ürünü değildir. Çünkü örneğin; güzeli, ancak 

güzel nesneleri temaşa ederek tanıyabiliriz.  

Hellenistik Çağ’da; Yunanistan’ın siyasi yapısında meydana gelen karışıklıklar 

ve toplum yapısındaki değişiklikler, düşüncede ve sanatta realist bir anlayışın 

doğumuna neden olmuştur. Bu çağda kentin refahından ziyade bireyin mutluluğu 

önem kazanmış, dönem felsefeleri de -Stoa ve Epiküros- bu amaçla kuramlar 

geliştirerek bireyi kendi kendine yeter olamağa davet etmişlerdi. Haz temeli üzerine 

kurulan bu öğretiler, bu nedenle hazcı felsefeler olarak da nitelendirilmişlerdir.   

Realist anlayışı yansıtan tasvir sanatının ürünlerinde, sıradan insanların günlük 

yaşamlarından kesitler sunulduğunu, gerçekçi portreler yapıldığını ve mimaride daha 

az gösterişli yapılar inşa edildiğini görüyoruz.         

Antik dönemde filozofların sanatsal faaliyetlere eleştirel yaklaştığından söz 

ettik. Ancak en azından Sokrates, Platon ve Aristoteles’in sanata ilgi duyduğunu; 

hatta bir dönem sanatsal faaliyetlerle uğraşmış olduklarını görmekteyiz. Sokrates’in 

gençliğinde heykel ustası olarak çalışmış olduğu ve tiyatroya da yalnızca, yazmasına 

yardım ettiği Euripides’in oyunlarını izlemek için gittiği rivayet edilirdi. Platon ise; 

hemen tüm yazılarında sanata değinmesi yanında, felsefeye başlamadan önce şiirle 

uğraşmıştı. Aslında onun diyalogları da zaten birer edebi eser niteliğindedir. 
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Aristoteles’in ise; her ne kadar bir doğa filozofu olsa da; retorik yani güzel konuşma 

sanatı üzerine dersler verdiğini biliyoruz.  

Klasik Çağ’dan itibaren, özellikle Helenistik dönemde asker ve devlet 

adamlarının portrelerinin yanı sıra filozof portrelerinin de yapılmış olması; 

filozofların dönem sanatında ilgi çeken tasvirler arasında yer aldığını gösteriyor.    

 Sanat ve felsefe her dönemde; gerçekliğe ulaşma çabasında kendi yöntemlerini 

kullanan iki bağımsız araştırma alanıdır ama insan ortak paydasında buluşuyor 

olmaları, onları birbirinden ayrılmaz iki öge konumuna getirmiştir. İşte, Antik 

dönemin sanatını ve felsefesini de, düşünsel bir bütünün parçaları olarak görme 

zorunluluğu buradan kaynaklanmaktadır.    
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KATALOG 

1.Anaksimandros                                                                                    Levha I 

Via delle Sette Sale’deki bir duvarda bulunan kabartma. Halen Roma Terme 

Müzesi’nde sergileniyor. 

2.Antisthenes                                                                                          Levha 2 

Tivoli’de 1774’te bulunmuş yazıtlı herm. İ.Ö 2.yüzyılın gelişmiş Hellenistik 

tarzına uygun. Halen Vatikan Salla delle Muse’de sergileniyor. 

3.Antisthenes                   Levha 2 

Tivoli’de Hadrian’ın Villa’sında ele geçen ve çağdaş bir büst üzerine 

yerleştirilmiş olan baş. Yukarıdaki örnekle çağdaş. Halen Vatikan Galleria 

Geografica’da sergileniyor. 

4.Aristoteles                                                                                             Levha 3       

Aristoteles’in mermer büstünün kara kalem çizimi. 1900’lü yıllarda dikkat 

çekmiştir. Çizimin orjinali, Rubens’e aittir. Halen Vatikan Codex Capponianus’ta 

korunuyor. 

5.Aristoteles                                                                                            Levha 3 

İ.Ö 4.yüzyılın son çeyreğine tarihlenen stiliyle Aristoteles’in başı. Halen 

Viyana Kunsthistorische Museum’da sergileniyor. 

 

  



6.Aristoteles                                                                                            Levha 4 

Yine İ.Ö 4.yüzyılın son çeyreğine tarihlenen bir stille biçimlendirilmiş 

Aristoteles başı. Çağdaş alabaster bir büst üzerinde durmaktadır. Halen Roma Terme 

Müzesi’nde sergileniyor. 

7.Khrysippos                                                                                           Levha 5                    

Roma dönemi bronz Soloi sikkesi. 

8.Khrysippos                                                                                           Levha 5  

Akropolis’in güneydoğu yamacında bulunmuş, başsız büst. Yazıtlıdır. 

Mithras’a adandığı için Roma dönemine tarihlenen örnek halen Atina Ulusal 

Müzesi’nde sergileniyor. 

9.Khrysippos                                                                                           Levha 5 

Akropolis örneğine benzer bir portre. Yuvarlak bir kaideye oturan büst halen 

Napoli Ulusal Müzesi’nde sergileniyor.  

10.Khrysippos                                                                                         Levha 6 

Muhtemelen Euboulides’in, filozofun ölümünü takiben yaptığı ve 

Keramaikos’ta duran heykelinin Roma dönemi kopyalarından. Halen Louvre 

Müzesi’nde sergileniyor. 

11.Diogenes                                                                                              Levha 7  

Halen Villa Albani’deki büyük heykelcik. 

  



12.Diogenes                                                                                              Levha 8 

Roma İmparatorluk dönemine tarihlendirilen mozaik resim. Halen Cologne 

Romisch-Germanisches Museum’da sergileniyor. 

13.Epiküros                                                                                             Levha 9 

1742’de S. Maria Maggiore portikosu kazılarında bulunan yazıtlı herm.Stili, 

muhtemelen İ.Ö 280-270’e ait. Halen Capitoline Museum’da sergileniyor. 

14.Epiküros                                                                                           Levha 10 

1753’te Herculanium Villa of the Papyri’de bulunan yazıtlı küçük bronz büst. 

Stili, yine İ.Ö 3.yüzyılın başlarına ait. Halen Napoli Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. 

15.Epiküros                                                                                           Levha 11  

Düşünürün baş tasvirlerinin ait olduğu heykel biçimi. Bu örnek, halen 

Roma’daki Amerikan büyükelçiliğinin bahçesindedir. 

16.Epiküros                                                                                           Levha 11  

Heykel biçiminin bu örneği ise halen Floransa’dadır. 

17.Herakleitos                                                                                       Levha 12 

Gortyna’da bulunmuş olan ve İ.S 2.yüzyılın geç dönemine tarihlenen 

Herakleitos heykeli. Halen Girit Museum of Heraclion’da sergileniyor. 

 

 

  



18.Herakleitos                                                                                       Levha 13 

İ.S 3.yüzyıla tarihlenen Efes sikkesi. 

19.Herakleitos                                                                                       Levha 13            

Roma dönemine ait mücevher taşı. Halen Atina Ulusal Müzesi’nde 

sergileniyor. 

20.Hermarkhos                                                                                     Levha 14 

Herculanium Villa of  the Papyri’de ele geçen yazıtlı küçük büst. Bronz olan 

örnek halen Napoli Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. 

21.Hermarkhos                                                                                     Levha 14    

 Toskana’da bir Roma Villası’nda bulunmuş mermer heykel. Baş stili, İ.Ö 

270’den daha geç olamaz. Halen Floransa Museo Archeologica’da sergileniyor. 

22.Hermarkhos                                                                                     Levha 15 

Anadolu’da bir Roma Villası’nda bulunmuş olan mermer büst. Stili, İ.Ö 

3.yüzyıla aittir. Halen Budapeşte Museum of Art’ta sergileniyor. 

23.Karneades                                                                                        Levha 16 

Bu büst Ravenna Accademia delle Arti’de sergileniyor.   

24.Karneades                                                                                        Levha 17 

Bu büst ise Basel Antikenmuseum’da sergileniyor. 

  



25.Metrodoros                                                                                     Levha 18 

Yazıtlı herm. Stili, İ.Ö 3.yüzyılın ilk yarısına aittir. Halen Capitoline 

Museum’da sergileniyor. 

26.Metrodoros                                                                                       Levha 19 

Atina’da ele geçen büst. Stili, yine İ.Ö 3.yüzyılın ilk yarısına aittir. Halen Atina 

Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. 

27.Platon                                                                                                Levha 20 

Atina’da bulunmuş Platon başı. Bir Yunan orjinali olan çalışma, İ.Ö 386’dan 

sonraya tarihlendirilir. Halen Cenova’da özel bir koleksiyonda sergileniyor. 

28.Platon                                                                                                Levha 21 

Bu örnek ise Cambridge Fitzwilliam Museum’da sergileniyor. 

29.Platon                                                                                                Levha 22   

Cenova ve Cambridge portrelerinin ait olduğu heykel tipi. Atina’da 

sergileniyor. 

30.Poseidonios                                                                                       Levha 23 

Büst halen Napoli Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. 

31.Pythagoras                                                                                        Levha 24 

Roma İmparatorluk döneminde basılmış bronz Samos sikkesi. 

  



32.Sokrates                                                                                            Levha 25 

Sokrates’in bilinen portre heykelleri iki ana tiptedir. A tipi, daha erken bir 

betimleme tarzını yansıtır ve Sokrates’in ölümünden hemen sonra arkadaşları 

tarafından yaptırılmıştır. B tipi ise, Lysippos’un yaptığı ve Roma Çağı’nda daha 

gözde olan heykel biçimidir. Bu örnek, A tipi olarak bilinen ve İ.Ö 5.yüzyılın geç ya 

da İ.Ö 4.yüzyılın erken dönemlerine tarihlenen çalışmanın Roma Çağı kopyasıdır. 

Halen Napoli Ulusal Müzesi’nde sergilenmektedir. 

33.Sokrates                                                                                            Levha 26  

Lysippos tarzı Sokrates heykelinin Roma dönemi kopyası olan bu herm halen 

Napoli Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. 

34.Sokrates                                                                                            Levha 27 

B tipine ait bu kopya ise halen Roma Terme Museum’da sergileniyor. 

35.Sokrates                                                                                            Levha 28 

İskenderiye’de ele geçmiş ve geç Hellenistik Çağ’a ait mermer heykelcik. Baş 

biçimi, B tipini yansıtıyor. Halen Londra British Museum’da sergileniyor. 

36.Sokrates                                                                                            Levha 29 

Efes’teki bir Roma evinden duvar resmi. İ.S 1.yüzyıl. 

37.Thales                                                                                               Levha 30 

Ostia Palazzo dei Caesari’den yazılı duvar resmi. 

  



38.Thales                                                                                               Levha 30 

Baş kısmı restore edilmiş herm halen Vatikan Galleria Geografica’da 

sergileniyor. 

39.Theofrastos                                                                                       Levha 31 

Mermer herm. Portre tipi, İ.Ö 290-280’lere tarihlenir. Halen Villa Albani’de 

sergileniyor. 

40.Zenon                                                                                                Levha 32 

Yazıtlı mermer büst. Roma dönemine ait bu eserin orjinali muhtemelen İ.Ö 

3.yüzyılın ikinci çeyreğine aitti. Halen Napoli Ulusal Müzesi’nde sergileniyor.  

41.Zenon                                                                                                Levha 33 

Roma Çağı’na ait herm. Portre tipi, yine İ.Ö 3.yüzyılın ikinci çeyreğini işaret 

etmektedir. Halen Kopenhag Ny Carlsberg Glyptothek’te sergileniyor. 
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