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VURAN YARATıCı FELSEFE SiSTEMLERİ:
EPIKUROSÇULUK VE STOACıLIK

-11MURAT ARSlAN
Stoacılık

da aynı Epikurosçuluk gibi insanın mutamaçlardI. Fakat Stoacılar bu mutluluğu
Epikurosçular gibi hazda değil 99 bilgelik ve erdemde -erdem teriminin Stoacı anlamında 'oo - ararlardı 101. Stoacılara göre, yalnızca erdem terimi tam
anlamıyla iyiydi ve akılla uyumlu bir bütünlük
içindeydiıoı . Kötülük insanı mutsuz, erdem mutlu
edeceği için, bilge kişi duygularına hakim olabilir
ve kötülüğü ruhundan çıkartıp atabilirdi. Bu yüzden Stoacılar doğaya uygun yaşamaya çalışırlardı;
çünkü doğa, insanı erdeme ve akılla uyumlu bir
yaşama götürürdü lO3 • Yaşama sanatı nesnelerin doğasının üzerine sağlam bir bilgiyle oturtulmalıydl.
Böylelikle doğru düşünmesini ve doğaya uygun
davranmasını öğrenen, ahlakı akla dayandıran insan hiçbir davranışında yanılmaz, bütün bedensel
tutkularına hakim olabilirdi 104. Şöyle ki: Doğayı
bütün genişliğinde görebilen, onun her gün deği
şen yüzünü seyredebilen ve yalnızca kendini değil, bütün dünyayı koskoca evrende küçücük bir
nokta olarak düşünebilen insan, her şeyin gerçek
değerini anlayabilirdi. Bireysel bir öğreti olarak,
Stoa Felsefesi'nde de kendi kendine yetebilme, ve
kendinin efendisi olma ideali vardı lO5 •
lulUğunu

Stoacılık,

Epikurosçuluk'tan

farklı

olarak

uygarlı

ğı reddetmeyerek, yüksek bir insanlık anlayışı benimsemiş, insanın toplum içindeki yaşamına

,
4

önem vererek, onun dünya ve devletle olan ilişki
lerinde yardımcı olmayı ödev saymış ve onu politikanın içinde yer almaya teşvik etmiştir lO6 • Böylece ahlak felsefesinde ilk kez ödev fikri ortaya atıl
mış ve yüksek düzen karşısında sorumluluk duygusunu Stoa yaşam felsefesinin temel prensiplerinden biri haline gelmiştir ,07 • Ayrıca Stoacılar
Hellenistik Dönem'le birlikte şekillenen tarihi ve
sosyalgelişmeıerin -bif-soiiucu -olarak, insanların
birbirlerinin kardeşi olduğu görüşü benimsemiş
ler, millet, din, dil ve etnik köken ayrımına son

vermeye · çalışmışlar ve insanın sosyal ideali olan
kozmopolit bir dünya yurttaşlığı ülküsü oluştu
rulmaya gayret_ etmişlerdir. De_\,!~t görüşü açısın
dan ise, bütün dünyayı içine alan evrensel bir devlet gereklidir ve bu devlet doğdukları ve içinde yaşadıkları topraklarında güneş batmayan Roma lmparatorluğu'dur ,08 .

M.ö. IL-I. yüzyıllarda Rhodos'lu Panaitios (M.ö.
ca. 185-109) ve Apameia'lı Poseidonios (M.ö.
135-51) Stoacı öğretiyle Platon ve Aristoteles'in
düşünceleriyle birleştirdiler.Pamiitios'un Romalı

ünlü komutan P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus'un (M.ö. 185/4-129) arkadaşı olması ve
onun özellikle Babilli Stoacı filozof Diogenes'ten
etkilenmesi Stoa Felsefesi'niR Roma'ya yerleşme
sinde etkili olmuştur '09 . Hellenlerin teorik olduğu
ölçüde pratik olan Romalılar bu öğretiyi eklektizm'den" ove karışık düşüncelerden arındırıp sadeleştirerek, Romalılaştırmışlar ve onu kendilerine
uygun ve yararlı bir biçime sokarak kullanmaya
başlamışlardır ııı . Çünkü bu dönemde Stoa Felsefesi'yle Roma'nın hakim siyasal eğilimi olan imparatorluk yönetimi arasında tam bir uyum olduğu
gözlemlenmektedir' Il .
Panaitios bir yandan Eski Stoacı öğretilerden özellikle ahlak anlayışındaki sertliği yumuşatarak sadeleştirirken , öte yandan Stoacıhk'taki teorik ilgileri çoğaltmıştır. Bu dönemde Orta Stoa, Akademia ve Lykeion'dan etkilenerek, Platonik ve Aristotelesçi düşünceleri kabul etmiş, böylece Eski
Stoacılık'tan uzaklaşmıştırllJ. Aynı şekilde dönemin kuşkucularından da etkilenen Panaitios, kuş
kucu Karneades'in etkisinde kalarak Orta Stoa'ya
ihtiyatlı bir çekingenlik de getirir. Eski Stoacıların
değer verdikleri kahinlik anlayışından kuşku duyarak, dışsahtkilere Eski Stoa'nın vermiş olduğu
değeri inkar ederek, rasyonalist bir düşünce anlayışını benimsiyordu. Stoa'nın fizik öğretisinde
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sürmüş -bu anlamda Eski Stoacılığa dönmüşOrta Stoa'yı kuşkuculuktan kurtarrnıştır llo .

;1 :

Kameades

kökleri Herakleitos'a kadar dayanan, evrenin periyodik olarak ateşe döndüğü düşüncesini l14 ve evrenin bir yanma süreci olduğu gibi temel düşün
celeri reddederek, Aristoteles'in evrenin sınırsız
olduğu görüşünü kabul eder ll5 . Gerçekte Panaitios temellerini -attığı OrtaStoa' Felsefesi'ne uzlaştı
ncılık getirmiştir fakat böylelikle Stoacılık çok daha az "idealistik" bir öğreti haline gelmiştir 6 •

l', ;.

Panaitios'un en önemli öğrencisi olan Poseidonios
ise, onun tam tersine sistemli bir dünya görüşü
gereksinmesini dogmatik -kuramsal- olarak karşı
lıyor ve rasyonalist -akılcı- anlayışından çok empirik -deneyimci- düşünce anlayışını benimsiyordu. Çünkü, Poseidonios felsefeyi pozitif bilgiye
dayandırmak ve bilimlerle sıkı bağlantı haline getirmek istiyordu 117. Ona göre, evren canlı bir organizmaydı ve bu organizma içerisinde yer alan her
şey birbirine bağlıydı. Poseidonios da aynı hocası
gibi Akademia ve Peripatosçular'ın öğretilerinden
etkilenerek, insandaki ruh kavramını Platon-Aristoteles felsefesinin çerçevesinde ele almakta ve ruhu "akillı" (= loiistil<on) ve~akıllı~olmayan (,;;, alogistikon) olmak üzere ikiye ayırmaktaydı" s . Aynca ruhun ölümsüzlüğüne inanıyordu. Ruh insan
bedenine girmeden önce de vardı ve insan öldükten sonra da var olmaya devam edecekti. Fakat
önce yeryüzünde bir temizlik geçirecek sonra da
gökyüzüne yükselerek orada her şeyin tam bilgisine erişmiş olarak mutlu bir yaşam sürecekti 119.
Böylelikle Poseidonios, öğretmeni Panaitios'tan
aynlarak, kahinliği kabuLetmiş;_ tekrar duygu öğ
retisini benimsemiş; evrenin periyodik olarak ateşe döndüğü, Stoacıyangın ' öğretisini yeniden ileri

ve

Genel olarak Stoacılık ve Epikurosçufuk aKımlan
na bakıldığında aslında bunlar arasında gerçekten
çok az farklılık olduğunu görülürııı; çünkü, hem
Zenon hem de Epikuros, materyalisttiler -maddeci-; tann kavramına yeni bir anlam getirerek ve insanlar üzerindeki ölüm korkusunu silmeye çalışa
rak, ölümden sonraki yaşamı yani, cennet-cehennem kavramlannı dışlamışlardır 122 • Bu bakımdan
her iki felsefe sistemi de dinle çarpışmıştır, fakat
bu çarpışma en açık şekilde Epikurosçuluk'ta
kendini belli etmiştir 123 • Epikurosçular ve Eski
Stoacılar ruhun mutlak ölümsüzlüğü düşüncesini
reddettiler. Onlara göre, ruh vücut içindeki vücut
gibidir; bu birliktelik mükemmel bir biçimde ruhun ve bedenin birbiri içinde kaynaşması ve kanşması sonucunda oluşmuştur ve aynı rüzgann
ısıyla birleşmesine benzer bir bütünlük göstermektedir. Fakat insan öldüğü zaman ruh da etkinliğini ve gücünü kaybederek dağılırdııı,,; ölümsüzlük ise, sadece Tann'ya özgüydü 125 • Hem Stoacı
lık'ta hem de Epikurosçuluk'ta gördüğümüz kişi
sel mutluluğa, ruhsal nuzura'-erişme ve insanın
kendi kendine yetebilme ideali vardı 126 • Kadın erkek, yaşlı genç ve özgür köle aynmı yapmaksızın
bütün insanlan birbirlerine eşit ve kardeş sayıyor
lar 127 , tüm insanlar için adalet isteyen hukuk anlayışını benimsiyorlar, herkesi tek bir devlet altında
birleştirmeye yönelten kozmopolit yaklaşımı destekliyorlar ve dönemin sosyal, siyasal ve kültürel
bakış açısını açıkça gözler önüne seriyorlardılls .
Her iki felsefe sistemi de pratik felsefeye kuramsal
felsefeden daha çok önem veriyorlardı 129 ; yani her

Poseidonios
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türlü sosyal, ekonomik ve idarı sorumluluğun
ötesinde insanın ·bağımsızhğınıve- mutluluğunu
ön planda tutuyorlardı l3O •

Ahlaksal açıdan yoğunlaşan ve felsefelerini ahlak
ve yaşayış bilgeliği üzerine kuran bu iki felsefe sistemi metafiziksel Öğretilerini kendi başlanna yeni
kavramlar ve kurgular üreterek yeniden yaratmak
yerine Sokrates öncesi Öğretilerden ödünç alarak
bunlar üzerine oluşturdular. Stoacılık Herakleitos'un dünya görüşünden, evrenbiliminden ve fiziğinden yararlanırken J3l ; Epikurosçuluk, Leukippos ve Demokritos'un atomculuğuna başvuruyor
du 132 • Aynca daha ileri giderek ahlaksal açıdan
i
ürettikleri felsefe sistemlerinde bile Sokrates soni
...J
rası öğretilerden yararlandıklan oluyordu. Bu anlamda Stoacılar ahlaksal açıdan önceleri Sokrates'in öğrencilerinden olan ve Kynizm'in kurucusu Antisthenes'in felsefesinden ve dönemin
Kynizm temsilcilerinden Krates'in doktrinlerinin
etkisinde kalarak, dışandan gelen bütün etkilerden bağımsızlığı, isteklerin bastırılmasını öğren-,-1--mişleL ve süregelen geleneksel inanç ve davranış
--:,::~ - - - - - biçim-leriJie-ilişkin y-~ni -fikirler -il-eri sürmüşlenftir.
-=1 Ayrıca Stoacılar, Kynikler'den farklı olarak siyasal
-. j
yaşamı ve devleti hor görerek aşağılamamışlar ve
~~L-bilge_dbiLinsanıın hı em kdendisi he.mdde -htaplkUffiıu
. 'jr]' _açısın an yatar i oacağı üşüncesın en are et e
kamusal görevlerde etkin görevler almışlardır.
i
Epikurosçular ise, gene Sokrates'in öğrencilerin
olan Aristippos'un hazcılığınının etkisinde kalmışlardırm. fakat esas itibariyle, her iki okul da
başlangıçta Sokrates öncesi ve sonrası felsefe
i

- '._--- -

...:.cl
i

i
i

·1

·1
,~

i

~-------

hemen aynı zamanda kUİttfa:ıi.-sroa-'ükulu gibi,
doğrudan dOğruya siyasal konularla uğraşma
rrlışm-ve siyaseti ancak anlak-ögrehsinl ilgilendirdigiolçüde-aikkate almıştif 13ô• "Bubakımaan "Rei------ lenistik dönernde-'Rbmalılarmrafınuanilgiyle -kar--
şılirımamış ve natta dışlandiğı zamanlar dahi 01muşturm. Diğer yandan bu okulun siyasal yönleri, bütün ilgi alanı an nı politika dışında yönlendirmiş olan Akademia ile Lykeion'dan daha çoktur.
fakat Stoacılık, her türlü koşula uyum sağlayabilen yapısı, ödev-görev anlayışı ve bütün halklan
bünyesinde toplayan evrensellik ilkesi disipliniyle
her çeşit insana seslenebilmiştir. Aynca devlet düşüncesi bakımından Hellenistik Devrin ve dönemin en büyük imparatorluğunun, -Roma lmparatorluğu'nun- siyasal ideolojisini ve düzen anlayışını yönlendiren en temel felsefe sistemi haline gelmeyi başarmıştırlJB.

landığını yansıtması açısından değer taşımakta

·1

i

Dört büyük Hellen okulundan biri olarak kabul

-echlen na~c:iJ;plKUIQsçu_-Q15u:ı:;:::kej19işlyJ~ ~he~en: __ ; ~;~-~_

Sonuç olarak, Epikuros ve Zenon'un felsefesinin
bir yandan Hellenistik Dönem insanı
nın çevresinde cereyan eden ekonomik, sosyal,
idarı ve kültürel olaylara karşı sergilediği tutumunun aydınlığa kavuşturulmasına yardımcı olurken
diğer yandan da Hellenistik Dönem'le birlikte felsefenin hem kozmopolitleşmiş . olan halk _hem de
siyası iktidar sahipleri tarafından ne şekilde karşı

:1

~i

akımlanndan etkilenmiş olsalar bile, kendilerine
has özgün felsefe sistemlerini oluşturmuşlar ve
hiçbir zaman taklitçilik yoluna gitmemişlerdir l34 •

anlaşılması

.r

i

Antisthenes

Sahates

dır l39 •
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DlPNOTLAR
99. Diog. Laett. vii. 144 v.dd.; aynca bk. ANGUS 1928:
246.
.100. Stoacilaragöre erdem, teonf vepr.ifik-o[mak üiere
ikiye aynlırdı. Teorik erdem eşya hakkında dogru bilgi
edinmek, pratik erdem ise akla uygun davranmaku.
Stoacılar teorik ve pratik erdemi elde ederek ve bunlan
birbirleriyle birleştirerek bilgelige ve dolayısıyla mutluluga ulaşmaya çabaladılar. Bilgiyle eylemin birligi düşüncesi, Stoacı ögretinin ana özelligi olup; "ahl~kça yetkin olma" anlayışı bilge idealinde ortaya konmuştur.
Çünkü Stoacı felsefede bilgelik erdemli olmakUr ve bilge kişi aynı zamanda erdemli kişidir. Felsefe olmaksızın
erdem de olmaz ve felsefe, erdemin erdem yoluyla ögrenimidir. Sen. Ep. ii. 89. 8; Diog. Laett. vii. 92; konuya ilişkin olarak bk. Ar. Did. 61 d-g; Galen. 65 t; ANGUS 1928: 235; FRlTZ 1957: 965; HANÇERLIOCLU
1995 6 : 116; GÖKBERK 19989: 94.
LO i. Diog. Laert. vii. 87 v.dd.; aynca bk. Ar. Did. 41 h;
HANÇERLIOCLU 1993 8 : 382 v.d.; 1995 6 : 116; COPLESTON 19962: 21.
102. Diog. Laert. vii. 89; aynca bk. COPLESTON 19962:
23.
103. Ar. Did. 63 a-b; aynca bk. MOMMSEN 1930': II1.
402 v.d.; HANÇERLIOCLU 1995": 116 v.d.; COPLES·_·TON-19962:-21. -"~ .-_'',,...,,.~ c ' 'c-- .' - .' " ' - ' _ . '..
· 1O:4:- HANÇERHGGblJ- 19938 : . 333; GÖKBERK.19989 :_
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117. GÖKBERK 19989 : ıo3 v.d.
118. GÖKBERK 19989: 104.
119. Sen. Ep. iii. 104. 22; Diog. Laert. vii. 157; aynca bk.
GÖKBERK 19989: 104. '
120. COPLESTON 1996 2: 46 v.dd.; GÖKBERK 19989:
ıo4 v.d.
121. BARNES 1986: 374.
122. Sen. Ep. i. 24. 17; 26. 7-10; Sen. Prov. vi. 8-9; aynca bk. ANGUS 1928: 231; 246; BARNES 1986: 375
v.dd.; POLLlTI 1990': 8; HANÇERLIOClU 1995 6 :
113; GÖKBERK 19989: 93.
123. Sen. Ep, i. 24. 17; aynca bk. GÖKBERK 19989: 83;
88 v.dd.
124. Epik. Ep. i. 63; Lucr. iii. 328 v.dd. ; 446-474; 698712; V. 60-62; aynca bk. Diog. Laert. vii. 157= SVF ii.
811; BRINK 1957: 325.
125. BARNES 1986: 375 v.d.; ACAOCULLARI1994: 392
n. 73; GÖKBERK 19989: 94.
126. Sen. Ep. i. 9. 19; aynca bk. COPLESTON 19962 : 9.
127. Sen. Ep. i. 17. 3; 31. II n. 49; 71. 27; 121 . 14; Ad
Marc. 25. 5; Cic. de repovi. 26; Epik. Ep. iv. ll; 26-27;
aynca bk. SVF i 179; ANGUS 1928: 233; 236; MANNING 1989: 1520 v.dd.; HANÇERLIOCLU 1993 8 : 383;
1995 6 : 113.
128. POWTI 1990': 10 v.dd .; ACAOCULlARl 1994:
. 399 .
- -_._-129.ANGUS 1928: 243; GÖKBERK'-19989~:8:3~-"----'

105. Sen. Ep. i. 9. 19; konuya ilişkin olarak bk. ANGUS
130. ANGUS 1928: 236; ACAOCULLARI 1994: 393;
.. , -1928:.:236; BARNEs-,1986;;31:1;"fQU1:n:-,l.99~BAN-, ,. :-; GÖKBE~ J9989: .8I:Y4d.~ 9Ly:-dcL~~--,.ö:'c_'=c,_' '='='=-:C,'.c
- 'ÇERLIOCLU 19938 : 383';,COPLESION 199~2~ r,24. -'
l31. Cic. de nat.'deor. i.-39;'AeL i: I '-' 33; Ei.ıs: '''PE xv.--1:-'t~
106. Diog. Laett. vii. 121; aynca bk. BARNES 1986: 372.
2; SVF i 120.
107. Cic. de fin. iv. 56; Diog. Laert. vii. 25; ıo8 v.d.; ayn132. Cic. Acad. i. 39; de nato deor. ii. 19; 23-24; 57; Galen.
ca bk. ANGUS 1928: 242; GÖKBERK 199W: 95 .
i. 14. n. 3; SVF 198; 120; 171; 531 ; LI 593-595; 666
v.dd.; 616; 620; II 74; aynca bk. LAPIDGE 1989: 1382
108. Cic. de fin. iii. 63-64; de repo i. 8; iii. 23; leg. i. 23;
v.d.; 1387 n. 29 v.d.
Sen. de Otio iv. 1; konuya ilişkin olarak bk. ANGUS
1928: 236; 240; MOMMSEN 1930': III. 402 v.dd. ;
133. BARNES 1986: 269 v.dd.; POLLITI 19904 : 7 v.dd .;
. _ ~ HANÇERLIOClU 1993 8 : 383; ACAOCULLARI 1996 2:
ACAOCULLARI 1994: 402; HANÇERLIOGLU 19956 :
48 v.d. n. 40 v.d.; COPLESTON 19962: 25 v.d.
- 112 v.d.; COPLESTON 19962: 8; 25; 36 v.d.
109. LAPlDGE 1989: 1385.
134. COPLESTON 19962: 8; 25; 36 v.d.
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