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giovanni pico della mirandola

• 1463 

• Modena –
Mirandola

• I. Francesco
(Mirandola
Lordu / 
Concordia
kontu)

• Guilia (babası 
Scandiano
Kontu)

• 3. ve en 
küçük oğul 
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çocukluk ve ilk gençlik

• Latince (ve tahminen Yunanca) eğitimi
• annesi ile kiliseye 
• 1477; Bologna Üniversitesi’nde kilise hukuku
• 1480; annesinin ölümü 

– eğitimini yarıda bırakır
– Ferrera Üniversitesi’nde felsefe

• Padua Üniversitesi
– Aristotelesçilikle tanışır
– İbranice ve Arapça öğrenir 
– bugün artık elimizde bulunmayan Latince ve İtalyanca sonnetler yazar 
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Avrupa gezileri

• takip eden 4 yıl boyunca İtalya’daki hümanizm merkezlerine 
çeşitli seyahatler

• 1485; Paris Üniversitesi

– en önemli Skolastik felsefe ve teoloji merkezi 

– İbn Rüşd’ün öğretileri

– “900 Tez”i burada yazmaya başladığı ve bunu halkın karşısında 
savunduğu düşünülmekte
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Floransa

• 1484 

• Lorenzo de' Medici

• Marsilio Ficino

– Platon’un eserlerini Yunanca’dan
Latince’ye

– aralarındaki felsefi görüş farklılıkları

– Mirandola’yı tüm yaşamı boyunca en 
çok etkileyen ve yönlendiren kişilik
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Perugia

• istirahat

• Keldani’lerin eserleri

– Efes’te toplanan 2. Konsil’den sonra Hindistan ve Ortadoğu’ya göçen 
Nasturiler’in Katolik Hıristiyanlığı benimseyen kolu 

• Keldani gizemi

• İbrani Kabala’sı

• geç dönem klasik Hermetik yazarlar

– Hermes Trismegistus vb
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Kabala, Hermetika ve Eski Ahit

• Kabala ve Hermetika
– Eski Ahit kadar antik
– Eski Ahit kadar kutsal 

• Pico’nun senkretizmi
– tüm bu konular aynı başlığı (kutsallık) farklı bakış açıları ile yorumlamak

• Pico’nun eklektik yaklaşımı
– Ficino’nun etkisiyle yakınlaştığı Platon (kavramlar insanın varlığından farklı olarak 

bilinmeli)
– eğitimini aldığı Aristoteles (kavramların insandan bağımsız olmayarak ontolojik 

varlığından haberdar olunmalı)

• temel amacı 
– aynı fikri farklı kelimelerle ifade ettiklerine inandığı bu iki öğretiyi bağdaştırmak 
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evrensel felsefi bir barış hayali

• Hıristiyanlık 

– daha önceki kültür ve düşünce biçimlerinin kavşak noktası 

– evrensel bir felsefi barışın kurulmasını sağlamak

• Saf hümanizme karşı

• Ortaçağ ve İslam bilginlerinin Aristotelesçi yorumlarının önemine 
inanmakta

• eğitim görmüş herkes İbrani ve Talmud öğretileri üzerine çalışmalı

– Eski Ahid’de adı geçen tanrıyı başka kelimelerle tarif etmekten başka bir 
farkı yok
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Roma

• 1486;

• [Conclusiones Philosophicae, Cabalasticae et Theologicae, 
Roma, 1486 (Felsefe, Kabala ve İlahiyat Üstüne Sonuçlar)] 

– “900 Tez” 

– “İnsanın Değeri Üzerin Söylev”

• tüm masraflarını üstlendiğini ilan ettiği kongreyi toplamak 
üzere işe koyulur

11

prof. d
r. ta

mer akça



Papa VIII. Innocent
• Şubat 1487;

• kongreye yasak ve tezlerin dine uygunluğunu 
incelemek üzere heyet 

– 7 sapkın , 6 kuşkulu 

• 13 tez kitaptan çıkar

• fikirlerinin doğruluğunu savunur

• 1489; 

– Apologia (Apologia J. Pici Mirandolani, Concordiae comitis) 

– Lorenzo de Medici’ye ithaf

• engizisyon mahkemesi

• Apologia’yı inkâr için baskı
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Papa VIII. Innocent
• kısmen sapkın 
• kısmen sapkınlık çiçeği
• birçoğu skandal ve dindar kulaklar 

için rahatsız edici
• çoğu putperest filozofların 

hatalarını tekrarlamaktan başka 
bir şey değil

• «Yahudilerin münasebetsizliklerini 
yeniden alevlendirmeye 
yarayacak” şeyler

• “doğa felsefesi ve sanat 
bahanesiyle Katolik inancı ve insan 
ırkına düşmanca bir tavır içinde”
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Kaçış, Hapis, Dönüş

• 1488; 

• Fransa

• Savoy Dükü II. Philip 
– Vincennes

• Kral VIII. Charles

• Floransa’da 
– Medici koruması

• 1489; 
– VI. Alexander

14

prof. d
r. ta

mer akça



Fiesole

• 1489;

– Tekvin'in yorumu olan Heptaplus (Heptaplus est de Dei creatoris
opere) 

• 1491; 

– De Ente et Uno (Of Being and Unity)

• Disputationes adversus astrologiam divinicatrium (Treatise
Against Astrology) 

– en ünlü ve ölümüne kadar basılamayan eser
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zehir

• 1494; 
– sekreteri Cristoforo de Casalmaggiore

• Savonarola
– güçlü bir Rönesans karşıtı
– dinsel yaşama yönelmesi 
– ölmeden önce Dominiken tarikatı

• 2007; 
– Floransa San Marco Kilisesi’ndeki mezarı açıldı
– arsenik

• antropolojik 
• DNA analizleri
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mezar taşı

Burada Giovanni Mirandola dinleniyor, geri kalanını Tago, Gange
biliyor
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giovanni pico della mirandola

• Katolik kilisesinin ölesiye nefreti ve kitaplarının yakılması

– tek tanrılı tüm dinlerin bir tek Tanrı ile temsil edildiğini öne sürdüğü 
tezinin tartışılması

• doğmakta olan hümanizme, bütün gerçeklerin merkezine in-
sanı yerleştirmekle spekülatif bir anlam kazandırdı

• Kabala’yı Rönesans İtalya’sına taşıdı

• hermetik yazıların bilgeliğin köklerini, felsefe, bilim ve dinin 
bireşimini içerdiğini kabul ediyordu
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İNSANIN DEĞERİ ÜZERİNE SÖYLEV (ORATİO DE 
HOMİNİS DİGNİTATE - ORATİON ON THE DİGNİTY OF 
MAN)
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• Başlık: İnsanın Değeri Üzerine Söylev 

• Alt Başlık: Ya da Rönesansın Manifestosu 

• Yazar: Pico della Mirandola

• İlk Baskı: Roma, 1486.

• Çeviri: Levent Özşar

• Biblos Yayınları 

• Türkçe ilk baskı: 2006

• Sayfa sayısı: 74
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rönesans, hümanizm

• insan Tanrının bir benzeri

• kendince bir dünyası var
– makrokozmoz

– mikrokozmoz

• bir organ değil
– yasası, ağırlık merkezi kendisinde olan özgür, küçük bir dünya 

• dünya için Tanrı = gövde için can 

• insan çevresinde olup biten her şeyin odağında

• evrenin merkezinde
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insanın değeri üzerine söylev

• 15. yüzyılın temel düşüncesini açığa vurmakta

– başka başka felsefelerin uyumu

– din ile bilimin bileşimi

– büyü dizgelerinin özünde saklı duran bilgelik

diyalektik

• seçme özgürlüğü kavramı
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birinci bölüm

• giriş

• “en saygıdeğer babalar”

• insan gerçek ve büyük bir mucizedir
– Saracenli Abdullah 

• tansık sayılabilecek şeyler arasında insandan daha büyüğü yoktur

– Hermes Trismegistus
• insan büyük bir tansıktır Asclepius

– Davud 
• insan meleklerden azıcık aşağıdadır
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birinci bölüm

• insan yaratıklar arasında aracıdır

• kendi altındaki varlıkların beyi olarak yukarıdaki tanrılara yakındır

• duyularının keskinliği, usunun sorgulaması, anlama yetisinin ışığı ile 
doğanın yorumlayıcısıdır

• aklı insanın tanrıdan uzaklaşmasının kaynağı olarak gören anlayışın 
(Augustinus) reddi 

• aklın insandaki tanrısal yan olduğunu savunan Antikçağ felsefesi

– Aristoteles, Nikomakhos’a Etik; Ruh Üzerine
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birinci bölüm

• tam olarak inandırıcı değil

– insanın böylesine koşulsuz bir saygıyı hak etmesinin gerçek ve eşsiz 
gerekçelerine değinmemekte

• temellendirilmemiş savlar 

• temellendirmeyi yapmak
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birinci bölüm

• insan: mikrokozmoz

• can (ruh), özdek (madde) ile meleksi kavrayışın arasında 
yerleşmiş

• insan bu orta konumda durup kalamaz

• imgeler dünyasını aşmak

• gösterilebilir oluşun ötesindeki kendi başına var olanla (saltık) 
birleşmeye çağrılmak
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niçin meleklere ya da takdis korolarına insandan daha 
fazla saygı duymayalım?

• Tanrı evren ve dünyayı yaratarak gösterdiği büyük başarısının 
– anlamını kavrayabilecek
– onun güzelliğini sevecek 
– genişliği karşısında şaşkına dönecek bir yaratık 

• Tevrat’taki yaradılış öyküsüne aykırı 
– Tanrı’nın yarattıklarının takdir edilmesi arzusu yatar

• insan yaratıldı
• yeryüzünde her yer daha önceden dolu

– her şey en üst, orta ve en alt düzeydeki varlıklara dağıtılmış

• hiçbir şey tümüyle verilemez
• bütün öteki yaratıklara bağışlananlardan pay verildi
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Tanrı insanı, yani bu belirlenmemiş imgeyi aldı ve onu dünyanın 
ortasına yerleştirerek şunları söyledi:

• “Ey Adam!
• Sana ne hazır bir yüz ne de özgün, doğuştan gelen bir özellik verdik, ta ki kendi yerini, 

biçimini, yeteneklerini kendin seçesin, onları kendi yargın, kendi kararın ile edinebilesin. 
• Bütün öteki yaratıkların doğası bizim koyduğumuz yasalarla belirlenip sınırlanmıştır. 
• Oysa senin önünde böyle sınırlamalar yok, kendi yüzünün çizgilerini sana koruma görevini 

verdiğimiz özgür isteğinle çizebilirsin. 
• Seni dünyanın tam ortasına koyduk, baktığın yerden dünyadaki her şeyi daha kolay 

görebilesin diye. 
• Seni ne yersel ne göksel, ne ölümlü ne ölümsüz olarak yarattık; özgür olağandışı bir yontucu 

gibi kendini, kendi seçiminle biçimleyebilesin diye. 
• Aşağıya, yaşamın kaba biçimlerine inmek de tanrısal yaşam sürenlerin düzenine çıkmak da 

senin elinde.”  
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birinci bölüm

• insanda her varlığın ilkesinin bulunması
– bütün varlıkların üzerine çıkma olanağı

• insan ortada kalmıştır
– dinamik özgürlük bakımından

• insanın özgür bir varlık olduğuna vurgu
– Nikomakhos’a Etik; 

• insan yaptıklarının sorumluluğunu taşır
• her bir kişi kendi kişiliğini yaptıkları ile inşa eder
• insan belirlenmemiş bir varlıktır 

– her bir kişi, kendi kişiliğini kendi tercihleri, kendi eylemleriyle kendisi kurar 

• «her insan teki kendi yüzünü kendisi seçer»
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ikinci bölüm

• Tanrı’nın aşılmaz cömertliği 

• insanın harika, aşılamaz mutluluğu

• değişmez bir varlık tarzı

– yaratılış hiyerarşisinin en altındaki hayvanlar

– en yüce tinsel varlıklar da yaratılır yaratılmaz ya da yaratıldıktan 
hemen sonra

– hapis
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ikinci bölüm

• bütün olasılıklara gebe tohumlar, yaşamın bütün biçimlerinin 
tohumları 

• onlara bakan insanlarda gelişip meyve verecek

• nereye varacağı her bir bireyinde belirlenmiş değil

• insan bir olanaklar varlığı

• tek karar vericisi tek tek insanlar

• birbirinden farklı 
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ikinci bölüm

• bütün yaratıkların payına düşenlerden hoşnut olmama
– kendini kendi birliğinin merkezinde toplayarak 

– her şeyin ötesinde oturan Tanrı’nın yalnızlığında bütün varlıkları 
aşabilir

• Tanrısal yalnızlık 
– gösterilebilirliği aşan kökendeki tanrısal bir nitelik

• geceye, uçuruma, boşluğa benzer şekilde

– paradoksal yorumbilimsel bir terim
• Tanrının gizine ermenin gizemli ön koşulu olarak usun, anlama yetisinin 

bulanıklaşması, şaşkına dönmesi
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ikinci bölüm

• insan doğasının bukalemunumsu aşkın özellikleri 

– Antik Çağ Filozofları 

• Pisagorcular; suçlu insan=hayvan

• Empedokles; insan=bitki

– kutsal kitaplar

• Hz. Muhammed; Tanrının koyduğu yasadan ayrılanlar= hayvanlaşma 
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ikinci bölüm

• ağacı ağaç yapan 
– kabuk değil, duygusuz ve sorumsuz doğası

• göksel varlıkların özelliği 
– yörüngesel biçimleri değil, uyumlu düzenleri

• melekleri melek yapan
– gövdesiz olmaları değil, tinsel kavrayışa ulaşmış olmaları

• imgelemin hoş biçimlerinden gözü kamaşan ve baştan çıkaran 
dilekleri yüzünden kendi duyularının kölesi olanlar
– artık insan değil, hayvan
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ikinci bölüm

• her şeyi usun kurallarına göre yargılayıp ayırt eden filozof 

– artık göksel bir yaratık durumuna geçer

• gövdesine aldırmayan, bütün bütün usun iç odasına çekilmiş 
katıksız düşünür

– insan etine bürünmüş daha yüksek ve tanrısal bir varlık

– kendini biçimler, dönüştürür, yaşamın her kalıbının özgün gücünü alır 
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ikinci bölüm

• bütün bunların amacı

– seçtiğimiz şey olabilecek koşullarda doğduğumuzun farkında olmamız

• değerini bilmediğimiz yüksek bir durum için doğan bize, hiçbir 
zaman, bu koşulu bırakıp hayvanların ya da anlayışsız yük 
hayvanlarının durumuna düşmemiz söylenmedi

• Siz hepiniz Tanrısınız, En Yüce’nin oğullarısınız

– Kiliseyi karşısına alan söylem
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ikinci bölüm

• insanın böylesine bir cömertliği kötüye kullanma hakkı yok

– özgür seçim hakkı bir armağan

• Bu dünyanın nesi varsa bir yana bırakıp yüce Tanrıya en yakın 
olan, bu dünyanın ötesindeki saraya seyirtelim

• Dinsel gizemlerin söylediği gibi orada ilk sırada seraflar, 
kerubiler, tahtlar vardır 

• Gelgelelim onlara boyun eğmeden, ikinci bir yere duyduğumuz 
sabırsızlıkla, onların saygınlığını, onurunu aşmaya çalışalım
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üçüncü bölüm

• özgür seçim tutkusunu gerçekleştirmek 
• örnek 

– Seraflar
• Tanrı’nın tahtını koruyan, Tanrı sevgisi ve yardımseverlik ateşi ile «yanan melekler»

– Kerubiler
• Tekvin’de Aden bahçesinde "hayat ağacının yolunu korumak için" görevlendirilmiş, 

insan, hayvan veya kuş başlı ve kanatlı olarak tasvir edilen, “yakın olanlar” anlama 
yetisinin görkemi

– Tahtlar
• adaletin sağlamlığı

• onlara bakarak ve onların yaptıklarını yineleyerek onlarla aynı 
düzeye erişebilir 
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üçüncü bölüm

• insanın ödevi 

– eylemde, dalınçta, Tanrıyla birlik olmada, onunla iletişimde yüce 
melekleri geçmeye çalışmak

– diyalektik, zorunlu bir ara basamak 

• Seraf olan (seven )Tanrı’dadır, Tanrı da ondadır

– Seraf’ın severek ulaşılan bütün ululuğu en yüksek düzeyde

• Tahtların yüce gücü aracılığı ile doğru yargı
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üçüncü bölüm

• sorun 

– insan bilmediği bir şeyi nasıl sevip yargılayabilir

• aracı; Kerubiler
– anlama yetisinin ışığı ile insanı Seraf’ın ışığına, Taht’ın adaletine yargılamasına hazırlar 

• en yüce usları birleştiren, öykünülmesi, kucaklanması ve 
kavranması gereken bağ bu

– insan buradan çıkıp aşkın en yücesinde kendisinden geçebilir 

– günlük yaşamın ödevlerine daha donanımlı, daha hazırlıklı dönebilir
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üçüncü bölüm

• Kerubilerin anlama yetisinin örnek alınması?
– etik aracılığıyla tutkuların itişlerini durdurarak

– diyalektik aracılığıyla usun karanlığını dağıtarak
• bilgisizlik ile kötü yaşamın kirini yıkayarak

• ruh arınır 
– tutkular bir daha gemi azıya almaz 

– yeterince sınırlandırılmadıkları için doğal sınırları aşmaz 

• saf ruh 
– doğal felsefenin ışığı ile boyanabilir

– tanrısal şeylerin bilgisi ile en son yetkinliğe ulaştırılabilir
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üçüncü bölüm

• Tanrısal olana ulaşmak 

– maddeyi temsil eden tutkulardan arınarak

– saf bir akıl varlığı olmayı başararak

• Yakup’un merdiveni imgesi

– Tanrı göğün yücesine çıkan bir merdivenin (doğanın) doruğunda

– melekler onun huzuruna bu merdivenlerden çıkarak
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üçüncü bölüm

• Yakup’un merdiveni 

• insanın göksel varlıklarla ve tanrıyla iletişim kurabilmesinin 
temsili

• insanın tanrısal olana aşama aşama ulaşmasının yolu 

– ruhunu dünyaya bağlayan tutkular, arzular gibi maddi etkenlerden 
arındırma

– ruhu dünyaya bağlı olan Tanrıya götüren merdivenden yukarı çıkamaz
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üçüncü bölüm

• gize göre saf olmayanın saf olana dokunması yasak
• Tanrının basamaklarına çamurlu ayaklar ve topraklı 

ellerle oturmak mümkün mü?
– çamurlu ayaklar

• ruhun ayakları 
• ruhun toprağa tutunan kökler gibi yeryüzüne tutunduğu en 

değersiz bölümü
• yanan şehvet ateşini doyurup besler 
• duyusal güçsüzlüğün öğretmeni

– el
• ruhun kolayca öfkelenebilen gücünü 
• isteme yetisinin savaşçısı
• istek uğruna dövüşür
• tozda, güneşte ona yiyecek sağlamaya çalışır
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üçüncü bölüm

• Platoncu anlayış 

– ruhun tinsel, felsefi saflığa ulaşmasını engelleyen yönleri

• gövdenin istemesine egemen olma, törel dürüstlüğün köşe taşıdır

• neler yapmalı? 

– Bu çamurlu ayakları, bu topraklı elleri akan bir ırmakta yıkar gibi törel 
felsefede (etik) yıkayalım da kirli, bulaşık olduğumuz için merdivenden 
çıkmamızı önlemesinler
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üçüncü bölüm

• ruhun saflığı 
– bu basamakların adım adım, hiçbir noktasında sapmadan, yolu yordamı, 

sırası sekisiyle çıkıp inerek yürüyerek
• söyleşi ya da akıl yürütme sanatıyla hazırlanılmalı

• Kerubilerin tini ile esinlenilmeli

• merdivenin (doğanın) bütün basamakları aracılığı ile felsefe 
yapılmalı

• varlığın ta içine işleyebilmek mümkün 

• merdivenin üzerinde buyruk veren babanın bağrında kuramsal 
bilginin mutluluğunda, yetkinlik ile barışı bulmak
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üçüncü bölüm

• ruhumuzun ikili yapısı

– her şey dostluk-düşmanlık, savaş-barış aracılığı ile olmakta

• savaş durumunu aşmak ancak felsefe ile mümkün

• etik

– içimizdeki aslanın tutkulu öfkesini, şiddetini, onun içinde kılıktan 
kılığa giren kabalığın usdışı itelemelerini sınırlar

– et ile tin arasında çiğnenilmez bir barış anlaşması kurar
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üçüncü bölüm

• ruhumuzun ikili yapısı

– her şey dostluk-düşmanlık, savaş-barış aracılığı ile olmakta

• savaş durumunu aşmak ancak felsefe ile mümkün

• diyalektik

– çatışan sözler kalabalığının, kılı kırk yaran akıl yürütmelerin ortasında, 
kaygı ile belirsizliğin parça parça ettiği uslamlama bozukluklarını bir 
araya toplayıp düzenler 
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üçüncü bölüm

• ruhumuzun ikili yapısı

– her şey dostluk-düşmanlık, savaş-barış aracılığı ile olmakta

• savaş durumunu aşmak ancak felsefe ile mümkün

• doğa felsefesi

– düşüncelerin bütün tarafları kızdıran, şaşırtan, dağılan usu parçalayan 
çatışmasını azaltır 
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üçüncü bölüm

gerçek ve sarsılmaz barışı sağlamak sadece tanrıbilimin 
ayrıcalığında
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üçüncü bölüm

• Hz. Musa’dan alıntı
– Daha kirli olanlar (etiğe gerek duyanlar) 

• kendilerini arıtıncaya kadar Teselya rahipleri gibi göğün altında, tapınakların dışında 
yaşayacak 

– Yaşamını düzene koyanlar tapınaklara alınabilir
• kutsal kaplara dokunamaz

• önce diyalektiğin yardımıyla felsefenin kutlu onuruna hizmet etmeli

• felsefe rahibi olarak, ulu Tanrının çok renkli tahtını düşünebilir

– Yüce tanrıbilim aracılığıyla tapınağın en derin odalarına 
• görüntülerle aramıza giren bir örtü olmaksızın tanrısallığın parıltısının, onurunun 

tadını çıkarabilir
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dördüncü bölüm

• felsefe yapmak için yüreklendirmek

• bir ödev olarak felsefe çalışmaya zorlayan nedenler

• içrek topluluklara kabul
– arıtıcı denilebilecek yollar

• etik

• diyalektik

– büyülü doğanın felsefe aracılığı ile yorumlanması

• Musevi ve Hıristiyan geleneklerin köklerinin kadim uygarlıklarda 
aranması gerektiği
– Kilise tarafından sapkın olarak ilan edilmesinin gerekçelerinden
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dördüncü bölüm

• ayrıcalıklar

– bütün insanca kaygılarını bir kenara bırakmak 

– yazgının getirdiklerini, gövdenin mallarını küçümsemek

– yeryüzünde otururken Tanrı sofrasına konuk olmak

– bir ölümlü iken sonsuzluğun nektarını içmek
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dördüncü bölüm

• etik
– tutkuların gücünü en uygun denetimle ahenkli bir uyuma ulaşacak biçimde 

sınırlar 

• diyalektik 
– usu buyrulan ileri düzeye yükseltir

• göksel uyumu duymak mümkün olabilecek
– Platon’un dört tanrısal esinleyici -maniai- öğretisi; 

• Apollon; bilicilik esini
• Dionysos; gizem delilik esini
• Muse; şiirsel delilik esini 
• Afrodit ile Eros; sevi deliliği esini
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dördüncü bölüm

• Tanrı evinin zenginliklerine (kuramsal bilginin 

mutluluğunda, yetkinlik ile barış) ulaşmak

– felsefe 
• doğanın görünür imlerini (doğada, gerçek olarak varolan, oluş ve 

yokuluş içinde, zamanda varolan nesneler, ağaç, kuş, taş…) 

• Tanrının görünmez imlerini (evrende görünür imleri: doğa 
yasaları) 

• var olan, var olagelen her şeyi görünmez 
bengiliğin (sonsuzluk, ebedilik) asası ile ölçebilme

• şeylerin ilk güzelliğini kavrama (arkhe-Platoncu idea)

mümkün olacak
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dördüncü bölüm

• Delfoi Tapınağı’nın üç aforizması
1. Megen agan: “Hiçbir şeyde aşırı olma” 

• etiğin konu edindiği “orta” kavramıyla, bütün erdemlere yerinde bir ölçü getirir

2. Gnothi seauton: “Kendini bil” 
• insanı doğanın tümünü araştırmaya çağırır

• insanın doğası, tüm doğanın bağlayıcı halkası, “karma iksiri”dir

• Zerdüşt, Platon ve Alkabiades’in yazdığı gibi “kendini bilen, kendinde olan her şeyi 
bilir”

3. Salutation ei: “Sensin” 
• doğa felsefesi aracılığıyla kendini bilme bilgisini edinerek aydınlanan ve Tanrıya 

yaklaşmış olan insanı işaret etmekte
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dördüncü bölüm

• Pisagor

• “hiçbir zaman kovaya oturma”

– hiçbir zaman uslamlama gücünü yitirmesine neden olacak tembel bir 
kımıltısızlık içinde olma

• us, her şeyi sınayan, yargılayan ve ölçen yetidir 

– nous insandaki tanrısal yandır

– insan nous ile tanrısal temel etkinlik olan theoria etkinliğini 
gerçekleştirir
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beşinci bölüm

• felsefe çalışmayı ve tartışmayı kınayanlara cevaplar

• felsefe çalışmaları onurdan, ünden çok horlanmaya, hakarete 
uğramaya yol açmakta

• yarar sağlamadıkça ya da o kişinin işine gelmedikçe göz önüne 
alınmamakta
– doğanın yolları

– evrenin planı

– Tanrı’nın amacı

– yerin göğün gizleri vb

58

prof. d
r. ta

mer akça



beşinci bölüm

• felsefeyi ticarete indirgeyenler 
– bilge? 

• bütün yaşamları kazanmak ile tutkuda yoğunlaşanlar
– bilgi için bilgi

• felsefe yapmak için felsefe 
– usun tımar edilmesi 
– gerçeğin bilgisi

• kendini düşünceye verebilmek için bütün kişisel, kamusal kaygıları bir yana 
bırakmalı

• felsefeden 
– ötekilerin yargılarından çok kendi inançlarına dayanmak
– yaptıklarının ve söylediklerinin kötü olup olmadığından çok, iyi düşünüp düşünmediği 

konusunda kaygılanmak öğrenilir
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beşinci bölüm

• felsefede açıkça tartışma önemli
– İbranilerin bilge kişi tanımı

– barzel (kılıç)
• Eski Ahit’te 76 kez 

• kelime anlamı ve metaforik olarak demir 

• barzel
– fiziksel güç

– sertlik

– zorluk

– direnç
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beşinci bölüm

• demiri demire sürterek bilemek

– bir bilgenin başka kişinin tinsel varlığını tavına getirme yolunu 
simgelemekte

• ham taş

• Ferrum ferro exacuitur / Et homo exacuit faciem amici sui

– Demir kendini demirle keskinleştirir / İnsan da yoldaşının anlağını 
keskinleştirir
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beşinci bölüm

• Keldani örneği:
– doğuştan alnına filozof olmak yazılmış bir adam 
– Mars’ın Merkür ile üç ayrı açıdan karşılaştığı bir horoskop

• toplantılar, tartışmalar bir yana bırakılırsa
– tüm felsefe tembel, uyuşuk bir şey olurdu

• astrolojik bakış noktası 
– “üçgen bakış açısı içinde”
– görme organının 1200 açı oluşturması 

• en uygun bakış açıları
– bu durumdaki filozof hermetik anlama yetisi (Merkür) ile Mars’ın savaş gücünün 

kavuşumunun en üst seviyesinde olacaktır 
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beşinci bölüm

• 900 tez neden tartışılmalı 
– genç yaşının (sadece 23 yaşındadır) bu konularda tartışmaya girmek için bir 

engel oluşturmamalı 

• Sonuçta en güçsüz kişi bile bunlardan sakınmamalı, elinden geldiği 
ölçüde tartışmaların ardında olmalı. 

• Çünkü üste çıkan, alt edileni yaralamaz, tersine ona bir şeyler 
kazandırır. 

• Tartışmayı yitiren, evine döndüğünde oradan, evden ayrıldığı andan 
daha varlıklıdır; açıkçası gelecekteki bir tartışma için daha iyi 
eğitimlidir, daha iyi silahlanmıştır (barzel).
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altıncı bölüm

• kapanış 

• başkalarının çabalarına sınır koymak, Cicero’nun dediği gibi 
“daha çoğun daha iyi” olduğu şeylerde ortalamayı istemek hem 
yakışıksız hem de kusur bulmaya yönelik bir davranıştır

Güçler yenilse bile cesaret övülecektir,

Büyük bir tartışmada, istemiş olmak yeter.
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