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Öz

Thales’ten günümüze kalan şüpheli birkaç ifadeyi göz ardı edecek olursak
Anaksimandros bildiğimiz anlamda felsefe yapan, bir sistem geliştirme çabasındaymış
gibi görünen ve bunları yazıya aktaran ilk kişidir diyebiliriz. Bu bağlamda
Anaksimandros üzerine yapılan her çalışma bir ilk çağ felsefesini anlama çabasıdır.
Diğer tüm Presokratik filozoflar ilk önce onun çerçevesini çizdiği problem üzerine
düşünür, onu düzeltir ya da yadsır ve bu süreç sonunda Platon ve Aritoteles ile başlayan
sistematik felsefeye giden yoldur. Bu çalışmada, Anaksimandros’un varlık anlayışını –
eğer onu metafizik olarak adlandırabilirsek, metafiziğini- inceledik. Anaksimandors, ilk
çağ felsefesinin temel problemi olan Birden Çokun nasıl oluşabildiği sorununa karşılık,
Çokun başlangıçta Birde zaten mevcut olduğu fakat onun henüz ayrışmadığı şeklinde
bir cevap ortaya koymuştur. Bu anlamda ἄπειρον’un Çokluğu doğurabilecek Birlik
olarak uzamda ve zamanda sınırsız ἀρχὴ olduğu söylenebilir. Elbette bu Aristotelesçi
anlamda bir potansiyel-aktüel durumu değildir; her şeyden önce bu Anaksimandros’un
dilsel olarak faydalanabileceği bir ayrım değildi. İkinci olarak ise ἄπειρον’daki karşıtlar
başkalaşmazlar, yalnızca ayrılırlar ki bu fiziksel bir süreçtir. Anaksimandros’un
metafiziğinde bu durum varlıkla birlikte ona içkin olduğu düşünülen hareketin
zorunlu bir sonucudur. Bu bağlamda Anaksimandros’un metafiziği temelde doğadaki
düzenin nasıl başladığını doğanın kendisi ile çelişmeyecek bir biçimde ortaya koyma
çabasıdır. Bu çabanın içerisinde gözlem olduğu kadar spekülasyon da mevcuttur ve bu
bir bakıma da kaçınılmazdır. Sonuç olarak günümüze dek ulaşmış birkaç fragmandan
anlayabildiklerimizle söyleyebileceğimiz şey, Anaksimandros’un altıncı yüzyıl düşünce
atmosferinden bütünüyle bağımsız olmasa da doğa üzerine akla ve gözleme dayalı bir
açıklama getirme amacı taşıdığıdır.
Anahtar Kelimeler: Anaksimandros, Apeiron, Karşıtlar, Hareket, Arkhe.
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Anaksimandros’u Varlık üzerine düşünen filozoflardan biri olarak saymakta
hiçbir beis yoktur. O, bugün felsefede temel terimlerden olan ἀρχὴ’yi, bu anlamıyla
ilk kullanan kişidir;1 diğer yandan Anaksimandros “görünmeyen” kavramını problem etmekle felsefeye olduğu kadar fiziğe de köklü ve geri döndürülemez bir etkide
bulunmuştur (Guthri, 2011:11). Üçüncü olarak, karşıtlar fikrini felsefi bir problem
olarak gündeme getiren de yine kendisidir.2 Bir anlamda yukarıdakilerin bir sonucu
olarak Anaksimandros’u önemli kılan bir başka husus ise onun öğretisini anlamanın bütün bir Presokratik felsefeyi anlamada temel teşkil ettiği gerçeğidir. Doğayı
bir bütün olarak ele alan ilk filozof olması bağlamında aldığımızda diğer tüm Presokratiklerde gördüğümüz problemlerin Anaksimandros’un sisteminden kaynak
aldığı görülebilir. Dahası bu bağlantıyı Platon ve Aristoteles’e dek uzatmakta da
pekâlâ mümkündür.
Çalışmanın amacı bir bütün olarak Anaksimandros’un metafiziğinin genel hatlarını belirlemek olsa da ikincil bir amaç olarak onun düşüncesinin ἀρχὴ
probleminden daha fazlasını içerdiğini ortaya koymaktır.3 Bu bağlamda şu soruların tartışılması planlanmaktadır; (1) Anaksimandros’ta karşıtların anlamı, ve (2)
ἄπειρον’un ne olduğu.4

1. Karşıtlar
Doğada karşıtların mücadelesinin varolduğu düşüncesi Yunan düşüncesinin
köklü bir arka planıdır. Anaksimandros ise bunu, bildiğimiz kadarıyla, bir sistematik içerisinde görmeye çalışan ilk kişidir. Anaksimandros’un kitabından günümüze
kalan ve sahihliğinden şüphe etmeyeceğimiz tek fragman da karşıtlar üzerinedir;
1
2
3

4

Aristoteles ile Simplikios ve Plutarkhos buna tanıklık eder.
Bunun felsefi bir problem açısından ilk olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü doğanın karşıtlar
içerdiği Antik Yunan medeniyetinin dünyayı kavrama biçimi olarak zaten mevcuttu.
Diğer tüm Presokratik filozoflarda görüldüğü gibi Anaksimandros için de felsefi tek sorunun ἀρχὴ
üzerine olduğu yanılgısı, ne yazık ki, hala geçerlidir. Bu kısmen Aristoteles’in güçlü etkisi olarak
düşünülebilir. Zira Aristoteles, kendi Metafizik’inin ilk bölümünde ilk dönem filozoflarını yalnızca
ἀρχὴ problemi üzerinden, ya da onun terminolojisiyle söyleyecek olursak maddi neden bağlamında
incelemiştir. Burada yanılgıya neden olan temel nokta Aristoteles’i, Metafizik’in ilgili bölümleri
bağlamında, kendi felsefesini ortaya koymak için geçmişteki düşünürlerin yanılgılarını ortaya koyan
bir fiozof olarak yorumlamak yerine bir felsefe tarihçisi olarak almış olmaktır. Halbuki ciddi bir
göz, bu yorumlarında Aristoteles’in dahi bir anakronizme düştüğünü görebilir çünkü Presokratik
filozofların “madde”yi karşılayacak bir sözcükleri dahi yoktu; onlar yalnızca φύσις’i biliyorlardı
ve bütün araştırmaları da bu φύσις üzerineydi. Elbette ki burada hata Aristoteles’e ait değildir;
o kendi felsefesinin temellerini önceki filozoflarda arayan ya da kendini onlardan ayıran bir
çalışmanın peşindeydi, burada hata Aristoteles’i bu bağlamda okuyanlardadır. Batı dünyası, Alman
felsefe tarihçilerinin öncülüğünde, ondokuzuncu yüzyılın sonları ila yirminci yüzyılın ortasında
Presokratikler üzerine yapılan derin çalışmalarla bu yanılgıdan çoktan kurtulmuş bulunmaktadır.
Ülkemizde ise bu filozoflar, hâlâ yalnızca ἀρχὴ problemi üzerinden ele alınmaktadırlar.
Anaksimandros’a sıkça atfedilen iki popüler düşünce, evrim anlayışı ve sayısız dünyalar teorisine
bu çalışmada değinilmeyecektir. Her iki konu da ayrı birer makalenin konusu olabilecek bir içeriğe
sahiptir. Yine de her iki düşüncenin de Anaksimandros’ta, arzu edilen anlamda bulunduğunu
söylemek için bir neden olmadığını düşündüğümüzü belirtelim.
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Anaksimandros her öğenin kozmosta bir yeri olduğunu düşünür. Bu öğeler,
birbirlerinin karşıtı olarak düşünülen toprak, su, hava ve ateştir. Buna göre toprak
en altta yer alan öğedir, su onun üzerinde yer alır, daha sonra hava gelir ve en üstte
ateş vardır. Bu dört öğenin hareketini fragmandaki ifade ile düşünecek olursak,
her biri zorunluluğa göre diğerinin yerine alır ve zamanın düzenine göre bu yerini
almanın cezasını öder. Yani güneş, toprak ve suyu buharlaştırıp havaya dönüştürebilir ve havadaki nemi yakarak ateşe de döndürebilir. Bu evrede ateş kendi bölgesinin sınırlarını aşmıştır fakat fragmanda da belirtildiği gibi bu zorunluluktur.
Daha sonra ateşin aştığı sınır, örneğin yağmurlarla suya ve toprağa geri döner. Bu
şekilde ateş kendi sınırını aşmanın cezasını ödemiş olur. Fragmanda belirtilen “nerede doğuyorlarsa orada yok olurlar” ifadesini, şimdi, ἄπειρον bağlamında değil
fakat bu döngüsel hareket bağlamında düşünürsek; ilk durumda yani ateşin toprağı
ve suyu havaya ve ateşe çevirmesinde hava ve ateş (soğuk ve sıcak) karşıtları olan
toprak ve sudan (kuru ve nemli) doğmuştur. Fakat kozmik döngü onları tekrar
doğdukları şeye dönüştürerek yok etmektedir. Daha doğrusu artık önceden var oldukları biçimde değil fakat yeni bir biçimde var olurlar. Hareket elbette bununla
sınırlı kalmaz. Şimdi yeniden su ve toprak olmuş olan, bir bakıma ateş ve havadan
meydana gelmiştir, o halde, zamanın düzenine göre yine ona geri dönmek ya da
onda yok olarak yeni bir varoluşa kavuşmak zorundadır. Böylece kozmik hareket
durmaksızın devam eder.7
Bu noktada sonsuz hareket (ἀΐδιος κίνησις) fikri artık görünür olur. Öğelerin birbirleri arasındaki geçişleri ve tekrar kendilerine dönüşleri sürekli tekrarlanır.
“Sınırını aşma” ve “karşılığını verme” karşıtlar arasındaki sonsuz hareketin fazları
olarak anlaşılmalıdır. Bu noktada şunu görmek çok zor olmasa gerek; öğelerin kozmosta işgal ettikleri yer ifadesi ancak dondurulmuş bir kozmos resminde geçerli
olabilecek bir durumdur, oysa sistem dinamiktir. Öğeler arasında sürekli geçişler
söz konusudur ve hiçbir zaman bu bölgeler kesin sınırlarla belirlendiği biçimde
mevcut değildir.8 Bu son yorumu akılda tutarak ἄπειρον’un etimolojik yapısına
baktığımızda anlamlı bir resim karşımıza çıkar. Ἄπειρον, Yunanca limit, sınır, son
gibi anlamlara gelen πέρᾰς kelimesinin olumsuzluk öneki olan –α’yı almasıyla oluşmuş, sınırsız, sınırı belirli olmayan yani belirsiz gibi anlamlara gelen bir kelimedir.
Bu anlam yukarıda açıkladığımız sonsuz hareketin mahiyeti ile uyum içerisindedir.
Yani kozmosta her öğe belirli bir yer teşkil etmekle birlikte, hareketin varlığı ve
sürekliliği nedeniyle bu bölgelerin belirli bir sınırı, πέρᾰς, yoktur ve dolayısıyla o
belirsiz yani ἄπειρον’dur. Bu noktaya ἄπειρον’u incelerken tekrar döneceğiz.
Yukarıda gösterilen her öğenin bir bölgesi olduğu ve bu bölgeyi aştıklarında
her öğenin, geçici olarak karşıtı üzerinde “haksızlık”ta bulunduğu ve daha sonra
7
8

Aristoteles’in “doğal yer” öğretisiyle olan benzerliğe dikkat edilmelidir.
Benzer bir yorum için bkz., Cornford, M. F., Principium Sapientiae: The Origins Of Greek
Philosophical Thought, (First Edition), Cambridge University Press, 1952, s. 168.
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10 Keza benzer bir durumu Herakleitos’un 94. fragmanında da görürüz. Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερϐήσεται
[τὰ] µέτρα· εἰ δὲ µή, Ἐρινύες µιν ∆ίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν.

Güneş ölçüsünü aşamayacaktır, aksi halde Erinyes, Adalet tanrıçasının yardımcıları, onu bulur.
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bize göre, tesadüf değildir. Dolayısıyla Anaksimandros’ta karşıtların mücadelesini
biz, “sınırı aşma” ve “kefaretini ödeme” olarak yalnızca bir kavramsallaştırma olarak
ya da Simplikios gibi sanatsal bir anlatım olarak düşünsek de bu, Anaksimandros’un
zihninde hakikatin ta kendisi olmalıdır. Kozmosta karşıtların mücadelesi etik bir
mücadeledir ve elimizdeki fragmanı bu bağlamda literal anlamıyla okumak onu en
doğru okuma biçimi olacaktır.
2. Ἅπειρον
Yukarıda karşıtlar üzerine yapılan incelemede ἄπειρον’un bir anlamı ortaya
konulmuştu ve onun bu anlamının etimolojik yapısı kısaca gösterilmişti. Burada
ἄπειρον’un mevcut anlamından başka bir anlamı olup olmadığına ve onu hangi
sınıra kadar genişletebileceğimize bakacağız. Ἄπειρον’dan bahseden tanıklıklar
aşağıdaki gibidir;
…ἀρχήν τι καὶ στοιχεῖον εἴρηκε τῶν ὄντων τὸ ἄπειρον, … μήτε ὕδωρ μήτε
ἄλλο τι τῶν καλουμένων εἶναι στοιχείων, ἀλλ’ ἑτέραν τινὰ φύσιν ἄπειρον…
Simpl. Phys. Op. fr. 2 (R. P. 16).
…şeylerin ilkesi ve öğesi Sınırsızdır. …o ne sudur ne de öğe olarak adlandırılan başka bir şey; fakat başka bir şey, doğası gereği sınırsız…
…φησὶ δὲ τὸ ἐκ τοῦ ἀιδίου γόνιμον θερμοῦ τε καὶ ψυχροῦ κατὰ τὴν
γένεσιν τοῦδε τοῦ κόσμου ἀποκριθῆναι καί τινα ἐκ τούτου φλογός σφαῖραν
περιφυῆναι τῷ περὶ τὴν γῆν ἀέρι ὡς τῷ δένδρῳ φλοιόν… Ps.-Plut. Strom.
fr. 2 (R. P. 19).
…der ki yaratma gücü olan sıcak ve soğuk, bu kozmosun başlangıcında
sonsuzdan ayrıştı ve bundan, yeri saran havanın çevresinde bir ateş küresi
meydana geldi, tıpkı ağacı kuşatan kabuk gibi.
ταύτην δ’ ἀίδιον εἶναι καὶ ἀγήρω [Β 2], ἣν καὶ πάντας περιέχειν τοὺς
κόσμους. Hipp. Ref. i. 6 (R. P. 17 a).
Bütün kozmosu saran/kuşatan, sonsuz ve yaşsızdır.

Simplikios’tan aktarılan parça Anaksimandros’un ἀρχὴ olarak ἄπειρον’u
göstermesinden ve (zımni olarak) neden herhangi bir varolanı değil de ἄπειρον’u
belirlediğinden bahseder. Anaksimandros, Thales’in düştüğü mantıksal hataya düşmez. Ἀρχὴ olarak herhangi bir varolan sonsuz olarak alındığında (sonsuz
olarak alınmalı çünkü varolan her şeyin kendisinden çıktığı şey tüm varolanları
kendinde içerebilecek denli çok olmalıdır) onun karşıtı olan başka bir varolanın
ortaya çıkması mantıksal olarak imkansızdır. Aristoteles de bunu belirtir; “sözgelişi
hava soğuk, su nemli, ateş sıcak; bunlardan biri sonsuz olsa ötekiler yokolurdu.”
(Aristoteles, 2014: 25) Anaksimandros bu bağlamda ἀρχὴ’nin kendi karşıtının varolmasını imkansız kılacak bir varolan olmasının imkansızlığını görmüş olsa gerek.
Dolayısıyla şeylerin ilkesinin ἄπειρον, sınırsız olduğunu söyler.
Dört Öge-Yıl: 7 Sayı: 14 Aralık 2018
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gibi. Fakat Anaksimandros’un Sınırsızı hakkında böyle bir görüş kökünden anakronistiktir çünkü Parmenides’in eleştirisini varsayar. Bütünüyle yeni olan bir şeyin
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11 Bkz. Cornford, a. g. e., s. 162.
Yayınları.

12 ἐκ τοῦ ἀιδίου …κατὰ τὴν γένεσιν τοῦδε τοῦ κόσμου, bu kozmosun başlangıcında …sonsuzdan
çıktı. Yani burada açıkça oluşumundan bahsedilen dünyadır, sonsuz olan değil.

13 “γένεσις”, LSJ, http://stephanus.tlg.uci.edu/, (22.12.2016).
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Şimdi, artık yapılması gereken kozmosun henüz öğelere ayrışmamış hali
olarak ἄπειρον’un ne olduğunu belirlemek ve Anaksimandros’un zihninde kurguladığı dünyanın oluşum sürecini ortaya koymaktır. Öncelikle, Plutarkhos’un aktardığı fragmana göre ἄπειρον ilk başta dört öğeden oluşmuyordu; yalnızca Sıcak
ve Soğuk vardı.14 Bu düşünme biçiminde mantığa aykırı bir durum yoktur. Çünkü
diğer iki öğe, nemli ve kuru, fiziksel olarak bu iki öğeden oluşması mümkün öğelerdir. Sıcağın, soğuk üzerindeki fiziksel etkisi, nemli ve kuruyu meydana getirmiştir.
Ἄπειρον’un yukarıda πέρᾰς’tan geldiği ve bu anlamda sınırsız olduğu söylenmişti. Ve bu anlamın öğeler arasındaki hareketin doğasıyla nasıl uyuştuğu da gösterilmişti. Ancak bu tanım, henüz dünyanın oluşmadığı aşamadaki ἄπειρον’u tanımlamada yetersiz görünmektedir ya da güçlendirilmesi gerekmektedir. Yunan dilinde bu kelimenin bir başka türeme biçimi daha söz konusudur. Περαω fiili geçmek
anlamına gelir. Burada geçmek ifadesi, bir sınırı aşıp geçmek, sonuna ya da ucuna
gelinmiş bir şeyi aşmak, bir nehrin öte tarafına geçmek yahut bir şeyin içinden geçip
onu aşmak anlamlarında yorumlanabilir. Bu fiilden gelen ἄπειρος, πέρᾰς’ın aksine
limitsiz olmayı değil, o limiti, sınırı ya da bir şeyin sonunu aşamama, ötesine geçememe, limitine varamama anlamlarına gelir. Dolayısıyla kelime, daha derli toplu bir
söyleminde şu anlama gelir; sınırından öteye geçilemeyen, sınırına ulaşılamayan şey.
Bu anlam da bizi nicelik olarak “büyüklük” kavramına taşır. Bu çıkarım elbette bizim
kendi zorlamamız değildir, kelime epik lisanda bu anlamda kullanılmaktadır; örneğin, Homeros’ta ἀπερείσι’ ἄποινα (sayılamayacak kadar çok fidye), αἶγες ἀπειρέσιαι
(sayısız keçi), δῆμος ἀπείρον (muazzam kalabalık) gibi (Kahn, 1960: 233). O halde
ἄπειρον’u tek bir anlamda ele alamayız. O bir anlamda sürekli kendini tekrar etme
anlamındaki sonsuz yinelemedir; ki Antik Yunan düşüncesinde sonsuzun ilk anlamı
budur, yani sonun aslında başlangıç olduğu şey. Örneğin Presokratiklerden Alcmaeon
bunu şöyle dile getirir; insanlar ölümlüdür (sonludur) çünkü onlar bitişi başlangıç ile
bağlayamazlar (Cornford, 1912: 172). Dolayısıyla sonsuzluğun formülü burada bitiş
ile başlangıcın birliği olarak gösterilir. Yine Herakleitos’un bir fragmanında buna
atıf vardır; çemberde başlangıç ve son bir (B103). Aristoteles’te de sonsuzluk sirküler
bir hareket olarak tanımlanır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Diğer anlamda ise sonsuz,
yukarıda gösterildiği gibi, sınırına ulaşılamayan şeydir ki bu anlamda uzamsal bir
sonsuzluk fikrini imler. Simplikios ve Plutarkhos’un fragmanlarında geçen sonsuzu
bu anlamda anlamak gerekir. Her şeyin ilkesi bu anlamda sonsuzdur ve başlangıçta
sonsuzdan ayrışan Sıcak ve Soğuk bu anlamda sonsuzdan ayrışmıştır.
Tüm bu söylenenler bizi, Anaksimandros’un metafiziğinde en temel ve sıklıkla gözden kaçırılmış olan noktaya taşımaktadır. Modern yorumcuların ἄπειρον,
başlangıçta Sıcak ve Soğuğu bir karışım olarak içermesi gerektiği fikrine katılmakla birlikte –çünkü Sıcak ve Soğuk ondan ayrışıyorsa ve yukarıda bahsedildi14 Bu iki temel öğenin, diğer dört öğeden farkını belirtmek için bu anlamda kullanılan Sıcak ve Soğuk
kavramlarını büyük harfle gösteriyoruz.

Dört Öge-Yıl: 7 Sayı: 14 Aralık 2018

8146
ve Madalya
(1319-1320),
10 Hanedân-ı hiçlikten
Osmâni Nişân
ve İmtiyâz
Madalyası
(1311ği üzere
bu dönem
Yunan düşüncesinde
varolma
söz konusu
değilse
bu
1334), 17temel
Teba-yı
Esâmî
30 Altın
İmtiyâz Madalyası
zorunludurbir Şâhâne
ayrımınMecîdî
incelikle
göz(1321-1332),
önüne alınması
gerekmektedir.
Sıcak
(1309-1320),
40 Madalya
Esâmî
(1899-1902)
Defterleri.
ve Soğuk,
başlangıçta
herhangi
bir öğenin,
ἄπειρον’un
kendisi de dahil, nitelikleri
15
değil,
kendi
başlarına
birer
“şey”dirler.
Yani
buradaki
temel
düşünce
şudur;
İngiliz Ulusal Arşivi: FO 195/1720; FO 195/1883; FO 195/1477; FO
195/1368;
FOSıcak
195/
ve Soğuk
içerisinde,
tıpkı bir FO
kabın
içerisindeki
gazlar
gibi,FO
mevcut
olan
1932;ἄπειρον’un
FO 195/1976;
FO 195/1305,
195/1369;
FO 195/
1448;
195/1306;
şeylerFO
değil,
195/aksine
1545. ἄπειρον’un kendisini oluşturan şeylerin ta kendileridir. Dolayısıyla
ἄπειρον
denilen şey, başlangıçta henüz ayrışmamış olan Sıcak ve Soğuktan
Amerikan Misyoner Arşivi: 640, 641, 642, 643,644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 654,
oluşan,
uzamda
sınırının bulunmadığı ilk varolandır.16 Kaldı ki Anaksimandros’un
655, 660, 661, 66 2, 663. Reeller.
ἄπειρον’u teknik anlamda kullandığına ilişkin bir kanıt yoktur. Fragmanlarda
Sâlnameler: Salname-i Vilâyet-i Haleb: 1320.
ἄπειρον’u anlatırken ἄγήρω (yaşsız), ἀπέραντον (sınırsız), ἀόριστον (belirsiz) ἀΐδιον
Şer’îyye
23 Recep 129325 Şaban 1296
Urfa
Sicili Ἄπειρον teri(sonsuz)Sicili:
kelimelerinin
de kullanılıyor
oluşutarihli
bunun
birŞer’îyye
göstergesidir.
minin teknik
anlamını
filozofların kullanımı ile kazanmıştır.17
Şanlıurfa,
Yukarı
Telfidandaha
Köyüsonraki
saha araştırması.
Adıvar, Aristoteles
H. E. (2005). Presokratikleri
Mehmet Kalpaklı monist
G. T. (Haz..),
Salkımlı Ev.
İstanbul:
Özgür
ve Mor
plüralistler
olarak
ayırırken
Yayınları.
Anaksimandros’un
adını ikincilerle birlikte anar; Empedocles ve Anaksagoras gibi

onun da plüralist
olduğunu
söyler.
Halbukie klasik
bir okumada
o monisttir
çünkü
Bayraktar,
H. (2007).
Tanzimattan
Cumhuriyet’
Urfa Elazığ:
Fırat Üniversitesi
Ortadoğu
başlangıç
olarak tek
bir şeyi, ἄπειρον’u gösterir. Aristoteles’in yaklaşımının nedeniAraştırmaları
Merkezi.

nin bu söylenen
olmadığı
üzerine bir iddia
spekülasyon
düzeyinde
kalır
çünkü
Bingöl,
S. (2005).olup
Osmanlı
Mahkemelerinde
Reform
ve Cerîde-yi
Mehâkim’
deki
Üst
Aristoteles
böyle
bir
durumdan
söz
etmiyor.
Fakat
öyle
bile
olsa
Aristoteles’in
yoMahkeme Kararları. Tarih Incelemeleri Dergisi, XX (19), 19-38.
rumu yine de şüphelidir çünkü ἄπειρον’u oluşturan Sıcak ve Soğuk birbirlerinden

Çadırcı, M. (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı.
ayrı düşünülebilen şeyler değildir bu noktada. Cornford’un örneğini kullanacak
Ankara: TTK.
18

olursak, şarap ile suyun karışımı gibi, homojen bir karışım söz konusu olmalı.

Deringil,
(2002). İktidarın
Sembolleri ve İdeoloji
II. Abdülhamit
( 1876-1909)
(Çev.
Sıcak ve S.
Soğuğun
henüz ayrışmadığı,
dolayısıyla
yukarıdaDönemi
anlatılmış
olan düzenin
G.
Ç.
Güven).
İstanbul:
YKY.
henüz varolmadığı bu yapı, Antik Yunan insanın zihnine hiç de yabancı değildir;
Fatma
Aliye Hanım.
(1995).
Ahmed(var)olduğunu
Cevdet Paşa ve zamanı.
Bedir. etkisi, altınTheogonia’sında
önce
χάος’un
söyleyenİstanbul:
Hesiodos’un
19
cı yüzyılda
olan Anaksimandros’un
etkin olmuş
Foucault,
M.yaşamış
(2006). Deliliğin
Tarihi ( Çev. M. A.zihninde
Kılıçbay). Ankara:
İmge.olmalı. Hatta

öyle görünüyor
ki, azPeynir
sonraveaçıklamaya
gibi,Metis.
Anaksimandros χάος’tan
Ginzburg,
C. (2011).
kurtlar (Çev.çalışacağımız
A. Gür). İstanbul:
κόσμος’a geçişi akla dayalı bir biçimde ortaya koyma çabasındadır.20

Kenanoğlu, M. M. (2007). Nizâmiye mahkemeleri. Islâm Ansiklopedisi, XXXIII, 185-188.
Kodaman, B. (1987). II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. Ankara: Türk Kültürünü
15 Bkz. Cornford, a. g. e., s. 162. Aslında burada söylediğimiz yeni hiçbir şey yoktur. Aristoteles’e
Araştırma Enstitüsü.
dek ilineksel anlamda varlıklar bilinmiyordu. Dolayısıyla ilineksel olarak varlık, yani bir taşıyıcının

aldığı yüklemler,
örneğin
sıcak olmaklık
gibi, nitelik
değil “şey”dirler.
Kürkçüoğlu,
C. (2008).
Şanlıurfa
1850-1950.
Şanlıurfa:
ŞURKAV.

16 Burada şöyle bir yorum akla gelebilir; o halde sıcak ve soğuk ἄπειρον’un nitelikleri değildirler,

Nicault,
C. (2001). Kudüs 1850-1948 (Çev. E. S. Vali). İstanbul: İletişim.
aksine sonsuzluk olarak ἄπειρον onların niteliği olur. Fakat söylediğimiz gibi ilineksel varlığın
mantıksal
bir kategori
olarak
ayrımlandığı bu dönemde
yargılar
anakronizm
Ortaylı,
İ. (1983).
Osmanlı
imparatorluğu’nun
En Uzunböylesi
Yüzyılı.
İstanbul:
Hil. olur. Fakat bir

seçim yapmamız gerekirse ikinci yargı ilkinden daha olasıdır. Zeller de bu fikirde. Bkz., Zeller E.,

Seyitdanlıoğlu,
(1996).
Tanzimat
Devri’nde
Ankara:
TTK.Çev. S. F. Alleyne,
A History Of M.
Greek
Philosophy:
From The
Earliest Meclis-i
Period To vâlâ.
The Time
Of Socrates,
Longmans,
Green &
Co.,Asırda
London,
1881,
s. 228. Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
Tanpınar,
H. (2001).
XIX.
Türk
Edebiyatı

17 West de bu fikri savunmaktadır. Bkz., West, M. L., Early Greek Philosophy And The Orient, (First

Urfa.Edition),
(1984).Oxford
Yurt Ansiklopedisi,
X, 7367-7389.
University Press,
1971, s. 78.

18 Bkz., E.
Cornford,
g. e., s. 162 Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
Zürcher,
(1999).a.Modernleşen
19 Stamatellos
Yayınları. ἄπειρον’un, Hesiodos’un ilkel χάος’unun gelişmiş, detaylı bir hali olduğunu söyler.
Bkz., Giannis Stamatellos, Introduction To Presocratics: A Thematic Approach To Early Greek
Philosophy With Key Readings, (First Edition), Wiley & Blackwell, 2012.
20 Burch bunun tam aksini iddia eder. Bkz. Burch, G. B., “Anaximander, the First Metaphysician”, The

Dört Öge-Yıl
2015
Öge-Yıl:4-Sayı
7 Sayı:8-Ekim
14 Aralık
2018

147

Anaksimandros’un Metafiziği

Başlangıçta yalnızca Sıcak ve Soğuğun karışımından oluştuğu düşünülen
sınırsız varlık olarak ἄπειρον’un ayrışması, yani Sıcağın Soğuktan farklılaşması,
doğanın gözlemlenmesi yoluyla oluşturulmuş bir varsayım gibi görünmektedir.
Ateş yandığında dumanın ya da güneşte buharlaşan su buharının yukarı doğru
hareketi, yoğunlaşan ısının yağmur olarak aşağı yönlü hareketi Anaksimandros’a
Sıcağın yukarı doğru Soğuğun ise aşağı doğru hareket ettiğini düşündürmüş olmalı. Böylece χάος’ta mevcut Sıcak ve Soğuğun etkileşimi, fiziksel süreçler sonunda
zorunlu olarak ayrışmayı gerçekleştirmişlerdir. Böylece Sıcak olan ἄπειρον’da yukarıya doğru çıkarken Soğuk aşağıya çökmüştür. Burada Plutarkhos’un tanıklığına
tekrar bakılabilir;
…ἐκ τούτου φλογός σφαῖραν περιφυῆναι τῷ περὶ τὴν γῆν ἀέρι ὡς τῷ
δένδρῳ φλοιόν.
…bundan (yani ayrışmadan), yerin etrafındaki havayı kuşatan bir ateş küresi
(çıktı), tıpkı ağacı (saran) kabuk gibi.

Ayrışma Soğuğu, yani havayı aşağı, Sıcağı ise, onu sarıp kuşatan göksel
bir küre olarak yukarı itmiştir. Böylece başlangıçta birbiriyle karışmış halde olan
ἄπειρον, yani Sıcak ve Soğuğun sonsuz bir uzamdaki karışımı ayrışarak, ateş küresi
olan gök ile soğuk olan havayı meydana getirmiştir. Bu noktadan sonraki oluşum
süreci çok daha kolay anlaşılabilir cinstendir. Çünkü döngüsel, ya da çevrimsel
fiziksel yapı bu iki temel öğenin ayrışmasından sonra, Sıcağın Soğuk üzerindeki etkisinden meydana gelir. Böylece, ilk bölümde anlatmış olduğumuzda düzen,
κόσμος, ortaya çıkar.
Ortada hala sorulmamış olan çok önemli bir soru vardır; bu ayrışmayı, yani
hareketi başlatan nedir? Bu öylesine önemli bir sorudur ki Aristoteles, tüm bir metafiziğini nihayetinde bu sorunun cevabını ortaya koymak için incelikle işlemiştir.
Gerçekten de Aristoteles’in Presokratikler üzerine temel eleştirisi, bu düşünürlerin
yalnız maddi neden üzerinde durdukları ve fakat fail nedeni, yani onu harekete
geçirenin ne olduğu problemini düşünmemiş olmaları üzerinedir. Aristoteles bunu
şu şekilde dile getirir (Aristoteles, 2014: par. 984a21); “Taşıyıcının değişime uğramasına neden olan şey herhalde taşıyıcının kendisi değil; […] Değişimin nedeni
olan başka bir şey var. Bunu aramak da ikinci bir neden aramaktır […]” Elbette bu
ikinci nedeni aramak Aristoteles yaşadığı çağda makul bir davranıştır fakat altıncı
yüzyıl insanı için varolan herhangi bir şeyin hareketini sağlayan başka bir neden
aramak büsbütün anlamsız olsa gerektir; zira Yunan düşüncesinin bu arkaik döneminde hareket varlığın kendisine içkin olarak görülür, bir anlamda hareketin,
varlığın koşulu olması gibi bir durumdur.
Review of Metaphysics, 1949, Vol. 3, No. 2, s. 145.
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olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki Hippolytus’un tanıklığı da bunu açıkça ifade etmektedir; “Bütün dünyaları saran/kuşatan, sonsuz ve yaşsızdır”
Ezeli olarak var olan ἄπειρον’u oluşturan Sıcak ve Soğuk, o halde, daima
devinim halindeydiler. Karışım halinde olan Sıcak ve Soğuğun bu fiziksel etkileşimi zamanın belirli bir anında değil fakat süreç içerisinde onları ayrıştırdı. Bu süreç,
aynı zamanda, düzensizlik hali olan χάος’tan düzenli hal olan κόσμος’a geçişin
sürecidir.
Bu noktada açığa çıkan bir durum daha söz konusudur. İlk bölümde öğelerin çevrimsel hareketini sonsuz hareket (ἀΐδιος κίνησις) olarak açıklamıştık. Bu
hareket bir bakıma düzenli bir hareketti. Fakat burada bir kez daha ve öncekinden
farklı bir sonsuz hareket fikri ile karşılaşıyoruz; ἀρχὴ olarak ἄπειρον’un hareketi.
Daima varolan ἄπειρον’un, altıncı yüzyıl Yunan düşüncesi gereğince daima hareket halinde olduğunu belirlemiştik; ki bu hareket ayrışma sürecinin de muharrik
kuvvetidir. Fakat buradaki sonsuz hareket (ἀεὶ κινεῖσθαι) fikri artık çevrimsel değildir. Daha sonra atomcu filozoflarda görülecek ἀεὶ κινεῖσθαι ile ἀΐδιος κίνησις
arasındaki fark berikinin öncelikli olarak zamansal anlamda daimiliği işaret etmesine karşın diğerinin çevrimsel anlamda daimiliğe işaret ediyor olmasındadır.
Fakat her iki durumda da, Kahn’ın aktardığı gibi, hem Miletlilerde hem de atomcu
filozoflarda hareketin varolmadığı bir zaman asla olmamıştır.
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