YAYINLANM AM IŞ TEZLER

Elmas Kılıç, Boethius’un “De

Consolatione Phiiosophiae”
(Felsefenin Tesellisi) Adlı Eseri
Açısından Felsefenin İşlevi,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, 1994.

B

u tanıtma yazısında, son yıllarda felsefe tarihi
alanında yapılan yüksek lisans tezleri arasında,
konusu ve işlenişi bakımından fevkalâde ilgi
çekici bulduğum bir çalışmayı değerlendirmek istiyo
rum. Söz konusu tez, Ankara Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü bünyesinde, Prof. Dr. Mübafıat Türker-Küyel’in bilimsel danışmanlığında Elmas Kılıç ta
rafından hazırlanan ve Boethius’un “De Consolati

one Philosphiae” (Felsefenin Tesellisi) Adlı Eseri
Açısından Felsefenin İşlevi adını taşıyan çalışmadır.
Felsefenin, entelektüel kültürümüzün genel yapısı
içerisinde büyük bir önem taşıması gerektiği açıktır.
Buna mukabil bu alana gösterilen genel ya da akade
mik ilgisizliğin hangi boyutlarda olduğu da üzerinde
ibretle durulması gereken bir vakıadır. Bu sonuncusu
nun sorum luları ise, çoğu zaman biz felsefecileriz.
Çünkü çalışm alarım ızı sağlam b ir 'kültür zem inine
oturtmadığımız gibi, bu alanda akademik mimarînin
ihtiyaç duyduğu dayanakları da kullanmakta büyük ih
mâller gösteriyoruz. İşte, Prof. Dr. M übahat TürkerKüyel’in yıllardan beri, bize öğütlediği, kendi eserle
rinde tatbik ettiği ve öğrencilerini sevk ettiği yol, buna
cevap oluşturabilecek bir hazırlık seferberliğidir ki, kı
saca şu temel görüşle özetlenebilir: Kaynak metinlere
ulaşmadıkça ve onlardan hareket etmedikçe felsefe ya
pılamaz. O halde Elmas K ılıç’ın bu güzel araştırması
nı önce böyle bir görüşün başarılı bir uygulanışı olarak
değerlendirmeliyiz. Çünkü bu çalışma sadece, Boethi
us’un felsefenin işlevi konusundaki düşüncelerinin bir
tahlili değil, fakat aynı zamanda onun bu düşünceleri
dile getirdiği De Consolatione Phiiosophiae (Felse
fenin Tesellisi) adlı eserinin Türkçemize kazandırmı
şıdır.
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Asıl adı Ancius Manlius Torquatus Severinus Bo
ethius olan yazarın, araştırmacı tarafından M.S. 480
yılında, Rom a’da doğduğu kabul edilmektedir (s. 43).
Roma İmparatorluğu’nun fevkalâde karışık bir zama
nına rastlayan hayatı boyunca, son derece iyi bir tahsil
aldığı bilinen Boethius’un yüksek bir kültür çerçeve
sinde yetiştiğini; yeni Plâtoncu cereyanın etkisi altında
kaldığını; eğitiminin bir kısmını A tina’da gerçekleştir
diğini biliyoruz. Kendisi ayrıca sosyal anlamda iyi bir
statüye sahip olmuş; Roma İm paratorluğu’nu temsil
ile görevlendirilmiş, 510 yılında ise Senato’ya girmiş
tir. A kadem ik ve siyasî nitelikleriyle kısa zam anda
şöhret kazanmasına mukabil, bu durum onun bazı düş
manlar da kazanmasına yol açmış, vatan hainliği, din
sizlik ve büyücülük gibi asılsız suçlamalara muhatab
kalarak Pavia’da hapishaneye kapatılmış ve yargılama
sonucunda ölüme mahkûm edilmiştir. XV. yy. hüma
nistlerinden Lorenzo Valla’nın “Rom alıların sonuncu-
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su ve skolastiklerin ilki" olarak değerlendirdiği Boet

asıl ülkesinin neresi olduğunu hatırlatm akla başlar.

hius, Elmas K ılıç’ın da vukufla belirlediği gibi, devlet
adamı olmasının yanısıra kendi çağındaki felsefî prob
lem ve konuları yeni anlamlar kazandırarak Ortaçağa
aktaran bir filozof ve Ortaçağ Kültürünün gerçek ku
rucularından biri olarak nitelendirilmiştir (s. 46). Nite
kim, onun amacı tercüm eler yoluyla Yunan bilgisini
çağına kazandırmak ve yine devrine müzik, astronomi,
aritmetik, m etafizik, mantık, geometri, ve mekanikte
bilimsel ve felsefî bir hareketlilik katmak idi.

“Onun tâbiyeti aslında şu hayatın değişm elerine ve te
sadüflerine bağlı olan ülkeye değil, hem yasa koyucu,
hem kral olan Tanrı ’nın ülkesine aittir. Böyle bir y ö
neticinin ülkesinde yaşam ak ve onun koyduğu ya sa la
ra uymak '.se sahip olunabilecek en büyük hürriyettir.”

Araştırmacının da ifâde ettiği gibi, De Consolati
one, B oethius’un hapishanede kalem e aldığı, diğer
eserleri arasında en çok bilinen ve onun felsefî çabala
rının en son ürünü olan bir baş yapıt olmak ayrıcalığı
na sahiptir. Eser erken ortaçağlarda üzerinden yaklaşık
400 yazma çoğaltılmak suretiyle günümüze kadar kay
bolm adan aktarılabilm iştir. Eser hakkında ilk kritik
edisyon 14 adet yazmanın karşılaştırılması suretiyle R.
Peiper tarafından 1871’de gerçekleştirilmiştir. Eserin
yüzyılım ızda çok güvenilir ve başarılı nitelikte üç
edisyonu daha vardır: Bunlardan ilki, V. Weinberger
tarafından (CSEL 67, 1934) ikincisi L. B id er tarafın
dan (Corpus Christianorum 94, 1957), üçüncüsü de
H.F. Stewart ve E. . Rand tarafından (Loeb Classical
Library, first edition 1918, reprinted Edinburgh 1926)
yapılmıştır (s.7). Kılıç’ın çevirisine esas aldığı edisyon
işte bu sonuncusudur.
Nazım ve nesrin bir arada kullanıldığı, ve edebî
değerinin oldukça üstün olduğu eserin asıl önemi, ön
celikle felsefî ağırlığından kaynaklanmaktadır. İnsan
hayatının anlamını, gerçek mutluluğu, dünya nimetle
rinin değersizliğini ve ilâhî birlik prensibinin temel ro
lünü değerlendiren De Consolatione, beş bölümden
oluşmuştur. Eser, güzel bir kadın olarak kişileştirilmiş
Felsefe ile umutsuzluğun pençesine yakalanmış keder
li mahkûm Boethius arasındaki uzun diyalog hâlinde
kaleme alınmış ve ölüme giden yazarının gerçek ruh
hâlini ve onun ekzistansiyel bir mahiyet taşıyan felsefî
temellendirmelerini konu edinmiştir.
Kitap, kasvetli bir zindan ortamında, haksız yere
suçlanm ış ve ihanete uğramış bir insanın buruk ruh
hâli içindeki Boethius’u tasvirle başlar. Kaderin oyun
ları karşısında isyan ve ümitsizlik karanlığına dalmış
bulunan filozof, birdenbire karşısında, kendini teselli
ye gelmiş muhteşem bir kadın bulur. Bu kadın, öğren
cisi ve sadık dostu Boethius’u yalnız bırakmak isteme
miş olan felsefedir. Geliş nedeni, sadece talihi ters dö
nen bir adamın mutsuzluk ve bedbinlik hikâyesini din
lemek değil, fakat ona bağlanılması gereken doğruları
ve gerçek hedefin ne olduğunu bildirmektir. İşe, onun
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(s. 57). Aslında insanın mutlu olması ile, talihinin iyi
olması aynı şey değildir. Talihin özü kararsızlık ve de
ğişkenliktir. Elden uçup gitmiş, kaybolmuş şeyleri ha
tırlamakla teselli bulunamayacağını söyleyen felsefe,
Boethius’un dikkatini varlığın ve hakikâtin asıl yapısı
na'doğru çeker. Çünkü mutluluğa giden yol buradadır.
Zenginlik, kudret, şeref, saltanat, paye, ün, haz gibi
talihe bağlı dışsal şeylerle mutlu olunmaz. Kendimize
dönmeli ve gerçek hedefimizin ne olduğunu tam ola
rak belirleyebilmeliyiz. Bu hedef en yüce İyi olmalı
dır. Bu ise, birlik prensibini kendinde barındıran Tanrı’dır. O ’ndan daha iyi hiç bir şey düşünülemez (s. 66).
En yüce iyi, en yüksek mutluluktan başka bir şey ol
m adığından, Tanrı en yüce mutluluktur. Tanrılaşmak
ise mutlu olmanın ta kendisidir (s. 67). Bir başka belir
lemeyle mutluluk birliktedir. Birlik, ilâhi irâdenin buy
ruğu ve yaratıcı olan hâkikatle bütünleşmektir. Ama
asıl Bir Tanrı olduğuna göre, insan mutluluğa doğru
dinamik bir eğilim ve çaba gösterecektir. İşte bu dina
mizmi, dolayısıyla mutluluğu sağlayan felsefe olacak
tır. Zira o bize bilgi ve doğruluğu kazandıracaktır. Bü
tün bunlar anlatılırken, Boethius ayrıca Providence,
kader, zorunluluk, şans gibi kavramların böyle bir an
layıştaki yerlerini gösterir. Sonuçta farklı bir insan
hürriyeti fikrine de yer veren Boethius, Doğu ve Yu
nan bilgelik anlayışları çerçevesinde hayatın anlamını,
insanın konumunu, değerlerin mâhiyetini ve mutlulu
ğun nerede aranması gerektiğini kesin bir açıklıkla te
mellendirmiş olur.
K ılıç’a göre, Boethius, De Consolatione ’de, in
sana insan olmak bakımından evrendeki yerini ve de
ğerini hatırlatmakta ve birbirleriyle hep aynı anlama
gelen mutsuzluğa, hürriyetsizliğe, bilgisizliğe, kötülü
ğe, hayvanlaşmaya alternatif olarak yine-birbirlerine
paralel olan mutluluğu, hürriyeti, bilgili olmayı, iyili
ği, insanlaşmayı, hattâ ebedîleşmeyi ve Tanrılaşmayı
teklif etmektedir (s. 88). Bunun yolu ise doğru’nun,
iyi’nin, güzel’in bilgisine, hikmete yönelmek, erdemli
olmak, kısaca felsefe yapmaktır (s. 88).

De Consolatione nin gerçekleştirm eye çalıştığı
teselli, acaba başka hiç bir çaresi kalmayan bir zavallı
m ahkûm u, psikolojik m ahiyette bir kandırm a, ona
dertlerini unutturma eylemi midir? Hayır, tam tersine,
hiç bir şeyi ihmâl etmeksizin, hayatın bütünü ve insan
lığın kaderi hakkında öyle bir metafizik değerlendir
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medir ki, orada kişi, rasyonel ve ruhsal bütün etkinliği
ile, gerçeğin ta kendisi ile yüz yüze gelmek cesaretini
göstermekte, kendinden hareketle varlığın asıl yapısını
kavramakta, ya da kavrayabilecek bir ruh olgunluğuna
kavuşabilmektedir. Mutluluk, bir kayıtsızlık değil, fa
kat derunî beni ile tanışmak hünerini ortaya koyan in
sanın sonunda ulaştığı bir mükâfat, her zerresinin he
sabı verilmiş çetin bir ekzistansiyel maceranın vardığı
noktadır. Bu yüzden de, sözün tam anlamıyla hak edil
miştir.
Böyle bir teselli, ya da temellendirme cehdi hâlâ
geçerliliğini m uhafaza edebilir mi? Meseleyi zaman
ve mekân sınırları içinde değil de derunî insan gerçek
liği zemininde ele alırsak, elbette. Çünkü o zaman söz
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konusu olan ebedî karakterli hikmet olacaktır.
Elmas Kılıç, bu çalışmasında hem akademik an
lamda felsefî, hem de bilimsel mânâda tarihî ve filolo
jik, önemli bir çaba sarfetmiştir. Yaptığı tercüme yet
kin, dili ve üslubu son derece başarılıdır. Metin üzerin
de gerçekleştirilen tahlil ise, felsefî çerçevesi içerisin
de olgun bir donanım ve başarıyı sergilemektedir.
Sonuç olarak, teselli edilen, sadece üm itsizliğe
kapılmış Boethius değil, fakat felsefe adına son yıllar
da güzel şeyleri görmeye alışmamış olan bizleriz. Ve
yine ümit edelim ki, felsefenin bu güzel çağrısı, basılı
kitap haline gelerek yayılsın, gönüllerde ve zihinlerde
yeni menzillere ulaşıp onları mutlu kılsın.
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