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Marcus Aurelius 26 Nisan 121’de Roma’da do¤du. As›l ad›
Marcus Annius Verus’tur. Roma ‹mparatorlu¤u’nun Alt›n
Ça¤›’n›n simgesi oldu. 17 yafl›nda gelece¤in ortak imparatoru
olarak seçilse de tahta ç›kmas› 40 yafl›n› buldu. ‹lgi alanlar›n-
dan biri de hukuktu. Ama onun döneminde yasalarda yap›-
lan de¤ifliklikler toplumla olan iliflkisinde bir gerilemeyi sim-
geledi, s›n›flar aras›ndaki ayr›m keskinleflti. H›ristiyanl›k o
dönem için ceza gerektiren bir suç olmakla birlikte özel ola-
rak kovuflturma nedeni olmad›. 180 y›l›nda, yay›lmac› bir po-
litika izleyerek Roma s›n›rlar›n› geniflletece¤i bir sefere ç›k-
may› planlarken karargâh›nda öldü. 
Stoac› felsefenin etkisinde kalarak, kiflinin kendi kendine
yapt›¤› vicdan muhasebesi, yetkinli¤e varmak için harcad›¤›
çaba, dünyan›n gelip geçicili¤i üstüne nükteli notlar halinde
gün gün tuttu¤u 12 kitapl›k Ta eis Eauton (Düflünceler) adl›
Yunanca yaz›lm›fl yap›t›yla ünlüdür. Epiktetos’un ahlak felse-
fesinin izinden giden bu yap›t› birçok kuflak taraf›ndan za-
manlar›n en büyük yap›tlar›ndan biri say›ld›. 
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Öndeyifl 

Honeste vivere
Alterum non laedere,
Suum cuique tribuere*

Marcus Aurelius’un ad› an›ld›¤›nda, insan kaç›n›lmaz ola-
rak, Platon’un ünlü sözünü an›ms›yor: “Hükümdarlar filozof,
filozoflar hükümdar olsayd›, kentlerin yüzü ›fl›rd›.” Tarih bo-
yunca gelmifl geçmifl tüm hükümdarlar aras›nda, belki de çok
az› Marcus Aurelius gibi hem filozof, hem hükümdard›. Bir hü-
kümdar›n filozof olmas› m›, yoksa bir filozofun hükümdar ol-
mas› m› daha güç; ikisi de kolay görünmüyor. Belki de Marcus
Aurelius, hükümdar olduktan sonra filozof olmaya kalk›flsayd›,
kolay kolay gerçeklefltiremezdi bunu.  Çünkü, genç yaflta felse-
fe dersleri almaya bafllam›flt›: Bacchius’tan; Stoac›l›kla tan›flma-
s›n› sa¤layan Iunius Rusticus’tan; özellikle de çok büyük etkisi
alt›nda kald›¤›, daha sonraki y›llarda uzun uzun yaz›flt›¤› hoca-
s› Fronto’dan. Ama bir yandan felsefe ö¤renimini sürdürürken,
bir yandan da kamu ifllerinin yönetiminde önemli görevler üst-
lenmiflti Marcus Aurelius. Baflka bir söyleyiflle, onu imparator
olmaya haz›rlayan bu görevlerin yan› s›ra, onun, felsefe ö¤reni-
* Roma hukukunun, Stoa kökenli oldu¤u kabul edilen üç ana ilkesi: dürüst yafla-

mak, hiç kimseyi incitmemek, herkese kendi hakk›n› vermek.  Marcus Aurelius,
bu üç ilkeyi kiflili¤inde ve davran›fllar›nda birlefltirmifl biriydi. (Ç.N.)



mini sürdürdü¤ünü söyleyebiliriz. Marcus Aurelius filozof ol-
masayd› da, Roma’n›n en ünlü, en baflar›l› imparatorlar›ndan
biri olur muydu?  Bu soruyu yan›tlamak güç –belki de gerek-
siz– görünüyor.  Kesin olan, Marcus Aurelius’un bir filozof-hü-
kümdar oluflunun; onun hem insan, hem imparator olarak ba-
flar›lar›nda büyük pay› oldu¤udur.

Marcus Antoninus (MS 121-180) Roma’da do¤du. Kendin-
den önceki imparator Antoninus Pius’un ye¤eni ve damad›yd›.
Antoninus öldü¤ünde, Marcus k›rk yafl›ndayd›. Amcas›n›n 161
y›l›nda ölümünün ard›ndan, imparator oldu. Marcus Antoni-
nus’un ad› –belki de san› demek daha do¤ru– Aurelius, Latince
‘alt›n’ anlam›na gelen ‘aureus’ sözcü¤ünden kaynaklan›yor.
Çünkü Marcus Aurelius’un on dokuz y›ll›k imparatorlu¤u Ro-
ma’n›n ‘Aurelius’lar Ça¤›’ diye bilinen alt›n ça¤›na rastlar. Mar-
cus Aurelius’un hükümdarl›¤› bafltan sona seferlerle geçti.  Ya-
banc› kavimlerle savaflmak için (Mathew Arnold bunlara “bar-
barlar” diyor, hakl› olarak, çünkü bir Roma’l› için, Roma’l› ol-
mayan bütün kavimler barbard›) s›k s›k, uzun süreler Ro-
ma’dan ayr› kald›. Ön Asya’da, Suriye’de, M›s›r’da, Yunanis-
tan’da, savafl›n sürdü¤ü Tuna yakas›ndaki ülkelerde, Avustur-
ya’da, Moravya’da, Yunanistan’da görüyoruz onu.  Marcus’un
Düflünceler’inin büyük bir bölümü bu ülkelerde yaz›lm›flt›r; bu
bölümlerin kimilerinin –örne¤in II. kitab›n–  bafl›nda, “Gran ›r-
ma¤› k›y›s›nda Quadi topraklar›nda yaz›ld›” sözcükleri yer al›-
yor. Ayn› biçimde, III. kitab›n bafl›nda da, “Carnuntum’da ya-
z›ld›¤›” belirtiliyor.

Eski Stoac›l›k

Stoac›l›¤›n MÖ 300’de Atina’da K›br›sl› Zenon taraf›ndan
kuruldu¤u kabul edilir.  Ad›n› Atina Agoras›’n›n yan›nda, Ze-
non’un ders verdi¤i Poikile Stoas›’ndan (Resimli Stoa) al›r.
(stoa, sütunlu galeri anlam›na gelir). Zenon,  Ksenophon’un
Sokrates’in An›lar›’yla Platon’un Apologia’s›ndan (Sokrates’in Sa-
vunmas›) büyük ölçüde etkilenmifl, Sokrates’e hayranl›k duy-
mufl, daha sonra Yunan felsefesinin çeflitli ö¤retilerini temsil
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eden filozoflar›n derslerini izlemifltir. Kinik ö¤retiden, özellikle
Diogenes’in yaflam biçiminden etkilenen Zenon, ilk yap›tlar›n›
tümüyle kinik görüflle yazm›flt›r. Ancak, daha sonra kiniklerin
ö¤retisinde temel de¤ifliklikler yapt›¤› görülür. Bunlar›n en
önemlisi, insan›n ahlâksal özgürlü¤üne; kiniklerin inand›klar›
gibi, töreleri, her türlü uygarl›k düzenini sert bir biçimde yads›-
yarak de¤il, üstün bir do¤all›kla ulafl›labilece¤i düflüncesidir.
Eski ‹yonya felsefesinin, özellikle de Herakleitos’un etkisindeki
Stoac›l›¤›n tümtanr›c› ve maddeci dünya görüflünün temelinde
güç, gerilim fikri yatar. Do¤adaki bafll›ca varl›klar cisimlerdir,
ama hiçbirinde etkin ilke, neden, güç, maddeden ayr› düflünü-
lemez; güçten yoksun madde olmad›¤› gibi, maddeden yoksun
güç de yoktur. Gücün cisimden ayr›lmamas› onun cisimsel ol-
du¤unu gösterir. Bu güç, dünyan›n ruhudur, Tanr›d›r. Evrende
her fley birbirine ba¤l›d›r, dünya ruhuyla doludur, bu ruh ise
hiçbiri yazg›dan kaçamayan fleylere can verir.

Zenon, önce yerleflik ahlâk yaklafl›mlar›n›n köklü bir eleflti-
risini yapm›fl,  insan için gerçek ‘iyi’nin; sa¤l›k, zenginlik ya da
mutlulu¤u dünyasal baflar›ya ba¤layan herhangi bir de¤erler di-
zisi olmad›¤›n› savunarak, kesin anlamda yaln›zca erdem ve er-
demsizli¤in iyi ve kötü say›labilece¤ini belirtmifltir. Zenon’a gö-
re, erdem; bütünlü¤e ve dinginli¤e ulaflm›fl bir zihin durumu
olarak her zaman yararl›, erdemsizlik ise parçalar› aras›nda sa¤-
lam iliflkilerden yoksun, dolay›s›yla huzursuz bir zihin durumu
olarak her zaman zararl›d›r. Bunlar›n d›fl›nda her fley mutluluk
aç›s›ndan görecedir; çünkü örne¤in sa¤l›k da, zenginlik de hem
iyili¤e, hem kötülü¤e yarayabilir. Erdemli insan mutlu olabilme-
nin bütün koflullar›na sahiptir. Erdemsiz insan ise al›fl›lm›fl an-
lamda nelere sahip olursa olsun, tümüyle mutsuzdur.  Dolay›-
s›yla mutluluk insan›n do¤ma, yetiflme ve yaflama koflullar›na
ba¤›ml› de¤ildir. Her insan do¤al us yürütme yetene¤iyle iyi ya-
flama ulaflabilir. De¤erlerinin do¤rulu¤unun ya da yanl›fll›¤›n›n
ölçüsü ise, kiflinin duygusal denge ya da dengesizli¤idir.  Kor-
ku, tutku, üzüntü gibi duygusal çalkant›lar erdemsizli¤in gös-
tergeleridir; çünkü güçsüz ve kendi içinde bölünmüfl bir zihin-
den kaynaklan›rlar. Oysa her zaman iyiye sahip olan erdemli in-
san, dengeli ve dingindir; s›radan insanlar› sarsan geçici olaylar
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onun erdemini etkilemez. Erdemli insan kendisinin ve baflkala-
r›n›n maddî koflullar›n› iyilefltirmek için çal›fl›r, ancak bu eylem-
lerinin de¤eri, d›flar›dan bak›ld›¤›nda görülen baflar›s›yla de¤il,
yöneldi¤i amac›n erdemlili¤iyle ölçülür.

Bu ahlâk görüflüyle Stoac›l›k Antikça¤’›n en etkili felsefe
görüfllerinden biri oldu; çünkü geleneksel ›rk, toplumsal ko-
num ve cinsiyet s›n›rlar›n› aflarak, ortak bir insanl›k ülküsü ge-
lifltirdi. Mutlulu¤un temellerini insan›n içinde bularak, bunlar›
bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük erdemleriyle özdefllefltire-
rek, karfl›l›kl› yard›mlaflman›n birlefltirdi¤i bir insanl›k öngör-
dü. Eski Yunan ve Roma dünyas›n›n çok farkl› topluluklar›nda
olumsuzluklarla karfl›laflan bireye destek olabilecek bir ahlâk
sistemi ortaya koydu.  Ayn› zamanda toplum için üyelerinin
ahlâkl›l›¤›na ve usa dayal› bir “do¤al hukuk”un gelifltirilmesi-
ne katk›da bulundu.  Bu yüzden Stoac›l›k bütün Antikça¤ bo-
yunca MS 2. yüzy›la de¤in yandafl buldu. 

Sonraki Bat› düflüncesinde Stoac›l›¤›n bu ahlâk ö¤retisi,
Stoac› olmad›¤› söylenmekle birlikte, bu görüflü benimseyen
Cicero’nun yap›tlar›yla ve Roma’l› Stoac›lar, Seneca, Epiktetos
ve Marcus Aurelius’un metinleriyle yayg›nlaflt›. Stoac›l›¤› ilk
kez sistemlefltirenler ise, Zenon’un çevresini ve ard›llar›n› olufl-
turan Atinal›larla Yunanca yazan Do¤ulular, özellikle Kleant-
hes, Khrysippos, Panaitios ve Poseidonios’tur. Bu düflünürler
kozmoloji, fizik, mant›k ve psikoloji gibi alanlarda Stoac›l›¤a
önemli katk›larda bulundular.  Platon’un Atina’daki izleyicileri
olan Akademia Kuflkucular›n›n elefltirilerinin de Stoac›l›¤›n ge-
lifltirilmesine katk›s› oldu.

Felsefeyi ilk kez mant›k, fizik (metafizik) ve etik olmak
üzere üç dala ay›ran filozofun Zenon oldu¤u söylenir. Sokra-
tes’in ve kiniklerin ö¤retisinden yola ç›kan Zenon’un felsefesi-
nin a¤›rl›k merkezini eti¤in oluflturmas› do¤ald›r. Ancak Ze-
non, ahlâk› bilimsel olarak temellendirmek için fizi¤i gerekli sa-
yar; öte yandan, fizi¤i de, ahlâk› da, mant›kla desteklemeye ça-
l›fl›r. Zenon’un metafizi¤i, kinik ö¤retiye dayan›r, dolay›s›yla
materyalist ve monist bir metafiziktir; Aristoteles’in madde ile
formu iki ayr› ilke olarak kabul eden düalist metafizi¤iyle çeli-
flir. Zenon metafizi¤i, Sokrates-öncesi do¤a felsefesinin metafi-
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zi¤ine, özellikle Herakleitos’un ö¤retisine dayan›r.  Buna göre,
yaln›zca maddî olan, cisimsel olan as›l gerçektir; çünkü yaln›z
maddî olan varl›k bir fley yapmaya ve bir fley yap›lmaya elve-
rifllidir; bundan ötürü, evrenin ilkesi maddî bir fleydir.  Bu ilke
de; bir etkin, bir de edilgin öge içerir: devindiren “neden” (et-
ken) ile devindirilen ilk madde (protohyle).

‹lk Stoac›lar›n yaz›lar›n›n ço¤u günümüze ulaflmam›fl ol-
makla birlikte, eldeki metinler temel görüflleri konusunda ye-
terli bilgi vermektedir.  Klasik Stoac›l›kta evren, tanr›sal olarak
belirlenmifl bir olaylar dizisinden oluflur. Her fleyi kapsayan us-
sal bir etken olan tanr›sal bir ilke bütün evrene biçim ve yön ve-
rir. ‹nsan zihni de tanr›sal usun bir “parças›” olarak evreni kav-
rayabilir. Böylece “do¤aya uygun yaflama” olana¤›na sahip
olan insan, kendi usunu gelifltirirken tanr›sal olarak yönlendiri-
len do¤ayla uyum sa¤lar. Stoac› ahlâk, böyle bir evren, dolay›-
s›yla böyle bir do¤a anlay›fl›na dayan›r, bu anlay›flla uyum için-
dedir. Stoac› ahlâk, evreni oldu¤u gibi kabullenir; çünkü evren-
deki uyumu kavrayan insan, kendisine “kötü” gelebilecek baz›
olaylar›n evrenin bütünü içinde gerekli ve zorunlu, dolay›s›yla
iyi oldu¤unu anlayacakt›r. Sonuçta ulafl›lan dingin ve huzurlu
ruh hali Stoac›l›kta “bilge” insan›n zihinsel durumudur.

Antikça¤ sonras›nda Stoac›l›¤›n en önemli etkisi, kendi
usunu gelifltiren insan ülküsü do¤rultusunda birçok Stoac›n›n
mant›k, dilbilgisi ve matematik gibi ussal alanlarda yapt›klar›
çal›flmalardan kaynaklanm›flt›r. Bir ahlâk görüflü olarak ise, Pla-
tonculu¤un çeflitli biçimleriyle kaynaflarak, kendisinden sonra-
ki H›ristiyanl›¤›n ilk kuramc›lar› olan Kilise Babalar›’n›n görüfl-
lerine katk›da bulunmufltur.

Zenon’un ölümünden sonra ö¤rencilerinin ço¤u onun ö¤-
retisini az çok de¤ifltirerek, peripatetik ve kinik felsefeye yak-
laflt›rmaya çal›flm›fllard›r. Ancak ölümünden sonra Stoa okulu-
nun bafl›na geçen Assos’lu Kleanthes, ö¤retiyi bütünüyle be-
nimseyerek gelifltirmifltir. Böylece, Stoac›l›k; Zenon’dan, Epikte-
tos’a, Epiktetos’tan Marcus Aurelius’a dek, bölünmez bir bütün
oluflturur. 

Stoac› ruhbilim; fleylerin bizdeki izlenimlerinin yaln›zca
edilgin duygulan›mlar oldu¤unu öne sürer; alg›n›n ortaya ç›k-
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mas›yla birlikte olumlama ve yarg›, yani güç ortaya ç›kar. Fikir-
lerin birbirine yaklaflmas›, ba¤lanmas› iradenin oldu¤unca ze-
kân›n da ifle kar›flmas›n› gerektirir. Deney, her türlü bilginin
kayna¤›d›r; hatta, deneye yol gösteren ilkeler de daha önceki
ve daha yüksek düzeyde bir deneyimden türemifltir.  Stoac› ah-
lâk›n ana fikri, yüce ‘iyi’nin, erdeme ulaflmak için gösterilen ça-
bada bulundu¤udur. Bunun d›fl›nda her fley, haz da, ac› da, sa¤-
l›k da, hastal›k da, zenginlik de, yoksulluk da bofltur. Erdemde
ve kötülükte basamak yoktur; bütün kötülükler birdir. Bilge ki-
fli; erdemi, dolay›s›yla da mutlulu¤u elde etmifl kiflidir.

En yüce iyilik erdemdir. Erdem do¤aya uygun olarak yafla-
makt›r. Do¤aya uygun olarak yaflamaksa usa uygun olarak ya-
flamakt›r. Erdem insan›n kendi benli¤inde uyum sa¤lamas›d›r;
benzerleriyle, giderek tüm do¤ayla uyum içinde yaflamas›d›r.
Ruh, us’ta güç harcar, gerilir, buna karfl›l›k tutkuda kendini b›-
rak›r. Bu nedenle,  bilge kifli tutkudan uzak durmal›d›r; kendini
tutmal›, b›rakmamal›d›r. “Katlan ve kendini tut”, Epiktetos’un
s›k s›k and›¤› bir özdeyifltir.

Do¤aya, yani usa uygun olarak yaflamak; evreni yöneten
ussal yasayla bütünleflmektir. Duygular ruhun yanl›fl fikirler-
den kaynaklanan düzensiz devinimlerinden baflka bir fley de-
¤ildirler: Bu nedenle, biricik gerçek ‘iyi’ olan erdem, ayn› za-
manda kay›ts›zl›kt›r. Bilge kifli, gerçekli¤in karfl›s›nda özgür ve
etkilenmezdir, yazg›n›n ona getirdi¤ine dingince katlan›r.  Sto-
ac› ahlâk, öte yandan, bütün insanlar›n dayan›flmas›n› öngörür.
‹nsanlar› birlefltiren; tanr›sal ustur (logos). Logos, evrensel birli-
¤in temelini oluflturur; bu temele dayanarak, her insan› dünya
yurttafl› k›lan,  tanr›sal ustur.

Stoac› ahlâkta, “do¤al olan”la, “do¤aya ayk›r› olan” karfl›tl›-
¤› vard›r. “Do¤aya ayk›r› olan”, usa ayk›r› oland›r, insanda içgü-
dülerin a¤›r basmas›, üstünlük kazanmas›d›r; “do¤al olan” ise,
“usa uygun oland›r”; herkeste bulunan, herkeste bir olan usun
egemen olmas›d›r. Öte yandan, Stoac›lar, yüce ‘iyi’nin erdem ol-
du¤u, erdeminse do¤an›n yasas›na uymak oldu¤u sav›n› öne
sürerek, ilk kez, ahlâk felsefesine “ödev” kavram›n› getirmifller-
dir; onlara göre, “olan”la “olmas› gereken” aras›nda bir ayr›m
vard›r. Do¤aya, usa uygun bir yaflam sürmek bir ödevdir; bilge
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kifli, usun yasas›na uyarak bu ödevi gerçeklefltirecektir. Zenon’a
göre, mutlu olmak için erdem yeterlidir. Erdem tek bafl›na eksik-
siz bir mutlulu¤u sa¤layabildi¤ine göre, erdem d›fl›nda hiçbir
fley bir de¤er say›lamaz; bu nedenle, s›radan insanlar›n de¤er
sayd›klar› fleyler, zenginlik, maddî zevkler, ün, sayg›nl›k, sa¤l›k,
dahas› yaflam›n kendisi bile bilge için ilgisiz kal›nacak fleylerdir.
Ne ki, Stoac›, mutluluk için bir de¤eri olmasa bile, do¤al varl›¤›-
m›z bak›m›ndan bir de¤er olan, dolay›s›yla bizde istek uyand›-
ran baz› fleylerin varl›¤›n› da kabul eder. Öyle fleyler vard›r ki,
bunlar “iyi”nin içinde yer almazlar, ama bütün bütün de¤ersiz
de de¤ildirler. Örne¤in: yetenek, beceri, sa¤l›k, güç, zenginlik,
sayg›nl›k, iyi bir soydan gelme. Ama bütün bunlar; tam erdem,
tam iyi karfl›s›nda hep görece fleylerdir. Yaflam›n kendisi bile er-
dem gibi mutlak iyi de¤ildir, gerekti¤inde ondan da vazgeçilebi-
lir. Gerçekten, Zenon da, Kleanthes de, Seneca da canlar›na k›-
yarak son vermifllerdir yaflamlar›na.  

Stoac› ahlâk›n kendi kendine yeten bilge ideali, bireyci bir
ö¤retidir. Öte yandan, “do¤a yasas›na ba¤lanma” kavram› bu
bireycili¤in karfl› a¤›rl›¤›n› oluflturur; bir denge kurar. Çünkü
ayn› yasaya ba¤l› olduklar› için erdemli kifliler yaln›zl›ktan kur-
tulur, bir araya gelirler. Bu nedenle, Zenon, insan›n toplum ha-
linde yaflama gereksinimini do¤al ve usa uygun sayar. Ne var
ki, Zenon’a göre, bu gereksinim, bir yandan bilge kifliler aras›n-
daki dostluklar, öte yandan bütün us sahibi insanlar›n toplulu-
¤u çerçevesinde giderilmelidir. Bu ikisi aras›nda kalan ayr› ay-
r› uluslar›n kendilerine göre devletler içinde toplanmalar› ilgi-
siz kal›nmas› gereken bir fleydir. Bilge kifli evrenin gidiflinde yer
alan fleylere bir yazg› olarak uyar, ancak elinden geldi¤ince de
bunlardan uzak durmaya çal›flmal›d›r. Kendi kendine yeten bil-
genin art›k topluma, devlete gereksinimi yoktur; tüm tarihsel-
halkç› ayr›l›klar usun önünde ortadan çekilir; çünkü us (do¤a)
tüm insanlara ayn› yasay›, ayn› haklar› vermifltir. Stoac› bilge-
nin toplumsal ideali dünya yurttafll›¤›d›r (kozmopolitlik). Bi-
reycilikle tümcülü¤ü uzlaflt›rmaya çal›flan Stoac› kuram›n özel-
li¤i, bireyden insanl›¤a, bu en genel topluluk biçimine do¤ru-
dan do¤ruya geçmesidir.

Gerçi Zenon, bir engel olmad›kça, bilgenin devlete yararl›
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olmas›n› ö¤ütler, ancak yüce ahlâksal bir ülkü olarak dünya
yurttafll›¤›, bütün insanlar›n kardeflli¤i, zümre ve ülke ayr›l›kla-
r›n›n üstünde insanlar›n hakça eflitli¤i anlay›fl›, Stoa ak›m›n›n
sonuna dek ideali olarak kalm›flt›r. Kökü sofistlerde olan ve do-
¤al hukuk anlay›fl›na yol açan bu düflünceler; zaman içinde,
ça¤dafl hukuk sistemlerinin do¤rudan ya da dolayl› olarak etki-
lendi¤i Roma hukunun temelini oluflturacakt›r. Stoac›l›¤›n, hu-
kuka ve ahlâka en büyük katk›s› budur belki de. 

Orta Stoa

Zenon’un ölümünden sonra ö¤rencilerinin ço¤u ö¤retisini
az çok de¤ifltirerek, peripatetik ve kinik felsefeye yaklaflt›rmaya
çal›flm›fllard›r.  Ancak ölümünden sonra Stoa okulunun bafl›na
geçen Assos’lu Kleanthes, ö¤retiyi bütünüyle benimseyerek ge-
lifltirmifltir. Zenon’dan, Epiktetos’a, Epiktetos’tan Marcus Aure-
lius’a dek, bu felsefe bölünmez bir bütün oluflturur.

Stoac› ö¤retiler gerek fizik gerekse mant›k alan›nda bafllan-
g›çtaki sistematik güçlerini zamanla büyük ölçüde yitirmifller,
yaln›zca ahlâk› desteklemeye yararl› olmufllard›r. Stoac›l›k, MÖ
2. ve 1. yüzy›llarda, felsefe ö¤retilerini birbirine yaklaflt›rma ça-
bas› göstermifltir. Orta Stoa ad›yla an›lan bu dönem Stoac›l›¤›,
Platon ve Aristoteles felsefelerinden birçok düflünceler al›p
bunlar› kendi ö¤retisiyle kaynaflt›rm›fl, bütünlefltirmifltir.  Böy-
lece, Eski Stoa’n›n (Zenon, Kleanthes, Khrysippos’un) ahlâk an-
lay›fl› daha ›l›ml› bir hale gelmifl, Stoac›l›¤a duyulan kuramsal
ilgi artm›flt›r. Orta Stoac›l›¤›n bafll›ca temsilcileri olan Panaitios
ile Poseidonios’un görüflleri, ilk bak›flta görülebilece¤i gibi, Pla-
ton ve Aristoteles felsefelerine yaklaflm›flt›r. Poseidonios, Pytha-
gorasç›larla Do¤u düflüncesinden de etkilenmifltir.

Yeni Stoac›l›k ya da Roma Stoac›l›¤›

Roma’l›lar Stoa ö¤retisinden büyük ölçüde etkilenmifller-
dir; bunun nedeni, Stoac› ö¤retinin; eski Roma’l›lar›n kahra-
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manca yaflama ideallerine, disiplinli siyasal ahlâk›na en uygun
felsefe disiplini olmas›yd›.  Roma, Stoac›l›¤› önce Orta Stoa ö¤-
retisinin eklektik biçimiyle tan›m›flt›.  Bu eklektizme karfl› Ro-
ma’da do¤an tepki; bir yandan Eski Stoac›l›¤›n bafll›ca kökle-
rinden biri olan kinizmin yeniden uyanmas›, giderek gezici ki-
nik vaizlerin türemesi; öte yandan da, Yeni Stoa ya da Roma
Stoas› denen bir ak›m›n ortaya ç›kmas› olmufltur; bu ak›m›n
amac›, Eski Stoa ö¤retisini yeniden kurmakt›. Bu ak›m›n bafll›ca
temsilcileri Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius’tur. Roma
Stoac›l›¤›n›n bu üç büyük temsilcisinin ortak yan›, ö¤retinin
a¤›rl›k merkezine ahlâk› yerlefltirmeleri olmufltur.  

Seneca, Roma soylu s›n›f›n›n sayg›n bir kiflisi, bir filozof ol-
mas›n›n yan› s›ra, sanatç› ve devlet adam›yd›; büyük bir yazar,
parlak bir üslupçuydu. Hierapolis’li Epiktetos ise farkl› bir top-
lumsal s›n›ftan geliyordu;  azatl› köleydi. Önce Roma’da ö¤ret-
menlik yapm›fl, imparator Domitianus’un filozoflar› Roma’dan
sürmesi üzerine, Yunanistan’da Epiros’a gidip burada ün salan
bir okul kurmufltur. 

Epiktetos, Eski Stoac›l›¤›n kat› ahlâk›n› benimsemifltir. Her
bak›mdan ba¤›ms›z olan, tam bir Stoac›ya yak›flacak bir yaflam
sürmüfl, kuramdan çok prati¤e de¤er vermifltir. Ona göre, Orta
Stoa, as›l Stoac›l›ktan bir sapmad›r. Epiktetos’un kendi kendini
denetleme yetisinin flafl›lacak ölçüde geliflmifl oldu¤u, onun,
kolunu büken efendisine verdi¤i ünlü yan›tta aç›kça görülür.
‹lkin, yumuflak bir dille uyar›r efendisini: “Kolumu bükmeyin,
efendim, sonra k›r›l›r,” der.  Efendisi ald›rmaz, Epiktetos’un ko-
lunu bükmeyi sürdürür, sonunda gerçekten k›r›l›r kol. Epikte-
tos’un tepkisi, serinkanl›l›kla: “Söylemifltim size, k›r›ld› iflte,”
demek olur.

Marcus Aurelius’un Stoac›l›¤›

Roma Stoac›l›¤›n›n üçüncü önemli temsilcisi Marcus Aure-
lius’un, Stoac› ö¤retilerin zamanla,  bafllang›çtaki gerek fiziksel
gerekse mant›ksal alandaki sistematik güçlerini büyük ölçüde
yitiren, ahlâksal yan›  gittikçe daha a¤›r basan bu ö¤retinin bü-
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yük ölçüde etkisi alt›nda kalmas› do¤ald›; çünkü imparatorun
hocalar› ve dostlar› aras›nda, ona Epiktetos’u tan›tan Iunius
Rusticus; Apollonius; Claudius Maximus ve Cinna Catulus gibi
kimseler bulunuyordu. 

Marcus Aurelius, bir imparator-filozof olufluyla öteki iki fi-
lozoftan ayr› bir konuma sahiptir. Gerçekten de, bir hükümdar-
la bir azatl› kölenin, Epiktetos’la Marcus Aurelius’un, ayn› fel-
sefî ö¤retiyi benimsemifl olmalar› büyük ölçüde, Stoac› ahlâk›n,
tüm insanlar› –s›n›fsal ayr›mlar›n ötesinde– kardefl gibi görme-
sine, yaln›zca Roma devletinin yurttafl› de¤il, dünya yurttafl›
saymas›na ba¤lanabilir belki de. Marcus Aurelius’un imparator
oluflu, görevinin yüksek sorumlulu¤unun bilincinde olmas›n›
gerektiriyordu. Ama bofl zamanlar›nda kendisini bir birey ola-
rak ciddî ve disiplinli olma yönünde gelifltirmeye çal›flt›¤›, sü-
rekli denetim alt›nda tuttu¤u biliniyor.  Marcus Aurelius’un, bu
“içebak›fl›” nedeniyle, Düflünceler adl› yap›t› kimilerince, “Ken-
dime Bak›fllar” diye de an›l›r.  Marcus Aurelius, kendini tam bir
Roma’l› yurttafl, bir imparator, görev bafl›nda bir asker gibi gö-
rür. ‹ktidarda olan birini kolayca k›flk›rtacak duygulardan kaç›-
n›r; ölçüsüz davranma, öfkeye kap›lma, ifli oluruna b›rakma,
özellikle de kendini be¤enmifllik gibi tuzaklara düflmekten sa-
k›n›r; tam bir Stoac› erdemi, alçakgönüllülü¤üyle davranmak
için kendini sürekli olarak denetler, bilgeli¤e eriflmek için çaba
harcar. Stoa felsefesinin dinsel yan›, en güçlü biçimde Marcus
Aurelius’ta görülür. Seneca da, Marcus Aurelius da ruhun
ölümsüzlü¤üne inan›rlar; oysa Epiktetos ölümden sonraki bir
yaflam›n varl›¤›n› kabul etmez. 

Düflünceler

Marcus Aurelius’un, de¤iflik adlarla –Günce, Aç›klamalar,
An›lar, Kendi Kendime, Düflünceler– adland›r›lan kitab›; ço¤alt›-
l›p yay›mlanmak için yaz›lmam›flt›; baflkalar›na ö¤üt vermek
için de yaz›lmam›flt›. “Sen” diye seslendi¤i, okur de¤il, kendi-
sidir. Kendi kendisiyle söyleflidir Düflünceler bafltan sona. Kitap
boyunca, Marcus Aurelius, kendi kendisine ö¤ütler veriyor,
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uyar›larda bulunuyor. Bu da onun, kendini gelifltirmek, hep
Stoac› bir görüngeden, “bilge” kifli olmak için nas›l davranma-
s› gerekti¤i üstünde sürekli olarak düflündü¤ünü gösteriyor.
Do¤al olarak, “nas›l davranmal›” sözcükleri “ahlâk”› getiriyor
insan›n usuna, hemen. Böylece de, Düflünceler’de, Marcus Au-
relius’un, “ideal” insan –olmak de¤ilse de– olabilmek, olmak
yolunda kendini gelifltirme sürecini buluyoruz. Öte yandan,
Düflünceler’de, Stoac› de¤erlerin, kimi kavram ve imgelerin s›k
s›k yinelenmesi de, yap›t›n, Marcus Aurelius’un kendisi için
yaz›ld›¤›na kuflku b›rakm›yor. Yunanca yaz›lm›fl olan Düflünce-
ler’in elyazmas›n›n, Marcus Aurelius’un ölümünden sonra,
onun düflünceleriyle ilgilenen s›n›rl›  bir çevreye nas›l yay›ld›-
¤› bilinmiyor.

4. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan az sonra, Temistius’un, yap›ta,
Uyar›lar ad›yla k›saca de¤inmesi bir yana b›rak›l›rsa, Marcus
Aurelius’un Bizansl› yazarlar›n yap›tlar›nda daha genifl biçim-
de an›lmas› ancak 10. yüzy›ldan bafllayarak olmufltur. 

Düflünceler’de, Marcus Aurelius’un içsel yaflam›n› bulu-
yoruz.  Stoac› dünya görüflü aç›s›ndan, evrene, do¤aya, gün-
lük olaylara, insanlara, insan›n çeflitli hallerine, duygular›na,
tutkular›na, insan iliflkilerine Stoac› bir görüngeden bak›yor
Marcus Aurelius. Yaln›zca temalar›n de¤il, belli konular›n,
düflüncelerin, imgelerin de, s›k s›k yinelendi¤ini görüyoruz
Düflünceler’de; Marcus Aurelius’un d›flsal yaflam›na iliflkin
çok az bilgi edinebiliyoruz. Bu bilgilerin belki de en ilginci, 
I. Kitap’ta yer alan bilgilerdir. Burada, Marcus Aurelius ö¤re-
nimi hakk›nda bilgi vermekte, ö¤renimini ve karakterinin
oluflmas›ndaki etkilerinden ötürü borçlu oldu¤u kiflilerin ad-
lar›n› s›ralamakta, onlara duydu¤u gönül borcunu dile getir-
mektedir.

Marcus Aurelius’un en çok yineledi¤i temalar; Stoac›l›¤›n,
evren, us, usa uygun yaflamak, yönetici ilke, yaflam, ölüm, za-
man, her fleyin ak›c›l›¤›, evrende her fleyin sürekli bir de¤iflim
içinde oluflu, ün, mal mülk gibi dünyasal de¤erlerin geçicili¤i,
insanlar›n kukla gibi içgüdüleri taraf›ndan oynat›lmas›, yafla-
m›n oyuna, insanlar›n oyunculara benzetilmesi, insan›n evre-
nin bir parças› oldu¤u, tüm insanlar›n birbirleriyle akraba, gi-
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