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Herakleitos 

 

Herakleitos’un felsefi görüşleri büyük ölçüde doğadaki değişim olgusunun 

özünü ortaya koymayı amaçlar. Onun ünlü logos öğretisi temelde bu amaçla 

ilişkilidir. Fakat o, bu logos öğretisini aynı zamanda ideal bir insan yaşamı 

için de teorik temel hâline getirmeye çalışmış, böylece teori ile yaşam 

pratiğini özdeşleştirmeyi amaçlamıştır. Aristokrat olduğu hâlde ailesinden 

kalan serveti reddetmiş, gerçek soyluluğun aile ya da servet esasına 

dayanmadığını, düşünsel bir soyluluk olduğunu düşünmüştür. Doğrudan 

öğretici bir tarzda yazmamış, aktif bir bilgisel katlımı yeğlemiştir. Fragmanları 

bulmacavari bir tarzda yazılmış, sözlerine damgasını vuran mania 

özelliklerinin sara hastalığından kaynaklandığı söylenegelmiş-tir. Bazen 

ağlayan filozof olarak da anılır çünkü koparılıp atıldığı bir uzak ülkeye, varlık 

ülkesine gitmeye özlem duyan birinin melankolisiyle yazmıştır. İnsanların 

kurtuluşunun içlerinde bulundukları duruma tevekkül etmelerinden geçtiğini 

savunmuş, hazlardan uzak duran yaşayışı nedeniyle deli olarak da 

nitelenmiştir. 

 

Herakleitos, insanları, bilgisel durumları bakımından ikiye ayırır; anlamasını 

bilenler ve bilmeyenler. Anlamasını bilenler araştırıcı kişilerdir. Diğerleri ise 

sağır gibidirler. İşitseler bile anlamazlar. Ona göre insanların büyük 

çoğunluğu evrendeki ilahi yasayı görememektedir. Bunun temel 

sebeplerinden biri de bedensel hazları fazla önemsemeleridir. Bu tür insanlar 

üç gruba ayrılır. Birinci gruptakiler her lafa ağzı açık bakan budalalar. İkinci 

gruptakiler tanımadıklarına havlayan köpekler, yani her yeniliğe itiraz 

edenler. Üçüncü gruptakiler ise Yunan dünyasının başlıca şairleri ve 

filozoflarıdır. Herakleitos’a göre gelenek ve duyular insanın bilgi edinmesinde 

birer kaynaktırlar ama insan her ikisini de ciddi şekilde eleştirmelidir. Pasif 

biçimde bilgi biriktirip çok bilir olmak bir işe yaramaz. İnsan gelenekten ve 

duyulardan edindiği bilgileri aktif biçimde sorgulayıp anlamlandırarak 

bilgeliğe erişebilir. Bilgeliğin temel amacı da evrende hüküm süren logos 

yasasını anlamak ve ona göre yaşamaktır. Bu yasa duyusal ya da geleneksel 

bilgi kaynaklarıyla edinilebilecek bir bilgi değildir. Ancak insanın kendi aklını 

aktif biçimde bilgi sürecine katmasıyla elde edilebilir. Bu yüzden de insan bu 

arayışta aynı zamanda kendi ruhuna da yönelmelidir. Böylece bilgi, başlıca 

üç kaynaktan edinilir; otoriteler, duyular ve insanın kendi aklı ve anlama 

süreçleri. Bunlardan ilk ikisi ancak üçüncüsü tarafından dikkatle eleştirilip 

anlamlandırılırsa bir değer ifade eder. Böylece insan bilgeliği, yani evren 

yasasına ilişkin hakikat bilgisini kendi aktif bilgilenme süreçleriyle kurar. 

http://www.acikogretim.biz/


 

2 
www.acikogretim.biz  

 

Herakleitos’a göre “ben” yani psykhe ile “varlık” iç içe geçmiştir. İnsan beninin 

ya da ruhunun iki yönü vardır; aisthesis ve noesis. Bunlardan ilki duyu 

organları yoluyla evrenle fiziksel temas kurulmasını, öteki ise bu temastan 

sağlanan duyu verilerinin işlenmesini ve böylece evrendeki logos yasasının 

bilgisine erişilmesini sağlar. Ben, küçük logos, evren büyük logostur ve bunlar 

aynı dilde yazılmış iki kitap gibi oldukları için insan evren düzenini bilebilir ve 

onunla uyumlu yaşayabilir. Herakleitos’a göre kozmosta bir yasa vardır. 

İnsanın amacı evrendeki her şeyin bir olduğunu anlamaktır ve işte logos bu 

birliği ifade eder. Herakleitos kozmosun ateşten (pyr) yapıldığını söyleyerek 

logosu ateş ile de özdeşleştirmiştir; “Logosya da Tanrı = Kozmos = Ateş 

(Pyr).”Sadece duyuları ile evrene yönelenler, evrenin ancak görünüşünü 

bilirler. Oysa amaç kozmosu ve kozmostaki ilahi yasayı, yani logos veya ateşi 

anlamaktır. Bu yasa doğa ve akıl yasasıdır. Herakleitos, bu anlamda doğa 

yasası ile akıl yasasını birbirinden ayırmamıştır. Demek ki logos denen yasa, 

hem fizik dünyada hem aklımda hem de ilahi alanda hakimdir. Herakleitos’a 

göre evrenin belli bir gerçekliği vardır ve insan bu gerçeklikle yaşamayı 

öğrenmelidir. Çünkü belli gerçekler asla değiştirilemez. Bu değişmez 

gerçekler evrenin yasası ya da mantığıdırlar.  

Değiştiremeyeceğiniz gerçekler dünyanın yasası mantığıdır. Yapılması 

gereken şey bu gerçeklere uygun şekilde yaşamaktır. Herakleitos’a göre 

evrendeki tüm değişim zıt unsurların yer değiştirmesinden oluşur. Değişim 

nesnede bulunan zıt unsurlardan herhangi birinin hakim duruma gelmesi, 

ötekininse bastırılması esasına dayanır. Herakleitos tüm bu evren 

görüşleriyle aslında insanın yaşamasını ahlaksal bir temele oturtmayı 

amaçlamıştır. 

 

Herakleitos’a göre insanın ahlaksal bakımdan durumu iki yönlü bir görünüm 

sergiler. Bunlardan birincisinde anlayan ruh, ötekinde ise yasaya uygun 

davranan ruh söz konusudur. Bunlardan anlayan ruh evrende hüküm süren 

logos yasasını derinlikli biçimde kavramış, bilge insanın ruhsal durumudur. 

Fakat bilgelik için bu yeterli değildir. İnsanın aynı zamanda bu derinlikli evren 

yasasına uygun şekilde eylemesi de gerekir. Nihai planda insan muhakkak 

anlamayı devreye sokmalıdır. Evrene Tanrıca bakabilen bir insan için her şey 

iyidir, her şey güzeldir. Daha doğrusu iyi ve kötü, güzel ve çirkin birdir. 

Anlayan insan, bu zıtlıkların üzerine çıkıp her şeyi birlik içinde kavrayabilir. 

Evrende doğrudan bir zorunluluk hüküm sürmektedir ve insanların da bu 

zorunluluğa uyması gerekir. Öte yandan insanın kişiliğinin kendi kaderi 

olduğunu söyleyerek bir anlamda kişinin kendi kaderini kendisinin 

belirleyeceğini söylemektedir. İnsanın kaderinde akıllı olmak vardır ve bu 
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kader insan tarafından uygun şekilde taşınmalıdır. İnsan bu yolda daima 

ölçülü olmalı, kendisine verilen imkânlar üzerinde daima düşünmelidir. Bu 

imkânları kullanırken elindeki ölçü, adalet, bilgelik, ölçülülük ve yiğitlik gibi 

erdemler bulunmaktadır.  

Evrende bir çatışma vardır ama en büyük savaş içimizdeki savaştır. 

Herakleitos’a göre son kertede ahlaklı olmak ödevi, insanın evren yasasını 

anlamasından ve bu yasaya uygun biçimde eylemesinden geçer. Dolayısıyla 

burada insanın kendisini bilmesi kozmik yasayı bilmesi şartına 

dayandırılmıştır. İnsan bu bilgelik erdeminin yanı sıra hem düşünmede hem 

de davranmada daima adil, ölçülü ve yiğit olmalıdır. Bu dördü evrende hüküm 

süren kozmik yasanın bir yansıması, bir gereği olarak her insanda şiar hâline 

gelmelidir. Site yasaları da yine aynı evrensel yasaya göre yine aynı erdemler 

üzerine inşa edilmelidir. 
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