
Augustinus'un en yaygın felsefi ve tım] zahmet, çaba ya da çalışma olmak- oğlunda, kendi gücünde, kendi bilgeli-
teolojik kozmoloji hakkındaki tartışma- sızın Tanrı'nın her şeye kadirliğiyle [om- ğinde, kendi hakikatinde” (İtiraflar ıı.9. 
ları onun Genesis üzerine açımlamala- nipotence] gerçekleşti. Tanrı ilk olarak ıı).
rında (De Genesi contra Manichaeos [Mani- gerçekleşen bütün şeyleri ve onların Augustinus'un yaratım anlayışında 
heistlere Karşı Genesis], De Genesi ad litteram içinde bulunan “tohumsal dayanaklar” kökten yeni olan hiçbir şey yoktu. İkinci 
imperfectus liber [Genesis'in Gerçek Anlamı: yoluyla dünyanın sonuna kadar dayana- yüzyılın sonu ve üçüncü yüzyılın başında 
Bitmemiş Bir Kitap], De Genesi ad litteram cak bu şeylerin tamamının koşullarını teologlar hiçten yaratım düşüncesini 
libri duodecim [12 Kitapta Genesis'in Gerçek eşzamanlı olarak yarattı. Tanrı tek yara- vurgulamaya başladılar ve bu [yaratım 
Anlamı]), İtiraflar'ın son üç kitabında ve tıcıdır. Yaratılmış şeyler şeyleri hiçten düşüncesi]  Kilisenin standart öğretisi 
De civitate Dei'nin [Tanrı Devleti] 11 ve var edemezler. Tanrı zamanı evrendeki haline geldi. İkinci yüzyılın bazı Hıristi-
12'nci Kitabında bulunur. Onun yaratım yaratım devinimi içinde yarattı. Yaratı- yan apolojistleri [savunucuları] hâlâ, ev-
hakkındaki görüşünün ana hatları şun- mın altı günü hikayesi insan imgelemine renin zamansal bir başlangıcı olduğu ve 
lardır: Tanrı,  vücut kazandırılmış ruhla- yardımcı olan bir metafordur. Augusti- [evrenin] evrenden önce var olan bir 
rı içerecek şekilde, hem ruhsal melekler nus bazen Genesis ı.ı'in “başlangıç”ını maddeden yapıldığı şeklindeki Timaios' 
alemini hemde görülür dünyayı, daha (in principio) zamansal bir başlangıç un düz Platoncu bir yorumunu kabul 
önce tanrı dışında var olan hiçbir madde olarak yorumlar, fakat yerleşik bir gele- ediyorlardı. Platon'un tanrısal dünya-
ya da başka şeyler olmaksızın, hiçten (ex neği izleyerek onu [başlangıcı]  Söz'e ya meydana getirici hakkındaki hikayesi 
nihilo) yarattı. Böylece ontolojik olarak da Tanrı'nın Oğlu'na (John ı.ı-3) işaret Patristik düşünce içinde, daha sonrası 
yeni varlıklar var oldu. Yaratım Tanrı'nın etmek için de kullanır: “Bu başlangıçta, için bile popüler bir tema olarak kaldı, 
mükemmel iyi istencinin ebedi özgür bir Tanrı, sen gökyüzünü ve yeryüzünü fakat evren-öncesi madde hakkındaki 
edimi üzerine temellendirilmiştir. [Yara- meydana getirdin, kendi sözünde, kendi varsayım tanrının her şeye kadirliğinin 

“Time and creation in Augustine” Simo Knuuttila. The Cambridge Companion to Augustine, Edited by Eleonore Stump and Norman Kretzmann, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ss. 103-115.
ADÜ, Felsefe Bölümü öğretim üyesi. E-posta: balmetin@gmail.com
Ç.N. metindeki köşeli parantezler çevirmen tarafından eklenmiştir. 
Solignac 1973; metinle ilgili referansları içeren kısa bir özet ve bibliyografya için bkz. Mayer 1996.
Maniheistlere Karşı. ı.6.10; İtiraflar ıı.5.7, 12.7.7, 12.8.8; Genesis'in Gerçek Anlamı.ı.14.28-15.29; Tanrı Devleti 12.ı.
Maniheistlere Karşı. ı.2.4.; Genesis'in Gerçek Anlamı. I.5.ıı, 2.6.14; Tanrı Devleti ıı.21,24.
De diversis quaestionibus octoginta tribus 78; Genesis'in Gerçek Anlamı .9.17.32; Tanrı Devleti 12.18. 
Eşzamanlı yaratım için bkz. Genesis'in Gerçek Anlamı. 7.28; Genesis'in Gerçek Anlamı. ı.15.29, 4.33.52. Tohumsal dayanaklar için bkz. örneğin Genesis'in 
Gerçek Anlamı. 6.10.17-6.11.19.
Tanrı Devleti 12.26.
Genesis'in Gerçek Anlamı. ,5.5.12; Tanrı Devleti ıı.6.
İtiraflar 13.29.44; Genesis'in Gerçek Anlamı. 4.33.52.
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ve hakimiyetinin bir sınırlandırılması Adem'de varolduğunu düşünür (Tanrı 2.2; İtiraflar 12.9.9). Sonraki yapıtlarında, 
olarak reddedildi. Bağımsız madde öğ- Devleti 13.14,22.24). O ölümsüz insan Augustinus Genesis I.I' deki “cennet”in 
retisi Yeni-platoncu düşünürler tarafın- ruhlarının başlangıçta, daha sonradan heaven, gök ruhsal maddeye ve “yeryü-
dan da bırakılmışken, onlar dünyanın bir vücut kazandırılmayı beklemek üze- zü”nün cisimsel maddeye gönderme 
zamansal bir başlangıç olmaksızın en re yaratılmış oldukları düşüncesini kabul yaptığını düşünür. Ruhsal madde Tanrı' 
yüksek ilkeden yayıldığına inandılar. Au- etmedi, fakat onların tohumsal dayanak- nın “Işık olsun” dediğinde yaratılan me-
gustinus Hıristiyanların, evrenin yaratıl- lar içine yerleştirilip yerleştirilmedikleri leklerin alt katmanıdır. Tanrısal zihinsel-
mış olmasını, zamansal bir başlangıç ol- konusu açık değildir. Augustinus Tan- liğin bir görünümüne dönüşme yoluyla 
maksızın evrenin Tanrı'ya bağlı olduğu rı'nın anlık yaratıcı edimi ve Tanrı'nın meleksel ruhlar olarak biçimlendirilmiş-
şeklinde anlamamaları gerektiğini ifade koruyucu ve müdahaleci etkinliği ara- lerdir. (Tanrı Devleti 11.9). Ruhsal varlık-
etti (Tanrı Devleti II.4) O yaratımdan sında ayırım yaptı. Yaratıcı düzenin var ların yaratımı hakkındaki bu değerlen-
beridir 6000 yıldan daha az zaman geç- olması sürekli olarak Tanrıya bağlıdır dirme, Augustinus'a göre melekler üs-
miş olduğunu bildirilmiş bir hakikat ola- (Genesis'in Gerçek Anlamı. 4.12.22; Tanrı tün nitelikte yaratılmalarına rağmen ve 
rak kabul eder.  (A.g.y.12.II). Devleti 12.26). Plotinusçu bir yayılımın bir sonucu ol-

Augustinus, biraz farklı biçimlerde Augustinus'un zaman ve yaratım mamalarına rağmen, Plotinus'un, bütün 
Stoacı ve Platoncu felsefede bulunan eş- anlayışıyla ilişkili olan felsefi temaları olanaklı varlık düzlemlerindeki bütün 
zamanlı yaratım anlayışını tohumsal da- tartışmadan önce, yaratılmış dünyanın olanaklı şeyleri edimselleştiren, ilk yayı-
yanaklar (rationes seminales ya da rationes yapısına daha yakından bir göz atalım. lım kuramından derinden etkilenmiştir. 
causales) öğretisiyle birleştirmeye Augustinus'un teslis görüşüne göre, Maddesel şeylerin kendi düşüncelerini 
düşkündü. O bunu teolojik bakımdan Tanrı'nın Söz'ü en yüksekteki varlığın temsil ettikleri evrenin aşağı kısmı da 
önemi olan bir düşünce olarak kabul kısmi kopyaları olarak iş gören bütün Tanrı tarafından yaratılmıştır. O Ploti-
eden ilk kişi değildi, fakat o bunu kendi- sonlu varlıkların modellerinin yeriyken, nus'daki gibi daha üst bir alanın yayılmış 
sinden önce gelenlerden daha çok diz- Oğul Baba'nın mükemmel bir imgesi ve bir kopyası değildir. (Bu soruya sonraki 
geselleştirdi. Augustinus'a göre, daha benzeridir. Küçük benzerliklerin mo- bölümde geri döneceğim.)
sonradan kendi başlarına açılan doğal dellerine düşünceler denir. Onlar tanrı- Augustinus'a göre, zaman değişime 
türlerin üyeleri başlangıçta tohumsal bi- sal düşünceler olarak vardır ve onların tabidir ve dünyanın değişen cisimsel kıs-
çimde yaratılmışlardı, fakat tohumsal içerikleri değişimler alanındaki olanaklı mı içindeki şeylerin zamansal oldukları 
dayanaklar aynı zamanda doğanın ola- edimselleşmeye işaret ederler. Tanrı açıktır. İtiraflar 12.9.9'da Augustinus gö-
ğan seyrinden mucizevi sapmaların tü- mutlak bir şekilde değişmezdir. Biçim ve ğün göğünün değişim yeteneğine sahip 
münün tohumlarını içerirler.  Bu şekilde ruhsal madde ya da cisimsel madde kap- olmasına rağmen değişmediğini ifade 
Tanrı her yeni varlığın sonul yaratıcısı sayan bileşik yapıları nedeniyle yaratıl- eder. O sonraki yapıtlarda en yüksekte 
olarak kalır (Genesis'in Gerçek Anlamı. mış şeyler değişkendir. Tanrı şeylerin bi- yer alan yaratıklar olarak meleklerin ara-
6.10.17-11.19, 6.14.25-15.26; De Trin. çimlerini ve onların biçimlenme olanak- sında bir tür devinimin var olduğunu 
3.8.13-9.16). Augustinus, onların birey- ları olarak maddeyi eşzamanlı olarak ya- varsayar. Onlar şeyleri tanrısal tarzda var 
sel biçimlerinin henüz varolmamasına ratmıştır (Genesis'in Gerçek Anlamı. 1. 1.5. olurken ya da yaratılmış olarak görürler. 
rağmen bütün insanların tohum halinde 29; De fide et symbolo İman ve Akide Üzerine İlgi alanındaki bu değişim yaratılış hika-

Şuraya da bkz. Tanrı Devleti ıı.33. Augustinus'tan önceki diğer yorumun tarihi için bkz. Nautin 1973.
May 1978, 120-182. Akademi'de Platon'un hemen ardından gelen izleyicileri evrenin başlangıçsız olduğunu düşündüler. Plutarkos ve Attikus birçok kez 
bu düz yorumun Orta Platoncu temsilcileri olarak anıldılar, fakat Proklus'a göre bunlar gibi daha birçokları vardır. Dillon 1977, 33,42,207-208,252-254, 
Sorabji 1983, 268-272, Meijering 1979, 40. 
Ç.N. Patristik düşünce Kilise Babaları olarak bilinen Hıristiyanlığın erken dönem yazarlarına ait yapıtları kapsar. 
Şuraya da bkz. Sorabji 1983, 313-315.
Mayer 1996, 86-91.
Augustinus (ruhun kökeni hakkındaki tradusianist görüşün) maddesel cisimler ve maddesiz ruhların ebeveynlerden devredip etmediği sorusunu ya da 
(yaratıcı görüşün) Tanrı tarafından bireysel ruhların sürekli olarak yaratılıp yaratılmadığı sorusunu çok sık tartıştı. Onun teolojik inançları tradusianist 
görüşü önermesine rağmen o bu konuda bir karar vermekten kaçınmayı tercih etti. Bu ve bununla ilgili birtakım temalardaki temel rahatsızlık nedeni 
Adem'in kökensel günahı ve onun sonuçları öğretisiydi. Bkz. O'Connell 1987; O'Daly 1987, 15-20; Rist 1994, 317-320. 
Genesis'in Gerçek Anlamı. 16.57-58; Gilson 1960, 210-212. Olanaklı şeylerin düşüncelerini kendi içinde kapsayan Söz düşüncesi Ortaçağ teologlarının 
hemen hemen tamamı tarafından kabul edildi. Augustinus'un yaklaşımında düşünceler sonsuz tanrısal varlığa öykünmenin sonlu kiplerini temsil 
ederler. Olanaklar Tanrı'nın özünde ontolojik bir temele sahiptirler. Bu, onüçüncü yüzyılda baskın olan kiplikler metafiziği görüşüydü. Duns Scotus 
mantıksal olanak kavramını tanıtarak ve Tanrı tarafından olanakların, onları öykünmenin bakış açısından kendi özüyle karşılaştırmadan önce bu şekilde 
mantıksal olanaklar olarak bilindiğini savunarak bu düşünce alışkanlığından vazgeçti. Bkz. Knuuttila 1996.
Rist (1994, 256) düşüncelerin Yeni-platoncu biçimlerin yayılımın ilk alanı olan Nous'ta oldukları gibi Söz içinde olduklarını ifade eder; fakat Söz ikinci 
dereceden sayılamaz ve biçimler Söz'e eşdeğer değildirler.
İtiraflar 12'de “cennet”e heaven genellikle değişmeksizin Tanrı'yı seyreden “göğün göğü” heaven of  heaven olarak işaret edilmiştir, “yeryüzü” ise 
biçimsiz maddedir. Fakat Augustinus aynı zamanda Genesis I.I'in olanaklı bir yorumu olarak “cennet”in biçimsiz ruhsal aleme işaret ettiğini ve 
“yeryüzü”nün biçimsiz fiziksel madde anlamına geldiğini söyler (12.17.16). Augustinus “göğün göğü”nden “zihinsel bir kendilik” olarak söz ettiğinde,  
madde ve biçim arasındaki ayırımın buraya uygulanıp uygulanmayacağı tam olarak açık değildir. O daha sonra melekler hakkında en üstte yer alan 
yaratılmış varlıklar olarak söz etmeyi tercih eder.    
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yesindeki “Sabah oldu” ve “Akşam ol- sının bedelidir. “Onların tamamının var teles onu Fizik yapıtında kullanmıştı 
du” ifadelerini açıklamayı amaçlar. Me- olabilmesi için onlar eşit değillerdir” (8.1.252a11-19): eğer dünya başka hiçbir 
lekler eşzamanlı olarak yaratılmış evreni (Tanrı Devleti 11.22, 12.4). değişim olmaksızın belirli bir anda var 
bu şekilde bilebilirler (Tanrı Devleti 11. 7, olmaya başlıyorsa, bunun niçin bu özel 

Tanrı dünyayı yaratmadan 9, 29). zamanda yer alması gerektiğinin bir ne-
önce ne yapıyordu?Augustinus Tanrı'yı varlığın kendisi deni yoktur. Eğer bu başlangıç tanrısal 

(ipsum esse) olarak ve Tanrı'dan az olan- bir karar üzerine temellendirildiyse, bu Augustinus birçok yerde Tanrı'nın 
ları daha az var olan olarak kabul etti. kararın niçin bu zamanda alınmış olması cenneti ve yeryüzünü meydana getirme-
Var olma dereceleri ıskalası iyilik derece- gereğinin hiçbir nedeni olmadığı görü-den önce ne yapıyor olduğu ve dünyanın 
leri ıskalasıyla örtüşür. Tanrı mükemmel nür. Augustinus bazı Platoncuların, tan-niçin – daha önce ya da sonra değilde - o 
iyidir (Tanrı Devleti 12.1-2) Yaratılmış rısal edimlerin tesadüfi oldukları ve Tan-varolmaya başladığında yaratıldığı soru-
varlıklar az ya da çok iyidir fakat onların rı'nın değişmez olduğu iddia edilen zih-larını tartışır? Bu türden sorular öne 
hepsi iyidir, çünkü diğer türlü onlar var nine yeni düşüncelerin geldiği eleştirile-sürmek, evrenin zamansal başlangıcı 
olmayacaklardı. Tanrının yaratımın ye- rinden kaçınmak amacıyla dünyanın düşüncesinin ve dünyayı bir meydana 
dinci gününde yaratılmış düzenin çok iyi ebediliğini savunduklarını söyler (Tanrı getirici olarak Tanrı düşüncesinin yaygın 
olduğunu görmesi (Gen. 3.1), bu [iyi] Devleti 11.4). Eğer bu karar ani bir heves eleştirilerinin parçasıdır. Bu sorularda, 
bütün tekil varlıkların iyi oldukları ve tü- değilse, fakat Tanrı iyi bir şey başlatmak genel düşünceye karşıt olarak, evrenden 
münün iyi ve güzel bir düzen oluşturdu- istediyse, niçin daha önce değil? Niçin önce zamanın var olduğu varsayılmıştır. 
ğu anlamında iyidir (Enchiridion de fide, spe Tanrı daha önce atıl haldeydi? Eğer dün-Fakat eleştiri noktası bu değildi. Platon 
et caritate [İman, umut ve hayırseverlik] 3.9- yayı yaratmak Tanrı'nın mutluluğuna bir Timaios'unda zamanın evrenle birlikte 
10). Augustinus zehirli hayvanlar gibi şey eklemek olarak anlaşılıyorsa, tanrısal var olduğunu ifade eder, fakat o aynı za-
çoğu insanın hiçbir şekilde iyi olduğunu olanda böyle bir değişim nasıl meydana manda zamanın yaratılmasından önce 
düşünmediği yaratılmış şeyler olduğunu gelebildi? Augustinus Tanrı'nın değiş-devinim hakkında konuşur. Bu, kişinin 
kabul eder. Fakat o [Augustinus] onların mez iyiliğini savunan bazı Platoncuların, düzenlenmiş kozmos ile birlikte 
[zehirli hayvanların] birtakım amaçlar bunun sürekli yinelenen özdeş ya da he-başlayan düzenli zaman ve düzensiz 
için yararlı olduklarını ve bütünün gü- men hemen özdeş olan bir dünya çev-madde ve devinim ile ilişkilendirilen dü-
zelliğine eklendiklerini söyler. Dahası,  rimleri dizisi gerektirdiğini düşündükle-zensiz zaman arasında bir ayırım yapa-
birçok şey yalnızca insanın orijinal du- rini ifade eder: Tanrı asla atıl değildir ve bileceğini göstermek için kabul edilir. 
rumunun bozulması nedeniyle insana sonlu ve tek-biçimli olan çevrimler son-Cicero'nun De natura deorum'unda 
keder verir. Augustinus, aynı zamanda, suz bir çeşitlilik gösteren dizilerden ay-[Tanrıların Doğası Üzerine] Epikürya-
hayvanlar arasında acı çekmeye dönük rık olarak tanrısal bilgi tarafından ulaşı-nizm'in sözcüsü olan Velleius “niçin 
yapısal birtakım zayıflıklardan ve potan- labilirdirler (Tanrı Devleti 12. 18; krş. 11. dünyayı inşa edenler sayısız çağlarca 
siyelden de söz eder, fakat o birtakım 4-5).  uyuduktan sonra aniden uyanıp etkin-
şeylerin diğerlerinden daha az mükem- Bu teolojik sözlere ek olarak mutlak liğe atılırlar?” diye sorarken bu ayırıma 
mel olduklarını söyler. Bir yaratığın yaşa- bir başlangıca karşı yaygın olarak bilinen işaret eder (1.21-22). 
mı onun büyük varlık zincirinde tuttuğu bir gurup düşünsel argüman vardır. Evrenin zamansal başlangıcına 
yere göre göreceli bir anlamda iyi ya da Aristoteles'e göre, bir varlık var olmaya karşı “niçin daha yakın bir zamanda de-
kötüdür. Bu, şeyler çeşitliliğini içeren başladığı zaman, o onun var olmasının ğil?” argümanı önceden Parmenides ta-
uyumlu büyük bir bütünün var olma- onun var olmayışından önceki ilk anıdır. rafından formüle edilmişti ve Aristo-

Ç.N. Knuuttila'nın Plotinus ile ilgili bu belirlemesi hatalıdır. Plotinus'ta ne ruhsal varlıklar nede maddi varlıklar üst dünyanın kopyalarıdır: “Otantik olan 
her ruh, doğruluk ve moral bilgeliğin bir biçimine sahiptir ve bu nitelikler yukarıdakinin imgeleri ya da kopyaları değildir”, s. 442. Plotinus, (1966) The 
Enneads, tr. by Stephen Mackenna, with a forward by Prof. E. R. Dodds and An Introduction by Prof. Paul Henry, S. J., London: Faber and Faber 
Limited.
Sorabji 1983, 31-32.
In Johannis evangelium tractatus 38.8-10; Tanrı Devleti 12.2; Gilson 1960, 210-211.
Plotinus'a göre kötülük çeşitliliğin bedelidir; o bağımsız ontolojik bir konumda olmaksızın iyinin bir eksikliğidir (Enneades Dokuzluklar 1.8.3; 3.2.11); 
Augustinus'ta privatio boni iyi eksikliği nosyonu için bkz. İman, umut ve hayırseverlik 3.11. Düşmüş dünya, insanların neden olduğu ahlaki kötülükler yoluyla 
ve insan ediminden ayrı olarak uğradığımız doğal kötülükler yoluyla bir acı çekme yerine dönüşmüştür. Düşmüş insanın zihinsel ve fiziksel durumlarının 
zayıflığı cezaya tabidir. Bkz. Kirwan 1989, 80-81; Rist 1994, 256-289.
Maniheistlere Karşı. 1.2.3-4; İtiraflar 11.10.12, 11.12.14, 11.30.40; Tanrı Devleti 11.4-5. Şuraya da bkz. Peters 1984, 3.
Detaylı bir tarihsel tartışma için bkz. Sorabji 1983, 232-252, 268-283.
Dillon 1977, 253-254.
Sorabji 1983, 232-238.
Bu noktalar Epikürcü eleştirilerde tekrarlanır; Cicero, De natura deorum Tanrıların Doğası Üzerine 1.9.21-22; Lucretius, De rerum natura, Şeylerin Doğası 
Üzerine 5.156-180; Aetius, Platica (Diels 300a18-301a7). Effe (1970, 23-31) onların Aristoteles'in De philosophia'sından türediğini göstermeye çalışır. 
Şuraya da bkz. Sorabji 1983, 281-282. Epikürcüler mevcut dünya düzeninin bir başlangıcı olduğuna ve onun üzerinde tanrıların hiçbir etki sahibi 
olmadıklarına inanırlar.
Chadwick (1991, 226-227) Origen'in sonsuz olanın bilinemeyeceği argümanına dayanarak dünyanın ebediliğine karşı tartıştığını (De principiis 
2.9.1,3.5.2,4.4.8; Commentarii in Matthaeum 13.1) ve Porphyrius'un bu eleştiriyi dünya çevrimleri hipoteziyle cevaplandırdığını bildirir. Daha sonra bu 
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Zamanın bir başlangıcı olamaz, çünkü başka bir şeyin olup olmamasından ba- ların doğa-dışı olmadıkları düşüncesin-
eğer öyle olsaydı zamandan önce za- ğımsız süren zaman anlayışının Tan- den de söz eder. Bizim doğa kavramı-
man olurdu (Fizik 8.1, 251b10-13, Me- rı'yı, yeter-neden olmaksızın, belirli bir mız gözlemsel düzenlilikler üzerine te-
tafizik 12.6, 1071b8) Buna benzer ola- anda yaratmaya sevk ettiğini söyledi. mellendirilmiştir, fakat sonul doğa, bü-
rak, devinmeye başlayan her şey bir şey Leibniz'in görüşü zamanın var olma- tün olağan-dışı olaylar çeşitliliğiyle bir-
tarafından devindirilir (Fizik 8.1, 251a sının değişimi gerektirdiğidir. Çağdaş likte doğa tarihini sağlayan Tanrı'nın is-
8-b10) ve var olmaya başlayan her şey birçok din filozofu Augustinusçu Tan- teğidir ya da [onun] inayetinin tasarısıdır 
kendi yapıcı unsurlarını önceden var rı'nın zamansızlığı anlayışının tanrısal [providential design]. Onlar insan açı-
olan şeylerden alır (A.g.y. 1.9, 192a27- her şeyi bilme [omniscience] ve özgür sından kavranılmazdır ve Tanrı'nın ha-
32; Metafizik 7.7, 1032b30-7.8, 1033b istence dayalı eylem öğretileriyle bağ- kimiyetini inananlara kanıtlamaya yarar-
19). Dünyanın zamansal başlangıcına daşıp bağdaşmadığı sorusuyla ilgilen- lar (Tanrı Devleti 21.8). 
karşı olan argümanlara Augustinus'un diler. Augustinus Tanrı'nın muazzam gü-
cevabı zaman ve zamansızlık arasın- cünün insan zihinleri tarafından kavra-

Tanrı yaratabileceği daki keskin bir ayırım üzerine temel- nılamaz olmasına rağmen, Tanrı'nın ya-
lendirilir. Zaman devinime bağlıdır ve pıtlarının usdışı olmadıklarına vurgu ya-her şeyi yarattı mı?
Tanrı devinimsiz olduğu için yaratım- par (a.g.y. 21.5). Augustinus şeylerin, 

De spiritu et littera'da [Ruh ve Yazı dan önce bir zaman yoktur (İtiraflar, kendileri meydana getirilmeyen fakat 
Üzerine] Augustinus, başka şeyler ya-11.13.15; Tanrı Devleti 11.6). Yaratım ebedi bir şekilde tanrısal zihinde içerilen 
nında Augustinus'un, dünyada bir ör-Tanrının ebedi ve değişmez kararının ve her zaman aynı olan ilk örneksel [arc-
neği olmamasına rağmen bir şeyin bir edimselleşmesidir: bir değişim iste- hetypal] biçimleri ya da sabit ve değiş-
mümkün olduğunu nasıl söyleyebildi-mek, isteğin bir değişimi anlamına gel- mez nedenleri üzerine temellendirilen 
ğiyle ilgilenen Marcellinus'a bir cevap mez. Tanrı'nın zihninde ani yeni bir ka- matematiksel, diyalektik ve metafiziksel 
verir. Marcellinus'un düşüncesinde bu rar yoktur (İtiraflar, 11.10.12; Tanrı ilkelerin edebi bir dizgesini ileri sürer 
tür şeylerin mümkün olduğunu söyle-Devleti 11.4, 12.15, 12.18, 22.2) Buna (De diversis quaestionibus octoginta tribus 
mek kavranabilir değildir (Ruh ve Yazı benzer olarak, “niçin daha yakın bir za- 46). Ussal istenç (değiştirilemez 
Üzerine 1-2) Bu soru bütün özgün ola-manda değil?” ya da “Daha önceden hakikatleri değiştirmek gibi) gerçekleş-
nakların kendi sahiliklerini edimselleş-Tanrı atıl durumda mıydı?” sorularının tirilemez bir şey isteyemez ve kavramsal 
me aracılığıyla gösterdikleri görüşü Tanrı yaratılmış dünyayı zamansal bir olarak istençten ayrık olan gerçekleştir-
doğrultusunda ortaya çıkarılmıştır. Bu anlamda öncelemediğinde hiçbir an- me gücünün], onun [gerçekleştirme gü-
ilke kipsellik hakkındaki eski felsefe lamları yoktur. Başlangıç hakkındaki cünün atfedildiği istenç ussal olduğu sü-
kuramlarını biçimlendiren paradigma-Aristotelesçi çözümleme zamanın baş- rece etkin olduğu açıktır. Augustinus 
larda genel olarak içerilmiştir. Gerçek-langıcı için değil yalnızca zamansal bir her şeye kadirliği kişinin istediğini yap-
leşmemiş kalan sahi bireysel olanakla-başlangıcı olan şeyler için geçerlidir (İti- ma gücü olarak tanımladığında (örn. 
rın var olup olmadığı daha çok tartış-raflar, 11.12.14-14.17, 11.30.40; Tanrı İman, umut ve hayırseverlik 96; Tanrı Devleti 
malı bir konudur. Başka bir yerde Au-Devleti 11.5, 12.16). Onun daha önce- 21.7), o, Tanrı'nın istencinin çelişkili bir 
gustinus Hıristiyan öğretilere karşı, do-den var olan maddeden meydana gel- şeye yöneltilemeyeceğini, çünkü böyle 
ğanın olağan seyrinin neyin olanaklı me hakkındaki sözleri yaratım için de- istemlerin Tanrı'nın her şeye kadir ol-
olup olmadığını tanımladığı görüşü ğil, doğal varlıkların ve insan tarafından madığını göstereceğini sorgulamaksızın 
üzerine temellendirilmiş diğer itirazlar-yapılmış şeylerin oluşumu için geçer- kabul ediyordu.
dan söz eder (Tanrı Devleti 21.7-10, lidir (bkz. İtiraflar 11.5.7, 12.8.8). Platon'a göre biçimler alanı varlık 
22.4,11). Augustinus'un her bir du-Ortaçağ zamanında Augustinus'un çeşitlerinin olanaklarını tüketir ve dene-
rumda cevabı doğa güçlerinin bakış açı-çözümü epey etkiliydi. Bunun daha yim dünyasında herhangi bir zamanda 
sından olanaksız görünen şeylerin, Tan-sonraki yaygın olarak bilinen bir uyar- kopyası olmayan hiçbir biçim yoktur. 
rı onları yapabildiği için, çoğu zaman laması Leibniz'in Newton'un mutlak Bu görüşün Plotinus versiyonu, Bir'den 
olanaklı olduklarıdır. O mucizevi olay-zaman görüşünü eleştirisidir. Leibniz ileri gelen var olma gücünün büyük ev-

yaklaşım Hıristiyanlığın Augustinus tarafından anılan pagan karşıtları tarafından kullanılmıştır. Plotinus tohumsal dayanakların sonlu sayısına işaret 
ederek yeniden dönüşü savundu (Dokuzluklar 5.7.1-3) ve Stoacı öğreti benzer bir görüşün üzerine temellendirilmiştir. Şuraya da bkz. Sorabji 1983, 182-
188.
Şuralardaki tartışmalara bkz. Kirwan 1989, 162 ve Sorabji 1983, 79-80, 256-258.
Bu bağlamda Pike 1970 sık sık başvurulan bir yapıttır.
Ç.N. Kartacalı Marcellinus (? - 413 ) Pagan Donatistlerin suçlamasıyla ölümle cezalandırılmış, Hıristiyan Klisesi tarafından şehit ve aziz kabul edilmiştir. 
Augustinus Tanrı Devleti'nin ilk kitaplarını ona adamıştır.
Knuuttila 1993, 1-38.
Lovejoy 1936, 67.
Lovejoy referans bildirmeden alıntı yapar, Tanrı Devleti 11.22. Benzer bir formülasyon için bkz. 12.4 ve 12.27.
Krş. Origen, Commentariorum series in Matthaem 95.
Bkz. Tertullian, De cultu feminarum 1.8.2.
Augustinus'un insan özgürlüğünü ve teolojik belirlenimciliği birleştirme girişimiyle ilgili problemleri tartışmıyorum. 
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renin hiçbir kısmını gerçekleştirilmemiş bunu kendi adaletine göre değil kendi rarının Platoncu geleneğin sınırlarının 
bırakmamasıdır. Özgün biçimler her bir gücüne göre yapabilir” (Contra Gau- ötesinde olan bir tarzda özgür ve istemli 
düzlemde tikel varlıklar tarafından ola- dentium Donatistarum episcopum 1.30). olduğunu düşündü. Augustinus'a göre, 
bildiğince sayısız olanaklarla örneklenir- Tanrı inayeti ile ilgilenirken Augustinus, Tanrı dünyayı yarattı çünkü o [Tanrı] iyi-
ler (Dokuzluklar 4.8.6). Bu anlamda “Potuit sed noluit” (“O yapabilirdi, fa- dir ve dünya iyidir, fakat onun iyiliği baş-
Plotinus olanaklar ve onların gerçekleş- kat istemedi”; bkz. Faust. 29. 4; De nat.et ka şekiller alabilirdi. Dünya, Tanrı onu 
meleri arasında bir eşitlik ileri sürdü, ör- gratia 7) şiarını kullanarak, gerçekleşme- is-tediği için var olur, fakat Tanrı'nın 
neğin o, A. O. Lovejoy'un Büyük Varlık miş olanaklara başvurdu. Bu ibare or- onu neden istediği sorusunun sonul bir 
Zinciri adlı ünlü kitabında “doluluk il- taçağın erken zamanlarında yaygın ola- cevabı yoktur (Maniheistlere Karşı. 1.2. 4).
kesi” olarak adlandırdığı düşünceyi tek rak bilinir oldu. Bu, ilkin Augustinus ta- Augustinus'un tanrısal istenç hak-
bir biçimde kabul etti. Lovejoy'a göre rafından değil, ondan önceki başka teo- kındaki sözleri, taslak halinde kalacak 
aynısı Augustinus için de geçerlidir, fa- loglar tarafından kullanılmıştı. Augusti- olmasına rağmen, seçeneksel evrenler 
kat bu doğru değildir. Olanaklı bireyler nus bu anlayışı insanın özgür istencini arasında karar vererek eyleyen Tanrı 
söz konusu olduğunda bu açıkça yanlış- çözümlerken kullandığında, onun aklın- kavramının ortaya çıkmasına neden ol-
tır, varlık çeşitleri söz konusu olduğun- da sezgisel bir ard-zamansal [diachro- du. Eş-zamansal seçenekler bakımın-
da, Lovejoy tarafından sözü edilen ör- nic] olanaklar modeli vardı. Bir seçim dan başvurulan çeşitlilik olarak sezgisel 
nek farklı yollardan anlaşılabilir. Love- yapılmadan önce, seçim ediminin şu ya kipsellik düşüncesinin ortaya çıkmasın-
joy ve onu izleyenler Augustinus'un mü- da bu olması mümkündür. Augustinus'a da önemli bir rol oynadı. Bu kipsel pa-
kemmellik derecelerinin gerekli oldu- göre özgür seçimler hakkında tanrısal radigma eski düşünürler arasında he-
ğunu, böyle olmadığında bütün türlerin önceden-bilme onları etkilemez ve Tan- men hemen hiç geliştirilmemişti. Bu 
edimsel olamayacaklarını öne sürerken, rı'nın onların hakkındaki bilgisi ondan Augustinus'un felsefi teolojisinden güç-
bununla bütün olanaklı varlık çeşitlerini farklı olabilir: “Bir insan, o günah işle- lü şekilde etkilenen erken ortaçağın tar-
kastettiğini düşünürler. Fakat bu, edim- meyi istemeksizin günah işlemez ve o tışmalarında geliştirildi.
sel dünya ve onun türleri hakkında bir günah işlememeyi isteseydi, o zaman 

Zaman ve ebediliksöz olarak anlaşılabilir. Augustinus'un Tanrı bu reddi önceden görmüş olurdu” 
boş özgün biçimlerin var olduğunu var- (Tanrı Devleti 5.10). Gerçek seçeneklerin Augustinus'un İtiraflar'ın II'nci Ki-
sayıp varsaymadığı bütünüyle açık değil- bir seçim yapmadan önce istence açık tabında yer alan zaman üzerine meditas-
dir. Fakat o, bütünüyle olanaklı bireyle- olduğu görüşü istenç özgürlüğü kavra- yonları onun yapıtlarının en çok tartışı-
rin sayısının dünya tarihinde ortaya çı- mına anlam kazandırır. Özgürlük bütü- lan felsefi kısımlarıdır. İtiraflar'da za-
kan bireylerin sayısından çok daha fazla nüyle dışsal kısıtlamanın bulunmayışı man hakkında genel bir söz sık sık alın-
olduğunu düşünür. Augustinus Tanrı değildir. Bu, Tanrı'nın istenci için de tılanır: “Hiç kimse bana sormadıkça 
Devleti 12. 19'da, tek izin verilebilir son- doğrudur. Augustinus Tanrı'nın her şe- onun ne olduğunu biliyorum; fakat bir 
suzluk nosyonunun potansiyel sonsuz- ye kadirliğini Tanrı'nın edimsel seçimiy- sorana onu açıklamak istediğimde, bil-
luk nosyonu olduğunu savunan eski öğ- le olgusal olarak sınırlandırılan seçenek- miyorum” (II.14.17). Augustinus çoğu 
retileri eleştirir. Ona göre sayıların son- ler arasında uygulayıcı bir güç olarak kez zaman hakkında psikolojik bir açık-
suz bir dizisi edimsel olarak Tanrı'nın görür. Tanrı'nın evreni özgürce seçimi, lama ile ilgilendi, fakat o antik doğa fel-
düşüncesinde vardır ve Tanrı sonsuz sa- kavramsal olarak, seçeneksel olanaklar sefesinde formüle edilen birtakım temel 
yıda bireyler yaratabilir ve onların her hakkındaki bilgi tarafından öncelenir.  düşünceleri sorgulamaksızın kabul etti. 
birini eşzamanlı olarak bilebilir: “Eğer o Plotinus bazen istenç nosyonunu Bir'e Bunların çoğu kendi kökenlerini Aristo-
her zaman bütün türlerin kendi öncel- atfeder, fakat Bir özsel olarak iyi olduğu teles'e borçlu oldukları için, Aristote-
lerine benzemeyen yeni şeyleri olmasını için, o [Bir] bütün olanakları gerçekleş- les'in Fizik'in dördüncü kitabının son 
isteseydi, onun için onların hiçbiri tasar- tirecektir. Platon da Timaios 29d-e'de bölümlerinde zamanı nasıl ele aldığına 
lanmamış ya da önceden görülemez ola- cömert tanrısal iyiliği böyle betimliyor- kısaca bir göz atalım.
mazlardı, dahası o onlar olmadan önce du. Augustinus Platoncu görüşü takdir Aristoteles 10'uncu bölümde za-
hiçbirini göremeyecekti, fakat [her şey] etti (Tanrı Devleti 11.21), fakat onun man hakkında birtakım paradokslar for-
onun ebedi her şeyi bilmesinde içerilmiş tanrısal olanaklar anlayışı yalnızca biri- müle ettikten sonra 11'inci bölümde, 
olacaktı” nin edimselleştiği seçeneksel dünyaların şimdiki zamanın deneyimi üzerine ve 

Augustinus Tanrı'nın gücü nosyo- sezgisel bir düşüncesini içerir. O [Au- edimselliğin doğrudan bir farkındalığı 
nunu onu diğer tanrısal özelliklerle iliş- gustinus] Tanrı'nın çeşitli dünyalar yapa- üzerine temellendirilen şimdiye karşılık 
kilendirerek niteledi. Örneğin “Tanrı bileceğini ve böylece Tanrı'nın ebedi ka- gelen kavram üzerine birtakım açıkla-

Sorabji 1983, 316-318; Rist 1994, 265.
Augustinus yaratılmış dünyanın olanaklı en iyisi olduğu tezini savunmadı. O onun “çok iyi” olduğunu ve şikayet için hiçbir nedenin olmadığını düşündü. 
Şuraya da bkz. Kirwan 1989, 67.
Knuuttila 1993, 62-98.
Aristoteles'in zaman hakkındaki görüşü için bkz. Conen 1964.
O' Daly 1981; 1987, 152-161. Augustinus'un değerlendirmesinin eski felsefi görüşlerle daha genel bir karşılaştırması için bkz. Callahan 1948, 1967.
Şuraya da bkz. O'Daly 1987, 155-156.
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malar yapmakla birlikte, kendi dizgesel Bu anlar (“şimdiler”), onlardaki X'in ko- (İtiraflar 11.15.20); devinim ve ruhlar ol-
tartışmasını başlattı. Şimdinin içeriği de- numu nedeniyle birbirlerinden farklıla- masalardı zaman olmayacaktı (Genesis'in 
ğiştiğinde yeni bir “şimdi”nin var oldu- şırlar. Bu konumlar arasında uzamsal bir Gerçek Anlamı. 5.5.12; Tanrı Devleti 11.6, 
ğunu söyleriz. Değişim olmaksızın ne uzunluk vardır ve X'in bu konumlardaki 12.16). Zaman ve devinim, zaman devi-
ayrık anların ne de zamanın farkında varlığı arasında zamansal bir uzunluk nimden bağımsız olmamasına rağmen, 
olabiliriz, çünkü zaman farklı “şimdiler” vardır. Bu zamansal uzunluk devinimin ayrıdırlar (İtiraflar 11. 24. 31, 12.11.14). 
arasındaki bir tür uzaklıktır. Yukarıdaki “önce ve sonra bakımından” niceliğidir Zamanın göksel bir cismin devinimi ol-
terminolojiden ve zamansal olarak be- (Fizik 4.11.219a11-220a27). Ölçmek bir duğu görüşünü eleştirirken, Augustinus 
lirsiz cümleleri genel olarak bilgi verici birimi bir bütünlüğe uygulamak ve onun güneş dingin dursaydı zamanın hâlâ ge-
ifadelerin paradigmaları olarak görme kaç tane birim içerdiğini hesaplamaktır. çeceğini ve göksel cisimler hızlandırılsa-
alışkanlığından anlaşılacağı gibi, Şeylere Uygun bir zamansal ölçüm birimi, eşit lardı onun [zamanın] bundan etkilenme-
edimsel şimdiki zaman açısından bak- parçalara kolayca bölünebilen bir daire yeceğini ifade eder. Süre olarak zaman 
mak Aristoteles için doğaldır. Bu tür içinde tekbiçimli hareket eden bir şeyin hiçbir özel devinime bağlı değildir, fakat 
cümleler kendi söyleniş anlarına açık ya yörüngesidir. Bir devinimin ya da zaman hiçbir şey geçmeseydi ya da gelmeseydi 
da kapalı bir göndermeyi içerir. Örneğin içindeki herhangi bir şeyin uzunluğu ya da var olmasaydı geçmiş, gelecek ya 
“Sokrates (şimdi) oturuyor”. Aynı cüm- onu düzenli bölünebilen bir eşzamanlı da şimdiki zaman var olmayacaktı (11. 
le, şeylerin söylendikleri anda nasıl ol- devinimle karşılaştırarak ölçülür. Gök- 23.30-24.31; krş.11. 14. 17). Augustinus 
duklarına bağlı olarak bazen doğru ve sel devinim evrensel saattir, fakat zaman bir şeyin zamansal uzunluğunu onu baş-
bazen yanlış olabilir. Eğer bir cümle her diğer başka devinimlerden olduğundan ka bir şeyle, genellikle ölçü birimleri ola-
zaman doğruysa, zorunlu olarak doğru- daha fazla bu devinim değildir (Fizik rak kullanılan düzenli bir devinimin sa-
dur ve eğer hiçbir zaman doğru değilse, 4.12.220b18-24;14,223b13-20). bit kısımlarının sayısıyla karşılaştırarak 
o olanaksızdır. Eğer o olanaklı olarak Aristoteles zamanın gerçekliği so- ölçtüğümüzü de düşünür (İtiraflar 11.16. 
doğruysa, o en azından bazen doğrudur. rusunu kullanışsız buldu. Zamanın bö- 21, 11.24.31). 
Eğer varoluşsal öneme sahip ifadeler ne lümleri geçmiş ve gelecektir ve bunların Augustinus'un fiziksel zaman anla-
zaman söylenseler doğruysalar, onlar hiçbiri var değildir. Onlar, geçmiş ve yışının kendine özgü birtakım özellikleri 
zamanın her anında edimsel olan şeylere gelecek arasındaki bağ olan ve (bir çiz- vardır. Onlardan biri, onun şimdiyi süre-
gönderme yaparlar ve böylece zorunlu- giyi bölen bir nokta gibi) zamanın bir den yoksun varsaymasına rağmen onu 
durlar (Metafizik 9.10, 1051b9-17). Zo- parçası olmayan şimdi tarafından bölü- “bir zaman parçası” olarak adlandırma-
runlu varlıklar bütün zamanlar için ge- nürler. Zaman, zaman olarak asla edim- sıdır (İtiraflar 11.15.20). Bu nosyon bel-
çerli olurlar, fakat devinim olmaksızın sel olmazken, o [zaman]  hiç var olur kide Augustinus'un ani değişim anı hak-
yalnızca bu tür varlıklar var ise, onlar mu? Aynı soru, gerçekliği Aristoteles ta- kındaki tartışmadaki duruşundan etki-
“bütün zamanlar için geçerli” olarak ad- rafından temel bir olgu olarak kabul lenmiştir. Aristoteles'in değişimlerin sı-
landırılamayacaktır çünkü devinimsiz edilen devinim hakkında sorulabilir. Za- nırlarıyla ilgili kuramı zamanın, yerin, ni-
bir dünyada zaman olmayacaktı. man devinimle aynı değildir, fakat ken- celiğin ve devinimin sürekli bir yapısı 

Doğa felsefesinde mevcut “şimdi”, disini insan zihnine ifade eden devini- varsayımı üzerine temellendirilmiştir. 
geçmiş ve gelecek arasındaki süresiz bir min sayılabilir bir özelliği olarak gerçek- Sürekli bir zaman içinde bitişik anlar 
bağ olarak düşünülür. Değişmez içerikli tir (4. 14, 223a22-29). O ruh dışında var yoktur ve bu nedenle bu kuramın temel 
bu tür “şimdiler” ya da “anlar”, arala- değildir, fakat bir tür nesnel gerçekliği amacı sürekli bir varlığın ya da zamansal 
rında kesin zamansal uzunluğun yer al- vardır. Devinim daha yavaş ya da daha bir sürecin başlama ve durma anının, 
dığı süreçlerin bulunduğu sınırlardır. hızlı olabilir, fakat bu zaman için doğru bunu önceleyen durumun edimselliği-
(Fizik'in 6'ncı Kitabında Aristoteles ka- değildir. Zamanın sabit bir doğrultusu nin son anına ya da bunu izleyen duru-
tegoriler ve sürekli zaman, uzam ve de- da vardır. Gelecek geçmişe dönüşür fa- mun edimselliğinin ilk anına atfedilme-
vinim öğretileriyle işleyen bir fizik ku- kat tersi olmaz. Geçmiş ve şimdi zorun- sini haklı çıkarmaktır. Aristoteles'in fizik 
ramı içine süreçlerin ve değişim kipleri- ludur; gelecek kısmen koşula bağlıdır modeli başlama ve durma ile ilişkili kar-
nin sınırlarının nasıl yerleştirileceği hak- (4.10, 218b-13-15;12, 220a32-b5;13, şıt durumlar arasında dönüştürücü ola-
kında ayrıntılı kurallarını geliştirdi.) 222a10-11, b1-2, De int.9). rak işleyen bir öğe içermez. [Platon'un] 
Aristoteles'in bir devinimin zamansal Augustinus zaman ile doğa felsefe- Parmenides'[in]e (156c-157a) kadar geri 
uzunluğu ya da (sayısal) niceliği hakkın- sinin bir konusu olarak ilgilendiği sürece giden Platoncu gelenekte oluşumların 
daki anlayışı aşağıdaki şekilde betimle- onun görüşleri Aristoteles'in ve onun ve bozuluşların ya da başlamaların ve 
nebilir. Bir X nesnesinin sürekli olarak A Stoacı izleyicilerinin görüşleriyle ben- durmaların, bu değişim aşamalarını be-
yerinden B yerine hareket ettiğini varsa- zerlikler gösterir. Aristoteles ve Stoacılar timleyen karşıt ifadelerin hiçbirinin doğ-
yalım, böylece onun A'da olduğu son bir gibi Augustinus zamanın sonsuzca bö- ru olmadığı bir değişim anında yer bul-
M anı ve B'de olduğu bir ilk N anı vardır. lünebilir bir süreklilik olduğunu varsaydı dukları düşünüldü. Doğruluk değeri 

Bkz. Strobach 1998, 41-45.
Augustinus'un zamanı ruhun bir gerilmesi olarak betimlemesi Plotinus'un yaşam dışına yayılması (diastasis) zaman içeren dünya-ruhu tanımlamasıyla 
birtakım benzerlikler gösterir (Dokuzluklar 3.7.11.41). Tekse (1983a) zamanın Augustinus'a göre de dünya-ruhunun bir uzanımı olduğunu öne sürdü, 
fakat geleneksel görüş Augustinus'un bu bağlamda insan ruhundan söz ettiğidir. Bkz. O'Daly 1989, 154; Rist 1994, 83. Augustinus'un zaman hakkında 
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açıkları içeren ve yanlış ikilem yanılgısı Buna rağmen, zamanın kesintilerinin bi- gustinus'un terminolojisi şimdi, geçmiş 
[the excluded middle] yasasına son ve- lincindeyiz ve onları ölçüyoruz. Augus- ve geleceğin zamansal belirlenimiyle iliş-
ren bu kuram Aulus Gellius'un Attika tinus zamanı ölçme işinin insan bilinci- kilendirilen ilk izlenim, geri-uzanım [re-
Geceleri (7.13) yapıtında tanınmış bir bi- nin geleceği tahmin ederek, geçmişi ha- tention] ve ileri-uzanım [protention] 
çimiyle sergilenir. Yazar kendi hocası tırlayarak ve algı yoluyla şimdinin farkın- arasındaki bir ayırım üzerine temellendi-
Calvenus Taurus'un bunu, bir insanın, da olarak çalıştığı olgusu üzerine temel- rilen Husserl'in fenomenolojik zaman 
açıkça söylenecek olursa, ne zaman ölü- lendirildiğini öne sürer. Ruhun bu ge- açıklamasına yakındır. Augustinus kişi-
yor olduğu sorusunu cevaplarken nasıl rilmesi (distentio animi) yoluyla belleği- nin kendi belleğini kullanarak belirli bir 
kullandığını anlatır. Bu pasaj muhteme- mizde, mevcut olmuş olan ve mevcut süreyi imgeleyebileceğini ve bu şekilde 
len, aynı soruyu Tanrı Devleti 13.9-11'de olacağını umduğumuz şeylerin imgeleri- gelecekteki süreçlerin zamanını değer-
tartışırken Augustinus tarafından bilini- ne sahip oluruz. Bu nedenle ruhumuzda lendirebileceğini varsayar: 
yordu. bellek olan geçmişin bir bulunuşuna ve “Bir kişinin uzun bir zaman sürecek 

Augustinus bu soruyu şaşırtıcı bul- tahmin ya da umut olan geleceğin bir bir ses çıkarmak istediğini ve önceden 
du, çünkü ölüm gelmeden önce ruh hâlâ bulunuşuna sahibiz (11.20.26.11.26.33). bunun ne kadar uzun olacağına karar 
bedende olduğu ve henüz ayrılmadığı Bu anlamda zaman ruhun bir gerilmesi verdiğini varsayalım. O, sessizlik içinde 
için kişi ölüyor değil canlıdır; ve ölüm olarak var olur. Zamanı ölçmek geçmek- bu zaman aralığını planlamış olacaktır ve 
geldiğinde ve ruh ayrıldığında kişi ölüyor te olan olayların ruh üzerinde bıraktık- sonra belirlenmiş sona ulaşana kadar de-
değil ölüdür. Augustinus kişinin ölüyor ları ve onlar [olaylar] geçip gittiklerinde vam eden sesi çıkarmaya başlayacaktır.” 
olduğu zamanın yitiyor göründüğünü ve kalmaya devam eden izlenimler arasın- (İtiraflar 11.27.36) 
aynısının geleceğin kesinti olmaksızın daki zamansal uzanımları ölçmektir. Zamanları ölçme ve zamansal 
geçmişe dönüşürken meydana geliyor Geçmiş olaylar var olmazlar. Onlar ara- uzunlukları değerlendirme becerimiz 
göründüğünü söyler. Aulus Gellius gibi, sındaki süre ölçüldüğünde, geçmiş olay- deneyimlenmiş süreleri hatırlama be-
Augustinus ölüm anının ruhun henüz lar hakkındaki mevcut bilinç geçmişi öl- cerimiz üzerine temellendirilmiştir. Biz 
ayrılmadığı zamanki periyodun ya da çen devinimin bir bilinciyle ilişkilendiri- zamansal uzanımları deneyimlemek yo-
onun ayrıldığı zamanki periyodun içsel lir. Aynısı, gelecek olayların değerlendi- luyla zamanın farkına varırız. Her zaman 
bir sınırı olabileceği olanağını dışlar. O rilmesinde geçerlidir (11.27.35-36). iddia edilenin aksine, Augustinus İtiraf-
karşıt ifadelerin aynı anda doğru olabile- Zamanın ruhda bir tür varoluşa sa- lar'ın II'nci kitabında zaman hakkında 
ceklerini de saçma bulur. Geriye kalan, hip olduğu, onun [zamanın] insan zihni- hiçbir felsefi ya da teolojik tanımlama 
ölüm anının, yanlış ikilem yanılgısının iş- nin farklı içeriklere sahip şimdiler ara- önermez. O zamanın nasıl farkında ol-
lemediği Platoncu “aniden” olmasıdır. sındaki uzaklığı belirtirken farkına vara- duğumuzu ve psikolojik bakış açısından 
Augustinus bunu açıkça ifade etmez, fa- cağı devinimin özel bir özelliği olduğu- onun varoluşunun nasıl açıklanabilece-
kat ölüm anının rasyonel bir açıklaması- nu düşünen Aristoteles tarafından önce- ğini açıklamaya çalışır.
nı vermenin mümkün olmadığını söyler. den öne sürülmüştü. Aristoteles gibi, 

Augustinus İtiraflar'ın II'nci Kita- Augustinus bu uzaklıkların nesnel bir 
bında ilk önce, Tanrı'nın zaman dışı ebe- özelliğe sahip olduklarını düşündü:
diliğiyle, yaratılmış varlıkların zamansal- “Ölmeye yazgılı bu bedende var ol-
lığıyla ve yaratılıştaki zamanın başlangıcı maya başladığımız andan itibaren her 
ve dünya ile ilgilenir. 11.14.17'de kitabın zaman sonu ölüm olan bir süreçle kuşa-
teması zamanın ölçülmesidir. Augusti- tılıyoruz … Her şey aynı hızda ve benzer 
nus özellikle ölçülür bir zamanın nasıl bir devinimle sürmektedir. Yaşamı daha 
var olduğu sorusu karşısında şaşkınlık kısa olan biri kendi günlerini, uzun ya-
duyar. “Uzun bir zaman” ve “kısa bir za- şamış birinden daha hızlı geçirmiş değil-
man”dan söz ederiz, fakat gelecek he- dir. Eşit uzunluğun anları her ikisi için 
nüz edimsel değildir ve geçmiş artık eşit hızda geçmiştir … Eğer biri bu ölüm 
edimsel değildir. Var olmayan bir şey na- yolunda daha çok uzatılmış bir zaman 
sıl uzun ya da kısa olabilir? Edimsel olan periyodundan geçiyorsa, o daha yavaş 
şimdi süresizdir. Uzun ya da kısa değildir ilerlemez; o yalnızca daha uzun bir seya-
(İtiraflar 11.15.18-20). Zaman geriye hat yapar.”  (Tanrı Devleti 13.10)
doğru hareket etse böylece şimdi sürekli Augustinus'un psikolojik zaman ku-
olarak şimdi olmaktan kesilse bile gele- ramı eski felsefede bir yenilik olmama-
ceğin şimdi olmak için kendisinden çık- sına rağmen, zaman anlayışını bellek ve 
tığı ve sonra geçmişte tekrar depolana- tahmin kavramları yoluyla betimleme gi-
cağı bir depo yoktur (11.17.22-18.23). rişiminde yeni bir şeyler bulunur. Au-

diğer görüşleri de Plotinus'un ebediyet ve zaman üzerine denemelerinden (Dokuzluklar 3.7) etkilenmiştir.
Husserl 1966; şuraya da bkz. Ricoeur 1988, 12-59.
Tarihsel yorumlamaların özet halinde bir sınıflandırımı için bkz. Ross 1991, 191-192.
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