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HANNAH ARENDT’İN VİTA 
ACTİVA’SI*

Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN**

Kendimizi içinde evimizde hissedebileceğimiz bir 
dünya kurmanın yolunun, önce anlamaktan ve sonra da 
anlamanın öteki yüzü olan eylemden geçtiğini söyleyen 
Hannah Arendt’te eylem, kendine, vita activa içinde bir 
yer bulur. Elisabeth Young-Bruehl, Arendt biyografisinde, 
Arendt’in 1950’lerin başında dünya savaşı, totalitarizm, 
atom bombası gibi siyasal olayların meydana geldiği bir 
dünya için yeni bir siyaset bilimi tasarlamaya başladığını 
belirtir.1 Young-Bruehl’e göre:

Hannah Arendt için, yeni bir siyaset bilimine öncelikle 
gerekli olan bir eylem anlayışıdır; öngörülemez, dola-
yısıyla da insan tarafından imal edilemez ya da Varlık 
tarafından yaratılamaz bir yeni başlangıçtır. Yeni bir 
başlangıç üzerine ciddi olarak düşünüldüğünde, bunu 
izlemesi gereken sorular şunlardır: Siyaset nedir? Siyasal 

* Bu çalışma Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN danışmanlığında 
hazırlanan “Hannah Arendt’te Dünya Kavramı Amor Mundi” 
başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
** Dr. Öğretim Üyesi, Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü, bergenozuaydin@
maltepe.edu.tr
(1) Bruehl, Hannah Arendt / Dünya Aşkıyla, 501.
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eylemin koşulları nelerdir? Siyasal eylemin ilkeleri neler-
dir? Özgürlük nedir?2

İçinde yaşadığı dünyayı değiştirmek ve yeni bir dünya 
kurabilmek, yeni bir başlangıç yapabilmek için eylem 
anlayışından hareketle yeni bir siyaset teorisi geliştirmek 
isteyen Arendt, bu soruların cevaplarını ve eyleme dayalı 
bu yeni siyaset biliminin inceliklerini ele alır. Arendt için 
siyaset bilimine temel oluşturacak bu eylem anlayışı da 
vita activadır. Young-Bruehl, Arendt’in, yeni bir dünya 
kurabilmek için vita activaya duyduğu inancı ve vita 
activa üzerine yoğunlaşma sürecini şu sözlerle anlatır:

Üretim yapan bir tür olarak faaliyet göstermenin geti-
receği sapmanın kötülüğünü reddetmeden, insanı eyleyen 
varlık olarak görmek ve insan eyleminin koşullarına 
bakmak Hannah Arendt’in yeni siyaset biliminin temel 
görevi haline geldi. The Origins of Totalitarianism’i izleyen 
üç çalışmada –The Human Condition, Between Past and 
Future ve On Revolution– bu görevleri farklı bağlamlarda 
ama aynı inançla yerine getirdi; yani, eskilerin felsefenin 
temeli olarak gördüğü sorgulama dürtüsünün doğrudan 
insan meseleleri âlemine, vita activaya yöneltilmesi ge-
rektiği inancıyla.3

Arendt, sorgulama dürtüsünün onu yönelttiği vita 
activa’yı İnsanlık Durumu’nda detaylı olarak ele alır. 
Ancak bu kavramla ilgili olarak asıl dikkat çekici olan 
nokta, Arendt’in, Jaspers’e yazdığı mektuptan anladığımız 
kadarıyla, önce Amor Mundi, dünya sevgisi adını vermek 
istediği ancak, daha sonra adını Human Condition, İnsan-
lık Durumu olarak değiştirdiği temel eserini Almanya’da 
Vita Activa adıyla bastırmış olmasıdır. Young-Bruehl de 

(2) Bruehl, 501.
(3) Bruehl, 503.

Arendt’in, felsefi geleneğin contempus mundisini, dünya-
nın hor görülmesini reddettiği için kitabına Amor Mundi, 
dünya aşkı adını vermek istediğini belirtir.4 Adı İnsanlık 
Durumu olarak değiştirilmiş olsa da aslında eser, vita 
activa üzerine yoğunlaşmıştır. Zaten eserin sonundaki 
teşekkür bölümünde de eserin, 1956 Nisan’ında Chica-
go Üniversitesi’nde Charles R. Walgreen Vakfı’nın Vita 
Activa başlığı altında düzenlediği seminerde sunulan bir 
dizi tebliğin ürünü olduğunu belirtmiştir.5 Arendt, aynı 
esere her üç adı da yani İnsanlık Durumu, Amor Mundi 
ve Vita Activa adını vermeyi düşünerek, bu üç kavramı 
birbirlerine yaklaştırmış, bir anlamda dünya sevgisini, 
insanlık durumuyla ve vita activayla özdeşleştirmiştir. Bu 
nedenle, Arendt’in dünya sevgisinin ipuçlarını, insanlık 
durumunda ve vita activanın anlamında bulabileceğimiz 
gibi, artık insanlık durumunu da vita activadan ve dünya 
sevgisinden yani amor mundiden bağımsız olarak düşün-
mek de mümkün değildir. 

The Life of Mind’daki açıklamasından da anladığımıza 
göre Arendt, 1958’de yazdığı bu temel eserine, Vita Activa 
adını vermekten yayımcısının isteği üzerine vazgeçmiş 
ve kitabın adını Human Condition olarak değiştirmiştir, 
ama kendisinin de ifade ettiği gibi bu eserinde derinle-
mesine araştırmak istediği kavram vita activadır6. Arendt, 
eylemin, siyaset teorisinin en eski kavramı olduğunu 
düşünür ve eylemle ilgili olarak kendisini en çok meşgul 
eden şeyin vita activa olduğunu ifade eder. Vita Activa, 
yaşamı düşüncelere dalarak geçirme yolunu, tefekkür 
etmeyi seçen ve yaşamdaki diğer her şeye bu perspek-

(4) Bruehl, 503.
(5) Arendt, İnsanlık Durumu, 461.
(6) Arendt, The Life of  the Mind, 6.
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tiften bakan insanlar tarafından türetilmiş, kaynağını 
Antikçağ ve Ortaçağdan alan bir terim olsa da Arendt, 
konu üzerindeki düşünmeleri sonucunda kendisinin de 
bu terimi benimsediğini belirtir. Kendi ifadesiyle, onu 
vita activada böylesine ilgilendiren şey de bu kavramın, 
vita contemplativanın eylemsizliğinin ve sessizliğinin tam 
karşısında yer alması olmuştur7. Dana Villa, Arendt’in bu 
ayrımının, onun siyaset teorisyenlerince en çok eleştiril-
mesine neden olan konulardan biri olduğunu vurgular. Bu 
ayrımın onun insan eylemlerine dair fenomenolojisinin 
altını çizdiğini ve İnsanlık Durumu’nda eylem yaşamıyla, 
Zihnin Yaşamı’nda da zihinsel aktivitelerle ilgili olarak 
ortaya koyduğu düşüncelerinin temelini oluşturduğunu 
belirtir.8

Arendt, vita activa ve vita contemplativa karşılaştırma-
sı üzerinden yapmaya çalıştığı şeyin ne olduğunu, kendi 
deyimiyle, bu konuyla ilgili olarak derdinin ne olduğunu, 
şu sözlerle açıklığa kavuşturur:

Benim derdim basitçe şu; tefekkürün hiyerarşisi 
içerisinde sahip olduğu muazzam ağırlık, vita activanın 
kendi içindeki ayrım ve eklemleri bulanıklaştırmıştır; ge-
lenekten modern kopuş ve söz konusu hiyerarşik düzenin 
sonunda Marx ve Nietzsche’de tersine dönmüş olması, 
görünüşe rağmen, bu durumu özünde değiştirmemiştir.9

Vita contemplativa eleştirisini, Arendt’in kendisinin 
de belirttiği gibi Nietzsche’de de görebiliriz. Nietzsche, 
Tan Kızıllığı’nda, vita contemplativa’yı şu sözlerle eleştirir:

(7) Arendt, 6.
(8) Villa, Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of 
Hannah Arendt, 87.
(9) Arendt, İnsanlık Durumu, 49.

Biz, vita contemplativa insanı olarak, rahat ve sükûnet 
içinde olma durumunun çeşitli şekillerdeki etkileri 
sayesinde ne tür kötülük ve uğursuzlukların vita activa 
insanına taşındığını unutmayalım. Birincisi: Sayıları 
bakımından contemplativa olanlar içinde ağır basan ve 
bunun sonucu olarak en bayağı türleri veren, dini doğa 
diye adlandırılan kimseler, her çağda pratik insanların 
yaşamını zorlaştırmaya ve mümkün olduğunca onlara 
acı çektirmeye yöneldiler: ufkunu kararttılar, güneşini 
söndürdüler, neşesini kuşkulu hale getirdiler, umutlarını 
değersizleştirdiler, çalışan elini felç ettiler10.

Nietzsche, Arendt’in kendini içinde yaşadığı çölden, 
ya da insani niteliklerini kaybetmiş ölü bir dünyadan 
sıyırmaya çalışıp vahalarda bir yaşama mecbur kalan 
insanlarında olduğu gibi, korku ve yorgunluğun artışının, 
eyleme verilen değeri azalttığını ve eylemden yoksun olan 
insanların da melankolik yaşadıklarını düşünmektedir.11 
Anlaşılan hem Nietzsche de hem de Arendt’te melankolik 
ve umutsuz bir yaşam, eylemsizlikle beraber gitmektedir. 
Özellikle, Nietzsche’nin decadence olarak tanımladığı 
veya Arendt’in sözleriyle kötülüğü bile sıradanlaştıran 
olayların yaşandığı zamanlarda, yani dünyanın karan-
lık dönemlerinde; insan dünyası insani özelliklerini 
yitirdiğinde, çölleştiğinde ve kum fırtınalarına açık hale 
geldiğinde vita contemplativa ve beraberinde getirdiği 
melankolik ve teslimiyetçi düşünceler, vita activayı, 
insan varlığından ve dünyasından gittikçe daha çok ko-
parmıştır. Arendt, siyaset bilimcilerin, politika üzerine 
yazdıklarında, sanki bir akıl hastanesinde uygulanacak 

(10) Nietzsche, Tan Kızıllığı, Ahlaksal Önyargılar Üzerine 
Düşünceler, 45.
(11) Nietzsche,  47.



9392

kuralları belirliyormuş gibi yazdıklarını, çok büyük bir 
konu hakkında konuşuyormuş gibi yaptıklarında, hitap 
ettikleri delilerin kendilerini birer kral ya da imparator 
olarak gördüklerini bildikleri için böyle davrandıklarını 
ama artık hiç kimsenin tek ihtiyaç duyduğumuz şeyin 
bilge insanlar olduğuna ve bu bilge insanların da siyasi 
olaylardan öğrenebilecekleri tek şeyin, dünyanın aptallığı 
olduğuna inanmadığını belirtir.12 Bu değişen tutumun, 
insana yeni bir siyaset bilimi yönünde ümit verebileceğini 
düşünür. Bu yeni siyaset bilimi de, dünya ne kadar aptal 
da olsa, onu değiştirme ve yeniden kurma gücünü içinde 
taşıyan vita activa olacaktır. Dünyanın ihtiyacı olan, ne 
eylemsizliği seçip, vita contemplativanın kanatları altına 
sığınarak, sadece düşünmek ne de düşünmeden, düşün-
mesizlikle eylemektir. Fatmagül Berktay da “Hannah 
Arendt: Bir İnci Avcısı” makalesinde, Arendt’in vita activa 
ile vita contemplativa arasındaki ayrımı sona erdirme ça-
basının, yani düşünen ve eyleyen varlığı birleştiren zemini 
gözlerimizin önüne getirme çabasının, siyasi düşünüşün 
kendisinin siyasi bir eylem haline geldiği sonucuna var-
mamıza neden olabileceğini belirtir.13

Yeni bir siyaset teorisi geliştirmek isteyen Arendt, 
Batılı siyasi düşünce geleneğini başlatanın, Sokrates’in 
yargılanması ve idama mahkûm edilmesi olduğunu 
düşünmektedir. Ona göre, filozofların siyasi âlemden 
neredeyse oy birliği ile talep ettikleri şey, eylemin ya 
tamamen fuzuli olduğu ya da bir avuç insanın ayrıcalığı 
olarak kaldığı bir durumdur.14 O, çağdaş siyasi olayların 

(12) Arendt, Formasyon, Sürgün, Totalitarizm Anlama Denemeleri 
1930-1954, 579.
(13) Berktay, Hannah Arendt: Bir İnci Avcısı, 261.
(14) Arendt, 578.

çıplak dehşetinin ve görünen o ki geleceğin çok daha 
korkunç olasılıklarının bütün felsefelerin gerisinde 
olduğunu düşünür. Filozoflar, dehşet deneyimini itiraf 
etmeye ve onu ciddiye almaya yanaşmamaktadırlar.15 
Onlar vita contemplativaya sığınmaktadırlar. Ancak 
vita contemplativa dünyanın içinde bulunduğu durum 
için gerekli çözümü sağlamaktan çok uzaktır. Arendt, 
yeni bir siyaset felsefesinin önkoşullarının zaten mevcut 
olduğunu düşünür:

Yeni bir siyaset felsefesinin önkoşullarından birçoğu 
-bu önkoşullar, büyük olasılıkla, filozofun politika alanına 
yönelik tutumunun yeniden formüle edilmesine dayana-
cak ya da felsefi bir varlık olarak insan ile siyasi bir varlık 
olarak insan arasındaki ilişkiden ya da düşünce ile eylem 
arasındaki bağıntıdan oluşacaktır– zaten mevcuttur.16

Arendt, siyasete olan ilgilerini, eserlerinin merkezine 
aldıkları ve felsefi karışıklıklarının çözümü için yönlerini 
siyasete çevirerek, gündelik sorunlara belli bir yaklaşım 
getirdikleri ve siyasi toplantılarda çeşitli kitlelere hitap 
ettikleri için (A.g.y.)17 Fransız varoluşçularını vita con-
templativanın karşısında ve vita activaya yakın bir yerde 
konumlandırır. Kendisinin de yakındığı dünyanın içinde 
bulunduğu durum karşısında, Fransız varoluşçuların 
çözümünü şu sözlerle açıklar:

…mesele mevcut dünyanın bir krize gelip dayanması 
ve “çığrından çıkması” değildir; mesele şu haliyle beşeri 
varoluşun “saçma” olmasıdır… Bu durumdan çıkışın 
yolu, Sartre’ın ifadesiyle insanın “özgür olmaya mahkum 
olduğunun” farkına varmasından ve eyleme “sıçrama-

(15) Arendt, 578.
(16) Arendt, 599.
(17) Arendt, 599.
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sından” –tıpkı Kierkegaard’ın evrensel kuşkudan inanca 
sıçraması gibi– geçmektedir.18

Sartre’a göre, özgürlük, insanın dünyaya fırlatılmış 
olma durumuna, Camus’ya göre de akıl, insanın saçma 
bir dünyada yaşamak zorunda kalmasına meydan oku-
sa da Arendt için bütün bunlar yeni bir siyaset teorisi 
geliştirmek için yeterli olmayacaktır. Sahici bir siyaset 
felsefesi, eğilim analizlerinden, kısmi uzlaşmalardan 
ve yeni yorumlardan ya da felsefeye bir başkaldırıştan 
ortaya çıkmayacaktır.19 Arendt, bu noktada Platon ve 
Aristoteles’e göre bütün felsefenin başlangıç noktası sayı-
lan thaumadzein’den söz eder: thaumadzein’in meraklı ve 
dolayısıyla sorgulayıcı dürtüsü artık, (yani antik dönemin 
öğretisinin aksine) beşeri işler ve beşeri eylemler âlemini 
doğrudan yakalamalıdır.20 Young-Bruehl’in de belirttiğine 
göre Arendt için tefekkür bakışı, yani vita contemplativa, 
insanla ilgili olgulara bakışında, siyaset felsefesinin temel 
koşulu olan entelektüel meraka, thaumadzein’a sahip 
değildir.21

Arendt’in vita contemplativa eleştirisi ve siyaset teori-
sini, insanlık durumunu ve amor mundiyi vita activa ile 
özdeşleştirmesi, çalışmalarında belirleyici olmuştur. Vita 
contemplativa içine gömülmüşlük ve vita activanın ihmal 
edilişi eleştirisinin ve özellikle felsefecilerde gözlemle-
diği thaumadzein eksikliğinin, Arendt’in kendini hiçbir 
zaman bir siyaset felsefecisi olarak değerlendirmeyişine 
neden olduğunu düşünmek mümkündür. Gunter Gaus’la 
yaptığı söyleşide, Gaus’un kendisini filozofluk mesleğine 

(18) Arendt, 590.
(19) Arendt, 590.
(20) Arendt, 599.
(21) Bruehl, 500.

sahip biri olarak değerlendirmesi ve filozoflar çevresinde-
ki rolünü sorması üzerine itiraz etmiş, filozoflar çevresine 
ait olmadığını ve kendisinin uğraş alanının siyaset kuramı 
olduğunu belirtmiştir.22 Gaus’un bu ikisi arasındaki farkı, 
siyaset felsefesi ve siyaset kuramı arasındaki farkı sorması 
üzerine de şu açıklamayı yapmıştır:

Kullanmaktan kaçındığım, siyaset felsefesi deyimi, 
geleneğin aşırı ölçüde sıkboğaz ettiği bir ifadedir. Aka-
demik bağlamda olsun ya da olmasın bu gibi şeyler 
hakkında konuştuğumda hep, felsefe ile siyaset arasında 
çok önemli bir gerilim olduğundan söz ederim. Yani dü-
şünen bir varlık olarak insan ile eyleyen bir varlık olarak 
insan arasında, sözgelimi doğa felsefesinde varolmayan, 
bir gerilim vardır. Herkes gibi filozof da doğa karşısında 
nesnel olabilir; doğa hakkında düşündüklerini dillendir-
diğinde bütün insanlık adına konuşuyordur. Fakat siyaset 
karşısında nesnel ya da tarafsız olamaz. Platon’dan beri 
olamaz!23

O, pek az istisnayla çoğu filozofta, siyasete karşı bir 
tür düşmanlık olduğunu, kendisininse siyasete, felsefe-
nin perdelemediği gözlerle bakmak istediğini belirtir.24 
Arendt’in sözünü ettiği gelenek, bir yaşama tarzı ge-
leneğidir. Bu gelenekte vita contemplativa, vita activa 
karşısında ön planda yer almakta ve ona yeğ tutulmakta, 
vita activa küçümsenmektedir. İnsanın eyleyen bir varlık 
olma özelliği göz ardı edilerek ve önemsenmeyerek düşü-
nen bir varlık olarak insana vurgu yapılmaktadır. Ancak 
Kierkegaard’ın evrensel kuşkudan inanca sıçraması gibi, 
dünyanın içinde bulunduğu bu durumda, tefekkürden, 

(22) Arendt, 39.
(23) Arendt, 39.
(24) Arendt, 39.
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eyleme sıçramaya her zamankinde daha çok ihtiyaç du-
yulmaktadır. Arendt, düşünen ve eyleyen varlığı birleşti-
ren bir zeminin, böyle bir dünyanın peşindedir. 

Arendt vita activa ve vita contemplativa arasındaki 
en belirgin farkı, bir Ortaçağ filozofundan ödünç aldığı 
birkaç Latince cümleyle açıklar: Duae sunt vitae, activa 
et contemplativa. Activa est in lanore, contemplativa 
in requie. Activa in publico, contemplativa in deserto. 
Activa in necessitate proximi, contemplativa in visione 
Dei. Bu alıntıda belirtildiği gibi yaşamın aktif hali emekle 
ilgiliyken, düşünmeden yana olan tarafı tamamen hare-
ketsizliği ifade etmektedir. Aktif yaşam, eylem yaşamı, 
kamu önünde, halkın içinde devam ederken, diğer her 
şeyden soyutlanıp salt düşünmenin gerçekleştirildiği 
yaşamın sürdürüldüğü mekânsa çöldür. Aktif yaşam 
kendini başkalarının/komşuların varlığının zorunlu-
luğuna bağlamışken, diğerinde söz konusu olan tanrı 
vizyonudur. The Life of Mind’da iki terim arasındaki farkı 
bir Ortaçağ filozofunun bu cümleleriyle açıklayan Arendt, 
vita activa kavramı üzerinde yoğunlaştığı, amor mundi 
adını vermeyi düşündüğü, ancak sonunda, Almanya’da 
Vita Activa, İngiltere’de ise Human Condition/İnsanlık 
Durumu adıyla basılan eserinin birinci bölümünden 
itibaren de vita activa terimini açıklamaya girişmiştir.

Arendt için vita activa terimi fazlasıyla gelenek yük-
lüdür.25 Arendt, vita activa teriminin, Aristoteles’in bios 
politikos’unun Ortaçağdaki karşılığı olduğunu düşünmek-
tedir.26 Bu terimi Ortaçağda da kamusal-siyasal meselelere 
adanmış bir hayat olarak özgün anlamıyla, Augustine’de 
vita negotiosa veya actuosa olarak bulunmaktadır. 

(25) Arendt, İnsanlık Durumu, 42.
(26) Arendt, 42.

Arendt’in de işaret ettiği üzere, Aristoteles Nikomakhos’a 
Etik’in birinci kitabında, belli başlı yaşam biçimlerini 
üçe ayırmaktadır (1095b, 18-20). Bunlardan ilki, iyinin 
ve mutluluğun hazda olduğunu düşünenlerin yaşamıdır 
(bios apolaustikos), Arendt bu yaşamdan, güzelin tüke-
tildiği bedeni hazların keyfini süren bir hayat olarak söz 
eder.27 Aristoteles’teki bir diğer yaşam, theoria yaşamı, 
vita contemplativaya benzediğini düşünebileceğimiz, 
bios theooretikos’tur. Arendt’in sözleriyle bu hayat, kalıcı 
güzelliği ne insanın üretici müdahalesiyle oluşturulabile-
cek ne de insanın bunları tüketmesiyle değiştirilebilecek 
ebedi şeyleri sorgulamaya ve bunlar üzerinde tefekküre 
adanmış filozofun, Arendt’in de onlardan biri olduğunu 
belki de bu sebepten kabul etmediği filozofun, hayatıdır.28

Arendt’in ısrarla vurguladığı, insanlık durumu ve 
dünya sevgisiyle iç içe geçirdiği vita activa ise üçüncü 
türden yaşama, yani siyaset yaşamına, bios politikos’a 
denk düşmektedir. Bu da, mükemmelliğin güzel işlerde 
bulunduğu, polisin meselelerine adanmış bir hayattır.29

Bios politikos, Aristoteles’te polis içindeki eylemi, pra-
xisi kurmak ve sürdürmek gereğini öne çıkartırken, bios 
politikosun karşılığı olarak ortaya çıkan vita activa terimi, 
Ortaçağ boyunca özgün siyasi anlamını kaybederek, dün-
ya işleriyle her türden meşguliyeti ifade eder hale gelmiş 
ve bir zamanlar yurttaş olmanın koşulu olan ve siyasi 
yaşamı imleyen bios politikos, yani vita activa, vita con-
templativanın karşısında değersizleşmiştir. Arendt’e göre 
antik- kent devletinin ortadan kalkışıyla, yurttaş olmanın 

(27) Arendt, 423.
(28) Arendt, 423.
(29) Arendt, 423.
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ve dolayısıyla bios politikosun ya da gerçek anlamda vita 
activanın neliğini bilen son kişi Augustinus’tur.30

Arendt, tefekkürün, eylemde, ilk anlamıyla düşünecek 
olduğumuz da bios politikos da dâhil diğer bütün insan 
faaliyetlerine üstün olarak düşünülmesi geleneğinin Hı-
ristiyanlıktan daha önce başladığını vurgular. Sözgelimi 
Platon’un siyaset felsefesinde, polisin amacı filozofun 
yaşam tarzını mümkün kılmayı amaçlamıştır, aynı şe-
kilde Aristoteles de theoria yaşamına ayrıcalık tanımıştır. 
Ancak Arendt’in sorun olarak gördüğü şudur ki önceleri 
sadece iş, emek ve başkaları tarafından bir şeye zorunlu 
tutulmaktan özgür olma anlamına gelen Latince otium 
kelimesine karşılık Yunanca σχολή  (skhole) kelimesi, 
Antik Yunan’da filozoflar için, siyasi etkinlikten özgür 
olma anlamına da gelmeye başlamış ve Hıristiyanlıkla 
birlikte, sadece filozofların değil, herkesin hakkı olarak 
görülmüştür.31 Geçmişle Gelecek Arasında’da da filozof-
ların, özellikle Aristoteles’in Antikite’de her halükarda 
doğal bir şey olarak görülen günlük çalışmadan özgür 
olma değil, siyasi etkinlikten ve devlet işlerinden serbest 
olmak anlamına gelen σχολή’ye ilişkin besledikleri ideali 
Yunan Polisi’nin ortalama yurttaşının zaman alıcı siyasi 
yaşamına karşı çıkardıklarını ifade etmiştir.32 Hem ça-
lışmanın hem de siyasi yaşamın dışında kalan filozoflar, 
sahip oldukları çifte serbest zamanla bir bios theoretikosa 
felsefeye ve bilgiye adanmış bir hayata sahip olmuşlardır.33 
Ancak bu, sadece belirli bir kesime, filozoflara özgü bir 
yaşam durumuyken, zamanla vita activanın içindeki bü-

(30) Arendt, 44.
(31) Arendt, 46.
(32) Arendt, Geçmişle Gelecek Arasında, 34.
(33) Arendt, 35.

tün ayrımlar bios politikos da dâhil olmak üzere silinmiş, 
eylem ve siyaset unutulmuştur. Arendt, vita activanın 
nec-otium anlamına da dikkati çekmiş ve Latince boş 
zamandan yoksun olma anlamına gelen bu terimi, sürekli 
bir zorunlulukla meşgul edilmişlik durumunun yarata-
cağı huzursuzluk, terimiyle karşılamayı uygun görmüş-
tür.34 Arendt’e göre, vita activa içinde olmak, nec-otium, 
huzursuz olmakla eş tutulmuştur:

Tefekkürün, etkinlik karşısındaki üstünlüğü, güzellik 
ve hakikat bakımından insan elinden çıkma hiçbir işin; 
dışarıdan, insan veya tanrıdan hiçbir müdahale görmeden 
veya yardım almadan, kendi başına değişmez bir ebediyet 
haline dönen fiziki kosmos’a denk olamayacağı kanısına 
dayanır. Bu ebediyet kendini ölümlü bakışlara yalnızca 
bütün insani hareket ve etkinlikler mükemmel bir duruşa 
geçtiklerinde gösterir. Bu dingin tutum karşısında vita 
activadaki bütün eklemlenmeler silinip gider. Tefekkür 
noktasından bakıldığında bu zorunlu dinginliği neyin 
rahatsız ettiğinin önemi yoktur, yeter ki huzursuz ediyor, 
zarar veriyor olsun.35

İnsanlık Durumu’na yazdığı girişte, hiçbir şeyin ya-
pıp ettiklerimizi düşünmekten daha önemli olmadığını 
vurgulayan, Kötülüğün Sıradanlığı’nda, düşünmesizlik 
sonucu ortaya çıkan kötülüğü gözler önüne seren Arendt 
için düşünme, hiç kuşkusuz her şeyin başlangıcıdır. Son 
eseri The Life of Mind’da da düşünmeyi ve insan zihninin 
yetilerini detaylı olarak ele almıştır. Ancak o, bütün in-
sani etkinliklerin tefekkür, vita contemplativa karşısında 
zorunlu bir duruşa geçmesini, insan eyleminin özellikle 
bios politikosla bağlantılı olarak düşünülen siyasi eylemin 

(34) Arendt, İnsanlık Durumu, 46.
(35) Arendt, 46.
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ve emek, çalışma gibi diğer insani faaliyetlerin zarar 
veren, huzursuzluk yaratan şeyler olarak düşünülmesini 
eleştirmektedir. Düşünme başlangıçtır ancak son değil-
dir. Arendt’in söz ettiği düşünme, vita contemplativa’nın 
her şeyden elini eteğini çeken düşünmesi değil, peşi sıra 
anlamayı ve eylemeyi getirecek düşünmedir.

Margeret Canovan, Arendt’in siyasi eylem için bir tür 
ütopya, bir tür yeni Atina önerdiğinin düşünüldüğünü 
ve bu düşüncenin de yersiz olmadığını belirtmiştir. Ona 
göre de Arendt’in amaçlarından biri, eyleme yetisinin hiç 
umulmadık koşullarda da varolduğunu bize hatırlatmak-
tır.36 Arendt’in Antik Yunan’ın izini sürerek hatırladığı ve 
bize de hatırlattığı eyleme yetisi ve eylem, vita activanın 
unutulan anlamlarından biri olan bios politikosta, siyasi 
yaşamda, kamu hayatında düğümlenmektedir. 

Antikçağ’daki özgün anlamıyla, eylemi ve dolayısıyla 
bios politikosu gerçekleştirecek olan da zoon politikondur, 
yani siyasal bir hayvan olan, insandır. Aristoteles, zoon 
politikonun tanımını yapmadan önce, insanlar arasındaki 
son birliğin, çeşitli köylerden oluşan şehir ya da devlet 
yani polis olduğunu belirtir.37 Polis yaşamına geçmek-
le, insan süreci tamamlamış, kendi kendine yeterliliğe 
erişmiş ve böylece, yaşamın kendisini sağlamak için 
başlamışken, şimdi iyi yaşamı sağlayabilecek bir duruma 
gelmiştir. Aristoteles için polis yetkinlikte doğal bir top-
luluk biçimidir, ötekilerin amacıdır ve polisin doğasının 
kendisi bir amaçtır.38 Aristoteles, bir şeyin yetkinleşme 
sürecinin tamamlanmış ürününe o şeyin doğası demek-
tedir. Aristoteles bu durumu şu sözlerle açıklar: 

(36) Arendt, 11.
(37) Aristoteles, Politika, 1.2.
(38) Aristoteles, 1.2.

-insan, ev, aile her şey o olmayı (kendi doğasına 
erişmeyi) amaçlar. Bundan başka amaç ve son (sonul 
neden) ancak en iyi olandır; kendi kendine yeterlik ise, 
hem amaç hem yetkinliktir. Bundan, devletin doğada var 
olan şeyler sınıfına girdiği, insanın doğadan siyasal bir 
hayvan olduğu sonucu çıkar.39

Bu anlamda nasıl ki insan topluluğunun doğası; en 
son ürünü polisse, insanın da doğası, yani varacağı o 
en yetkin, o son nokta, onun bir zoon politikon haline 
dönüşmesidir. Aristoteles’e göre, her kim ki toplumda 
yaşayamaz ya da kendi kendine yettiği için toplumda 
yaşama ihtiyacını hissetmez, ya bir hayvan ya da bir Tanrı 
olmalıdır.40 İnsan da bir Tanrı olmadığı gibi, bir hayvan 
da olmadığı için, topluluk içinde yaşamaya mecburdur. 
Aristoteles için insan, arının ya da topluluk içinde (sürü 
halinde) yaşayan başka herhangi bir hayvanın olmadığı 
anlamda bir siyasal hayvandır.41 Bu noktada, karşımıza 
Aristoteles’in praksis ve poiesis ayrımı çıkar. Julia Kriste-
va, Nikomakos’a Etik okumasının İnsanlık Durumu’nda 
Arendt’in, poiesisi yani üretim etkinliğini, praksisten yani 
eylem etkinliğinden ayırmasını sağladığını düşünür:42

Arendt kitapta eser üretimine has sınırlamalara karşı 
uyarır: “eserler” ya da “ürünler” bir “amaç” yolundaki 
“araçlar” gibi kullandığımız “nesnelerin “içindeki insani 
deneyimin akışkanlığını “şeyleştirir”; insanlık durumu-
nun karşı duramadığı şeyleştirme ve faydacılık, bu şekilde 
anlaşılan poiesisin zaten kökeninde var. Buna karşılık 
“tezahür sahası” ya da “kamusal alan” olarak polis’in or-

(39) Aristoteles, 9.
(40) Aristoteles, 1253a 28-9. 
(41) Aristoteles, 1253a 28-9.
(42) Kristeva, Kadın Dehası, 102.
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tasında bir imalat değil “insanın ehliyetinde bulunan en 
büyük başarı” olan eylem (praksis) gelişir.43

Aristoteles, Politika’da yaşamın, üretim değil, eylem, 
praksis olduğunu belirtirken44, Nikomakos’a Etik’te de 
insanın işinin ne olduğunu sorgularken, bunun bir tür 
eylem yaşamı, etkinlik halinde olan yaşam olduğunu 
ifade etmiştir.45 Hatta bu etkinlik, yaşam boyu sürecektir:

[ayrıca insanın işinin belli bir yaşam olduğunu, bu 
yaşamın da ruhun akla uygun etkinliği ve böyle eylemler 
olduğunu; erdemli insan yakışanın bunları iyi ve güzel bir 
biçimde yapması olduğunu; her şeyin ise kendine özgü 
erdeme göre iyi yapılırsa, iyi gerçekleştirilmiş olduğunu 
da ileri sürüyoruz], insansal iyi, ruhun erdeme uygun 
etkinliği olur– üstelik yaşamın sonuna kadar etkinliği.46

Vita activa’nın Antikçağ’daki ilk ifadelerinden biri di-
yebileceğimiz ve Arendt’in de böyle gördüğü bios politikos, 
Aristoteles’te eylemle, iyilikle, erdemle bir arada ve polis 
yaşamında ortaya çıkmıştır. Aristoteles yine Politika’da 
iyiliğin kendi içinde yeterli olmadığını, ayrıca onu eyleme 
çevirme gücünün de olması gerektiğini hatırlatarak bios 
praktikosun önemini bir kez de şu sözlerle açıklamıştır:

Eğer bütün bunlar doğruysa ve mutluluk, iyi durumda 
(iyi davranışlarda) bulunmakla özdeş sayılabilirse, o za-
man etkin yaşam, hem bütün bir topluluk olarak herhangi 
bir devlet için, hem de bireyler için en iyi yaşamdır.47

Aristoteles, Poetika’da ise “mutluluk ve felaket eyleme 
dayanır. Hayatımızın son ereği ise eylemdir, yoksa eyle-

(43) Kristeva, 102.
(44) Aristoteles, 12.
(45) Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1098a.
(46) Aristoteles, 1098a.
(47) Aristoteles, Politika, 201-202.

min dışında olan bir şey değil”  sözleriyle eyleme verdiği 
önemi bir kez daha ifade etmiştir.48

Aristoteles gibi Arendt de etkin yaşamın en iyi yaşam 
olduğunu ve eylemin hayatın son ereği olduğunu dü-
şünmektedir. Devrim Üzerine’de Amerikan Devrimi’ni 
gerçekleştirenlerin mutluluk ile eylem arasındaki sıkı 
ilişkiyi, yalnızca işlerine geldiğinde değil, bir ilke olarak 
kabul etmeye de o kadar muktedir olduklarını ve bu 
yüzden de gerçekleştirdikleri devrimin başarılı olduğuna 
işaret etmiş ve John Adams’ın “bize sevinç veren eylemden 
başkası değildir”  sözlerine yer vermiştir.49 

Eylem, Arendt için de sevinç vericidir. Hatta öyle ki 
ancak özgür edimler ve bu edimlerin gerçekleştiği bir 
mekân olan polis, hayatın yükünü taşımamızı sağlayacak-
tır. Devrim Üzerine’yi Sofokles’ten yaptığı bir alıntıyla biti-
rirken, bunu bir kez daha vurgular. Arendt’e göre Sofokles, 
Atina’nın efsanevi kurucusu ve sözcüsü olan Theseus’un 
ağzından, genci yaşlısı herkesi, hayatın yükünü taşımaya 
muktedir kılan şeyin ne olduğunu bilmemizi sağlamıştır:

Bu şey polisti, yani insanların özgür edimlerinden 
ve canlı sözlerinden oluşan alandı ve bu söz ve edimler, 
yaşama görkem ihsan edebilirlerdi– τον βίον λαμπρον 
ποιείσθαι.50

Young-Bruehl, Arendt’in İnsanlık Durumu eserini, 
insan faaliyetlerinin, vita activanın tarihi olarak değil, 
ama vita activayı oluşturan öğelerin tarihsel ele alınışı 
olarak değerlendirir. Young-Bruehl, kitabın bir ayrımla 
başladığını ve bir hiyerarşiyi açıklığa kavuşturmaya çalış-
tığını vurgular. Vita activanın geleneksel çizgiler boyunca 

(48) Aristoteles, Poetika, 24.
(49) Arendt, Devrim Üzerine, 376-377.
(50) Arendt, 376-377. 
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ayrıldığını ve bu vitaenin geleneksel hiyerarşisinin akta-
rıldığını belirtir.51

Tefekkür yaşamına daha yüksek, daha ciddi ve tanrısal-
lığa daha yakın bir paye verilir. Yunanlılar için vita activa, 
her şeyden önce siyasal hayattır, eylem hayatıdır. Eylem 
ya da praksis, polisi kurup, ayakta tutarken, emek ve iş zo-
runluluğa, insanların maddi ihtiyaçlarını sağlamaya bağlı 
faaliyetlerdir. Aziz Augustinus sonrası Hıristiyanlık çağında 
vita activa “aslen siyasal olan anlamını kaybederek, dünyaya 
dair işlerdeki her çeşit fiili bağlantıyı ifade eder” ve eylemin 
kendisi “dünyevi yaşamın gereklilikleri arasında” sayılır. Tek 
özgürlük âlemi, tefekkürün dünyevi olmayan alanıdır; vita 
contemplativa, tek gerçek özgür yaşam tarzıdır.52 

Arendt’in eleştirisi de vita activanın, hem de yeni 
bir insan dünyası kurabilmek için zorunlu olan vita 
activanın siyasal anlamını yitirmesi ve vita contemplati-
vanın tek gerçek özgürlük alanı olarak belirlenmesidir. 
Oysa Arendt için vita contemplativanın koşulsuz şartsız, 
mutlak varlığı, daha önce sözü edilen vahalara sığınmak 
ve bu vahalara tutunarak yaşamaya çalışmaktır ve bu 
da insanın kendine yeni bir dünya kurmasının önünde 
bir engeldir, insana sahte bir teselli sunarak, onun yeni 
başlangıç yapabilme, eyleme, yeni bir dünya kurabilme 
gücünü elinden almaktadır. 

Young-Bruehl de Arendt’in tek gerçek özgür yaşam 
tarzının vita contemplativa olarak değerlendirilmesine 
karşı çıktığını belirttikten sonra, Platon ve Aristoteles’in 
de filozofların siyasal meselelerden özgür olmalarına 
değer verdiklerini fakat vita activadan olası özgürlüğü 
sadece filozoflara tanıdıklarını ve vita activa faaliyetle-

(51) Bruehl, 499.
(52) Bruehl, 499.

rinin geleneksel Yunan eklemlenmesini koruduklarını 
ifade etmiştir.53 Arendt de insani faaliyetleri vita con-
templativa karşısındaki ağırlıktan kurtarmak isteyerek, 
vita activanın içerdiği faaliyetlerin; emek, iş ve eylemin 
fenomenolojisini yaparak siyaset ve düşünmeyi yeniden 
bir araya getirmeye çalışmıştır.

Emek, İş ve Eylem
Arendt, İnsanlık Durumu’nda, içinde amor mundinin, 

dünya sevgisinin de kendine yer bulacağı, insanlık duru-
muna özgü etkinlikleri; insan etkinliklerini sınıflandırır. 
Vita contemplativa karşısında anlam ve değer kaybına 
uğrayan vita activa terimini, emek, iş ve eylemi ifade 
etmek için kullanır. Önce, insanın biyolojik varlığıyla 
bağlantılandırdığı emek tanımını verir:

Emek, büyümesi, metabolizması ve mukadder çöküşü 
yaşam süreci içerisinde emek yoluyla aynı anda üretilen 
ve beslenen hayati zorunluluklara bağlı, insan bedeninin 
biyolojik (yaşam) sürecine karşılık gelen bir etkinliktir. 
İnsanın emek harcama/çalışma durumu hayatın kendi-
sidir.54

Hayatı devam ettirmek için zorunlu olan çalışmanın 
emek olduğunu belirten Arendt, emeğin sadece bireysel 
sürekliliği değil, türün hayatını da garanti ettiğini vurgu-
lar.55 Hayatını devam ettirmek için zorunlu olarak emek 
sarfetmek ve çalışmak insanın animal laborans özelliği-
ne işaret etmektedir. Animal laborans niteliğiyle insan, 
biyolojik yaşam sürecinin bir parçasıdır ve zorunluluk 

(53) Bruehl, 499.
(54) Arendt, İnsanlık Durumu, 35.
(55) Arendt, 35.
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alanında faaliyet gösterir.56 Arendt, vita activa terimine 
yaptığı gibi emek teriminin de etimolojik incelemesini ya-
par ve terimin hem Antik Yunan’da hem de Batı dillerinde 
sadece emeğe karşılık gelen kelimelerde açık bir şekilde 
acı ve ızdırap gibi çağrışımlar olduğuna dikkati çeker.57 
Berktay da, Arendt’in kavramsallaştırması açısından 
son derece önemli olan çok anlamlılığının Türkçe’deki 
emek kavramında ortaya çıkmadığına değinerek, Avrupa 
dillerinde emek karşılığı olarak kullanılan kelimelerin, 
Latince laborare, Yunanca ponos, Fransızca travail ve Al-
manca arbeitin ıstırap ve çabayla birlikte, aynı zamanda 
doğurma eyleminin sancılarını ifade ettiğini vurgular.58 
Arendt, bu ikili anlama işaret etmek için Aristoteles’in 
kadın yaşamını ponetikos, doğuran, emek harcayan olarak 
adlandırdığına değinmiştir:

Yaşamın (bünyevi) zaruretleri yüzünden bedenlerini 
işe koşan emekçilerle, türün fiziki bekasını bedenleriyle 
temin eden kadınlar, gizli/saklı tutulmaktaydılar. Ka-
dınlar ve köleler aynı kategoriye dâhildiler ve gizli/saklı 
tutulmaları, birilerinin malı olmalarından değil, yaşam-
ları bedeni işlevlere adanmış “laboriors” (emekçiler) 
olmalarından ileri gelmekteydi.59

Arendt, emek harcayan, animal laboransı, biyolojik 
yaşamı kuran zorunluluklar alanına ait olarak sınıflan-
dırdıktan sonra, vita activa içinde yer alan bir diğer insan 
faaliyetine ve bu insan faaliyeti gerçekleştiren homo fabere 

(56) Berktay, Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in 
Politika Anlayışı, 48. 
(57) Arendt, 133.
(58) Berktay, 48.
(59) Arendt, 122.

yer verir. Homo faber olarak insanın gerçekleştirdiği 
faaliyetse iştir:

İş; insani varoluşun, türün sürekli yinelenegelen hayat 
döngüsüne kakılmamış, ölümlülüğü bu döngüyle telafi 
edilemeyen doğa dışı oluşuna karşılık gelen bir etkinliktir. 
İş, doğal çevrenin tümünden tamamen farklı “yapay” bir 
şeyler dünyası oluşturur. Her bireysel hayat, bu dünyanın 
sınırları içinde kaimdir; oysa bu dünyanın kendisi bütün 
bu sınırların aşılması ve geride bırakılması anlamını taşır. 
İnsanın iş durumu dünyasallıktır.60

Böylece, vita activa içinde dünya kavramı ilk kez iş 
tanımıyla birlikte karşımıza çıkmış olur. Sadece gündelik, 
kalıcı olmayan tüketim nesneleri yaratan animal labo-
ransın karşısında, homo faber, iş aracılığıyla, kullanım 
için kalıcılığı olan çeşitli nesneler ortaya çıkaran ve sanat 
eserleri yaratan insandır. İşin ve iş yapan homo faberin 
ortaya çıkışıyla birlikte, vita activanın kökleri de dünya-
ya bağlanmaya başlar. Arendt’in sözleriyle, vita activa, 
etkin olarak bir şeyler yapmaya yöneldiği ölçüde insani 
yaşam, köklerini her zaman asla terk edemeyeceği veya 
tümüyle aşamayacağı bir insanlar ve insan yapısı şeyler 
dünyasından alır.61 

Arendt, emek ve iş arasında kendi deyimiyle “sıra dışı” 
bir ayrım yapar. Ona göre, emek ve iş arasındaki ayrım 
klasik Antikite’de ihmal edilmiş, emek ve iş özdeş kabul 
edilmiştir, hatta Locke’un iş gören el ve çalışan beden 
arasında yaptığı ayrım da varolan ayrımın tortusudur.62 
Locke, mülkiyet kavramını açıklarken, insan bedeninin 
emeği ve elinin işinin tam anlamıyla kendisinin olduğu-

(60) Arendt, 36.
(61) Arendt, 57.
(62) Arendt, 133.
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nu, insanın doğanın kendisine verdiği ve onda bıraktığı 
şeyleri, emeğini katarak ve kendi özüne ait olan şeyleri 
karıştırarak kendi mülkiyeti yaptığını ifade etmiştir.63 
Emek ve iş ayrımı gözden kaçırıldığında, özdeş kabul 
edilen bu iki insani etkinlik, sonucunda ortaya koy-
dukları ürünlerin kalıcılığı ya dünyaya yaptığı etkiler 
hesaba katılmadan ve üzerinde düşünülmeden, vita con-
templativanın karşısında değersiz görülmüştür. Arendt, 
Aristoteles’in Politeia’sından bir alıntı yapar. Aristoteles, 
1254b 25’te köleler ve evcil hayvanlar gibi yaşamın zo-
runluluklarının üstesinden bedenleriyle gelenler (somati 
ergazesthai) derken, emek yani panein yerine iş yani 
ergazesthai kelimesini kullanarak, emek harcayanlarla, 
zanaatkâr olanları iş ve iş ürünlerini ortaya koyanları bir 
tutmuştur. Bu ayrımın gözden kaçırılmasının nedenleri 
arasında, Antik Yunan’da zorunluluktan kurtulmak için 
çaba gösterilmesi ve polis yaşamında yurttaşların siyaset 
dışında zamanlarını alacak her şeyden kurtulmaları ge-
rektiği düşüncesi yatmaktadır.64

Arendt Yunanlılar’ın homo fabere kuşkuyla yaklaşmak 
için haklı sebepleri olduğu düşünür, Antik dönemde be-
deni ihtiyaçlar yüzünden bedeni çalışmanın kölelik oldu-
ğu kanısı hâkimdir ve o dönemde çalışma gerektirmese de 
kendisi için değil, sadece yaşamın zorunluluklarını yerine 
getirmek için yapılan her meslek, emek başlığına dâhil 
edilmiştir.65 Arendt’in eleştirisi, siyaset teorisinin doğma-
sıyla birlikte filozofların etkinlikleri birbirinden ayıran 
ayrımları bile vita contemplativa karşısında hükümsüz 

(63) Locke, Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, 26.
(64) Arendt, 134.
(65) Arendt, 136.

kılmasıdır. Bu durum, eylemi de siyasi etkinlikleri de içine 
alan vita activanın önemini yitirmesine neden olmuştur:

O zamana dek vita activa içindeki bütün eklemlenişle-
rin ortak paydasını oluşturan siyasi etkinlik bile, filozoflar 
tarafından, zorunluluk kertesiyle aynı kefeye kondu. Bu 
noktada, filozofların ayrımını kabul eden ve dini kitleye, 
felsefeyi de yalnızca bir avuç insana layık görerek bu ayrı-
mı yeniden tanımlamak suretiyle ona bütün insanlar için 
bağlayıcı bir genel geçerlilik kazandıran Hıristiyan siyasal 
düşüncesinden de bir yardım ummak akıl karı değildir.66

Ancak, modern çağla birlikte vita activa içindeki 
hiyerarşide emeği ön plana alan teoriler ortaya çıkmış-
tır. Arendt, bu teorilerin üç tane olduğunu vurgular. 
Bunlardan ilki, üretici olan ve olmayan emek arasındaki 
ayrımdır, bir diğeri vasıflı ve vasıfsız iş arasındaki ayrım-
dır ve sonuncusu da bütün etkinliklerin kol ve kafa emeği 
olarak bölümlenmesidir. Arendt, bu üç ayrım içinde en 
etkili olanın üretici olan ve olmayan emek arasındaki 
ayrım olduğunu düşünür. Üretici ve üretici olmayan emek 
arasında yapılan ayrım, Marx’ın insanın emek tarafından 
yaratıldığı ve onu diğer hayvanlardan ayıranın emek ol-
duğu düşüncesi, Arendt’e göre bütün bir çağın üzerinde 
hemfikir olduğu bir formül haline gelmiştir.67

Homo Faber ve Trajedisi
Üretici olan ve üretici olmayan emek arasında yapılan 

ayrım, homo faberin, animal laborans üzerinde egemenlik 
kurmasına neden olmuştur. Homo faber, doğayı dönüştü-
rerek, doğada varolanları; olduğu haliyle içine doğduğu 
dünyanın ona sunmuş olduklarını, kendi kullanımı için 

(66) Arendt, 139.
(67) Arendt, 140.
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araç haline getirerek, onları şeyleştirerek, kendine kendi 
ürettiklerinin eseri olan bir dünya kurarak, yarattığı bu 
yeni dünya ile ikinci bir Tanrı rolünü üstlenmiştir. Arendt 
de homo faberin işi olan imalatın şeyleşmeyi içerdiğini 
belirterek, bu yeni Tanrı’yı animal laboransla karşılatırmış 
ve onun kendine yeni bir dünya kurarken, eski dünyayı 
nasıl etkilediğini şöyle ifade etmiştir:

İnsan eseri dünyanın yaratıcısı homo faber,  her zaman 
doğanın tahripçisi olmuştur. Bedeniyle ve evcilleştirdiği 
hayvanlarla yaşamı besleyen animal laborans bütün 
canlı varlıkların efendisi ve Tanrısı olabilir ama yine de 
doğanın ve yeryüzünün hizmetkarı olarak kalır; sadece 
homo faber bütün yeryüzünün efendisi ve Tanrısı olarak 
davranır. Üretkenliği, Yaratıcı-Tanrı imgesinden görülür; 
ne var ki burada Tanrı ex nihilo (hiç yoktan) yaratırken 
insan belli bir cevherden yaratır. Dolayısıyla insanın 
üretkenliği ancak Tanrının yarattığı doğanın bir kısmını 
tahrip ettikten sonradır…68

Dünyanın efendisi ve Tanrı’sı olmaya soyunan homo 
faber, yaratıcı olduğu kadar yıkıcı olma potansiyeline de 
sahiptir. İlk dünyanın, çıplak dünyanın ona sunduklarını 
kullanarak ve araçsallaştırarak kendine yeni bir dünya ku-
rarken ilk dünyayı tahrip etme ve yok etme özgürlüğünü 
de elinde tutar. Bu yeni Tanrı, ilk dünyayı ve dünya için-
deki insanları da araçsallaştırarak, onu yaşanması güç bir 
hale getirebilir. Arendt, insan elinin ürünü olan her şeyin, 
yine insan elince yok edilebilir olduğunu ve yaşam süre-
cinde hiçbir kullanım nesnesine duyulan gereksinmenin 
onu yapanın yaşatamayacağı ve yok edemeyeceği kadar 
yakıcı olmayacağını ifade eder.69 Arendt’e göre “…doğayı 

(68) Arendt, 210.
(69) Arendt, 215.

kendi dünyasal amaçlarımız için değiştirdik, doğallığından 
çıkardık; öyle ki insani dünya ya da insan eseri (dünya) ile 
doğa birbirlerinden ayrı iki kendilik halini almışlardır.”70

Yeni bir dünya yaratmaya ve bu yarattığı yeni dünya ile 
ilk dünya dediğimiz doğa arasına sınırlar çekmeye ve o ilk 
dünyayı tahrip etmeye gücü yeten homo faberin, olanca 
Tanrı’lığına karşın aciz olduğu ve çaresiz kaldığı bir şey 
vardır. O, anlamdan, anlamadan yoksunluğudur. Dünyayı 
bir imalathane, içindeki insanları da neredeyse ürünler 
ve araçlar haline dönüştürmeye gücü yeten homo fabe-
rin trajedisi, onun anlam ve değerden yoksun oluşudur. 
Ancak onun bu trajedisi, o, anlamdan yoksun ve şeylerin 
değerini göremeyen bir yeni Tanrı olduğu için, insan 
dünyası için de trajik durumlara neden olabilecektir:

Homo faber, tam da, animal laborans’ın araçsallığı 
anlamaktan aciz olması gibi, anlamı anlamaktan acizdir. 
Ve nasıl ki homo faber’in dünyayı kurmakta faydalandığı 
araç gereçler animal laborans için bizatihi bir dünya ha-
line gelmişse, aynı şekilde, fiilen homo faber’in eriminin 
ötesinde bulunan bu dünyanın anlamlılığı da, onun için 
paradoksal bir “kendinde amaç” haline gelir.71

Bertrand Russell’ın bilgelikle birleşmeyen kudretin 
tehlikeli olduğu, çağımız için gerekli olan şeyin de bil-
giden çok bilgelik olduğu, bilgelikle birleştiğinde tüm 
insanlığa büyük ölçüde refah ve mutluluk getirebilecek 
olan bilimin, tek başına yalnız yıkıntıya yol açacağına dair 
sözleri72 homo faberin trajedisini ve sahip olduğu kudretin 
varabileceği sonuçları özetler görünmektedir. Arendt’se 
bu trajediyi şu cümlelerle açıklamıştır:

(70) Arendt, 221.
(71) Arendt, 229.
(72) Russell, Nature and Origin of Scientific Method, , 28.
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Ancak trajedi şuradadır ki homo faber kendi etkinli-
ğini yerine getiriyormuş gibi göründüğü anda aklı ile el-
lerinin nihai/amaç ürünü olan şeyler dünyasını değersiz-
leştirmeye başlar; şayet faydalanan/kullanan kimliğindeki 
insan en yüksek amaçsa, “her şeyin ölçütü” ise, o zaman 
homo faber’in işine dayanağını veren doğa neredeyse salt 
“değersiz bir malzeme” gibi muamele görmekle kalmaz 
ama “değerli” şeylerin kendileri de kendi asli “değer”lerini 
yitirerek salt araçlar haline gelirler.73

1958 yılında yazdığı İnsanlık Durumu’nda, bir Tan-
rı haline dönüşen homo faberin her şeyi nasıl araçsal 
hale getirdiğini ve değerini görmezden gelebildiğini 
bu cümlelerle ifade eden Arendt, değerli şeylerin, tabii 
insan varlığının da, kendi asli değerlerini yitirmesinin 
ne derecede kötü sonuçlara varabileceğinin, bu değer 
yitimi içinde insan yaşamının bile önemsiz ve kolayca 
gözden çıkarılabilir hale geleceğinin örneğini de 1963 
yılında yazdığı Kötülüğün Sıradanlığı’nda verir. Homo 
faber, Tanrı insan, kendini o kadar önemsemiş ve her 
şeyi imalat ürününe çevirmeye ve anlamlı şeyleri anlam-
sızlaştırmaya o kadar alışmıştır ki sonunda insanları da 
kendi ürettikleri, sıradan nesnelermiş gibi yok edebilme 
cüretini gösterebilmiştir.  

Arendt, Yunanlılar’ın homo faberin bir Tanrı gibi 
davranmasının ve her şeyin ölçütü olarak değerlendiril-
mesinin yaratacağı sonuçların farkında olduklarını ve bu 
farkındalığın en iyi örneğini de Platon ‘un Theaetetus ve 
Cratylus diyaloglarında bulabileceğimizi belirtir. Arendt’e 
göre:

(73) Arendt, İnsanlık Durumu, 230.

Yunanlılar’ın en yüksek insani potansiyeli (kuvveyi) 
homo faber’de bulmanın yaratacağı sonuçların ne ölçüde 
farkında olduklarının belki de en iyi örneğini , Platon’un 
Protagoras’a ve onun görünüşte apaçık olan “insan bütün 
faydalı şeylerin (chremata), olanların mevcudiyetinin, ol-
mayanların da namevcudluğunun ölçütüdür” önermesine 
karşı ileri sürdüğü ünlü savı oluşturmaktadır.74

Platon’un gördüğü, insanın kullanım amaçlı bütün 
şeylerin ölçütü yapıldığında konuşan ve eyleyen ya da dü-
şünen değil kullanan ve araçlaştıran olarak varolacağıdır. 
Arendt, insanın doğası bir kez böyle belirlendikten sonra, 
bunun nihai olarak, onun sadece mevcudiyeti kendisine 
bağlı olan şeylerin değil, kelimenin tam anlamıyla varo-
lan her şeyin ölçütü haline geldiği anlamını taşıyacağını 
belirtmiştir.75

Arendt, Eichmann’ın dünyayı Yahudi halkıyla ve daha 
nice ulustan insanla paylaşmak istemediğini ve sanki 
onun ve üstlerinin bu dünyada kimin yaşayacağına, kimin 
yaşamayacağına karar vermeye hakları varmış gibi bir po-
litikayı destekleyip uyguladığı için eleştirirken,76 kendini 
her şeyin ölçüsü olarak gören insanın da bir portresini 
çizmiş olur. 

Arendt, homo faber’in varolan her şeyi kendisi için bir 
araç olarak görmesinin tehlikesine dair bir başka örneği 
de yine Platon’da bulur. Platon Yasalar’da (716c) kulla-
nım nesnelerinin ölçütünün insan değil Tanrı olduğunu 
söylemektedir: “Bizim için her şeyin ölçüsü dedikleri gibi 
insan değil, daha çok tanrıdır.”77 Çünkü insan, ihtiyaçları 

(74) Arendt, 233.
(75) Arendt, 233.
(76) Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı, 284.
(77) Platon, Yasalar, 174.
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ve eğilimleri nedeniyle her şeyi kullanmak isteyecek ve 
her şeyi, doğasındaki değerden yoksun bırakacaktır.

Arendt, insanın kendine verilen doğadan bir dünya 
yaratmasına, animal laboransın biyolojik yaşama bağlı-
lığından ve sadece kullanılıp hemen tüketilen nesneler 
yaratma sürecinin ötesine geçmesine, homo faber özelli-
ğine de sahip olmasına karşı değildir. Onun eleştirdiği, 
homo faberin anlamdan yoksunluğunun yaratabileceği 
sonuçlardır. Vita activa, insan varlığı kendinde bir başka 
özelliğe daha sahiptir. Bu özellik de ona bir başka türden 
dünyanın kapılarını açacak olan, anlamanın öteki yüzü 
ve vita activanın belkemiği diyebileceğimiz eylemdir. 

Eylem Mucizesi ve Eylemin Çıkmazları
Animal laborans olarak kendini biyolojik hayatın kı-

sır döngüsü içinde bulan, sadece kendi varlığının değil, 
kendi türünün sürekliliğini de harcadığı emekle ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan kalıcı olmayan ve çoğu kez or-
taya çıkması için harcanan zamandan daha kısa sürede 
tüketilen nesnelerle sağlayabilen insan, iş sayesinde homo 
faber olmayı ve kendine kalıcı nesneler üreterek kalıcı ve 
sürekli bir dünya kurmayı başarmış gibi görünmektedir:

Dünyanın bir parçası olarak görülen –emek ürün-
leri değil– iş ürünleri, onlarsız bir dünyanın kesinlikle 
mümkün olamayacağı bir kalıcılık ve süreklilik sağlarlar. 
Yaşamın bekası için gerekli araçları meydana getiren tü-
ketim mallarını, kalımlı şeylerin oluşturduğu bu dünyada 
bulmaktayız.78

Homo faber olmanın kendisine getirdiği bütün olanak-
lara hatta bu kalıcı nesneler üretiminin sağladığı kalıcı ve 

(78) Arendt, İnsanlık Durumu, 150.

sürekli bir dünyaya rağmen, insan, bu kez de her şeyin 
araçsallaştırılarak, anlamın kaybolduğu, değerden yoksun 
bir dünyada yaşama, dünyayı bu hale getirme tehlikesi 
içinde kalır. Kristeva’ya göre de Arendt’de animal labo-
rans doğayla doğrudan ilişki içinde kendini geçindirme 
etkinliklerinde tükenirken, homo faber, her ne kadar yok 
olmayan, doğaya meydan okuyan ve bir dünya yaratan 
nesneler ya da eserler üretse de, mülk sahipleri arasındaki 
bir değiş tokuştan, bir para ve değerler alışverişinden 
başka bir şey değildir. Homo faberin şimdi yaşam süre-
cini yeniden üretmekten başka amacı kalmamıştır ve o 
yeniden animal laboransa dönüşmüştür.79

O halde animal loboransa dönüşmüş homo faberi 
ister istemez içine düştüğü bu kısır döngüden çıkaracak, 
dünyayı kendisi için tekinsiz bir yer olmaktan kurtaracak 
hatta kendisine bir başka türden dünya kurmasını sağla-
yabilecek bir mucizeye ihtiyaç vardır.

Latince mirari, şaşmak, hayret etmek anlamına gelen 
fiilden türeyen miriculum, mucize ise yaşamda pek na-
dir rastlanan bir şey olarak bilinmektedir. Hatta David 
Hume’a göre mucize dediğimiz şey, imkânsızdır. 1748 
yılında yayımlanan Inquiry into Human Understanding’in 
onuncu bölümü olan “Of Miracles”ta (Mucizeler Dair) 
bir mucizenin doğa yasalarının ihlali olduğunu söyle-
mektedir:

Hiçbir şey bir mucize olarak değerlendirilmez, eğer 
doğanın olağan seyri içinde gerçekleşiyorsa. Görünüşte 
sağlığı yerinde olan bir insanın aniden ölmesi bir mu-
cize değildir, çünkü bu tür bir ölümün, diğer herhangi 
bir ölümden daha olağandışı olduğu halde, sıklıkla 

(79) Kristeva, 207.
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gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Fakat ölü bir insanın 
hayata geri dönecek olması bir mucizedir; çünkü bu 
hiçbir çağda ve hiçbir ülkede asla gözlemlenmemiştir. 
Bu nedenle, her mucizevi olayın karşısında tekbiçimli bir 
tecrübe olmalıdır, yoksa olay bu unvanı hak edemez. Ve 
tekbiçimli bir tecrübe bir kanıta vardığına göre, ortada 
olgunun doğasından kaynaklanan ve herhangi bir muci-
zenin olmasına karşı koyan dolaysız ve tam bir kanıt var 
demektir; üstünlük içinde olan karşıt bir kanıt olmadıkça 
ne böyle bir kanıt çürütülebilir ne de mucize inanılır bir 
duruma sokulabilir.80

Hume, açık bir şekilde, mucizenin imkânsızlığını ve 
ancak ölü bir adamın canlanmasının mucize olarak değer-
lendirilebileceğini belirtirken, Arendt mucizeyi sıradan 
diyebileceğimiz bir olguda bulur. Arendt için mucize, ölü 
bir adamın canlanmasında değil, dünyaya yeni bir insanın 
doğmasında, bu yeni başlangıçta ve vita activanın üçüncü 
parçası olan eylemde bulunmaktadır.  Geçmiş ve Gelecek 
Arasında’da mucizenin ne olduğu üzerinde düşünürken, 
dini bir kaynağı referans göstererek, Yeni Ahid’de pek çok 
anlama gelen bu kelimeyi anlamanın pek kolay olmadı-
ğını belirtir ve sözlerine şu şekilde devam eder:

…mucizelerden sadece doğaüstü olaylar olarak değil 
de, en az tanrının elçisi kadar sıradan insanlarca da icra 
edilen ve her zaman için de böyle olması gereken şeyler 
olarak, yani doğal olayların, otomatik süreçlerin akışını 
kesintiye uğratan ve bu anlamda hiç beklenmedik olanı 
meydana getiren şeyler olarak bahseden bölümlerine 
bakalım.81

(80) Hume, İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, 22.
(81) Arendt, Geçmişle Gelecek Arasında, 227.

Arendt için mucizenin mucizeliği, otomatik süreçlerin 
kesintiye uğratılmasında ve her yeni doğumla birlikte 
hiç beklenmedik olanın meydana gelebilecek olmasında 
gizlidir. “Eylemler, sürecin oluşturduğu bir çerçevede vuku 
bulurlar ve sürecin otomatizmini kesintiye uğratırlar, onun 
için failin değil, sürecin bakış açısından bakıldığında her 
eylem bir “mucize”dir yani beklenmedik bir şeydir”82 diyen 
Arendt bu mucizeyi süreç açısından yorumlamış olur. Her 
şey kesintisiz bir şekilde ilerlerken, birden insani eylem 
aracılığıyla, sürecin kısır döngüsü kırılır. Bu nedenle 
Arendt için eylem, insanın mucizede bulunma yetisidir.83 
Bu mucize insanın doğuyor ve eylem yoluyla yeni bir 
şeylere başlayabiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
Eylem, doğum ile ölüm arasındaki yaşam süresinin yasası 
olan ölümlülük yasasına müdahale etme gücüne sahiptir. 
Eylem, insanların gündelik yaşamın otomatik seyrini ke-
sintiye uğratma, ona müdahalede bulunma ve yeni bir şey 
başlama yetisinin, ölümden kaçamasalar bile, yeni bir şeye 
başlamak için doğduklarının sürekli bir hatırlatıcısıdır. 
Hatta Arendt, eylemde bu özellik (hatırlatma) bulunma-
saydı, insanın ölüme doğru giden ömrünün insani olan 
her şeyi harabeye çevirmesinin kaçınılmaz olduğunu 
söyleyerek eylemdeki bu mucizeyi şöyle anlatır.84

Ne var ki, doğa açısından bakıldığında, doğum ile 
ölüm arasında çizgisel bir hareket olan insan ömrü nasıl ki 
dairesel hareketin doğal kuralından keskin bir sapma gibi 
görünüyorsa, aynı şekilde, dünyanın gidişatını belirler 
gibi görünen otomatik süreçlerin açısından bakıldığında 
da eylem bir mucize gibi boy verir. Doğa biliminin di-

(82) Arendt, 229.
(83) Arendt, İnsanlık Durumu, 356.
(84) Arendt, 355.
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liyle ifade olunduğunda “düzenli olarak meydana gelen 
hesaplanamaz sonsuzluk”tur o.85

Böylece Arendt’te eylem, Hume’un söylediği sözlerin 
aksine, hesaplanamaz sonsuzluk olarak bir mucize yarat-
maktadır. Arendt için Antik Yunan’ın ihmal ettiği, insan 
varoluşuna özgü iki temel özellikten biri inanç bir diğeri 
de umuttur. Yunanlılar’ın inancı hiçbir şekilde hesaba 
katmadıklarını, umudu ise Pandora’nın kutusundaki 
kötülüklerden biri olarak düşündüklerini vurgulayan 
Arendt, doğmak ve yeni başlatıcılar olmak suretiyle 
insanın gerçekleştirdiği bu mucizeyle inancı ve umudu 
kazabileceğini düşünür.86  

Young-Bruehl, Arendt’in doğarlığa verdiği ölümlülüğe 
eşit hatta bazen daha büyük önemin ilk olarak onun Au-
gustinus çalışmasında ortaya çıktığını, fakat daha sonraki 
siyasal deneyimleri sonucunda düşüncesinin merkezine 
yerleştiğini belirterek, Arendt’in umudu, eylemle ve baş-
langıçla bağlantılandırışını şu sözlerle ifade eder:

Yeni bir şeyin başlatılması, yani eylem, siyasal ko-
şulların topyekûn umutsuzluğa kolayca yol açabileceği 
koşullarda küçük bir umut ışığı sağlayabilecek bir insani 
imkândır.87

Arendt, insan için küçük bir umut ışığı olan eylemin 
ontolojik köklerini doğarlıkta dünyaya duyulan inanç 
ve umudun en görkemli ve özlü ifadesini de İncil’deki 
“Müjdeler olsun”: “Bu çocuk bize geldi” ifadelerinde 
bulmuştur.88 Bir çocuğun dünyaya gelişi, her zaman için 

(85) Arendt, 355.
(86) Arendt, 359.
(87) Bruehl, 723.
(88) Bruehl,. 723.

bir mucizedir ve bu mucize içinde, dünyayı değiştirebilme 
ya da yeni bir dünya kurabilme gücünü taşımaktadır.

Canovan, Arendt’in doğum ve başlangıç mucizesini 
hatırlatmasını, yüreklendirici bir mesaj olarak yorumlar-
ken, onun insani meselelere yönelik inancının ve umudu-
nun, hepsi biricik olan ve hepsi daha önceki eylemlerin 
harekete geçirdiği olaylar zincirini durdurabilecek ya da 
onların yönünü değiştirebilecek yeni inisiyatifler alma 
yetisine sahip yeni insanların dünyaya gelmeleri gerçeğine 
dayandığını belirtmiştir.89

Arendt’ten başka kimsenin modernitede Aziz 
Augustinus’u okuyarak doğumu, eşsiz bir hikâyenin 
ebedi olarak yeniden başlaması, alışılmadık bir anlatı 
bir biyografi olarak düşünmediğini belirten Kristeva da 
Nietzsche’nin ebedi dönüş üzerine ısrar ettiği noktada 
Arendt’in İncil, evanjelik ve Augustinus geleneği doğ-
rultusunda, her doğumu, bu yenileyici, tehlikeli ve vaat 
edici ebedi dönüşün mucizesi olarak gördüğünü belir-
tir.90 Arendt, Heidegger’in fırlatılmış olmaklığını, insani 
meselelerin kırılganlığı içinde tamamen yeni bir şeylere 
başlamak olarak düzeltmiş ve başlangıcın gücünün ke-
sinlikle yaratıcılıkta değil, doğarlıkta, verilmiş yetenekte 
değil, insanların, yepyeni insanların yeniden ve yeniden 
doğum suretiyle dünyaya gelmeleri gerçeğinde olduğunu 
belirtmiştir.91 Young-Bruehl de Arendt’in Heidegger için 
en önemli varoluşsal koşulun doğarlık değil ölümlülük 
olması noktasında ayrıldığını, Arendt’in, eylem ya da 
genelde siyasal hayatla ilgilenmeyen Heidegger’in Sein 
und Zeit’taki gündelik hayat betimlemelerinden fazlasıyla 

(89) Arendt, 22. 
(90) Kristeva, 68.
(91) Kristeva, 69.
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etkilendiğini fakat bu belirlemelerin yeterli olmadığını 
düşündüğünü belirtir. Arendt için Heidegger insanın 
ölüme doğru savruluşunu, kendisine doğru gelen geleceğe 
çılgınca atılışını ortaya koymuş, fakat geçmişin gücüne 
ve başlangıçların varlığına değinmemiştir.92

Oysa Arendt de başlangıç ve insanın başlangıç yapa-
bilme, eyleme yeteneği insanlık durumunun en temel 
oluşturucularından biridir. “İdealizm ve Terör”de de 
başlangıcın ve doğumun önemini ve mucizeselliğini, 
Augustinus’un Tanrı Devleti’nden yaptığı Latince bir 
alıntıyla açıklamıştır:

Tarihsel bir olay haline gelmeden önce başlangıç 
insanın yüce kapasitesidir; siyasal açıdan insanın özgür-
lüğüyle özdeştir. Initium ut esset homo creatus est – “bir 
başlangıç olabilmesi için insan yaratıldı” der Aziz Au-
gustinus. Bu başlangıç, her bir yeni doğumun garantisi 
altındadır; o aslında her bir insandır.93

Arendt, sıklıkla yaptığı gibi eylemek fiilini açıklarken 
de Antik Yunan’a ve Latin Dünyası’na başvurur. Hem İn-
sanlık Durumu’nda hem de Geçmişle Gelecek Arasında’da 
eylemek fiilinin Yunanca ve Latince etimolojisi üzerinde 
durur. Önce, Yunanca ve Latincede, modern dillerden 
farklı olarak eylemek fiilini karşılayan birbirinden tama-
men farklı ama ilişkili iki kelime bulunduğunu hatırlatır.94 
Bu kelimeler, başlamak, baş çekmek ve hâkim olmak 
anlamına gelen αρχειν ile kotarmak, erişmek, bitirmek 
anlamına gelen πραττειν’dir. Arendt, bunlara karşılık 
gelen Latince kelimelerin ise, harekete geçirmek anlamına 
gelen agere ile, geçmiş olayların sürekliliğini sağlamak, 

(92) Bruehl, 723.
(93) Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 3/ Totalitarizm, 315.
(94) Arendt, İnsanlık Durumu, 277.

kalıcı kılmak anlamına gelen böylece tarihsel nitelikli 
vakalara ve edimlere yol açan gereredir.95 Arendt, her iki 
halde de eylemin iki farklı evrede ortaya çıktığını ve ilk 
evresinde, yeni bir şeylerin dünyaya girmesine bağlı bir 
başlangıcın söz konusu olduğunu belirtir:

Özgür insanların belli başlı niteliklerinden olan “baş-
latmak, baş çekmek, hakim olmak” anlamlarına gelen 
Yunanca αρχειν kelimesi özgür olmak ile yeni bir şeye 
başlama yeteneğinin çalıştığı bir deneyimi ifade eder.96

Eylem, özgürlük ve başlamak arasındaki bu sıkı bağı 
önce eylemenin etimolojik kökeni üzerinde durarak 
ele alan Arendt daha sonra da Antik siyasi özgürlük 
düşüncesinin felsefi kapsamını ilk kez formüle eden 
kişinin Augustinus olduğunu97 ve insanların initium ol-
malarından dolayı, inisiyatif sahibi olduklarını ve eyleme 
atıldıklarını98 ifade ederek, bir kez daha Augustinus’a 
döner. Augustinus’un Tanrı Devleti’nde insanın seçme 
özgürlüğünden tamamen farklı bir özgürlük anlayışı ol-
duğunu ve özgürlüğün burada insanın içsel bir deneyimi 
değil, dünyadaki varoluşunun bir özelliği olarak ortaya 
çıktığını ifade eder:

Özgürlük insanın sahip olduğu bir şey değildir. O, 
daha doğrusu insanın dünyaya gelişi, özgürlüğün evrende 
ortaya çıkışıyla eşittir; insan özgürdür, çünkü o bir baş-
langıçtır ve o yaratıldığında evren zaten vardır: (Initium) 
ut esseti creatus est homo, ante quem nemo fuit.99

(95) Arendt, Geçmişle Gelecek Arasında, 224.
(96) Arendt, 225.
(97) Arendt, 227.
(98) Arendt, İnsanlık Durumu, 260.
(99) Arendt, Geçmişle Gelecek Arasında, 226.
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Başlangıçta kimse yokken insanın yaratıldığını 
Agustinus’un bu sözleriyle vurgulayan Arendt, bu ilk 
başlangıcın her bir insanın doğuşuyla yeniden olumlan-
dığını, çünkü her seferinde, bireylerin ölümünden sonra 
da varolmaya devam edecek olan, mevcut dünyaya yeni 
bir şey geldiğini düşünmekte100 ve özgürlüğün insanın 
dünyadaki varoluşunun bir özelliği olduğu konusunda 
Augustinus’la aynı fikirdedir.

Her ne kadar Arendt, “özgürlük nedir sorusunun ce-
vabını aramak umutsuz bir girişim gibi gelebilir”101, dese 
de bu sorunun cevabını aramaktan vazgeçmez. Geçmiş ve 
Gelecek Arasında’nın dördüncü bölümünde, “Özgürlük 
Nedir?” başlığı altında, bu kavramı ele alır. Arendt için 
özgürlük probleminin felsefi geleneğimizde ilk kez ortaya 
çıkışı, önce Pavlus’un sonra da Augustinus’un yaşadığı 
din değiştirme tecrübesine dayanmaktadır.102 Arendt, 
özgürlüğün bir mesele olarak değil ama günlük yaşamın 
bir gerçeği olarak siyaset alanında her zaman bilinegel-
diğini belirterek sözlerine şöyle devam eder:

Hatta bugün bile özgürlük meselesinden söz ettiği-
mizde, bilerek ya da bilmeden aklımıza daima bir siyaset 
sorusu ve insan eylemde bulunmak gibi bir yetinin bağış-
lanmış olması gelir; zira insan yaşamının bütün yetileri 
ve potansiyelleri arasında eylem ile siyaset, en azından 
özgürlüğün varolduğunu varsaymadan kavrayamayaca-
ğımız yegâne şeylerdir ve zımnen ya da alenen insanın 
özgürlükleri meselesine değinmeden, tek bir siyasi me-
seleyi bile ele almamız mümkün gözükmemektedir… 
Özgürlük, gerçekte insanların siyasi bir örgütlenme 

(100) Arendt, 226.
(101) Arendt, 195.
(102) Arendt, 195.

içerisinde bir arada yaşamalarının sebebidir. O olmadan 
siyasi yaşam diye bir şey anlamsız olurdu. Siyasetin varo-
luş nedeni özgürlüktür ve özgürlüğün deney [ve tecrübe] 
alanı eylemdir.103

Özgürlüğü, siyasetin varoluş nedeni olduğunu ve 
onun eylemle görünür hale geldiğini bu sözleriyle ifade 
eden Arendt, aslında bu ifadesinin, eski ve malum bir 
hakikat üzerinde düşünmekten fazlası olmadığını da 
açıkça belirtir.104

Arendt’in özgürlük kavramıyla ilgili olarak dikkatimi-
zi çektiği bir diğer nokta ise içsel özgürlük ile siyaset için 
gerekli olan özgürlük arasındaki farktır. Arendt, siyasetin 
varoluş nedeni olan özgürlüğün, iç özgürlüğün, yani, 
insanların dış zorlamalardan kaçıp sığınabilecekleri ve 
kendilerini içinde özgür hissedebildikleri iç alanın karşıtı 
olduğunu belirtir ve bu tarz bir iç özgürlüğü eleştirir.105 
Eleştirir, çünkü Arendt’in yapmak istediği, kendine bu 
dünya üzerinde bir yer bulmak ve kendini bu dünyada 
evinde hissetmektir. İç özgürlük denen şeyse, insanı kendi 
zihnine hapsederek, olası bütün özgürlüğü, dış dünyada 
değil de insanın kendi zihninde kurarak, onu, içinde 
yaşadığı dünyaya yabancılaştırmaktadır.

O, içsel özgürlükten edinilen deneyimlerin, her za-
man dünyadan, kimsenin giremediği bir içselliğe doğru, 
özgürlüğün reddedildiği bir çekilişi önvarsaydığını ve 
kendi içinde mutlak bir özgürlük alanı olarak bu tarz 
bir içselliğin, dünyada kendilerine ait bir yeri olmayan, 
o nedenle, Antikitenin ilk dönemlerinden 19. yüzyılın 
ortalarına kadar özgürlüğün bir öngereği olarak düşünü-

(103) Arendt, 198-199.
(104) Arendt, 205.
(105) Arendt, 199.
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len, dünyevi bir koşuldan yoksun olan kişiler tarafından 
keşfedildiğini belirtir. Arendt, Antik anlayışa göre kişinin 
ancak dünya üzerinde bir yere, bir eve sahipse özgür 
olabileceği anlayışının, yerini siyasi olmayan iç özgürlük 
kavramına bırakmasını eleştirir.106 

Arendt, özgürlük anlayışını açıklarken, vita contemp-
lativa ile vita activa’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. 
Ona göre, özgürlüğün, kendi iç dünyamıza çekildiğimiz 
zaman gerçekleşebileceğini düşündüğümüzde, siyasetin 
bittiği yerde başladığına inanmak gibi bir eğilim içindeyiz-
dir.107 Oysa onun siyaset için gerekli gördüğü özgürlük, 
Hıristiyan özgürlük anlayışından daha önce bile, filozoflar 
tarafından en özgür ve en yüksek yaşam tarzı olarak de-
ğerlendirilen vita contemplativanın öngördüğü gibi kendi 
zihnine çekilerek, siyasetten vazgeçmeyi değil,108 tam 
tersine vita activanın içinde, dış dünyada, kamusal alanda 
kendini eylemle ifade etmeyi gerektirmektedir. Arendt, 
özgürlüğü insanın kendi zihnine hapsettiği için vita 
contemplativayı bir kez daha eleştirir. Montesquieu’nun 
felsefi ve siyasi özgürlük arasında yaptığı ayrımı destekler:

Siyasi özgürlük ise tersine kişinin istemek durumunda 
olduğu şeyi yapabilecek güçte olmasından ibarettir… 
Antikler için olduğu gibi Montesquieu için de “yapma 
yeteneği”ni yitirdiğinde kişiye artık “özgür” denemeyeceği 
çok açıktır.109

Arendt de tıpkı Montesquieu ve Antikler gibi, siyaset 
için gerekli olan özgürlüğün, seçme özgürlüğü değil, 
eyleme, yapma özgürlüğü olduğunu ısrarla vurgular ve 

(106) Arendt, 199.
(107) Arendt, 203.
(108) Arendt, 205.
(109) Arendt, 218.

bunu yaparken de bir kez daha Shakespeare’den yararlanır. 
“Biz burada liberum arbitrium (seçme özgürlüğü) ile, biri 
iyi diğeri kötü olan iki şey arasında tercihte bulunan ve 
karar veren, kararın önceden işlemi başlatmak için sadece 
temellendirilmesi gereken bir güdü ile belirlendiği seçme 
özgürlüğü ile uğraşmıyoruz”110 dedikten sonra, kast ettiği 
özgürlüğün Brutus’un özgürlüğüne benzediğini ifade 
eder. Arendt’e göre Julius Ceaser oyununda Brutus,“Ya 
bunu yapar, ya bu uğurda ölürüz”111 diyerek, bir şeyler 
yapma özgürlüğüne işaret etmektedir:

…yani daha önce varolmayan, verilmemiş, hatta ne 
bilmenin, ne de muhayyilenin konusu olan, dolayısıyla 
bilinmesi hiçbir surette mümkün olmayan bir şeyi ortaya 
çıkarma özgürlüğü.112

Özgürlük, bir şey ortaya çıkarma özgürlüğü ve siyasi 
yaşamın varoluş nedeni olarak Arendt’in teorisinde yerini 
alırken, eylemin mucizeselliğini özgürlük ve başlama 
yetisi ile birlikte ele aldığı bir diğer kavram olarak bu kez 
de karşımıza çoğulluk çıkar. Böylece Arendt başlangıç 
yapma yetisi ve özgürlükle birlikte çoğulluğu da hesaba 
katarak, yavaş yavaş siyasi eylemin öğelerini açıklığa 
kavuşturmaktadır.

Arendt için, şeylerin veya maddenin aracılığı ol-
madan, doğrudan insanlar arasında geçen tek etkinlik 
olan eylem, insanın çoğulluk durumuna, yeryüzünde 
insanın değil, insanların yaşadıkları gerçeğine karşılık 

(110) Arendt, 218.
(111) Arendt’in metinde kullandığı bu replik, Geçmiş ve Gelecek 
Arasında’nın Türkçe çevirisinde “ya bu iş kendiliğinden olur, 
ya da bu işe baş koyarız” şeklinde yer almaktadır. Ancak Sa-
bahattin Eyüboğlu çevirisinin ifadeyi daha iyi karşıladığı dü-
şünülerek, bu çeviri esas alınmıştır.
(112) Arendt, 206.
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gelmektedir.113 Arendt, The Life of the Mind’nda, “… Bu 
gezegende insan değil, insanlar yaşar. Çoğulluk yeryüzünün 
yasasıdır”, demektedir.114 Çoğulluğu yeryüzünün yasası 
olarak ortaya koyan Arendt, böylece çoğulluk durumu, 
doğarlık ve özgürlükle birlikte eylemi siyasete bağlayan, 
siyasi eylemi açığa çıkaran şartları tamamlar. Arendt, bil-
diğimiz en siyasi halk olan Romalıların dilinde yaşamak 
ve insanlar arasında olmak (inter homines esse) ile ölmek 
ve insanlar arasında olmaktan çıkmak (inter homines esse 
desinere) sözcüklerinin eş anlamlı olarak kullanıldıklarını 
belirterek,115 yaşam, siyaset ve çoğulluk arasındaki kop-
maz birlikteliğe dikkatimizi çeker.

İnsanın doğumlu oluşunun sonucu ortaya çıkan bir 
potansiyel olan çoğulluk, yalnızca siyasi birliktelik için-
de gerçeğe dönüşecektir ve bu sayede insanlar, birlikte 
konuşarak ve eyleyerek aynılık konumunu aşıp, ben-
zersizliklerini ortaya koyacaklardır.116 Arendt, her tek 
bireyin biricikliğini ama biriciklik açısından birbirlerine 
benzerliğini çoğulluk üzerinden kurar:

Çoğulluk, insani eylemin koşuludur, çünkü hepimiz 
aynıyız; yani hiç kimsenin şimdiye dek yaşayan, yaşaya-
cak başka herhangi biriyle asla aynı olmayacağı tarzda 
insanız.117

İnsan sahip olduğu bu biricikliği ancak eylem yoluyla 
ve başka insanlar arasında, başka insanların bir arada 
bulunduğu ortak bir dünya içinde gösterebilecektir. Böy-
lece Arendt’in insanların oluşturduğu ortak yaşam alanı 

(113) Arendt, İnsanlık Durumu, 36. 
(114) Arendt, The Life of  the Mind,  19.
(115) Arendt, 19.
(116) Berktay, 52.
(117) Arendt, İnsanlık Durumu, 37.

olarak gördüğü dünya, insan yaşamı ve eylem açısından 
vazgeçilmez hale gelecektir. Arendt için, insan yaşamının 
dünyanın varlığına ve insan eyleminin de koşulsuz şartsız 
başkalarının varlığına ihtiyacı vardır. Hiçbir insan haya-
tının, hatta vahşi doğada yaşayan münzevinin hayatının 
bile başka insanların bulunuşuna doğrudan ya da dolaylı 
yoldan tanıklık eden bir dünya olmadan varolmayacağını 
ifade eden Arendt, insan toplumu dışında hayal edilmesi 
bile mümkün olmayacak, tamamen başkalarının bulunu-
şuna bağımlı olan tek insani etkinliğin eylem olduğunu 
açıkça belirterek118 insanı dünyaya eylem ve siyaset ara-
cılığıyla sımsıkı ve koşulsuzca bağlar.

Bu bağ öylesine önemlidir ki Arendt Men in Dark 
Times’ta da siyasetten her türlü geri çekilmenin, insanın 
kendini diğer insanlar arasında konumlandırabileceği bir 
bağın yitimini ve beraberinde aslında dünyanın yitimini 
getireceğini söylemekten geri durmaz.119

Arendt’te eylem, sözle birlikte insanın kendini insani 
dünyaya dahil etmesinin tek yoludur ve bu dahil oluş da 
Arendt’in sözleriyle ikinci bir doğuş gibidir.120 Arendt, 
insanların bir homofaber haline gelmeden, üretim yap-
madan da yaşayabileceğini ama eylem ve söz olmadan 
yaşamanın gerçek anlamda bir insani yaşam anlamına 
gelmeyeceğini şu cümleleriyle ifade eder:

İnsanlar pekala çalışmadan da yaşayabilir, başkalarını 
kendileri için çalışmaya zorlayabilir ve kendileri en ufak 
bir şey katmadan dünyadaki şeylerden yararlanmaya ve 
hoşça vakit geçirmeye karar verebilirler; bir sömürücü-
nün ya da köle sahibinin ve bir asalağın yaşamı haksız 

(118) Arendt, 58.
(119) Arendt, Men in Dark Times, 4.
(120) Arendt, İnsanlık Durumu, 259.
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ve adaletsiz olabilir ama insani olduğu kesindir. Oysa 
konuşmanın ve eylemin olmadığı bir yaşam, harfiyen, 
yaşarken ölmek demektir…121

Kendini dünyaya eylem ve sözle dahil eden ve böylece 
mucize niteliğinde olan, ona başlangıç yapabilme yete-
neğiyle birlikte gelen ilk doğumundan sonra ikinci bir 
doğum yaşayan insan, böylece insani ilişkiler ve meseleler 
alanında varolarak, ölmemeyi, Romalılar’ın ifadesindeki 
gibi yaşarken ölmemeyi başarabilir. Ancak bu kez de 
insanı bekleyen sorun, eylem ve konuşma ürünlerinin 
geçiciliğidir. Arendt, bu ürünlerin, animal laboransın 
yaşamın devamı için ürettiği tüketim mallarından ya 
da homo faberin kullanım nesnelerinden çok daha kısa 
süreli olduğunu ve hepsinin içinde en kırılgan yapıya 
sahip olduğu düşünür. Konuşma ve eylem hem öteki 
şeylerin sahip oldukları elle tutulurluktan yoksundurlar 
hem de tüketmek için üretilmiş olanlardan bile daha kısa 
ömürlüdürler.122 Onları yok olmaktan kurtaracak olan ve 
onlara kalıcılık sağlayacak olansa şeyleşmedir. Eylemin 
ve konuşmanın dünyevi şeyler haline gelmeleri için ön-
celikle, başka insanlar tarafından, görülmeleri işitilmeleri 
ve hatırlanmaları gerekmektedir. Daha sonra da şeyleş-
tirilmeleri, şeylere, şiirlere, deyişlere, yazılı sayfalara ya 
da kitaplara, resme ya da heykele, çeşitli türde kayıtlara, 
belgelere, eserlere, anıtlara dönüştürülmeleri gerekir.123

Bu şeyleştirme edimini gerçekleştirecek, eylemin ve 
sözün gelip geçiciliğine son verecek, onları kalıcı hale 
getirip, insan dünyasının içine katacak ve ölümsüzleşti-
recek olan da yine insanın kendisidir. Kendisi ölümlü bir 

(121) Arendt,  259.
(122) Arendt, 151.
(123) Arendt, 151.

varlık olan insan, eylemi ve sözü hatırlayarak ve anlatarak 
ölümsüzleştirmek suretiyle, animal laboransın tüketim 
ürünleri ya da homo faberin araçlarından çok daha uzun 
süre kalıcı olabilecek, dünyasını değiştirebilecek, onu çöl 
dünyadan kurtarabilecek bir çeşit sonsuzluğa kavuşmuş 
olacaktır.

Eğer şeyleştirme olmasaydı, eylemin, konuşmanın ve 
düşünmenin canlı etkinliği, sürecin, eyleme, konuşma ve 
düşünme sürecinin sonunda gerçekliğini yitirecek ve hiç 
olmamışlar gibi silinip gideceklerdir. Oysa Arendt, insani 
dünyanın gerçekliğini ve inanılırlığını, onları üretmiş olan 
etkinlikten daha kalıcı, hatta potansiyel olarak faillerinin 
yaşamlarından bile daha kalıcı şeylerle çevrelenmiş olu-
şumuza dayandırır.124

Söz ve eylem aracılığıyla, çoğulluk içinde, kendi bi-
reyselliğini ortaya koyan ve bu bireyselliği başkalarının 
tanıklığına açarak dünyaya yeni bir şeyler katan insan, 
eylemi ve sözü, eylemin ve sözün sonuçlarını hatırla-
ma, kaydetme ve anlatma yoluyla şeyleştirerek, kendi 
yaşamından daha kalıcı olanı var eder, homo faberin 
yitirdiği değeri ve anlamı yeniden ortaya çıkararak, yeni 
değerler ve anlamlar yaratarak, kendine yeni bir insani 
dünya kurar. 

Animal laboransın ve homo faberin başaramayacağı 
şeyleri başarmış, insana kendini çoğulluk içinde orta-
ya koyarak ikinci bir doğum olanağı sunmuş ve homo 
faberin yitirdiği anlamı ve değeri bulmuş gibi görünen 
ve yeni bir dünya kurmayı başaran eylem, kurulan dün-
yanın tamamen insani, çöl şartlarından uzak bir dünya 
olması için tek başına yeterli değildir. Berktay, Arendt’in 

(124) Arendt, 152.
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insanlık durumunun olanakları kadar sınırlılıklarına da 
dikkati çektiğini ve bu yüzden, insanın yeni bir şeyler 
başlatan eylem kapasitesini yüceltirken, aynı zamanda 
eylemin tehlikelerini ve sınırların önemini de vurgula-
dığını söyler.125

O halde Berktay’ın da belirttiği gibi Arendt’in dik-
katimizi çektiği eylemin tehlikeleri ve sınırları nelerdir? 
Eylem ve söz aracılığıyla, çoğulluk içinde ve kurulacak 
olan bu yeni ortak dünya ne gibi sonuçlar doğurma po-
tansiyeline sahiptir? Arendt, özelde eylem ve konuşmanın 
genelde ise siyaseti ilk kez kimseye hayrı dokunmayan 
tembel işi olarak yerenin modern çağ olmadığını ve ey-
lemin sebep olduğu üç yönlü hüsrandan ötürü, eyleme 
duyulan kızgınlığın neredeyse yazılı tarih kadar eski 
olduğunu belirtir.126 Bu üç yönlü hüsran, sonuçların ön-
görülemezliği, sürecin tersine çevrilemezliği ve faillerinin 
anonimliğidir.127

Zaten eylemin doğasında varolan bu özellikleri ber-
taraf edebilmek ve bunların yarattığı risk ve tehlikeleri 
ortadan kaldırabilmek için modern çağda, her ne kadar 
homo faber eleştirilse de, eylemi daha sağlam bir zemine 
çekebilmek amacıyla onu homo faberin kategorileri içine 
yerleştirme, eylemde bulunmayı yapmaya göre yorumla-
ma geleneği ortaya çıkmıştır. Hatta Arendt’in yorumuna 
göre siyasi konuların ele alınışında ve siyasi yapıların 
idaresinde imalat usulünün ele alınmasını öneren ilk ki-
şiler Platon ile Aristoteles olmuştur. Bunun sonucunda da 
yapma, eylemin yerine geçirilerek, siyaset güya yüksek bir 

(125) Berktay, 149. 
(126) Arendt, 319.
(127) Arendt, 319.

amaca varmanın bir aracı durumuna düşürülmüştür.128 
Arendt’in içinde yaşadığı çağın insanları ise, onun tanım-
lamasıyla, amaç olarak ortaya konmuş bir şeye ulaşmak 
için, etkili olmak kaydıyla, bütün araçların mübah ve haklı 
olduğunu kabule zorlanan bir düşünce çizgisinde içkin 
olarak varolan caniyane sonuçların idrakine varmış belki 
de ilk kuşağı oluşturmaktadır.129

Margaret Canovan, İnsanlık Durumu’na yazdığı ön-
sözde, Siyasi etkinliği bir şey yapmak şeklinde algılamanın 
Arendt’e göre tehlikeli bir hata olduğunu, onun iş dediği 
yapmanın bir zanaatkarın hammaddeyi kendi modeline 
zorlarken yaptığı şey olduğunu, siyaseti yapıp etme olarak 
algılamanın teoride insan çoğulluğunu gözardı etmek, 
pratikte de bireyleri bir şeylere zorlamak anlamına gel-
diğini belirtmiştir.130

Eylem, yapma açısından ele alındığında, eylem aracılı-
ğıyla gerçekleştirilen siyaset de tıpkı homo faberin imalat 
yapmak için her şeyi araçsallaştırdığı gibi, bir amaca ulaş-
mak için araçsallaştırıldığında, eylem ve imalat arasındaki 
ayrım gözden kaçırılmış olur. Bu gözden kaçırmayla 
birlikte eyleme ait olan o üç yönlü hüsran, yani sonuçların 
öngörülemezliği, sürecin tersine çevrilemezliği ve faille-
rinin anonimliği de hesaba katılmamış demektir. Arendt, 
eylem ve imalat arasındaki ayrımı bu üç yönlü hüsran 
açısından ele alır ve sonunda ortaya çıkan ürünlerin 
kontrol edilebilirliği ve kalıcılığı açısından değerlendirir. 
İmalatın tanımlı bir başlangıcı ve öngörülebilir bir sonu 
olduğunu, başlangıçta amaçlanan ürüne varılmasıyla 
imalatın da sona erdiğini ve bu ürünün imal edildikten 

(128) Arendt, 331-332.
(129) Arendt, 330.
(130) Arendt, 14.
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sonraki süreçte de varlığını sürdürdüğünü belirtir.131 Oysa 
eylem söz konusu olduğunda işler değişecektir:

Eylem ise tersine, ilk olarak Yunanlıların fark ettiği 
gibi kendinde ve kendisi için alındığında tümüyle boştur, 
nafiledir, uçucudur; arkasında hiçbir ürün bırakmaz. Eğer 
bir sonucu varsa, o da failin yaratacağı sonucu önceden 
bilmesinin ve denetlemesinin mümkün olmadığı sonsuz 
sayıda yeni oluş zincirinin başlatıcısı olmaktan ibarettir.132

Arendt, insan eyleminin nafile ve kırılgan doğası 
ile karşılaştırıldığında, imalatın kurduğu dünyanın tü-
kenmeyen bir kalımlılığa ve muazzam bir katılığa sahip 
olduğunu vurguladıktan sonra, insanın doğa ile olan 
ilişkisinin değişimine ve doğada eylemenin yaratacağı 
sonuçlara değinir. Arendt için doğada eylemek, insani 
ilişkiler alanında eylemekten çok daha sakıncalı nokta-
lara varabilir. Önceleri doğayla olan ilgisi sadece doğayı 
bir malzeme olarak kullanmak ve onunla insana ait bir 
dünya kurmakken, insan doğal süreçleri harekete geçir-
diği anda, sözgelimi atomu parçalamayı başardığında, 
doğa üzerindeki gücünü arttırmakla kalmamış, doğayı 
da insan dünyasına sokmuştur.133 Bu şekilde, eyleme 
özgü öngörülemezliği ve eylemin amacını aşabilirliğini, 
sürecin geri döndürülemezliğini doğaya da aktarmıştır: 
şayet doğal süreçleri harekete geçirmek suretiyle doğa içinde 
de eylemeye başlamışsak, bir zamanlar karşı konulmaz 
yasalarca yönetildiğini düşündüğümüz bu alana kendi ön-
görülemezlik vasfımızı da taşımaya başlamışız demektir.134

(131) Arendt, Geçmişle Gelecek Arasında, s. 86.
(132) Arendt, 86.
(133) Arendt, 87.
(134) Arendt, 88.

Arendt, Geçmişle Gelecek Arasında’da keskin bir 
belirleme yaparak, eylemde bulunma yetisinin, insanın 
sahip olduğu bütün imkânlar ve güçler arasında en teh-
likelisi olduğuna hiç kuşku yoktur, der.135 Onun, eylemi 
bu kadar tehlikeli görmesinin nedeni eylemin yapısına 
özgü olan öngörülemezliğini ve geri döndürülemezliğini 
hem insan ilişkileri alanında, insan dünyasında, hem de 
doğada, yeryüzü denilen çıplak dünyada göstermesi ve bu 
nedenle başlangıçtaki amacını aşabilecek hatta akla hiç 
gelemeyecek sonuçlara varabilecek olmasıdır. Canovan, 
onun eylem analizinin karanlık zamanlarda bir umut 
mesajı olmakla birlikte uyarılar da taşıdığını ve eylemin 
mucizevi öngörülemezliğinin diğer yüzünün sonuçları 
üzerindeki denetimden yoksun olmak anlamına geldiğini 
ifade eder.136 Arendt, bu denetim yoksunluğunu, insani 
eylemin, başlangıçtaki amacını neredeyse hiç gerçek-
leştiremiyor oluşu olarak değerlendirir ve eylem ve iş 
arasındaki farkı bir kez daha dile getirir:

Yığınla birbirine zıt amacın güdüldüğü bir ilişkiler do-
kusu içine dâhil olan insani eylem, başlangıçtaki amacını 
neredeyse hiç gerçekleştiremez; her iş yapıcısı tarafından 
tanınanabilir, ama hiçbir eylemin faili eylemi iş’teki aynı 
mutlu kesinlik ve eminlik duygusuyla kendinin olarak 
göremez. Eyleme başlayan herkes, sadece kendi edimiyle 
her şeyi değiştirdiği ve onu daha da öngörülemez yaptığı 
için, sonunu asla önceden söyleyemeyeceği bir şeyi hare-
kete geçirdiğini bilmelidir.137

Böylece eylem kendisini yapandan ya da yapanlardan 
bağımsızlaşarak, bir anlamda sahipsiz kalır. Ya da tam ter-

(135) Arendt, 91.
(136) Arendt, İnsanlık Durumu, 22.
(137)  Arendt, Geçmişle Gelecek Arasında, 119.
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sine herkes tarafından sahiplenilir. İnsan dünyasında ve 
çıplak dünya yeryüzünde; doğada eylemek zaman zaman 
hüsrana uğratıcıdır, çünkü sonuçları aktörün niyetinden 
son derece farklı olabilir.138 Arendt eylemin öngörülemez-
lik ve geri döndürülemezlik nedeniyle yol açabileceği 
felaketlere karşı bazı çareler olduğunu düşünmektedir. 
Ancak bu çareler de eylemin yapısından kaynaklanan 
özelliklerinden dolayı ortaya çıkacak olumsuz sonuçları 
engellemeye tam olarak yeterli değildir. Canovan bu 
özellikleri şu sözlerle özetlemiştir:

Bunlardan birisi, önlenemeyen süreçleri durdurmak 
ya da siyaseti başka bir yöne doğrultmak için daha başka 
eylemlere girişmenin her zaman mümkün olmasıdır. 
Ancak bu tek başına geçmişin yaralarını iyileştirmek 
ya da öngörülemeyen geleceği güvence altına almak 
yönünde hiçbir işe yaramaz. Yalnızca insanların affetme 
ve söz verme yetkinlikleri bu sorunlarla başedebilir, o da 
kısmen tabii.139

Canovan, pek çok yönetimin muhatap olduğu geçmiş 
hataların öcünü alma silsilesinin karşısında bağışlamanın 
bu zinciri kırabileceğini ama bazı hataların affedilmenin 
ötesinde olduğunu belirtirken, affetmenin doğanın üze-
rinde eylemede, doğanın üzerinde harekete geçirilmiş 
sonuçlar zincirini kırma konusunda başarısız olacağını 
da vurgular.140 

Arendt, insani yetilerin her birinin diğerini içinde 
bulunduğu durumdan kurtardığını ve onu bir başka 
aşamaya geçirdiğini düşünmektedir. Nasıl ki animal 
laboransı hayatın kısır döngüsünden ve sürekli çalışıp 

(138) Arendt, İnsanlık Durumu, 22.
(139) Arendt, 23.
(140) Arendt, 23. 

hemen tüketme zorunluluğundan, insanın imal etme, 
üretme yetisine sahip olan homo faber kurtardıysa ve ona 
kalıcı bir dünya sağladıysa, homo faberi yaşadığı değer ve 
anlam kaybından kurtaran da insanın bir başka yetisi olan 
eylem ve konuşmadır. Görülen o ki her bir yeti kendinden 
önce işe koyulmuş olan yetinin eksiklerini gidermekte, 
onun yarattığı hüsranı bir ekleme ya da değiştirme yo-
luyla gidermektedir. Arendt, yaşamın çalışmakla ödenen 
kefareti, imalatla sağlanan dünyeviliktir, sözleriyle bunu 
ifade eder. Ancak, Arendt, eylemin öngörülemezlik ve 
geri döndürülemezlik özelliklerinden dolayı ortaya çı-
kan sıkıntıları giderecek olanın, daha önce olduğu gibi, 
daha yüksek bir yetiden değil, yine eylemin kendisinden 
doğduğunu düşünür.141 Bağışlama, günahları her yeni 
kuşak üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanan geçmişin 
edimlerini yok saymaya hizmet ederken, söz verme yetisi 
de insanın kendini kayıt altına almasını sağlayarak belir-
sizlikler okyanusunda güvenlik adaları kurmaktadır.142

Bağışlama insana geçmişin hatalarına rağmen yeni bir 
başlangıç yapmak için bir şans daha tanırken, söz verme 
geleceğin belirsizliğine ve öngörülemezliğine karşın bir 
teselli vermektedir. Her iki yetinin de gerçekleşmesi ço-
ğulluğa bağlıdır, çünkü bir insanın kendini bağışlaması 
mümkün olmadığı gibi, kendini salt kendine verdiği bir 
sözle bağlı hissetmesi de mümkün değildir.143

Arendt söz vermeyi bir çare olarak ortaya koyarken, 
söz vermenin giderdiği öngörülemezliğin ikili yapısından 
da söz eder. Buna göre öngörülemezliğin nedenlerinden 
biri yüreğimizin karanlıklarıdır. Hiçbirimiz yarın kim ola-

(141) Hannah Arendt, 342.
(142) Hannah Arendt, 342.
(143) Hannah Arendt, 343.



137136

cağımızın güvencesini bugünden veremediğimiz içindir 
ki öngörülemez varlıklarızdır. Aynı zamanda, çoğulluk 
içindeki herkesin eşit oranda eyleme yetisine sahip olduğu 
bir eylemin sonuçlarını dile getirmenin imkânsızlığı da 
bir diğer nedendir.144 Bütün bunlara; öngörülemez ve 
geri döndürülemez olmasına rağmen eylem, Arendt’te 
kendine dünya kurmaya çalışan insan için en sağlam ze-
min ve tek dayanak noktası olmaya devam eder. İnsanın 
mucizeler yaratma yetisinin doğarlığında gizli olması gibi 
eylemin de mucizesi kendi başlangıcında gizlidir. Vita 
activa da bu mucizeselliğin adıdır.

(144)  Hannah Arendt, 352.
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