
MUTLULUK KARMAŞASI
Mutlu muyum?  Mutluluk sizce nedir? Sizce, para mutluluk getirir mi? Evli insanlar mı daha
mutludur, bekârlar mı? Ailenizle mutlu musunuz? Mutlu olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bunun
gibi kafamızda bir sürü soru mevcut. Mutluluğun bir ölçütü olmadığı kesin, eğer bir ölçüt
olsaydı kafamız bunlarla kurcalanır mıydı, bilemiyorum.
Peki, size mutluluk nedir diye sorsam ne dersiniz? Herhalde tanımlama konusunda bir
düşünürsünüz çünkü kesin bir tanımı yoktur mutluluğun. Bana sorarsanız mutluluk;
ihtiyaçlarımızı karşıladığımızda elde ettiğimiz içsel hazdır. Peki, filozoflar bu konuda ne
diyor? Sokrates; mutluluktan, devlet temelinde bahseder ve ‘önemli olanın devlette sadece
bir kesimin mutluluğu olmadığını, bütünün mutluluğunun olduğunu’ söyler. Nihilist bir filozof
olan Nietzsche de şöyle düşünür; mutluluk ideal tembellik durumudur ve ona göre en
nihayetinde tükenecek olan, geçici bir haldir. İdeal tembellik durumu derken kafanız
karışmasın, bir başka deyişle endişesiz ve dertsiz yaşamaktır. Sosyal bir varlık olan biz bunu
becerebilir miyiz? 

Sanırım birçoğumuzun bu soruya cevabı ‘hayır’ olacaktır. 
Peki, Sokrates’in öğrencisi olan Platon ne der? İnsanların ve toplumların biricik hedefi
mutluluktur. Mutluluğu ‘iyi’ temelinde açıklar ve mutlu olmak için iyi olanı; hayatımızda bir
amaç haline getirip, biricik gayemiz yapmalıyız ve bence son olarak burada Henry David
Thoreau ilkesinden de bahsedilmelidir; ilke,  vermek istediği mesaj kadar net ve sadedir:
Basitleştir, basitleştir, basitleştir. 
Peki mutluluk pratik hayatta nasıl uygulanabilir? Kimisi  kendini Tanrı’ya adadığında daha
çok mutlu olurken kimisi bir çocuğa sahip olduğunda ya da bir başkası alışveriş yaparken....
Görüldüğü üzere her birimizin mutluluk standartları farklıdır. Öyleyse mutluluk adına bir
başkasını öldürebilir miyiz veyahut bir başkasının kişisel sınırlarını ihlal edebilir miyiz?
Başkalarının mutluluğunu katledebilir miyiz?  Hepinizin  ‘Hayır, tabi ki de böyle bir mutluluk
olamaz’ dediğini duyar gibiyim, zira ben de öyle düşünüyorum. Bence o mutluluk değildir
aksine,  sürekli bir mutsuzluğun, gereksiz egonun ve kıskançlığın sonucudur ve bilindiği
üzere etik değildir. 
Öyleyse; burada detaylı olarak Platon’un fikirlerine değinmeliyiz. Platon ne söylemişti;
mutluluk, ancak iyiyi amaç edindiğimizde elde edebileceğimiz haldir.



Örnek olarak şöyle düşünelim: Bir gün sokakta yürürken önünüzde yürüyen birinin,
çöpünü yere attığını ve onu sizin uyarınız sayesinde yerden alıp çöpe attığını
düşünün. O an kalbinize sıcak bir duygu yayılır değil mi? İşte Platon mutluluğun etiğini
böyle tanımlıyor çünkü o durumda hem mantıklı hem de iyi bir davranış
sergilemişizdir, fakat bu davranış muhtemelen tek seferlik olmayacaktır; onun bilgisine
sahibizdir. Yani Platon’un mutluluk formülü şudur: bilgelik+ iyi= mutluluk. Peki ya ben
hedonizm görüşünü savunuyorsam mutluluğa nasıl bir formül bulabilirim? Diye
sorabilirsiniz. Haydi, onu da açıklayalım o halde.
Hedonizm, diğer anlamıyla hazcılık tanımını mutluluk temelinde şöyle açıklayabilirim:
Haz, yaşamın temelidir ve ancak bir şeyden haz alıyorsak mutlu olabiliriz. Ancak her
felsefi kuram gibi bu da çok yönlüdür; Aristippos’un bedensel hazzının yanı sıra
Epikuros’un da içsel haz denilen ruh sakinliği de bu durumda ele alınabilir. Bence
bedensel haz adından da anlaşılabileceği üzere bencilliği de kapsayabilir. İçsel haz
yine bilgelikle açıklanabilir. İçsel haz bizi, aklın yolunda olan herkesin mutlu olabileceği
bir topluma götürebilir.
Filozofların pek çoğu mutluluk için bilgiye ve mantığa önem gösteriyor. Peki,
günümüzde kaçımız mutlu olmak için yaptığımız eylemlerde mantıkla hareket ediyor
ya da kaç mutluluk fikrini bilgi dâhilinde harekete geçiriyor? İşte bu da başka bir etik
problemini doğuruyor.
Sonuca geldiğimde ise mutluluğun, sadece kendi mutluluğumuz ve bir başkasının
acısıyla sürekli olamayacağını anlamış oluyoruz. Umarım bir gün hepimiz ‘bir
başkasının’ mutluluğunu ve sınırlarını yıkmadan mutlu olabiliriz.


