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MUTLU ŞEHRİN BAĞLANMAYA KARŞI DURAN BİLGE SAKİNİ: SİNOPLU DİOGENES
Ufuk ÖZYILDIRIM*
Mustafa GÜNAY*
Öz
Son dönemde yapılan araştırmalarda en mutlu şehir olarak seçilen Sinop’un yüzyıllar öncesinde bir sakini vardı ki
insanlık için mutlu olmanın doğru yolunu bulmayı kendine dert edinmişti. Öğretileri Roma İmparatorluğu’nun
resmi dini gibi benimsenecek, Marcus Aurelius gibi Roma Krallarının filozofu olmaktan gurur duyacağı Stoa
Okulunun ve Dünya Hükümdarı Büyük İskender’in büyük övgüsüne mazhar olmuş, Sinoplu Diogenes.
Diogenes’in düşünce dünyası için önemi mutlu ve erdemli bir yaşamın ölçütünü doğa ile uyum içinde olmakta
bulması ve gereğinden fazla şeye sahip olmanın insanı bu amacından nasıl uzaklaştırdığını kendi yaşamından
örnek olaylarla somutlaştırmasıdır. Bu çalışmanın amacı hem Sinop’un bir değeri olarak Diogenes’i daha görünür
kılmak, hem de geniş bir coğrafyada dünya düşünce tarihinde büyük etki yaratmayı başarmış Kinik etiğinin
bugünün dünyasına sesini duyurabilmektir. Buna ek olarak onun ortaya koyduğu “dünya vatandaşlığı” fikri de
bugünkü devletler arası sorunlara çözüm bulmak açısından ciddiyetle ele alınmalıdır. Bugünün mutlu ve huzurlu
şehri Sinop’un M.Ö 412’de doğmuş ve yaşamı boyunca doğru mutluluk anlayışını oluşturmaya çalışmış sakini
Diogenes’in gördüğümüz gibi yaşadığı dönemde yarattığı etki kadar bugüne de ulaşan bir vizyonu vardır. Etik
çıkmazların, nesneye bağımlı hale gelişlerin, bu arada kendi değer ve anlamını kaybetmenin revaçta olduğu modern
dünyada Diogenes’nin öğretisinin farkına varmak bu sorunların çözümü için iyi bir yol olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sinoplu Diogenes, Kinikler, Dünya Vatandaşlığı, Ahlak, Doğaya Uygun Yaşam.

The Wise Resident of the Happy City Dissenting to Commitment: Diogenes of Sinop
Abstract
Sinop, which has been chosen as the happiest city in recent research, had a resident centuries ago who concerned
about finding the right way to be happy for all humanity. His teachings were adopted as the official religion of the
Roman Empire, Roman kings such as Marcus Aurelius were so proud him to be the philosopher of themselves, he
got the great praise of the Stoa School and Alexander the Great, ruler of the world, Diogenes of Sinop. Diogenes'
importance for the world of philosophy is that he finds the criterion of a happy and virtuous life in harmony with
nature and embodies with example events from his own life that having more than necessary distracts a person
from this purpose. The aim of this study is to make Diogenes more visible as a value of Sinop, as well as to make
his voice heard in today's world of cynical ethics, which have managed to make a great impact on the history of
world thought in a wide geography. Furthermore, the idea of "world citizenship" that he came up with should be
taken seriously in terms of finding solutions to today's interstate problems. Today's happy and peaceful city, Sinop,
Diogenes, a resident who was born in 412 BC and tried to create the right understanding of happiness throughout
his life, has a vision that reaches today as well as the impact it created during the period in which he lived, as we
have seen. In the modern world, where ethical impasse, object-dependent decadence, and loss of their own value
and meaning are popular, it would be a good way to solve these problems to become aware of Diogenes' teaching.
Keywords: Diogenes of Sinop, Cynics, World Citizenship, Ethic, Nature Living.
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öğretileri üzerinden farkındalık geliştirilecektir. Fıçı şeklinde dizayn edilecek ortamlarda turistlere farklı
bir deneyim yaşatılabilecektir. Ayrıca il genelindeki okullarımız Erasmus+ ve E-twinning projelerine
katılım konusunda teşvik edilmeli ve ilimize gelecek yabancı öğretmenler, öğrenciler ve onların
ailelerine ilimizin turizm reklamı yapılmalıdır. Böylece Sinop bölgesinde ve ülke genelinde bir “Felsefe
Turizmi” merkezi haline getirilebilecektir. Filozof hemşehrimiz bu ortamlarda günümüz insanına daha
rahat sesini duyurabilecekken, Sinop da dünyaya kendi sesini duyuracak bir fırsat yakalayacaktır.
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