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“... rabbişrah lî sadrî”[1]

Aristokle[2] veya dâhil olduğu inisiyasyonda 
kendisine verilen isimle Platon, İslâm dünya-
sında Eflatun ismiyle bilinir. İslâm dünyasında 
kendisine neden Eflatun dendiği bir muamma-

dır. Hâkim olan görüşe göre Grekçeden yapılan tercüme-
ler döneminde, Arapçada “p” sessizinin bulunmaması ve 
yan yana iki sessiz harfin telaffuzundaki güçlük sebebiy-
le Platon adının İslâmî literatürde Felâtun, Felâtûn veya 
daha yaygın olarak Eflâtûn şeklini aldığı yönündedir[3]. 
Diğer yandan Eflatun isminin kendisine mânevî dere-
cesiyle ilgili olarak verildiği görüşü de vardır. Platon’un 
“Devlet” adlı eseri de dâhil olmak üzere[4] literatürde bu 
rengin[5] nadiriyet ve doğuştan seçilmişliği ifade ettiği-
ne inanılır[6].

Grekçe Platon “genişlik”[7] anlamına gelir. Kendisinin atletik bir vü-
cuda sahip olduğu ve geniş omuzları nedeniyle bu ismin kendisine ve-
rildiği düşünülmüştür[8]. Oysa bir inisiyeyi, fiziksel özelliklerinden 
dolayı “geniş omuzlu” gibi bir isme layık görmek, kendisine “koca 
kafalı” demekten farksız bir hakaret olur. Zira bir inisiyeye fiziksel 
özelliklerine göre değil, mânevî kişiliğe göre isim verilir. Derin nefes 
alındığında genişleyen omuz gibi görünse de, aslında genişleyen gö-
ğüstür. Kanaatimce Platon’un sahip olduğu genişlik de göğüs genişli-
ğidir ve inisiyeler için bu derin anlamlar ihtiva eder.

Göğüs genişliği Semitik inisiyasyonda sadır genişliğidir. Platon’a bu 
ismin verilmesine neden olan genişleme Kur’an-ı Kerîm’de yine bu 
mânâ ile kullanılmıştır. Sadır genişliği sabrın ve ferasetin genişle-
mesi, anlayışın artması, tâkat gösterilemeyene tahammül edebilmek 
gibi anlamlara gelir. Şüphesiz Platon’un düşünce sistemde bu kavram 
önemli bir yer teşkil etmektedir.

Kendi kitabında Hz. Muhammed’e Rabbi şöyle seslenir: “Elem neş-
rah leke sadrek”, “Biz senin göğsünü genişletmedik mi?” [9]

Peygamberin tahammül edemediği bir deneyim neticesinde Allah’a 
yalvarması ve Rabbinden kendisine ihsan edilen bir genişlemedir bu. 
Burada genişleyen Peygamberin göğsüdür. Bu genişlik ile ona fera-
set, basiret, sabır, tahammül verilmiştir. Genişleten ise neşrah şerh, 
ilim, beyân, izahtır. Bu âyete göre Peygamber kendisinden önce bu 
âyete mazhar olan Platon ile aynı dereceye rücû eder. Veya denilebilir 
ki Platon, Hâtem’ül Enbiyâ’nın kitabına bu ayet ile dâhil olmuştur.

Sadr kavramı Arapçada birçok mânâya gelmektedir. Ve bu mânâla-
rın ihtiva ettiği hakikatleri Platon’un düşünce sisteminde görebilmek 
mümkündür.

Göğüs. Sadr kavramının geldiği birinci mânâ insan sinesidir. Sad-
rın genişlemesi sinenin genişlemesidir. Kabalistler Tanrının Kadîr-i 
Mutlak olan isminin El Hayy Şadday[10] olduğunu söylerler. Bu isim 
Diri Göğüs anlamına gelmektedir. Kabala’nın merkezinde bulunan 
Kâmil İnsan (Adam Kadmon) modeline göre Cemâlullah bu Tifferet 
tesmiye edilen göğüs sefirasına denk gelir. Yani cemâl yüz güzelliği 
olmayıp gönül güzelliğine verilen isimdir ve bu güzellik yüzde te-

[1]  Kur’an-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi 20/25 “(Mûsâ dedi) Rabbim, göğsümü aç”
[2]  Laërtius, Diogenes, Plato. Lives of the Eminent Philosophers.
[3]  İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi.
[4]  Platon, Devlet. IV. Kitap, 420c. Phoiniks: Erguvan veya eflâtun. 
[5]  Eflatun, mor, erguvan, viyolet
[6]  Grekçe πορφύρα (porphura), Latince Porphyrogénnētos, “Morun içinde doğmak” 
(Born in the purple). The Oxford Dictionary of Byzantium.
[7]  Platytēs, πλατύτης
[8]  Diogenes Laertius, Life of Plato (Platon’un Hayatı), IV
[9]  Kur’an-ı Kerîm, İnşirah Sûresi 94/1
[10]  Torah, Tekvin 17:1

cellî eder. Ancak bu güzelliğin tecellîsi nefis arınmasıyla olacağından 
Şadday ismi Yesod vâri cinsel uzvun olduğu sefirada gösterilir. Bu da 
“orta sütun” olarak tabir edilen Keter, Tiffereth, Yesod’un ilişkisini 
ortaya koyar.

Bu anlamıyla sadr genişliği olan yürek güzelliği Platon’un Eros kav-
ramına işaret eder. Platon Eros’un bir kudret olarak başlangıçta insa-
nın bedene yani maddeye dönük arzularını temsil ettiğini söyler. 

“Eros’un yöneldiği ilk güzel, güzel bedendir... Bu istek karşı cin-
se yönelir ve güzel olanda yaratma gerçekleşince, doğan çocukla 
ereğine ulaşmış olur.” [11]

Ancak mânevî gelişimle insan kendini dışsal olandan içe, yani ru-
hun özüne (tēs psykhēs omma)[12] dönerek ilâhî güzellikle (to kalon) 
birleşir. Bu birleşme insanı varlıkla birlik haline getirir. Bu birleşme 
Kabala'da Devekuth, İslâm tasavvufunda aşk olarak bilinir. 

Mutlak güzel veya öz güzelliği... aynı zamanda hakiki varlıktır (ontos 
on)... Varlığın ereği iyi ve güzel olmaktır. Tüm tek tek güzel olanlar, 
bu öz güzelden, bu mutlak güzelden doğarlar.[13]

“Bu güzellik artık hep var, doğumsuz, ölümsüz, artmaz, eksilmez 
bir güzelliktir, bir bakıma güzel, bir bakıma çirkin, bugün güzel, 
yarın çirkin, şuna göre güzel, buna göre çirkin, bir yerde güzel, 
bir yerde çirkin, kiminin gözünde güzel, kiminin gözünde çirkin 
bir güzellik değildir. Bir güzellik ki, kendini bir yüzle, elle ayakla, 
bedene bağlı hiçbir şeyle göstermeyecek, ne bir söz alacak, ne bir 
bilgi, bir canlıda, belli bir varlıkta bulunmayacak, ne canlıda, ne 
yerde, ne gökte, hiçbir yerde, kendi var, kendinden var, kendisi ile 
hep bir örnek. Bütün güzellikler ondan pay alır (methexis); kendisi 
onların parlayıp sönmeleriyle ne artar, ne eksilir, ne de bir deği-
şikliğe uğrar.”[14]

“İnsanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği an yok mu, sevgili 
Sokrates işte yalnız o an için insan hayatı yaşanmaya değer!”[15]

Platon’a göre güzelin kendisine varabilen, onu tüm açıklığıyla dene-
yimleyebilen çok az insan vardır[16]. Bu deneyime ancak filozof adı-
na layık olanlar ulaşırlar. “... Nesnelerin özüne, tözüne götüren eros, 
asıl ereğine filozofta erişir. Çünkü auto-to-kalon’u kavrayan insan, 
bununla yalnız öz güzelliği değil, aynı zamanda varlığın hakikatini 
de kavrar.”[17]

Sedir Ağacı. Devekuth; aşk, bir yanmadır. Bu yanma, sınırın aşılma-
sı; tahammül sınırının ve tâkat edilebilenin ötesine geçiştir. Tasavvuf 
bu sınırı Kur’an’dan hareketle sidret’ül müntehâ alegorisiyle ortaya 
koyar[18]. Arapça sidret’ül müntehâ “son sedir” anlamına gelir. Bu 
son sediri, sadrın hududu, son sınırı gibi anlayabiliriz ancak Kur’anî 
alegori çerçevesinden Sedir Ağacının seçilmiş olması önemlidir. Zira 
Sedir Ağacı kutsal metinlerde önemli bir alegorik değere sahiptir. 
Örneğin sedir ağacı Davud’un Mezmurlarında sâlihlerin (tsadokim) 
mânevî süreçlerini anlatmak için kullanılır[19].

Platon’da bu gelişim şuura aittir ve son sınır aşıldığında akıl kendi 
kemâline rücû eder. Bu noktaya kadar idealar yani aklın kavramları 
bütünlenmemiş ara formlardır. Böyle ele alındığında idealar (kavram-
lar) birbirlerinden ayrıdırlar ve bütünü ihtiva etmezler. İdeaların bü-
tünlenmesi ideal olanda yani bütünlüğün şuuruna ulaşan akl-ı küllde 
tecellî eder. İdeanın kavramına göre şekillenen gerçeklik olarak idea, 
idealdir[20]. Bu şuura sahip olan kişi ancak filozoftur. Platon için 
filozof bu anlamıyla sadece bir entelektüel olmayıp kendini gerçek-

[11]  İsmail Tunalı, Grek Estetik’i. Remzi Kitapevi, s.32.
[12]  Tēs psykhēs omma, “ruhun gözü”
[13]  İsmail Tunalı, Grek Estetik’i. Remzi Kitapevi, s.34.
[14]  Platon, Şölen. 210e, 211a,b.
[15]  Platon, Şölen. 211d.
[16]  Platon, Devlet. 476a,b.
[17]  İsmail Tunalı, Grek Estetik’i. Remzi Kitapevi, s.37.
[18]  Kur’an-ı Kerîm, Necm Sûresi 53/14
[19]  Tanah, Mezmurlar 92:12 “Salih adam hurma ağacı gibi bitecektir; Libnan'daki 
erz (sedir) ağacı gibi büyüyecektir.”
[20]  GWF Hegel, Estetik I. 
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leştirmiş, ideale ulaşmış insana işaret eder[21]. Bu nedenle Platon, 
mükemmel bir Devletin ancak filozoflar tarafından yönetilebileceğini 
savunur.

Sadr-ı Âzam. Sadr kavramının geldiği bir diğer mana yöneticiliktir. 
Âzam, azâmet (yücelik) kelimesinden türetilir. Yönetim erkânında 
âzamet devleti, azîm ise azametin başındaki kişiyi gösterir. Lâkin 
Azîm olan Allah olduğundan[22], yönetimin başındaki kişi ancak 
hüküm açısından diğer insanlardan üstün olabilir (mekânet). Bu ne-
denle en üst yöneticiye azîm-i âzam denmemiştir, ama sadr-ı âzam, 
yani azametin başındaki yüksek kişi denmiştir. Burada sadr yine boyu 
uzun bir ağaç olduğundan Sedir Ağacına gönderme yapmaktadır. Se-
dir ağacı tohumdan büyür ve olgunluğuna ulaşır. Bu olgunlaşma Kral 
ile Peygamber arasındaki farkı ortaya koyar. Nebî, vahiy sûretiyle 
desteklenir, ama kral ve hâkimler makamlarına olgunlaşarak erişirler.

Bu mânâ itibariyle Platon’un devleti ve kralı, sadr ve âzam kavram-
larıyla alegorik bir birlik içindedir. Platonik devleti meydana getiren 
erdemlerdir. Bu erdemlerin başında (ism-i âzam) adalet bulunur. Bir 
olgunun mahiyeti ancak onun sınır ve kapsamıyla anlaşılabilir. Ada-
let bu hiyerarşiyi belirleme olgusudur. Adalet kavramının dışlaşması 
devlettir.

Platon’un Devleti; yöneticilerin bilgeliği, koruyucuların cesareti, üre-
ticilerin ölçülülüğünden meydana gelir. Bu sınıf ve vasıfların ayrış-
ması ve bir birlik içinde yürüyebilmesi adaletin denetimi altındadır. 
Veya denilebilir ki ideal adalet, bu ayrımlı birlik durumudur. Yine 
de adalet bir bilgidir. Öznel yargıların değil ama tümel akla ait bir 
yargı yetisidir. Adaletin en yüksek erdem olması, aklın tüm ayrımları 
birliğe getirebilme yetkinliği ile ilgilidir. Öyleyse yöneticilerin bilge-
liğini adaletin bilgisi, koruyucuların cesaretini de adaletin tahsisi ile 
ilişkilendirmek yanlış olmayacaktır. Kral ise adaleti tahakkuk ettiren 
kişidir.

Adaletin tahakkuku sadrı geniş bir kral ile mümkündür. Platon’un 
kral olarak işaret ettiği ideal insandır. Felsefeye yetenekli akıl, ter-
biye olmuş ve mülkiyet gibi dünyevî[23], şöhret ve zenginlikler gibi 
nefsânî arzularından arınmış bir irade, aile ile gelen sorumluluk ve 
bağlardan uzak, tecrübe açısından da kemâle gelmiş bir yaştadır kral. 
Tüm bu vasıflar ideal bir kralda olmalıdır. Ve bu ideal yapısı ile kral, 
devletin kendisidir. Bu nedenle kendi dışından beslenmeyen ve tüm 
ihtiyaçlarını kendinde gideren, tam bağımsız oluşum ideal bir devlet 
olduğu gibi, ideal bir kraldır.

“Peki, bir sitede eğitimin kötü ve bozuk olduğuna en iyi kanıt, o 
sitede sadece sıradan kimselerle işçi, usta takımının değil, özgür 
insan eğitimi görmüş olmakla övünen kimselerin de usta hekim ve 
avukatlara ihtiyaç duyması değil midir? Sence bir insanın, kendi 
hakkını, adaletini kendisi arayacak nitelikte olmadığı için, başka-
larından alınma, takma bir adaletle iş görmek zorunda kalması, 
böylece başkalarını kendisinin, kendi hukukunun efendisi ve yar-
gıcı hâline getirmesi utanç verici değil midir; eksik ve kötü yetiş-
menin büyük bir belirtisi değil midir?”[24]

Platonun yapıtlarında bu kişiliğe filozof denilmektedir. Yine de açıktır 
ki, soyut bir ideal olarak değil ama gerçek bir kişilik olarak o filozof 
Sokrates’tir...

“Filozoflar devletlerde kral olmadıkça ya da bugün kral ya da yö-
netici diye adlandıranlar esaslı ve gerçek filozoflar olmadıkça; bu 
iki şey, yani devlet yönetimi ve felsefe bir kişide birleşmedikçe; 
bugün bu işlerden sadece biri ya da diğeri için uğraşan pek çok 
insanın böyle davranması zor kullanılarak önlenmedikçe ne si-
telerin, ne de insan soyunun dertleri bitecektir. Ve bu olmadıkça 
daha önce tarif ettiğimiz devlet düzeni de, gerçekleşmesi mümkün 
olduğu kadar bile gerçekleşmeyecek; gün ışığına kavuşamayacak-

[21]  Platon, Devlet. VI. Kitap, 490b
[22]  Kur’an-ı Kerîm, Hâkka Sûresi 69/33
[23]  Platon, Devlet. VI. Kitap, 417b
[24]  Platon, Devlet. III. Kitap, 405b

tır.”[25]

Ferahlamak. Sadr kelimesinin geldiği bir diğer mânâ ferahlamaktır. 
Bu ferahlık Platon’da ruh kavramı, ruh olgusu ile öne çıkar. Platon’a 
göre ruhun uyanışı (bedenden kurtuluşu[26]) insanı beden hapisha-
nesinden kurtarır. Ruhu bilen kendi ezelî-ebedî varlığı bilir. Bu bilgi 
(episteme) Ruhu huzura erdirir.

“Sokrates: Fakat dedi, ruhu arıtmak, demin de söylediğimiz gibi, 
onu ne kadar mümkünse o kadar tenden ayırmak, tenin her nokta-
sından hareket ederek, kendine dönmeye, kendi içine kapanmaya, 
mümkün olduğu kadar şimdiki ve gelecekteki hayatta, bağların-
dan kurtulmuş gibi tenden kurtulmuş olarak, onu kendisiyle baş 
başa yaşamaya alıştırmak değil midir?” [27]

Platon’un Phaidon, Phairos ve Devlet diyaloglarında gördüğümüz 
o sert, ruhla bedeni birbirine tamamen zıt, birbirine düşman olarak 
gören tutumunu yaşlılık diyaloglarında yumuşatmış olduğu görülür. 
Örneğin Phaidon diyalogunda ruhun bedenden kurtulup huzura ulaş-
ması için ölümü tek çıkış olarak gören Platon, daha sonraki döne-
me rastlayan diyaloglarından Timaios’da insanın doğru bir eğitimle, 
ruhunu terbiye ederek de huzura ulaşabileceğini ifade eder (Timaios 
41c).[28]

Kaynak. Sadr kavramı göğüs, genişlemek, ferahlamak gibi anlam-
larının dışında kaynak ve taşma anlamlarını da içinde barındırır. Zira 
Arapça sadr kelimesinin çoğulu sudûrdur. Sudûr; (türüm, taşma) Plo-
tinos tarafından varlığın tezâhürünü açıklamak için kullanılmıştır. 
Plotinos, Platon’un düşünce sistemini karşılıklı yapılan diyaloglardan 
arındırarak yalınlaştırmış, bir anlamda diyalogların özetini çıkararak 
Platonik kavramlarla filozofun düşünce sistemini, özüne bağlı kala-
rak yeniden kurmuştur. Özgün bir düşünce sistemine sahip olsa da 
Yeni Platoncu olarak bilinmesinin nedeni budur.

Plotinos “kategorik” varoluş teorilerine karşı çıkarak varlığın bir bü-
tünlük içinde olduğunu savunmuştur. Plotinos’a göre varlık mutlak 
birliğin kendinden taşmasıyla tecellî ve tezâhür etmiştir. Bu nedenle 
varlığın ayrılıklarından söz edilemez, ancak öze yakınlık ve letafete 
göre aşamalarından söz edilebilir. Bu teoriye göre varlık ademiyetin-
de (hiçliğinde) Bir’deydi. Bu mutlak, sınırsız (nâmütenâhî) ve tanım-
lanamaz (lâ taayyün) Birlik bir nedenle taşmış ve varlık kendisinden 
sudûr etmiştir. Bu geniş ve arı felsefî teorinin, felsefe sayılmayacak 
basit özetiyle Bir’in ilk dışlaşması tümel aklı (Nous), tümel aklın var-
lığa bürünmesi kendi iç mertebeleriyle ruh ile nefsi ve nefs tezâhürleri 
ile de tabiatı var etmiştir. Bu mertebeler geçişlidir ve ayrımları ancak 
bilince aittir. Yoksa tabiat Nous’tan, ruh nefsten ayrı, kopuk değildir.

Platon’un sadr kavramı ile olan ilişkisi, Plotinos’un sudûr teorisiyle 
birlikte alınırsa; varlığın arı şuur olduğu fikriyle bu ontolojik/koz-
molojik ifadeyi antropolojik olarak da düşünebileceğimizi görürüz. 
Böylece insan kendi ademiyetinden sadr ile yaratılır. Bu yaratılış ile o 
varoluşu meydana getiren tüm tezâhürlerden ayrılır. Zira Bir (Tanrı) 
ancak insanı yaratmıştır, geri kalan tüm varoluşu insandan tezâhür 
ettirmiştir. Bu sıralamayla insanın varoluşunu da ispat etmiş oluruz. 
İnsanın bedenî varoluşu tabiatın özeti mahiyetindedir. Zira sudûr teo-
risine göre tabiat, beşerî bedenin tafsilatından ibarettir. Ve kesif olan 
bedenin letafeti nefs, nefsin tabiat yükünden arınması ruhtur. Ruh 
ise akl-ı küll veya akl-ı ilâhî denilen Nous’un faaliyetinden ibarettir. 
İnsan, zâtı bakımından bu Nous’tur. Bir ile olan farkı ise tecelliyat 
bakımındadır.

Velhâsıl sadrın genişlemesi Hayy ile Hû arasındaki kabz ve bast hâli-
dir. İnsan bu genişlik ile tecellî eder. Ve sadrın sudûru akıl (Nous) ile 
bilinir. Nitekim Peygamber bir hadîs-i kudsîde bildirmiştir: “Ben arza 
ve semâvâta sığmadım, müminin kalbine sığdım.” Bu intiba ile sadr 
Allah’ın mekânı, kalb (tekallüb) ise O’nun aklıdır.

[25]  Platon, Devlet. V. Kitap, 473d
[26]  Platon, Phaidon. 64c, 65a, 67d, 
[27]  Platon, Phaidon. 67c
[28]  Mustafa Kaya, Platonun Ruh Kavramı. Ege Üniversitesi.
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* Lakhes, Platon, Çev. Furkan Akderin, Say Yayınları

Platon, sadece düşünce tarihinin ilk büyük sistem kurucula-
rından biri olan büyük ve önemli bir filozof değildir; o aynı 
zamanda İlkçağdan, tüm yapıtları günümüze erişmiş olan ilk 

filozoftur. Platon öldüğü M.Ö.347 yılına kadar Akademi’de gerçek-
leştirmiş olduğu eğitim ve araştırma faaliyeti dışında, geniş kesim-
ler için birtakım yapıtlar vermiştir. Başka bir deyişle, Akademi’de 
ele alınan konular, öğretilen dersler kurumun kalın duvarları içinde 
kalırken, Platon dışardaki insanlar için de birtakım popüler yapıtlar 
kaleme almıştır. 

Platon, muhtemelen Sokrates’in ölümünden hemen sonra yazmaya 
başlamış ve diyalog tarzında otuz kadar yapıt vermiştir. İlkçağda ya-
pılan sınıflamalar dışında, diyalogların 19. Yüzyıldan başlayarak, özel-
likle Almanlar ve bu arada İngilizler ve Fransızlar tarafından gerçek-
leştirilen filolojik ve felsefî araştırmalarda dört ölçüt temel alınmıştır: 

Dışsal, İçsel, Edebi ölçütler ve Stilometri.

Dışsal ölçütler temel alındığında, antik kaynaklardan, örneğin Aris-
toteles’ten, Numenius’tan, Sextus Emprikus’tan Platon’a yapılan atıf-
lar, diyaloglarda gördüğümüz birtakım çağdaş kişi ve olaylara yapılan 
göndermeler, diyalogların birbirlerine yaptıkları referanslar titizlikle 
incelenmiş ve Sokrates’in mahkûmiyeti ve ölümü, filozofun İtalya se-
yahatleri, Akademi’nin kuruluşu gibi, Platon’un hayatında önemli yer 
tutan değişik olaylar göz önüne alınmıştır. 

Buna karşılık diyaloglarda ortaya konan öğretilerin belirlediği İçsel 
ölçütler söz konusu olduğunda, Platon yorumcuları Platon’un etik, eği-
tim, politika, metafizik, psikoloji, mantık, epistomoloji ve diyalektik 
konularındaki görüşleriyle, onun düşüncelerinin bu konulardaki geçir-

diği değişimleri analize tabi tutmuşlardır.

Diyalogların kronolojisini belirlemede edebî ölçütleri ön plana çıkar-
tan üçüncü tür araştırmalar ise yapıtların edebi kalite ve değerini, Pla-
ton’un diyaloglarda kullandığı diyalog ve yazım tekniğini göz önüne 
almışlardır. Buna göre, basit bir üslup ve diyalogun sanatsal değeri 
yüksek olmayan yapısının, bununla çelişecek başka bir ölçüt olmadık-
ça, Platon’un gençlik diyaloglarını yansıttığı savunulurken, filozofun 
kariyerinde ilerledikçe, diyalogların yapısının, üslubunun ve kullanılan 
diyalog tekniğinin de geliştiği ve olgunlaştığı düşünülmüştür.

Stilometri olarak bilinen dördüncü ölçüte gelince, Platon’un kullandı-
ğı terimler ve düşüncelerini ifade ediş tarzı, linguistik testlerle sıkı bir 
analize tabi tutulmuştur. Farklı ölçütlerin ve çok ayrıntılı stilometrik ve 
linguistik tekniklerin kullanıldığı bu incelemeler sonucunda, Platon’un 
diyalogları, hemen bütün Platon yorumcuları arasında tam bir fikir bir-
liğiyle, gençlik, olgunluk ve yaşlılık olmak üzere üç döneme ayrılır.

Diyaloglar şöyle sınıflanır;

GENÇLİK DİYALOGLARI: Sokrates’in Savunması, Kriton, Euthyphron, 
Lakhes, İon, Protagoras, Kharmides, Gorgias, Küçük Hippias, Büyük 
Hippias, Lysis

OLGUNLUK DİYALOGLARI: Devlet, Şölen, Phaedros, Euthydemos, Me-
neksenos, Kratylos

İki önemli diyalog, Menon ve Phaidon gençlik dönemi diyaloglarıyla 
söz konusu olgunluk diyalogları arasında bir KÖPRÜ/A’RAF/ALA-
CAKARANLIK/ŞAFAK oluşturmaktadır.

YAŞLILIK DÖNEMİ DİYALOGLARI: Parmenides, Theaetetos, Sofist, 
Devlet Adamı, Timaios, Kritias, Philebos, Yasalar, Mektuplar.

Biçim açısından değerlendirildiğinde, ilk dönem diyaloglarının, Sokra-

PLATON’UN 
DİYALOGLARININ 

DÜŞÜNCE 
SÜREÇLERİNİ 

İZLEME 
DENEMESİ

Hulusi Akkanat
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tes tarafından Savunma’da belirtilen çürütme, sorgulama misyonu ek-
seninde gelişen bir erdemlilik çerçevesi içinde hayli dramatik bir yapı 
sergilediklerini söylemek doğru olur. 

Bu diyaloglar çözümsüzlükle sonuçlanan aporetik yapıtlardır. Başka 
bir deyişle, gençlik diyalogları, Sokrates’in belirli bir ahlâkî erdemle 
ilgili başlattığı tartışma üzerinde, somut bir sonuca ulaşmadan gelişen 
yapıtlardır. Bu yapıtlarda Platon’un gözettiği amaç, tanıdığı ve bildiği 
kadarıyla Sokrates’in karakterini, kişiliğini ve felsefî faaliyetini tanıtıp, 
ölümsüzleştirmektir. Bu yüzden bu gençlik diyalogları, “Sokratik Di-
yaloglar”  olarak geçer.

Olgunluk dönemi diyalogları çok daha az dramatik olup, Sokratik 
diyalogların eğretiliğinin ve negatif tutumunun epey uzağına düşerler. 
Burada da, aynen ilk dönem diyaloglarında olduğu gibi, Sokrates yine 
başkonuşmacı ya da tartışmacıdır. Fakat Gençlik Diyaloglarının tersi-
ne, ilk kez birtakım pozitif öğretiler öne sürülür. 

Bu diyaloglarda felsefî içerik genellikle Sokrates ya da güçlü bir 
otoritesi olan başka bir uzman tarafından ortaya konur.

Yaşlılık dönemi diyaloglarına gelindiğinde, Sokrates’in rolü azaldığı 
gibi, diyalogun dramatik karakteri tümden kaybolur. Sokrates sadece 
Philebos ve Theaetetos’ta başkonuşmacıdır, diğer diyaloglarda Pla-
ton’un başsözcüsü değildir, Yasalar’da ise hiç görünmez.

Yine son dönem diyaloglarında, sonradan zoraki bir biçimde diyaloga 
dönüştürülmüş olduğu sanılan, uzun sunum ya da serimlerin belirleyici 
olmaya başladığı deneme formu ağır basar.

Diyaloglar içerik bakımından değerlendirildiklerinde, Sokratik 
diyalogların ahlâkî problemler üzerinde yoğunlaştıkları, çeşitli moral 
problemlerin doğasını ele aldıkları söylenebilir. 

Örneğin; Euythphron’da “Dindarlığın”, Lakhes’de “cesaret”in, 
Kharmides’te “ölçülülüğün” ya da “özdenetim”in, Lysis’te “dostlu-
ğun”, Büyük Hippias’ta “güzelliğin”, Menon’da “erdem”in ne oldu-
ğu tartışılır. Moral bilgi ve ahlâkî erdemlere dönük bu ilgi, orta dönem 
diyaloglarında da devem etmekle birlikte, Platon’un bu yapıtları yaz-
dığı sıralarda ilgisinin teknik anlamda daha soyut ve felsefî konulara 
kaydığı görülür. Zira bu diyaloglarda metafiziksel ve epistemolojik 
meselelere daha büyük bir ağırlık verilir, onlara daha güçlü bir biçimde 
vurgu yapılır.

Gençlik diyaloglarıyla olgunluk dönemi diyalogları arasındaki en çar-
pıcı farklılık, İDEALAR KURAMIndan oluşur. 

Platon kariyerinin bu döneminde, yine İdealar Kuramıyla ilişki içinde, 
Pythagorasçıların bazı felsefî öğretilerini gündeme getirir. 

Başka bir deyişle, Platon olgunluk dönemi diyaloglarında, İdealar 
Kuramının metafiziksel, etik, epistemolojik ve mantıksal boyutlarını, 
antropolojisi ve politika anlayışıyla ilişki içinde gözler önüne serer.

Yaşlılık diyaloglarına gelince… Özellikle Parmenides’ten başlayarak, 
İdealar Kuramının genel çerçevesi içinde, Platonik düşüncenin, sonra-
dan Theatetos ile Sofist’te bilgi ve dil kuramı, Philebos’ta etik, Devlet 
Adamı ve Yasalar’da politik bakımından geliştirilen yeni bir doğrultusu 
söz konusu olur.

GENÇLİK DÖNEMİ 
DİYALOGU LAKHES’İN 

KRİTİZE DENEMESİ
Hulusi Akkanat

Çocukluk çağı geçen oğullarını iyi yetiştirmek isteyen babalar, acaba ne 
yapmalıdır? 

Onlara silahla dövüşmeyi mi öğretmelidir? 

Yoksa daha başka bir bilgi mi vermelidir?

Bazı kimselere bakılırsa, gençlerin silahla dövüşmeyi öğrenmesi en iyi-
sidir. Bunu öğrenmekle, hem güçleri artacak hem başka eğlencelere dal-
mayacaklardır. Bu bilgi, savaşta insanın çok işine yarar. Silah kullanmayı 
öğrenenler, düşmanlarına karşı üstünlük sağlar. 

Bundan başka, silah kullanmayı öğrenen bir kimse, bir başka bilgiye, as-
kerleri yönetme bilgisine heveslenir; ve sonra, kendisini yüksek komuta(-
yönetme/strateji) bilgisine verir. 

Silah kullanma bilgisini edinmek, insanın cesaretinin, kendisine güveninin 
artması demektir.

Fakat silahla dövüşmeyi öğrenmek, acaba onu öğretenlerin dediği ve bazı 
kimselerin sandığı gibi gerçekten bir bilgi midir? 

Bir bilgi ise, öğrenileceği şüphesizdir. 

Ama bilgi değilse veya önemsiz bir bilgi ise, onunla uğraşmak bize çok şey 
getirmeyecektir.

Bu bilginin gerçekten bir değeri olsaydı, hiç Ispartalıların gözünden kaçar 
mıydı? 

Bu insanların bütün kaygısı, savaşta üstün olmak değil midir? 
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Hep kendilerine bu üstünlüğü sağlayacak bilgileri aramazlar mı? 

Haydi, onlar bu bilginin değerini gözden kaçırmış olsunlar, neden onu 
öğretenler marifetlerini önce Isparta’da göstermiyorlar? 

Bir tragedia şairi, tragediasını önce Atina’da oynatmak, Atina’da ba-
şarı kazanıp diğer Yunan devletlerinde ün yapmak ister. Hâlbuki silahla 
dövüşmeyi öğretmekten söz edenler, Isparta’dan kaçmaktadır. Üstelik 
başkalarının silah kullanmayı öğreten bu adamlardan hiç birinin bir 
savaşta yararlılığı görülmüş değildir. Tam tersine, çok zaman gülünç 
durumlara düşmüşlerdir.

Öyleyse, gençlerin iyi yetişmesi için ne yapılacak, nasıl bir yol 
tutulacaktır? 

Aklı başında bir kimse, elbette bunu rastgele bir insana danışmayacak; 
çoğunluğun değil, yetkili olanların görüşüne değer verecektir.

Gençlerin yetişmesi söz konusu olunca, üzerinde durulacak noktalar-
dan biri, onları yetiştireceklerini söyleyenlerin durumu olsa gerektir. 

Bu adamlar başkalarından ders almışlar mıdır? Almamışlar mıdır? 

Almışlarsa, kimlerden ders aldıklarını, ders aldıklarının iyi insanlar ol-
duklarını söylemeli; kendilerinde olan bilgiyi başkalarına verebildikle-
rini göstermelidirler. 

Eğer ders almamışlarsa, bu işi öğretmensiz yapıyorlarsa; o zaman da, 
Atinalı veya yabancı, hür veya köle kimleri yetiştirdiklerini göstermeli; 
yetiştirdiklerine herkesin inandığını söyleyebilmelidirler.

Düşünülecek bir başka nokta da “Çocukları daha iyi kılmanın yolu 
ruhlarına erdem aşılamaktır.” demenin sorunu çözmeye yetmeyece-
ğidir. 

Çünkü erdemin ne olduğu bilinmezse, nasıl elde edileceği de 
bilinemeyecektir. 

Genç ruhlara erdem aşılanmasını savunabilmek için, önce erdemin ne 
olduğu açığa çıkmalı, tanımı yapılmalıdır. Eğer erdemin bütününü 
aramak çok büyük bir iş sayılıyor, kolay göze alınamıyorsa, hiç değil-
se silahlı dövüşle ilgili bölümü, yani cesaret tanımlanmalıdır.

Cesur adam sözünden anlaşılan, düşmanla yiğitçe vuruşan insandır. 
Peki, ama gerilerken dövüşen asker için ne denecektir? 

Bazen komutanlar ordunun geri çekilmesini doğru bulur. Fakat bu çe-
kilmeye bir cesaretsizlik diyen yoktur. Hem cesaret yalnız savaşta mı 
gösterilir? 

Denizin tehlikesine göğüs gerenlerdeki cesaret, hastalığa, siyasetin de-
ğişmesi yüzünden başa gelenlere katlananlardaki cesaret nedir? 

Kiminin cesareti zevke karşı, kimininki acıya karşıdır. Arzularına daya-
nanların yanında, korkuyu bilmeyenler de vardır. 

Acaba bütün bu insanların tutumunda ortak olan şey nedir?

 “Cesaret bir çeşit ruh sağlamlığıdır.” sözünde bir eksiklik olduğu 
bellidir. 

Cesaret güzel bir şey olduğu ve ancak akılla beraber olan şey güzel 
olduğu için; ondan herhangi ruh sağlamlığı değil, ancak akılla beraber 

olan anlaşılmalı değil midir? 

Ama öte yandan, şöyle de düşünülebilir: Acaba bir savaşta, yardım ge-
leceğinin, düşman sayısının daha az olduğunu, içinde bulunulan yerin 
savaşa daha elverişli olduğunu bilerek dövüşen asker mi daha cesurdur? 

Yoksa karşıdaki düşmandan çekinmeden, ürkmeden saldıran asker mi 
daha cesurdur? 

Bir kuyunun içine inip suya giren insandan biri bu işi bilerek öteki bil-
meyerek yapsa, hangisine daha cesur denecektir? 

İkinci daha cesur görüldüğü zaman ise, akılsızca olan korkmamaya 
cesaret adı verilmiş olmayacak mıdır?

“Cesaret savaşta veya herhangi bir yerde nelerden kaçınıp neleri 
göze alabileceğimizin bilgisidir” sözü de, insana tuhaf gelmektedir. 

Çiftçiler, çiftçilik işlerinde nelerden korkulacağını çok iyi bildikleri 
halde, cesur sayılmazlar. 

Bir hekimin bilgisi, sadece sağlıkla hastalığı ayırmaktır. Bir insan için 
yaşamanın mı yoksa ölmenin mi daha iyi olacağını hekim bilemez. Bu, 
ne bir hekim ne bir bakıcı işidir. Bakıcı, bir insanın başına neler gelece-
ğinin, örneğin bir savaşta yenileceğini veya yeneceğini haber verir; ama 
karşılaşılacak durumlardan hangisine katlanıp hangisine katlanmamak 
gerektiğini söyleyemez.

Çok zaman düşüncesiz bir atılganlığa cesaret dendiği görülür. Oysa 
cesaret ve ihtiyat / tedbir pek az insanda bulunur. Düşüncesiz bir atıl-
ganlıkla ihtiyatsızlıktan gelen korkusuzluk, erkeklerde olduğu kadar 
kadınlarda, çocuklarda, hatta hayvanlarda da olabilir. 

Her şeyden önce, korkusuz olmakla cesur olmayı birbirinden ayırmak 
gerekir. Korkusuz olmak başka, cesur olmak başka şeydir. 

Bir şey bilmeyen çocuklara, korkusuz diye cesur denemeyeceği gibi, 
bir hayvanın veya bilgisizlikten bir tehlikeyi küçümseyenlerin cesare-
tinden söz etmek de doğru değildir.

İnsanların korkulacak şeyler dedikleri, onlara korku veren şeylerdir. 

Bu korku veren şeyler de, dünkü ve bugünkü kötülükler değil, beklenen 
kötülükler, gelecek olanlardır. Bir iş, ister geçmişte ister bugün ister 
gelecekte olsun, onu bilen bir tek bilgidir. “ Cesaret korkulacak şeyle-
rin bilgisidir.” dendiği zaman, o bilginin ancak üçte biri söylenmiş olur. 

Bunu göz önünde tutan insan, “Cesaret nelerden korkup nelerden kor-
kulmayacağının değil, ne zaman ve nerede olursa olsun, bütün iyilik-
lerle bütün kötülüklerin bilgisidir” sözünü, herhalde daha doğru bulur. 

Şu var ki, kendisine daha önce “Cesaret erdemin bir parçasıdır” de-
nildiği hatırlatılınca, o da, erdemin ne olduğunun açığa çıkmadığını, 
cesareti tanımlayamayacağını söylemek zorunda kalır. 

Yararlanılan Kaynaklar: 

* Platon ve Platon Sonrası, Dr. Fatma Paksüt, Klasik Çağ Araştırmaları 
Kurumu, DTCF Yayınları

* Lakhes, Platon, Çev. Furkan Akderin, Say Yayınları
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Tersten Perspektif *
Derleyen: Behiye Bobaroğlu

*Pavel Florenski’nin 1920’de kaleme aldığı Tersten Perspektif kitabından derlenmiştir (Metis Yayınları, 2001).

Andrey Rublev, Holy Trinity (Troitsa), 1425–1427, 141.5 x 114 cm., 
Tretyakov Müzesi Koleksiyonu
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“Perspektif eğitimi, ehlileştirmeden 
başka bir şey değildir.”

Guido Schreiber’in derlediği ve 1874’te yayımlanan “Lehrbuch der 
Perspektive mit einem Anfang über den Gebrauch geometrischer 
Grundrisse” adlı ders kitabının “Perspektif Bütünlük Üzerine” baş-
lıklı bölümünde perspektif şu şekilde anlatılmaktadır: “Herhangi bir 
perspektif etkisi yaratma iddiasında olan her türlü çizim, çizimi yapan 
veya bunu gözlemleyen kişinin bulunduğu sabit bir noktayı temel al-
malıdır. Yani, çizimin yalnızca tek bir merkez noktası, tek bir ufuk 
çizgisi, tek bir ölçüsü olmalıdır. Her şeyden önce, resmin derinliğine 
doğru ilerleyen tüm yatay çizgilerin kaçışı bu tek merkez noktasına 
göre düzenlenmelidir. Diğer bütün yatay çizgilerin kaybolduğu nok-
talar da aynı şekilde var olan tek ufuk çizgisi üzerinde bulunmalıdır; 
resmin bütününde her şey birbiriyle doğru oranlarda bulunuyor olma-
lıdır.” Başka bir deyişle, durma noktasının birliğini, ölçünün birliğini 
ve ufuk çizgisinin birliğini bozmak, perspektifle yapılan temsilin bü-
tünlüğünü bozmak anlamına gelir.

14., 15. ve bazı 16. yüzyıl Rus ikonlarının perspektif oranları ilk ba-
kışta kişiye alışılmadık gelebilir. Temsil edilen nesneler (binalar, ma-
salar, tahtlar ve kitaplar... gibi) ile Kurtarıcı ve azizlerin gözümüze 
tuhaf görünen, olağandışı perspektif oranları doğrusal perspektif ya-
salarıyla karşıtlık içindedir ve bu yasalar üzerinden bakıldığında bu 
ikonlar beceriksizce yapılmış kaba çizimler olarak değerlendirilebi-
lir. Bu ikonlar, aynı anda görülemeyecek kısım ve yüzeylerin birlikte 
gösterildiği şekilde çizilmiştir: Binalar, tam karşıdan tek cephesine 
bakıldığı halde, her iki yan cephesiyle beraber gösterilir; yüzler, ön-
den bakıldığında şakaklar ve kulaklar öne doğru dönmüş, adeta bir 
düzlem üzerine yayılmış olarak çizilir.

İkonlarda resmedilen nesnelerin perspektif bütünlüğünün bozulmuş 
olduğu o kadar bellidir ki, perspektif yasalarına alışmış, öylesine ba-
kan bir göz bu çizimlerin yanlış ve uyumsuz olduğunu söyleyebilir. 
Fakat ikonları incelemeye başladığımızda, bu bozukluğun rastlantısal 
olmadığını, bilinçli bir şekilde özel bir temsil sistemiyle gösterildiği 
görülecektir. Benzer şekilde, ikonların renklendirilmesi de alıştığımız 
yöntemlerden farklıdır; sıradan gerçekliğin doğaya uygun biçimde 
yapılmış taklitlerinden farklı olarak ikonlarda, kendilerine özgü bir 
renklendirme tekniği uygulandığı, görülmesi perspektif açısından 
mümkün olmayan yüzeyleri öne çıkarma ve bu yüzeylerin doğru-
sal perspektiften bağımsız olduğunu vurgulama çabası görülmekte-
dir. Sözü edilen bu yöntemlerin ortak adı tersten / tersine çevrilmiş 
perspektiftir. Tersten perspektif yöntemindeki en belirgin özellik 
temsillerin çok merkezli olmasıdır. Çizim, gözün çeşitli kısımları iz-
lerken durma noktasını değiştirdiği düşünülerek tasarlanır. 

Doğrusal perspektifin asıl kökeni tiyatrodadır; dünyanın perspektifle 
yapılan temsili teatraldir. Ancak, Antik dönemde tiyatro aracılığıyla 
yaratılan bu yanılsama, MS 4. yüzyıldan sonra resimde perspektife 
özgü mekânsallık anlayışı artık görülmez olur. Tek tek nesnelerin bir-
biriyle orantılı bir ilişkide olmasına artık dikkat edilmez. Rönesans’a 
kadar devam eden bu süreçte, ufuk çizgisine doğru birbirinden uzak-
laşan koşut çizgiler, oranların yokluğu, tıpkı çocukların yaptığı gibi 
evlerin üç tarafının aynı anda gösterilmesi, renklendirmenin keyfiliği 
gibi unsurlar resim sanatında görülmektedir ve bu durum geçmişe yö-
nelik yorumlarda bilgisizlik olarak değerlendirilir.

Farklı kültürlerin sanatına bakıldığında, örneğin, Babil ve Mısır’a 
özgü alçak kabartmalar ne doğrusal ne de tersten perspektife iliş-
kin herhangi bir iz taşır. Mısır kabartmaları ve fresklerin en belirgin 
özelliği yüz ve ayaklar profilden gösterilirken omuzların ve göğsün 
cepheden verilmesidir. Buna karşın, portre ve gündelik yaşam sah-
nelerinin yansıtılma biçimindeki sahicilik Mısırlı sanatçıların gözlem 

Dünyayı bilmenin iki yolu vardır:
İnsana özgü genel bilgi ve idealist –‘bilimsel’ olarak 
tanımlanan bilgi; tıpkı yaşamın kendisiyle kurulacak 

ilişkide de sadece iki olasılığın, biri içsel, diğeri dışsal 
diyebileceğimiz iki tür ilişkinin olması gibi; ya da aynı 

açıdan bakıldığında, iki kültür türünün, içe dönük 
-yaratıcı ve saldırgan- mekanik olmak üzere iki farklı 

tarzın bulunması gibi.
- Pavel Florenski
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yeteneğini göstermektedir. Eğer perspektif kuralları dünyanın gerçek-
liğine özgüyse perspektifin kullanıldığı geometrik oranlama bilgisine 
sahip Mısırlı ustaların bunu fark etmemiş olmaları mümkün görün-
memektedir. Farklı anlamda olsa da Çin resminde de perspektifin 
olmayışı, onların çocuksu bir deneyimsizliğe sahip olmasından çok, 
perspektifin yarattığı öznelcilik ve yanılsamadan bağımsızlaşmaya 
işaret ediyor olabilir.

Rönesans’la beraber yükselişe geçen ve 1920’lere dek uzanan Aydın-
lanmacı dönemde yerleşen düşünce sisteminin sanattaki yansıması 

olan perspektif kullanımı olumlanmış, bu anlayışın 
dışında kalanlar ise çöküş, bilgisizlik ve barbarlık ola-
rak bırakılmıştır. Antikçağ sanatında eskil çağların ta-
pınç nesnelerinden güzele, sonra duyusala, sonunda da 
yanılsamacı olana geçiş, ilerleme olarak görülmüştür. 
Ortaçağ ise benzerlikler yaratmak yerine gerçekliği 
simgesel olarak temsil etmenin yollarını aramış, uzam-
sal bir bütünlüğün olmadığı anlamını taşıyan mekân 
kavrayışı olmadığı savıyla bir çöküntü dönemi olarak 
görülmüştür. 

Kant ve Öklid uzayının sunduğu düzene göre, kendi 
içinde kendi merkezini taşıyan, dolayısıyla kendi ya-
salarına tabi olan hiçbir gerçekliğin var olmayacağı 
düşüncesi yerleşir. Buna göre, mekân ne tek biçimli 
ve yapılanmamış bir mekândır ne de basit bir kate-
goridir. Aksine, özgül, zaman içinde düzenlenmiş bir 
gerçekliktir ve bu gerçeklik her yerde farklılıklar gös-
terir. Dürer, 1525’te çıkan ve perspektif üzerine dersler 
içeren Ölçüm Usullerine İlişkin Öğütler başlıklı kita-
bına şöyle başlar: “Büyük düşünür Öklid, geometrinin 
temellerini ortaya koymuştur ama bunu iyi bilenler açı-
sından burada yazılanlar sıkıcı ve gereksiz olacaktır.” 
Buradan da anlaşılacağı gibi, temel perspektif kuralla-
rı eskiden beri bilinmesine karşın kullanılması tercih 
edilmemiş olabilir. 

Ortaçağ’ın dinsel dünya görüşü dünyevîleştiği ölçüde, salt dinsel et-
kinlikler de yarı teatral misteria’lara, ikonlar ise dinsel temanın insan 
bedenlerinin ya da manzaralarının temsil edilmesi için giderek daha 
çok bahane olarak kullanıldığı dinsel yapıtlar haline gelmiştir. Bu bü-
yük dünyevîleştirme dalgası, Giotto okulu ressamları tarafından natü-
ralist resmin temellerini Floransa’da atmış ve bunları sanatın ilkeleri 
olarak yaymaya başlamıştır. Burada gerçekleşen, yalnızca kuramsal 
olarak perspektif kuralları üzerinde çalışmakla kalmayıp, bilgilerini 
yanılsamacı sanatta somutlaştırmış olmalarıdır.

Doğrusal perspektif, dünyanın hareketsiz ve değişmez olduğu ta-
sarısından yola çıkar. Sanatçı, gözün hareketsizliği üzerinden kur-
gulanan bir dünyaya kendisinden hiçbir şey katmayan bir gözlemci 
konumundadır. Burada, görmeye etki eden ruhsal süreçler devre dışı 
bırakılmıştır. Dünyanın merkezini gözlemcinin Ben’inde konumlan-
dırdığı, dolayısıyla Ben’in kendisi edilgen ve yansıtıcı olduğu, dün-
yanın bir türlü hayali odağı olduğu içindir ki, sanatsal simgeler de 
perspektifsel olmak zorundadır.

Merkezi perspektifin tek doğru olduğu, sadece tek bir doğru algı bi-
çiminin varlığına, doğal algının zaten perspektifle özdeş olduğuna 
ikna çabası mıdır? Perspektif bütünlüğünden sapmalar, hakiki algıya 
ihanet, gerçekliğin bozulması olarak değerlendirilerek küçümsenmiş-
tir. Bu anlayışa göre, çizimi yapan kişi, gördüğünü değil, geometrik 
konstrüksiyon ölçümleri ne gerektiriyorsa onu çizmelidir. Oysa, na-
sıl düzenlenmiş olursa olsunlar, temsili sanat eserleri simgesel 
olup olmayışları ile değil, şeylerin farklı yönlerinin, farklı dünya 
görüşlerinin ve farklı sentez düzlemlerinin simgeleri olmalarıyla 
birbirinden ayrılırlar. Farklılıkları simgesel düzlemde ortaya çıkar.
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Eski Yunan filozofu Platon’a göre evren esir, 
toprak, hava, ateş ile su olmak üzere beş 
temel öğeden oluşur. Bu beş öğenin her 

biri birer eşkenar çokyüzlü atomlardan oluş-
muştur. Bundan dolayı eşkenar çokyüzlülere 
Platon cisimleri adı verilir.

Platon “Timaus” adlı eserinde bu düşüncesini 
açıkladıktan sonra çokyüzlüler için şöyle diyor:

“Tanrının onların sayıları, hareketleri ve diğer 
nitelikleri arasında uygun oranlar ayarladığını 
ve bu oranları tam bir mükemmellik içinde bir 
araya getirdiğini var saymalıyız.”

Tetrahedron  4 yüzlü  Ateş 

Hexahedron 6 yüzlü  Dünya

Octahedron 8 yüzlü  Hava

Dodecahedron      12 yüzlü  Evren

Icosahedron          20 yüzlü  Su   

Günümüzde artık atomun ne olduğu anlaşıldı-
ğından Platon’un bu görüşü olduğu gibi geçerli 
değildir. Ama ilginçtir ki; atomlar kristal oluştu-
rurken aynen Plato’nun tanımladığı eşkenar çok-
yüzlü üniteler şeklinde dizilmektedir.

Bu saydığımız şekillerin biri hariç atomlar tara-
fından oluşturulduğu uzun suredir biliniyordu 
ama on iki yüzlünün doğadaki varlığı henüz gös-
terilememişti. “Nature” dergisinin Şubat 2006 
sayısına göre bu on iki yüzlünün de atomlar tara-
fından kristal oluşumunda kullanıldığı ispatlandı. 

Nature dergisine göre; bu on iki yüzlü kristal dizi-
limini Meksika’daki “San Louis Patosi Teknoloji 
Araştırma Enstitüsü”nden “Josa Luis Rodrigu-
ez-Lopez” ile Austin’deki Texas Üniversitesin-
den “Miguel Jose Yacaman”, “Altın-paladyum” 
atomlarının her biri 2 nanometre uzunluğundaki 
kenarlardan oluşan kristal yapısında göstermiş-
lerdir. 

IŞIĞIN DİLİNİN ON İKİ YÜZLÜ (DODECA-
HEDRAL)YAPISI 

Pisagor’un parlak öğrencisi Plato, evrenin oluşu-
munda, on iki yüzlünün, Demiurgus tarafından 
uygulanan geometrik şekil olduğunu iddia ede-
cek kadar farkındadır. Bu sayılardan bazıları, sıra 
dışı derin bir anlama sahiptir. On iki yüzlünün 
içinde üçlü olarak bulunan 4 rakamı, Pisagorcular 
tarafından kutsal kabul edilir. O kusursuz karedir, 
çizgilerin hiçbiri diğerini uzunlukta tek bir nok-
ta bile geçmez. O, geometrik olarak ifade edilen, 
ilâhî eşitlik ve adaletin amblemidir. Bütün güçler 
ve fiziksel ve spritüel doğanın muhteşem senfo-
nileri, bu mükemmel karenin içinde kayıtlıdırlar. 
Yoksa O’nun söylenemeyen adı ifade edilemez 
olarak kalacaktı ve bu kutsal 4 rakamı, eski mis-
tiklerin en bağlayıcı ve ağır yemini, Tetraktis’in 
yerini almıştı.

Örneğin Vedalar'da, M.Ö. 2000 yıl kadar geriye 
uzanan bir zamanda, Hint bilgeleri ve âlimlerinin, 
arz küresinin yuvarlaklığı ve güneş merkezli sis-
teme âşinâ olduklarını görürüz. Pisagor ve Plato 
bu astronomik gerçeği çok iyi biliyorlardı. Pisa-
gor bu bilgiyi Hindistan’da ya da orda bulunmuş 
biri aracılığıyla elde etmişti. Plato da ona sadık 
kalarak öğrencilerine bu bilgiyi yansıtmıştı.

Biçim, tıpkı kristaller gibi belleği saklar. Mü-
kemmel biçim, Phi kodunu içeren on iki yüzlü-
dür. Pythagoras’a göre elementi ruh ya da eterdir. 
12 beşgen, 20 dikey ve 30 köşesi ile iki boyutlu 
beşgenin ya da 5 köşeli yıldızın üç boyutlu ha-
lidir. Tüm proteinlerinizin şeklini bu tanımlar.  
Bu on iki yüzlü, yıldız şekline dönüştüğün-
de hiper boyutlu bir hale erişir. Öyle ki odak-
lanmış ışık ya da lazer ışınları onun üzerine 
yansıtıldığında akıllı gölge formları görünü-
şünde açığa çıkar. Bunlar  “a, b, c”,  “1, 2, 
3” şeklinde ışığın dili olarak adlandırılır.  
Altılı ve beşlinin sembolizması insanın ruhsal ve 
fiziksel benliği olmak üzere iki haline karşılık ge-
lir. Bu, genetik kodla taşınan aynı bileşen şekille-
rini açığa çıkaran canlı DNA moleküllerimize de 
yansır. Eğer bir kimyacı bu nükleik asit/proteinle-
ri araştırsaydı altıgen ve beşgenlerin ergimiş çift-
lerinin iki çift boyutlu levhacıklarını görecekti. 

Burada ilginç olan, altıgenleri bağlayan dörtgenin 
matematiği. O yalnızca bir dörtgen değil, “Gol-
den Phi” (altın phi ) dörtgenidir. Gerçekte aks 
olarak davranan 3 phi dörtgeni vardır. Görülme-
yen iskelet yapısı on ikilinin içinde bulunur. 

Platon Katıları
Çeviren ve Derleyen: Suna Öztürk
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“Fikirlerin düzeni ve bağlantısı Şeylerin düzeni ve 
bağlantısıyla aynıdır.” 

-Spinoza

“Ussal olan edimseldir ve edimsel olan ussaldır.” 
-Hegel

ÖZET

“Şeylerin düzeni fikirlerin düzeni ile aynıdır”[1]. Ancak her ikisi-
nin düzeni de birbirine yaklaşınca biri ötekine koşan mıknatıs 
ve metal özelliğinde değildir. İki yanın aralarında hiçbir farklılık 

kalmayacak biçimde yalın öteki haline gelmesi için, her iki yanında 
değişmeleri, olumsuzlanmaları gerekecektir. Bu değişim ilkin olgu-
nun görünüşünün düşünsel (ideal) kipe çevrilmesini gerektirir. Za-
ten o kipte bulunan soyut us görüngüyü kendi kipliğine çevirme işini 
üzerine alır. Ancak kendisi soyut biçimini olgunun içeriği ile doldura-
rak kendinde de değişiklik yapması gerekecektir. Bu her iki karşıtlı-
ğın birbirine tamı tamına uygunluğu-tamalgı[2] karmaşık ve zorlu bir 
süreci gerekli kılar. Kuşkusuz bu süreçte elimizdeki tek araç ‘dil’dir. 
Amacın araç ile gereç üzerinde kendini gerçekleştirmesi, amacın 
nesnelliği kadar aracın işlekliğine ve hünerine de bağlıdır. Bazı söz-
cükler araç olma görevlerini mükemmel gerçekleştirirler. Türkçede 
bu sözcükler hiç de az değildir.

Anahtar sözcükler: diyalektik-kurgul, olumlu, olumsuz, moment, 
günlük-doğal bilinç.

Dil, usun doğal işleyiş biçimi olan “diyalektik-kurgul” süreci doğru-
dan yansıtmaz. Ya da usun diyalektik –kurgul karakteri, dil tarafından 
doğrudan ortaya serilemez. Dilin, olgudaki us ile düşüncedeki usun 
buluşmasını sağlarken oynadığı eşsiz yapıcılık, bir parça bozucu rol 
ile kendini kısıtlamıştır.  Günlük bilinç için, dilde her sözcük, don-
muş, sabit, süreçsiz, ilişkisiz bir nesneyi işaret eder. Oysa olguda-
ki her öğe, akışkan ve öteki öğelerle organik bir bağlılık içindedir. 
Sözcüğün, olgu içerisine bu soyutlanmış, donuk hali ile sokuluşu, 
düşüncenin diyalektik işleyişinin olgudaki eşlemi ile kendi arasına, 
eşleşmeyi engelleyici katı biçimi, kendi ile birlikte sürüyerek, geti-

[1]  Spinoza
[2]  Kant

rir. Bu kuru, plastik olmayan halin, meydana getirdiği uyumsuzluğun 
süreçten geri atılması, bu iki yanın, içinden, birbirini gözlemlemek 
ve izlemek, başka özgün bir çabayı ister. Ancak bu hünerli çaba ile 
iki yan birbirine dolayımlanır, bağlanır. Bu işlemi yapan, “diyalek-
tik-kurgul” ustur. Ama bu us, doğal, hazır verilmiş us değildir ve elde 
edinilmek için büyük bir çaba ister. Bu Tinin en yüksek us biçiminin 
kavranması felsefenin çekirdek sorunlarından biridir ve mantık alanı-
nın içine girer.

Dilin günlük kullanımı içinde yarattığı bilinç, görgül-doğal bilince 
denk düşer. Görgül bilinç, duyusalı kendine nesne alan bilinçtir, nesne 
olarak duyusalın alınması ise; şimdi ve burada olanın üzerine düşün-
mek, olmuş geçmişi ve olacak geleceği bilginin nesnesi dışına atmak 
demektir. Olmuş geçmişi ve olacak geleceği süreçten soyutlamak, fel-
sefî olarak pozitivizmdir. Pozitivizm; olguda salt şimdiki belirlenimi 
nesne olarak almak, şimdinin öncesini ve sonrasını görüngünün arka-
sında kaybolmaya terk etmek, yitmeye bırakmak,  karanlığa atmaktır. 
Bu ise, esas olanı, kalıcı olanı, değişmeyeni, özü, yani özneleşmiş 
töz’ü; geçici olana, ilinek olana,  feda etmektir. Bu fedanın maliyeti 
ise gerçeklik yerine duyusal olanı, “sanıyı”  bilim sanarak, bilimin 
yerine ele geçirmektir. “Doğal bilinç için” bu yol kuşku yolu, ya da 
daha doğrusu, umutsuzluk yolu olarak görülebilir.”[3] Görgül doğal 
günlük bilincin karşıtı olarak “diyalektik - kurgul” usun bu gerçek 
felsefî yöntemin, açınımını bir sözcük-kavram üzerinden açımlamaya 
çalışalım.

Dilde bazı sözcükler vardır ki; onlar dil ile düşüncenin doğal ilişki-
sinin ilkel, işlenmemiş sonucu olan, görgül bilincin ortaya çıkaracağı 
eksik sonucu her nasılsa taşımazlar. Bu sözcükler eşlemi olan olgu-
sallığı saydamlaştırırlar. Sözcük, kabuğun altını düşünceye açar, ya 
da kabuk olguyu kapatmak yerine bizim onu doğrudan görmemize 
olanak sağlar. Bu tür sözcükler, düşüncenin akışkanlığını önleyen 
donmuş, hareketsiz sözcük kalıpları haline girmezler, bu hale soku-
lamazlar ya da en kötüsünden onlar, doğal bilinç ile “diyalektik- kur-
gul” us arasında orta bir noktada bulunurlar. İki yanın birbirine geçişi 
sürecinde, doğal bilinç için bu sözcükler bir köprüdür. Söz konusu 
sözcüklerden biri “sonuç”tur. Şimdi bu kendinde “diyalektik-kurgul” 
sözcüğün taşıdığı momentleri ve onların “diyalektik kurgul” yapısını 
ortaya çıkarmaya çalışalım.

Sonuç; “son- uç” olarak düşünüldüğünde ve us, yoluna devam etmek 

[3]  Hegel  

DİLİN DİYALEKTİĞİ,
DİYALEKTİĞİN DİLİ
Coşkun Özdemir
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üzere bu sözcüğün üzerinden ayrılışında, arayacağı ve üzerine kona-
cağı ilk sözcük, ‘ilk uç’ (başlangıç) olacaktır. Eğer böyle olmuyorsa 
usu özgür bırakmadığımız için böyledir; yoksa usu kendi haline bı-
raktığımızda zorunlu olarak üstüne düşeceği sözcük ya da olgudaki 
yeri bu olacaktır. Özgürce ilerleyen Us’un ikinci durağı iki ucun arası, 
iki ucu birleştiren aralık olacaktır. Böylece arı us, kendi diyalektik 
karşıtlıklarını ve onları içeren kurgul’u, yani aradığı ‘kendini’ bulmuş 
olacaktır. Aslında Us’un doğal düşünmede kendini arayıp bulma gibi 
bir refleksi vardır. Ama dil bu refleksin uyanmasına kapalı olunca, 
us bir yere hareket edemez ve kavramın içine gerilimsiz yüksüz bir 
kabul edişle geri döner veya yönsüz bir devinimin boşluğuna söner ya 
da usun kavramla temasında, kötü eğitimi, alışkanlığın ruhsuz ken-
dini tekrarı, körelmiş ve etkinliği sıradanlığa tutsak olmuş bir anlak, 
“diyalektik- kurgul” aşamaya ulaşmaya çok uzak kalır.

Ama kurgul us, ya da, “şimdi ve burada” olanla yetinmeyen, şimdi ve 
burada olanın, yani sadece görünenin, bir zamanlar burada olmadığını 
ve şimdiden sonra da olmayacağını; önceden; şimdideki gibi olmadı-
ğını, bir an sonra başka şimdi olacağı için onun da başka bir şimdide 
değişmiş olarak bulunacağını, önceden ilke olarak bilen us; her iki 
halin olumsuzluklarına, şimdi ve burada olmadıkları kipliklere geçe-
rek doyumuna ulaşmaya çalışacaktır. Kurgul usun sözcükte-olguda 
kendini arayışının bir başka boyutu ise onun sadece olumlu olmadığı, 
olumsuzu da kapsamak zorunda oluşunu, ‘oluşun’ olumsuz yoluyla 
oluştuğunun, kendisinin karşıta zorunlu gereksinim duyduğunu an-
lamaktır.

Olumsuzluğun Olumluluğu
Dilde sözcüklerin kavram olarak kendinde olumsuzluklarını göster-
meleri pek az rastlanır. Ve bir kavramda olumsuzun ne ve nasıl oldu-
ğu, neden bulunduğu, işlevinin ne olduğu felsefede en zor kavranan 
yanlardan biridir. Çünkü karşıtını yani olumsuzunu dışa vuran sözcük 
çok azdır. Ve kavramın kapsadığı olumsuzluk anlaşılmadan, diya-
lektik-kurgul açınımı, yani süreci anlamak imkânsızdır. Çünkü her 
kavram karşıtların birliği olarak bir bütündür. Bu bütünlüğü kendinde 
taşıyan hünerlerle yüklü sözcükler dilimizde hiç de az değildir. Bu 
sözcüklerden biri “sonuç” (son-uç) tur.

Sonuç (‘Son-uç’) sözcüğünün karşıtı, yani ‘ilk uç’ (başlangıç), usa 
kendini hemen gösterir. Bilindiği gibi sonuçta ilk uç kapsanır. Ken-
disi görgül olarak yoktur. Ama izi, hiç solmayan gölgesi vardır. İlk 
uç olan, sonuçta kaybolup gitmiştir ama kaybolup giderken kendini 
düşünsel kipte son-uçun içine koşulsuz olarak kalacak biçimde bırak-
mıştır, süreç onu korumuştur. Kendisi yoktur ama yaşanmışlığı vardır 
ve bu kip (bulunuş hali) durumuna biz ‘olumsuz’ varlık diyoruz. Olgu, 
olumsuzlukların toplamı olarak olumludur. Olumsuz olmadan olumlu 
olamayacağı gibi aslında her olumlu olumsuzlaşacak ve her olum-
suz süreçte olumlu olarak da damgasını vurmuştur, yani bir zaman-
lar olumlu varlık sahibiydi ve o zaman olgunun olumlu kipliği onun 
vasıtası ile görünürdü. Olumsuz momentler olumlu olanın ‘özü’dür. 
Olumlu olan olumsuzlar nedeniyle vardır, bütün olarak olumsuz mo-
mentlerin birleşik organik varlığının sonucu olarak olumlu, “özne”-
dir. Bir’dir. Yalın kendidir. Olumsuz momentlerin yokluğu, olumlu 
momenti içi boş bir kabuğa dönüştürür. Çünkü İç, içerik, olumsuz 
momentlerin kendisidir. 

Olumsuz kipliğin bir başka görünüşü, kipliğin potansiyel varlığıdır. 
Potansiyel varlık bir biçimde ‘olumsuz’ varlıktır, ama ötekinden fark-
lı olarak; ilki belirlenimden olumsuzluğa geçmiştir, ikincisi potansi-
yel olumluluktan yani olumsuzluktan olumluya geçişin sabahını bek-
lemektedir. Genç bir insan; anne karnında bulundu, bebekti, çocuktu, 
vb. momentlerin ve bunlardan daha öncül olan anne ve babalarının 
birer parçası olarak olumlu olduğu gibi, şimdi tüm bu momentleri 
olumsuz olarak kendinde taşıyan bir gençtir ya da genç, kendinden 
önceki bütün süreçlerin olumsuz kıpılarının toplamı olarak olumlu 
yani şimdi vardır. Şimdi gençtir. Bir o kadar da orta yaşları, yaşlılığı 
ve ölümü kendi içinde potansiyel olarak ama başka bir kipte olumsuz-
luk olarak taşımaktadır.

Kuşkusuz her insan, türünün her bakımdan birikimini kendinde taşır, 
babalarımız vasıtası ile onların, onların babaları vasıtasıyla bir önce-
ki kuşağın ve bu insan soyunun ilk varlığına kadar geriye giden bir 
momentler kütlesi kendine özgü bir dizge içinde son bireyde taşınır. 
Öyleyse olumlu bir birey yani şimdi var olan yaşayan bir birey, tüm 
insanlığın geçmişini olumsuz olarak kendinde taşıyor dersek burada 
bir mantık hatası aranmamalıdır.

Üçüncü Moment – Ara
Karşıtlıkları ve olumsuzlukları saydam bir biçimde taşıyan son-uç 
sözcüğü, ayrıca diyalektik karşıtların birliği olan kurgul momenti yani 
kavramın bütününü de usun önüne yatırır. Sonuç sözcüğünün bu hü-
neri felsefî işleklik açısından göz kamaştırıcıdır. Tüm süreci önümüze 
serer. Çünkü sonuç ve ilk-ucun çağırdığı üçüncü sözcük… İkisini bir-
leştiren “aralık”,yani süreçtir ki, kendini avucumuza bırakır.

Böylece felsefe kolaylaşır, bu hünerli sözcük yoluyla büyük zorluk-
ları kısa yoldan ve kolayca aşarız. Kim bilir, belki de Türkçemiz fel-
sefece konuşmaya çok yatkındır. Hegel bir yerde felsefeyi Almanca 
konuşturmaktan söz eder, niye biz de onu Türkçe konuşturmayalım?

Son-uçun içeriğine baktığımız zaman bu içeriğin derinlerine girdikçe 
ilk uca yaklaşacağız, çünkü bilgi için her ileri adım aslında olguda 
geriye doğru ilerleyiştir ki, yapılan gerçekliğin keşfinin yolculuğudur.

Sonuçtan ilk uca doğru bu ilerleyişte, sonucun kendisi ile daha ilk 
uçta yalın (saf) halde, ya da potansiyel olarak karşılaşırız. Bu yalın 
halin bilinmesi için, kendisinin tüm süreç boyunca girmiş olduğu 
tikelliklerin ve burada edinmiş olduğu belirlenimlerin ilineklerin 
yalından çıkarılması gerekir. Tıpkı son-uçta bu aynı tikellik içinde 
kazanmış olduğu belirlenimlerin düşülmesi ile aynı yalınlığın elde 
edileceği gibi.

Son-uçta karşılaştığımız, ilk-uç, ilk uçta karşılaştığımız sonuç, iki 
karşıtlık olarak aynı zamanda tek bir şeydirler. Karşıtlıklarını taşıyan 
bu birliktir. Birlik bu karşıtlıkların birliğidir. Özne olarak ‘bir’dir. Öy-
leyse süreç, ne karşıtlıksız ne de birliksiz olabilir. Çünkü karşıtlığın 
biri olan son-uç süreçten çıkarıldığında sadece kendisi yok olmaz, 
hem ilk-uç hem de ikisini bağlayan süreç-(orta), ortadan kalkar. On-
ları kopmaz, ama aynı zamanda görünmez bir bağla bağlayan şey or-
tadan kalkar, ama düşüncenin kendisi böyle bir şeyi gerçekte yapacak 
güçten yoksundur; çünkü gerçek olgusaldır ve olgusal olan bu işleme 
yanıt vermez ve işlemi boşa düşürür.

Son-uç herhangi bir şeyin değil, belirli bir ilk ucun(başlangıcın) sonu-
cudur. Başka bir şeyin değil örneğin, A’nın sonucudur. Öyleyse Son 
uç A’dan türemiştir, kendisi son-uç olarak, A’nın süreçlerden geçmiş 
halidir, yani esasta A’dır, buradan A’yı kaldırdığımız zaman ona bağlı 
olarak oluşmuş olan ve A+sonuç diyebileceğimiz kısımdan + kısmı 
da kalkacaktır, çünkü A’dan geri kalan hiçbir şeyin bağımsız varlığı 
yoktur.

Öyleyse son-uç ve ilk uç karşıtlıklar orak diyalektik yandır. İkisi bir-
birini şart koşarlar, ya da he biri ötekinin varlık koşuludur. Ancak bu 
karşıtlık, karşıtlık olarak bir sürecin dinamizmi olmakla karşıtlıkları-
na son verirler. Ve görüldüğü gibi ikisinin de bağımsız varlıkları yok-
tur, ancak biz onları bağımsız varlıklarmış gibi ele alırken geçici bir 
işlemi olgunun dışında yaparız. Bir başka deyişle onları anlak yoluyla 
olgunun dışına alıp (gerçekte imkânsız olan bir şeyi), doğalarından 
koparılmış bir halde işleme sokarız.

Sürecin kendisinde kurgul olan tam anlamıyla görünür. Her süreç 
karşıtların birliğinin ‘bir’i olarak kurguldur. Artık süreçte karşıtlar, 
kendileri olarak ortadan yitmişlerdir, varlıkları olumsuzdur. Vardırlar 
ama oldukları oranda yokturlar da. Varlıkları kendileri olarak değil 
işlevleri olarak görünür ki bu işlev de, dinamizmin yarattığı birlik ya 
da birlikteki dinamizmin kaynağıdır.

Öyleyse değişmeden kalan töz bir ve tektir. Sonuçta, başlangıçta ve 
ikisinin arasında aynı töz değişimleri yaratan, ama kendisi değişme-
yen- değiştirici olarak kalır.



Kurgul Olan
Kurgul olanı karşıtı ile yani kurgul olmayan ki, matematik böyledir, 
bir işlem yoluyla da daha anlaşılır kılabiliriz.

Başlangıç  + (olanaksızdır) oluş = (işlem olanaksızdır)    1+ 2 = 3

Sonuç  -  oluş = Başlangıç. (işlem olanaksızdır)               3 - 1 = 2

Sonuç - başlangıç = oluş.  (işlem olanaksızdır)                 3 - 2 = 1

Sözcüklerden oluşmuş işlem ile rakamlardan oluşmuş işlem arasın-
daki fark, görgül bilinç için tam anlaşılır değildir. Başlangıç ve oluş 
sürecini topladığımızda sonuç elde edilir ya da sonuçtan oluşu çıkar-
dığımızda başlangıç kalır. Bu işlemler yapılabilir görünür. Her ne ka-
dar toplumsal bilimlerde 2x2 =4 etmediği yaygın olarak kullanılan bir 
yargı olsa da 2x2= 4 etmediği anlaşılır ama sanki bu toplama işlemi 
yapılabilir de her defasında farklı bir sonuç elde ederiz gibi sanılır. 
Örneğin 4 yerine bazen 5 bazen 3, bazen daha başka bir sayı...

Matematiğin gereci 1’dir (bir). Gerecin rakam olduğu işlemde 1 sü-
reçsel değildir, her hangi bir sürecin parçası değildir, bu nedenle de 
özsüzdür, ilişkisizdir, sadece kendidir, olumsuzu yoktur, olumsuzu 
olmayan bir şeyin ise özüde yoktur. Özü olmayan bir şeyin kendi 
de yoktur ya da salt biçimdir ki, böyle bir şey var olmaz. O zaman 
ona, (bir’e) soyutlama olmak kalır. Yani olmamasına karşın var kabul 
edilen. “1” soyut olduğu için bütün yanlarda aynı “1” dir. Bir başka 
kümeye dâhil olmak ve oradan geri ayrılmak onun için fark etmez. 
Aynı rakamı eşitliğin neresine koyarsak koyalım her yerde aynıdır. 
Bir başka benzeri ile toplanabilir, sonra istenirse geri oradan çıkarıla-
bilinir. Girdiği yerde kendinden başka bir şey götürmez ve ayrılınca 
da sadece kendi ayrılır, bütünde ayrıca bir etkisi, kuvveti yoktur. Çün-
kü gerecin yani 1’in kendisi yalnızca niceliktir.

Oysa nicelik olguda tek başına bulunamaz. Ne nicelik nitelikten, ne 
de nitelik nicelikten ayrı olarak bulunabilir. Her nicelik bir niteliğe 
bağlı olarak bulunurken tersi de aynı ölçüde doğrudur. İki kategori 
olarak nicelik ve nitelik bir “ ölçüde” birlik içinde dururlar. Her nice-
lik bir niteliğin miktarıdır ya da her nitelik bir miktar niceliğe denk 
niteliktir. Felsefî bilgi ya da kurgul bilgi özün bilgisidir, özünden bir 
zerre bile fedakârlık edemez. Olguyu temel alır. 

Şimdi olgusal işlemlerdeki öğelerin ilişkisine bakalım. İlk işlem bi-
zim için yeterlidir.

Başlangıç + oluş = sonuç. Bu denklemde her bir öğe, birbiri içine 
öyle özel bir biçimde geçmişlerdir ki, asla ayrılamazlar. Bir öğeyi 
ötekinden ayırma çabası öteki öğelerin tümünü ortadan kaldıracaktır. 
Öyleyse aslında üç öğe yoktur. Bir tek öğe vardır. Başlangıç ile oluşu 
toplayamayız çünkü ayrı varlıklar olan şeyler toplanırlar. 1’i kendi ile 
toplamak gene kendi cinsinden bir sonuç verir. Sonuçtan oluşu çıkar-
dığımız zaman ise kalan bir şey yoktur. Bir başka anlatımla bütünün 
üç öğesi arasına işlem yapmak için işaretler konamaz ya da bu kipliğe 
çevrilmelerine imkân yoktur. Başlangıç ne oluşla ne de sonuçla top-
lanır, çıkarılır ya da her biri nasıl olursa olsun işlem yapılamayacağı 
için bir başkasına eşitlenir. Her bir öğe bu yeteneğe kapalı olduğu için 
işlem dışıdırlar

Çünkü her moment, çıplak kendi değildir. Ya da yalın olarak, tek ba-
şına bulunamaz. Başlangıçta sonuç vardır, başlangıcı oluşa geçiren 
sonuçtur, erektir. Başlangıcı yapan erektir, yani başlangıcı yapan 
sonuçtur. Erek, başlangıcın sebebi, başlangıçtaki çekirdektir. Oluş; 
bu çekirdeğin, bu ereğin, bu sonucun açılıp yeşermesi, gelişmesidir. 
Öyleyse başlangıç sonuçtur. Gelişen, oluşta olan varlık sonuçtur. Öte 
yandan sonuç, başlangıcın sonucudur, sonuçta başlangıç kütle olmuş 
haldedir. Başlangıçta sonuç kendi içindir, kendindedir, bizim için de-
ğildir, sonuçta ise bizim içindir. Başlayan sonuçtur, sonuç başlayan ve 
oluşur, ayrıca da kendisidir. 

Başlangıç, oluş ve sonuç her biri ötekiler için vardır, ötekiler yoluyla 
vardır ve ötekilerde vardır.

Başlangıcın Diyalektiği, Diyalektiğin 
Başlangıcıdır.
Başlangıç kavramından iki moment kendini dışarı salıverir. Varlık ve 
yokluk. Başlangıç bir şeyin, ‘Belirli bir şeyin’ var olması için başlan-
gıçtır. Çünkü saltık yokluktan hiçbir şey var olmaz. “Ex nihilo nihil 
fit”.[4] Öyleyse burada karşımızda duran belirli bir şeyin yokluğudur. 
Ancak belirli bir şey salt yokluk iken var olamaz. Var olabilmesi için 
kendi yokluğundan söz etmeliyiz. Yokluktan yokluk çıkacağı için sal-
tık yokluktan hiçbir şey başlamaz; ancak var olan bir şey başlayabilir, 
ama öte yandan bir şey daha şimdiden varsa başlamasından söz etmek 
boşa ve boşluğa konuşmak olacaktır. Bir şey, hem var hem yoksa aynı 
zamanda hem yok hem var demektir, ama bu doğal bilince anlaşılmaz 
görünür. Doğal bilincin “Bir şey hem vardır, hem yoktur demek ne 
demek sen beni aptal mı sanıyorsun” diye çok haklı görünen itirazını 
nasıl ortadan kaldıracağız? Doğal bilinç, doğal bilinç olarak kaldık-
ça, onu bu konuda tatmin etmek imkânsızdır. Çünkü ondan bekle-
diğimiz karşıtların birliğinin olgusallığı, varlıkla yokluğun birliğini 
kavramasını istemek, kendini ortadan kaldırmasını istemek anlamına 
gelir. Doğal bilinç için bu birliği kavramanın tek yolu da, kendi ken-
dini ortadan kaldırıp daha yüksek bir kavrayışa evirilmesidir. Bu ise 
kendini kurgul-diyalektik biçime çevirmiş bir mantıktır. Bu mantık 
türü için karşıtlıkların birbirini dışlaması kadar, dışlamayıp birlik ha-
linde duruşları da acayip değildir, tersine karşıtsızlık anlaşılmazlık 
olacaktır. Şimdi iki yan, bilenle bilinecek olan, olgu ile soyut düşünce 
aynı kipliğe, birbirine uyar hale dönüşmüşlerdir, bir tür “bir”leşmeleri 
gereken iki yanın farklılıkları ortadan yitmiştir.

Başlangıcın varlık ve yokluğu içerdiğini kavramanın bir yolu da oluş-
taki hallerine daha yakından bakmaktır. Tohum, ağacın yok ama var 
halidir. Ya da tohum ağaç değildir ama ağaç tohumsuz varlık kazana-
maz, tohum olmadan ağaç olanaksız ise ağaç tohumdan geliyordur, 
öyleyse ağaç tohumda vardır. Ama tohuma bakan görgül bilinç için 
ağaç görülemez, tohum ele alınıp ne kadar incelenirse incelensin ke-
silsin, biçilsin ağaca benzeyen bir imge onun içinde bulunamaz.

Öyleyse tohumda ağacın varlığına yöneltilecek itirazlar kadar man-
tıklı itirazlar tersine onun yokluğuna karşı da yöneltilebilir. Doğal 
bilinç buradan öteye bir adım atamaz. Her yargısı karşıt yargı tarafın-
dan olumsuzlanır, ileri geri hareketi aynı noktalar arasında sürer. Kötü 
sonsuz, sonsuza kadar kendini aşamaz. Burada da bir Kopernik Dev-
rimi’ne ihtiyaç vardır. Ve bu devrimin devireni Hegel’dir. Ama öteki 
idealist filozoflar onun için muazzam bir hazırlık yaptıktan sonra. Bu 
devrimden elde edilen yöntem “diyalektik- kurgul” yöntemdir. Ama 
henüz bilinçlere girme zamanı gelmemiştir, görgül-doğal bilincin yı-
kılarak ona yer açmasını beklemeye devam etmektedir. 
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[4]  “Yokluktan yokluk olur”. Parmenides
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Tarihçiler, M.Ö. üçüncü bin yılın sonlarına doğru, Ana-
dolu’da Hint-Avrupa dil grubu içerisinde değerlendi-
rilen üç gruptan bahseder. Orta ve Doğu Anadolu’nun 

kimi bölgeleri, Kızılırmak Nehri’nin güney kıyısında kalan 
Naşa (Kaneş) te konuşulan Neşa Dili (Nesice-Hititçe), Hatti 
bölgesinin kuzey batısında yer alan Palaların dili ve Batı ve 
Güney Anadolu’da Luvilerin konuştukları Luvi Dili.

Luviler üzerine tarihçilerin çalışmalarını yürüttüğü temel kaynaklar 
Hitit kaynaklı Hattuşaş verilerinden oluşmaktadır. 

Araştırmacıların ulaşabildiği en eski Luvi izleri Kültepe-Kaneş’teki 
M.Ö. 18. Yüzyıla ait Eski Asurca metinlerde geçen bazı Luvice isim-
ler ve kelimelerdir. Hitit döneminden kalma kimi Hitit ritüelleri de 
Luviceye has nitelikler taşımakla birlikte Hitit Yasalarından anlaşıldı-
ğı gibi Batı Anadolu’da ki Luvi topraklarıyla Hititler arasındaki bazı 
temasları görmek de mümkündür. [1] Bu kaynaklar dil çalışmaları 
açısından Anadolu’da Türklerin varlığının oldukça eski tarihlere da-
yandığını da gösteren delil niteliği taşımaktadırlar.

Franke Starke’nin (1985) çalışmalarıyla, en eski Çiviyazısı Luvice 
metinlerin M.Ö. 13. yüzyıla tarihlendiği, en eski Hiyeroglif Luvicesi 
yazıtların ise M.Ö. 15. Yüzyıla tarihlendiği ortaya çıkarılmıştır. Luvi 
inancına dair en eski metinler Kizzuvatna dönemine aittir. Hittitçe 
ve Hurrice metin referanslarına dayanılarak Luvi Dini’nin 400 ya da 
1000 yıllık bir süreci kapsadığı belirtilmektedir. [2]

Luvi inancı üzerine tam bir belirginlik ve ayrışma sergileyecek yeterli 
kaynaklar henüz bulunmamakla birlikte Hitit inancı ile iç içe geçen 
bazı gelenekler üzerinden ─sınırlı da olsa- Luvi Geleneği üzerine bir 
takım yorumlar bulunmaktadır. 

Hititçe “Işık İnsanı” anlamına gelen “Luvi” kelimesi Hititlilerin Luvi-
lere olan hitap şeklidir. Luvi halkına Yunanlıların “Pelasgos” ismi ile 
hitap ettiği belirtilmektedir.  

Luvi Dini üzerine tarihçi Maciej Popko’nun uyarısı bu geleneği ta-
nımlarken hangi çerçevede yorumlanabileceğine dair bize bazı sınır-
lar çizmektedir:

“Luviler güney ve güneybatı Anadolu’da büyük topraklara yayılmış 
ve bir dizi topluluğa ayrılmışlardı. Onların dinleri bütünlüklü bir yapı 
oluşturuyor olmasa da, çok sayıda yerel yapıya sahipti… Eski Hitit 
döneminde Hitit devletinin ana tanrılarına yönelik bir dizi Luvi kült 
ritüeli gerçekleştirilmekteydi. Orta Hitit döneminden itibaren de Luvi 
tanrıları Hitit dini içinde görülmekteydi. Bu nedenle bu iki din arasın-
da yalnızca bir dereceye kadar, özellikle coğrafî ve dilsel boyutlarda 
bir ayrım yapmak mümkündür.” [3]

Genel kabul edilişe göre Luvi İnancı “Işığa Tapım Kültü” olarak 
yorumlanmasına karşın geleneğin tıpkı Hitit İnanışında olduğu gibi 
“Güneş” merkezli Tanrısal isimlendirmelerle karşımıza çıktığını gö-
rüyoruz. Hititçe de “Siu(ni)” kelimesi Hint Avrupa dillerinde “Işık” 
kelimesine eş değer olmakla birlikte “Tivat” kelimesi Hititçe’de ge-
nel anlamda Tanrıya verilen bir isim olarak metinlerde yerini alırken 
Luvi dilinde Tivad “Güneş Tanrı” olarak kabul edilmektedir. Tivad, 
bir erkek güneş tanrısıdır ve aynı zamanda kelime Hint-Avrupa dilin-
de “gün ışığı” anlamına gelen “Dieu” kelimesi ile ilişki içindedir. [4]

Tıpkı Şaman Geleneğinde kendini gösteren doğa üzerinden tanrı-
sallık yaklaşımı Luvi Geleneğinde de dikkate değer bir özellik taşı-
maktadır. Luviler’de dağlar, nehirler, rüzgâr vb. bir Tanrı ismi ile öne 
çıkmaktadır. 

En büyük Luvi tanrıları arasında yer alan “Fırtına Tanrısı Tarhunt” 
Anadolu Alevî-Bektaşî Geleneğinin Luvilerle olan bağına bir nev’i 
referans olarak gösterilmektedir. Hititçe “Tarhu” (fethetmek-yenmek) 
isim fiil köküne bağlı olan Tarhunt (Tarhu-wa-nt) “fatih” anlamına 
gelmektedir. Meşe ağaçlarının sahibi olarak nitelendirilen “Tarhunt 
bir fetheden (Feta) olarak tanımlandığı için Alevi-Bektaşi Gelene-
ğinde “Feta” olarak nitelendirilen Hz. Ali’nin nitelikleri ile benzerlik 
taşır,” denilmektedir. 

Erkek özellikleri taşıyan Luvi tanrıları arasında kadın tanrılar (Kam-
rusepa, Maliya, Huvassanna gibi) hastalıkları iyileştiren, şifa için 
büyü yapan, doğumda anneyi gözeten ve ebe görevi gören özelliklerle 
tanımlanmaktadırlar. [5]

Genel olarak erkek ya da kadın tanrıların temel işlevi insanları ko-
rumak ve şifa vermektir. Luvi İnanç geleneğinin temelinde “kutsal-
lık” ve “saflık” temel kavramları oluşturmaktadır. Kutsallık ve saflık 
insanları özellik olarak kapsamakla birlikte tanrının tapınağı ya da 
tanrıya sunulan kurban da kutsal niteliklerle bezenmelidir. 

Luvi geleneğinde Rahipler insanların Tanrılarla ilişkilerini sağlayan 
kişilerdir. “Rahip” kelimesi  “Massanama”; “Tanrıya ait kişi” anla-
mını taşır. Luviler, rahipler aracılığıyla tanrılarla ilişki kurarlarken 
doğrudan ilişki kurmak için özel festivaller düzenlemektedirler.  Lite-
ratürde “festival metinleri” olarak geçen metinlerden bu festivallerin 
en az 19 gün sürdüğü ve şarkılar eşliğinde bir takım ritüeller gerçek-
leştirildiği belirtilmektedir.[6] 

Luvi toplumunda Tanrılar kadın ve erkek olarak kısmen eşit düzeyde 
olsa dahi toplumun bireyleri arasında erkeğin daha güçlü ve önemli 
konumlandığı dikkate değerdir. 

Gelenekte, yaşayanlar; Gökyüzü Güneş Tanrısının koruması altınday-
ken, ölüler; Yeryüzü Güneş Tanrısının himayesi altındadırlar. 

Kimi kaynaklarda Luvi toplumunun devamı niteliğinde Likyalılar 
gösterilmekle birlikte, bunun tam olarak henüz ispatlanmadığını be-
lirten araştırmacılarda mevcuttur. Fakat her iki araştırma grubunun 
da kabul ettiği gerçek “Likyalılar bazı Luvi inanç ve geleneklerini 
sahiplenmişlerdir.” 

Anadolu inanç dokusunun her bir yorumuna az ya da çok sirayet ettiği 
düşünülen Luvi Geleneği arkeolojik bulguların sayısı arttıkça daha 
anlaşılır bir şekilde tarihte yerini almaya devam edecektir.

Kaynakça:
[1-2-3-4-5-6] Luviler- Anadolu’nun Gizemli Halkı, H. Craig Melchert-Trevor 
R. Bryce- J. D Hawkins – Manfred Hutter

Luvi Geleneği
Ayşe Acar



16 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Bilme ve anlama yetisiyle donanımlı olan insan bu yetisi-
ni değişik biçimlerde ortaya koyar, başka bir deyişle ifade 
eder: Davranışlar, eylemler, sözler “ifadenin” tekil araçla-
rı; sanat, din ve felsefe ise onun bütünlüklü- yöntemli ola-

rak ifadesidir (ifadenin ifadesi). İfadenin bu düzeyine Logos, yani 
ateşli söz diyebiliriz. Bu kavram üzerinde uzun uzun durmak gere-
kir, fakat bu ayrı bir yazının konusu olmalıdır. Ancak bir belirleme 
yapmak gerekirse Logos için kısaca, Tözün-Özün-Sözün birliğidir 
denebilir.

Logos insanda vardır ve bu onun tüm doğasının ayrıcalığını oluşturur. 
Fakat ayrıcalık sadece bir şans olarak görülmemeli, çünkü bu yetisiy-
le farkındalığı olan, özgür olan, mutlu olan insan bunların karşıtlarını 
da acımasızca yaşayabilir. İnsandan başka mutsuzluk duyumsayan, 
sıkıntıdan boğulan, çektiği ruhsal acıdan dolayı intihar eden başka 
bir canlı yoktur. Eğer genel bir sebep söylemek gerekirse insandaki 
tüm içsel çalkantının; şiddet, acımasızlık, hırs, kıskançlık gibi yıkıcı 
dürtülerin; yalnızlık, mutsuzluk, aşağılık kompleksi gibi boğucu duy-
guların; egemenlik özlemi, ayrıksı olma, güç ve iktidar tutkusunun 
yarattığı gerilim ve öfkenin kaynağı bu bilme-anlama yetisidir. 

Diyalektik; genel olarak hareketin, başka bir ifadeyle tüm varoluşların 
değişim-dönüşüm süreçlerinin ilkesidir, ancak bunun bilincinde de-
ğildirler. Bunun bilinci, farkındalığı da yine insanda bulunuyor. Bunu 
söylemekle şu noktaya gelmek istiyorum: İnsan bu düşünme-farkında 
olma gücüyle bu karşıtlıklar içinde darmadağın olduğu gibi bu karşıt-
lığı aşarak insani yaratımlar da ortaya koyabilir. Olguların ve olayla-
rın bir yanına takılıp kalmak; işte bu durum ruhsal çalkantılarımızın 
temelini oluşturur. 

İnsan özgür bir varlıktır, çünkü iradesi vardır, seçme yetkinliğine sa-
hiptir; kendi seçimleri onun ne olacağını belirler: Donanımları onun 
olanakları, izlediği yol ise kaderi olur. İnsan dışında hiç bir varlık ka-
derini kendisi belirlemez, onların kaderi belirlenmiştir ve onun dışına 
çıkamazlar. Kaderini belirleyen ve kaderden kadere geçebilen yegâne 
varlık olan insandır ve o bu anlamda da özgürdür. Aynı anlama gel-
mek üzere sorumluluk üstlenendir.

“Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklen-
meye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O ger-
çekten çok zalim ve çok cahildir. (Kur’an-ı Kerîm; 33/71)

Felsefî düşünce tarihinde de bilen-bilinen ilişkisi nerdeyse bin yılla-
ra varan bir sürede açıklığa kavuşamadı.  Ancak 17. yüzyılda Des-
cartes’le düşünce bir dönüm noktası yaşadı. (Düşünüyorum öyleyse 
varım.) 

“Ama öyleyse ben neyim? Düşünen bir nesne. Düşünen bir nesne ne-
dir? Düşünen bir nesne: Kuşkulanan, anlayan, kavrayan, onaylayan, 
yadsıyan, isteyen, istemeyen, tasarlayan ve duyan bir nesnedir. (Des-
cartes; İkinci Düşünce.)

Bu noktadan itibaren töz felsefesinden özne felsefesine adım atılmış 
oldu. ‘Ben’ kavramı insanın kendini anlaması, yaşamını anlamlandır-
ması, dışındaki dünya ile ilişkilerini farkındalıklı bir şekilde kurabil-
mesi için temel bir öneme sahiptir.

İnsanın kendi yaşamına dokunmayan, onu şu veya bu şekilde ilgi-
lendirmeyen bir şey onun gündeminde yer almaz. Tarihe, düşünceye, 
sanata, politikaya… olan ilgimiz bireysel yaşantımıza etki ettiği öl-
çüde artar. 

Her insan potansiyel bir delidir, fakat aynı zamanda da potansiyel bir 
dâhidir. Yine her insan potansiyel bir mutsuzdur, aynı zamanda po-
tansiyel bir sevinç-coşku kaynağıdır. Deli dediğimiz insanlar, insanın 
içinde olan belirli bir hale, bir davranış biçimine, bir yaşam tarzına 
uygun olarak yaşarlar, başka biçime geçemezler. Onun için deliler, 
akıllı bir insan için bir başka akıllı insandan daha güvenlidir, çünkü 
deli de kurnazlık yoktur. Akıllı dediğimiz insan ise içindeki bu farklı 
eğilimleri, halleri, davranış ve yaşam biçimlerini yerine göre kulla-
nandır, uyum içinde tutabilendir. Akıl ise elinde sopası olan bir çoban 
gibidir: Bir çoban otlattığı keçileri denetler; sağa sola dağılmasını, 
başkalarına ve kendilerine zarar vermemesini, başını alıp bir yerlere 
gitmesini engellemek için onları güder. Akılda içimizde taşıdığımız 
içgüdülerimizin, değerlerimizin, amaçlarımızın, anılarımızın, inanç-
larımızın yarattığı karmaşayı düzene sokar. Çobanın elindeki sopa, 
aklın elindeki iradedir. Ruhsal dünyamızdaki çatışkı dediğimiz nev-
rotik durumlar, içimizdeki bu keçileri kontrol edemeyecek duruma 
düşmek demektir. 

İÇERİDE TEK
DIŞARIDA ÇOK

Mustafa Alagöz
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Burada bir soru karşımıza çıkıyor. İçimizdeki keçilerin kontrolü ne-
den kaybolsun, ya da bu içsel uyum bozukluğu biz insanlardan başka 
kimsede neden olmuyor? Olamaz çünkü insandan başka tüm varlıklar 
kendileriyle özdeşler, daha açık ifadeyle onlarda bilinç yoktur. İnsan 
hem bilir hem de bildiğini bilir. İşte bu yeti ondaki potansiyel delili-
ğin, yaratıcılığın, acımasızlığın, ilahiliğin, sevecenliğin, nefretin, … 
kaynağını oluşturur.

Birer insan olarak bilincimizin içeriğini yoklasak, bilgimizin ne hak-
kında olduğuna bir göz atsak, kendi içimize kıvrılıp yüzleşmekten 
korktuğumuz içimizdeki Tekliğimizin ne olduğunu bulmaya çalışsak 
acaba nelerle karşılaşırız? Öncelikle şu bilme-bilgi ayrımından söz 
etmek gerekiyor. Engels, “Evren bir ilişkiler bütünü” demişti. İliş-
ki ise bir bilgi aktarımıdır. İlişkiye giren öğelerin kendinde olanları 
birbirlerine aktarmaları ve yeni bir şey yaratmalarıdır. Bütün bilim-
lere baktığımızda bu gerçekliği rahatça görebiliriz. Kimyada, fizikte, 
tıpta, … Basitçe söylersek bilgi dediğimiz şey hakkında bilgi sahibi 
olduklarımızın yapıp ettikleridir. Kuş uçmayı bilir, yıldızlar ışık üre-
tip yaymayı bilir, kalp kan pompalamayı bilir,  ağaç meyve üretmeyi 
bilir, göz görmeyi bilir, … Peki, bizim bilgi dediğimiz, ya da bilim 
dediğimiz ne ki?

Bütün bunların yapıp-ettiklerini gözlemek, “Haa demek ki böyle olu-
yormuş” demekten daha öte bir şey mi? Bunu söylemekle bilimi ve 
bilgiyi küçümsemiş mi oluyoruz? Asla. 

Bana göre yaşamak duyumsamak demektir. İşte bu duyumsama iç-
tedir ve tektir. Bu duyumsamaları oluşturan bileşenler çoktur ve dış-
tadır. Bize gelen uyaranlar, oluşan algılar, beliren imgeler bir birliğe 
kavuşup armonik hal alırlar ve organik bir bütünlüğe kavuşup dirim-
sellik kazanırlar. Böylece yaşamın sürdürülmesine ve giderek yara-
tılmasına yol açarlar. Bireyselliğimizin oluşturulması bu süreci izler. 
Ama bu oluşuma yol açan söz konusu içsel bütünlük nasıl kurulacak? 
Yöntemli, ilkelere bağlı bir düşünsel süreçle mi, yoksa zanlarla mı? 
Yaşamak ilişkide olmaktır, ilişkinin olduğu yerde birden çok bileşen 
vardır ve bu bileşenin hiç birisi mutlak egemen olamaz, yoksa ilişki 
olmaz. Hegel’in dediği gibi  “İlişki bağımsızlığın olumsuzlanması-
dır.” Olumsuzlanan bağımsızlık doğada kendini yasalılık olarak, top-
lumsal yaşamda hak olarak, iç yaşamda vicdan olarak tecellî ettirir. 
Bunlar bilinçle fark edilir, ancak bu yasalılığa uyup uymamak insanın 
seçimine bağlıdır. Yasalılığa bağlı olarak davranırsa bunu ilkeli, hak-
kaniyetli, adil, tutarlı, akıllı, … diye niteleriz. Keyfe göre davranırsa 
saçma, yanlış, haksız, … gibi kavramlarla belirleriz. Bunun psişik 
karşılığı da kendine göre oluyor. Onun için “Özgürlük zorunluluğun 
bilincidir” denmiştir. Ve özgürlüksüz bir mutluluk, coşkulu, huzurlu 
bir iç yaşam mümkün olamaz. Keyfiliğe dayalı, başka bir ifadeyle 
hakkaniyete dayanmayan, ilkesiz, arzularının yönlendirmesi ile haz 
arayışı giderek doyumsuzluk, anlamsızlık, boşluk, … doğurur. Hak-
sızlığa dayalı davranışlar kendilerini ancak güç aracılığı ile var edebi-
lirler, ama kendileri de bu cehennemi yaşarlar. 

İstediklerimiz dışarıda ama isteyen içeride; kıskandıklarımız dışarıda 
ama kıskanan içerde, ele geçirmek istediklerimiz dışarıda (şöhret, ma-
kam, para, güç, …) ele geçirmek isteyen içeride. Belki de insanın en 
zavallı trajedisi burada yatıyor. Arayanı aramıyor, isteyeni istemiyor, 
mutlak anlamda tek (yalnız değil) olduğu halde tekliği ile yüzleşmeye 
katlanamıyor. Çünkü onlar hep dışarıda, asla seninle bir olamazlar, 
ancak bir olduğunu zannedersin; belki doyarsın, ama tatmin olmadı-
ğını görürsün. Tatmin olmadığın sürece yeniden aynı şeylerin peşinde 
koşarsın ve bu kısır döngü çapını büyüterek sürer gider.

Tarihte pek çok ünlü imparator, gözü dönmüş güç düşkünleri, şöh-
retine tapanlar yakından izlendiğinde ne halde oldukları görülebilir. 
Bunlar için dünya iki kısma ayrılır, ele geçirdikleri bölüm ve ele geçi-
remedikleri bölüm. Ne yazık ki elde edemedikleri bölüm, her durum-
da elde ettikleri ile sınırdaştır. İşte o elde edilemeyenler onlar için her 

zaman bir tehlikedir, bir tehdit unsurudur. Yok edilmesi gerekir, yani 
ele geçirilmesi gerekir. Ele geçirebilirler, fakat ne yaparsa yapsınlar 
hep ele geçiremedikleri bir alan kalacaktır ve bunlar bir tehdit unsu-
ru olmaya devam edeceklerdir. Bu ruh haline kapılmış olanların her 
“başarısı”, onlar için bir kaygı nedenidir, egemenliklerinin genişliği 
tedirginlikleri ile doğru orantılıdır. 

Tekliğin ürkütücü baskısı, sahip olunanların çoğalması ile ortadan 
kalkar zannediliyor, eldeki güce dayanarak birileri üzerinde egemen-
lik kurmakla sevgi boşluğu doldurulur sanılıyor. Bu durum sevgi ko-
nusunda da belirgin yüzeyselliklere yol açıyor. Bize yalnızlığımızı 
unutturduğu ölçüde insanları sevdiğimizi zannederiz. (Yalnızlık, Tek 
olmayı başaramamaktır.) Tekrar pahasına olsa da söylemek zorunlu-
luğu ortaya çıkıyor; “Kendini bil, aslını bul.” Ancak; “Arayanı arama-
dığın sürece tüm arayışın anlamsızdır.”

İnsanın anı yaşaması büyük bir başarı olsa gerek. Aklımız, hayalle-
rimiz hep bir yerlere kaçar. Geçmişe, geleceğe, bir anıya, kafamıza 
takılı bir soruna, … Basit bir deneme, bir insanı dinlerken, bir kitap 
okurken kendimizi devreden çıkarıp sadece ona odaklanabiliyor mu-
yuz? Dinlediklerimiz veya okuduklarımızı belleğimizdeki tortularla 
kıyaslamadan kaç dakika geçirebiliyoruz? Kendimizi anlatmak isteği 
özümüzde var, çünkü anlaşılmak istiyoruz, aynı istek karşımızdaki 
bilinç içinde geçerli. Alış veriş kanalları tıkalı olursa (yargılayarak 
ve kıyaslayarak dinlersek, okursak) iletişim mümkün mü? Bu durum 
hem bireyi hem de ilişkiyi böler, dolaşım kanallarını daraltır. “Mutsuz 
Bilinç” parçalı bilinçtir. Buna “Metafizik Arzu” diyenlerde var. Çün-
kü bilinciniz parçalandığında enerjisi dağılır, eyleme, o ana, varolan 
noktaya, gerçekliğe odaklanamaz. Yaşam yanı başımızdan akıp gi-
derken biz tedirginlikler, öfkeler, kıskançlıklar, hırslar içinde kıvrana 
dururuz. 

İnsan kendi hayal kırıklıklarının, hatta mutluluk ve mutsuzluklarının 
koşullarını da kendisi yaratır. Beklentilerin gerçekleşmemesi hayal 
kırıklıklarının nedenidir. Beklenti dışınızdaki dünyanın sizin isteğini-
ze göre dönmesini ummaktır. Önemli olan beklentinizin gerçekleşip 
gerçekleşmemesi değil, bu beklentiyi neye göre niçin oluşturduğu-
nuzdur. Birileri gibi olmak mı? Bir yerlere kendinizi kabul ettirmek, 
kanıtlamak mı? Kendinizi bir şeyleri başarmış olarak gösterip sa-
ğa-sola kabul ettirmek mi? Diyelim ki bu yolda adım atmayı başardık, 
sonra yeni hedefler, bir daha yeni hedefler ve her seferinde gelinen 
noktayı koruma kaygısı. Gelinen noktanın güvencesi ise daha ileri 
“üst” pozisyonlar yakalamakla sağlanır zannı insanı ne hale sokar? 

Yanlış anlaşılmasın; hedefsiz mi yaşamak gerek, başarılı olmak an-
lamsız mı? Hayır, tam tersine bunlar son derece heyecan verici ve hoş 
yaşam deneyimleridir. Önemli olan kendi varlığının anlamını buraya 
mahkûm etmemektir. Şöyle düşünüyorum: eğer bir şey yapmak is-
tiyorsam elimden geleni ortaya koyarım. Geldiğim nokta ne olursa 
olsun, bulunduğum yerle barışık olmak isterim. 

Eğer samimi iseniz bu mümkündür. Samimiyetin ölçüsü ise sizsiniz, 
bir şeyi kendiniz için yapıyorsanız samimisiniz, eğer başkası için ya-
pıyorsanız, başarılı olsanız bile içinizde oluşan durumu ve gelişen 
süreci izleyin. Bu tür ifade beni rahatsız ediyor, sanki nasihat veriyor-
muş gibi, böyle bir ölçüsüzlüğe düşmek istemem, başka türlü ifade 
edemediğimden. Yaşamı bize sunulan bir armağan olarak görüyorum, 
bu armağanı iyi kullanıp kullanmamak tümüyle bizlere bağlı. Ya çek-
tiğimiz acılar ne olacak diye karşı çıkılabilir, eğer hayatın acısı olma-
saydı hiç tadı da olmazdı. Kaybetme korkusu ve kazanma hırsı temel 
korkulardan birisi; insan kendini kendinden başka bir şeyle özdeşleş-
tirmediği sürece, Ben’in sonsuzluğunu, küçük küçük sahiplenmelerin 
dar ve geçici sınırlarına mahkûm etmediği sürece içinin sevinçle dol-
maması için bir neden yoktur.
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BİZİM SAHAF

Luviler - Anadolu’nun Gizemli 
Halkı
H. Craig Melchert, Hazırlayan: Hakan 
Tanıttıran, Çeviren: Barış Baysal, Çiğdem 
Çıdamlı
Yayınevi: Kalkedon Yayınları, 2010

M.Ö. üçüncü bin yılın sonu itibarıyla, 
Anadolu nüfusları Hint-Avrupa dilleri-
ni konuşan üç grubu içeriyordu. Orta 
ve doğu Anadolu’nun kimi bölümleri, 
(modern) Kızılırmak nehrinin (Hitit 
Marassantiya, Klasik Halys) güney 
kıyısının tam güneyinde kalan Neşa 
(Kaneş) kentinden sonra Nesice ola-
rak adlandırılan dili konuşanlarca işgal 
edilmişti. Dile verilen isim Hitit öncesi 
Asur Kolonisi döneminde Anadolu’nun 
doğu yarısının büyük bir bölümüne 
yayılmakta olan bir imparatorluğun 
çekirdeği haline gelen kentteki önemli 
Hint-Avrupa varlığına işaret etmektedir.  
Daha sonra Nesice, en azından ilk yıllarında, krallığın politik ve 
toplumsal yapısında, Hint-Avrupalı Nesice dili konuşanların hâki-
miyetine değilse bile, muhtemel varlığına işaret ederek, Hitit kral-
lığının resmi dili haline geldi. Palalar isimli ikinci Hint-Avrupa gru-
bu, daha sonra Paphlagonia olarak bilinen bölgedeki Hatti yurdunun 
kuzeybatısında yer alıyordu. Batı ve güney Anadolu’da ise üçün-
cü bir Hint-Avrupa grubu mevcuttu. Bunlara Luviler deniliyordu. 
Luvice konuşan toplumların birden çok etnik yapıya mensup olduk-
ları konusunda şüphe edilemez. Aynı şey Luvice konuşan nüfusun 
kendisi için de geçerlidir... Luvice’nin batı, orta güney ve güney doğu 
Anadolu’nun geniş kesimlerinde konuşulduğuna dair ayrıntılı kanıt-
lar mevcuttur... Luvice’nin Eski Hitit döneminde Kizzuwatna’da var 
olduğu ve orada birkaç yüzyıl kaldığı kesin gibidir. Luvice’nin ne 
zaman ve ne derecede bugünkü Suriye topraklarına konuşulan bir dil 
olarak nüfuz ettiği tartışmalıdır. Hitit İmparatorluğu’nun on üçüncü 
yüzyılın sonundaki çöküşünün ardından beş yüzyıl boyunca Luvi-
ce’nin varlığını sürdürmüş olması kuvvetle muhtemeldir.

Grek Estetik’i – Güzellik 
Felsefesi, Sanat Felsefesi
İsmail Tunalı
Yayınevi: Remzi Yayınevi, 2016

Grek Estetik’i Antik felsefede estetik düşüncenin doğuşunu ele alıyor. 
Bunu yaparken de, doğrudan doğruya felsefe metinlerine dayanıyor 
ve konuları çözümleyerek, estetik düşünceyi sistematik olarak temel-
lendirmek istiyor. Bundan ötürü, Grek Estetik’i tarihsel bir çalışma 
değil, sistematik bir çalışmadır. Bu sistematik içinde, yalnız Grek es-
tetik düşüncesi değil, aynı zamanda estetik düşüncesinin kendisi ve 
gelecek yüzyılların estetik düşüncesi de asıl kaynağını bulmuş oluyor.

Tersten Perspektif
Pavel Florenski, Çeviren: Yeşim Türkel
Yayınevi: Metis Yayıncılık, 2013

Bir an için gözlerinizi yumun, sonra 
açın. Gözleriniz sizi merkeze koyan 
bir tablo serer önünüze: Uzaktaki 
şeyler küçülür, öndeki nesneler ar-
kadakileri kapatır, uzaklaşan yatay 
çizgiler birbirine yaklaşır. Alışılmış 
bir algıdır bu. Her insanın böyle 
gördüğünü kendiliğimizden kabul 
ederiz. Sanat yapıtından da bu algı-
mızı taklit etmesi beklenir. Pek çok 
resim bu algımızı bir yasa haline 
sokarak, nesneleri ve mekânı pers-
pektife uygun olarak temsil eder. 
Güzel resimde, perspektife uyulmuş 
mu diye bakarız, ya da çocuklardan 
daha güzel resim yapmalarını bek-
lerken perspektife uygunluk ararız. 
Florenski’nin 1920 tarihli metninin sorguladığı tam da budur. Pers-
pektif ilk anda varsaydığımız kadar “doğal” mı? Bizans ikona-
larını ya da Mısır kabartmalarını yapanlar gerçekten perspektifi 
bilmiyor ya da yapmayı beceremiyorlar mıydı? Perspektif, bir gör-
me biçimi olarak ne zaman, niçin ve nasıl bir yasa haline geldi? 
20.yüzyılın başına ait bu metnin anlamı nedir? Burada, bugün, bizler 
için ne anlam taşıyabilir? Zeynep Sayın’ın bunu irdeleyen Sunuş’uyla 
yayımlıyoruz Tersten Perspektif’i.

Kadîm Pythagoras Kardeşliği
Kitty Ferguson, Çeviren: Sayat Arslanlıoğlu
Yayınevi: Ayna Yayınevi, 2012

Kavrayışlarıyla antik dünyayı dö-
nüştürmüş olan ve hâlâ bilim, mate-
matik, felsefe ve sanat dünyalarına 
esin kaynağı olan Pythagoras ve Py-
thagorasçıların büyüleyici hikâyesi.

“Pythagoras’ın insan ırkının fikirle-
ri ve dolayısıyla da kaderi üzerinde-
ki etkisi, belki de kendisinden önce 
veya sonra yaşamış olan herhangi 
bir bireyden çok daha büyüktü.” diye 
yazmıştır Arthur Koestler. Her ne ka-
dar birçok insan Pythagoras’ı yalnız-
ca ünlü Pythagoras teoreminden (a2 
+ b2 = c2) tanır ise de, aslında bilim-
sel geleneğimizin temel sütunları, 
evrenin rasyonel olduğu inancı, her 
şeyde bir birliğin bulunduğu, sayıla-

rın ve matematiğin, doğa ve kozmosun hakîkatlerine götüren güçlü 
rehberler olduğu inancı bu efsanevî bilginin ve onun antik izleyicile-
rinin düşüncesine dayanır.

M.Ö. 570 yılı civarında Ege’deki Samos adasında doğmuş olan Pyt-
hagoras, İtalya’nın güneyindeki Kroton’da kendi okulunu kurdu; ora-
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da, izleyicileriyle birlikte, bir liri akort etmek gibi sıradan işlerin ar-
dında yatan şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkarmağa koyuldu. Neden bazı 
tel uzunlukları kulağa hoş gelen sesler üretirken, diğerlerinin kötü 
tınladığını araştırırken, müzikal armonideki oranları ortaya çıkardılar 
ve doğanın karmaşıklığının ardında, düzenli ilişkilerin ve kalıpların 
saklı olduğunu fark ettiler. Bazıları daha sonra, sayılarda ve doğada 
yatan daha karanlık bir şeyi buldu: İrrasyonellik. Bu, o kadar sarsıcı 
ve yıkıcı bir bulguydu ki, onların kardeşliğinin yok oluşunda bile bir 
etkisi olabilirdi.

Kitty Ferguson, Pythagoras’ın kadîm dünyasını dâhice ele almakta, 
fikirlerin antik dünyada ve Orta Çağ’da nasıl yayıldığını göstermekte 
ve Pythagoras’ın ve izleyicilerinin, Platon’dan Bertrand Russell’a ka-
dar birçok önemli insan üzerindeki kayda değer etkisini, Batı düşünce 
ve bilim tarihindeki olayları sırasıyla ele almaktadır. Kadîm Pytha-
goras Kardeşliği, aslında her gün armoni ve kaosun bir arada yer ala-
bileceğini hatırlayan okuyucularına, insanın dokunaklı bir destânını 
sunmaktadır.

Kitty Ferguson, Tycho & Kepler, Measuring the Universe, The Fire 
in the Equations, Prisons of Light, ve Stephen Hawking: Quest for a 
Theory of Everything kitaplarının yazarıdır. Juilliard’da eğitim gör-
müş profesyonel bir müzisyendir. Kitty Ferguson, New Jersey’nin 
batısında yaşamaktadır.

Bilinmeyen Şaheser
Honoré de Balzac, Çeviren: Renan Akman
Yayınevi: İletişim Yayınları, 2016

Sanatla gerçekliği buluşturmaya 
adanmış büyük bir dehanın ve yakıcı 
bir tutkunun öyküsü...

Başta ressamlar olmak üzere, her 
alandan sanatçıyı etkilemiş olan Bi-
linmeyen Şaheser, yaratıcılığın sınır-
ları ile sanatçının kusursuzluk arayışı 
arasındaki çatışmanın ağır bedelini, 
yani deliliği yürek burkucu bir biçim-
de işliyor ve okuyucuyu varoluşsal 
bir sorgulamaya sürüklüyor. Cézan-
ne, Picasso gibi ressamlara, yazar 
Henry James’e, yönetmen Jacques 
Rivette’e ilham veren öykü, Renan 
Akman’ın incelikli çevirisiyle ve Pi-
casso’nun gravür ve desenleriyle bir-
likte sunuluyor.

“Enfes ironilerle dolu küçük bir başyapıt.”

Karl Marx

“Frenhofer, onu tanıyan her sanatçının benliğinin bir parçası haline 
gelmiştir.”

 Arthur C. Danto

Hikmet ve Sanat
Gulam Rıza Avani, Çeviren: Mehmet Kanar
Yayınevi: İnsan Yayınları, 1997

“Elinizdeki kitap, farklı zamanlarda telif ya da tercüme ettiğim maka-
lelerin toplandığı bir mecmuadır. Değerli okuyucularımın görecekleri 
gibi bu mecmua, muhtelif konularda yazılmış olup, belki bir başlık 
altında da toplanmayabilir. Her makale, derslerde ele aldığım konu-
ları yepyeni bir tahlil anlayışı ile ortaya koymaktadır. Hiç kuşkusuz, 
meseleler daha başka bir şekilde zuhur etmiş olsaydı, bu mecmua da 
başka bir görünüm arz edecekti. 

Ama bu söz, bu satırların yazarının meseleler karşısındaki bakış açı-
sının zuhurata göre değiştiği anlamına gelmez. Bendeniz, başından 
beri, “Mânevî hikmet” tabir edilebilecek, açık ve kuşku götürmez bir 
yöntem izledim. “Mânevî hikmet”ten amacım, eski İranlıların “Ebe-
dî hikmet” (hikmet-i cavidan) veya “Aklın ebedîliği” (cavidan-i hi-
red) adını verdikleri şeydir. Ki bu, bana göre, bütün ilâhî hikmetlerin, 
semâvî dinlerin ve nebilerin öğretilerinin de özünü oluşturmaktadır. 
Eğer zaman zaman “Yeni Batılı” düşünürlerin görüşlerini veya Ba-
tı’daki yeni düşünce tarzlarını eleştiriye tabi tutmuşsam, bunun sebe-
bi, Doğu’daki mânevî hikmetin ilkelerine dayanmamdır. Yoksa, tek 
tük de olsa, Batı’da da gerçekçi ve güçlü yazarlar vardır. 

Başka bir hususu da burada eklemeliyim. O da, günümüzde az ilgi 
gören “Mânevî hikmette sanatın önemi”dir. Bu makalelerin bir kıs-
mında, sanatın önemi hem metafizik ve mânevî bakış açısından, hem 
de insan hayatındaki tecrübî ve amelî özelliği açısından tekrar ele 
alınmaya çalışılmıştır. Yeni dünyanın yok sayarak gafletini sergiledi-
ği sanat da kendi çapında mânevî ve ilâhî ilkeleri muhtelif boyutlarda 
yansıtabilir.”

Bir Katedral İnşa Etmek
Joseph Boys, Jannis Kounellis, Anselm Kiefer, 
Enzo Cucchi
Çeviren: Ahmet Cemal
Yayınevi: Sel Yayıncılık, 1990

“Çağdaş Sanat”ın kare ası 1985 yı-
lında bir araya geldiler ve günümü-
zün yaratıcılık sorunları üzerinde 
saatlarce tartıştılar: Joseph Beuys 
(1921-1986), Kounellis (1936), Kie-
fer (1945) ve Cucchi (1950). Bir Ka-
tedral İnşa Etmek, deyim yerindeyse 
Yeni Sanat’ın bütün kaygılarını, öl-
çütlerini, estetik ve etik çerçevesini 
içeren, olmazsa olmaz bir başvuru 
kitabı. Ahmet Cemal’in her zamanki 
titiz, usta işi Türkçesiyle.
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Tematik Konumuz UMUT!
Değerli Vakıf Üyeleri ve Katılımcı Dostlarımız; 

İlk tematik bültenimiz olan "Türkiye'de ve Türkçede Felsefe" ile 
Türkiye'nin önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe 
yapabilme olanaklılıklarını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayat-
tan kopuk, teorilere dayalı akıl oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz 
ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek 
olduğunu göstermeye çalıştık.

Yabancılaşma, Sınır ve ardından Kaygı konulu tematik bültenlerimiz-
de ise bu sefer söz kendi düşünürlerimizin oldu. Kalemlerimizi elimi-
ze alıp bu kavramları kendi düşüncemize konu ettik. Bu konuları tüm 
yönleriyle ele alabilmenin yollarını aradık. Felsefi, psikolojik, edebi, 
sanatsal, iktisadi, siyasi, sosyolojik, teolojik vb. teorileri ve bunların et-
rafında gelişen düşünceleri anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalıştık.

Nitelikli düşünebilmek, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak ve an-
lamlandırdığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı olan Dü-
şün-ü-yorum isminin anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. Bu etkin-
liğin farkındalığıyla yeni tematik konumuzu UMUT olarak belirledik.

Yapılacak paylaşımların en geç 15 Nisan 2017 tarihinde teslim edilme-
si gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

Paylaşımda bulunmadan önce Yayın İlkelerimizin okunma-
sını rica ederiz!

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı'nın varoluş ilkeleri ile çelişmemeli-
dir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, 
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlan-
ma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluştur-
mak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu 
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile 
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih süre-
cinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yo-
rumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde olu-
şan ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde 
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurul-
masını ve böylece düşünce yönetiminin ve dü-
şünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınması-
nı sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini 
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine 
katkıda bulunmaktır."

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uy-
gun bulunabilmesi için her bir yazının kendi-
ne ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. 
Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de 
yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerek-
mektedir. Referans verilmeyen göndermeler 
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konu-
nun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok 
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü 
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı 
olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar 
belirli bir partinin siyasi propagandasını içer-
memeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. 
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içe-
rikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kulla-
nılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım ol-
maması adına yazıların “Microsoft Word” prog-
ramında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir 
dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu 
paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile 
birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimi-
ze gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki 
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başka-
sına ait olduğunun tespit edilememiş olması 
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi 
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumlu-
luğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
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