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Sokrates’in 
Rüyası

Suna Öztürk

“Sana bakmak için sırf göz kesileyim diye gök olmak istiyorum.” 
- Platon

Platon: 430-347 BC, Sokrates: 470-399 BC 

Gerçek ismi Aristokles olan, (bir rivayete göre Platon: geniş omuzlu) genç 
Platon, babası ile Sokrates’e gelmeden bir gece önce Sokrates rüyasında beyaz 
bir kuğu görür ve öğrencilerine yeni katılımcının dünyanın en aydınlanmış in-
sanlarından biri olacağının müjdesini verir. Platon, Atina’nın ileri gelen zengin-
lerinden Ariston’un oğludur. Sokrates’in sohbetleri onu o kadar etkilemiştir ki 
arkadaşlarına çok görkemli bir veda şöleni düzenler ve bundan sonra yalnız onun 
öğrencileri ile arkadaşlık edeceğini söyleyerek diğerleriyle yollarını ayırır. O, ar-
tık bir “adanmış” olarak tarihe damgasını vurma sürecine girmiştir. Whitehead’in 
felsefe tarihinin yarısını Platon’a dipnot olarak tanımlamasına varacak binlerce 
yıllık bir süreçtir bu. 

Platon, arkadaşı Kratylos sayesinde Herakleitos’un öğretisi hakkında fikir edin-
miştir.  Pythagoras’ın öğretisinden de oldukça etkilendiği, Platon’un katıları 
olarak bilinen beş element modellerinin aslında Pythagoras tarafından ortaya 
atıldığı bilinmektedir. Hegel, “Felsefe Tarihi” adlı kitabında Platon’un en derin 
diyaloglarından biri olan Timaios’un Pythagoras’ın bir eserinin daha detaylandı-
rılmış hali olduğunu söyler.

Hermes ve Pythagoras, en yüksek seviyeli prensipleri ve metotları yalnızca ini-
siye olanlara açıyordu. Delf tapınağında Diotima’nın öğrencisi olan Sokrates ise 
halka sırları açma görevini üstlenmişti. Daha önce Sokrates’in bu amaçla Eleusis 
sırlarına inisiye olmayı bile reddettiği söylenir. Platon ise 49 yaşında Mısır’daki 
Büyük Piramit’te İsis sırlarına inisiye edildi. Pythagoras ve Orpheus gibi o da 
kendisini insanlığın hizmetine adadı. 
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lik” olarak tanımladığı tanrısal güzelliktir ve seyri ürperticidir. 
Eidolon (gölge), eidos’un varoluş alanındaki karşılığıdır. Eidos 
güzellik, iyilik ve doğruluk ise, eidolon duyumsanan güzel, iyi 
ve doğrudur ve seyri hoşlanma ile sonuçlanır. Her idea (eidos) 
kendi başına bir, başka idealarla birleştiğinde ise çoktur (eide). 
Buna örnek olarak iyilik, güzellik ve doğruluğun birlikte olma-
sını verebiliriz. Eidos’ların çokluğu (eide), eidolon’ların çok-
luğu (eidola) ile aynı değildir.  

Varlık (on), töz /cevher (osia) üzerinden eidos’a bağlanır. Töz 
(osia), değişende değişmeyen olarak tanımlanır. Temel sa-
biteler diye de adlandırılabilen osia, eidos üzerinden zuhura 
etki eden dunamis’tir (bilkuvve, potansiyel enerji). Tıpkı bir 
rüzgâr gibi ne olduğu bilinmeyen ancak etkilerinden anlaşılan 
bir olgu olan dunamis, bilindiğinde artık episteme’dir. Gerçek 
bilgi (episteme) ile bilim yapma olanağı açılır. Dunamis’i kav-
ramak değişmezlik ilkesi olarak saf idrakte (noesis), değişim-
de aynı kalan olarak da logos’ta (söylem/kelam) gerçekleşir. 
Düşüncenin ses eşliğinde ağız yoluyla ruhtan açığa çıkmasıdır 
logos. 

ON › OSIA › EİDOS › LOGOS › EPİSTEME

Platon, Parmenides’in Bir (HEN) olarak tanımladığı varlığı 
(on), onun küre benzetmesine dayanarak bütüne (holon) çe-
virmek suretiyle logos’u etkinleştirir. Bu tıpkı Prometheus’un 
ateşi tanrılardan çalması gibi bir eylemdir. Logos bize diyalek-
tik (muhakeme) yoluyla bilimsel bilgiye (episteme) giden yolu 
açar. Böylelikle Platon fikriyatı (teori) ve nazariyatı (pratik) 
birlikte ele alma misyonunu başarıyla yerine getirmiş olur. 

“Diyaloglar Platon’a özgüdür ve sanat eseri olarak övgüye 
layıktır. Her şey nesnel ve estetiktir.” diyen Hegel, Platon’da 
ruhun (psukhe) dört yetisinin (pathemata) farklı diyaloglarda 
işlendiğini gösterir. Kendisi de bu içerik üzerinden mantık, 
doğa ve tin felsefelerini oluşturmuştur. Bunun yanında insan 
soyunun ideal tarih tasarımı Kritias diyaloğunda karşımıza çı-
kar. Hegel de Tarih Felsefesi kitabında dünya tarihinin bir sü-
reç olarak işleyişini açıklamıştır.
- Pistis : İnanç (Tin - etik felsefesi)  (Politeia)

- Noesis : Diyalektik (arı kavramlar) (Parmenides, Sofist, Philebos)

- Dianoia: Muhakeme yetisi (anlak)  (Timaios) 

- Eikasia : Sanı (imgeler)

Platon’un amacı kişinin kendi psukhe’sine yönelerek arınma 
(katharsis) yoluyla açığa çıkan erdemler (arete) üzerinden 
kendi özel yetilerini geliştirmek suretiyle kendini inşa etmesi 
(poesis) ve bunun sonucunda da ortaya ürün (ergon) çıkarması-
dır. Bu, "techné" olarak adlandırılan sanatsal bir faaliyet olarak 
ölümsüzlüğe giden yoldur. Erdemlerin en yücesi olan iyilik, 
Timaios diyaloğunda, en yüce iyilik olan adalet ise Politeia’da 
anlatılır. 

Diyaloglar, Sokrates’in Atinalılar ve Atina dışından gelen 
gerçek kişilerle olan karşılıklı konuşmaları şeklinde sunulur. 
Sokrates, annesinin mesleği olan ebeliği benimsediğini söy-
ler bize. Konuşmaları öğretici (didaktik) olmaktan çok talibin 
kendi akıl yürütmelerini tetiklemek üzere gerçekleşmektedir. 
Amaç talibin fikir doğurmasına yardım etmektir. Bu tetikle-
me işini de rahatsız edici bir dizi soru ile gerçekleştirdiği için 

Platon için felsefe, insana verilmiş en büyük iyilik, insanın yi-
tik malı, araması gereken tek şey, ilahi vatanın hatırası ve öz-
lemidir. O, insan aklının Tanrı’ya yakınlığını felsefesine temel 
yapmıştır. Ona göre usun doğası varlık (on), bir olmak (hen) ve 
kendinde evde olmaktır. 

Platon, felsefesinin temeli olarak psukhe’yi (ruh, tin, nefs) orta-
ya koyar. Ontos On’un temsili/sureti (mimeton) olarak hakika-
tin bilgisini kendinde taşıyan ruh (psukhe), yaşama başlarken 
unutma (lethe) ırmağından geçerek aslını unutur (amnesia) ve 
kendini bu bedene aitmiş gibi algılar. Aletheia ise bu unutma-
nın tersine çevrilmesi (anamnesis) ile gizli olan hakikatin açığa 
çıkartılması ve bunun sonucunda gelen özgürlük kazanımıdır. 

Platon’un “Varlık olarak Varlık” (To ontos on) diye tanımladığı 
evrensel alanı (noeton) yalnızca düşüncenin etkinliği (noesis) 
ile kavranabilir. Bu nedenle evrensel düşünceler dışardan gel-
mediği için öğrenilemez, yalnızca hatırlanır. Buna örnek olarak 
Menon diyaloğunda Sokrates yalnızca sorular sorarak eğitim-
siz bir köleye geometri sorusunu (Pythagoras teoremi) çözdü-
rür. Dışarıdan öğrenilenler, zaman ve mekâna tabi olan geçici 
alana (meon) ait bilgilerdir.

Evrenselin hatırlanması bir nevi içselleştirmedir ve ancak geçi-
ci varlık alanından (meon) varlık alanına (on) dönmek suretiy-
le gerçekleştirilebilir. Platon bunu tiyatrodaki sahne değiştirme 
olgusu ile eşleştirir. Psukhe için sahne değiştirmek ancak ruhun 
inşa edilmesi (poesis) yoluyla erdemler (arete) kazanımı sonra-
sında gerçekleştirilebilir. 

Platon’un hatırlama üzerinden vurgulamaya çalıştığı şey ak-
lın, ruhun ve düşüncenin ölümsüzlüğüdür. Bunu da ruhun 
kendinden devinimli (autokinesis) olması üzerine temellendi-
rir. “Kendinden devinimli olarak kendini bilmezsen kozmosu 
bilemezsin,” diyen Platon’a göre hareketini başkasından alan 
ölümlü, kendinden hareketli olansa ölümsüzdür. Ruh ölümsüz 
olduğundan onun tözü olan düşünce de evrenselin etkinliği 
olarak ölümsüzdür. Platon’da ruh (psukhe) evrensele aittir ve 
asıl yeri (topos) orasıdır. Bu nedenle ruh bedene düşmüş değil 
ama bedende tecelli etmiştir. Burada bir nevi yansıma (monitör 
benzeri) söz konusudur. Beden (soma) psukhe’nin içeriği iken 
beden de psukhe’yi damgalar. 

Platon’un felsefe tarihine sunduğu en önemli kavram idea’dır 
(eidos). Aynılık, özdeşlik, kendilik, nitelik anlamına gelen 
“eidos” doğasının gereği olan biçimi de içerir. İdeanın doğru 
tanımlanmasının felsefe tarihini mayaladığını söyleyen Hegel 
“Felsefe Tarihi” kitabında “Platon’un idea (eidos) olarak ta-
nımladığı evrensel içerik, biçimsel değil, kendinde ve kendi 
için varolan biricik gerçekliktir; felsefe, bu kendinde evren-
selin bilimidir,” der. Aristo’nun ideaları biçim (form) olarak 
tanıtmasını doğru bulmaz ve eidos’u kavram sanatı (nomos) 
olarak tanımlar. 

İdea (eidos), varlığın (on) varoluşa açılacak olan temel örüntü-
sü olarak düşünülebilir. Platon, Kratylos diyaloğunda ideanın 
(eidos) iç içe örülmesini dokuma metaforu ile açıklar. Dokuma 
işlevine (ayrıştırma & bireştirme) benzetilen isimlendirme 
(onoma) üzerinden logos (söylem) açılır. Diyalektik yöntem 
analiz, sentez değil tam da bu ayrımlı birliktir. Platon böylece 
bize varoluş bilgisinin (episteme) kapısını açar. 

Diotima’nın “kişilerde değil, tüm varlıklarda bir ve aynı güzel-

kendisini at sineğine benzetir. Amaç talibin fikir doğurmasına 
yardım etmektir. Bu da çoğunlukla bir sonuca bağlanmayan 
sorgulamalarla gerçekleşir. Yalnızca Timaios diyaloğunda kar-
şılıklı olmayan söyleşi Timaios’un anlatısı şeklinde sunulur. 

Politeia
Bu diyalogda Platon tin-etik konularını yani psukhe’nin pistis 
yetisini irdeler. Adının çevirileri (Devlet/Republic) tartışma-
lı olan Politeia aslında toplumsal, politik şeyler/vatandaşlık 
olarak düşünülebilir. Platon bu eserinde toplumun eğitimi-
ni amaçlar. Eğitim (paideia), sofist çağının simge sözüdür. 
Tanrıça Athena Atina’ya zeytin getireceği vaadiyle şehre ismi-
ni vermiştir. Zeytin ise aslında geleceğe yatırımın yani eğitimin 
simgesidir.

Platon için toplum da organik/canlı bir yapıdır ve bir ruhu 
(psukhe) vardır. Her politik felsefe hem gerçek çelişki hem de 
ideal harmoniyi içerir. Politeia 10 kitaptan oluşur. İlkinde ada-
let nedir diye sorar Sokrates. Diğer 9 kitap bu soruya açıklama 
şeklinde gelir. 

“Politeia’nın, en yüce iyi olan adaletin egemenliği” olduğu-
nu düşünen Platon, filozof krallar tarafından yönetilmeyi öne 
sürer. İdeal bir yönetim, ancak ayrışmayı değil birleşmeyi esas 
alan toplumlarda gerçekleşir. Yanlış olan kralın veya çoğun-
luğun keyfi yönetimi değil, keyfi yönetimin bizzat kendisidir. 
Sokrates’i ölüme mahkûm eden de 500 kişilik bir mahkemede 
çoğunluğun sağlanması değil midir?

Platon’un fikirlerine önem veren Sicilya kralı onun yardımıyla 
ideal devlet tasarımını uygulamaya koymak ister. Ne var ki kö-

leliğin kaldırılması, kadınların da erkeklerle birlikte çalışması 
hatta askere gitmesi gibi fikirleri tehlikeli bulan kralın oğlu ba-
basını ikna eder ve özgürlüğünü elinden alır. Ta ki bir arkadaşı 
ödeme yapıp onu özgür kılana dek...  Platon’da 3 ana erdem 
bütünün uğrakları iken, ana erdem adalettir: 

1. Sophia: Bilgelik 

2. Andria: Cesaret

3. Sophrosyne: Ölçülülük, uyum (tek erek) 

4. Dike: Adalet (doğasına uygun işleyiş), aklın edimselliğe 
ulaşması yoluyla kazanılan özgürlüktür. 

İlk kitapta tartışma Sokrates, Sicilya’lı Cephalus (silah tüccarı), 
oğlu Polemarkus, Thyrasymachus (Kadıköy/Chalcedon)’dan 
gelen Trakyalı bir sofist tüccar arasında geçer. 

Cephalus’a göre adalet, doğruyu söylemek, borcunu ödemek-
tir. Sokrates ona “sana silahını emanet eden arkadaşının katil 
olduğunu bilsen yine de ona silahını geri verir misin” diye so-
rarak bu tezin doğruluğunu sorgular. 

Polemarkus adaleti dosta yardım, düşmana zarar diye tanım-
lar. Aile ilk çember, akraba, dostlar, millet diğer dış çember-
lerdir. Yakın çemberlerde adaletin uygulanmasını gereksiz bu-
lur. Bu konu Platon’un bir başka diyaloğunda da işlenmiştir. 
Sokrates’in mahkeme kapısında karşılaştığı Euthyphro, baba-
sını kölesinin ölümüne sebep olduğu için şikâyet ederek cina-
yetten yargılanmasını ister. Aslında köle katildir ve tutuklanır 
ne var ki yargılanması için gelecek gemi geciktiği için köle 
ölmüştür. Aile değerlerinin ön planda olduğu Yunan toplumu 
için babanın cinayetle suçlanması talebi kabul edilemez bir 
davranıştır. Sokrates bile bunu abartılı bulur. 
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Thyrasymachus, genç, hırslı ve erdeme takıntılıdır ama adaletin 
erdem olduğuna inanmaz. “Adaletli eylem bana değil başkası-
na yarıyorsa faydası nedir” diye sorar. Ona göre adalet, zengin-
lik ve güç arayışlarınızı dizginlemenizi, diğerlerinin sınırlarına 
saygılı olmanızı gerektirir. Toplumu yönetenler kuralları kendi 
çıkarlarına göre koydukları için zayıf olanın kanunlara uyması 
yani adaletle davranması onlara yarar. Thyrasymachus daha da 
ileri giderek “Adaletsizlik yeterince yaygınsa adaletten daha 
güçlü, daha özgür ve daha otoriterdir. Adil olmayan için daha 
avantajlı ve karlıdır. Adalet başkası için iyidir” der (Allotrion 
agathon). Ona göre adalet güçlünün avantajı, tiranla yalanın 
çocuğudur. 

Sokrates, Platon’un ağabeyi Glaukon ile Pire’ye Bendis şen-
liklerine gittiğini anlatır. Bendis, Trakyalıların Tanrıçasıdır. 
Platon burada Trakyalılardan ucuz kereste alabilmek için 
Bendis’e tapınan faydacı Grekleri ve onların başka Tanrılara 
tapınmayı bize öneriyor diyerek Sokrates’i yargılayıp ölüme 
mahkûm etmesini dolaylı yoldan eleştirmektedir.  

1. Kitabın sonunda Sokrates, adil kişinin iyi ve bilge olduğunu, 
kutsanmış, mutlu bir hayat yaşadığını Thyrasymachus’a kabul 
ettirir ama o yine de ikna olmamıştır, Glaukon ve Adeimantus 
da öyle. Adalet nedir? diye sorar Sokrates ve bunu toplumsal 
açıdan ele alır. Yunanlılarda Polis kendini yöneten toplum ola-
rak tanımlanır. Toplumun var oluş nedeni de ürün ve hizmet 
paylaşımıdır. Toplumdaki ana sınıfları yönetici, (yönetime 
yardımcı) asker ve üretici/tüccar olarak tanımlar. Adalet ancak 
doğru insanların görev başında olduğu ve herkesin kendi so-
rumluluğunu yerine getirdiği bir toplumda sağlanabilir. 

Daha sonra Sokrates ruhtaki adalet konusunu açar. Bunun da 
tıpkı kenttekine benzer yapı olduğunu öne sürer. Öncelikle ruh 
(psukhe) nedir diye sorar. 4. Kitap’ta yer alan üçlü yapıyı top-
lumsal düzendeki ile eşleştirir (tripartite).

Devlet ve birey özünde aynıdır. İnsanın toplumda eğitilerek bi-
reyselden evrensele evrilmesi gibi uluslar da aynı şekilde evri-
lebilir. Geleneksel ahlakın organik yapısı, kendinden devinimli  
(autokinesis) bir sistemdir. Platon da Politeia’da o çağın tini 
olan Grek devlet yaşamını temel almıştır. Hegel, onun ideal 
devlet tasarımında bireyselliğe karşı koyduğu aşırı kısıtlamala-
rın (mülk edinme, evlilik, ebeveynlik) Grek toplumunun ahlak 
seviyesindeki aşırılıklara tepki olarak getirildiğini vurgular. 

Toplumda   
Yönetici, bilge;

Koruyucu (asker, polis, bekçi);

Yönetilen (üretici, tüccar)

Psukhe’de
Akıl (logisticon);

Hiddet, duygu, cesaret (thumos); 

Arzu, istek, hoşlanma (epithumia) 

Sokrates’e göre adaletsiz bir toplum ve kötüler hasta bir beden 
gibi ele alınmalı ve ilgili doktor tarafından iyileştirilmelidir. 
Adaletin deneyimi iyidir (to agathon) ve bizi özgürleştirir. Bu 
durumda adaleti yerine getirecek olan kimdir? Avukat, hâkim, 
politikacı, polis, hangisi?  

Ruhsal yönden dengeyi sağlayamamış insanların oluşturduğu 
toplumda barışı sağlamak mümkün değildir. Olduğumuz dün-
ya ile olabilecek en iyi dünya arasındaki uçuruma ancak felsefe 
köprü vazifesi görebilir. Hiçbir çaba bundan önemli değildir!

Platon deyince ilk akla gelen mağara alegorisi de gene Politeia 
diyaloğunda yer alır. Mağarada zincirlerine bağlı sıralar ha-
linde insanlar duvara yansıyan gölgeleri seyretmektedirler. 
Zincirlere çocukluktan itibaren sahip oldukları söylenir. Bu 
da bize çocukluktan başlayarak öğrendiklerimiz, edindiğimiz 
sanılar, toplumun dayattığı koşullar, yaşadığımız duygulanım-
larla kısacası her türlü duyusal ve kültürel sahiplenmelerle zin-
cirlendiğimizi düşündürür. 

Mağarada bir kişi zincirleri kırmış ve geri dönmeyi başarmak 
suretiyle ateşi görebilmiştir. Bu ateş sayesinde birtakım nesne-
leri oynatan kişiler vardır. Zincirlenmiş olan kişilerin gördüğü 
işte bu nesnelerin duvara yansıyan gölgeleridir. Burada geri 
dönmek tiyatrodaki gibi sahne değiştirmek olarak adlandırılır 
ve hakikatin açılması (aletheia) ancak bu şekilde olanaklıdır. 

Sokrates’in eğitmeni olan bilge kadın Diotima, “Bilge de cahil 
de bilgiyi talep etmez: biri sahip olduğundan diğeri gereksinim 
duymadığından,” der. Bu durumda bilgiye talip olan yalnızca 
eros sahibi (tutkuyla seven) philosophos’dur. Eros, bütünlenme 
arzusu, tanrısal bir coşkunluktur (mania).  Şölen diyaloğunda 
Diotima Eros’un bir Tanrı olmadığını söyler. Sophos’daki kud-
reti gören, ateşi gören philosophos, dönüp diğerlerine haber 
verir. Ama ateşi görmek yeterli değil, asıl amaç mağaradan çı-
kıp güneşi görmektir. Bunu sağlayacak olan ise ancak hikmet 
sahibi bilgedir (sophos). Güneşi gördüğünde gözleri kamaşan 
sevenin özgürleşme süreci başlamıştır artık.

Platon’un felsefesinin sonsal ereği (Sophos’a) bilgeye hayran 
olanların güneşi görmesi ve özgürlüğüne kavuşmasıdır. 

Freud, Platon’dan aldığı bu üçlü yapıyı ego, süperego, id ola-
rak tanımlamıştır. 

Bu üçü tıpkı toplumda olduğu gibi ruhta da sürekli çatışma 
halindedir. Önemli olan bu üçlüden hangisinin hâkim olduğu-
dur. Aklın hâkim olduğu toplumda çatışma değil, adalet vardır. 
Ruhta (psukhe) aklın hakimiyeti ise dengeli, uyumlu kişiliğe 
karşı gelir. Her parça uyum içinde kendi işlevini yerine getirir-
ken diğerini destekler. Arzu veya hiddet/cesaret yönetiminde 
çatışma, karmaşa ve pişmanlık yaşanması kaçınılmazdır. 

Sokrates, “Yıkık bir ruhla yaşam, yaşamaya değmez, kimse 
böyle yaşamak istemez,” der. 4. Kitapta Glaukon, adaletsiz 
ruhu harap bir bedenle karşılaştırır. Bedeni harap olmuş bir kişi 
nasıl yaşamdan hiçbir zevk alamazsa adaletten uzak, istediği 
her şeyi yapan biri de yaşamının değerini yitirir. 

Parmenides

Politeia’dan sonra olan bu diyalogda Platon kendi görüşlerini 
sınar gibi sunar karşı tezleri. Diyalektik metot üzerinden kav-
ramı ve arı kavramların zorunlu hareketini anlatır. Karşıt kav-
ramların birliğini evrensele taşır. Ona göre tek gerçek olan idea 
(eidos), duyusal alanda suret/gölge/imge olarak görülebilir (ei-
kon/eidolon). Platon’un diyalektiği, tikel erdemlerden evrensel 
iyiyi (to agathon) çıkarsamaktır.  

Platon önce mutlağı Parmenides’in Varlığı (on) olarak ele alır; 
tikeli ve çokluyu yöneten evrensel olarak. Daha sonra kendin-
den devinim (autokinesis) kavramı üzerinden mutlağı varlık ve 
yokluğun birliği olarak oluşta, Bir (hen) ve Çok'un (polla) bir-
liği yani Bütün (holon) olarak ortaya koyar. 

Elea okulunun temel direği olan Parmenides için bilgi de haki-
kat de varlıktadır. “Varlık (on) vardır; yokluk (uk on) yoktur” 
derken olmayanı bilemeyeceğimiz,  bir şeyi düşünüyorsak ve 
hakkında konuşuyorsak o vardır diyerek yokluğun olamayaca-
ğı çıkarsamasını yapar. Buradan ilerleyerek değişimin/oluşun 
olamayacağını ortaya sürer. Parmenides’in oluşa karşı olma-
sının nedeni de oluşta kendini gösteren yokluk fikridir. Varlık 
(on) doğmamış olduğu gibi, ölmesi de olanaksızdır. Düşüncesi 
şudur:

“Oluşa gelen, yokluktan gelir. Yokluk düşünülemeyeceğinden 
oluş olanaksızdır.”

Doğa filozofları ise Parmenides’e onun tezleriyle karşı çıkarak 
doğumun kaynağının yokluk olmadığını öne sürerler. Oluşa 
gelmenin yokluktan olduğu fikri yadsındığında yokluk bir şey-
lerin ya da bir niteliğin yokluğu olarak ele alınır ve varoluş-
sal tanımını yitirerek sıfat olur. Parmenides bir şeyin/özelliğin 
yokluğunu sorun etmez. Yokluk varoluşsal tanımıyla sorundur 
onun için. Bu durumda: 

“Oluş, yokluktan gelir (sıfat bağlamı).

Yokluğu düşünemeyiz (varoluşsal bağlam).

O halde oluş düşünülemez.”

Burada ilk iki sav aynı bağlamda ele alınmadığı için yanıltıcı 
bir safsata ortaya çıkar. 

Empedokles, tüm değişikliklerin hep var olandaki yeni düzen-
lemeler olduğunu söyler. 4 unsur aşk ile birleştiğinde doğum, 
nefret ile ayrıştığında ise ölüm gerçekleşir. Yani tüm oluşun, 
değişimden ibaret olduğu, doğa filozoflarının sloganıdır. 

Herakleitos’un değişim kuramı “her şey akar” (panta rey) 
mottosuyla anımsanır ve eleştirilir (Kratylos diyaloğu). Oysa 
onun kendi yazılarında bu cümle “Hen panta rey” olarak geçer 
ve “her şey Bir olarak akar” anlamına gelir.

Anaxagoras doğa filozoflarının görüşünü benimsemekle bir-
likte onların 4 unsurdan herhangi birini temel almasını eleşti-
rir. Evreni oluşturan öğelerden herhangi birinin evrenin yaratı-
mında temel ilke olamayacağı fikriyle temel ilke olarak nous’u 
(akıl) öne sürer. 

Parmenides diyaloğu daha çok genç Sokrates ile Parmenides 
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dönüşür. Tohuma bakınca gerçeği görmektir episteme. Bu da 
ancak logos aracılığıyla gerçekleşir.

Timaios’da evren düzeninin en temel ilkesi iyidir “To Agathon”. 
Hem yaratıcı ilke hem de doğa ile ilgili ilkedir. Eril olan akılda-
ki iyilik idesinin (sebep) dişil olan khora’yı döllemesi ile düzen 
ve güzellik olan kozmosta imgeler (sonuç) açığa çıkar. 

“Yaratan iyi idi. Hırs duymadığından her şeyin olabildiğince 
kendine benzemesini istedi.” 

Âlemin Ruhu/Nefsi (Kozmos Psukhe)

“Nedir o daima oluşa gelen (genesis) ama hiç olmayan (uk 
on) ve nedir o hep olan (on) ama hiç oluşa gelmeyen?” diye 
soran Timaios, önce makrokozmos yaratımı ile başlar. Platon 
da Presokratikler gibi gezegenler, güneş, ay ve yıldızların dün-
ya etrafında döndüğünü düşünür. Kopernik’e kadar bilimin 
paradigması budur. Kozmos küre şeklindedir, öngörülebilir, 
düzenli hareketleri vardır. Hareketin temeli ruh olduğundan, 
kozmosun da bir ruhu olduğu sonucunu çıkarır. 

Varlığın (on), güzel olan iç düzeninin aklı nous’tur. Ruh (psuk-
he), hareketin ilkesi, dünya da bedeni ve ruhu olan bir canlı 
varlıktır.

“Zekayı ruha, ruhu bedene koydu. Evren, canlı varlık Tanrı 
kayrası ile yaratıldı. Özleri bakımından bütün canlı varlıkları 
içine alan, gözle görünür bir tek canlı varlık. En güzel, en ku-
sursuz. Evren birdir…”

Âlemin ruhu tamamıyla rasyoneldir ve Timaios bunu anlatır-
ken bir dizi matematiksel tanım ortaya koyar. Demiurgos’un 
kozmosu yaratırken çift ve tek sayıların aralarındaki oranları 
nasıl düzenlediğini anlatır bize. Bunların aritmetik ve harmonik 
ortalamalarının birbirine oranının tüm dizi boyunca sabit oldu-
ğunu gösterir. Bunu müzikteki skala ile eşitledikten sonra da 
bu oranların tüm kozmosta geçerli olduğunu söyler. Böylelikle 
de dünya ruhunun tamamıyla akla dayandığı ve matematiksel 
olduğu sonucuna varır. Asırlar sonra Galileo da “Tanrı’nın dili 
matematiktir,” diyecektir. 

Sofist diyaloğunda 5 büyük cins (magistegene) Varlık (on), ay-
nılık (thauton), gayrılık (tateron), durağanlık (statis) ve hare-
ket (kinesis) olarak belirtilirken, Timaios diyaloğunda âlemin 
ruhu 3 cins ile açıklanır. Bunlar “töz/cevher (osia), aynılık 
(thauton) ve gayrılıktır (tateron)”. Bu üçü birbirine karışmak-
sızın birlikte ayrılıp birlikte bir araya gelirler. Platon’da gayrı-
lık (arithmos) ve aynılığı (eidos) bağlayan (mathematos) töz 
(osia); değişende değişmeyendir. 

Platon felsefesinde ne orta ne de uçlar bağımsızdır. 

“İki şeyi birleştiren üçüncü bağ, en iyi kaynaştıran olduğunda 
en güzel bağdır.” der Timaos ve ruhun yaratımını şöyle anlatır: 
“Bölünmez, hep aynı tözle (osia) cisimlerdeki bölünebilir töz bir-
leşip ortalama (mezon) töz vücuda getirildi. Üçü tek biçim aldı.”

Bu üç cinsin mezon (ortalama) karakterde sunulması için arit-
metik ve harmonik ortalamalar hesaplanır. Ortaya çıkan değer-
lerin oranı değişmeyen, tekrarlayan bir örüntüdür.2

2  Aritmetik Orta: a+b/2  Harmonik Orta: 2ab/a+b   Mezon = AO/HO   
Tüm dizide sabit.

Timaios

Platon bu diyalogda bilen kişinin düşüncesini (dianoia) temel-
lendirir. Gerçek bilgiyi (episteme) sanıdan (doksa) arındırır. 
Politeia’da idealara odaklanan Platon’un felsefesinin yalnızca 
evrenselleri temellendirdiği görüşü Raphael’in resminde göğü 
işaret etmesine dayandırılır. Oysa aynı resimde dikkat edilme-
si gereken asıl detay, elinde tuttuğu kitabın Timaios olmasıdır. 
Timaios’un tamamıyla doğa felsefesi üzerine olması, Platon’un 
asıl temellendirmek istediği şeyin içinde yaşadığımız evren 
yani geçici varlık (meon) olduğunu gösterir. Meon, dunamis’in 
(bilkuvve) etki-tepki ortamında oluşturduğu geçici varlıktır.  

Varlıktan (on) oluşa (genesis) nasıl geçildiğini anlatan diyalog 
Sokrates, Timaios ve Kritias arasında geçmektedir. Timaios, 
İtalya’dan gelmiş bir astronom ve matematikçidir. Büyük bir 
olasılıkla Pythagoras’ın eğitiminden geçmiş bilge bir kişidir. 
Diyaloğun başında evrenin yaratılışını (makrokozmos) ve ev-
renin kökenini (mikrokozmos) anlatır. Daha sonra insan be-
deni ve insan doğasını açıklamaya girişir. Kozmoloji, kimya, 
biyoloji gibi alanları içeren kapsamlı bir bilim kitabı olmasının 
yanında ruh ile ilgili açıklamaları da oldukça dikkat çekicidir. 

Sokrates, evrenin, dünyanın doğuşu (kozmogoni) hakkında 
Presokratikler ile benzer görüşlere sahiptir. Dünya merkezli, 
küresel, öngörülebilir düzenli hareketlerin ruh kaynaklı olma-
sı gerektiğini düşünür. İlahi zanaatkâr Demiurgos uyumsuz ve 
düzensiz hareket halindeki düşünülür idealar (eide) dünyası-
na düzen vererek onların dünyadaki görüngülerini/suretlerini 
(eidolon) oluşturur (mimesis). Buna önce aynı olanı (kendilik: 
thauton) seyretmekle başlar ki bu geçici değil, süregelen bir 
seyirdir. 

Düzen verme işleminin gerçekleştirildiği alan (khora) hazne 
diye adlandırılır. Anaximandros’un üzerinde durduğu aperion 
(sınırsız) kavramına karşılık gelir. Varlığın haznesi (khora) sü-
rekli değişimin olduğu, birbirinin hem nedeni hem de sonucu 
olan kuvvetlerin (dunamis) etkileşim alanıdır. Bu, kuyruğunu 
ısıran yılan olarak betimlenmiştir. Demiurgos ilksel çorba diye 
adlandırılan bu ortama düzen vererek onu kozmos (düzenli, 
güzel) haline getirir. Bunu da sınırsız olanı (dunamis) sınırlıya 
yani nitelik (eidos) ve niceliğe (arithmos) dönüştürerek yapar. 
Varolanların damgalandığı, sınırsızın damgalanmak (toupon) 
suretiyle sınırlıya dönüştürüldüğü yerdir hazne (khora). Bu 
damgalanma ise mathemathos üzerinden gerçekleştirilir. 

“Tanrı’nın zorunluluk özünün isteyerek kabul ettiği oranda 
her şeyi ahenkli bir orantı içinde düzenlediğini düşünmeliyiz” 
diyen Timaios matematiğin/ ölçünün değerini ortaya koyar. 
“Sayı yoluyla kavramadıkça sınırsızlık seni bilge yapmaz,” 
diyerek zamanı da ezeli ve ebedi olanın (kairos) sayıya göre 
hareket eden sureti (khronos) olarak tanımlar. Zaman bir eidos 
değil, (eikon) ikon/imge olarak ölmez özün örneğine göre ku-
rulmuştur. Zaman ve evren birliktedir ve gerektiğinde birlikte 
yok olacaklardır. 

Determinist olmayan bu yapı, günümüz kuantum fiziğini an-
dırır. Khora, maddenin henüz oluşuma geçmeden önce bulun-
duğu ortam olarak bir nevi anne rahmi ya da toprak gibi düşü-
nülebilir. Anne (khora) yalnızca doğurmakla kalmayıp sürekli 
emzirmektedir de. Tohum olan dunamis, burada fideye (kinesis) 

arasında geçer. Öğrencisi Zenon konuşmalara fazla katılmaz. 
Diyaloğun sonunda Bir ve Çok’un diyalog yoluyla anlaşılamaz 
olduğu ortaya çıkar. Bunun için karşı savlar tek tek irdelenir. 

- BİR eğer birse; bütün ve parça olamaz. Başı, sonu, ortası 
da yoktur. Biçimsiz, sınırsız, devinimsizdir. Duradurmaz da. 
Aynı da değildir, gayrı da. Benzer de değildir, benzemez de. 
Bir varlıktan pay almaz. O halde Bir yoktur! Bir yoksa onun 
adı (onoma), söz (logos), bilgi (episteme), duyum (aesthesis), 
sanı (doksa) olamaz. Zamandan pay almaz. 

- BİR eğer varsa; bütün ve parça, sayılar vardır. Sınırlı ve son-
suzdur. Başı, sonu, ortası, biçimi varır. Hem devinir hem dura-
durur. Hem aynı hem gayrıdır. Özdeştir, eşitsizdir. Zamandan 
pay alır. Adı, sözü, bilgisi, duyumu, sanısı olur. 

- BİR hem var hem yoksa; bu durumda değişme ve oluş 
anlatılır. 

- BİR varsa ve öteki nesneler ondan pay alıyorsa; olumlu, 
almıyorsa olumsuzdur.

- BİR yoksa, var olmamak göreliyse; kendine benzer, kendiyle 
eşit, varlıktan, devimden, duradurmadan, oluştan pay alır. 

Bütün bunlar tek tek irdelendiğinde Bir ve Çok anlatımının bizi 
çıkmaza soktuğu (doksa) ortaya çıkar. “Bir ister olsun ister 
olmasın, Bir’in kendisi ve öteki nesneler açısından kendi iliş-
kilerine göre ve karşılıklı ilişkilerine göre hepsi her şekilde 
olur ve öyle olmazlar. Öyle görünürler ve görünmezler.”

Platon’un yaşlılık dönemine ait olan Parmenides ve Sofist di-
yaloglarında görünen içrek felsefesi varlık ve yokluğun, Bir 
ve Çok’un birliğidir. Spekülatif olduğundan ancak yansımalı 
düşünebilenler için açıktır. 

Sofist

Sofist diyaloğu, Sokrates, Theodoros’un konuğu Elea’lı 
Yabancı ve genç Theaitetos arasında geçer. Sofistin kimliğini 
tanımlama çabası olarak başlayan diyalog çok derin felsefi çı-
karsamalarla sonuçlanır. 

Sofistler, Atina’da özellikle geliştirdikleri hitabet (retorik) ve 
tartışma (eristik) sanatı ile toplumu etkilediklerinden zengin ve 
üst sınıf gençler üzerinde çok etkili bir zümredir. Bilgin, bilgili, 
öğretmen anlamındaki sofist kelimesi Sokrates’te bilgiç, bilgi 
tüccarı olarak dönüştürülmüş ve bir nevi alay konusu olmuştur. 

"Sofisti ararken filozofu mu bulduk" der Yabancı. Her ikisini 
de tanımak zordur. Sofist var olmayanın karanlığına sığınır.  
Filozofun bulunduğu yer öyle parlaktır ki çoğunluğun tinsel 
gözü uzun süre tanrısal olana bakmaya dayanamaz.  

Bilge de (sophos), bilgiç de diyalog ve hitabeti kullanır. Sofist, 
diyalog yoluyla sunduğu çelişkileri sürüncemede bıraktığı için 
avını parçalayıp ortada bırakan kurt olarak nitelenir. 

Yabancı, babamız dediği Parmenides’in gitme dediği yerden 
gideceğiz derken (üzülerek) bunun bir nevi baba katli olacağını 
belirtir. Ne var ki felsefe yapmanın yolu budur ve felsefe tarihi 

de katliamlar tarihidir.1

Parmenides’in varlığı ve onun dinginliğini temel alan öğreti-
sinde gitme dediği yer, Herakleitos’un temellendirdiği yok-
luk ve oluş kavramlarıdır.  Yabancıya göre ise “filozof ne bir 
ya da çok ide (kavram) kabul ederek bütünü dinginlik olarak 
açıklayanlarla uzlaşır, ne de varlığa kaçınılmaz bir hareketi 
verenlerin en küçük bir sesini bile dinlemek bağışında bulunur; 
tersine o, tıpkı çocuk dileklerinde olduğu gibi hareketsiz olanla 
hareket edenin tümüne yani varlığa (on) ve bütüne (holon) her 
iki özelliği (hareketi ve dinginliği) katmak zorunda kalır.”

Platon böylece yalnızca duyusalları veya ideaları temel alan gö-
rüşleri eleştirir ve bunların ötesine geçerek Parmenides’i aşan 
bir bilinç ortaya koyar. Varlığı (on) oluşa açmak suretiyle felse-
fe tarihinin uzlaşmaz ikilisi olan Parmenides ile Herakleitos’u 
bir araya getirmiştir.  

Sofist diyaloğunda 5 büyük cins kavramı işlenir: varlık 
(on), hareket (kinesis), dinginlik (statis), aynılık (thauton) 
ve başkalık (tateron). 

Bu kavramların birbiriyle bağıntısı için önemli bir bilime ge-
rek vardır der, Platon. Her şeyi ayırma eğitimsiz, felsefe dışı 
kafanın işidir. 

“Kavramlar birbirleriyle birleşebilirler ve varlık ile gayrılık 
alanı tüm kavramları onların birbirleriyle karşılıklı bağıntıla-
rıyla birlikte içine alır.”

“Gayrılık varsa bu, varlığın karşıtı olduğunu değil, varlıktan 
ayrı olduğunu gösterir.”

“Yokluk, varlık-içeriği bakımından varlıktan aşağı değildir.”

Yabancı bunları söyledikten sonra “Yokluğun varlığını sergi-
lemekle kalmayıp onun özünü oluşturan kavramı da (gayrılık) 
gösterdik” der ve devam eder; “Gayrılık kavramını tüm varo-
lanlar üzerinde yayılmış olarak gösteriyorduk bu nedenle gay-
rılığın her bir bölümünün gerçekte yokluk olduğunu gösterecek 
kadar yürekli olduk.”

Hareketin dinginleşmesi ve dinginliğin harekete geçmesi ola-
naksızdır. Onlar birbirleriyle değil, ancak (on) varlık ile bir 
araya gelebilirler. Her biri diğer ikisinden ayrı (tateron) ama 
kendileriyle aynıdır (thauton).  

1  Zeus’un çocuklarını yiyen babası Khronos’u katli misali.
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“9/8 9/8 256/243 9/8 9/8 9/8 256/243 9/8 9/8 256/243 9/8 9/8 
9/8 256/243……”3

Yaratım ilkesinin sayılar ve müzikle ilişkisi daha önce 
Pythagoras tarafından ortaya konulmuş Hermetik kaynaklı bir 
yaklaşımdır. 

9/8 müzikteki tam, 256/243 ise yarım tona karşılık gelir.

Platon buradan kozmosun ruhu olduğu için canlı olmasının ya-
nında akıllı da olduğu sonucunu çıkarır. Benzer olarak insan 
ruhu da kozmos ruhu ile aynı yapıda olduğundan akıl sahibidir. 

Timaios, yukardaki diziden kozmosun nasıl oluştuğunu anlatır-
ken gene aynı ve gayrı cinslerini kullanarak gezegenlerin yö-
rüngelerini tanımlar. Bölünmeyen aynı töz sağa, bölünen gayrı 
töz sola hareket eder. Gayrı tözün iç içe 7 yörüngesi vardır. 
Bunlardan üçünün hızı aynı, dördünün farklıdır ama hep bir 
orantı vardır.

Timaios, buradan mikrokozmos alanına geçer: “Evrenin göv-
desi dört öğeden yaratılmıştır; ahengini orantıdan alan evren, 
dostluğu da yaratılışındaki bu şartlardan almıştır; tam bir bü-
tünlüğe kavuştuktan sonra artık kendisini birleştiren kuvvetten 
başka hiçbir kuvvetle bölünmez olmuştur.”

5 temel unsurun oluşmasını anlatırken gene geometriyi temel 
alır. Geometri, kuvvet dengelerinin ussal gösterimidir. Tanrı, 5 
unsuru mükemmel olarak biçimlendirirken de iyiliği (to agat-
hon) temel almıştır. 

Demiurgos, mükemmeli üçgenlerden oluşturur. Mükemmel 
olan, yarı eşkenar üçgendir (90, 60, 30 derecelik açılardan olu-
şan). Yoğun ve yavaş olan su, havadan, hava da ateşten daha 
çok üçgen içerir. Sadece ateş, hava ve su dönüşüme tabidir. 
Toprak ise diğer öğelere dönüşmediğinden üçgen değil, küp 
şeklindedir. 

6 tane yarı eşkenar, bir simetrik eşkenar üçgen oluşturur. 
Bununla çokyüzlüler elde edilir:
4 üçgen à kare,                    6 kare à küp       Toprak

3  Hesaplamalar için bkz: https://www.coursera.org/learn/plato/lecture/
ybPPZ/the-world-soul

Pythagoras, biçimin belleği sakladığını ve mükemmel biçi-
min küreye en yakın olan on iki yüzlü olduğunu düşünüyor-
du. Elementi de evrenin yapısını oluşturan ruh ya da ether’di. 
Timaios da Tanrı’nın evrene son şekli verirken 12 yüzlüyü kul-
landığını söyler. 

İlginç olan bu unsurların atomlarının kristal oluştururken ay-
nen Platon’un (Pythagoras) tanımladığı eşkenar çokyüzlüler 
şeklinde diziliyor olmalarıdır.4 2006 yılı Nature/Şubat dergi-
sinde yeni keşfedilen on iki yüzlünün altın-paladyum atomları-
nın kristal yapısında tespit edildiği bilgisi yayınlanmıştır.

Hermetik öğreti “Yukarıdaki neyse aşağıdaki odur,” der. Bir 
Platon hayranı olan Kepler de tüm hayatını makrokozmosun 
yapısının iç içe geçmiş bu şekillerden oluştuğunu ispat etmeye 
adamış, ne yazık ki bunu gösterememiştir.  

Timaios, kitabın bundan sonraki bölümünde insan bedenini 
açıklamaya girişir. Bir biyoloji kitabı niteliğindeki açıklamalar 
çok detaylı ve çarpıcıdır.

Hazine 

Anlamsız hayatın sanki mağara,
Vakit varken dön de ışığı ara.
Ne gölge gerçek ve ne de sıra,
Zincirini kıran güneşi bulur.

Gizli Hazine saf idrakinde,
Daim güç üretip güç derlemede,

Anlama erişir bilindiğinde,
Yaşama geçerek devinip durur.

Kaynaklar:

Metin Bobaroğlu, Platon Dersleri
Oğuz Haşlakoğlu, Platon Dersleri / Youtube 
Hegel, Felsefe Tarihi/Platon
Manly P. Hall, Tüm Çağların Gizli Öğretileri     
Platon, Timaios
Platon, Parmenides
Platon, Diyaloglar

Coursera online kursları: 

Ancient Philosophy: Plato & His Predecessors, University of 
Pennsylvania
Reason and Persuasion, National University of Singapore 

4  http://www.dusunuyorumdergisi.com/platon-katilari/

Mağaranın içinde sıkışıp kalanlar, gölgeye ‘hakikat’ diye sarılırlar.

Bir sözün benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanılmasına eğretileme (istiare-teşbih) denir. Sanat ve 
edebiyatta bir enstrüman gibi kullanılan eğretileme aynı zamanda anlaşılması güç bir konuyu dinleyicinin 
idrak düzeyine taşımanın yöntemidir. Platon’un mağara anlatımı bunun en iyi örneklerindendir.

Bir grup insan mağaranın içindedir. Ömürleri bu mağarada geçen insanların elleri ve ayakları zincirli, yüzleri 
mağaranın duvarına dönüktür. Mağaranın duvarına yansıyan birtakım gölgeler vardır. Bu gölgelerin neyin 
gölgesi olduğunu mağaradaki insanlar bilmezler. Onlar için gölgeler gerçekliğin ta kendisidir. Oysa mağara-
nın içine bir ateşin ışığı sızmaktadır. Gölgelere neden olan şey odur. Ateşin önünden geçen insanlar, hayvanlar 
ya da nesnelerin gölgesidir o duvara yansıyan. Zincirlerden kurtulup duvara bakan yüzünü mağaranın çıkı-
şına çevirmediği sürece içeride bulunan insanlar için yaşam, bir gölge oyunundan ibarettir. Tıpkı Hacivat ve 
Karagöz’de olduğu gibi.  

Bu yazı 30 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Pazar ekinde yayınlanmıştır.

DOĞAL BİLİNÇ
Platon’un mağara anlatımına ilişkin sayısız 
yorumla karşılaşmak mümkün. Bu yorumlar-
da genel olarak “doksa” (yanılsama-gölge) 
durumundan çıkmaya bir gönderme vardır. 
Mağaranın içinde bulunuş yani doksa, bir idrak 
edememe durumudur. Gölgenin bir hakikatin 
gölgesi olduğunu idrak edemeyip gölgeye ha-
kikat diye sıkı sıkı sarılmaktır. 

Mağaranın içi bize Hegel’in “doğal bilinç” de-
diği şeyi anlatır. Gerçekliği duyu deneyimin-
den ibaret sanan mağara insanı, 2022 yılında 
bir kentte yaşıyor olsa da genelde bu inanç üze-
rine yaşar ve ölür. Yani mağaradan hiç çıkmaz.

“YE, İÇ, KEYFİNE BAK! 
HAYAT KISA. YAŞAM 

BUNDAN İBARET”
“Bu” denilen şey, duyu nesneleridir; elma, 
masa, ev, sokak, insanlar, dünya ve en ni-
hayetinde evrene ilişkin her türlü görüntü. 
Platon’un mağarası içine evreni alan bir mağa-
radır. Eğer böyle ise mağaradan çıkmak nasıl 
mümkündür? Platon, “Sophos (bilge) ve eros 
(aşk) olmadan mümkün değildir” diyor. 

SOPHOS, EROS, GÜZEL
Sophos’un mağaradan çıkıştaki rolü Aristoteles tarafından 
askıya alındığı için literatür aracılığıyla Platon’la gerçek 
bir temas kurmak oldukça zordur.

Haşlakoğlu, sophos için şöyle diyor: “Kendini unutuluştan 
kurtararak hatırlayıp-bilmiş kimsedir.” Sophos’u yakın-
dan tanımak için Sokrates’i tanımak ne denli önemliyse 
Alkibiades’i de yakından tanımaya çalışmak gerekir. Şölen 
Diyaloğu, dialogos evreninde gerçekleşen sophos, eros ve 
güzel ilişkisini en iyi ortaya koyan metindir. 

Kendini bilen kişinin karakter aynasında “güzel”i (kalos) 
gören doksa bilincinin o güzele tutkuyla yönelmesi eros-
tur. Kişiyi mağaradan muhakeme değil bu yöneliş kurtarır. 
Saklandığı yerden açığa çıkacak olan şey, kişideki güzelin 
kendisidir. Bu anlamıyla sanat, kişinin kendisini sanat eseri 
olarak ortaya koyduğu kendini yaratma eyleminin adıdır. 

Kısa bir yazıda anlatması güç bu meseleyi, sanat aracılığıy-
la deneyimlemek isteyenlere İrem Nalça’nın çalışmalarını 
takip etmelerini öneriyorum. Son sergisi Londra Saatchi 
Gallery’de düzenlendi. Başarılı sanatçının Karagöz “hile-
baz” arketipi etrafında şekillenen çizimleri, gölge oyun-
larının da bir parçası olan kukla formundaki heykeller ve 
pandemi döneminde ürettiği “görkemli düşler sirki” adlı 
video çalışması zaman zaman sergileniyor. Mutlaka takip 
edilmeli. 

Hacivat’ın sözüyle kapatalım: “Yıktın perdeyi eyledin vi-
ran, varayım sahibine haber vereyim heman!”

Tetrahedron (4 yüzlü)           4*6=24 üçgen        Ateş

Octahedron (8 yüzlü)            8*6=48 üçgen  (2*24)       Hava

Icosahedron (20 yüzlü)         20*6=120  (24+2*48 (H2O))       Su 

Dodecahedron (12 yüzlü)     12 düzgün beşgen küreye yakın     Ether /Evren

Platon’un Mağarasından 
Çıkamamak

Ayşe Acar
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Takdim
Neden dövüşüyorsun?

Çünkü dans edip şarkı söyleyemiyorum!

Raund 1
Rocky, ‘kaya’ anlamına gelen rock sözcüğünden türemiş 
bir isim… Rocky filmini bilmeyen var mıdır? 70’lerin kült 
filmlerinden biri… Oscarlı üstelik… “Filmi izlerken, dikka-
timi çeken teolojik unsurları da hesaba katarsak, Hz. İsa’nın, 
‘Kilisemi bu kayanın üzerine inşa edeceğim’ sözüne bir gön-
derme var mı gerçekten hikâyede?” diye sordum.

Kenan da kendisinden emin bir ifadeyle, “Biraz abartmanın 
sakıncası yok,” diyerek tüm ukalalığını üzerine takındı ve 
şunları söyledi, “Gerçekle kurmacayı ayırt edemiyorsan, 
kasma! Bir önemi yok…”

Ardından bana Rocky filmini bir de bu gözlükle (teolojik 
bağlamda) izlememi salık verdi.

Raund 2
O günden sonra yüz kez izledim sanırım. Abartmıyorum. 
Edebiyat çalışmak için her buluştuğumuzda, mutlaka 
Rocky’den bahsederdi. İçim dışım Rocky olmuştu. Bir süre 
sonra film hakkında her şeyi biliyordum. Rocky’yi oynayan 
Sylvester Stallone hakkında bile bilmemem gereken bir sürü 
saçma detay biliyordum, mesela penisinin boyunu filan… 
Bu arada sünnetliydi… Neden mi? Çünkü bir Yahudiydi. 
Yahudilerde de Müslümanlarda olduğu gibi sünnet var, de-
meyin, sünnet geleneği Müslümanlara Yahudilerden geç-
mişti… Lakin sonunda ikna olmuştum. Hz. İsa, kilisesini 
“mahvolması kaçınılmaz da olsa ayağa kalkacak olan insan” 
imgesi üzerine inşa etmek istemişti. Film de bu imge üze-
rinde duruyordu. Boks sadece güçlü bir etki yaratmak adı-
na seçilmiş bir motivasyon aracıydı. Kısaca, sanatın saltık 

noktasını ifade etmenin en kaba aracıydı, boks bir şiirden 
farksızdı bu anlamda, çünkü Hegel’e göre saltık tin kendi 
bedenini sanata dönüştürürdü, bir boksörün de aslında bil-
meden yaptığı buydu: Bedenini çarmıha germek! Kutudan 
dışarı çıkmanın başka yolu yoktu!

Raund 3

Üniversite yıllarında (güzel sanatlarda okuyordu, edebi-
yata aşıktı, resim sanatına, mitolojiye ve felsefeye ilgisi 
vardı) düşük bütçeli, konulu porno filmleri bile çevirmişti, 
cep harçlığı olsun diye tabii ki… O dönemde, çevresi ona 
“Moby Dick” ya da “İtalyan Aygırı” lakaplarını takmıştı. 
Neden bu tuhaf isimlerin takıldığını tahmin etmek zor değil. 
Filmde Rocky de akvaryum balığına Moby Dick diye sesle-
niyordu. Moby Dick romanındaki katil balinanın, Freudiyen 
anlamda “uyuyan penis” (prenses değil) olduğunun keşfi ile 
Ay’a ilk insanlı uzay mekiği Apollo’nun inişi aynı yıllara 
tekabül ediyordu.

Raund 4
Fakat inançlı biriydi Sly; daha fazla sürdürmek istemedi 
ruhunun erosla gizli kaçamak buluşmalarını; derhal ma-
hallenin hahamına gitti. Ama hahamı kızdıracak bir laf etti, 
aslında espri yapmıştı, (Hz. Süleyman’ın cinsel gücü ile 
ilgiliydi sanırım espri, her neyse), haham da onu huzurun-
dan kovdu. Ama o pes etmedi, Endülüslü filozof Spinoza 
gibi yaptı, kurtuluşu Hristiyanlıkta bulabilirim, diye günah 
çıkartmak için bu kez kiliseye gitti. Siyahi İsa heykelinin al-
tında buluştuğu Güney Amerikalı papaz Peder Alfonso’nun 
sözleri onu tetiklemişti: “Evlat, günah çıkarmanın en güzel 
yolu, günah işlememektir. Eğer porno filmlerinde oynamak 
istemiyorsan, oynama kafi! Geçmişimi nasıl temizlerim diye 
soruyorsan eğer, o zaman büyük bir iş yap, pişmanlıklarına 
örtü olsun!”

Bir Hayat Dersi: 

Rocky Felsefesi
Kaan Demirdöven
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İsa’nın ölüm emrini veren St. Adrian’a gönderme) ile kutsal 
ittifakı kurması gerekiyordu. Bunun için her işini baltalayan 
Paul’u dengelemesi, dolabını başkasına veren Mickey ile 
hesaplaşması, utangaç Adrian’ı ise, kendisinin iyi bir çocuk 
olduğuna ikna etmesi gerekiyordu. Aralarındaki buzu erit-
menin en iyi yolu, birlikte buz pateni yapmaktı. Çivi çiviyi 
söker misali…

Raund 12
Ve vakit gelir!

Apollo, bir dizi salakça talihsizlikler sonucu Christmas 
Gecesi, Amerika kıtasını ilk keşfedenleri onurlandırmak, 
Amerikan rüyasının gücünü göstermek için dövüşmek iste-
diği silik bir tipi katalogdan seçer.

O kişi, tesadüfe bakın ki Rocky’dir.

Apollo işin şov kısmındadır. O gecenin sloganını bile bulur 
ve bundan heyecan duyar: “İtalyan Aygırı Apollo’ya karşı!”

Raund 13
Evet, dövüş Christmas Gecesi olacaktır. Yani Hz. İsa’nın 
çarmıha gerilip göğe yükseleceği ve yeniden doğacağı 
günde! Her şey dizgeye uygun olmalıdır. Kitapta yazıldığı 
gibi…

Bu yüzden maç öncesinde Rocky’nin Mesih gibi çocuklarla 
buluşması gerekir. O da antrenmanlarının sonunda Adalet 
Binası’nın meydanında çocuklarla buluşur. Erken öten ho-
rozu (ihanetin en yakınından geleceğinin işareti) yakalaması 
gerekir. O da yakalar.

Etini, aç kurtlara atması gerekir. TV şovunda buzhanedeki 
domuz etlerini çıplak eliyle döver.

Raund 14
Köşesine çekilmiştir Rocky. Antrenörü Mickey beyaz havlu 
atmayı teklif eder ama Rocky kabul etmez. Rocky’nin burnu 
kırılmış, gözler şişmiştir. Artık görmüyordur. Mickey’den 

Raund 5
Bu ilham veren ve motive eden sözlerden sonra, oyuncu 
olmaya karar verdi İtalyan Aygırı. Güzel rollerde oynarım, 
şöhret olurum, paramı kazanırım, diye hayal etti her halde… 
(Bazen düşünüyorum, kilisede de umduğu yanıtı bulama-
saydı, Rocky nasıl bir film olurdu acaba? Çünkü eminim 
Buda tapınağında aradığını bulamayınca camiye gidecek-
ti, belki de gitmişti, kim bilir… Çünkü filmde gözden ka-
çan İslami bir unsur vardı, onu sadece Kenan fark etmişti!) 
Yüzünün sol alt kısmı felçli doğmuştu Sly ve bu yüzden ya-
muk ağızlıydı, konuşması da düzgün değildi.

Tam bir “çirkin”di anlayacağınız. Rol bulması zordu bu hal-
de. Avrupa’nın dadaist kalemi, İngiliz şair ve boksör Arthur 
Cravan’ın* yüz hatlarını andırıyordu yüzü.

Bunun farkındaydı Sly, Güzel ve Çirkin masalı, en sevdiği 
masaldı! Ve Jacques Derrida’nın yapıbozumu felsefesinden 
etkilenmişti.

Raund 6
Sylvester Stallone, yazar William Gibson’un “Sıfır Noktası” 
romanında ileride Matrix’in yaşanacağı ilk üç şehirden biri 
olarak bahsettiği New York’a geldiğinde kimse ona iş ver-
medi. Cebinde parası da kalmayınca köpeği Butkus’u** sat-
mak zorunda kalmıştı. Bir gün takıldığı lokalde, o dönemin 
efsanevi boks şampiyonu Muhammed Ali’nin bir maçını iz-
lerken Ali’nin konuşması ona ilham kaynağı oldu ve 1818 
no.lu odasına kapanıp Rocky senaryosunu 3 günde*** yaz-
dı. Sonra bir prodüktör bulup onu ikna etti ve düşük bir büt-
çeyle anlaştı. Gerisini biliyorsunuz. Aldığı ilk parayla önce 
köpeğini geri aldı. Filmde oynattığı köpek “Butkus” kendi 
köpeğidir. Böylece Rocky filmi Sylvester’ı 1976’da ben 1 
yaşımdayken Oscar’a taşıdı.

Raund 7
Şeytan Prada Giyer’den 30 sene önce, Marilyn Monroe’nun 
doğumundan 50 sene sonra, 70’li yılların ortasında, 
Amerikan rüyasının gölgesinde kalmış eski bir başkent olan 
büyük ve kalabalık Philadelphia’nın arka sokaklarında rutu-
bet kokan bakımsız izbe bir evde başladı hikâye…

Gerçek bir dram mı demeliyim, yoksa dramatik bir gerçek 
mi? Ona siz karar verin.

Dedim ya, ben o zaman 1 yaşındaydım. O da yirmilerin-
deydi… 18 yaşında büyük umutlarla Amerika’ya gelmişti 
Amerikan rüyasının peşinden… İtalyan mahallesinde mafya 
babalarının yanında bir nevi getto Robin Hood’luğu yapan 
ağır ağabeylerinin koruması altında, kenar mahalle salonun-
da boksa başlamış, zamanla ağır sıklet profesyonel boks li-
ginde ucuz ve paralı maçlara çıkmış, geri kalanında mafya 
için tahsilatlarını yapmayanların parmaklarını kıran ve ha-
yattan okkalı beklentisi kalmamış bir serseri olmuştu.

Raund 8
Esprili, cana yakın ve bir şekilde hayatın ona belki de bir 
hediyesi, çocuksu ruhu diri bir serseriydi.

Evet, aslen İtalyandı…

Belirgin fiziksel özelliklere sahipti: Mesela orta boyluydu; 
ne uzun ne kısa… İri ve hantal bir yapısı vardı. Koca kafa-
lıydı, güçlü elleri vardı. Yamuk ağızlıydı, iri burunluydu… 
Yaylana yaylana yürür, yaya yaya konuşurdu. Saflığı, onu 
bir Anadolu çocuğu yapıyordu adeta.

Raund 9
Gerçi Anadolu’yu Küçük Asya, Akdeniz ve İyonya bölgesi 
olarak düşünürseniz bu çok normal…

Şiveli İngilizcesiyle argo diyebileceğimiz bir lügate sahip-
ti ama saygılı biriydi. Saygı gösterirsen, saygı görürsün 
gibi kaba ve denklemi kendinden hatalı bir düstura sahipti. 
Çünkü saygılı davransa da henüz kimseden saygı görmü-
yordu. Yine de kendisinden yaşça küçük Mary’den bile ders 
alabilecek olgunluktaydı. Çok zeki biri değildi. Zaten baba-
sı da onun boksör olmasını istemişti.

Raund 10
Ailesinin ne olduğunu bilmiyorum. Bazı tahminlerim var 
sadece…  Amerika’ya gelmeden önce İtalya’da ölmüş 
olabilirlerdi.

Genç bir İtalyan, Philadelphia’nın arka sokaklarında tek 
başına yaşıyordu. Philadelphia benim için özel bir sözcük-
tür. İncil’de geçen Yedi Kilise’den birinin adıdır. Anlamı da 
“Vajina-Sever” gibi kabaca tasvir edilebilir. Daha felsefi 
bir ifadeye taşımak gerekirse, “Üretkenliğin Dostu”, “Dişil 
Gücün Koruyucusu”, “Yaratıcı İlkenin Hizmetkarı” gibi an-
lamlar da üretebiliriz.

Felsefe kelimesinin Grekçe kökündeki Philo-sophia’daki 
Philo ile Phila aynı kavramlardır. Mısırlı filozof Philon da 
Philo-On, “Varlığın Dostu” anlamına gelmektedir.

Raund 11
Fakat hayaline ulaşmak için önce, Apollo (Yunan Zekâ 
Tanrısı, geceyi temsilen siyahi bir şampiyon) ile yüzleşmek 
zorundaydı. Apollo onun kemiklerini kıracak, etini lime 
lime edecekti. İnanca, umuda ve sevgiye ihtiyacı vardı. 
Sevdiği kız Adrian’ın ağabeyi kavgacı Paul (Hristiyanlığın 
kurucu St. Paul), “şimşek ye, gök gürültüsü sıç” mottolu ge-
çimsiz antrenörü Mickey (Hristiyan teolojisinde başmelek 
Michelangelo, İslam’da Mikail melek, doğa olaylarını yöne-
tir, şimşek, fırtına…) ve bakire, utangaç ve zor kadın Adrian 
(Varlığın örtüsü anlamına gelen Hadrian isminden Mesih 
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göz kapaklarını kesmesini ister. Zil çalar. Maç başlar. Yüzü 
darmadağın olmuştur Rocky’nin. Yediği ağır darbeler sonu-
cu kan revan içindedir. Hakem saymaktadır: 1,2,3,4,5,6...

Zar zor ayağa kalkar Rocky. Kalkmak zorundadır. Mickey 
ve Paul, köşelerinden “Kalkma!” diye bağırmaktadırlar. 
Ama o kalkar. Apollo, onu bu halde görünce, merhamete ge-
lir. Yine de o bir şampiyondur. Gereğini yapmalıdır. Rocky, 
ayakta zor durmaktadır.

Raund 15
Son raundda, Rocky, bekler, bekler ve işte o an gelir! 
Hayatının anı! Apollo’nun kaburgasını çatlatır. Rocky’nin 
“kaya” kadar sağlam son yumruğu, ben ona “kaburga çat-
latan” diyorum, bir mucizeden farksızdır adeta. Çünkü o 
andan itibaren artık Rocky için hayat yeni başlar. Filmin 
sonu, başlangıçtadır sanki… (ilk ve son = Alfa ve Omega! 
Hayatın, Tevrat’ta Âdem’in kaburgasından başlatıldığı-
nı unutmayalım) Puan farkıyla Apollo kazansa da Rocky, 
onun karşısında yıkılmayarak gönüllerin şampiyonu olmayı 
başarır.

Coşkulu kalabalık, “Rocky, Rocky, Rocky…” diye bağır-
maktadır. İnsanlar ayakta onu alkışlamaktadır. Fotoğraf ma-
kinelerinin ışıkları ardı ardına patlamaktadır, insanlar teza-
hüratlarına devam ederken o bir şey işitmez. Aklında sadece 
karanlıkta parlayan ışık vardır: Adrian!..

Onu ringin ortasında o şekilde gördüğünüzde, gözünüzün 
önünde adeta bir Orta çağ ressamının fırçasından çıkmış bir 
Golgota Tepesi veya Göğe Yükseliş manzarası canlanır.

Kapanıs
İsa, “ilk ve son benim” diye bağırır. Neden mi? Bu detayı 
da atlamamış Sly! Filmin ilk sahnesindeki eski kilisedeki 
“Agaphe” imajı ile filmin son sahnesindeki “Yo, Adrian, 
seni seviyorum,” sözü, bir Ouroboros (kuyruğunu ısıran yı-
lan) gibi kavuşmuştur. Çünkü Agaphe, öyle bir sevgidir ki 
kişi, agaphe ile sevdiği insanlar için etini kemiğini gözü-
nü kırpmadan parçalayacak derecede feda eder! Buna Pieta 
ya da Pelikan Sevdası da denir. Kendisini, sevdikleri için 
(bir başkası için) hırpalayan Çirkin ve Güzel, son sahnede 
birleşirler. Film boyunca ‘kırmızı’ şapkalı (başlıklı) Adrian 
kızı da artık şapkasızdır. Uyuyan prenses uyanmış, kurbağa 
prense dönüşmüş, utangaç kız kabuğundan çıkmış, kırmızı 
başlıklı kız kurduna âşık olmuştur.

İşte böyle!

Tekrar izlenir derim.

Kroseler:
* Rocky’nin ringde konuşan boksör imgesi ile yaratmasının 
altında, boks yaparken şiir okuyan Dadaist boksör Arthur 
Cravan’ın olduğunu iddia edenler bile oldu.

** Butkus, Latince bakire demektir. Rocky, sevdiği kız 
Adiran’ın çalıştığı pet dükkanından satın alır Butkus’u… 
Yani, Adrian bakiredir.

*** ‘… senaryoyu 3 günde yazdı’ sözü: Bu söz bana Hz. 
İsa’nın İncillerin birinde, “Ben, bu mabedi yıkar, 3 günde 
yeniden inşa ederim,” sözünü çağrıştırdı.

Aparkat:
İşte, hayatım boyunca kendime rehber edindiğim Rocky’nin, 
onu kurmaca olmaktan çıkarıp “gerçek” kılan sekiz altın kuralı: 

1- KİMSEDE SUÇ ARAMAYIN
2- MİNNET DUYUN
3- TAVİZ VERMEYİN
4- KENDİNİZE ŞANS VERİN
5- VEFALI OLUN
6- BAĞIŞLAYICI OLUN
7- YÜZLEŞMEKTEN KORKMAYIN
8- NE OLURSA OLSUN PES ETMEYİN

Knockout:

Filmden çıkardığım ders şuydu: Hayat ne kadar sert olursa ol-
sun, çivi çakmaya hazır olacaktım. Çekiç olacaktım. Şimşek 
yutacak, gök gürültüsü sıçacaktım ama tehlikeli biri olacaktım. 
Artık ben de bir boksördüm, eli kalem tutan, lirik bir bok-
sör… Ucuz maçları geride bırakmıştım. Bekliyordum. 
Apollo’nun İslam mitologyasındaki karşılığı ile Ebu 
Eliyah’ın kataloğu açıp, bu kez de Şehir Hafiyesi ile dövüş-
mek istiyorum demesini bekliyordum.

Not: Bu yazıdaki raundlar, Rocky filminin sonundaki 15 ra-
undluk maçın her birinin epistemik izahatlarına, yani kök-
saplarına göndermeleri içerecek şekilde bölümlenmiştir, 
rastgele bir dağılım değildir.

 
İyi seyirler.

Ad-kavram-nesne arası ilişkilerde, olanaksızlık-zorunluluk-o-
lumsallık kiplerinin “Felsefe” ad ve kavramına uygulanımı

Filos-sofos: (Felsefe) Bilgi Sevgisi:
Felsefe sözcüğü etimolojik olarak bir duygunun adıdır; bu 
duygu “Bilgi sevgisidir”, öyle ise felsefe adının nesnesi, bil-
ginin yarattığı “sevgi duygusudur”. Bu içerik ad-kavram nes-
ne ilişkilerinde sınırlama ve olumsuzlamadır.

Her belirlenimin bir olumsuzlama-sınırlama, her olumsuzla-
ma ise sınırlamadır bu nedenle bir belirlenim olması apriori 
ve aksiyomatik bilgi ve yasadır, yasa varlığın ve kavramın 
ona göre oluştuğu şeydir. Her “yasa” saltık öznedir, özne ola-
rak yasa varlığın ve kavramın içinden geçerek onları oluştu-
ran değişmez kalıp-formdur.  

Felsefe adının-nesnesinin doğal olarak kavramının belirleni-
mi ve olumsuzlaması da zorunlu olarak yasadışı veya yasaya 
aykırı değil yasaya tabi olmalıdır. Bu nedenle felsefe kavra-
mının olumsuzlamalarını ve sınırlarının ötesini, belirlenimler 
olarak alamayız, tıpkı belirlenimlerini olumsuzlama olarak 
alamayacağımız gibi. Çünkü böyle yapmak yasaya uymaz, 
yasaya uymayan bir şey ise yapılamaz.

Ad ve nesne ilişkisi, zeminini bilme isteminden alır çünkü 
bilinecek şey önce öteki şeylerden ayrılarak tespit edilmelidir, 
bu ayırma “bir şeyi” bilginin nesnesi yapar, nesne de bilme 
amacı ile ayrımı yapanı özneye dönüştürür çünkü bilgi zorun-
lu olarak özne ve nesne ilişkisini gereksinir.  Bilen biri olarak 
özne, bilenecek bir şey olarak ise nesne.

Nesne nesneldir bilgisi sabittir, bilgisi değişen genişleyen, 
dağılan, toplanan, belirsizleşen ve netleşen ise öznedir. Bil-
me çabası içinde olandır, çünkü bilgisizlikten bilgiye doğru 
oluşur. Nesnenin kendisinde ise bir genişleme, bir daralma, 
belirsizlik ve netlik olmaz, çünkü kendinde sabitededir; Nes-
ne sözcüğünün etimolojisinde “ne-ise” o olduğu gibi.

Felsefe ve Onun Nesnesi Dikkate 
Alınarak Yapılan Ad-Kavram-Nesne 

İlişkisine Dair Bir Tartışma
Coşkun Özdemir
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Bu nedenle, ad ve ad’ın nesnesinin belirlenimden ile-
riye doğru her dışsal genişleme nesnenin genişleme-
si değil, nesnenin olumsuzlamasının pozitif belirle-

nim olarak alınması demektir. Bu durum, ad – nesne ilişkisi 
için olanaklı değildir, biz olanaklı görsek de. Eğer kavramda 
bir genişleme olacaksa nesneye bağlı daha derine, nesnede 
henüz bilinmeyene doğru bir genişleme olmalıdır, nesnenin 
dışına doğru değil. Tersi durum, yani nesneyle ilintili olma-
yan, nesne dışına ve daha doğrusu başka nesnelere doğru bir 
kavramsal genişleme, nesnellik yerine öznelliğin kapılarını 
açar, bu genişleme ad’ın, başka nesneler alanına doğru, başı-
boş bir düşünsel karışıklığa doğru genişlemesinden başka bir 
şey değildir.  Bu bir kavram genişlemesi değil, bir kavram 
karışıklığıdır. Gerçekte bu ilerleyiş, ad’ın kendi nesnesinin 
bir sınır aşımı ve olumsuzlamasına doğru yönelim, dağılma, 
karışıklık ve kaosa ilerleyiştir. 

Bilgi sevgisi anlamı dışında felsefe adının-kavramının nes-
nesi olduğu iddia edilen (varsayılan) öteki her şey, her var-
lık “bilgi sevgisi nesnesi” dışında kalmasına rağmen yine 
de, neden, hangi gerekçe ve mantıksal bağlantı ile felsefe 
adının karşısına konur; tartışmalıdır, tartışılmalıdır ve sal-
lantıda bırakılmayarak çözüme kavuşturulmalıdır. Çözüme 
kavuşturulmalıdır çünkü bu sorunla iki bin yıldan fazla bir 
arada yaşamak insan usunun kendi sorunlarını çözme yetisi-
ne yakışır değildir. Kavramın şanına uygun düşmediği gibi 
hem bilgiyi hem de onun sevgisini dışlar veya kendi karak-
terini-özünü çürütür.

Etimolojik Anlamın Ötesine Doğru: 
Nesnesi olmayan bir kavram ya da nesnesi olmayan bir ad 
var olamaz. Bir kavramın nesnesi yok deniliyorsa bu yargı 
kendi kendini çürütür (felsefenin nesnesi yok diyen pek çok 
filozof vardır). Çünkü bir tümcede kullanılan iki sözcüğün 
bağını zorunlu olarak olumsuzlar, yani zorunluyu olumsuz-
lar. Bu, imkânsızı olanaklı saymakla aynıdır, oysa imkânsız-
lık kipi zorunluluk kipinin karşıtıdır, zorunlu olan imkânsız, 
imkânsız olan zorunlu olamaz.

Felsefe adı, düşünce tarihinde etimolojik anlamı ile belir-
lenmiş bir nesneyi temsil eden bir ad olarak, bilgi sevgisi 
nesnenin temsilcisi olarak, pek az bir yer işgal eder. Asıl yeri 
işgal eden ise bir ad olarak felsefenin, etimolojik nesnesin-
den daha öte bir nesneyi, nesneler çoklusunu ya da nesne-
sizliği temsil etmesidir. Felsefe ad’ının içinde olmayan ama 
onun üzerine dışardan yüklenen bu anlam şişmesi, yayılıp 
pek çok alanı belirli ya da belirsizce kaplamış, bulunduğu 
her alanda düşüncenin en temel gereksinimi olan açık ve 
seçikliği bilgi için gereksinim olmaktan çıkarmış, açık ve 
seçik olmayan bilgiye doğru kapıları aralamış, daha da ötesi 
bilginin olanaklılığını reddederek, çeşitli biçimlerde us dı-
şılıkta ve şüphecilikte kalmıştır; us dışılıkta ve şüphecilikte 
bilgi olanaksızdır. 

Bir adın etimolojik olarak temsil ettiği nesnenin dışında bir 
başka nesneyi temsil etmesi meşru mudur? Buradaki meşru-

luk, ad-nesne-kavram ilişkilerinin arasındaki yasallığa uy-
gun olup olmadığı anlamındadır. O zaman ad-nesne-kavram 
sözcükleri arasında mantıksal ilişkinin yasallığı var mıdır 
(ki olması zorunlu, olmaması imkânsızdır)? Varsa bu yasal-
lık nedir, nasıl işler? Ve felsefe adı ve kavramı bu yasallığa 
uygun bir içerik birikimine ilerlemiş midir?

Ad-Kavram-Nesne Bağlantılarının 
Yapılanmasında Geçerli Olan Yasalar:

Yasaları bulmak ve bu kavramlar arası ilişkilere uygulamak 
için kavramlar arası “zorunlu” bağıntılarının yasasını orta-
ya çıkarmak gerekecektir. Böylece ad-kavram, nesne-varlık 
ilişkilerinin ilk nedenlerine inmiş olacağız, ki bu yasalar da 
bu nedenlere bağlı olarak oluşacaktır. 

1.  Yasa Çıkarımı:

Ad bir varlığın soyutlaması olarak onun “düşünsel” simgesi-
dir, “görgül” bir simgesi değil. Bir şey ve simgesi. Nesne ve 
simge, aynı şeyin iki kipe bölünmesi.

 Öncelikle temsil edilen bir şey olmaksızın onu temsil eden 
bir ad olamaz. Adsız nesne, nesnesiz ad olamaz. Adsız nes-
ne, nesne değil bir şeydir, nesne varlıkların özel bir durumu, 
özel bir kipidir. Nesnesiz ad ise boştur, yoktur, çünkü boş 
bir varlık olamaz. Varlığın, öznenin karşıtı olarak nesne adı-
nı alması, bir kipe dönüşmesidir. Tıpkı nesnenin karşısında 
başka bir şeyin özne kipine dönüşmesi gibi…

Ad ve nesne ya da temsil eden ve temsil edilen zorunlu ola-
rak birbiri karşısında var olurlar, yoksa her birisi kendinde 
iken özne, özne değildir, nesne de nesne değildir. Bir başka 
ifade ile, özne ve nesne birbirini, karşıt iki kipe belirlerler. 
Tek başlarına oldukları zaman özne ve nesne değildirler. 
Başka kipte ama aynı varlıklardır.

Nesnesinden emin olmadığımız, ya da nesnesi ile uygun ol-
mayan bir adlandırma olabilir, ama yine de bu adlandırma, 
önceden bir nesneyi var sayar.

Bir adın temsil ettiği bir şeyin (nesnenin) olması zorunludur, 
çünkü ad zorunlu olarak bir şeyin adıdır. Henüz adı kon-
mamış bir şey olabilir ama var olmayan ya da var sayılma-
yan bir şeysiz yani nesnesiz bir ad olmaz. Bu “şey” ister bir 
varlığın ister varlıklar arası bir ilişkinin adı olsun ister bir 
varlığın adı, ister bir “akıl varlığının” adı olsun. 

Yasa 1: Nesnesiz bir ad ve adsız bir nesne olamaz (burada 
nesne adının bir varlığı işaret etmesi yetmez, o varlığın bilin-
meye koşullu, ya da bilinmek üzere seçilmiş olması gerekir).

2. Yasa Çıkarımı:

 Bir adın temsil ettiği bir şey-nesne yok ise ad da yoktur, öy-
leyse ad kendinde var değil bir şart yolu ile vardır, çünkü ad 
bir temsilcidir, temsil olunan ad’a önseldir. Ad nesne içindir, 

nesne ad için değil. Ad sonradan gelir, nesne zaten var olan 
bir şeydir.

Ad ve nesne arasındaki bu ilişkiler gereğince, var olmayan 
ya da var sayılmayan bir şeye ad koyup, sonra da olmayan 
ve var sayılmayan bir nesneyi aramak olanaksızlık kipin-
dedir. Tıpkı adın nesneden sonra gelmesinin zorunlu kipte 
olması gibi.

Yasa 2: Nesne ad’a önseldir.

Öyle ise nesnesi olmayan ad olanaksızdır, yine de nesnesi 
olmayan ad var sayılırsa bu varsayım saçmadır, varsayılan 
bir nesne için askıda bir ad mümkündür ancak, geçici olarak.

Adlar ve kavramlar, nesnesi olan ve nesnesi olmayan ama 
nesnelerarası ilişkileri temsil eden ad ve kavramlar (akıl 
kavramları) olarak ayrılabilirler.

Her durumda ad’ın-kavram’ın temsil ettiği “bir şey” olmalı-
dır, bir şey ya bir şeyin-nesnenin kendisidir ya da şeyler-nes-
neler arası ilişkilerin özel durumunun bir adıdır.

Eğer bir ad birden çok şeyi temsil ediyor ise temsil edilen 
ikinci, üçüncü vb. nesneler seçik olmalıdır. Elbette bu du-
rumda ad ile adın temsil ettiği farklı nesneler arasında bir 
karışıklık olmayacaktır çünkü nesneler farklı olduğu için 
içerikleri de farklı olacak ve ad’da temsil edilen belirlenimin 
hangi nesneye ait olduğu konusunda bir şüphe ve karışıklık 
olmayacaktır.

Zaten felsefe adı, geçici ve şüpheli bir nesne için ya da var-
lığı varsayılan bir varlık için kullanılan bir ad ve kavram 
değildir. 

Felsefe kavramının etimolojik anlamının bağlı olduğu bir 
nesne vardır bu nesne “bilgi sevgisi” olarak bir sevgi türü, 
dolayısı ile bir duygunun adıdır. 

Bir kavram ilk çıktığı zaman temsil ettiği şey bellidir. Kav-
ramın yeni bir şey ve yeni şeyler temsil etmeye başlama-
sı sonradan olanaklıdır ama burada kullandığımız “şeyler” 
sözcüğü belirsizdir, bu nedenle temsil edilemez.

Ancak felsefe adı ve kavramının aposteriori kullanımında 
var sayılan nesne bundan ibaret değildir, en genelde felsefe 
adının ve kavramının etimolojik olarak işaret ettiği bu nesne 
dışında var kabul edilen nesnesi, öncelikle bazı filozoflara 
göre “her şeydir”, bazı filozoflara göre ise “hiçbir şeydir”. 
Bu demektir ki, felsefenin belirli bir nesnesi yoktur ya da 
felsefenin nesnesi “her şeydir” ve felsefenin belirli bir nes-
nesi yine yoktur. Ne “her şey” diye bir nesne vardır ne de 
“hiçbir şey” diye bir nesne. Her şey ve hiçbir şey akıl kavra-
mıdırlar, özleri yoktur. Öyle ise felsefenin nesnesi için veri-
len her iki yanıtın içinde de gerçek bir nesne yoktur. Ayrıca 
yukarıda kanıtladığımız gibi nesne, varlığın bir kipidir ve bu 
varlık belirli olmalıdır ki, bilinebilsin ya da seçik olmalıdır 
ki, bilgisi de seçik olsun.
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Bireyin, kendisini “toplum” olarak adlandırılan bir şeye 
karşı ait hissetmesi; kültürel yapı ve ilişkilerin yansıması-
nın zihin yoluyla içselleştirilmesi ve bunun etrafında top-
lanmasıyla ortaya çıkar. Bu toplaşma organizmanın kendi 
bütünlüğü içinde zorunlu gibi gözükse de büyük ölçekte se-
bebi sevgidir. Büyük ölçeğe, büyük resme odaklandığımız-
da Jung, toplumların (beşerin) hareketini “gözü olmayan 
dev bir solucan” olarak betimlemiştir. Göz (gaye) olmadı-
ğında, toplum içgüdüleriyle (şehvet-şiddet) hareket eder.

En basit haliyle ilk-el kabilelerden, görece gelişmiş (teknolojik 
olarak) toplumlara kadar olan topluluk yapıları içindeki insan 
ilişkileri ele alındığında organizmanın evrimi görece yavaş 
devam etse de aklın evrimi kültürel açıdan bakıldığında çok 
hızlı bir şekilde, eşzamanlı ve sürekli olarak varoluşta kendini 
yine edimselliğinde göstermektedir. Fakat bu oluşun, kendisi-
nin ilerlemeci olarak anlaşılması yani kendi halinde bir kemâ-
le ereceğinin ve bir gün –çok uzak bir galakside– olacağının/
gerçekleşeceğinin umudu bir kabuldür ve konfor sağlar ama 
temelinde bu bir illüzyondur. Ya da diğer tarafından bakılırsa, 
bir şeylerin olmuyor oluşu hususundaki umudun yitimi de yine 
başkaları yüzünden (toplumun suçlanması) olmayışının kabulü 
konfor sağlar ama yine bu da bir illüzyondur. Ne yapacağız?

“Sorun bende değil sistemde.”

Öyle bir sistem ki, teknolojinin ilkel olduğu zamanlardan beri 
var ve hiç değişmiyor. Sanki başında tek bir kişi/şey var ve o 
hüküm veriyor. Sistemi kurmuş ve dışına çıkmış. Usta gelip 
tamir etmiş ve çekip gitmiş artık sorunlu olsa da bu sistem de-
vam ediyor.

“Onlar yapıyor/ediyor benim bir gücüm yok.”

Kim onlar? Onların yapmasına izin veren şey ne ve ne yapı-
yorlar? Yapan kişiler, akıl yoluyla oluşturulan yasalar (Ana-
yasa) çerçevesinde her bir vatandaşın kabulüne dayanarak 
oluşturulan toplum –sevmediğim şeyler olduğu zaman başka-
ları. Doğada yok-varlık olan bu kavramları duyular yoluyla 
kavrayamayız –yani sokağa çıktığımızda bir karşılığı yok ve 
fakat bunu her seferinde aklın edimselliğinde görüyoruz. Bu 
kavramlar soyut kavramlar olduğu için, çocuk bilinci (sadece 
duyulara gelen bilgiyi işleyen ve yine bu bilgiyi harekete ve 
zaman içindeki değişimlerine bağlı olarak işleyen, dışavurum-
larında sadece bu bağlamdaki sınır koşullarıyla hareket eden 
bilinç tipi) bunu kavrayamıyor ve onun dışında başkalarının 
karar verdiğini varsaydığımız bir düzlemde, algısal gerçeklik 
içerisinde yaşıyor(uz).

John Schoenherr’s Dune Sandworms

Toplum
Ozan Bilal

Toplumsal hayatın içinde eylemlerimizi sınırlandıran şeyler ilk 
önce kültürel yapılar ve sonrasında yasalar(dır) (akılsal yapı-
lar). Kültürel yapılar akılsal olmak zorunda değil ama yasa-
lar akılsal olmak zorunda. Eğer olmazsa kabile-aşiret toplumu 
oluyor ve çoğunluğun (toplumun) hakları değil o kabilenin 
başındaki kişinin inisiyatifinde kalmış oluyor. Eğer bunu akıl 
yasalarına bağlı olarak yaparsa Filozof Kral oluyor, yapmazsa 
Diktatör.

Modern toplumun pozitivist bilim anlayışını benimsemesi ve 
bunu psişesine de dayatmaya çalışması, kendisiyle arasında 
çok temel bir yarılmaya yol açmaktadır. Bilimsel olanın (duyu-
lar yoluyla algılanıp, zaman düzleminde işlenen ve neden-so-
nuç ilişkileriyle kavranan olguların) dış dünya düzeninin an-
laşılabilmesi açısından zorunluluğu kuşkusuzdur. Sağladığı 
konfor ve zenginlik tartışılamaz. Tartışma konusu, bunun iç’e 
olan yolculukta da bir yol gösterici olduğu varsayımıdır. Tam 
tersi de yine aynı problemi barındırır; iç dünyada gerçekleşen 
şeylerin dış dünya düzenine dayatılması. Duygularımız vasıta-
sıyla toplumsal düzeyde bir düzen kuramayız. Bunlar birbirin-
den ayrılmaz (güneş balçıkla sıvanmış) olmasına rağmen kendi 
bulundukları mertebeye göre değerlendirilmelidir.

Mesela, bir bina inşa ederken hep temelinin öneminden bah-
sederiz. Onun sağlam olmasından ve üstüne çıkılan yapı ele-
manlarının temel sağlam olduktan sonra her halükârda ayakta 
duracağı şeklinde bir analojiyle insanın sağlam bir temeli ol-
masının gerekliliğinden bahsedilir. Bu doğru bir benzetmedir 
ve deprem anında temeli olmayan bir yapının diğer yapı ele-
manları (kolon-kiriş), en alt seviyede birbirlerine bağlı olma-
dığı durumda (temeli yoksa) –kendi başlarına buyruk– olarak 
hareket eder ve yüksek bir ihtimalle bütün yapı çöker. Bütün 
bu anlatımlara ek olarak “zemin” ortamını benzetmeye ekleyip 
bunu da bilinçdışına benzetebiliriz. Eğer zemin (kültür-kolek-
tif bilinçdışı) kötüyse, iyileştirmeniz gerekir –üzerine ne inşa 
ederseniz edin... Burada iyileşecek bir şeyden kasıt, “anla-
maktır”. Konumuza geri dönersek, bütün bu sürecin, yapı-ze-
min-temel’in hesabı, dış dünyadan gelen veriler yoluyla yani 
akıl-geometri ile gerçekleştirilir. Yukarıda anlatıldığı şekliyle 
akılsal olarak dikkate alınmazsa bütün yapı çöker. Fakat bunu 
en basit haliyle “Ne için?” yapacağımız sorusuna akıl cevap 
veremez; sonsuza gider. Oturmak için, daha konforlu bir ha-
yat sürmek için, para kazanmak için, dünyayı daha iyi bir hâle 
getirmek için… Bunlar aklın verebilmeyi deneyeceği cevaplar 
ama kendi kuyruğunu yiyen yılana dönüşeceği yani bir anlam-
da kendi kendini besleyen (feedback) bir şey olacağıdır.

C.G. Jung’dan bir alıntıyla devam edelim:

“Orta çağ insanına dünya ne kadar da farklı görünüyordu! 
Onun için yeryüzü ebediyen sabitlenmişti (olup bitmişti) ve ev-
renin merkezinde hareketsizce dinleniyordu… İnsanların tümü; 
kendilerini ebedi kutsanmaya hazırlayan En Yüce’nin sevgi 
dolu bakımı altında Tanrı’nın çocuklarıydı ve hepsi yozlaşmış 
bir dünyadan, dürüstçe ve neşeyle dolu bir varoluşa yükselmek 
için ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiğini tam olarak 
biliyordu. Böyle bir hayat artık bize rüyalarımızda bile gerçek 
görünmüyor.” (Modern Man in Search of a Soul)

Tarihsel olarak zamanı algılamak da ne halde olduğumuzu bir 
nebze de olsa duyumsatıyor:

“Küçük ve saklı olan, içeriye (bilince) doğru götüren kapıdır 
ve giriş, sayısızca önyargı, yanlış varsayımlar ve korkuyla 
engellenmiştir. Kişi, her zaman toplumu bataklığa düşüren o 
büyük politik ve ekonomik planları duymak ister. Bu nedenle, 
birisi ‘gizli kapılar, rüyalar ve içindeki dünyadan’ bahsedince 
kulağa garip (grotesk) geliyor olabilir. Peki bu yavan idealiz-
min, devasa ekonomik programlarla, sözde –gerçekliğin prob-
lemleriyle– ne gibi bir ilgisi var?

Çünkü ben uluslara seslenmiyorum; çok az bir kitleye, kültürel 
değerlerin cennetten bir manna1 gibi gelmediğinin söylenme-
sinin gerek bile olmadığı ve fakat bireylerin ‘ellerinden’ çıktı-
ğını bilenlere sesleniyorum. Eğer işler dünyada kötü giderse, 
bunun nedeni bireyle ilgili bir sorun olduğundan, benimle ilgili 
bir sorun olduğundan ötürüdür. Bundan dolayı eğer duyarlıy-
sam, kendimi ilk sıraya koymalıyım. Bunu gerçekleştirebilmek 
için –dışardaki otorite artık bana hiçbir şey ifade etmediğin-
den dolayı– varoluşumun en derinindeki temellerinin hikmeti 
gerekmekte, bunu da yapabilmek için kendimi insan psişesinin 
kadim hakikatlerine dayandırmalıyım.”

Akıl toplumu olmadığımız ve bu bağlamda üzerine düşünülüp 
bedelleri ödenerek oluşturulan kategorik bir düzenimiz (ensti-
tüler, kurumlar) olmadığı için ne yaşıyorsak olması gerektiği 
gibi yaşıyoruz. Bunları bir belirti olarak ele alıp insanın ken-
disini dönüştürmesi kaçınılmaz hale gelene kadar böyle yazı-
ları birileri yazacak, birilerinden yansıyacak. Yoksa hoşumuza 
giden/gitmeyen şeyler, dışarıda başkalarının yaptığı şeyler 
olarak kalıp, bütün dünyayı (ilişkileri) çocuk bilinciyle idare 
etmeye çalışacağız. Herkes kendisi için bu yolu yürümek zo-
runda, aklımızı ipotek edemeyiz. Edersek köle oluruz. Başka-
sına da değil, şeylere.

1  Manna: İncil’de bahsedilen ve İsraillilere mucizevi bir şekilde çölde 
sağlanan yiyecek. (Exodus 16)

Carl Jung, Collected Works, Vol. 14 para. 513 (Ouroboros)
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Atina’nın bazı tanınmış kimseleri, bir akşam ye-
meğinde bir araya gelmiştir. Yenip içilip konu-
şulmaktadır. Ele alınan konu aşktır. Konuşan-

lardan her biri anlayışını dile getirmekte, Aşk Tanrısını 
(Eros) övmektedir.

Phaidros’a göre, Aşk çok eski bir Tanrıdır. Anası babası 
yoktur. Hiçbir şair onun doğuşunu anlatmamıştır. Hesiodos, 
Kaostan sonra ilk olarak koca göğüslü Toprak Ana ile Tanrı 
Eros’un varlığını kabul etmiştir. Aşkta en büyük nimetlerin 
kaynağı dense yeridir. Bir seveni ve bir sevgilisi olması, in-
sanların en büyük dileğidir. Sevgilisinin gözünde küçük düş-
mekten korkan insan, kötü bir şey yapmaktan kaçınır. Seven 
insan cesur olur. Sevgilisinin gözünde bir kahraman olmak 
istediği için, savaşta mertçe dövüşür.

Seven insan, sevdiği için canını vermekten çekinmemekte-
dir. Başkası için ölmek, ancak sevenin yapacağı şeydir. Kı-
sacası Aşk, Tanrıların en eskisi, en saygı değeri, en güçlüsü, 
ve insanlara erdem ve mutluluk sağlayanıdır.

Pausanias, Aşkı hemen övmenin doğru olmayacağı kanı-
sındadır. Aşkın Aphrodite’den ayrılmadığına bakılırsa ve 
iki türlü Aphrodite olduğu düşünülürse, iki türlü sevginin 
varlığı kabul edilecektir. Eski Aphrodite bir anadan doğma-
mıştır. O göğün kızıdır. Sonra gelen Aphrodite ise, Zeus’la 
Dione’nin kızıdır. Ona, orta malı Aphrodite denir.

İnsanın yaptığı iş, kendiliğinden ne güzeldir ne çirkin. Gü-
zellik işin yapılışından gelir. İşte Aşk da böyledir. Övülme-
ye değer olan, bizi sevginin güzeline götüren sevgidir. Orta 
malı Aphrodite’ye bağlanan insanın kendisi de orta malıdır. 
Böyleleri, kadınları da delikanlılar kadar severler. Sevdikle-
rini, çok zaman aptallar arasından seçerler; ve sevdiklerinin 
vücudunu, ruhlarından fazla severler.

Göğün kızı olan Aphrodite’nin yolundan gidenlerin sevgisi 
ise, erkek cinsine dönüktür. Onların  sevdiği, daha gürbüz, 

daha akıllı varlıklardır. Düşündükleri, saf çocukları tuzağa 
düşürüp sonra hiçe saymak değil, ömür boyu beraber olmak, 
bir hayat ortaklığı kurmaktır. Şu var ki, bir çocuğun ileride 
ne olacağı, iyilikten yana mı kötülükten yana mı gideceği, 
önceden kestirilecek bir şey değildir. Böyle olunca da, bazı 
kimseler “ Sonu bilinmeyen bir işte sevenlerin emek harca-
ması önlenmelidir” diyecek; çocukları sevmenin bir kanun-
la yasaklanmasını isteyecektir.

Orta malı Aphrodite’ye bağlı olanların düşkün sevgileri yü-
zünden, seven bir insanın gönlünü yapmayı çirkin bulanlar 
az değildir. Buna karşı, Elis’te, Isparta’da, Boetia’da, yani 
insanların konuşmada usta olmadıkları yerlerde; sevenin 
gönlünü yapmak, iyi şey bilinir. Çünkü oralılar, gençle-
ri kandırmak için laf etmek isteseler bile, bunu becereme-
mektedir. İonia’da ve yabancı boyunduruğu altında yaşayan 
başka yerlerde ise, bu iş kötü görülür. Öteki memleketlerde 
sevginin sınırları bellidir. Ama Atina’da sevginin türlüsüne 
rastlanır.

Atina’da, açıkça sevmek, gizli gizli sevmekten daha güzel-
dir. Bundan da güzeli, çirkin de olsalar, değerli kimseleri 
sevmektir. 

Birisini elde etmeye güzel, elden kaçırmaya çirkin denir. 

Sevdiğini elde etmek için sevenin katlandığı şeyler hoş karşı-
lanır. Para veya mevki için yapılınca ayıplanan şeyler, sevgi 
uğruna yapıldığı zaman ayıplanmaz olur. Bunlara bakanlar, 
sevmenin ve sevenin gönlünü etmenin kötü görülmediğini 
sanabilir. Oysa, babalar çocuklarının yanına eğitmenler koy-
makta, birbirlerini sevenleri yaşıtları ve arkadaşları ayıpla-
makta; yaşlılar da, bu ayıplamayı yersiz bulmamaktadır. Bu 
neden mi böyledir? Sevgi güzel yapılınca güzel, çirkin yapı-
lınca çirkindir de ondan. Orta malı sevgiye düşen ve ruhtan 
çok vücudu seven bir insanın arzularına çirkince kapılmak 
ne kadar kötü ise, değerli bir insana kendisini değerli bir şe-
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kilde vermek o kadar iyidir. Birinci sevgi uzun sürmez. Çün-
kü sevilen şey sürekli değildir. Vücut çabuk solar ve sevgi 
söner. Fakat, bir insan ruhu güzel diye seven, sürekli bir şeye 
bağlandığı için, ömür boyu sever.

Atinalılar için önemli olan, sevenin ve sevilenin iyi cinsten 
olmasıdır. İnsanı deneme fırsatını zaman vereceği için, ça-
buk ele geçirmek ayıp sayılır. Bundan başka, para ve mevki 
uğruna veya korku ile kendisini verenler de ayıplanmakta-
dır. Ama insan birine kul-köle olurken, onunla daha üstün 
bir bilgiye, daha üstün bir erdeme ulaşacağına inanıyorsa, 
bunda bir kötülük yoktur. Çünkü o zaman, insanın birisini 
sevmesi ile bilgiye veya herhangi bir erdeme gönül vermesi 
ayni şey olur.

Seven kimse, kendisine yüz veren delikanlıya, yapılmasını 
doğru bulduğu her yardımı yapacak; diğeri kendisine bilgi 
ve erdem getireni, doğru işlerinde destekleyecektir. Sevgi-
linin sevene yüz vermesi, ancak o zaman güzel bir şeydir. 
Böyle bir sevgi, seveni de sevileni de kendisini aşmaya zor-
ladığı için – kişi bakımından olduğu gibi devlet bakımından 
da- çok değerlidir. Bunun dışındaki bütün sevgiler, orta malı 
Aphrodite’ye bağlıdır.

Eryksimaksos ise, yalnız insan güzelliğine bağlanmada de-
ğil, her şeyde sevginin ikiye ayrılmasını doğru bulmaktadır. 
Onda bu kanıyı, sanatı olan hekimlik yaratmıştır. Hiç şüp-
hesiz sağlıkla hastalık başka şeyler, birbirine benzemeyen 
şeylerdir. Birbirine benzemeyen şeylerin arzular ve sevgileri 
de başka olur. Sağlam vücuttaki sevgi, hasta vücuttaki sevgi-
den farklıdır. Ama iyi bir hekim, vücut yapısını değiştirerek, 
sevginin birini ötekinin yerine koyabilir. Böyle bir hekim, 
sevginin bulunmadığı ve bulunması gerektiği yerde, bir sev-
gi yaratır; veya bunun tersine, olup da olmaması gerektiği 
zaman, sevgiyi koparır alır.

İki cins sevgi her şeyde vardır. İnsan bu iki cins sevgiyi ge-
reğince karşılamayı bilmelidir.  

- Kendisini düzenlememiş olanlar, düzenlemiş olanlara yüz 
vermelidir. İşte bu göksel sevgidir.

- Öteki sevgiye gelince, onun tadını çıkarmak için, ölçülü ve 
hesaplı olmak yetişir.

Bu iki sevgi yılın mevsimlerinde de görülür. Sıcakla soğuk, 
kuru ile yaş gibi karşıtlar düzenli bir sevgiye kavuşunca, 
sağlık ve bereket doğar. Mevsimler ölçüsüz bir sevgiye düş-
tüğü, her şeyin sarsıldığı zaman ise, canlılar ve bitkilerde 
çeşitli hastalıklar ve salgınlar başlar.

Sevgi çok değişik, çok yüce bir şey, dünyayı saran bir bü-
tündür. İnsanlar ve Tanrılar arasında her türlü anlaşma ile 
dostluğu kuran odur.

Komedia yazarı Aristophanes’in büsbütün başka bir sevgi 
anlayışı vardır. Şöyle ki, eski insanların şekli bugünkilere 
benzemezdi. Onlar, dört elli, dört ayaklı, iki yüzlü ve tosto-
parlak şeylerdi. Döne döne uçar gibi giderlerdi. O zamanlar, 
erkekten ve kadından başka bir de bunların her ikisini içine 

alan bir cins vardı. Sonra Zeus, insanların aşırı davranışla-
rına kızarak, onları ortadan ikiye ayırdı; bir insanı iki insan 
yaptı. Her insan bir başka insanın tamamlayıcı parçasıdır. 
Ne eski dişi varlıktan kesilmiş bir kadın bir erkeğe, ne eski 
erkek varlıktan kesilmiş bir erkek bir kadına yüz verir. Eski 
katışık varlığın parçası olan kadın hep bir erkek, eski katışık 
varlığın parçası olan erkek hep bir kadın peşindedir.

İnsan kendi yarısı ile karşılaştı mı, sevgi duygusu ile vuru-
lur; artık ondan ayrılmaz olur. Ömürlerini beraber geçiren bu 
insanlar, ne istediklerini bize anlatamadıkları gibi kendileri 
de pek bilmemektedir. Ama onları birleştiren şeyin yalnız 
bir cinsel arzu olduğunu sanmak doğru değildir. Özledikleri 
şey, sevdiklerine kavuşmaktır; sevdiklerinde erimek, ve iki 
varlıktan bir tek varlık olmaktır.

İnsan için mutluluğa ermenin çaresi, kendisini bütünleyen 
sevgiliyi bulmak, ilk yaradılışına dönmek ise, bizi ona en 
çok yaklaştıran şey, hayattaki gerçeklerin en güzelidir. Bu 
da, gönlü gönlümüze uygun bir sevgilidir. Bize bu nimeti 
bağışlayan da, övülen Tanrı, Aşk Tanrısıdır.

Fakat edebiyatçı Agathon için, yapılmış olan konuşmalar 
pek yerinde değildir. Çünkü Aşk Tanrısı övülmemiş; onun 
nasıl bir Tanrı olduğu söylenmemiş; hep yaptığı iyiliklerden 
söz edilmiştir.

Aşk Tanrısı, Phaidros’un dediği gibi Tanrıların en eskisi de-
ğil, en gencidir. Hem o yalnız genç değildir, hep genç kalan 
Tanrıdır; her zaman yaşlılıktan kaçmaktadır. Anlatılan o eski 
Tanrı kavgaları doğru olsa bile, bunlar Aşk Yüzünden çık-
mamıştır. Aralarında sevgi bulunsa, ne o kesip biçmeler ne 
zincire vurmalar olur. Sevgi başa geçeli, Tanrılar dostluk ve 
barış içindedir.

Aşk Tanrısının oturduğu ve gezdiği yer, dünyanın em yu-
muşak yeridir. Çünkü o sarayını, insanların ve Tanrıların 
gönlünde kurmuştur. Kendisi de çok ince, çok akıcıdır. Bu-
nun için her şeyi sarmaktadır. Aşk Tanrısı çirkinlikle çatış-
ma halindedir. Hep çiçekli yerlerde dolaşır; oralara yerleşir. 
Hiçbir insana, hiçbir Tanrıya haksızlık etmediği gibi, hiçbir 
insan, hiçbir Tanrı da ona haksızlık etmez. Sevgi hiçbir şeyi 
zorla yapmaz. İnsan onun emrine isteyerek girer. Zevklerin 
ve arzuların dizgini onun elindedir. Hiçbir zevk sevgiden 
üstün değildir. Yiğitlikte, sevgi ile Ares bile boy ölçüşemez. 
Geleneğe göre Aphrodite’ye vurulan Ares’tir. Madem ki vu-
ran vurulandan daha güçlüdür, yiğitler yiğitini avucuna alan 
herkesten yiğit olacaktır.

Sevgi öyle usta bir şairdir ki, dilediği kimseyi şair yapabi-
lir. Eline geçirdiği insan, hemen şair kesilir. Her çeşit sanat 
alanında, sevgi, her yaratmanın yaratıcısıdır. Evet hekimlik, 
bilicilik Apollon’un buluşlarıdır. Ama o bunları, arzu ve sev-
gi yolu ile bulmuştur. Demek ki, o da sevgiye tutkundur; 
ve belki de sevgidir. Musa’lara müziği, Hephaistos’a demir 
dövmeyi, Athena’ya kumaş dokumayı öğreten odur. Kısaca-
sı, ilkin sevginin kendisi her şeyden güzel, her şeyden iyidir; 
sonra da o, başka güzelliklerin başka iyiliklerin kaynağıdır.



24 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Sevgi içimizden bayağılık duygularını siler; yerine yakınlık 
duygularını getirir. Bayramlarda, kurban törenlerinde, koro-
larda, insanları bir araya getiren odur. Sevgi insanları, iyiliğe 
dost, kötülüğe düşman eder. Sevgi olmayınca, insan onun 
peşine düşer; varsa, hazine gibi üstüne titrer.

Rahatlığın, keyfin, inceliğin, güzelliklerin, arzuların ve tut-
kuların kaynağı sevgidir. O iyiliklere koşar; kötülüklerden 
kaçar. Didinmelerimizde, korkularımızda bize kılavuzluk 
eder. Her insan, önderlerin en iyisi, en güzeli olan bu Tanrı-
nın ardından gitmeli; her insan onu övmelidir.

Konuşma sırası kendisine gelince, Sokrates hayretini açık-
lar. Çünkü o, övgüden gerçeği söylemeyi anlar. Oysa konu-
şanlar, ne güzellik varsa hepsini zorla sevgiye mal etmişler; 
söylenenlerin gerçeğe uyup uymadığını hiç düşünmemiş-
lerdir. Kendisinden böyle bir övgü beklenmemelidir. Ama 
arkadaşları dilerse, gerçek olan ne varsa onu söyleyecek; 
içinden geldiği gibi konuşacaktır.

Agathon gibi Sokrates de, önce sevginin ne olduğunu belirt-
meyi, sonra iyiliklerini anlatmayı doğru bulmaktadır. 

Fakat daha önce bir şeyin bilinmesi gerekir: Sevgi bir şeyin 
sevgisi midir?  

Yoksa hiçbir şeyin sevgisi değil midir?

Bir babaya, kimsenin babası değildir denemez. Baba, bir kı-
zın veya bir oğlanın babası olduğu gibi, sevgi de bir şeyin 
sevgisidir. Sevgi bir şeyin sevgisi ise, elbette çirkinin ve kö-
tünün değil, iyinin ve güzelin sevgisidir.

Sevgi sevdiği şeyi arzulayacaktır. Arzuladığı şey, onda bu-
lunmayan bir şeydir. Çok güçlü bir kimse, yine güçlü olmak 
istiyorsa, bu gelecekte de güçlü olmayı istemesindendir. Bu-
gün sağlıklı olan birisi, ancak gelecekte de sağlıklı olmayı 
isteyebilir. Bu da henüz elinde olmayan bir şeyi istemesidir.

Fakat, “Sevgi iyinin ve güzelin sevgisidir.” dedikten sonra, 
onun yoksun olduğu şeyi arzuladığı kabul edilirse, sevginin 
güzellikten yoksun olduğu gibi bir sonuca varılmaz mı? ve 
güzellikle iyilik aynı şey olduğuna göre, sevgi iyilikten yok-
sun olmaz mı?

Agathon’un bu soruya karşılık veremeyeceğinin, Sokra-
tes’le başa çıkamayacağını bildirmesi üzerine, Sokrates, 
Diotima adlı bir kadınla yaptığı bir konuşmayı anlatmaya 
başlar. O zaman Sokrates de aşağı yukarı şimdi Agathon’un 
söylediklerini söylemiştir. O zaman da Diotima Sokrates’e 
şöyle demiştir:

Önce bir düşünmelidir. Acaba “Sevgi iyilikten ve güzellik-
ten yoksundur” demek, “Sevgi çirkindir; kötüdür” demek 
midir? Bilgin olmayan kişi, mutlaka bilgisiz midir? İnsan 
nedenlerini göstermeden de doğru düşünemez mi? Bilgi 
mantığa dayanmadıkça bilgi olmayacağı için, bu doğru dü-
şünceye bilgi denemese de, bilgisizlik denebilir mi? Bilgi ile 
bilgisizlik arasında doğru düşünce diye bir şey yok mudur? 
İşte sevgi de böyledir. Ona iyi ve güzel demek doğru olmasa 
da, çirkin ve kötü de dememelidir. Sevgiyi ikisi arası bir şey 
olarak görmelidir.

Büyük Tanrı olmak şöyle dursun, sevginin bir Tanrı olduğu 
şüphelidir. 

Tanrı olmak için güzel ve mutlu olmak, mutlu olmak için 
ise, iyiliğe ve güzelliğe ulaşmış olmak gerekir.   

Mademki sevginin iyiden ve güzelden yoksun olduğu sonu-
cuna varılmıştır, artık ona nasıl Tanrı denecektir?

Sevgi, ölümlü ile ölümsüz arası bir şey, bir daimon’dur.

Daimonlar, insanlardan Tanrılara, tanrılardan insanlara söz 
taşırlar. Tanrı ile insan arasındaki boşluğu doldurur; bütünün 
bütünlüğünü korurlar. Bilicilerin büyük bilgisi de onlardan 
gelir. Daimonlar hem pek çok hem çok çeşitlidir. İşte sevgi 
de bu daimonlardan biridir.

Sevgi zekânın oğlu bolluk ve yokluğun çocuğudur. 

Aphrodite’nin doğduğu gün ana karnına düşmüştür. Bunun 
için onun kulu, yoldaşıdır. Aphrodite güzel, o da güzele düş-
kündür. Sevgi her şeyden önce yoksuldur; anasına çekmiştir. 
Çok kimsenin sandığı gibi ince ve zarif değil, tersine kaba ve 
pistir. Her yere dalar çıkar; şurada burada yatar kalkar. Ama 
babasına çeken tarafı ile de güzelin ve iyinin peşindedir; 
yürekli, atılgan ve dayanıklıdır. Sevgi aynı zamanda yaman 
bir avcıdır. İşi gücü tuzaklar kurmaktır. Fikirlere, buluşlara 
pek düşkündür. Bilicilikte, büyücülükte eşsizdir. Aslında ne 
ölümlü ne ölümsüzdür. Bolluk içinde gelişip yaşarken, bir 
bakarsın ölüverir. Sonra babasının tabiatı gereği, yine çare-
sini bulur, dirilir. Bir şeyin eline geçmesi ile elinden kaçması 
bir olur. Sevginin ne bolluk içinde olduğu ne yokluk içinde 
olduğu söylenmelidir.

Sevgi yalnız ölümlü ile ölümsüzün, bollukla yokluğun ara-
sında değil, bilgi ile bilgisizliğin de arasındadır. Tanrılarla 
bilgeler, bilge oldukları için bilgi ile uğraşmazlar. Bilgisiz 
olanlar da, güzellikten, iyilikten habersiz ve akıldan yok-
sun oldukları halde, bunların hepsini kendilerinde toplan-
mış sandıkları için, bilgiye yönelmez, bilgeliğe özenmezler. 
Bilgelik peşine düşenlerin bilgelik ve bilgisizlik arasında 
olmaları bir zorunluluktur. Sevgi mademki her güzel şeyin 
sevgisidir, öyleyse en güzel şeylerden biri olan bilgeliğin 
dostu olacaktır. Bilgeliğin dostu olabilmek için de, bilgelik-
le bilgisizlik arasında yer alacaktır.

Sevginin bu durumu yaradılışı gereğidir. 

Onun her şeyi bilen ve bulan bir babası, hiçbir şey bilme-
yen bir anası vardır.

Sevgi üzerinde yanılanlar, onu seven değil sevilen bir şey 
sandıkları için yanılmaktadır. Sevginin güzel sanılması da 
bundandır. 

Güzel olan, sevgi değil sevilendir. İnsanlar sevdiklerini gü-
zel buldukları için sevmekte, sevdiklerini elde ederek mutlu 
olmak istemektedir.

Kaynakça: Şölen, Platon, çev. Furkan Akderin, Say Yayınla-
rı, 2. baskı, 2015


