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bir duygunun ve ussal etkinliğin iyi insan yaşamını oluş-
turmak için uygun bir oranda karıştırılması gerektiğini 
söyler. Başka bir deyişle bir insanın gerçekten iyi bir yaşam 
sürdürebilmesi için bu ölümlü yaşama, madde dünyasına 
bütünüyle sırtını dönmesi gerekmez. Ama yine de bu dün-
yanın biricik dünya olmadığını, en yüksek dünya ise hiç ol-
madığını, tersine, bu fenomemal dünyanın, ideâl dünyanın 
bir yansıması olduğunu anlamamın gerekliliğini vurgu-
lar. Böylece, iyi yaşamı oluşturan karışımın sırrı ölçü ya da 
orandır. Ne denli duyusal hazzın kabul edileceği ise bilgiye 
dayanır. Bilgi, ancak sağlıklı olma halini ve dengeli bir ka-
fayı kabul eder. ‘Budalalık ve kötülük’ hazları, bu karışıma 
alınmaya bütünüyle uygunsuzdur. Bu, göz ardı edildiğinde 
doğru bir ‘karışım’ değil, ‘karışıklık’ var demektir. (2)

Platon hazların üçlü bir sınıflamasını yapar. Tensel haz-
lar en düşük hazlardır, duyusal hazlar ara bir iyilik derece-
sinde dururlar. İdeâl hazlar ise tinseldirler ve en yüksek 
ölçüde değerlidirler. (1)

‘İyi’, güzelin bir biçimidir ve ölçü ve oran tarafından 
oluşturulur. ‘Bakışım’, ‘güzellik’ ve ‘gerçeklik’ iyide bulu-
nan üç öğedir. Bakışım (simetri), yerli yerindeliğe aittir. Gü-
zellik, orantıda tamlık ya da yeterliktir. Gerçeklik ise ‘us’a 
aittir. Bunlar doğru bilgi, hiçbir acının karışmadığı hazlar ve 
iştahın ölçülü doyumu ile birleşir ise, insanın gerçek iyisi-
nin karışımının ölçüsü oluşmuş olur. Ve insanı iyiyi araş-
tırmaya yönelten güdü ise, mutluluğu için duyduğu isteği ya 
da özlemidir. Platon’a göre ölçülülük ve bilgelik bütünüy-
le ayrı olamaz. Ölçüsüz insan, insana zararlı olanı izleyen, 
ölçülü insan ise, gerçekten iyi ve yararlı olanı yapandır. 
İnsan için iyinin gerçek bilgisini taşıyan ise felsefecidir. 
Platon, erdem bilgidir ve bilgi öğretilebilirdir düşüncesine 
sarılmış görünür. (2)

Metin Bobaroğlu’nun 19 Mart 2018 tarihli AAV konuş-
masından alıntı; “Platon erdemler için şunu ileri sürüyor. 
Erdemleri hazır olarak doğada bulamayız. Kendi eylemleri-
mizle bir amaca bağlı olarak onları inşa edebiliriz. Ve ger-
çeklikleri idealara yani ideâllere dönüşmesi noktasındadır.”

Platon’un ruh ile beden arasındaki ilişkide üstünlüğü 
ruha verdiği aşikardır. Ruh, bedenden üstün olduğu için, be-
den ve ruhtan meydana gelen bütünde, yönetmesi gereken 
ruh, onun emirlerine itaat etmesi gereken ise bedendir. 
Öte yandan Platon, bedenin de ruh üzerinde etkili olabilece-
ğini, bedenin kaynağı olan hazlara sürüklenmek suretiyle, 
bedenin, ruhun mutluluğa ulaşmasına engel olabileceğini 
kabul etmektedir. Ancak ruhun düşünme gücü, bedene de-
ğer vermeyip, oradan kaçarak, bedenin isteklerini aşabilme 
gücüne, kendi evrenine yani idealara dönebilme gücüne sa-
hiptir. Platon ruhu, ‘doğası ve özü bakımından bir hareket 
ilkesi’ olarak kabul eder ve çeşitli diyaloglarında ruhu ‘ken-
diliğinden hareket ilkesi’ olarak tanımlamaktadır. (6)

Platon evrenin canlı, akıllı ve ruh sahibi olduğuna inanır 
ve bu ruha “âlem ruhu” adını verir. Sonuç olarak ruh, Pla-
ton’a göre özü itibariyle değişim ve dönüşümün, kendi-
liğinden hareketin, kendi kendine hareket eden varlığın 
hareketinin ilkesidir. (Platon, Yasalar: 892 a- 896a). Ruh 

demek, hareketi kendiliğinden olan şey demektir. Ayrıca 
ruh, akla sahip olabilecek biricik varlıktır. (Platon, Timaios 
46 c). (3)

Platon’a göre ruh ölümsüzdür, idealar dünyasında bulu-
nuyorken idealar dünyasında bulunan her şeyi görmüştür ve 
birçok defalar yeryüzüne gelmiştir. Yeryüzünde her şey 
birbirine bağlı bulunduğu için, ruh bunlardan birini görün-
ce, sürekli bir araştırma ile ötekilerini de bulabilir ve anım-
sayabilir. İnsan ruhunda ki ideâl tasavvurlar (tasarımlar) 
önce bilinçsiz bir halde bulunurlar. Bunlar önce bir rüya 
gibi kımıldanırlar, uygun sorular ve araştırmalarla sonunda 
aydınlık bir bilgi haline gelirler. Buna göre bilmek, eski-
den bilinmiş bir şeyi yeniden anımsamaktan başka bir 
şey değildir. (2,3)

Anımsama, Sokrates’in vurguladığı “Kendini Bil!” 
ya da “Kendini Tanı!” ilkesinin epistemolojik anlatımı-
dır. Ruhun bu dünyada gördüklerinden anımsadıkları, ancak 
ideaların soluk ve zayıf yansımalarıdır. Gerçek bilgi, ide-
aların sallantılı yansımalarının değil, ideaların kendilerinin 
bilgisidir ve nesneler evreninde değil, idealar evreninde elde 
edilir. (1)

Metin Bobaroğlu’nun 03 Nisan 2017 tarihli AAV ko-
nuşmasından alıntı; “Sokrates bilenin felsefesine geçtiği 
için onun felsefesi bir özne felsefesidir. Daha sonra, Platon 
felsefesi ne töz ne de özne felsefesidir. O, ilkelerin sorgu-
lanması yani ideaların sorgulanmasının felsefesidir. İdealar 
burada, çok önemli bir şey getiriyor bize, belki de felsefenin 
ilk ışıkları yanıyor. Sokrat’ın bu sorgulamasının arkasından 
Platon’da doğan bu idea sorgulaması, bize felsefenin ışıkla-
rını yakıyor. Neden? İdea ile ideâl arasında bir uyumsuzluk 
var. Aristoteles’e bakarsak ya da önceki töz felsefecilerine 
bakarsak, böyle bir uyumsuzluk yok. Onlar füzis, doğayı in-
celerlerken doğada suyu toprağı ateşi veya onların kombine 
hallerini incelerken bir gerilim yaşamıyorlar. Duyular, algı-
lar onların üzerine düşünceler ve sonuçlar, bu formüle uy-
durdunuz mu tamam. Ama Platon bambaşka bir şey getiri-
yor. İlk süreç düşüncesi Platon’da ortaya çıkıyor. Nereden 
çıkıyor? İdea, soyut evrensel, tümel, soyut, gerçek değil. Bir 
düşünce. Bir fikir. Ama bunun gerçekliğe taşınması yaşam 
koşulları ile birlikte nesnenin tözün kendisinde en yüksek 
biçimine formuna yani ideanın tüketilmesine kadar eylem-
le ortaya çıkartılan bir prosestir, bir prosedürdür. O zaman 
idea, ideâl oluyor. Bakın bir süreç çıkıyor. Bunu filozoflar 
olanla olması gereken diye ayırıyorlar. Platon’a kadar hep 
olanla ilgilendik, dünyadaki bütün düşünce olanla ilgilen-
di. Platon,  olması  gerekeni  baştan  koydu. Olanı olması 
gereken doğrultusunda değiştirmeyi de eyleme, insana ver-
di. Yani Platon’a göre, doğa gelişip ideâle asla ulaşamaz. 
Çünkü idea olması gerekendir, doğa ise olandır. Füzis olan-
dır. Olandan olması gerekene ise ‘insan eylemi’ katılması 
zorunludur. İnsan değeri ortaya çıktı. Sokrates’teki aranan 
insan Platon’da eylem varlığı olarak sadece kendi üzerine 
düşünen refleksiyon yapan birisi değil, eylemle düşüncesi-
ni gerçekliğe töze taşıyan insan biçimine geldi.”

Platon ruhun ideâl dünyada köken bulmasının yanı sıra 

Platon’un Ahlâk Felsefesi

Platon’un felsefi dizgesine baştan sona metafiziksel iki-
liğin yayıldığını görüyoruz. Platon’a göre duyularla algıla-
nabilen her türlü nesneden oluşan fenomenal dünya, uzay 
ve zamanın sınırlamaları altında dururken (uzay ve zaman-
da tutsakken), varlık bilimsel (ontolojik) olarak ideâl ya da 
olgusal evren ise, uzay ve zamanı aşar ve uzaysal ya da za-
mansal sınırlamalardan tamamen özgürdür. Zamanın ken-
disi duyularla algılanabilen her türlü nesnenin yaradılışı ile 
başladı ama tüm yaratılmış şeylerin en güzeli olan ‘ideâl 
dünya’ ise ebedidir. Fenomenal dünya duyular tarafından 
algılanan, dokunulabilir dünya iken, ideâl dünya ise, ussal 
olarak kavranabilen dokunulamaz bir dünyadır. (1)

Ayrıca buna bağlı olarak, kavramsal ya da felsefi bilgi 
ve duyusal bilgi olmak üzere iki bilme düzeni vardır.  Pla-
ton’a göre kavramsal ya da felsefi bilgi, yanılmazdır. Tüm 
insanlar, tüm halklar ve tüm çağlar için aynı olan, ilksiz son-
suz değerlerin bilgisi yani olgusal olanın bilgisidir. Duyusal 
bilgi ise, görelidir, değişkendir ve hem özne hem nesne pa-
yına her tür geçici etkiye sahiptir. (2) 

Kendini duyularımıza sergileyen dünya ideâl dünyanın 
bir yansımasıdır. Bu duyusal varoluş dünyası, sürekli bir 
gelişim durumu içindedir ve kendini, ideâl dünya tarafın-
dan belirlenen ‘buyurgan kalıba’ doğru şekillendirerek 
eksiksizleşmeye çalışır. Evrendeki her fenomenal nesne, 
bir amaca, bir ideâl hedefe doğru şekillendirilir. (1)

Buna dayanarak, Platon’un ahlâk kuramı ‘kendini ger-
çekleştirme’ öğretisinde merkezlenir. İnsan, yaşamda ere-
ğine ya da hedefine ulaşma özlemi ile yaratılır. İnsanın ere-
ği, kendini ‘iyi’ye vardıran bir dönüşümü başarmaktan 
oluşur. (2)

Peki, ‘iyi’ nedir?

Metin Bobaroğlu’nun,‘Tasavvuf ve Caz’ ana başlıklı ve 
‘Aklın Gayesi Nedir?’ konulu Radyo Cazkolik’te 02 Ağus-
tos 2018 tarihinde yayınlanan programda ki konuşmasından 
alıntı; "Eşyanın da, tabiatın da, doğanın da, birbirine olan 
ilişkisine baktığınız zaman birbirlerinin varlıklarını destek-
leyen bir yapı içinde harmoniktirler. Bu, ‘iyi’ye bağlanıyor. 
Burada ki ‘iyi’ nedir? ‘İyi’, temelde bir varoluşun herhangi 
bir varoluşun, doğa varoluşu olabilir, kültürel varoluş ola-
bilir, insanın kendi varoluşu olabilir, o varoluşun kendi ye-
teneklerini açığa çıkarıp, geliştirip, sonsal yani en uç nokta-
sına taşıyabilmek demek. Aslında ‘varlaşmak’ demek. Yani 
‘iyi’ olan, ‘var’ olandır.”

Platon’a göre en yüksek insan, ‘iyi’nin kazanılmasına 
doğru yönelmiştir ve ‘iyi’ ye iyelik gerçek mutluluğu oluş-
turan şeydir. İnsanın en yüksek iyisinin, onun ussal ve ah-
lâksal bir varlık olarak, kişiliğinin gerçek gelişimi, ruhunun 
doğru eğitimi ve yaşamının genel uyumlu refahı olduğu 
söylenebilir. Bir insanın ruhu, olması gereken durumda 
ise, o zaman o insan mutludur. (2)

Platon’a göre ‘iyi’, doğru bir yaşayışın kesin ölçüsü, bi-
ricik ereğidir. Ruh, kozmosa yani gerçek düzene ancak ‘iyi’ 
ile erişebilir. (3)

İnsanın ruhu, kendini bir yanda duyular tarafından algı-
lanan fenomenal dünya ve öte yanda ideâl olgusallığın dün-
yası olmak üzere, iki dünyanın bir üyesi olarak tuhaf bir 
ara konumda bulur. (1)

Platon’a göre ‘iyi’, bir ruh durumudur ve bilgelikten 
oluşmaktadır. İnsan için iyi yaşam ‘karışık’ bir yaşam ol-
malıdır. Yani insan, ne yalnızca ussal yaşam ne de yalnızca 
duyusal haz yaşamı içinde olmalıdır. Ilımlılık içinde yarar-
lanıldığı takdirde, duyusal isteklerin doyurulmasından gelen 
hazları Platon reddetmez. Bunu bal ve suyun, hoş bir içki 
yapmak için belli oranlarda karıştırılmasına benzetir. Hoş 
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Rejim kavramı siyasal fikirlerin belki de en eskisi ve en te-
mel olanıdır. Platon’un Devlet adlı eseri, rejim hakkında 
bir kitaptır. Ve sonraki tüm siyaset felsefesi Platon’a dü-
şülmüş dipnotlar serisidir. Bu, düşünürlerin, Platon’un ideâl 
rejim kavramlaştırmasının çeşitlenmelerini sunmak zorunda 
kalmaları anlamına gelmiştir. (4)

Peki Rejim nedir? Bir rejim her şeyden önce bir yönetim 
biçimine karşılık gelir. Günümüzde siyasal dünya birkaç re-
jim tipi ile yapılandırılmış ve düzenlenmiştir. Rejim daima 
emsalsiz bir şeydir. Diğer rejim tipleri ile bir karşıtlık iliş-
kisi içinde var olur. Bunun sonucu olarak çatışma, gerilim 
ve savaş ihtimali siyasetin tam da doğasına içkindir. (4)

Ülkemizde ve yurt dışında pek çok kimsenin üzerinde 
durduğu konu rejim siyasetinin temel yapısını tamamıyla 
aşmak ve dünyamızı küresel adalet normları ve ulusla-
rarası hukuk normları temelinde düzenlemektir. Peki 
böyle bir şey mümkün müdür? En iyi rejim, tüm insanları 
kucaklayan büyük bir kozmopolitan düzen mi olacaktır? 
Belki de tüm özgür ve eşit insanı içeren bir tür evrensel mil-
letler cemiyeti olabilir. İhtimal dışı değildir ancak böyle bir 
dünya şu an için bir ütopya olarak kabul edilmektedir. (4)

Platon siyaset üzerine sistematik olarak eğilen ilk 
antik düşünür olma vasfını taşımaktadır. Platon, siya-
sette aktif rol almak istemiş, Kral Dyonysios’a danışman-
lık etmek, düşündüğü devleti orada kurmayı denemek için 
Sicilya’ya üç uzun ve tehlikeli yolculuk gerçekleştirmiştir. 
Ancak, Kral, ne filozof olmaya, ne de devleti filozoflara 
bırakmaya yanaşmadığı için Platon Atina’ya geri dönerek, 
geleceğin siyaset adamlarını yetiştirmek için Academia’yı 
kurmuştur. 900 yıldan fazla bir süreyle ayakta kalan bu 
okul, Avrupa’nın ilk üniversitesi olarak kabul edilir. İşte, 
büyük bir siyasal düşünür olan Platon, zamanının siyaseti 
ile iç içe idi. Ve bu şekilde bize kendi zamanının siyasetini 
anlayabilmemiz için model olarak ‘ideâl devlet’i sunmuştur. 
Platon’un ideâl devleti bir ütopyadır. Ütopya, var olmayan, 
tasarlanmış olan ideâl toplum ve ‘devlet şekli’ anlamı ta-
şır. (4)

Metin Bobaroğlu’nun 30 Nisan 2018 tarihli AAV konuş-
masından alıntı; “Her ütopya mitolojidir. Eğer, bir  toplu-
mun ütopyası yoksa, mitleri yoksa, ümitleri yok demektir. 
Ümitleri yoksa o toplum yer, içer, yatar, uyur ve tekrar yer 
içer yatar uyur. Ve giderek kendi içine çöker, depresif olur, 
tinsel gücünü kaybeder ve giderek intihara meyilli olur. İs-
tediği kadar varsıllık olsun.” 

Bugün ‘insanlık’ adı altında topladığımız değerlerin bü-
yük bir bölümünün köklerini Platon’un ‘Devlet’ adlı eserin-
de bulabiliyoruz. (4)

“Devlet’te Platon, ‘adalet’, ‘iyilik’, ‘eşitlik’, ‘güçlü-
lük’ ve ‘haklılık’ gibi insanlık durumlarını irdeleyerek 
düşlediği en iyi devleti anlatmıştır.” (5) 

Bizim anladığımız biçimiyle modern devlet sivil toplu-
mun, yönetici otoriteden ayrılmasına dayanır. Bizim özel 
hayat dediğimiz şeyin tamamı devletten ayrılmıştır. Fakat 
Platon’un devleti özel alan için böyle bir ayrılığı, bağımsız-

lığı tanımaz. Platon’un Devlet’i bizim gibi bireysel özgür-
lükleri maksimize etmeye adanmış bir rejim değildir. O, 
vatandaşlarının eğitimini ve mutluluğunu en üstün görevi 
olarak ortaya koyan bir rejimdir. (4)

Platon’un yaşamı (İÖ 427-347) savaşların şiddetine, sı-
nıf çatışmalarına, tiranlığın terörüne ve demokrasinin hoş-
görüsüzlüğüne tanıklık etmiş, demokratik hükümetin 
hocası Sokrates’i idama mahkûm edişi, kendisinin Atina 
siyasetinden ve suiistimallerinden bıkmasına neden olmuş-
tur. Sokrates öldüğünde Platon 28 yaşındaydı. İlk işi, Sokra-
tes’i öldüren demokrasiden uzaklaşıp, çeşitli ülkelere 12 yıl 
sürecek olan seyahate çıkmak olur. Atina’ya kırk yaşında 
olgun bir insan olarak döner. Buradan hareketle, Platon’un 
siyaset felsefesinde ki temel amacının, mevcut gerçekliği 
yadsıyarak siyasetin yeniden inşası olduğunu söyleyebi-
liriz. ‘Sokrates’leri öldürmeyecek bir devlet düzeni’ ara-
yışı ona ‘Devlet’ adlı en büyük eserini yazdırır. (5)

Platon’un ‘Devlet’ adlı eseri ve sonrasında yasa koyu-
cu ile yasa arasındaki ilişkiyi ele aldığı ‘Devlet Adamı’ ve 
yaşlılık döneminde edindiği tecrübelerle politik düşüncesi-
ne yaptığı revizyonları içeren ‘Yasalar’ adlı eserlerini, Pla-
ton’un siyaset felsefesini içerdikleri için ele alıyor olacağız. 
Yalnız bu üç eserinden önce, gençlik dönemi eserlerinden 
olan Sokrates’in savunma konuşmasını içeren ‘Sokrates’in 
Savunması’ adlı eserinden kısaca değinmekte fayda var. 
Çünkü bu eser, siyaset felsefesi çalışması için en iyi giriş 
metni olabilecek niteliktedir. 

Platon, 20 yaşında tanıştığı ve ölümüne kadar yanından 
ayrılmadığı hocası olan   Sokrates’e, yapıtlarıyla, bugün 
gibi tüm canlılığı ile ayakta kalan bir anıt dikmiştir. Bu anıt, 
Sokrates’in yorulmak bilmeden bilgiyi araması, irkilmeyen 
sağlam karakteri, doğruluk ve hak uğruna ölüme gitmesi 
karşısında Platon’un ona duyduğu hayranlık ve saygıyı dile 
getirir. (4) 

Platon’un Sokrates’in savunma metnini içeren eserinde, 
Sokrates’i kamusal bir forumda konuşurken, felsefenin, 
siyasal yaşam için değerini savunurken de görüyoruz. Ve 
savunu siyaset felsefesinin şehirle, siyasal iktidar ile olan iliş-
kisindeki kırılganlığını da sergilemektedir. Aslında savunu, 
sadece belli bir kişiyi, Sokrates’i yargılamamaktadır. Bizati-
hi felsefe fikrini yargılamaktadır. Sokrates şehir tarafından 
gençliği yozlaştırmakla ve tanrılara karşı inançsızlıkla suç-
lanmıştır. Bir diğer ifadeyle çok ağır bir suç, ihanet ile suç-
lanmıştır. Dikkat edilecek olursa, eserde, Sokrates kendisini 
hiçbir yerde sınırlamamıştır. Daha ziyade savunma konuş-
masının sonuna doğru ortaya koyduğu şekliyle Sokrates, sa-
dece sorgulanmış hayatın yaşanmaya değer olduğunu ileri 
sürmektedir. Bir diğer ifadeyle sadece sürekli bir biçimde 
kendi düşüncelerini açık hale getirme, çelişki ve tutarsızlık 
kaynaklarını ortadan kaldırma mücadelesi verenlerin değerli 
hayatlar sürdüklerini söylemektedir. Sokrates dinleyicilerine 
kendinden emin ve mağrur bir şekilde şöyle der; “Sorgulan-
mamış hayat yaşanmaya değer değildir.” (4)

Platon’un Devlet adlı eseri bize, eğer şehir Sokrates veya 
onun gibi birisi tarafından yönetilseydi nasıl bir şehir olur-

ona geri dönmesi gerektiğini savundu ve bunu onun ebedi 
doğasına ve ona ahlâksal olarak kendini gerçekleştirme 
olanağını veren, onu Tanrı gibi bir konumla ödüllendiren 
direnilemez bir yasaya bağladı. Gerçekte evrenin minya-
tür bir eşlemi olan insandır. Evren makro kozmos iken, in-
sana bir mikro kozmos olarak bakılabilir. Ancak, tıpkı kötü 
güçlerin evrende iyilerle savaşmaları gibi, insanın içinde 
ki kötü güçler de onun ‘iyi’ ye erişmesini engellerler. (1)

Platon’a göre Ruh, idealar dünyasında iken yer yüzüne 
inmiştir ve bu nedenle ruhun iyiliği ve kötülüğünün kökü-
nü dışarıda değil, ruhun kendisinde, kendi içinde aramalı-
dır. Platon ruhu üç kısma ayırır. Ruhun idealara yönelmiş 
olan, güdücü, akılcı bir kısmı ile, iki tane de isteyen ve du-
yusal yönü vardır. İsteyen ve duyusal yönlerden biri akla 
uyarak soylu, güçlü, iradeli eyleme, öteki ise akla karşı 
gelerek, bayağı, maddi duyusal isteklere, iştaha götürür. 
Platon bu düşüncesini biri beyaz öteki siyah, kanatlı iki atın 
çektiği bir arabayı kullanan bir sürücü simgesi ile canlan-
dırmıştır. Burada sürücünün kendisi arabayı güden ola-
rak akla karşılık gelir. Araba bedene karşılık gelir. Beyaz 
at soylu isteğe, kötü olan siyah at ise maddi isteğe karşılık 
gelir. İşte, ruhun kötü atla simgelenen yönü, arabayı hep 
aşağılara sürüklemek istediği için, ruhu ideaları görmekten 
alıkoymuş, onun yeryüzüne düşerek bir vücutla birleş-
mesine, böylece ruhla bedenden kurulmuş insanın mey-
dana gelmesine yol açmıştır. (3) 

İnsana düşen ödev ise, ruhunun asıl yurduna yeniden ka-
vuşması, dönmesi için gereğini yapmaktır. Bu da ideaları 
bilmekle olabilir. Buradaki bilgi yine bir anımsamadır. İde-
aları objektif olarak bilmenin olanağı vardır. Çünkü bu yer-
yüzü dünyası idealar dünyasına benzer, buradaki bütün 
varlıklar idealardan pay almışlardır. (3)

Öyleyse insanın ahlâksal görevi olanaklı olduğu ölçüde 
‘iyi’ye erişme yani idealara erişme görevidir. İyinin ne ol-
duğunu anlayan biri doğası gereği zaten ona doğru çeki-
lecektir. (1)

Platon’un idea düşüncesine dayandırdığı felsefesinde 
ruh, Tanrı’ya özgü bir niteliktir, gerçekliktir. (3) 

Tanrı gibi olmak için başarılı bir çaba, eksiksiz mutluluk 
ile ödüllendirilir. Tanrıya benzerlik insanın ahlâki ereği-
dir. (1)

Platon’a göre insanın çok özel bir yetisi vardır. İnsan 
pek çok algıyı bir ‘kavram’ halinde toplayabilir. Objektif 
olarak görüldüğünde bu yeti, yine insan ruhunun bir zaman-
lar idealar dünyasında görmüş olduğu ideaları anımsama-
sından başka bir şey değildir. İnsandaki bu yeti, kendini en 
kolaylıkla ‘güzel’ de gösterir. ‘Güzel’, zaten idealar dünya-
sında her şeyin en üstünde parlar. Yeryüzünde de en ışıltılı 
olan, en göze çarpan odur, duyuların en açık olarak kavra-
dığı ‘güzel’dir, insan güzeli sever ve güzel insanı çeker. Bu 
yönelme, doğru olarak yönetilirse, insanda felsefi bir 
coşku uyandırır. Bu coşkuda bize ‘güzel’ ideasını anım-
satır, anımsama ise ideaları görmeye vardırır. Buradaki 
ideaları görme, coşup kendinden geçme ile elde edilen bir 

görüş değil, ruhta uyuklamakta olan ideaların ani olarak 
parlamasıdır. Bu da akılla, düşünme ile hazırlanabilir. (3)

Platon, Tanrısal mutluluk insanın mutluluğunun örneği-
dir diyebilmektedir. Öte yandan mutluluk, erdemin izlen-
mesi ile kazanılacaktır. Ancak erdemli bir insan gerçekten 
‘iyi’ bir insan ve gerçekten ‘mutlu’ bir insandır. ‘Erdem’ ise 
insan için olanaklı olduğu ölçüde Tanrı gibi olmak de-
mektir. İnsan elinden geldiğince Tanrı gibi olmalıdır ve bu 
yine bilgeliğin yardımıyla dürüst olmaktır. Bir insanın ol-
mayı umut edebileceği çok daha yüksek bir anlamda Tanrı, 
her şeyin ölçüsüdür. Ve tanrı için değerli olacak biri, ola-
bildiğince ona benzemeli ve onun olduğu gibi olmalıdır. Bu 
nedenle ölçülü insan tanrının dostudur. Platon dört ana 
erdemi irdeler. Bunlar, bilgelik, yiğitlik, ılımlılık ve doğru-
luk. Bilgelik, ruhun ussal parçasının erdemi iken, yiğitlik ise 
yürekli parçasının erdemidir, öte yandan ılımlılık, yürekli 
ve itkisel (iştahsal) parçaların, ‘us’un yönetimi altında bir-
leşmesinden oluşur. Doğruluk ise, ruhun her parçasının 
kendi özgün görevini, yeterli bir uyum içinde yerine ge-
tirmesinden oluşan genel bir erdemdir. (2)

Platon ahlâk kuramında tek kişiyi değil devlet çerçeve-
sinde bir araya gelmiş olan toplumu göz önünde bulundurur. 
Nasıl ki duyularla kavranan tek tek nesnelerden çok kavra-
ma, yani idealara, bu tümel varlığa değer veriyorsa, bunun 
gibi ahlâk kuramında da, birey ideâlinden çok yetkin top-
lumu anlatır. Platon’un ahlâkı, sosyal ahlâk ağırlıklıdır. 
Ödevi, insanları doğal amaçları olan mutluluğa eriştirmek 
olan devlet yönetimi sanatı, felsefesiz olmaz ve bu mutlu-
luğa, en eksiksiz olarak devlette erişilir. Platon’un ahlâkı 
‘ideâl devlet’ öğretisinde bütünlenir.” (3)

Platon’un Siyaset Felsefesi

Platon’dan sonraki tüm düşünürlerin ve araştırmacıların 
içinde yaşadıkları dünyayı bir nebze olsun anlayabilmek için 
başvurmak zorunda oldukları soruları tanımlamaları, Pla-
ton’un siyaset felsefesine dair eserlerini büyük kılıyor. 
Biz Platon’un cevaplarını kabul etmeyebiliriz ve çok muh-
temeldir ki kabul etmeyiz. Ancak Platon, siyaset felsefesi 
ile ilgili soruları rakipsiz bir açıklık ve anlayış ile ortaya 
koymuştur. Cevapları konusunda en büyük düşünürlerin 
bile hemfikir olmamaları nedeniyle, bu anlamda felsefede 
nihai otorite bulunmamaktadır. Tamda bu anlaşmazlık 
aslında bizim günümüz okuyucularının Platon’un eserle-
rinde ki tartışmaya dahil olabilmesini mümkün kılmak-
tadır. (4)

Günümüzde siyaset felsefecilerinin cevaplamaya ça-
lıştıkları en eski ve halen en temel sorular şunlar olabilir? 
Adalet nedir? Mutlu bir toplum mümkünmüdür? Mutlu bir 
toplum nasıl olmalıdır ve amaçları nelerdir? Bir vatandaş 
nasıl eğitilmelidir? Niçin hukuka itaat etmeliyim ve eğer 
varsa benim itaatimin sınırları nelerdir? İnsan onurunun te-
melini ne oluşturur? Özgürlük mü? Erdem mi? Sevgi mi? 
vb. soruları hala soruyor durumdayız. Belki de günümüzde 
en temel ve en önemli soru, tek bir en iyi rejim var mıdır? 
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du? sorusunu sorar, filozofların yönetimi nasıl olurdu?

Platon’a göre gerçek devlet adamının başlıca işi, yurttaş-
larını ‘iyi’ye ulaştırmak ve bunun yollarını bilmektir. Pla-
ton’a göre ‘iyi’, doğru bir yaşayışın kesin ölçüsü, biricik 
ereğidir. Bunu anlamış ve gerçekleştirmeye çalışmış, dola-
yısıyla tam bir filozofa yakışan örneğini vermiş olan biricik 
kimse ise Platon’a göre, Sokrates’tir. (3)

Sokrates’in öğretisi, Platon’un felsefesi için çıkış nok-
tasıdır. Daha sonra düşüncesini geliştirerek kendi görüşüne 
ulaşmıştır. Platon kavram belirlemeleri ve tanımlar için 
‘diyalektik’ yöntemini kullanır. Platon için, Sokrates 
gibi, ortalıkta dolaşan doğrulukları, yanlışlıkları ve eleş-
tirilmemiş görüşleri çürütmek esastır. (4,5)

Platon’a göre gerçek söz söyleme sanatı, ruhun sözler-
le güdümüdür. Bunun için ele alınan konuların gerçek 
özünü bilmek gereklidir. Açık ve çelişkisiz konuşabilmek 
için diyalektik ile kavramları kurma ve sınıflamayı bilme-
li, sözlerin iyi meyveler vermesi isteniyorsa, insan ruhunun 
kuruluşunun ve yapısının kavranmış olması gerekmektedir. 
Diyalektik, ideaları ve ideaların birbirleriyle ilgilerini gö-
rüp kavrayan düşünme işlemlerinin bütünüdür. Diyalektik, 
doğru bilgiye ulaştıracak bir köprü olan varsayımları 
çıkış noktası olarak aldıktan sonra, bunlardan yukarıya 
doğru, ideaya doğru yükselir. Sonra buradan salt dü-
şünce, içine hiç duyum karıştırılmamış düşünce yolu ile 
kavramları ayırt ederek yeniden aşağıya iner. (3)

Platon, diyalektiğin ne olduğunu Sokrates’in ağzından 
Devlet adlı eserinde şu şekilde dile getirir; “Yalnız diya-
lektik metodu, varsayımları birer birer atarak ilkenin ta 
kendisine yükselir. Orada da kendini sağlama alır. Yalnız 
o, ruhun gözünü gömülü olduğu dünyanın çamurundan 
kurtarır, yüceltir onu” (Devlet 533). Bu nedenle ruh, nihai 
olarak diyalektik vasıtasıyla ‘iyi’ ideasına ulaşabilir. Bu so-
nuç noktasında duyuların yardımına herhangi bir ihtiyaç 
duymaz, akıl yürütmede yalnız kavramları kullanır ve böy-
lece ‘iyi’ ideasına ulaşır. (5)

Platon’a göre, nihai ödevi, insanları doğal amaçları olan 
mutluluğa ulaştırmak olan devlet yönetimi sanatı felsefesiz 
olamaz. Çünkü yalnız felsefe neyin insanları gerçekten 
mutlu edeceğini gösterebilir. Platon’a göre devletin doğal 
kökü, devleti kurduran doğal neden, hiçbir insanın kendi 
kendine yetmemesi, bu yüzden de gereksinimlerini gider-
mek için başkalarının yardımına muhtaç olmasıdır. (3)

Platon döneminde, Yunan yaşamı özsel olarak bir toplu-
luk yasamı idi.  Şehir devletinde sürdürülürdü ve şehirden 
ayrı olarak düşünülemezdi, öyle ki, devletten bütünüyle 
ayrı duruyorsa bir insanın eksiksiz olarak iyi bir insan 
olabileceğine hiçbir gerçek Yunanlı inanmazdı. Çünkü 
ancak toplum içinde ve toplum yoluyladır ki insan için iyi 
yaşam olanaklı olabilirdi. Toplum ise, şehir devleti demekti. 
Bu da Platon’da, toplumun doğal bir kurum olduğu, in-
sanın özsel olarak toplumsal bir varlık olduğu öğretisin-
de sonuçlanır. Şehirde ki insanların farklı doğal yetenekleri 
ve becerileri vardır ve hizmet yolu ile topluluğa uygunluk 

gösterirler. Dahası bir insan doğal yetileri ile uyum içinde 
salt bir meslekte çalışıyorsa, çalışması nicelik ve nitelik 
olarak yüksek olacaktır. Şehir geliştikçe, ihtiyaçlar arta-
cak ve meslek gruplarında çeşitlenmeler olacaktır. Ayrıca, 
şehrin yükselen yaşam standardına bağlı olarak nüfus artışı 
da görülecektir. Şehrin nüfus artışı ile toprak, şehrin gerek-
sinimleri için yetersizleşecek ve komşunun toprağının bir 
kısmının egemenlik altına alınması isteği ortaya çıkacaktır. 
Böylece Platon, savaşın kökenini ekonomik nedenlerde 
bulur. Söylemeye gerek yok ki, Platon’un bu sözleri sal-
dırgan savaşın bir aklanışı olarak anlaşılmamalıdır. Eğer sa-
vaş politikası yürütülecekse, o zaman iş bölümü ve emeğin 
özelleşmesi ilkesi temelinde, devletin özel bir ‘koruyucular/
savaşçılar’ sınıfının bulunması gerekecektir ve bunlar ken-
dilerini yalnızca savaş sorunlarının yönetimine adayacaklar-
dır. (2)

Platon’un Devlet eserinde konuşmacılar adaletin doğası-
nı belirlemek için yola çıkarlar ama ilk kitabın kapanışında 
Sokrates ‘adalet nedir bilmiyorum’ der. Daha sonra ikinci 
kitapta, eğer devleti irdeleseler aynı harflerin ‘daha büyük 
olarak ve daha büyük bir ölçekte’ yazılı olduğunu görecek-
lerini belirtir, çünkü adalet devlette ‘daha büyük ve daha 
kolayca seçilebilir olacaktır.’ Böylece Sokrates şunu önerir; 
“Adalet ve adaletsizliği ilk olarak devlette göründükleri 
gibi ve ikinci olarak bireyde inceleyelim, büyükten kü-
çüğe ilerleyerek onları karşılaştıralım.” Bunun açık an-
lamı, adalet ilkelerinin birey için ve devlet için aynı ol-
duklarıdır. (2)

Platon için temelde devletin ödevi, insanların ortaklaşa 
yaşamlarını, onlara mutluluk sağlayacak şekilde düzen-
lemektir. Bu ödev, ancak topluluk hayatı ahlâk ilkelerine 
göre düzenlenirse gerçekleşebilir. Platon’a göre devletin 
son ereği, yurttaşlarını erdemli kılmaktır, onlara erdem-
li bir yaşayış sağlamaktır.” (3) 

Erdem, Platon’a göre, ‘iyide üstünlük’ ile özdeştir. Er-
dem hem öğretilen hem de doğuştan bir şeydir. Dev-
let’te Platon, insan ruhunu üç kısma ayırmaktadır. Rasyonel 
(akıl), yürekli (irade) ve iştahsal kısımlar. Her insan ruhun 
her üç yanını, bunlara denk düşen erdemli niteliklerle birlik-
te taşısa da erdemin derecesi bireyler arasında değişir. (5) 

Ruhun rasyonel kısmı, bireye akıl yürütme yeteneğini 
sağlamakta, yürekli kısmı, kişiye itibarlı bir yaşam sürme-
sine rehberlik edecek olan tutkuyu kazandırmaktadır. Son 
olarak ruhun iştahsal kısmı, bireyin açlık, susuzluk, vb., tüm 
diğer arzularının hareketlerinin bulunduğu kısımdır. Ruhun 
bu kısmı yemek, üremek gibi insanoğlunun hayvanlarla or-
tak olarak taşıdığı arzularının tatminini teşvik etmektedir. 
Platon’a göre, insan ruhunda olduğu gibi kentte de var 
olan üç sınıfla ilişkili olarak bilgelik, yüreklilik/cesaret, 
ölçülülük ve adalet olmak üzere dört erdem vardır. Bilge-
lik, bilgelerin, cesaret ise yüreklilerin erdemidir. Adalet ve 
ölçülülük ise, hiyerarşik açıdan üst basamakta olup sınıflar 
arasında uyumlu bir düzeni ifade etmektedir. Platon’a göre 
üç farklı sınıf vardır. Yöneticiler, koruyucular/savaşçılar 
ve zanaatkarlar/üreticiler. Bunlardan birinin diğerine ka-

rışması ya da yer değiştirmesi devlet için en büyük zararı 
yaratır. Diğer yandan yöneticilerin, koruyucuların ve zana-
atkarların her biri kendi işini yaptığında, ‘adalet’ tesis 
edilmiş olur.” (5)

Devlet, yurttaşlarının erdemli olması için eğitim, ahlâk 
ideası üzerinde kurulur. Erdemin kendi uğruna istenmesi 
gerekir, ödül ya da ceza uğruna değil. Çünkü erdem mutlu-
luğun kaynağıdır. Bireylerin kendilerine özgü taşıdıkla-
rı erdemler onların toplumsal sınıfını belirleyeceği için 
felsefi muhakeme yeteneğine sahip ve bu yönde eğitilmiş 
bilge insanlar yöneticilerdir. Devletteki yönetim konum-
larını doldurup, devlet işlerini yürütenler olarak hizmet 
ederler. Yürekli(yiğit) insanlar hiçbir bencillik taşımaksızın 
ödevlerine bağlı olan koruyucular olur ve devleti savunarak 
onu yabancı düşmanlardan olduğu gibi yasaları çiğneyerek 
düzen ve adaleti bozan yurttaşlardan da korurlar. Geri kalan 
kitle zanaatkarlar ki, istekleri üzerinde öz denetim getirmek 
ve boyun eğerek bedenlerini hizmet için hazır tutmak temel 
görevleridir. Devletin yasalarına boyun eğmeli ve önderleri-
nin egemenliğine bağlı kalmalıdırlar. Her üç sınıfta, bireysel 
hedef için değil, ortak refah için ve adaletin egemenliği de-
mek olan ‘ideal devlet’ için çalışmalıdırlar. (1)

Yönetenler ve koruyucular, hiçbir ekonomik faaliyet-
te bulunmayan, para kazanmayan, zanaatkârlardan alınan 
vergilerle ücretleri karşılanan, görevleri toplumu barış ve 
güvenlik için yaşatmak olan askeri ve sivil yöneticiler, bü-
rokratlar ve memur sınıfıdır. (5)

Bir bireyin ait olacağı sınıf onun doğal yeteneğine, 
erişeceği erdem düzeyine bağlı olacaktır. Bu yüzden üç 
sınıftan hangisine ait olduğunun doğru olarak saptanması 
için herkesin eğitilmesi zorunludur. (1) 

Devlet, insanların mutlulukları için, onları ahlâk ilkeleri 
ile uyum içinde iyi yaşamda geliştirmek için var olur. Bu, 
eğitimi zorunlu kılar ama gerekli olan, herhangi bir tür eği-
tim değil, ancak gerçeğe ve iyiye yönelik eğitimdir. Ayrıca 
devletin yaşamını düzenleyenler, eğitim ilkelerini belirle-
yenler ve değişik görevleri üyeler arasında bölüştürenler, 
özünde ‘iyi’ olanın bilgisini taşımalıdırlar. Başka bir de-
yişle felsefeciler olmalıdırlar. (2)

Eğitim, devletin yurttaşlarının tümü için sağlanır. Her-
kese kendini tanıtlamak için, yaşamdaki en yüksek konum-
lara ulaşabilmek için eğitimde fırsat eşitliği tanınır. En 
yüksek konumlar, en nitelikli olanlara düşer. Platon, üç 
aşamalı ve felsefe, beden eğitimi, bilim ve sanat temelli bir 
eğitimden bahsedilir. Eğitim üç yaşında başlar ve 20 yaşı-
na gelindiğinde ilk eleme gerçekleşir. Bilimsel ve felsefi 
yetenekleri olanlar ek eğitim için okulda kalırken, yiğitlik 
yatkınlığı gösterenler ise savaşçı sınıfa katılırlar. Bilim ve 
felsefedeki daha yoğun, soyut ve ileri eğitim üzerine otuz 
yaşında bir ikinci eleme süreci yer alır. Bireyin diya-
lektik için, bütünsel bir kavrayış için, eş deyişle soyut 
ilişkilerin özlü bir kavrayışı için yeteneği değerlendirilir. 
Umut verici öğrenciler eğitimlerini otuz beş yaşına dek sür-
dürürken, geri kalanlara ise kamu görevlerinde ki konumlar 
verilir. Okulda olanlar diyalektikte eğitilirler. Otuz ya-

şından elli yaşına dek bu ileri öğrenciler en keskin felsefi 
yetenek gerektiren en yüksek yetki konumlarını üstle-
nirler. Özetle, eğitim, aşamalı olarak üç yaşından elli yaşına 
kadar devam eder. (1)

Kadınlar erkekler gibi eğitileceklerdir. ‘İdeâl Devlet’ 
te kadınlar, beden eğitimi de dahil, tıpkı erkekler gibi as-
keri disiplinde eğitileceklerdir. Kadının erkekten bedensel 
olarak daha zayıf olduğu kabul edilir ve buna göre görev 
dağılımı yapılır. Ancak doğal yetiler iki eşeyde de ben-
zer olarak bulunur ve doğası söz konusu olduğunda ka-
dın, erkeğe açık olan tüm uğraşlara üstelik savaşa bile 
girebilir. Uygun nitelikli kadınlar devletin koruyucularının 
yaşam ve resmi ödevlerini paylaşmak üzere seçileceklerdir. 
Platon devletin yüksek sınıflarının yurttaşlarının evlilik iliş-
kilerinin devletin denetimi altında olması gerektiğini düşü-
nür. Böylece yöneticilerin ve savaşçıların evlilikleri kamu 
yöneticilerinin denetimi altında tutulacaktır. Zanaatçı sı-
nıf özel mülkiyet ve aileyi sürdürür. Yalnızca iki üst sınıf 
için mülkiyet ve aile yaşamı ortadan kaldırılacak ve bu 
da devletin iyiliği için yapılacaktır. İlgili kamu yöneticile-
ri tarafından kendileri için seçilen kadınlar ile evlenecek ve 
uygun görülen zamanlarda çocuk sahibi olabileceklerdir. (2)

Platon, kölelik kurumunu kabul ediyor ve köleyi 
efendisinin mülkiyeti olarak görüyordu ve bu mülkiyet 
devredilebilirdi. Köleler, daha çok Yunanlı olmayıp, dış 
ülkelerden getirilmiş kimselerdi. Yunan da kölelerin genel 
olarak siyasal haklara sahip olduğu asla söylenemezdi. Kö-
lelerin toplum içinde sıkıntı çıkarmadan yer almalarının bel-
li birtakım koşulları belirlenmektedir. Keza köleler mantık-
sal veya akla uygun bir düşünmeye sahip değildirler. Bir 
diğer deyişle, akıllarını kullanmıyor olsalar da şehrin iş-
lerinin yapılabilmesi için gereklidirler. Bu nedenle özgür 
bir kimse ile köle bir kimse arasında eşitliğin varlığından 
da söz edilemez. Köleler, içinde bulunmuş oldukları zihin 
halleri veya sahip oldukları zihinsel kapasiteleri yüzünden 
ve hem özgür yurttaşlar gibi Yunanlı olmadıklarından hem 
de aynı dili konuşmamalarından dolayı, şehrin ancak üretim 
ve hizmet işlerinde yer alabilirler. (8)

Platon sanat ve edebiyatta sansürün doğal ve doğru ol-
duğunu ileri süren ilk düşünürdür. Platon toplumun çıkarına 
ters düşen sözler eden şairleri ve sanatçıları da kentin sınır-
ları içine sokulmaması gerektiğini savunur. İnsanları ahlâki 
ve dini duygularına olumlu katkısı olması şartıyla yöne-
ticilerin ‘dindarca yalanlar’ söylemelerinde de mahsur 
görmez. Yöneticinin yönetilene yalan söylemesi hastanın 
menfaati için yalan söyleyen hekimin ki gibiyse mesele 
yoktur. Hatta böyle bir yalan doğru ve gereklidir. (6) 

Platon kralların felsefeciler ya da felsefecilerin kral-
lar olduğu bir zaman gelinceye dek devlet için hiçbir 
umudun olmadığına inandı. Felsefeci kral ona, en uygun 
önder olarak, iyi devleti yaratabilme yeteneğindeki biri 
olarak göründü. İdeâl olan, devletin felsefi olarak keskin 
görüşlü hem iyi hem de bilge olan insanlar tarafından yö-
netilmesiydi. Böyle bir devlet ya felsefi olarak iyi eğitimli 
ve ideâl devleti yaratmaktan başka bir şeyle ilgilenmeyen 
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tek bir insan tarafından yönetilen bir tekerklik, ya da bir 
senato olarak göreli olarak eşit yetenekli en iyi en bilge 
insanların bir aristokrasisi olabilirdi. Yönetici/yöneticiler, 
ister bir tek erk isterse bir aristokratlar kümesi olsun, yöneti-
cilerin seçimi, eğitsel yarışma yoluyla kendilerinde en iyi 
nitelikleri geliştirmiş olduklarını tanıtlayan bireylerin 
becerileri üzerine dayanacaktı. (1)

Platon bundan sonra adil, kusursuz şehrin zıddı olan 
dört bozuk ve kusurlu devlet biçimlerinin hangileri ol-
duğu meselesine geçer. Bunlar Şeref Devleti (Timokrasi), 
Zenginlik Devleti (Oligarşi), Halk Devleti (Demokrasi), 
Zorbalık Devleti (Tiranlık)’dir. (9)

Şeref Devleti (Timokrasi): Bu devletin amacı barıştan 
çok savaştır, eğitimde üstünlük verdiği şey müzik değil be-
den eğitimidir, önem verdiği değer ise şan ve şereftir. Ti-
mokrasi rejiminde, çalışanlar sınıfı bir süre sonra zengin-
leşip kendi başına hareket etmek, bağımsız olmak isterler. 
Böylece, zenginlik devleti yani oligarşi ortaya çıkar. (9)

Zenginlik Devleti (Oligarşi): Paraya, servete sahip olan 
küçük bir azınlığın hâkim olduğu devlettir. “Bir devlette 
zenginlik ve zenginler baş tacı olunca, doğruluğun ve doğru 
insanların şerefi azalır” diyor Platon. Burada artık bir değil 
iki devlet vardır. Zenginlerin ve fakirlerin devleti. Böyle bir 
devlette baştakilerin dışında herkes dilencidir. (9)

Demokrasi Devleti: Oligarşik sistem bunun sebebidir. 
Sonuç devrimdir ve yoksulların zenginleri yenmesi sonu-
cunda da herkesin her şeyi, devletin bütün imkân ve nimet-
lerini, eşit olarak paylaştıkları demokrasi ortaya çıkacaktır. 
Demokratik şehirde herkes efendi olmak ister. Hiç kimse 
itaat etmeyi kabul etmez, herkes kendi keyfine ve arzusuna 
göre yaşamak imkanına kavuşmayı ister. Yönetimin ciddi ve 
hayati bir iş, bir bilgi ve bilim konusu olduğu, sıradan insa-
nın veya halkın doğası gereği ondan anlamadığı, dolayısıy-
la yönetimle ilgili konularda doğru karar veremeyecekleri, 
ikincisi ise demokrasinin kötü önderler, demagoglar, halk 
dalkavukları yarattığı noktasıdır. Dolayısıyla demokrasinin 
yöneticileri hiçbir zaman filozoflar olmaz, sofistler, halk 
dalkavukları olan politikacılar olur. Böyle bir yönetimde 
her türlü felaketle karşılaşmak mümkündür. Nitekim bu da 
tiranlığı doğuracaktır. (9)

Zorbalık Devleti (Tiranlık): Demokrasinin yarattığı 
düzensizlik anarşi yaratacak ve burada ortaya çıkacak 
bir zorba, kendisini halkın temsilcisi, halkın başkanı ola-
rak takdim edecektir. Bu gücü kendi düşmanlarını ortadan 
kaldırmak için kullanır. İstediğini öldürür, istediğinin malını 
gasp eder. Her türlü kanunsuzluğu yapar. (9)

Platon’un Devlet Adamı adlı diyaloğu onun siyaset ku-
ramına birkaç noktada katkıda bulunur. Bunlardan biri yasa 
koyucu ile yasa arasındaki ilişkiler konusundadır. Pla-
ton’un ilke olarak yasa koyucuyu yasanın üzerine yerleştir-
diğini veya yasa koyucu olan filozof kralı yasallığın üzerin-
de bulunan bir varlık olarak konumlandığını görmekteyiz. 
Yasa koyucu, doğası veya konumu itibariyle yanılmaz 
bir insandır. Dolayısıyla onun ağzından çıkan yasadır ve 

yasaların bu bakımdan ondan sonra gelmesi ve onun yargı-
sına göre değişmek durumunda olması doğaldır. (9)

“Her ne kadar kanunların kral işi oldukları apaçıksa da 
en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir” 
Platon – Devlet Adamı

“İnsana ait hiçbir şeyin hiçbir zaman olduğu yerde dur-
maması, sürekli değişmesi, yaşama sanatı da içinde olmak 
üzere hiçbir sanat hiçbir konu üzerinde her zaman ve her 
durumla ilgili olarak doğru, mutlak bir kural koymak imka-
nını vermez.” Platon – Devlet Adamı  

Devlet diyaloğundaki iyi ve kötü yönetimler de bu di-
yalogda değişir. Temel alınan iki kriter, yasaya uyan ve uy-
mayan devletler ile bu devletlerin başında bulunan kişilerin 
sayısı olur. Bu kriterlere göre başta tek bir kişi varsa ve bu 
kişi toplumu yasalara uygun olarak yönetiyorsa bu hüküme-
tin adı krallıktır (monarşi). Eğer keyfine göre yönetiyorsa 
bu zorbalık (tiranlık) rejimidir. Baştaki azınlığın yasaya 
uygun olarak yönettiği rejime aristokrasi, yasasız rejime 
oligarşi denecektir. (9)

Eğer devletin yazılı ve doğru yasalara uyma sırasına göre 
sıralarsak en iyisi şüphesiz monarşidir. Ancak yasa olma-
yan yerde de hayatı en çekilmez kılan tiranlıktır. Aynı kıs-
tası temel alıp diğer rejimlere de bakarsak yazılı ve iyi yasa-
lara uyma bakımından rejimler arasında en kötüsü demok-
rasidir ama içlerinde yasaların hüküm sürmediği rejimleri 
ele alıp aralarındaki karşılaştırmayı bu bakımdan yaparsak, 
yasasız rejimler içinde en iyisi demokrasidir. (9)

Platon’un yaşam tecrübesi, onu insanların büyük kısmı-
nın, yani yığının, o ana erdemi, yani felsefi erdemi hiçbir 
zaman edinemeyecekleri düşüncesine vardırmıştır. Yığının 
hiçbir zaman filozof olamayacağını, çoğunda para kazanma-
yı maddi hazları amaç bilen ruhun aşağı itkilerinin egemen 
olacağını ancak bu itkilere karşı durabilen az sayıda in-
sanda şeref duygusunun ağır basacağı ve ancak bir avuç 
insanın nesneleri düşünce ile kavrayabileceğini, eylemi 
akla dayandırabileceğini, kısaca, felsefi bir hayat yaşa-
ma gereksinimi duyabileceği sonucuna vardırmıştır. (3)

Platon’un Yasalar adlı eseri, gerek ‘Devlet’ten gerekse 
‘Devlet Adamı’n dan bazı bakımlardan farklılıklar göster-
mektedir. “Her şeyin ölçütünün insan değil Tanrı olduğu” 
görüşünü de Yasalar’da ifade eder. Yalnızca bireylerin değil, 
devletin de tanrıyı taklit etmesi, ona benzemeye çalışması 
gerekir. Din, bu diyalogda daha önceki diyaloglarında ol-
duğundan çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu 
eserde, her türlü özel tapınma biçimi yasaklanır ve tanrıtanı-
mazlar ölüm cezasına çarptırılır. (9)

Devlet Adamı’nda olduğu gibi hükümdarı yasanın 
üzerine değil, yasayı hükümdarın üzerine yerleştirir. 
Devlet’te filozofun kişisel yöntemlerinin yerini Yasalar’da 
bürokrasi, felsefenin yerini ise gelenek ve yasalar alır. Dev-
let’te yönetici sınıf için zorunlu gördüğü kadın ve mal ortak-
lığı fikrinden vazgeçer ve devletin mülkiyetini kendi elinde 
tutacağı ancak kullanım hakkını vereceği toprağın yurttaş-
lara eşit olarak dağıtılması gerektiği görüşünü savunur. Ya-

salar’ın önemli özelliği, teknik anlamda politik yapıya ve 
onun belli başlı kurumlarına, örneğin; anayasa, anayasal 
organlar, yasama, yürütme, yargılama kurumu ve uygu-
lamalarına eğilen bir eser olmasıdır. Platon’a göre, yasa 
koyucunun sanatçıyı şehrin selameti için ahlâkı kaygıları ön 
plana alan eserler yaratmaya ikna etmesi, yasaklamasından 
daha iyidir. (9)

Platon’un Din Felsefesi

Platon’un din felsefesinde de en temel idea, yine ‘iyi’ 
ideasıdır ve ‘iyi’ ideasının da en yüksek temsili Tanrı’dır. 
Tanrı, evrendeki en yüksek, eksiksiz olgusallık olarak 
dünya kuran bir mimardır. Platon’un Tanrı için terimi 
Demiurge yani el-işçisidir. Tanrı, kozmosu kaostan tasar-
lar, usta bir zanaatçı gibi, düzensiz ilksel maddeyi ebedi ide-
allerin tasarına göre yeniden şekillendirerek, düzenli dünya-
ya varlık kazandırır. (1) 

Platon’un Tanrı’sı, ideaları seyreden ve duyusal dün-
yada onları gerçekleştiren bir yapıcı, bir hareket ettiri-
cidir. (6)

Platon’un Yasalar diyalogunda, dindarlığın ön planda 
olduğu görülür. Bu oluşum ve gelişim süreci, Platon’un 
yaşıyla doğru orantılı olarak, dinin lehine doğru bir ge-
lişme gösterir. (7)

Platon için din, kişi ile Tanrı arasında özel, kişisel bir 
ilişki, bir inanç ve bu inanca uygun olarak Tanrı’ya veya 
tanrılara saygı gösterme, ibadet etmekten ibaret değildir. 
Tersine dini bakımdan doğru inanca sahip olma ve bu 
doğru inanca uygun olarak doğru bir şekilde tapınma, 
devletin, yasa koyucunun ilgi ve yetki alanına giren bir 
şeydir.  Platon’da dinsel işleri yapacak, dinsel görevleri 
yerine getirecek, tapınaklarda uygulanacak dinsel törenleri 
icra edecek din görevlileri devlet tarafından görevlendirile-
ceği gibi yurttaşlar, devlet veya yasa koyucu tarafından be-
lirlenmiş olduğu şekilde dini inançlara sahip olmak zorunda 
olacaklar ve yine devlet veya yasa koyucu tarafından tayin 
edilmiş olan yerlerde ve şekilde tanrılara karşı dini görevle-
rini (kurban kesme, dua okuma vb.) yerine getireceklerdir. 
Platon’un şehir devletinde buna paralel olarak dinsizlik 
veya sapkın görüşlere sahip olmak sadece ahlâki bir ku-
sur veya dinsel bir günah değil, aynı zamanda ve önce-
likle yasa ve devlete karşı işlenmiş bir suçtur. Dolayısıyla 
da böyle bir suç, devlet tarafından ve yasaların öngördüğü 
bir şekilde en ağır bir biçimde cezalandırılmak zorundadır. 
(6)

“Evrenle ilgilenen varlık, bütünün kurtuluşu ve mükem-
melliği için her şeyi hazırlamıştır.” (Yasalar, 903 b) (6)

“Tanrıların var olduğunu ve iyi olduklarını, adaleti in-
sanlardan daha çok gözettiklerini gösteren sözlerimizin her-
hangi bir şekilde inandırıcı olması çok önemli. Nitekim ya-
salarımızın tümü için hemen hemen en güzel ve en iyi giriş 
bu olurdu.’’ (Yasalar, 887 b-c) (6)

Yani Platon’a göre, tanrılarla ilgili olarak kabul etmemiz 

gereken doğru inanç, esas olarak onların ‘var’ oldukları-
nı, ‘iyi’ olduklarını ve ‘adil’ olduklarını benimsemekten 
ibarettir. (6) 

Platon’un Tanrı’nın veya tanrıların varlığını ispat etmek 
için getirdiği kanıt, evrenin rastlantısal bir yapıya sahip ol-
madığı, düzenli bir görünüş arz ettiği, dolayısıyla şans veya 
rastlantının ürünü olamayacağı, akıllı, bilinç sahibi, bil-
ge bir varlığın elinden çıkmış olması gerektiği ana fikrine 
dayanır. (6)

Din ile ‘iyi’ ideası arasında yakın bir ilişki kuran Pla-
ton, dini, idealara götüren bir yol olarak da nitelendirir. 
Çünkü Tanrı, idealara bakarak, onları örnek alarak varlıkları 
meydana getirmiştir. Bu varlıklar, bir çeşit, Tanrı’nın dü-
şüncesinden pay almış, ruh, tanrısal akılla birlikte evre-
ni meydana getirmiştir. Platon burada, Tanrı ile evrensel 
ruhu özdeş saymış, bununla da dini özdeş kılmıştır. Sonuçta 
Tanrı, canlı olan ve var olan her şeye nüfuz etmiştir. (7)

Tanrı bütünün iyiliği ve mükemmelliği için her şeyi 
tasarlamıştır. Bütünün her bir parçası da bu amacı yerine 
getirmek üzere düzenlenmiştir. Bütünün her bir parçası ola-
ya sadece kendi açısından baktığı için kötü olan veya kötü 
görünen şeyin bütünün varlığı için iyi olduğunu veya bir 
anlamı olduğunu görememektedir. (6)

İnsanlar yaptıkları adaletsizliğin cezasını, ölümden son-
ra Hades denilen bir yere gitmek suretiyle ödeyeceklerdir. 
Bunun tersine bu dünyada iyi şeyler yapanların da öldükten 
sonra tanrısal bir dünyada daha üstün bir hayatı yaşama im-
kanına kavuşacaklardır. Kötü ve adaletsiz ruhlar ölümden 
sonra kötü ruhların yanına gidecek ve mutsuz olacak, iyi 
ruhlar ise öldükten sonra kendileri gibi iyi olan ruhlar-
la birlikte bulunacak ve bu birlikteliklerinden ötürü de 
daha mutlu olacaklardır. (6)
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Diyalogların genel içeriklerine bakarsak:
Büyük Hippias – Güzellik hakkındadır. Diyalogda 

Sokrates, dönemin meşhur sofistlerinden Hippias’la tartışır. 
Güzele dair nihai bağlamda mantıksal indirgeme mümkün 
olmadığı için diyalog bir senteze ulaşamaz.

Epinomis – Bilge kişiden ve bilgenin sahip olduğu has-
letlerden söz eder.

Euthydemos – Sokrates, Euthydemos ve Dionysodoros 
adlı sofistlerle bilgi ve bilgiye nasıl ulaşılabileceği hakkında 
tartışır. Sokrates, önermeleriyle sofistlerin akıl yürütmeleri-
ni çürütüp onları zor durumda bırakır.

Euthyphron – Din hakkındadır. Tanrıya saygıdan söz 
eder. Diyalogda bir sonuç/sentez yoktur.

Gorgias – Retorik hakkındadır. Adaletin kimden yana 
olduğu sorusu etrafında çözümlemeler yapılır. Diyalog bo-
yunca Sokrates’in çözümlemeleri retoriğin içerikten ziyade 
konuşmanın biçimi üzerinde ihtisaslaşmış bir sanat/bilim 
olduğunu ortaya koyar.

Kharmides – Bilgelik, ölçülü ve ılımlı davranıştan söz 
eder.

Kratylos – İsimler ve etimoloji hakkındadır.

Kritias – Atlantis’ten söz eder.

Küçük Hippias – Diyalogun konusu Sokrates ile 
Hippias arasında haksızlık ve yalandan konulu bir tartışma-
dır. Doğru sözlü olmak bir erdem olarak yüceltilir.

Lakhes – Cesaret hakkındadır.

Lysis – Dostluk hakkındadır.

Menon – Erdem hakkındadır. Temel soru, erdem öğreti-
lebilir bir şey midir?

Parmenides – İdealar ve özdeşlikten söz eder.

Phaidon – Ruhun ölümsüzlüğünden söz eder.

Phaidros – Ruhun yapısı, sevgi ve güzellikten söz eder.

Philebos – İyi nedir, haz veren iyi midir, diye sorar.

Politikos – Devlet adamında olması gerekenlerden söz 
eder.

Protagoras – Bilgi ve erdemden söz eder.

Sofist – Theaitetos başlıklı diyalogda başlayan tartışma-
nın devamıdır. Bilgi hakkındadır. Sofistlerle ilgili çözümle-
meler içerir.

Symposion – Aşktan söz eder. 

Theaitetos – Bilgi/epistemoloji konulu bir tartışma içe-
rir. Doğru bilgiye ulaşmanın yollarını inceler.

Timaios – Evrenin yaratılışını anlatır. Yaratıcı güç ola-
rak Demiurge’den söz eder.

Sokrates’in Savunmasında 
İnsanlık tarihindeki en dikkat çekici ve anlamlı yurtse-

verlik örneklerinden biri, Platon’un Kriton diyalogunda 
Sokrates’in yurtseverliğidir. Bu diyalogda Platon, Atina ya-
saları tarafından gençleri yoldan çıkarmak, şehrin tapındığı 
Tanrılara tapınmamak ve onların yerine başka yeni Tanrılar 
koyarak yasayı ihlâl etmekle suçlanan ve yargılanarak ölü-
me mahkûm edilen Sokrates’le, Sokrates’in yakın dostu, 
varlıklı ve felsefe konularına karşı büyük ilgi duyan Kriton 
arasında geçen konuşmaları aktarır. Sokrates, o sırada ölü-
me mahkûm edilmiş ve cezasının uygulanmasını beklemek-
tedir. Sokrates’in hapiste kaldığı zamanlarda onu sık sık zi-
yaret eden Kriton ise en son ziyaretinde Sokrates’i hapisten 
kaçmaya ikna etmeye çalışmaktadır.

Sokrates bunu kabul etmez. Tüm diyaloglarda işlenen 
doğruluk, bilgelik, dürüstlük, dostluk, cesaret, erdemler, ru-
hun ölümsüzlüğünü savunması bütün bunları ölümün önün-
de tam da cesaretle ve savunduğu, iyiyi, güzeli, mutlu ol-
manın temel gereklerine inancını ispat edercesine kendi ile 
duruşu ile göstermiştir. Bu aynı zamanda Sokrates’in yurt-
severliği, ölümünden kısa bir süre önce gösterdiği inanılmaz 
kafa ve gönül rahatlığı, büyük filozofun kişiliğinin gerçek 
bir yanı olarak dikkatimizi çeker. 

Sokrates’in Atina yasalarına bağlılığından kaynakla-
nan yurtseverliğinin temelinde insan sevgisinin varlığı 
düşünülebilir.

Bu düşünceyi temellendirmede, Hobbes, Rousseau ve 
Sartre’ın görüşlerinden hareketle, hukukun oluşumundaki 
temel değer olan “söz verme” temelinde, Kant’ın sözünde 
durma ile insana saygı arasında kurduğu bağlantıyı düşüne-
biliriz. Kant’ın kurduğu bu bağlantıya göre, sözünde duran 
kişi, aynı zamanda insanı araç olarak değil, amaç olarak gö-
ren, insana saygı duyan kişidir de.  

Sonuç olarak, yasaya bağlılık sözünde durmanın bir ifa-
desidir. Sokrates, Atina yasalarına bağlı kalarak sözünde 
durmuş, Atina halkının özelinde insana saygıda temelini bu-
lan insan sevgisini ortaya koymuştur.

Belki de Platon, hocasının kendini savunmasının yetme-
diğini düşünerek diyaloglarında Onun anlaşılmasını sağla-
mak için yeniden savunarak ustasına vefasını, sadakatini 
göstermiştir.

Belki de; Sokrates’in kendi düşüncelerini kaleme alma-
mış olması, düşünceleri hakkında Platon’un kaleminden 
şahit edildiğimiz bu eserler Platon’un edebi ustalığının ken-
dindekini bir kahraman üzerinden bize aktarmasıdır. 

Bu yazı; bu yılın konusu; Felsefe Tarihi çalış-
malarında Platon’un Diyalogları konusuna 
giriş yapabilmek için :bilmek, anlatabilmek 

ve Düşünce yürüyüşlerinde tecrübe kazanmak fırsatı 
olarak çalışmaya ve söze dökmeye çaba gösterdiğim 
sunumun metnidir. Aslında bir yazma denemesidir. 

İçeriği: Kısa sürede gerçekleşen küçük bir araştırmadan 
ve yararlandığım metinlerden derleme de diyebiliriz.

Platon’nun Diyaloglarını okumak anlayabilmek serüve-
ninde düşüncelerime ilk çarpan ve heyecan veren ‘’Hocası 
ve öğrencisi’’ ilişkisindeki sadakat oldu. Platon hiç kuşkusuz 
düşüncelerini Sokrates’in ağzından söze dökerken hocasın-
dan aldığı ve kendinde damıttığı görüşlerini de paylaşıyor. 

Platon’un kaleme aldığı günümüze ulaşan diyalogları 
Sokrates’in düşündürme tekniği, soru sorarak adım adım 
düşünmeye yön vermesi, diyaloglarında sonuca bağlanmasa 
da anlam ve kavram noktasında zihin açan üslubu, esprili 
yaklaşımı, muhatabı için zihni karıştıran, anlamanın sınırla-
rını zorlayarak düşündüren söz söyleme yetisi etkileyici idi.

Plátōn; MÖ 427 - MÖ 347), Antik/Klasik Yunan filozo-
fu, matematikçi, felsefi diyaloglar yazarı olarak 20 yaşından 
itibaren yanından hiç ayrılmadığı, hocası Sokrates’e ölümü-
ne kadar yine eşlik etmiş.

Platon, akıl hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile 
birlikte, doğal felsefe, bilim ve Batı felsefesinin temelle-
rini atmıştır. Geniş omuzları ve atletik yapısı nedeniyle, 
Yunanca Platon (geniş) lakabı ile anıldı ve tanındı.

Platon’nun felsefi görüşlerinin üzerinde hala tartışılmak-
tadır. İslam dünyasındaki adı ile Eflatun, batı felsefesinin 
başlangıç noktası ve ilk önemli filozofudur. Antik çağ Yunan 
felsefesinde, Sokrates öncesi filozoflar (ilk filozoflar veya 
doğa filozofları) daha ziyade materyalist (özdekçi) görüş-
ler üretmişlerdir. Antik felsefenin maddeci öğretisi, atomcu 
Demokritos ile en yüksek seviyeye erişmiş, buna muka-
bil düşünceci (idealist) felsefe, Platon ile doruk noktasına 
ulaşmıştır. Platon bir sanatçı ve özellikle edebiyatçı olarak 
yetiştirilmiş olmasından büyük ölçüde istifade etmiş, kurgu-
ladığı düşünsel ürünleri, çok ustaca, ve şiirsel bir anlatım-
la süsleyerek, asırlar boyu insanları etkilemeyi başarmıştır. 
Modern filozoflardan Alfred North Whitehead’e göre 
Platon’dan sonraki bütün batı felsefesi onun eserine düşül-
müş dipnotlardan başka bir şey değildir. Görüşleri İslam ve 
Hristiyan felsefesine derin etkide bulunmuştur.

Platon’nun felsefesini, beş önemli kuram içerisinde top-
lamak mümkündür. Bunlar,

 “bilgi”, “idealar”, “ruhun ölümsüzlüğü”, “evrendoğum” 
ve “devlet” ile ilgili kuramlarıdır. 

Sokrates ve Platon’a göre felsefenin ana ereği, insanın 
mutluluğu ve yetkin yaşamının sağlanmasıdır. Yetkin bir ya-
şam, ancak erdemli bir hayat sürmekle elde edilebilir. Erdemin 
temeli “bilgi”, özü “idealar kavramı”, gerekçesi “evrendo-
ğum”, güvencesi “ölümsüzlük”, yaşamsal sığınağı “devlettir. 
Platon, elli yıllık uzun bir süre boyunca bu kuramsal yapıyı 
düşünmüş, ilintili felsefi meselelerle didişmiş ve bu arada 
görüşlerini düzeltip olgunlaştırmıştır.

Platonik
Diyaloglar
Sevtap Yasin
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“Bilinç madenlerde uyur, bitkilerde rüya görür, hayvanlarda uyanır, insanda kendini bilir.” 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

ÜÇ DOĞA
TASARIMI ve

FELSEFİ
NATÜRALİZM 

 
Ali Sebetci

Collingwood Sınıflaması

İngiliz metafiziksel felsefe profesörü R. G. Collingwood 
(1889-1943), ölümünden sonra yayımlanan The Idea of 
Nature adlı eserinde Batı düşünce tarihinde, kurucu üç koz-
molojik anlayış olduğunu anlatır.[1] Bunlar sırasıyla doğa 
kavramının, düşüncenin odağına girdiği ilk dönem, bu 
kavram üstünde uzun süreli yoğun tartışmaların yapıldığı 
ikinci dönem ve ardından kavramın yeni özellikler kazan-
masıyla ayrıntılı doğa bilimlerinin başka bir yön kazandığı 
üçüncü dönemlerdir. Söz konusu dönemleri sırasıyla Yunan, 
Rönesans ve modern doğa tasarımları olarak adlandırır ve 
aralarındaki farkları şöyle özetler: 

Yunan doğa bilimi, doğal dünyanın akılla dolu olduğu 
veya her yanına, içine, aklın sinmiş olduğu prensibine da-
yanır. Yunan düşünürleri doğada aklın bulunuşunu, doğal 
dünyanın kurallılığının ya da düzenliliğinin kaynağı olarak 
görüyordu. Doğa bilimleri, doğada bulunan bu akıl sayesin-
de mümkün olabiliyordu. Onlar doğal dünyayı, hareket eden 
cisimlerin dünyası olarak görüyordu. Yunan tasavvurunda 
hareketin nedeni canlılık ya da ‘nefis’ (‘soul’) idi, fakat ha-
reketin bir şey, düzenliliğin başka bir şey olduğuna inanı-
yorlardı. Onlar aklı, gerek beşeri gerekse başka türlü, tüm 
görünümleri içinde, hükmeden ve düzenleyen bir yönetici 
olarak tasavvur ediyordu. Bu yönetici, önce kendisine sonra 
kendisine ait olan her şeye, ilkin kendi cismine ve ikinci ola-
rak o cismin çevresine bir düzen dayatıyordu. (s.3)

Üç kozmoloji akımının ikincisi 16. ve 17. yüzyıllarda 
ortaya çıkmıştır. Bu dönemin doğa görüşünü ‘Rönesans’ 
kozmolojisi olarak adlandırmayı teklif ediyorum. Bu iyi bir 
ad değil, çünkü ‘Rönesans’ sözcüğü, düşünce tarihinde, 14. 
yüzyıl hümanizmiyle İtalya’da başlayıp, aynı ülkede, 14. ve 
15. yüzyılların Platoncu ve Aristocu kozmolojileriyle birlik-
te devam eden, daha önceki bir aşama için kullanılır. Şimdi 
tasvir edeceğim kozmoloji, prensip olarak bunlara bir tep-
kiydi ve belki de ‘Rönesans sonrası’ kozmoloji diye adlan-
dırılması daha uygun olurdu ama bu da kaba bir terimdir. 
(s.4)

Rönesans doğa tasarımı, Kopernik’in (1473-1543), 
Telesio’nun (1508-1588) ve Bruno’nun (1548-1600) eserle-
rinde Yunan görüşüne karşıt bir anlayış olarak biçimlenme-
ye başlamıştır. Bu karşıtlığın merkez noktası, doğal dünya-

[1]  R. G. Collingwood, The Idea of Nature, The Clarendon 
Press, Oxford 1945. Doğa Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, İmge 
Kitapevi, Ankara 1999. 

nın, fizik bilimiyle incelenen dünyanın, bir organizma oldu-
ğunun reddi ve onun hem akıldan hem de canlılıktan yoksun 
olduğu iddiasıydı. Bu yüzden doğal dünya kendi hareketini 
rasyonel bir tarzda düzenleyemez ve gerçekten kendi başına 
hareket edemez. Sergilediği ve fizikçinin sorguladığı hare-
ketler ona dışarıdan dayatılır ve bu hareketlerin düzenliliği 
de benzer şekilde dışarıdan dayatılan ‘doğa yasalarından’ 
kaynaklanır. Doğal dünya bir organizma değil, bir makine-
dir: sözcüğün ilk ve asıl anlamıyla makine, kendi dışında 
zekâ dolu bir akılca tasarlanıp bir araya getirilmiş, belli 
bir amaç için ayarlanmış cismani parçaların bir düzenle-
nişi. Rönesans düşünürleri, Yunanlılar gibi, doğal dünya-
nın düzenliliğinde aklın bir ifadesini görüyorlardı, fakat 
Yunanlılar için bu akıl doğanın kendi aklıyken Rönesans 
düşünürleri için o, doğadan başka bir şeyin, doğanın ilahi 
yaratıcısı ve yöneticisinin aklıydı. Yunan ve Rönesans doğa 
bilimleri arasındaki tüm belirgin farkların anahtarı bu ayı-
rımdır. (s.5) 

… 16. yüzyılla birlikte, sanayi devrimi yoldaydı. Matbaa 
ve yel değirmeni, kaldıraç, tulumba ve makara, saat ve te-
kerlekli el arabası ve madenciler ile mühendislerin kullan-
dığı bir sürü makine, günlük yaşamın yerleşmiş öğeleri ha-
line geldi. Herkes bir makinenin yapısını anlıyordu, böyle 
şeyleri yapma ve kullanma deneyimi Avrupalı insanın genel 
bilincinin bir parçası haline gelmişti. Şu önermede bulun-
mak çok kolaydı: bir saat ya da değirmen için saatçi ya da 
değirmenci neyse, doğa için de Tanrı odur. (s.8-9)

Modern doğa görüşü hem Yunan hem de Rönesans koz-
molojilerine bir şeyler borçludur ama ikisinden de temel ba-
kımlardan ayrılır. (s.9) … (1750’lerden) sonraki yarım yüz-
yıl boyunca doğa bilimi terimlerine aktarılan ‘ilerleme’ fikri, 
bir sonraki yarım yüzyılda (Erasmus Darwin’in Zoonomia, 
1794-8 ve Lamarck’ın Philosophie zoologique’sinde, 1809, 
olduğu gibi) ‘evrim’ fikri olarak ünlenecek olan kavram ha-
line gelmiştir. (s.10) … Tüm modern doğa biliminin eğilimi, 
cevheri (substance), işlev haline getirmektir. Tüm doğal iş-
levler hareketin biçimleridir ve her hareket bir zaman alır. 
Bir anda, ölçülebilir bir zaman aralığında gerçekleşen ‘an-
lık’ fotoğraf ‘anında’ değil, hiçbir zaman aralığı içermeyen 
matematiksel bir anda, herhangi bir hareket olamayacağı 
için doğal bir işlev, dolayısıyla doğal bir cevher de olamaz. 
(s.22-23) … Modern fiziğin reddettiği şey tam olarak cevher 
ile işlev arasındaki farktır. (s.23) 

Collingwood’un sözünü ettiği Yunan doğa tasarımı, en 
belirgin ifadesini Aristo’nun (MÖ 384 – MÖ 322) hilomor-
fizminde bulmaktadır. Aşağıda biraz daha ayrıntılı bir şe-
kilde inceleyeceğimiz hilomorfik teoriye göre varlık (exis-
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Yunan doğa tasarımında form terimiyle kastedilen şey 
sırf geometrik şekil ya da yapı değildir. Form, geometrik 
şekil, yapı, desen ve organizasyon ile birlikte renk, doku, 
koku, ses, tat ve geometrik olmayan türdeki organizasyonlar 
ve işbirlikleri gibi diğer tüm algılanabilir nitelikleri de içe-
ren bir arkhe, bir bütündür. Bu bütünün içine bir cismi kendi 
içinde bir arada tutarak dağılmasını önleyen ya da onu başka 
cisimlerden ayırarak kimliğini ve birliğini koruyan kuvvet-
lerin girdiği de düşünülebilir. O yüzden forma, bir varlık ne 
ise onu o yapan şey anlamında o varlığın özü (esse) ya da 
mahiyeti denir. Heykeltıraşın sadece kendi aklında olan ve 
bu yüzden başkaları için görünür olmayan morphe’yi hy-
le’ye aktarma eylemi, başka bir deyişle prensibin dış dün-
yada, yani Doğada görünür hale gelmesi, form ile maddenin 
hilomorfik sentezini teşkil eder. Bu birleşimi diğer tasa-
rılardan ayırmak üzere form@madde şeklinde sembolize 
edeceğiz. Hilomorfik sentez bir eylem olduğundan kendi 
kendine değil, aktif bir prensibin, yani bir heykeltıraş ya da 
sanatçının harekete geçmesiyle gerçekleşir. Öncelikle bir 
sanatçı ve onun içinde taşıdığı bir sanat (form) olmalıdır. 
Sanatçı, sanatçının aklındaki form, dış dünyada yansıyan 
form ve madde, Aristo’nun sırasıyla etkin, paradigmatik 
(amaca yönelik), formal ve materyal nedenler dediği dört 
nedene karşılık gelir. Aristo, zımnen, tam bir açıklama için 
bu dört nedenin dördüne de ihtiyaç olduğunu iddia etmekte-
dir.[8] Bunlardan ilk üçü aktif, madde ise pasif nedenlerdir. 
Dolayısıyla form eril ve aktüel, madde ise dişil ve potansiyel 
prensipler ve gerçekliklerdir. Bu doğa tasarımına göre ister 
doğal ister insan eliyle yapılmış olsun, tüm varlık (existen-
ce), dış dünyada zuhur etmemiş ve edemez olan, potansiyel 
gerçeklik olarak maddenin, bir form sayesinde aktüel hale 
gelmesiyle, yani form ve madde unsurlarının form@madde 
şeklindeki hilomorfik birleşimiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla 
Collingwood’un sözünü ettiği Yunan tasarımında Doğa, bir-
birinden ayrılmaz iki unsurun hilomorfik sentezi yoluyla 
ortaya çıkan organik bir bütünlüktür.

Formun madde ile bir olup zuhur etmeden önce dış dün-
yada görülemiyor olduğunu anlamak kolay, ancak madde-
nin aslında hilomorfik sentezden önce de sonra da görüle-
mez olduğunu kavramak zordur. Bu gerçeği ayna mecazın-
dan yararlanarak şöyle anlatmaya çalışalım: Karşınızda son 
derece şeffaf ve temiz bir cam olduğunu düşünün, öyle ki 
orada bir cam olduğunun farkında değilsiniz. Diyelim ki eli-
nizde camdan bütünüyle geçen ve bu yüzden onu fark etme 
konusunda size hiçbir faydası olmayan ışığın dışında başka 
bir tür ışık daha var. Bu ikinci ışık, sözünü ettiğimiz camdan 
geçemiyor, ona çarparak yansıyor olsun. Şimdi bu ışıkla o 
camda bir şeklin yansıtıldığını düşünelim. Karşıda gördüğü-
nüz şey camın kendisi değil, onda yansıyan suret olacaktır. 
Böyle bir görüntü karşısında orada bir cam olduğunu de-
ğil, yansıyan forma sahip bir cisim olduğunu zannederiz. 
Yani üzerine bir form düşüp o form bize doğru yansımadığı 
sürece orada bir cam olduğunu düşünmeyiz. Üstelik bu ol-
duğunda camı sadece akıl ederiz, fakat onu görmeyiz zira 

[8]  https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/ 
(Erişim tarihi: 26.12.2018)

gördüğümüz şey camın kendisi değil yansıttığı formdur. İşte 
bu mecazdaki cam, madde cevherinin görünmez karakterini 
ortaya koyar, zira bu cevher hilomorfik sentezden ne önce 
ne de sonra algılanabilir bir şey değildir. Hâlbuki hilomor-
fik sentezden önce söz konusu forma sahip akılca bilinen 
form, sentezden (zuhurdan) sonra diğer akıllar tarafından da 
görülebilir olmuştur. Daha kestirme bir benzetmeyle dene-
bilir ki madde üstüne ışık düşmedikçe fark edemeyeceğimiz 
sinema perdesi, formlar ise o perde üzerinde hareket eden 
görüntülerdir. Günlük hayatta bir heykeltıraşın eline aldığı 
bir odun parçasını algılayabiliyor olması, o odunun zaten bir 
forma sahip olmasından kaynaklanır. Sokrat suretinde olma-
sa da sonuçta her odun parçasının bir şekli vardır. Form sı-
nır demektir. Sınırı olmayan nesne algılanamaz. Odunun bir 
sınırı olmasaydı ya da sahip olduğu sınır algılanamayacak 
kadar küçük veya büyük olsaydı heykeltıraş onu algılaya-
mazdı. Bu anlamda saf form (Being) ve saf madde (materia 
prima) unsurlarından sadece form bilinebilir, madde biline-
mez. Fakat evrensel varlık hiyerarşisi, bu iki saf ilke arasın-
da kalan muhtelif seviyelerden oluşmuştur.   

 Yunan doğa tasarımında canlı ile cansız arasındaki fark, 
canlı formlarının, cansız varlık formlarının sahip olduğu 
özelliklere ilaveten bir başka niteliğine daha sahip olmaları-
dır. Bu ayırt edici prensibe Yunanca psyche, İngilizce soul, 
Latince anima, Arapça nefis[9] ve Türkçe can denir. Aristo, 
canlılığın metafizik prensibi olan nefsi, canlı bedeninin for-
mu, kendi ifadesiyle söylersek “yaşama potansiyeline sahip 
doğal bedenin ilk fiili gerçekliği” olarak tanımlar.[10] Nefis, 
bedeni öyle bir organize eder ki o beden cansız cisimlerden 
farklı olarak beslenir, büyür, ürer, yaşlanır ve ölür. “Cansız 
beden ile yaşama potansiyeline sahip beden aynı şeyler de-
ğildir, ikincisinin bir nefsi vardır”[11]. Bir cesede hâlâ beden 
dememiz sadece aynı kelimeyi benzer fakat ikincil bir an-
lamda kullanmaya devam ettiğimiz içindir. Bu nefis tanımı 
insan için olduğu kadar tüm bitki ve hayvan türleri için de 
geçerlidir. Her canlının bir birey olarak var oluşu söz ko-
nusu nefis-beden hilomorfik birlikteliği sayesinde mümkün 
olmaktadır, zira nefis, hayatı boyunca, bedeni değişiyor ol-
masına rağmen bir canlıyı aynı canlı olarak tutan metafizik 
ilkedir. Bu ilkeye, “üreme, beslenme ve büyümesi bakımın-
dan bitkisel nefis, varlığın tikel formlarını idrak etmesi ve 
iradeyle hareket etmesi açısından hayvanî nefis, tümelleri ve 
soyut tikelleri idrak etmesi, fikrî ve sezgisel fiilleri yapması 
bakımından insanî nefis adı verilir.”[12] İnsanî, hayvanî ve 
nebatî nefisler arasında ontolojik bir hiyerarşi vardır. İnsanî 
nefse sahip bir yaratık hayvanî ve nebatî nefislere, hayvanî 
nefse sahip bir yaratık ise nebatî nefse de sahiptir, fakat bu-
nun tersi doğru değildir.

Aristo’ya göre hayvanları ve insanı bitkilerden ayıran 

[9]  William Stoddart, Remembering in a World of Forgetting, 
World Wisdom, Bloomington 2008, s.46. 
[10]  Aristotle, De Anima, Translated by Christopher Shields, 
Clarendon Press, Oxford 2016, s.22.
[11]  Aristotle, a.g.e. s.xxiii.
[12]  Ömer Türker, Nefis, TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 32, s.529-
531, 2006.

tence), form ve madde denen iki metafizik unsur vasıtasıyla 
oluşmaktadır. Collingwood’un tarihi süreç içinde farklı doğa 
tasarımları ile ilgili tezi özetle şudur: Aristotelyen form ve 
madde unsurları Rönesans sonrasında organik bağını kay-
bederek Kartezyen düalizmine dönüşmüş, modern dönemde 
ise form, maddenin hareketine indirgenerek prensip olma 
vasfını yitirmiş ve doğa, tek unsurlu madde cevheri üzerine 
tasarlanır olmuştur.

Yunan Doğa Tasarımı

Söz konusu tarihi okumanın anlaşılmasında anahtar rolü 
gören kavramlar form ve madde terimleridir. Bu terimlerin 
orijinal anlamları, Aristotelyen heykel ve heykeltıraş meca-
zında ortaya çıkmaktadır. Heykeltıraş, eline bir parça odun 
alır ve ona, ya kendi tasarladığı ya da başka bir yerde daha 
önce görüp aklında tuttuğu bir form, örneğin Sokrates’in su-
retini verir. Bu işlem tamamlandığında karşımıza odundan 
yapılmış bir Sokrates heykeli çıkar. Bitmiş heykeli oluşturan 
iki unsur vardır: suret ve odun. İşte bu iki unsurdan surete 
form, oduna madde denir. Heykeldeki suret, odundan farklı 
bir şeydir, zira ona, oduna yaptığınız gibi dokunamaz, elini-
ze alıp götüremezsiniz, fakat görür ve aklınızda tutabilirsi-
niz. Dolayısıyla form ve madde iki farklı, temel unsurdur ve 
bu yüzden ikisine de cevher denir. Cevherler kendi başları-
na var olabilen (being) şeyler olarak başka şeyler üzerinde 
var olan arazlardan farklıdırlar. Fakat cevher terimi, bu, te-
mel unsur olma anlamının dışında, form-madde ayrımı ya-
pılırken maddeye cevher demek şeklinde de kullanılır. Zira 
madde ya da madde anlamındaki cevher, formu kabul eden 
alt katmandır (substrate). Latince substantia (cevher), sub 
stare’den (alt katman) türemiştir.[2]

Heykeltıraşın aklında tuttuğu Sokrates sureti odunun üs-
tünde de durabilir, fakat bu iki form arasında bir fark var-
dır. Heykeltıraşın aklındaki formu sadece heykeltıraş ‘gö-
rebilirken’, odunun üstündeki formu heykele bakan herkes 
görür. Heykeltıraş, aklındaki Sokrates formunu oduna geçi-
rerek onu dışarıya çıkarmış ve başkaları için de görülebilir 
hale getirmiştir. Sokrates heykeline bakan herkes, o sureti 
kendi aklında tutabilir. Dolayısıyla aynı form birçok akıl-
da aynı anda bulunabilir. Oysa Sokrates suretine bürünmüş 
olan o odun parçası tektir ve aynı anda birçok yerde birden 
bulunamaz.

Form ve odun kelimelerinin Yunanca karşılıkları sıra-
sıyla morphe ve hyle, bunlara karşılık gelen Skolastik te-
rimler ise forma ve materia’dır. Form ve madde cevherleri 
arasında ontolojik bir hiyerarşi vardır. Form, maddenin me-
tafizik prensibidir, yani ontolojik anlamda onun üstündedir. 
Metafizik prensip ontolojik bir hareketle metafizik maddeyi 
oluşturur. Geometri dili ile söylersek prensip bir noktaya, 

[2]  Rene Guenon, The Reign of Quantity and the Signs of the Times, 
Sophia Perennis, Hillsdale NY 2001, s.17. Niceliğin Egemenliği 
ve Çağın Alâmetleri, Çev. Mahmut Kanık, İz Yayıncılık, İstanbul 
2004. 

madde ise bu noktanın hareketiyle oluşan çizgiye benzer. 
Sayı sembolizminde prensip sabite, madde değişkene kar-
şılık gelir. Aynı metafizik prensip için bazen varlık (being) 
kelimesi de kullanılır. Zuhur etmiş varlık (existent), meta-
fizik prensipten (being) doğar. Büyük harfle yazılan Varlık 
(Being), küçük harfle yazılan tikel varlık (being) prensip-
lerinin tümeli, hepsinin evrensel ilkesidir. Zuhurdan önce 
bir nokta olan prensibin (being) metafiziksel bir boyut ka-
zanarak bir daire haline gelmesiyle form ve madde cevher-
leri oluşur. Form bu dairenin merkezi, madde ise çevresidir. 
Evrensel dairenin merkezi Varlık (Being), çevresi ilk mad-
dedir (materia prima). Birlikten doğan ve birbirinden ay-
rılamayan bu ilk ikilik, Taoizm’de Yin–Yang, Hinduizm’de 
Purusa–Prakrti, Zerdüştçülükte iyi–kötü ve İşraki ekolde 
nur–zulmet adlarını alır.[3] Guenon aynı ikiliği nitelik–nice-
lik kutuplaşması şeklinde adlandırır.[4] 

Zuhur eden varlık (existence), bu iki metafizik unsurun 
arasında kalan alan, başka bir deyişle bir “bileşik varlıktır”. 
“Form ve madde, birleşmeleri sonucunda, duyusal algının 
konusu olacak bir nesnede ortak bir varoluş sergilerler.”[5] 
Çevreyi merkeze bağlayan her bir yarıçap, zuhur etmiş birey-
sel bir varlığa karşılık gelir. Dolayısıyla zuhur etmiş her varlı-
ğın metafiziksel anlamda bir dışı (maddesi), bir de içi (formu) 
vardır. Fakat bu iki unsur zuhurat için daima birlikte bulunmak 
zorundadır, tıpkı doğada, kuzey ya da güney, tek bir manyetik 
kutup gözlemleyemediğimiz gibi. İşte bu yüzden Yunan doğa 
tasarımındaki form ve madde cevherleri, bir doğru parçasının 
iki ucu gibi organik bir bağ ile birbirine bağlıdır. 

Metafizik madde bir yandan dış dünyada tüm farklı form-
ları kabul edebilen bir şeydir, yani odun, Sokrates’ten baş-
ka herhangi birinin ya da şeyin şeklini alabilir. Bu durum 
merkezleri farklı olan başka başka daireler içindeki farklı 
yarıçaplara benzer. Her bir merkez, farklı birinin ya da şeyin 
suretine karşılık gelir. Madde, diğer yandan aynı formun sa-
yısız kopyasını çıkarmaya yarayan bir şeydir, yani Sokrates 
heykeli istenildiği kadar çoğaltılabilir. Bu da tek bir daire 
içindeki farklı yarıçaplara benzer. İlk maddenin (materia 
prima) mümeyyiz vasfı, kendisi top yekûn herhangi bir be-
lirlemeye konu olmadan tüm belirlemeleri kabul eden en alt 
katman, tek ve son cevher olmaktır. İşte bu madde, “gelenek-
sel anlamda, kökensel (primordial) kaos olarak anlaşılmıyor 
muydu? Yaratılış Kitabı (Genesis) bu karanlık âlemden to-
hu-wa-bohu, ‘şekilsiz ve boş’ olarak bahsetmiyor mu ve ata-
sözleri ona Geometricinin dünyayı oluşturmak için üstüne 
‘pergelini koyduğu’ boşluk demiyor mu?”[6] Jacob Boehme, 
aynı primordiyal kaosu karanlık ateş şeklinde tasvir eder.[7]   

[3]  Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life and Thought, State 
University of New York Press, Albany 1981, s.184. İslamda 
Düşünce ve Hayat, Çev. Fatih Tatlılıoğlu, İnsan Yayınları, İstanbul 
1988. 
[4]  Rene Guenon, a.g.e. s.11.
[5]  Turgut Özgüney, Bireyleşme İlkesi, Düşün-ü-yorum, Anadolu 
Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni, Sayı 29, Ekim 2012.
[6]  Wolfgang Smith, The Wisdom of Ancient Cosmology, The 
Foundation for Traditional Studies, Oakton VA, 2004, s.29.
[7]  Wolfgang Smith, a.g.e. s.92.
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dilmiştir’.[19] İnsan, bu ağır başlı bilim adamının dürüst 
deneysel bulgulara dayanan gerçekçi araştırmalar yoluyla 
büyük Kartezyen yapıyı nasıl çözdüğüne hayret ediyor. O, 
algıyla ilgili alışılmış nörolojik ve bilgisayar-teorik yaklaşı-
mın hatalı olduğunu ve en fazla ikincil tabiatlı sonuçlar üre-
tebileceğini göstermiştir ki bu teşhis kavramsal psikolojiye 
ilişkin belirleyici bir limit teoremi olarak görülebilir.[20] 

Modern ve Post Modern Doğa Tasarımları

Modern doğa tasarımına geldiğimizde, söz konusu tari-
hi süreçte yeni bir adım daha atılarak Rönesans tarzı canlı, 
cansız ayrımının da ortadan kalktığını görürüz. Bu üçüncü 
doğa tasavvurunda tüm gerçeklik tek bir cevherden, modern 
maddeden (maddeM) oluşmaktadır.[21] Bu anlayışa göre for-
mcog dahi, maddeM’den ayrı ve maddeM’ye indirgenemeyen 
bir cevher değil, fakat maddeM’nin uzay-zaman içindeki 
hareketinin, yani algılanabilir doğal süreçlerin ortaya çı-
kardığı bir sonuçtur. Dolayısıyla canlı, cansız fark etmeden 
doğada gördüğümüz hiçbir varlıkta, maddeM’den bağımsız 
ve ona indirgenemez form, nefis, ruh gibi metafizik cevher-
ler yoktur. Bu doğa tasarımının tüm ontolojisi, algılanabilir 
maddeM’den oluşan, uzay-zamansal gerçeklik düzeyinden 
ibarettir. Onun ötesinde, altında ya da üstünde başka hiç-
bir gerçeklik alanı yoktur. Aristo’nun dört nedeninden ilk 
üçü burada artık tamamen ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla 
doğanın ve içindeki nesnelerin ne sanatçıya, ne amaca ne de 
sanata ihtiyacı kalmamıştır.

Dördüncü ve nihai aşama post modern doğa tasarımıdır 
ki bu seviyede geriye kalan tek cevher olan maddeM’de bir 
cevher olma vasfını kaybeder. Bu aşamada artık mutlak bir 
gerçeklik yoktur, zira varlık tamamen izafileşmiştir. Nihilist 
post modern doğa tasarımının problemi de budur işte: ken-
di kendiyle çelişen bir önerme olarak tek mutlak gerçeğin, 
mutlak gerçeklik diye bir şeyin olmadığı iddiası. Buraya 
kadar açıklamaya çalıştığımız dört doğa tasarımı, şematik 
olarak Şekil-1’de özetlenmiştir.

Felsefi Natüralizm

Yukarıda özetle anlatmaya çalıştığımız ilk üç kozmoloji, 
doğayı farklı tasarlasalar da üçünde de doğa deyince, kendi-
mizi içinde yaşıyor olarak bulduğumuz uzay–zamansal, al-
gılanabilir, cismani gerçeklik anlaşılır, sadece post moderni-
tede gerçeklik bu otantik anlamını yitirmiştir. Doğayı farklı 
tasarladığınızda onu çalışmak için geliştirdiğiniz metot ve 
bu metoda bağlı bilim anlayışınız da farklılaşır. Modern 

[19]  James J. Gibson, a.g.e. s.31.
[20]  Wolfgang Smith, a.g.e. s.232-233.
[21]  Buna, realist modern doğa tasarımı diyebiliriz. İdealist 
modern doğa tasarımı şeklinde adlandırabileceğimiz tasavvurda 
ise ruh ve madde cevherleri maddeye değil ruha, yani formun 
modern haline (formM) indirgenir.   

doğa tasarımı, cismani gerçeklik alanının dışında başka 
bir gerçeklik tanımadığından, kendi bilimsel metodunu bu 
çerçeve ile sınırlandırmıştır. Böyle bir sınırlama, belli bir 
açıdan anlaşılabilir bir şeydir, zira insanın, uzay–zamanın 
dışında kalan ve algılanamayan bir gerçekliği nasıl incele-
yeceği kolay bir soru değildir. 

Algılanabilir cismani gerçekliğin dışında başka bir ger-
çeklik alanının tanınmamasına natüralizm denir. Fakat natü-
ralizm, belli bir ölçüye kadar metodolojik ve felsefi natüra-
lizm şeklinde ikiye ayrılabilir.[22] Metodolojik natüralizm, 
bilimin çalışma metodunun doğal çerçevede kalması gerek-
tiği iddiasıdır, felsefi natüralizm ise doğaüstü bir gerçekli-
ğin var olmadığı iddiası. Metodolojik natüralizm, bilimsel 
çalışmaların doğa dışında herhangi bir varlık yokmuş gibi 
ya da varsa bile o alanın doğaya herhangi bir etkisi yokmuş 
gibi yapılması, bilimsel teorilerde doğaüstü nedenlere yer 
verilmemesi demektir. Günümüzde doğaüstü bir gerçeklik 
alanına inanan birçok bilim insanı felsefi natüralizmi red-
detmekte ancak bilimsel faaliyetlerini metodolojik natüra-
lizm içinde sürdürmektedir. 

Metodolojik natüralizmin, doğa bilimlerini belli bir yöne 
doğru hızla geliştirdiği, modern bilimsel metot sayesinde gü-
nümüz teknolojisine ulaşıldığı ve modern bilimsel bilginin 
arttığı doğrudur. Fakat bunun bir bedeli olmuştur. Bilimsel 
metotta doğaüstü nedenlere yer verilmemesi, doğrudan do-
ğaüstü gerçekliğin reddi anlamına gelmese de o gerçekliğin 
doğal alana herhangi bir etkisinin olmadığı anlamına gelir. 
Öyle olmasa, yani doğaüstü bir etkinin var olduğu kabul 
edilse, bu etkinin bilimin dışında tutulması bilimsel olur 
muydu? Bilimin asıl amacı, hakikatin ne olduğunu anlamak 
olarak anlaşılırsa metodolojik natüralizm, yani doğaüstü 
gerçeklik alanının doğal gerçekliğe hiçbir müdahalesinin 
olmadığı varsayımı felsefi natüralizmle özdeş hale gelir.

Bugün çok az insan bilimsel olarak açıklandığı iddia 
edilen bir olgunun aslında tam olarak açıklanmadığını, bu-
nun sadece metodolojik natüralizm çerçevesinde yapılan 
bir açıklama olduğunu, hâlbuki bu doğanın, kendi üstünde 
ve altındaki gerçeklik alanlarıyla da bir bağı olması gerek-
tiğini düşünmektedir. Din–bilim ilişkisi bağlamında sıkça 
karşılaştığımız, “bilim, nasıl sorusuna cevap verir, din ise 
niçin sorusuna”[23] şeklindeki yorumlar, aslında birçok ki-
şinin, modern bilimsel açıklamada bir şeylerin eksik kaldı-
ğına dair sezgisini ifade etmektedir. Modern bilimsel bulgu-
lar felsefi bir derinlikte ele alınmadığı zaman metodolojik 
materyalizm ile felsefi materyaliz arasındaki fark gözden 
kaybolur. İşte bu yüzden metodolojik natüralizmin her yeni 

[22]  Alvin Plantinga, Methodological Naturalism (Editör: Jitse 
Van Der Meer, Facets of Faith and Science içinde), University 
Press of America, Lanham 1996.
[23]  Editör: Mehdi Golshani, Can Science Dispense With 
Religion? Amin Research and Cultural Centre, Malaysia 2013. 
İranlı fizik profesörü Golshani, yetmiş kadar teist bilim insanı, 
filozof ve teoloğa din-bilim ilişkisini ilgilendiren sekiz soru 
sormuş ve aldığı cevapları bu antolojide toplamıştır. Söz konusu 
argüman bu seçkide birçok yazar tarafından tekrarlanmıştır. 

nefsi fakülte duyusal algıdır.[13] Aristotelyen algı teorisine 
göre hayvanlar ve insanlar nesneleri, duyu organları vası-
tasıyla nesnelerin algılanabilir formlarını alarak hisseder ve 
algılarlar. Kırmızı bir elma, geometrik bir şekle sahip oldu-
ğu gibi kırmızı olma niteliğine de sahiptir ve onu gördüğü-
müzde şekliyle birlikte bu kırmızılığı da algılarız. Modern 
dönemde bu algı tasavvuruna en yakın anlayış, Cornell 
Üniversitesi psikoloji profesörü James J. Gibson’ın (1904-
1979) ekolojik algı teorisiyle sunulmuştur.[14] İnsanı hay-
vanlardan ayıran metafizik ilke, algılanabilir formların dı-
şında akledilebilir (intellectual) formları da alabiliyor olma-
sıdır.[15] Akledilebilir formları alabilen prensibe Yunanca 
pneuma (nous), İngilizce spirit (intellect), Latince spiritus 
(intellectus) ve Arapça ruh (akıl) denir.

Antik Yunan’daki tek doğa tasarımı buraya kadar anlattı-
ğımız Aristotelyen hilomorfizm olmasa da 16. yüzyıla kadar 
gerek Batı gerekse yakın ve orta Doğu’da hâkim doğa anla-
yışının bu tasarı olduğu söylenebilir. 

Rönesans Doğa Tasarımı

Aristotelyen hilomorfizmin Yunan doğa tasarımında oy-
nadığı rolü, Rönesans doğa tasarımında, radikal Kartezyen 
düalizmi üstlenmiştir. Dekart (1596-1650) ontolojisinde, 
Aristotelyen form ve madde yerine, düşünebilme niteliği ile 
tanımlanan ancak bir uzama sahip olmayan res cogitans ve 
bir uzamı olma özelliği ile tanımlanan fakat düşünemeyen 
res extensa cevherleri vardır. Bunların form ve maddeden 
farkları, hilomorfik tarzda birleşememeleridir, zira tanım-
ları o şekilde organik bir birleşmeye izin vermez. Bu iki 
Kartezyen cevher sadece analitik bir toplamda olduğu gibi 
‘yan yana’ ya da ‘üst üste’ gelerek bir koleksiyon oluşturabi-
lirler, fakat organik bir birliktelik teşkil edemezler. Bu yüz-
den Rönesans doğa tasarımında, düşünebilen varlıkların ya-
pısı res_cogitans+res_extensa formülüyle ifade edilebilir. 
Galileo (1564-1642) ve Dekart nitelikleri, birincil ve ikincil 
olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Öznel değerlendirmelere 
dayanmadan, belli bir kesinlikte ölçülebilen sayı, uzam, şe-
kil ve hareket gibi nitelikleri birincil, renk, tat, koku ve ses 
gibi öznel algıya dayanan nitelikleri ikincil olarak sınıfla-
mışlardır. Rönesans doğa tasarımında sadece birincil nite-
likler değil ikincil nitelikler bile mekanik bir açıklamanın 
konusu haline gelmiştir. Örneğin Dekart için bir nesnenin 
rengi, o nesnenin yüzeyinin, kendi üzerine düşen ışık tane-
ciklerini, başka bir renge sahip nesneye göre farklı bir yönde 
döndürmesiyle ilgili bir şeydir ve rengin bundan başka bir 

[13]  Aristotle, De Sensu 1, 436b10-12.
[14]  James J. Gibson, The Ecological Approach to Visual 
Perception, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale NJ, 1986. E. 
S. Reed and R. K. Jones, Gibson’s theory of perception: A case of 
hasty epistemologizing?, Philosophy of Science, 1978, 45, 519-
530; Gibson’s ecological revolution in psychology, Philosophy of 
the Social Sciences, 1979, 9, 1, 89-204.
[15]  Aristotle, De Anima iii 4, 429a13-18.

anlamı ve gerçekliği yoktur.[16]    

Rönesans doğa tasarımının maddesi (maddeR), Yunan 
tasarımındaki maddenin (maddeY) bir bakıma tam tersidir. 
Dekart’ın uzanımlı res extensa cevherini, Yunan tasarımın-
daki dile, formext olarak çevirirsek Rönesans tasarımının 
maddeR’si, Yunan tasarımında formext@maddeY gibi bir şeye 
karşılık gelir. Fakat bu maddeR, maddeY’den şu iki neden-
le ayrışmıştır: birincisi,  maddeY algılanamaz bir cevherken 
maddeR algılanabilir bir varlık (existence) haline gelmiştir, 
zira artık bir formu vardır, ikincisi, Yunan tasarımındaki 
algılanabilir varlık (formY@maddeY), formext@maddeY’ye 
dönüşerek eskiden metafizik formlar olarak sahip olduğu 
fakat bu yeni tasarımda ikincil nitelikler denen tüm özellik-
lerinin ontolojik statüsünü kaybetmiştir. Başka bir deyişle 
Rönesans doğa tasarımında maddenin renk, tat, koku ve ses 
gibi nitelikleri, form olma özelliğini yitirerek maddeR’nin 
mekanik özelliklerine indirgenmiştir. Bu tasarımda tüm can-
sız varlıklar tek bir cevherden, maddeR’den oluşur. 

Rönesans tasarımının canlı tasavvuru, Yunan tasarımı 
diline formcog+maddeR şeklinde çevrilebilir. Bu formülas-
yondaki formcog, Yunan tasarımındaki formun (formY) sa-
dece küçük bir alt kümesidir. Alfred North Whitehead’in 
(1861-1947), doğanın çatallanması (bifurcation)[17] diyerek 
protesto ettiği bu formülasyon, bilinç-beden problemi ve öz-
nenin, nesneyi nasıl bildiği gibi temel epistemolojik tartış-
malarla doğrudan ilgilidir. Buna rağmen bugün hâlâ hemen 
hepimizin sahip olduğu madde ve canlı tasavvurları, işte bu 
Rönesans tasarımı, problemli, maddeR ve formcog+maddeR 
anlayışlarıdır.

Hâlbuki Smith’e göre Gibson

zahmetli deneysel araştırmaların sonunda görsel algıla-
ma ile ilgili hâkim teorilerin aslında savunulamaz olduğu 
kanaatine varmıştır. ‘Göz gönderir, sinir iletir ve akıl ya 
da ruh alır’ düşüncesinin radikal bir biçimde değiştirilme-
si gerekmektedir. Algı, son tahlilde, bedenin ya da zihnin 
veya aslında birlikte çalışan bu ikilinin bir eylemi olarak 
değil, bütüncül tek bir varlık olarak anlaşılan zihin-beden 
bileşiğinin bir eylemi olarak anlaşılmalıdır. Ne Gibson’ın 
algı sistemi şeklinde adlandırdığı şey parçaların bir top-
lamından oluşmaktadır ne de algı eylemi uyarıcı ve cevap 
şeklinde ikiye ayrılabilir. Ve o, ister beyinde fizyolojik ola-
rak isterse zihinde psikolojik olarak var olduğu düşünülsün 
ünlü ‘algısal görüntü’ kavramının yanlış bir kavram olduğu 
sonucuna varmıştır.[18] Gibson, algılanan şeyin bir görün-
tü olmadığını, fakat basitçe dış çevre olduğunu bulmuştur. 
Kısacası, ekolojik algı teorisi diye adlandırılan teori ça-
tallanmacı değildir. Gibson şöyle yazmaktadır: ‘Birincil ve 
ikincil nitelikler arasındaki bu ayrım tamamen gereksizdir’ 
ve aslında onun yaklaşımında bu ayrım ‘tamamen redde-

[16]  https://plato.stanford.edu/entries/descartes/ (Erişim tarihi: 
28.03.2018).
[17]  Alfred North Whitehead, The Concept of Nature, Cambridge 
University Press, Cambridge 2015. Doğa Kavramı, Çev. Sercan 
Çalcı, Alfa Yayınları, İstanbul 2017.
[18]  James J. Gibson, a.g.e. s.60-61.
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Özgürlük istemi, insanın kendini bilme ve insan olma 
yolundaki macerasıdır. Sokrates öncesi Sofistler haklı ola-
rak şunu sorgularlar, insan bildiği bir şeyi, biliyor olduğun-
dan onu arama ihtiyacı duyamaz. Ve bilmediği bir şey ise 
onun için bir muamma olduğundan neyi arayacağını bile-
mez. Sofistlerin “bir şey” diyerek genele yaydıkları o “şeye” 
Tanrı, erdem, hakikatler, mutluluk vb. kavramlarla işaret 
edilse de ulaşılmak istenen en temelde özgürlüktür. İnsan her 
şeyden evvel yitip gitmemeyi, ölümsüzlüğü ister ve mutlu 
olmayı, mutluluk için de onu bu mutluluktan alıkoyan engel-
lerden bağımsızlaşmayı arar. Bunun için de özgürlüğe yazgı-
lı bir doğası olduğu ve ne olursa olsun özgürlüğü arayacağı 
söylenir.

Sofistlerin sorguladığı gibi, insan neyi arayacağını bilme-
diğinden dolayı özgürlük olarak özgürlüğü isteyemiyorsa, 
buradaki sorun özgürlük değil bilgi sorunudur. İddia edildi-
ği gibi insan özgürlüğün ne olduğunu bilmediğinden dolayı 
onu isteyemezse, özgürleşmiş bir insandan, hatta özgürlüğün 
ne olduğundan dahi söz edemememiz gerekirdi. Halbuki in-
sanın en temel ırası olarak özgürlüğü, insan olmanın bir zo-
runluluğu olarak biliriz. Öyleyse ilk özgürlük meşalesini kim 
yakmıştır? Kim yıkmıştır bu bilinmezlik duvarını? Ve kim 
kahkaha atmıştır ilk kez ölüm tanrısının karşısında? 

Bilindik öyküye göre Tanrı, cennetin ortasına insan 
Kendisini bilmesin ve ebediyen yaşamasın diye yenmesi ya-
sak olan bir ağaç diker.[1] Beklenen kendisine tüm imkanla-
rın tanındığı bu sonsuz bereket cennetinde insanın kendisine 
men edileni yapmamasıdır. Samimi ama akla ihtiyaç duyma-
yan inanırlar Tanrı’nın, insanın bu yasağı ihlal etmemesini 
beklediğine inanırlar. Halbuki Tanrı bu mutlak yasağın ih-
lalini önlemek bir yana, onu çekici kılmıştır; “yasak” olanı 
bahçenin tam ortasına ve bir meyve biçiminde koymuştur. 
Yenmesini istemediği ve yenmesi durumunda tüm hikâyenin 
berbat olacağına inanılan bu ihlalin neden insana çekici kı-
lındığı ve uzanıp dokunabileceği bir yakınlığa yerleştirildiği 
aynı saflıkla yorumlanır: çünkü Tanrı Adam’ı sınamak iste-
miştir. Tanrı neden böyle bir istek duyar? Ve neden onları, bu 

[1]  Tora, Tekvin 2:16-17

ilk insansıları[2] kendilerini ihlale sürükleyen bir sürüngen-
le aynı bahçeye koyar? Tanrı bu sürüngeni de mi denemek 
istemiştir? Tüm hayvanlar, varoluşlarının gereği olan doğal 
süreklilik uykusundayken bu sürüngen nereden çıkagelir? Bu 
öyküde gizlenen sır ne Tanrı’dadır ne de insandadır. Sır yıla-
nın dilindedir: “... ebediyen ölmezsiniz!”[3]

Tanrı en baştan insanın yüreğine kendi özgürlüğü-
nü arayıp bulmanın isteğini koymuş ve bu yolla kendisine 
ulaşmasını beklemiştir. Özgürlük baştan verili olamaz, zira 
kazanılmamış olan özgürlük, doğal ve bilinçsiz özgürlük-
tür. Kavramı gereği buna özgürlük de denilemez. Özgürlük 
insana kendi dışından verilemez ama özgür olma isteğinin 
ateşi yakılabilir. Bu simgesel öyküdeki sürüngenin zekâsı 
ve teşviki buna işaret eder. Hakir görülen bu sürüngen insa-
na özgürlüğün ateşini sunan ruh, insan olmanın anahtarını 
uzatan mukaddes bir sestir. O yılan ki, Tanrısal olanı insana 
açan bir rahmet, insan olma onurunu bahşeden bir dosttur ve 
asla sıradan bir sürüngen değildir. Onun sürüngenliği insa-
nın gözünü ilk açışında aynada kendine dair tanıklığından 
ibarettir. Zira insan olma serüveni gözün bu ilk açılışında, 
kendini aşağılık, hatta aşağılardan da aşağıda olduğunu fark 
etmesiyle başlar. Ve sürüngen tüm yolculukta suret değişti-
rir. Nihayetinde onun Kadir-i Mutlak olan Yaradan olduğuna 
müşahede edilir. Zâten, bu yılanın Tanrı’dan ayrı olduğunu 
düşünmek de şirk olacaktır.

Prometheus Olympos’un kudretli ve dehşetli Tanrılarına 
nazaran zekâsıyla öne çıkan, kudretini zekâsından alan 
ölümsüz bir Tanrıdır. Prometheus, Zeus’a isyan eden ve bu 
isyanlarının neticesinde Zeus tarafından öldürülen Titanların 
soyundandır. Zeus, Prometheus’u ayrı tutup onun isyanını 
affetse de o geçmişinin izlerini unutmaz. İsyanının bir ema-
resi olarak kendi gözyaşıyla yoğurduğu balçıktan insana bi-
çim verir. Yaptığı insan kendisine aciz görünür. Acziyetine 

[2]  İnsansıdırlar çünkü henüz insan olmamışlardır. İnsan, özgür olana 
denir. Âdem ile Havva henüz insan olmaya iyedirler ancak özgürlük 
maceraları başlamamıştır. Onların “insanlığından” ancak kovuluş 
sonrası, kendi emekleriyle var olmaya başladıktan sonra söz edebiliriz.
[3]  Tora, Tekvin 3:3

Prometheus, İsa 
ve Sokrates

İzzet Erş

başarısı, yani modern bilimle gelen her yeni keşif, her yeni 
teknolojik ilerleme, henüz tam bir felsefi natüralist olmamış 
birçok insanı felsefi natüralizme her gün bir adım daha yak-
laştırmaktadır. Hâlbuki felsefi natüralizmin öteki adları, bu 
makale için önemsiz farklarla birlikte, materyalizm, fizika-
lizm ve ateizmdir.[24]

Evrim kelimesi, modern bilim literatüründe, sade-
ce Darwin’in biyolojik evrim teorisi için kullanılmaz. 
Kozmolojik (büyük patlama teorisi, atom altı parçacıklar-
dan atomun oluşumu süreci), astronomik (galaksiler, yıldız-
lar ve hidrojen ve helyum dışındaki ağır elementlerin olu-
şumu), jeolojik (katı gezegenlerin ve özelde Dünyamızın 
mevcut yapısını alışı), kimyasal (elementlerden molekülle-
rin ve makromoleküllerin oluşumu) ve algoritmik (genetik 
ve yapay sinir ağları algoritmaları, yapay zekâ çalışmaları) 
evrimlerden de söz edilmektedir. Biyolojik evrimi bu büyük 
zincir içinde kendi yerine (kimyasal ve algoritmik evrim-
ler arasına) koyduğumuzda, karşımıza, canlılığı, bilinci ve 
yapay zekâyı da kapsayacak şekilde tüm fiziksel gerçekli-
ğin, modern doğa bilimleri bakış açısından bir açıklaması 
çıkacaktır. Böyle bir “açıklamanın” hiçbir yerinde, doğaüstü 
herhangi bir müdahaleye yer yoktur. Eğer evren, büyük pat-
lama gibi bir tekillikten başlamışsa o tekillik dahi, söz geli-
mi çoklu evrenler teorisinde olduğu gibi, yine modern doğa 
bilimlerinin bakış açısı içinde açıklanmalıdır. Metodolojik 
natüralizmi bu ölçüde genişlettiğinizde felsefi natüralizm-
den pek bir farkı kalmaz. Dolayısıyla metodolojik natüra-
lizm aslında seküler, rasyonalist, natüralist, modern bilimsel 
bir paradigma,[25] bir dünya görüşü inşa etmektedir. 

[24]  http://llanoestacado.org/freeinquiry/files/naturalism.html 
(Erişim tarihi: 28.12.2018)
[25]  “Paradigma, bilim insanlarının dünyaya bakış açılarını 
belirleyen, yapılan bilimsel çalışmaların temel ön kabullerini 
dikte eden, ayrıca bilimsel faaliyetin oluştuğu ve kontrol edildiği 
sosyolojik ortamı ifade eden genel çerçevedir.” Caner Taslaman, 
Bedenin ve Ruhun İki Ayrı Cevher Olup Olmadığı Sorununa 
Karşı Teolojik Agnostik Tavır, Marmara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi Dergisi 33, 2007, s.41-68. Paradigma kavramı için 
bakınız: Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 
University of Chicago Press, Chicago 1962. Bilimsel Devrimlerin 
Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yayınları, İstanbul 2017.

Modern bilimsel paradigmanın felsefi açıdan sorunu, 
kendi özel metodunun, cismani gerçekliği, dışarıda hiçbir 
şey bırakmayacak şekilde açıklamaya yeteceği ön kabulü-
dür. Bu ön kabul, bilimsel bir gerçek değil, metafiziksel bir 
varsayımdır. Bu varsayım, modern bilim metodunu, içinden 
küçük balıkların kaçabileceği bir ağ olarak değil, suyu, hatta 
havayı bile sızdırmayan bir perde olarak tasavvur eder. Söz 
konusu tasavvura göre modern bilimsel metodun ağına takı-
lan şeyler gerçek, takılmayanlar gerçek değildir.[26] Hâlbuki 
antik Yunan doğa tasarımında varlığın (being) potansiyel ve 
aktüel modları vardı. Bu iki modun hilomorfik birleşimiy-
le algılanabilir doğa ortaya çıkıyordu. İslam geleneğinde 
algılanamayan, şahit olunamayan, ortaya çıkmamış, zuhur 
etmemiş varlık alanına âlemi gayb, algılanan, şahit olunun, 
zuhur etmiş varlık alanına âlemi şahadet denir. Rönesans 
doğa tasarımı, insanlığın, antik (Yunan) dünya görüşünden 
modern dünya görüşüne geçmesine sağlayan bir köprü işlevi 
görmüştür.  

Bugün, her üç doğa tasarımı, otantik halleriyle olmasa-
lar bile, hâlâ canlıdır ve bizimle birliktedirler. Bu durum, 
Dünya üzerindeki yaşamın nasıl başladığı ve nasıl çeşit-
lendiği sorusuna verilen farklı cevaplarda, soruna getirilen 
farklı yaklaşımlarda kendisini açıkça ortaya koymaktadır. 
Söz konusu yaklaşımlar, kendi içlerinde birçok alt gruba 
ayrılsalar da esasında üç ana başlık altında toplanabilirler. 
Bunlardan ilki modern bilimsel paradigmaya ait olan, hem 
metodolojik hem de felsefi anlamda natüralist, biyolojik ev-
rim teorisidir. İkincisi Rönesans doğa tasarımına dayanan, 
modern bilim tanımını kabul eden, dolayısıyla metodolojik 
anlamda natüralist, ancak felsefi anlamda natüralist olma-
yan teistik evrim anlayışıdır. Üçüncüsü ise Yunan doğa tasa-
rımına dayanan, metodolojik natüralizmin, varlığın sadece 
zuhur etmiş kısmına uygulanabileceğini, hâlbuki canlılığın, 
zuhurun ötesinde bileşenleri olduğunu söyleyen, supra–na-
türalist, metafizik bilimsel yaratılış doktrinidir. 

[26]  Fizikçinin ‘ağının’ doğası ile ilgili önemli bir çalışma için 
bakınız: Sör Arthur Eddington, The Philosophy of Physical 
Sciences, Cambridge University Press, London 1939.
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acıdığı insan için Hephaistos’un alevler saçan ocağından bir 
kıvılcım çalar ve onu insana armağan eder. Bu yaptığından 
dolayı Tanrı Zeus tarafından bir dağda[4] zincire vurulur. 
Tanrıların görevlendirdiği bir kartal her gece zincire vurulu 
Prometheus’un yeniden oluşan karaciğerini kemirmektedir. 
Onu mahkûm edildiği esaretten ve işkenceden Zeus’un oğlu 
ölümlü yarı tanrı Herakles kurtarır. Herakles bu kartalı bulur 
ve onun karaciğerini yer. Zeus bu şekilde cezası sonlanan 
Prometheus’u affeder ve onu yeniden ölümsüzler arasına 
alır.[5]

Kendi hikayesinde Prometheus, insana insan olma olana-
ğını tanıyan merhametli sürüngen gibidir. Zeus’a karşı olan 
isyanından ve bu çekişmedeki zaferinden dolayı Prometheus 
ismine layık görülmüştür. Prometheus ismi “pro” ve “met-
heus” kelimelerinden oluşur. Metheus sözcüğünün yakın 
kökeni, “matematik” sözcüğünün de kökü olan, Yunanca 
“öğrenmek” anlamındaki “math”tır.[6] Prometheus’a atfedi-
len bu “önceden öğrenen/bilen” anlamındaki isim onun akl-ı 
evvel olduğuna da bir işarettir.[7]

Görüldüğü gibi burada insanı balçıktan yapan ve bu balçı-
ğı göz yaşlarıyla yumuşatıp, ona ateşi veren Prometheus’tur. 
Genel kanı insana emanet edilen bu ateşin bilgi olduğu yö-
nündedir. Herakleitos’un bildirdiği üzere bu ateş Logos’tur 
ve logos sadece bilgi değildir. Herakleitos’un logos kavramı 
varoluşlara hareket veren dinamik töze işaret eder; onun ate-
şi bir metafordur. Herakleitos’un ateşi arkhe olarak devini-
min simgesidir. Tüm var oluşların içinden doğduğu, onlara 
dinamiğini veren devinim ve devinimin de sürekliliğini sağ-
layan tözdür. Tüm değişimin tözü olarak çekişmenin ruhu-
dur. Ateş yaratılmamıştır. O değişim ve dönüşümün simgesi-
dir. Dönüştüren ama kendisi dönüşmeyen olarak tanrısallığa 
gönderme yapar.

Herakleitos’un ateşi logos ve devinimin birliğidir. Logos; 
kelam, akıl ve yasanın birliğidir. Devinim ise canlılık, ruh ve 
harekettir. Bu kavramsal zeminden hareketle Prometheus’un 
insana lütfettiği ateş tinsel insanın varlık zeminidir; ruhtur, 
anlayıştır, vicdandır, cesarettir... Bu nedenle Prometheus 
Zeus gibi bir Tanrı değildir. Yunan mitlerinde o, insana ateşi 
sunan, insanın yapıcısı ve onu şekillendirendir. Diğer yan-
dan tasavvufi bir okumayla Prometheus’un tam da Zeus 
olduğunu ama onun zekâsı olduğu yorumunu yapabiliriz. 
Bu yoruma göre Prometheus, Zeus ile tipolojik bir karakter 
kazanan Tanrısal (tümel) Zekânın insandaki görünümüdür. 
Yani Prometheus’un insana sunduğu ateş kendisidir ve o tü-
mel zekâdır.

Dinî terminolojide bu bilgiyi veya haberi insanlara ulaştı-
ranlar nebilerdir. “Neb” haber, “nebî” haber getiren, haberci 
anlamına gelir. Her haber Tanrı’nın izniyle insanlara ulaşan 
bir bilgi olduğundan bu bağlamda haber ile bilgi arasında 

[4]  Bu dağın Kafkas Dağı olduğu söylenir
[5]  https://www.ancient.eu/Prometheus/
[6]  https://www.etymonline.com/word/prometheus
[7]  Bu ismin uzak kökeninin ise Sanskritçeye dayandığı düşünülür. 
Sanskritçede “yakmak” anlamında kullanılan “mathaya” Grekçedeki 
“metheus” sözcüğünün mitolojik kaynağını açıklar.

da büyük bir ayrılık bulunmaz. Nübüvvet (peygamberlik) 
bu anlamıyla haberciliktir. Yine Yunan mitlerinden tanıdı-
ğımız “haberci” ve “hırsız” Hermes’in karakterinde buluşan 
bu iki nitelik, Prometheus’un öyküsünden pek uzak değil-
dir. Hermenötik bir okumayla Hermes’in, Tanrı Apollon’dan 
çaldığı ineklerin, Apollon Tapınağının kulları veya dini ter-
minolojiyle Apollon’un ümmeti olduğu yorumunu yapmak 
mümkündür.[8] Zira Tora’da geçen öyküde Musa kayınpe-
deri Yetro’nun (Şuayb’ın) sürüsünü güder.[9] Tora hermenö-
tiği bu sürünün Yetro’nun halkı (talipleri) olduğu yorumunu 
yapmamıza müsaade eder. Zira Kral Davud, Musa’ya gön-
derme yaparak: “Kendi kavmini koyunlar gibi götürdü ve 
çölde onları sürü gibi güttü” ifadesini kullanır.[10] İnsan, 
hayvan değildir. Bu nedenle güdülmez ama nezaret edilir. 
İnsanı gütmek onu köleleştirmek anlamına gelir, ona neza-
ret etmekse yol göstermek, kendi yürüdüğü yolda ona des-
tek olmak demektir. Bu, İbranice bereket (beraha/berahot) 
kavramını ihtiva eder. Kur’an’da anılan “Râinâ (bizi gözet) 

[8]  Atlas’ın kızları Pleiadların en küçüğü Maia ile Zeus’un oğlu 
Hermes, Arkadia’da Kyllene dağındaki bir mağarada doğar. 
Şaşırtıcı biçimde hızla büyüyerek küçük bir çocuk olur ve 
annesi arkasına dönmeden kundağını çözüp, beşiğinden kalkarak 
mağaranın dışına çıkar. Çiçeklerle, böceklerle ve kuşlarla konuşur. 
Suya doğru yürüyen talihsiz bir kaplumbağanın kabuğunu boşaltıp 
koyun bağırsağından yedi tel gererek, ahenkli ve hoş sesler çıkaran 
liri icat eder. Mutlu bir şekilde şarkı söyleyip, oynar: “Neşe, sevgi 
ve tatlı uyku, Hermes’in lirini çalmasından doğan büyüleyici 
şeylerdir.” Karnı acıkınca Teselya’da sürülerin koruyucusu, 
ışık, güneş, denge, müzik, uyum ve kehanet tanrısı Apollon’un 
hayvanlarını otlattığı yerden elli inek çalar. Anlaşılmaması için 
de gece boyunca hayvanları geriye doğru yürütür ve kendisi de 
izleri silinsin diye ağaç dallarından ördüğü sandaletlerini giyer. 
Yaşlı bir adam onu görünce, kimseye söylememesini tembihler 
ve tehdit eder. Kandırma ve oyun oynama konusunda usta olan 
Hermes ineklerle Alphenios ırmağına gelir ve onları mağaraya 
kapatır. İkisini kesip kızartır ve on iki büyük tanrıya sunar. Ete 
düşkün olmasına rağmen ölçülü ve düşünceli davranarak kendisi 
için ayırdığı küçük bir parçayı yer. Sandaletlerini ırmağa atar 
ve mağaradaki odasına anahtar deliğinden sonbahar esintisi gibi 
süzülerek girer. Tekrar kundağa sarılır ve elindeki liri ile bebek 
beşiğine uzanır. (Bknz. Nalan Yılmaz, Hırsızların Hilekâr Tanrısı 
Hermes. 2018 - nalanyilmaz.blogspot.com )
İneklerinin çalındığını anlayan Apollon, yaşlı adamdan bunu 
Hermes’in yaptığını öğrenince mağaraya gelir. Maia’nın yanında 
küçük hırsızı suçlar ama sinsi Hermes inkâr eder: “Sözlerin 
saçmadır senin; daha dün doğdum, ayaklarım dayanıksızdır, 
basacağım toprak da taşlıdır.” İkna olmayan Apollon, onu 
alıp Zeus’un karşısına çıkarır. Masum gibi görünüp Zeus’a da 
yalan söylemeye devam eden Hermes, çalınan ineklerle hiç 
ilgisi olmadığını anlatır: “Baba, şimdi saçma sapan bir öykü 
dinleyeceksin. Ben açık yürekliyim, yalan dolan da bilmem.” 
der göz kırparak. Zeus oğlunun sevimli şeytanlıklarına gülse de 
adaletli davranarak Hermes’in kılavuzluğunda ineklerin hemen 
bulunmasını emreder. Hayvanların kayaya asılmış postlarını görüp 
dehşete kapılan Apollon’u yatıştırmak için Hermes ona lirini verir. 
Apollon ise karşılığında bolluk ve habercilik sembolü olan altın 
bir çoban değneği armağan eder. Aralarındaki anlaşmazlık da 
çözüme ulaşır.
[9]  Tora, Çıkış 3:1
[10]  Tanah, Mezmurlar 78:52

demeyin, unzurna (bize bak), deyin”[11] ayeti de yine buna 
işaret eder. Gözetmek kişiye sorumluluk vermeyerek olgun-
laşmasına engel olmak, yetişkin bir birey olmasının önünü 
kesmek demektir. Mezmur’da kullanılan güdülen sürü ifade-
si bu nedenle metafordur.

“... Kendi kendilerini gütmekte olan İsrail çobanlarının 
vay başına! Çobanların güdeceği koyunlar değil midir? Yağı 
yiyorsunuz ve yünü giyiyorsunuz, semizleri boğazlıyorsu-
nuz ve koyunları gütmüyorsunuz. Zayıfları pekiştirmedi-
niz ve hasta olanı iyi etmediniz, kırık olanı sarmadınız ve 
sürülmüş olanı geri getirmediniz ve kaybolanı aramadınız; 
ancak kuvvetle ve şiddetle onlara hâkim oldunuz. Ve çoban 
olmadığı için dağıldılar ve kırın bütün canavarlarına yiyecek 
oldular ve dağıldılar. Her dağda ve her yüksek tepe üzerinde 
koyunlarım avare dolaştılar ve koyunlarım bütün yeryüzü-
ne dağıldılar. Soran da yok, arayan da yok. Bundan dolayı, 
ey çobanlar, Rabbin sözünü dinleyin: Varlığım hakkı için, 
Rabbin sözü, mademki çoban olmadığı için koyunlarım ça-
pul edildiler ve koyunlarım kırın bütün canavarlarına yiyecek 
oldular ve çobanlarım koyunlarımı aramadılar ve çobanlar 
koyunlarımı gütmediler de, ancak kendi kendilerini güttüler; 
bundan dolayı, ey çobanlar, RABBİN sözünü dinleyin: Rab 
şöyle diyor: İşte, ben çobanlara karşıyım ve onların elinden 
koyunlarımı arayacağım ve onların koyunlarımı gütme işini 
sona erdireceğim; ve artık çobanlar kendi kendilerini gütme-
yecekler ve onların ağzından koyunlarımı kurtaracağım ve 
onlara yiyecek olmayacaklar...”[12]

Gerçekte sürünün sahibi Rab’dir[13] ve Rabbin “söylen-
mesi yasak olanı” söylemek için çobanları vardır. Rab kendi 
yasağını ihlal eder mi? Hayır, ama yılan örneğinde olduğu 
gibi Rab ihlal etmez, ancak ihlale izin verir ki insan, özgürlü-
ğüne yol bulsun. Eğer bu çobanlar Allah’ın izzetini değil de 
kendi izzetlerini ararlarsa; Allah’ın sürüsünü Allah’a davet 
etmez de kendi çıkarlarına alet ederlerse ve bu tutumların-
dan dolayı sürüdekiler kaybolur ve yollarını bulamazlarsa 
suçlusu çobanlardır: “Kâhinler: RAB nerede? demediler ve 
şeriatı ellerinde tutanlar beni tanımadılar ve çobanlar bana 
karşı günah işlediler...”[14] Dolayısıyla ateşin “çalınması” 
ve onun layık olanlara iletilmesi Tanrısal bir görevdir. Bu 
görev yine ve ancak Tanrının görevlendirdiği kişilere (ma-
şiah); çağrıyı yüreklerinde duyanlara aittir. Bu bağlamda 
Prometheus Yunus, Yeremya, Daniel gibi bir mesihtir.

İncil’de İsa’nın, Tanrısal ateşi alıp insanlara sunan bir 
diğer Prometheus olduğuna tanık oluruz. Prometheus’un 
öyküsündeki Olympos Dağı, İsa’da bir yanda Romalılar, di-
ğer yanda dinî gruplar (Saddukiler ve Ferisiler) olarak be-
lirir. Burada dağ sembolü, devleti ve yöneticileri simgeler. 
Dehşetli Olympos tanrıları Romalar ve ateşi (bilgiyi) elinde 
tutan Hephaistos ise din adamlarından oluşan Sanhedrin yani 
ruhbanlardır. İsa yargılanır ancak dînen yanlış bir şey söyle-

[11]  Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2/104
[12]  Tanah, Hezekiel 34:2-10
[13]  Tanah, Hezekiel 34:17, 22
[14]  Tanah, Yeremya 2:8

diği için değil. Zira sözleri şeriata göre küfür değildir.[15] 
Şeriat mahkemesi onu küfür ile suçlasa da[16], İsa’nın 
söylediği “Tanrı’nın oğulluğu” yakıştırması Efendilerinin 
İsrailoğullarına yönelttiği ve Tora’da birden çok kez tekrar-
lanan bir unvandır.[17] İsa’nın üzerindeki hüküm, sözünün 
yanlışlığından değil ama bir ihlalden kaynaklanır. İsa’nın ih-
lali, insanlığın hakkı olan bilgiyi, onu gasp edenlerin elinden 
alıp halka iletmekten ibarettir: “Vay başınıza, Yazıcılar ve 
Ferisiler, ikiyüzlüler! Zira siz göklerin melekûtunu insanla-
rın yüzüne kapıyorsunuz. Kendiniz girmediğiniz gibi kimse-
yi de bırakmıyorsunuz ki girsinler.”[18]

İsa, Tanrı’nın sözünü; Tora’yı halka ulaştırdı. Tora, 
İsa’dan önce de Yahudi halkı tarafından bilinir ve sinagog-
larda okunurdu, ama onun mahiyeti bilinmezdi. Zira halkın 
egzoterik, yani Tora’ya ait yüzeysel bir bilgisi vardı. Ancak 
irfaniyeti yoktu ve akılları gelişmemişti.[19] Kitabın sözleri 
sadece bu ilme sahip olan din adamlarına açıktı ve bu din 
adamları bir ruhban sınıfı oluşturuyordu. Tıpkı Prometheus 
öncesinde de dünyada ateşin olması ama onun sırrına sahip 
olunmaması ve bu bilgiye ancak Olympos tanrılarının sahip 
olması gibi. İsa, ruhbanların ellerindeki ateşi aldı ve onu din-
leyenlere verdi. Yani İsa en basit ifadesiyle “hırsız” ve “ha-
berci” denilen Hermes’in yaptığını yaptı; insanlara kitabın 
sözlerini tercüme etti (hermenötik). Onu “yere indirdi”, yani 
halkın anlayabileceği şekilde anlattı ki onu anlasınlar, anla-
yışları imanı doğursun ve iman ile de kurtulsunlar.

Buna karşın hahamların kaygılarının da yersiz olduğu 
söylenemez. Tora’nın gerçekten Tanrı’nın sözü olduğuna 
iman eden bir alim, onun yere düşmesine izin veremez. Yere 
düşmek; sözün düşüşü[20], sözün halka inişi, ayaklar altına 
alınışı, değer bilmezlerin, layık olmayanların elinde itibar-
sızlaşması anlamına gelir. Üstelik İsa, sözü yalnızca İsrail 
halklarına değil, tüm milletlere açmıştır.[21] Bu da Tora’nın 
ihtiva ettiği manaya, işaret ettiği ilahi plana dair hiçbir fik-
ri olmayan toplumların bu sözle tanışması anlamına gelir. 
Nihayetinde beklenen olur; İsa’nın ruhani ve manevi olarak 
ne dediğini anlamayan toplumlar ondan tinsel kurtuluşu de-
ğil ama bedensel arızalarının giderilmesini talep ederler.[22] 
Ancak İsa’nın önemle tekrarladığı husus, bu açılımın kendi 
tasarrufunda olmadığı ama Tanrı’nın eliyle olduğu yönünde-
dir. Velhasıl kelamı o gün yanında olup dinleyenlere açılma-
sa da devam eden yıllar göstermiştir ki kendisini görmeden 
iman edenlere; Pavlus’a, Agustinus’a, Origenes’e ve daha 
nicelerine açılır. 

Halka vaaz ettiği dönemde ise İsa’nın sunduğu bu bilgi 
evlere ateş düşürmüş, babayla oğul arasına, anasıyla kızı ara-

[15]  İncil, Matta 26:59-61
[16]  İncil, Matta 26:64
[17]  Tora, Çıkış 4:22, Tesniye 14:1
[18]  İncil, Matta 23:13
[19]  Tora, Çıkış 32:3-5, 33:3
[20]  Bkz. Jacques Ellul, Sözün Düşüşü. Çev. Hüsamettin Arslan, 
Paradigma Yay., 2012.
[21]  İncil, Markos 13:10
[22]  İncil, Matta 10:7
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sına ayrılık getirmiştir.[23] Kendisi de açıkça selâmet değil, 
fakat kılıç getirmeye geldiğini belirtir. Bu ayrılık sürüden ko-
parak birey olma mesuliyetini getirir. Sürüden ayrılanı kur-
dun kaptığı bilinen bir gerçektir, ancak İsa bunu inkâr etmez 
ve uyarır: “Sizi kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyo-
rum. Yılanlar gibi akıllı ve güvercinler gibi saf olun.”[24] 

Bireyleşmek risk almaktır. Sorumluluk almayı, yalnız 
kalmayı, kendi kararlarını vermeyi gerektirir. Diğer yandan 
kendi ayakları üzerinde durmayı ve kendi ateşiyle ısınmayı 
da getirir. Denilebilir ki, İsa dağda büyük bir ateş yakmış, di-
leyen bu ateşe yaklaşmış ve kendi öz benliğine dair bir bilgi 
bulmuştur. Bu ateş Musa’nın Horeb Dağında Rabbinin sesini 
duyduğu ateşten[25], ya da İbrahim’in oğlu İshak’ın sırtına 
yüklediği ateşten[26] farklı değildir. Onlar inisiyeydi, İsa ise 
halka açtı. Yine de onun sözünü inisiye olanlar; sözü anlama-
ya gayret eden ve anlayışın risk ve sorumluluğunu giyinenler 
duydu ve yaklaştı.

Tam da bu nedenle, eğer felsefenin bir Prometheus’u var-
sa bu onur mutlaka Sokrates’e ait olmalıdır. Zira Sokrates de 
tıpkı Prometheus gibi dağdaki ateşi çalarak insanları uyan-
dırmaya çalışmıştır. Kendisinin de içinden geldiği geleneğe 
ait olan ve sadece seçilmişlere lütfedileni halka açar. Bir an-
lamda aydınlanmanın meşalesini, sırlanmış mabet duvarın-
dan alarak Atina sokaklarına taşır. Sokrates’in akıllara çaldı-
ğı ateş ezoterik bilgidir. 

Sokrates bir filozof olarak ünlenmeli ve ismi tarihte bu-
nunla yüceltilmelidir. Sokrates kendisine atfedilecek tüm 
unvanlardan evvel bir filozoftur! Yaşamı sorgular ve sorgu-
lanmamış bir yaşamı yaşamaya değer bulmayan samimi bir 
insandır. Bu nedenle gnostik ve ezoterik yanı onun onurlu 
bir filozof olduğu hakikatini gölgelememelidir. Diğer yandan 
o Daimon’un peygamberi, Tanrı’nın ilham ve varidatlarına 
mazhar kıldığı bir mürşid-i kâmildir. 

Sokrates yetmişli yaşlarda, Yunan Tanrılarını reddetmekle 
suçlanarak mahkemeye çıkarılır. Diyaloglarında Sokrates’in 
tanrıları inkâr ettiğine dair tek bir bilgi dahi geçmez. Hatta 
sorgulamada sürekli tanrılara gönderme yaparak, karşısın-
dakinin iman ve itikadına olan saygısını da dile getirir. Asıl 
sorun bunlar değildir. Sokrates gençleri etkiler. Bu gençler 
eğitimli ve gelecekte ülke yönetimine aday olacak seçkin, 
nitelikli ve gelecek vaat eden gençlerdir. Sokrates bu genç-
lerle konuşur ve onları etkiler. Platon’un Devlet adlı eserinde 
Sokrates gençlerle ideal bir devletin nasıl olması gerektiği 
üzerine konuşur. Yergiler üzerinden daha iyi bir devletin 
imkanlarını sorgular. Dolayısıyla daha iyi bir devletin im-
kanlarını ararken, mevcut yöneticilerin de iyi ve mutlak ol-
madıklarını söylemiş olur. Bu da yöneticiler için bir tehdit-
tir. Öyleyse Sokrates’in suçlandığı asıl husus, Pantheon’un 
Tanrılarını inkâr etmesi değil, bu tanrılar ile özdeşleştirilen 
yöneticilerin ilahiliğini sorgulamasıdır. Dolayısıyla da yargı-
lama dinsel değil, siyasi bir mahiyettedir. 

[23]  İncil, Matta 10:34-36
[24]  İncil, Matta 10:16
[25]  Tora, Çıkış 3:2-3
[26]  Tora, Tekvin 22:6-7

Hegel’in tespitine göreyse Daimon devletin biliciler 
(kâhinler) aracılığıyla danıştıkları bir kaynaktı. Zira kişi-
ler geleceği göremezler ve en doğruyu bilemezler. Bunun 
için Daimon’a; mekânı bilinmez bilgi kaynağına danışırlar 
ve Tanrısal ilhamla kendilerine bildirilene göre yaparlardı. 
Sokrates’in, Daimon’un aracısız olarak kendisine bildirdiği-
ni söylemesi, tam da devletin karşı çıktığı, Tanrı’nın insanda 
taşınıyor olduğu fikriydi. Öyle ki Sokrates Daimon ile olan 
bu münasebetini ortaya koyuncaya dek “Tanrı” devlet yöne-
ticilerinin tekelindeydi. Bu durum Sokrates’in tanrıları değil 
ama devleti inkârı olarak düşünülmelidir. Hegel bunu şöyle 
ifade eder:

“Sokrates, Daimon’una kendi Tanrısı demese de 
Greklerde yargının bireyselliğinin girdiği yol buydu; onlar 
bunu bireyin olumsallığı (keyfiliği) olarak alıyor ve do-
layısıyla da koşulların olumsallığı dışsal olduğu için yar-
gının olumsallığını da dışsal bir şeye çeviriyorlardı. Yani 
bireysel-istencin doğrudan olumsal olduğunun bilincinde 
olarak bilicilere danışıyorlardı. Ama Daimon’unu kendi-bi-
lincinde-taşıdığı-için, yargının olumsallığını kendine yer-
leştiren Sokrates, böylelikle Greklerin yargılarına zemin 
oluşturan dışsal-evrensel-Daimon’u ortadan kaldırmıştı... 
Ksenophanes’in bildirdiğine göre: Sokrates, ona ne yapması 
gerektiğini gösteren Tanrı’nın sesini duyması bakımından, 
yeni Daimon’lar getirdiği ile ilgili suçlaması konusunda 
kendini suçlayanlara; kuşların çığlık ve uçuşları, insanların 
söylemeleri (Pythia’nın sesi gibi), kurbanlık hayvanların iç 
organlarının durumu, gök gürlemesi, şimşek çakması, fal-
cılarca tanrısal bildirimler olarak onanmıyor mu? diye so-
rar. Tanrı’nın geleceği önceden bildiğine ve eğer istiyorsa, 
onu bu yollarda açığa vurduğuna, Sokrates gibi herkes de 
inanmaktadır; ama Tanrı geleceği başka türlü de açığa vura-
bilir. Sokrates, Tanrı’nın sesini işittiğini ileri sürerken yalan 
söylemediğini, genellikle kendisine söyleneni duyurduğunu, 
dostlarının tanıklığından kalkarak gösterebilmiştir; sonuçları 
bakımından bunun sürekli doğru olduğu görülmüştür.”[27]

Böylece Tanrıları inkâr etmekle suçlanan Sokrates, as-
lında Tanrı’nın sesi olmakla yargılanır, İsa gibi. Zira yine 
Hegel’in dediği gibi “Sokrates’in doğrudan kendisinden 
kaynaklanan yargısı, bilinçdışı bir itki biçimiyle niteleniyor-

[27]  Hegel, George W.F., Felsefe Tarihi. 

du. Sokrates’in cini, Sokrates’in kendisi, sanıları veya inancı 
olmayıp, dışsal değil ama öznel bir bilicidir. O, kendinin bi-
licisidir.” Zira “Daimon evrenselliği ile aynı derecede bilince 
gelen anlığın bireyselliğidir.”[28]

Böylece Prometheus’un Olympos Dağından çaldığı ate-
şin, Hermes’in insanlığa verdiği haberle ve İsa’nın bu haberin 
bizzat kendisi olduğu; bu Tanrısal haberin insanda olduğu ve 
bizzat insanın kendisi olduğunu söylemesi ve yine Tanrının 
bilinmesinin insanın kendi varlığını bilmesinden ayrı olma-
dığını söyleyen Sokrates’in Kendi Bil (Gnothi Seauton) ni-
dası hikmet ve anlayış açısından birdir. Bu insanları ve daha 
nicesini birbirine bağlayan görünmez ama sağlam bağ[29] 
Bâtıni Geleneğin gümüş kordonudur[30].

Karaciğer
Ezoterik Geleneğin simgesel diline aşina olanlar, kutsal 

metinlerin de bu sembol diliyle yazıldığını bilirler. Sembolik 
dil egzoterik açıdan pek önem taşımayan ama ezoterik olarak 
oldukça önemli birçok sembolü barındırır. Yukarıda işaret 
edilen birbirinden bağımsız öyküler arasında bağ kurmaya 
yardımcı olacak bir sembol karaciğerdir. Görevli bir karta-
lın her gün yeniden Prometheus’un karaciğerini yemesi ve 
karaciğerin kendini her gün yenilemesinde, İsa’nın çarmıhta 
son soluğunu verdikten sonra ölüp ölmediğini kontrol etmek 
için Romalı askerin mızrağını İsa’nın karaciğerine[31] sapla-
ması[32], Sokrates’in içtiği zehrin karaciğer fonksiyonlarını 
durdurmasında kullanılan ortak bir semboldür.

Prometheus’un karaciğeri sürekli yenilenir. Bu, karaciğe-
ri sağlıklı her insan için geçerli olan bir yenilenmedir (re-
jenerasyon). Karaciğer, büyük bölümleri alındıktan sonra 
dahi kendisini yenileyebilen tek organdır. Prometheus’un 
mitinde yenilenen karaciğer bir organ olarak bugün tıbben 
bilinen bir mucizeyi ifade etmesinin yanında, mitin sem-
bolik anlamı bununla sınırlı değildir. Karaciğer hayatiyetin 
merkezidir. Karaciğerin yitirilmesi, hayat içindeki varlı-
ğın yitirilmesidir. Prometheus’un bir benzeri Mekke kâfir-
lerinden Ebû Süfyân’ın karısı Hint’in kölesine öldürttüğü 
Hamza’nın, bir meydan okuma olarak karaciğerini yemesi 
gösterilebilir. Zeus’un, egemenliğini kabul ettirmek için bir 
kartala Prometheus’un ciğerini yedirtmesi ve onu kurtarma-
ya gelen Herakles’in bu kartalın ciğerini yemesi ile Hint’in 
Hamza’nın ciğerini yemesi benzer bir durumdur. Dağın üze-
rindeki kartal, Kral Zeus’un tanrısal hiyerarşinin tepesindeki 
iradesini ve hakimiyetini simgeler. 

[28]  Hegel, George W.F., Felsefe Tarihi.
[29]  Sağlam ip; Hablü’l metin
[30]  Tanah, Vaiz 12:6
[31]  Metinde karaciğer kelimesi doğrudan kullanılmaz. Bunun 
için böğrüne, karaciğerinde içinde bulunduğu bölüme işaret 
edilerek “yan” ifadesi kullanılır: “Asker mızrağını İsa’nın yanına 
sapladı”. Bu yan için Latince latus, Yunanca πλευρὰν (http://
www.newadvent.org/bible/joh019.htm - 2018), İbranice ודצ 
kelimeleri kullanılır.
[32]  İncil, Yuhanna 19:34

Kabala ezoterizmi ruhu üç bölümde ele alır. Canlılığı ifa-
de eden Nefeş ruhun duyusal ve duygusal alemle olan bağla-
rını, Neşemah ile Tanrısallıkla, ulviyetle olan tinsel, mânevi 
bağları, Ruah ise insanın tinselliği ile duyusallığı arasında-
ki bağı ifade eder. Özünde ruh parçalanmaz, bölünmez bir 
bütündür. Kategorik gibi görünen bu ayrım ruhun biçimsel 
özelliklerine ve mahiyetine göre yapılan bir ayrımdır. Yine 
Kabala simgeselliğinde tinselliğin merkezi olan akıl, düşün-
ce insan bedeninde kafaya, yani beyine oturtulur. Can ka-
raciğere, hareketlilik kalbe (tekallüb) yerleştirilir. Neşama 
kafa, Ruah kalp ve Nefeş karaciğer ile temsil edilir.[33]

Bu durum Kral’ın İbranicesi olan melech (Arapça me-
lik) kelimesinde imlenir. Melech, beyin (moah), kalp (lev) 
ve karaciğer (kaved) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. 
“Melech” İbranicede Mem, Lamed, Kaf harfleriyle yazılır. 

Kral olan kişi aklını, iradesini ve duygularını ölçülü kul-
lanabilendir. Zira kral adaleti temsil eder ve gelenekte bu kral 
“adaletli kral” olarak isimlenir. Adalet, ölçünün ve ölçülülü-
ğün kavramıdır. Kral ise ancak Tanrıdır, çünkü o varoluşların 
sebebi ve varlığın bizzat kendisidir (Melech LeOlam). Diğer 
tüm krallar bu tanrısallığı kendilerinde tecelli ettirdikleri öl-
çüde temsili krallardır. 

Kabalaya göre bu üçlü hiyerarşik bir sırada ilerler. Bilinci 
beyninden kalbine ardından karaciğerine inen; yani zihni 
duygularını kontrol eden ve nasıl hareket edeceğini belirle-
yen bir kişinin “kral” olduğu zira hem kendini hem de bede-
nini kontrol edebildiği söylenir. Bu sıralama tersine dönerse; 
yani bedensel işlevler duyguları oluşturuyorsa ve bu da tat-
min bulmak için zihni ele geçiriyorsa, melech kelimesinin 
tersten yazılışı olan “kelem” kelimesi ortaya çıkar ki bu da 
“utanç” demektir.

Üç farklı öykünün karakterleri de utanç duymaya ve da-
valarından vazgeçmeye zorlanmıştır (temptation). Onlar ise 
utanç duyacakları bir şey yapmadıklarını, kendilerinde tecelli 
eden tanrısal iradeyi inkâr etmeyeceklerini bildirdiler. İsa’da 
tecelli eden Baba, Sokrates’te Demon’dur ve bu tanrısallık 
Prometheus’ta ateş, İsa’da ruh, Sokrates’te erdemdir (arete).

Öykülerin sonu farklı bitmiş gibi görünür. Prometheus 
Herakles tarafından kurtarılır, İsa ve Sokrates ise kurta-
rılmayı reddederler. Yine aşırı bir yorumla söylenebilir ki, 
Prometheus ateşi çalan cesur bir insan olarak ölür ve bir tanrı 
arketipi olarak yeniden ama bu sefer ruhta doğar. İsa’nın be-
dende ölüp ruhta dirilmesi gibi. Bu ölüm hadisesinin her şe-
yin sona erdiği kederli bir son mu, yoksa gerçek insanın do-
ğuşu mu olduğu ölümlüler için bir muammadır. Sokrates’in 
savunmasını bitirirken kullandığı cümle gibi:

Şimdi Ey Atinalılar! Ben ölmeye gidiyorum, sizler ise 
yaşamaya. Ve bilemez Tanrı’dan başka hiç kimse, bunlardan 
hangisinin daha iyi olduğunu...

[33]  https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/604846/jewish/
Mystic-Math-the-Name-of-Jacob.htm
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M.Ö. 3. binden itibaren Mezopotamya, Suriye 
ve Mısır sanatlarında rastlanan karışık yara-
tıklar tanrıların insan şeklinde görülmesiyle 

ortaya çıkarlar. Tanrısallıklarını vurgulamak için doğaüstü 
bir şekilde gösterilirler. Yeryüzü ve gökyüzünün en güç-
lü hayvanlarının birleşimiyle oluşurlar ve dayanılmaz bir 
güce sahiptirler. Grifon da bu yaratıklardan biridir. Heredot 
Tarihi’nde ve Aiskhylos’un ‘Prometheus’unda sözü geçen 
bu efsanevi varlığa Yunancada ‘gryps’ denir. Hyberboreliler 
ülkesinde İskitlerin elinde bulunan kutsal altınlara bekçilik 
eden Grifonlar tek gözlü Arimaspes tarafından saldırıya uğ-
rar. Aiskhylos ‘havlamaz, uzun gagalı, kanatlı köpek’ olarak 
tanımladığı Grifonların Apollon’un ve diğer tanrıların ta-
kipçileri olduğunu yazar. Ctesias’a göre kırmızı göğüslü, si-
yah kuş tüylü Grifonlar, Hindistan dağlarında bulunan saklı 
hazineyi korurlar. Ayrıca Yunanda Nemesis’le birleştirilen 
Grifon Dionysos’un şarap çanağının da muhafızıdır.

Bu karışık yaratık; kanatlı veya kanatsız aslan vücutlu, 
genellikle kartal olan büyük kuş başlı ve at veya eşek ku-
laklıdır. Korkulan, saygı duyulan, asil, uyanık, hızlı, güçlü 
ve sadık gibi iyi nitelikleri yanında günahkâr, yırtıcı, hasis, 

vahşi, obur ve gaddar gibi olumsuz özellikleri de vardır. 
Diğer karışık hayvanlar gibi yaşayıp, çocuk yetiştiren ve 
ölen Grifon kanatlarıyla kuş gibi uçup dört ayağıyla da yü-
rüyebilir. Diğer bir çeşidi insan vücutlu, kuş başlı ve kanatlı 
Grifon-demon’dur. 

Grifonun ana yurdu Mezopotamya’dır ama Giritlilerin 
dini tasvirlerinde, Miken’de ve Yunan dekoratif sanat-
larında ve Mısır’da, İran’da, Anadolu’da ve Suriye’de 
önemli bir şekilde yer alır. Mezopotamya’da kuş benze-
ri memeli hayvanlar M.Ö. 4. binden beri bilinir. Uruk ve 
Cemdet Nasr dönemlerine ait olan Susa’dan silindir mü-
hürler arasında bilinen tek Grifon erkek aslan yelesiyle bir 
kuş kafasına sahiptir ve bu dönemin diğer yaratıkları gibi 
iz bırakmadan kaybolmuştur. Ur’dan bir silindir mühürde 
Akadların tahta tekerlekli savaş arabasında hava tanrısı gö-
rülür. Buradaki kanatlı, kuyruklu ve ateş tıslayan ejderha 
pençeli yaratık Asur İmparatorluğu’nun sonuna kadar hava 
tanrısının yanındadır. Grifon savaş arabasını çeker ama sa-
vaşçı bir tip değildir. Orta Asur sanatında çok popüler olan 
Grifon–demon M.Ö. 883-859 yılları arasında hüküm süren 
Asurnasirpal’in sarayının özel kısımlarında kabartmalarda 

* İlgili makale lebriz.com adresinden alınmış olup, Nalan Yılmaz'ın İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki 1997 
tarihli "Yunan Sanatında Grifon, Sfenks ve Kentauros" adlı yüksek lisans tezinden bir bölümdür.

görülür. Nimrud’dan bir taş rölyefte Grifon-demon temizlik 
için elinde bir kova ve kozalak taşır. Kabartmanın ortasın-
daki yazıtta kralın fetihleri yazılıdır. Asur saraylarının du-
varlarında ve  mühürler üzerindeki bu Grifon-demon kutsal 
ağaçta bulunan hayati gücün korunmasıyla görevlidir. Bazen 
kral Tukulti-Ninurta’nın mühründe olduğu gibi bu göre-
vi krala nakledip onun arkasında durur. 3. Tiglatpleser’in 
(M.Ö. 744-727) Suriye’de saraylar yaptırmasından sonra 
Asur duvar resimleri Kuzey Suriye sanatından izler taşır. 
Resimlerde ve kabartmalarda kapılarda muhafız yaratık-
lara yer verilir. Grifon ve Grifon-demon muhafız görevini 
ellerinde tutmalarına rağmen daha az önemli durumlarda da 
─süsleyici unsur olarak- bulunurlar. Bu yaratığın Asur’da 
görevi açıkça anlaşılmadan önem kazanır. Asur’dan bir 
mühürdeki beş Grifondan biri çift kartal başlıdır ve ateş so-
lur. Diğer çift ayaklarıyla onların kanatlarını kaldırır. Dik 
duran komşu çift ise kanatlı bir güneş diskini kalkık kol-
larıyla desteklerler. İçlerinde yalnızca çift başlı yaratık in-
san vücutluyken (Grifon-demon) diğerleri aslan vücutludur.  
Grifon, Kral Tukulti-Ninurta’nın sarayının (M.Ö 1280) 
duvar resimlerinden itibaren Asur sanatında benimse-
nir ve M.Ö. 8. yüzyılın Nimrud fildişi eserlerinde yaşa-
maya devam eder. Yeni Asur döneminden Nimrud’dan 
fildişi kakma mobilya üzerindeki kanatlı Grifonun başı 
yukarıya doğrudur, ağzı açıktır. Ön ayaklarından biri kal-
kıktır ve etrafında bitkisel bezemelerle görsel bütünlük 
sağlanır. Orta Asur döneminde Grifon ve Grifon-demon 
tanrıyı gösterir. Asur sanatı, Hurriler’den ayrılarak M.Ö. 
ikinci bin ortalarında Babil’in kuzeyinde Dicle-Fırat ara-
sında bir devlet kuran Mitanniler’in sanatından etkilenir.  
Suriye’de mühürlerdeki Grifon ve Grifon demonlar genel-
likle kartal başlı, tepelikli, açık sivri gagalı, oturur halde ve 
kanatlıdır. Megiddo’dan fildişi örneklerde yatık durumda-
dırlar, başları yukarıya doğrudur ve kanatları uzanmıştır. 
Suriye sanatında Grifon süsleyici niteliktedir. Başındaki te-
pelik Suriye’ye özgüdür. 

Mısır’da bir yazı taşında Grifon 5. Hanedanlık’ta önemli 
bir görevi yerine getirir. Mısır ikonografisinde, kralın düş-
manlarını yok edici olarak bilinir. Beni Hassan’daki çar-
pışma sırasında kralın yardımına gelir. Bu nedenle kırıcı 
anlamında “tsts” ismini alır. Sihirli bir Mısır stelinde “hh” 
isimli Grifon, Tanrı Sad’ın saltanat arabasına saldırır. Eski 
Krallığa tarihlenen bir örnekte aslan vücutlu, kanatlı ve 
kuyrukludur. Beni Hassan’da bir mezar resminde Grifonun 
kuyruğu ile lotus birleşir. Mısır’da Grifon inancının kanıtı-

na rastlanmasa da görevi ve özellikleriyle resmi bir sembol-
dür. Görevi Tebli savaş tanrısı Manthu ile birleşmesi sonu-
cu olabilir. Bu birleşim Mısır Grifonunun şahin başlı tasvir 
edilmesini açıklayabilir. 3. Sesostris’e ait altın gerdanlı-
ğın üzerinde iki tarafında lotus sütunlar arasında bir kartu-
şa dayanan kanatları açık akbaba savaş tanrısı Manthu’yu 
sembolleştiren iki Grifonun sol ayakları altında, çömelmiş 
iki insanı ezmesi gösterilmiştir. Hiksos zamanında Tell Beit 
Mirsim’de bulunmuş böcek şeklindeki taştan bir muskada 
dekoratif özellikli Grifon vardır. Bu muskadaki hiyeroglifler 
yaratığın Mısır isminin karşılığını verir.

M.Ö. 1600’lerde mezar yapılarındaki Grifon muhafız 
görevindedir. Firavunun şampiyonu ve krallığın koruyu-
cusudur. M.Ö. 1550’lerde Teb’in savaş tanrısı Manthu’nun 
gösterildiği, Ahmosis’in arka planı sülfürle karartılmış, altın 
kakma tekniğinde yapılmış savaş baltasındaki Grifonun ba-
şında Suriye örneklerindeki gibi sorguç bulunur. Baltanın 
keskin ucunda uzanmış Grifonun kanatları geriye doğru 
açılmıştır ve dekoratiftir. 

Anadolu’da ilk görünüşü Asur ticaret kolonileri devrinde-
dir (M.Ö. 1900-1800). Bu dönemde ele geçen mühürlerdeki 
karışık varlıklardan Grifon Mezopotamya’dan Anadolu’ya 
girer. Eski Suriye üsluplu mühürlerdeki kuş ve aslan 
Grifonların başları arkasına doğru uzanan bir Miken bukle-
si, bazısının başında üç çatallı ibik vardır. Grifon ve Grifon-
demonlar mühürlerde genellikle ikinci derecede önemli fi-
gürlerdir. Hitit mühürlerinde de bazen karşılıklı dururlar ve 
genellikle heraldiktirler.[1] Geç Hitit Krallıkları (M.Ö. 1180-
700) döneminin önemli şehirlerinden biri olan Kargamış’tan 
M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına ait bir ortostat[2] üzerin-
de karşılıklı duran iki kuş başlı Grifon-demon simetriktir. 
Kolları yukarıya kalkık, kanatları ise aşağıya doğrudur. 
Boyunlarının alt kısmında ve başlarında kıvrılma görülür.  
Geç Hitit Krallığı’nın bir diğer önemli şehri olan Zincirli’de, 
İçkale güney kapısında bir ortostatta kuş adam figürünün 
Zincirli’ye özgü bir şekilde bedeni ve boynu uzatılmıştır. 
Yukarıya doğru kalkık, eğik paralel hatlardan oluşan kanadı 
arkada tek bir parçadır. Sakçagözü sarayının girişinde kabart-
malı ortostatlardan birinde Grifon-demon bir elinde kutsal 
su dolu kova, diğer elinde kozalak taşır. Açık ağzından yır-

[1]  Arma olarak.
[2]  Özellikle Mezopotamya’da görülen bezemeli büyük taş blok 
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tıcı dişi ve yılandiline benzeyen dili dışarı çıkıktır. Kulaklar 
ve saçlar atlarınki gibidir. Başındaki bukle spiral değil düğ-
me şeklindedir. Baştaki kartal başı çizgileri aslanla at karışı-
mı bir varlığa dönüşür. Zincirli’den bir örnekte, güney şehir 
kapısında bir ortostattaki Grifon ve sfenks üst üstedir. İkisi 
de kanatlıdır ve yürür pozisyondadır. Değişik bir örnektir. 
İkisinin de kıvrılan kuyruklarının ucu ördekbaşı gibidir.  
Grifonun farklı bir kullanımına Zincirli’de rastlanır. M.Ö. 
832-810 yıllarından dış şehir kapısında savaş arabası ka-
bartmasında küçük bir Grifon protomu[3] yer alır. Kargamış 
araba kabartmalarında da görülen bu tarz protomların Geç 
Hitit sanatının bir özelliği olma ihtimali vardır. Zincirli 
savaş arabası modelleri Asur benzerleri olmasına rağmen 
Grifonlu protomlar Asur sanatında yoktur. M.Ö. 8. yüzyıl-
dan Urartulara ait bir  fildişi örnekte Grifon-demon ağzı açık, 
kanatlı ve giysilidir. Yukarıya kaldırdığı eliyle bir taş bloğu, 
diğer elinde ise bir kova tutar. Başından boynuna doğru yine 
Kargamış ortostatları gibi kıvrım bulunur. Urartular fildişi 
geleneğini başarıyla devam ettirirler. Bu fildişi örneklerin 
çoğu mobilya parçasıdır. 

Grifonun Pers sanatında da tasvirleri yaygındır. Darius’un 
Susa kentindeki sarayında renkli tuğlalardan yapılmış anıt-
sal figürler yeni Babil sanatının etkilerini taşır. Renkli röl-
yeflerde askerlerin yanı sıra simgesel hayvanlar ve kuyruğu 
içe doğru kıvrımlı, boynuzlu, açıkağızlı, kanatlı Grifonlar 
sıralanır. Pers sanatında örnekleri çok çeşitli alanlardadır. 
Perslerin altın işçiliğinde de Grifon ve benzeri yaratıklar 
sıklıkla yer bulur. Oxus hazinesinden gümüş riton Darius’un 
sarayındaki kabartmalardaki Grifon gibidir. İçki kabı olarak 
kullanıldığı tahmin edilen bu kapta Grifonun vücudunun ön 
kısmı görülür. Ön ayakları ileriye doğru yatık durumdadır. 
Pers betimlemelerinin özelliği olan boynuz burada da vardır. 
Açıkağız Grifona daha korkutucu bir hava verir. Kap kıs-
mı yukarıya doğru gittikçe genişler. Oxus hazinesinden bir 
başka eserde altın bileziktir. Bileziğin iki ucundaki birleşme 
yerlerinde karşılıklı iki Grifon eklidir. Orijinalinde değerli 

[3]  İnsan ya da hayvan figürünün üst kısmı. 

mücevherlerle kaplı olan bu bilezikteki Grifonların ön ayak-
ları birbirlerine doğrudur ama birleşmez. Karşılıklı simetrik 
bir kompozisyon oluştururlar. Riton örneğinde olduğu gibi 
Susa’daki sarayın kabartmalarındakilerle benzerlik gösterir-
ler. Kanatlar boyna doğru kıvrımlıdır. Vücudun arka kısmı 
stilize bir şeklide bilezikle birleşiktir. Grifon betimlemesi 
bu mücevherlerde dekoratif amaçlıdır. Pers silindir mühür-
lerinden birindeki boynuzlu Grifonun ön ayakları havada ve 
ileriye doğru uzanmışken arka ayakları yere basar. Kanatları 
içe dönüktür. Diğer örneklerden farklıdır. Sardes’ten 
Likya yazıtlı bir başka mühürde kanatlı, boynuzlu, yele-
li, gagası açık, korkutucu görünümlü Pers Grifonu vardır.  
Girit sanatına M.Ö. 1700 yıllarında giren Grifon ilk ola-
rak mühürlerde ve minyatür fresklerde kendini gösterir. Bu 
mühürler üzerinde bitkisel öğeler ve hayvanlar karışık ola-
rak uygulanır. Girit’te Grifon Suriye çağrışımlarıyla Mısır 
ve Mezopotamya ile aynı zamanlarda ortaya çıkar. Zakro 
mühürlerinde Grifon, dişi sfenks ve Grifon-demon birlikte-
dir. Knossos’tan Suriye mühürlerinin I. grubuna ait olan bir 
mührün çiziminde pek çok yaratık içinde Grifon da bulunur. 
Burada ağzı açık, kanatlı ve yukarıdan aşağıya uzanmış du-
rumdadır. Knossos Sarayı’nın taht salonunda duvara çizilen 
koruyucu amaçlı Grifonların işlenişinde Mısır etkisi görülür. 
Karşılıklı otururlar, kanatları yoktur ama yeleye sahiptirler.  
Arthur Evans’a göre Grifon yeraltı dünyasının bir figürüdür. 
Ölümden sonraki yaşamın aktarıldığı Knossos’tan Nestor’un 
yüzüğünde bir tahtta oturan ölüm meleği Grifonun önünde 
iki Grifon-demon bulunur. Sfenksler, aslanlar, diğer tanrı 
muhafızları ve takipçileri gibi Grifonun da yerleri, nesneleri 
koruma görevi vardır. Girit Grifonu aynı zamanda ölülerin ve 
tabiatın koruyucusu, tanrıların ilahi hizmetkârlarıdır. Dikta 
Mağarası’ndan bir mühürdeki bir tanrıçanın iki tarafındaki 
iki Grifonun görevleri tanrıçanın muhafızlığıdır. Grifon ölü-
lerin koruyucusu olarak Palaikastro’dan bir pişmiş toprak 
lahitte yer alır. Girit’teki tasvirlerinde genellikle yırtıcı kar-
tal başlı, gagası kapalı, kanatlı, aslan vücutlu ve profildendir.  
Miken’de Grifon Girit’teki gibidir, aralarında fark yoktur. 
Zakro mühürlerinde olduğu gibi Miken’de de Grifonlar 
avına saldırırken gösterilir. M.Ö. 14. yüzyıldan fildişi 

bir mücevher kutusu ve ka-
pağında taşlık bir tepede ge-
yiğe saldıran bir Grifon var-
dır. Pylos’taki bir mezardan 
15. yüzyıla ait altın mühürde 
Grifon yatık pozisyondadır. 
İçe doğru kıvrımlı bir kuyruğa 
ve havaya uzanmış kanatlara 
sahiptir. Başı kanatlarına dö-
nüktür. Güzel işlenmiş, deko-
ratif bir örnektir. Euboea’dan 
alabastron vazoda siyah üze-
rine beyaz olarak resmedilmiş 
karşılıklı iki Grifon bir kaya-
lığın tepesindeki bir yuvadaki 
yavruyu beslerler. Figürler sti-

lize[4] edilmiştir. Dikey çizgilerle belirtilmiş dar gövdele-
rinde kanat yoktur ama başları çıkıntılıdır. 

Mezopotamya ve Mısır kökenli Grifon Yunan sanatın-
da Doğu’dan gelen etkilerle figürlü stile geçilen M.Ö. 8. 
yüzyıl sonundan itibaren uygulanmaya başlar. Doğu etkili 
üslubun görüldüğü yüzyılda ve Arkaik dönemde egzotik 
hayvanlar ve efsanevi insan hayvan karışımı doğaüstü ya-
ratıklar lahitlerde, tapınak frizlerinde, vazolarda, bronz eş-
yalarda, mücevherlerde ve sikkelerde sık sık tasvir edilir.  
M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllarda tunç kazanların kenarlarını süs-
leyen, kulp işlevi gören ve üstün bir işçilik gösteren dök-
me ve çekiçlenmiş Grifon başları Olimpia, Etruria, Delfi ve 
İyonya’da bulunmuştur. Olimpia ve İyonya’daki örnekleri 
ve Aegina’dan bir Oinokhoe başı M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen 
Sakçagözü ve Toprakkale’deki Geç Hitit Grifon-demonların 
açık gagaları, iri gözleri ve uzun kıvrımlı boyna inen lüleleri 
Yunan Grifonlarının özelliklerini oluşturur. Bunlar dışında 
Yunan Grifon protomlarında alnın üzerinde topuz şeklin-
de çıkıntı, dik ve uzun eşekkulakları daha sonraki dönem-
lerindeki örneklerinde de görülür. Erken dönemlerde Asur 
ve Hitit özellikleri dikkat çekerken daha geç dönemlerde 
Pers Grifonlarına yakınlık fark edilir. Pers Grifonlarının 
aslan başı ve boynuzları Yunan Grifonlarında da vardır. 
Assos’taki Helenistik döneme ait mozaikteki Grifonlardan 
biri aslan başlı ve boynuzludur. Pantikapion’dan bir sikke-
de görülen Grifonda kulakları arasında iki boynuza sahip-
tir. M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen Belevi Mozolesi Grifonları 
güçlü bir şekilde Pers etkisiyle yapılmıştır. Aslan başı, 
eşekkulakları ve yelesi vardır ama boynuzları yoktur. Yine 
Pers Grifonlarının yürür pozisyonları ve ön ayaklarından bi-
rinin havaya kalkık duruşu Yunan sanatında da aksettirilir. 
Yunan’da Grifonlar sık sık tek veya karşılıklı olarak yürür-
ken gösterilir. Karşılıklı duran iki Grifonun ön ayaklarından 
biri ortalarındaki bitkisel bezeme üzerine kalkıktır. 

Bu yaratığın Roma döneminde ve Ortaçağ’da fildişi taş 
kabartmalarda genellikle karşılıklı iki Grifon şeklindeki  
tasvirine devam edilir. Muhafız Grifon Rönesans’tan sonra 
yine yaygınlaşır ve 19. yüzyıl sonuna kadar kullanılır. 
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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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