
PLATON'UN DEVLET'TEK İ  BÖLÜNMÜ Ş  
ÇIZGI ANALOJİSİ  

Yrd. Doç. Dr. Ahmet CEVİZCİ  

Platon'un Devlet adlı  diyalogu filozofun ideal devlet anlay ışı n' 
ortaya koyan bir eser olmakla birlikte, onun siyaset felsefeyi ontoloji 
ve epistemolojisiyle çok yak ından ilişkili olduğu için, ayn ı  zamanda bi-
ze Platon'un ontoloji ve epistemolojiyle ilgili temel görü ş lerini verir. 
Bölünmü ş  Çizgi Anatolojisi bu bakımdan özellikle önem ta şı r. 

1- Metnin Özeti 

Platon, ideal devletin gelecekteki filozof yöneticilerinin ba şka bir-
takım nitelikler yan ında, herşeyden önce bilgiye sahip olmalar ı  gerekti-
ğ ini, ve bu bilginin de öncelikle İyinin bilgisi olduğunu gösterdikten 
sonra, ş imdi Bölünmü ş  Çizgi Analojisiyle, onlar ın hangi bilgi türlerin-
den geçerek İyinin bilgisine ula şabileceklerini göstermek için, bilgide 
bir derecelenmeye gider. O, a priori bilgiyi matematiksel bilimlerin bil-
gisi ve felsefi bilgi (diyalektik) diye ikiye ay ırdıktan sonra, farkl ı  bilgi 
dereceleri anlay ışı ndan yola çıkarak, geleceğ in filozof-yöneticilerini 
ortaya ç ıkaracak disiplinlerin neler olduklar ını  belirleyebilme duru-
muna gelecektir. 

Devlet'in VI, kitab ın ın son bölümünde yer alan Bölünmü ş  Çizgi 
Analojisi, daha önce inanç-bilgi epistemolojik ayr ımını  konu edinen 
tartış manın olduğu kadar, Güne ş  benzetmesinin de temelinde yer alan 
ontolojik bir ayr ımın, yani gözle görülür (duyusal) dünya ile ak ılla 
anlaşı labilir dünya aras ındaki ayrımlı] yeniden öne sürülmesiyle aç ıhrl. 
Bu ontolojik ayrım ortaya konukluktan sonra, Sokrates Glaukon'dan, 
bu iki ayr ı  dünyay ı  eş it o mayan iki parçaya bölünmü ş  bir çizgiyle 
göstermesini ister?. Buna göre, e ş it olmayan parçalardan biri gözle gö-
rülür dünyay ı , diğeri ise ak ılla anla şı labilir dünyayı  simgeleyecektir 3 . 
Bunun ardından, bu iki ayr ı  parçan ın da, çizgi baş langıçta ikiye bö- 

(1) Devlet 509 D4-5. 

(2) Devlet 509 D7. 

(3) Devlet 509 D9. 
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lündüğü zaman göz önünde tutulmu ş  orana göre, ve sonuçta ortaya 
çıkacak farkl ı  biliş  türlerinin aç ıklık ve karanl ıkl ık dereceleri dikkate 
al ınarak, yeniden ikiye bölünmesi istenir 4. Sonuçta, ikisi gözle görülür 
dünyayı , diğer ikisi akı lla anla şı labilir dünyay ı  simgeleyen dört ayr ı  
ayrı  parça, kesit ya da bölme elde edilir. Çizginin ilk bak ış ta oluş turu-
lan ilk iki parças ı  arasında geçerli olan orijinal-suret ya da as ıl-taklit 
ilişkisi, hem gözle görülür dünyay ı  simgeleyen iki parça ve hem de ak ıl-
la anla şı labilir dünyaya kar şı lık gelen iki parça aras ında varolmaya de-
vam eder. Buna göre, gözle görülür dünyay ı  gösteren parçalardan bi-
rincisi suretlerden olu şmakta olup, bu parça gölgeleri, su yüzeyine yan-
s ıyan görüntüleri ve bu türden her şeyi kapsar5 . İ kincisi ise, birinci böl-
meyi olu ş turan suretlerin, yani gün ışığı ndaki gölgelerin, suya yans ıyan 
görüntülerin ve bu türden her şeyin orijinallerinden meydana gelmekte 
olup, o çevremizdeki canl ıları , bitkileri ve insan elinden ç ıkma tüm 
yapay nesneleri ihtiva etmektedir 6. Buna göre, Çizginin ba ş lang ıçta 
ikiye bölünmesi sıras ında da, bu bölme sonucunda elde edilen iki par-
çan ı n yeniden ikiye bölünmesi s ırasında da ayn ı  oran gözetildiğ i ve 
oranı  belirleyen sonuçta ortaya ç ıkmış  olan dört ayr ı  bölmenin ayrı  ayrı  
kapsad ıkları  nesnelerin sahip olduklar ı  gerçeklik dereceleri oldu ğu için, 
gözle görülür dünyay ı  oluş turan iki bölmeden, suretlerden olu şan birin-
cisinin bu suretlerin orijinallerinden meydana gelen ikincisi kar şı s ın-
daki ontolojik statüsü, gözle görülür dünyan ın akılla anla şı lır dünya 
karşı s ındaki ontolojik statüsü neyse odur. 

Gözle görülür dünyay ı  olu ş turan bu iki bölmenin nesnelerini, söz 
konusu ontolojik yakla şı mdan sonra, bu kez epistemolojik bir aç ıdan 
değerlendirdiğ imizde, onlar ın birlikte inancın (doxa) nesnelerini olu ş -
turduklar ını  görüyoruz. Öte yandan, onlar ı  konu alan zihin halleri 
(pathemata) söz konusu olduğunda ise, kendisine alttan ikinci bölme-
nin, yani canl ılar ın, bitkilerin, insan elinden ç ıkma yapay nesnelerin 
suret ya da kopyalar ını  konu alan zihin haline (pathetna), genel inanç 
(doxa) kategorisi içinde eikasia, buna karşı n kendisine birinci bölme-
nin suretlerinin orijinallerine kar şı lı k gelen duyusal nesneleri, yani can 
lı ları , bitkileri, insan elinden ç ıkma yapay ürünleri konu alan zihin 
haline de pistis ad ı  verilir7 . Bölmelerirı  birbirlerine kar şı  ontolojik sta- 

(4) Devlet 509 D7-E2. 

(5) Devlet 510 A1-3. 

(6) Devlet 510 A5-7. 

(7) Devlet 511 E2-3. 
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tülerini belirleyen, nas ı l ki bu bölmeleri!" ayrı  ayrı  kapsad ıkları  nesnele-
rin gerçeklik (aletheia) derecesiyse, bölmelere kar şı l ık gelen zihin hal-
lerinin birbirlerine göre epistemolojik de ğerlerini belirleyen de, onlar ın 
sergiledikleri aç ıklık (saphenia) derecesidir 8 . 

Platon, gözle görülür dünyay ı  oluş turan alttaki bu iki bölme üze-
rinde daha fazla zaman yitirmeksizin, çizginin, ak ılla anla şı lır dünyayı  
olu ş turan, üstteki iki bölmesine geçer ve tart ış manın çok baha büyük 
bir bölümünü, bu iki bölmeye kar şı lık gelen zihin halleri ya da disip-
linleri ve bu disiplinlerde söz konusu olan yöntemleri incelemeye ay ı -
rır. Bu durum, Platon'im epistemolojisinde empirik bilginin a priori 
bilgiyle kıyasland ığı nda pek bir önem ta şı mamas ına ya da onun eğ i-
tim anlay ışı nda, alttaki bölmenin kapsam ı  içinde yer alan disiplinler-
den müzik ve jimnastiğ in üstteki iki bölmenin simgeledi ğ i disiplin ya 
da bilimlere, bir geometri, bir diyalekti ğe göre daha az önemli olma-
sına ve Platon'un geleceğ in filozof-yöneticisinin e ğ itimini belirleyecek 
bilimleri belirlemek için sab ırs ızl ık duymas ı na ba ğ lanabilir. Buradan 
da anla şı laca ğı  gibi, Çizginin alt k ısmındaki bölmeler daha çok bu 
bölmelerde söz konusu olan zihin hallerinin nesnelerine göre olu ş -
turulmuşken, üst yar ı daki bölmelerde, zihin halleri ya da disiplinlerin 
nesnelerinden çok, zihin hallerinin temel özellikleri, disiplinlerde kul-
laıulan yöntemler belirleyici bir rol oynar. Bu durumun bir sonucu 
olarak da, çizginin alt yar ı sında söz konusu olan zihin hallerinin -en 
azından eikasia'nın- tam olarak ne oldu ğu yeterince aç ıklanmazken, 
üst yar ıda gün6eme gelen disiplinlerden birinin gerçek do ğası  -d iyalek-
tiğ in nesneleri aç ı kça İdealar olduğuna göre, diğerinde bir güçlük yok-
tur- karanlı kta kal ır. 

Platon'a göre çizginin üst yar ı sının birinci bölmesinde, ruh ara ş -
tırmalarında, çizginin alt yar ı sın ın orijinallerini yard ımcı  araçlar ola-
rak kullanmak9, ve kendisini yukar ı  doğ ru bir ilk ilkeye değ il de, bir 
sonuca götüren varsay ımlardan yola ç ıkmalc19  zorunda kalır. Bir baş -
ka deyiş le, çizginin üst yar ı sının birinci bölmesini olu ş turan geometri, 
aritmetik ve benzeri bilimler ara ş tırmalarında teki ve çifti, çe ş itli ş e-
killeri, üç tür aç ıyı  ve bu türden her şeyi varsay ımlar olarak öne süre-
rek, onların herkesçe bilinen mutlak do ğrular, apaç ık varsayımlar 
olduklar ın ı  düşündükleri için, bunlar ı  hiçbir şekilde sorgulamaz". 

(8) Devlet 509 D9; 511 E2-4. 
(9) Devlet 510 B5_7. 
(10) Devlet 510 B7-8. 
(11) Devlet 510 C1-8. 
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Ve matematikçi, i ş te doğ ruluklar ı  sorgulanmamış  bu varsayımlar-
dan yola ç ıkıp, ara ş tırmas ın ı  tutarl ı  bir biçimde sürdürür ve ara ad ım- 
lardan geçerek bir sonuca ula n.Ş -12 .  Öte yandan, matematikçi ara ş tırma-
larında cliyagramlar, duyusal ş ekiller kullan ır ve dü şündüğü her ne ka-
dar karenin, kö ş egenin bizzatihi kendisi de olsa, o bu diyagram ya da 
şekiller üzerinde ak ıl yürütürl 3 . Onun çizdiğ i ve çizginin en alt bölme-
sinde kopya ya da suretleri bulunan bu şekillerin, karenin kendisi, kö-
şegenin kendisine göre birer suret oldu ğu unutulmamand ırm. 

Oysa bilgi türü, ya da disiplin olarak diyalekti ğ i, nesne olarak da 
ideaları  gösteren en üst bölmede, ak ıl, diyalektiğ in gücüyle, matematik-
çinin apaç ı k ilkeler, mutlak do ğ rular olarak ald ığı  önermeleri basit 
birer varsayım olarak görüp, onlar ı  birer sıçrama ta şı  olarak kullana 
rak, mutlak ba ş langıca, her şeyin varsay ımsal olmayan ilk ilkesine yük-
selir15 . O, bir kez bu inceye ulo şı ncaya da, daha sonra a şağı  doğ ru ine-
rek sonuçlar ç ıkanı". Buna ek olarak, ak ı l, diyalektikte bu yukar ı  doğ -
ru yürüyü şü ve a şağı ya do ğ ru ini ş i sıras ı nda duyusal hiçbir şey kullan-
maz ; o, duyu deneyinden mutlak olarak ba ğı msızdır, bunun yerine İde-
adan İdeaya geçerek, yine İdeada durur' 7 . Bu iki bölmeden ikincisinin 
simgelediğ i bilgi türü ya da disiplin olan diyalektik, ara ş tırmasında du-
yusal hiç bir ş ey kullanmad ığı  ve herşeyin varsayımsal olmayan ilk ilke-
sine, idealar dünyas ın ı  ayd ınlatan İyi ideasma ula ş tığı  için, diğerinden 
yani matematiksel bilimlerin bilgisinden çok daha aç ıktır. Bunlardan 
birincisine, yani matematiksel bilimlerde söz konusu olan zihin haline, 
genel bilgi (episteme) ya da daha do ğ ru bir deyi ş le a priori bilgi kate-
gorisi içinde, dianoia (anlayış ), ikincisine, yani dialektik söz konusu ol-
duğunda gündeme gelen zihin haline ise, noesis (düşünce, entellektüel 
kavrayış ) ad ı  verilir18 . 

2. Çizginin Konstriiksiyonu 

Devlet'in Bölünmüş  Çizgi Analojisin.in yer ald ığı  metni bu ş ekilde 
özetledikten sonra, ş imdi Çizginin konstrüksiyonuna geçebiliriz. Bö-
lünmü ş  Çizgi Analojisini inleeyip yorumlama çabas ına giren ara ş tır- 
(12) Devlet 510 C8—D2. 

(13) Devlet 510 D4-8. 

(14) Devlet 510 D9—E3. 

(15) Devlet 511 B2-7. 

(16) Devlet 511 B7—Cl. 
(17) Devlet 511C1-2. 
(18) Devlet 511 D11. 
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macılar, s ıras ıyla biri bir diyagram 19, diğeri yatay bir çizgin ve sonun-
cusu da dikey bir çizgiden 21  oluşan üç farkl ı  korıstrüksiyon önermi ş -
lerdir. Ar alojinin temelinde bulunan suret-orijinal ili şkisini bir çizgi-
nin bir diyagrama göre çok daha iyi bir biçimde yans ıtabileceğ i gerek-
çesiyle diyagramdan olu şan konstrüksiyonu eledikten sonra, analoji-
de yine ön plâna ç ıkan ba şka bir sembolik ö'ğe a ş ağı  ve yukar ı  doğ ru 
hareket olduğundan ve 51 1D8'in bizden noesis'i yani diyalektiğe kar şı -
lık gelen zihin halini en üste yerleş tirmemizi istediğ inden yola ç ıkarak. 
tercihimizi dikey bir çizgi için kullanabiliriz. 

Istenen dikey çizgide yerine getirilmesi gereken ko şullar şunlardır: 

1. Çizgi önce ikiye bölünecek,22  

2. Öyle ki, sonuş ta \ortaya birbirine e ş it olmayan iki parça 
ya da kesit ç ıkacak,23  

3. Ortaya ç ıkacak iki parça ya da kesit yine ayn ı  oranla 
ayrı  ayrı  ikiye bölünecek,24  

4. Orantılamada açıklık ve karanl ık dereceleri göz önünde 
tutulacak, 25  

5. Noesis çizginir en üstteki parça ya da kesitine kar şı lık 
gelecek,26  

(19) Bkz. L.E. Rose "Plato's Divided. Line", Review of Metaphysics, 17 (1963-1964), 

s. 425-435. 

(20) Bkz., L. Robin, Les Rapports de L'Etre et de la Connaissance d'apr6 Platon, Paris, 

1957, s. 12; D. Ross (1951), s. 45; R.S. Brumbaugh, "Plat 'o's Divided Line", Review 

of Metaphysics, 5 (1952), s. 529-534. 

(21) Bkz., J.E. Raven, Plato's Thought in the Making. A Study of the Development of his 

Metaphysics, Cambridge, 1965, s. 144-145, 	Cross ve A.D. Woozley (1964), 

s. 230; Y. Lafrance, "Platon et la Gornetrie :la Construction de la Ligne en 1Upttlı -

lique 509 D-511E", Dialogue, 16 (1977), s. 433 ve La THorie platonicienne de la doxa, 

Paris, 1981, s. 163-166; J. Annaç (1981), s. 247. 

(22) Devlet 509 D7. 

(23) Devlet 509 D7_8. 

(24) Devlet 509 D8-9. 

(25) Devlet 509 D10. 

(26) Devlet 511D8. 
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6. Parça ya da kesitler, kendilerini olu ş turan nesne türleri 
gerçeklikten ne kadar çok pay ahrlarsa, o kadar aç ık olacak-
lar,27  

7. En üstteki iki kesitten olu şan ak ılla anla şı labilir c:iinya, 
ve ona kar şı lı k gelen zihin hali olan episteme (a priori bilgi), 
aş ağı daki iki kesiti olu ş turan gözle görülür dünya ve ona kar-
şı lık gelen doxa'ya (inanç ya da emprik bilgiye) neyse, dia-
noia eikasia'ya o olacak28 . 

Birinci ve ikinci ko ş ula göre. çizginin, ba ş langıçta ilk kez olarak 
ikiye bölünmesi durumunda ortaya ç ıkacak birbirine e ş it olmayan iki 
kesitten, a şağı dakinin yukandakinden daha uzun olmas ın ı  tercih etti-
ğ imizde, ortaya ş öyle bir dikey çizgi ç ı kar: 

B 

BE= Noesis 

BD=Episteme= E BD=Noeton = 
A priori bilgi Ak ılla Anla şı lı r 

2 Dünya 
3 DE 	Dianoia 

D 

b=2  3 CD—Pistis AD=Oraton 
Gözler Görülür 

inanç ya da 

C Dünya 

Emprik Bilgi 
a=1 AC=Eikasia 3 

(27) Devlet 511E4. 

(28) Devlet 534 AS. 
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AB çizgisi birbirine e ş it olmayan iki ayr ı  parça ya da kesite bö-
lündüğ ünde, bunlardan alttaki parça (AD) üsttekinden (BD) daha bü-
yük olduğuna, ve sonuçta ortaya ç ıkan iki kesit yine ayn ı  oranla ayr ı  
ayrı  ikiye bölündüğ üne göre (1.2. ve 3. ko ş ul), bunu aritmetiksel ola-
rak ş öyle formüle edebiliriz: 

AD>BD, AC>DC, DE>BE. Bu durumda oran ı  2 / 1 olarak 
alırsak, 

AD 	AC 	DE 	/ 3 —  2 / 3  
BD 	DC 	BE 	2 / 3 	1 / 3 

Ve sonuçta DC'nin DE'ye e ş it olduğu ortaya ç ıkar. Burada aç ık-
lık ölçütünü uygulayacak olursak, AC'nin (ontolojik olarak duyusal 
şeylerin suretlerini ve epistemolojik olarak da bu suretleri bili ş  tarz ı -
mız ı  temsil etmektedir) DC'den (ontolojik olarak duyusal şeylerin 
kendilerini, canlıları , bitkileri ve insan elinden ç ıkma yapay nesneleri 
ve epistemolojik olarak da bu duyusal şeylere ili şkin biliş  tarzım ı z ı  
simgelemektedir), DE'nin (ontolojik olarak matematiksel bilimlerin 
nesnelerini ve epistemolojik olarak da bu bilimlerde söz konusu olan 
biliş  tarz ımızı  göstermektedir) ise BE'den (ontolojik olarak ak ı lla anla-
şı labilir dünyay ı  ve epistemolojik olarak bu dünyay ı  bili ş  tarz ımız olan 
a priori bilgiyi temsil etmektedir) daha karanl ık olduğunu söyleyebili-
riz. (4. ko ş ul) 

Öte yandan, ayn ı  çizgiye gerçeklik ölçütünü uygulayacak olur-
sak, ortaya Platon'un idealar kuram ın' öne sürdüğü andan itibaren 
savunageldiğ i bir varoluş  ya da gerçeklik dereceleri anlay ışı  ç ıkar ve 
sonuçta bir bütün olarak BD'nin AD'den BE'nin ED'den, DC'nin ise 
AC"den daha gerçek olduğu anlaşı lır. (6. Ko ş ul) 

Çizginin ilk kez olarak bölünmesi s ıras ında ortaya ç ıkan iki ay-
rı  parça ya da kesitten, bu kez alttakinin de ğ il de, üsttekinin alttakin-
den daha uzun olmas ını  tercih ettiğ imizde ise, ortaya ş öyle bir dikey 
çizgi çıkar: 
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B 

BE=Noesis 

1 c=2 —3 
DE=Dianoia 

D 

CD=Pistis 

C 
1 a =- —3 AC=Eikasia 

BD-=Episteme= 
A priori bilgi 

AD=Doxa= 
İnanç ya da Empi-
rik Bilgi 

BD=Noeton =Ak ı l-
la Anla şı l ır Dünya 

AD= Oraton=Gözle 
Görülür Dünya 

A 

1. 2. ve 3. ko ş ullara, ve ilk bölme sonucundo ortaya ç ıkan kesitlerden 
üsttekinin alttakinden iki misli büyük olmas ını  istediğ imize göre, 

AD <BD, AC <DC, ve DE <BE 

AD 	AC_ 	 4/3 	2/3  
BD 	DC 	BE 	2 	2/3 	1/ 3 

Burada da CD'nin DE'ye e ş it olduğu ortaya ç ıkar. 

Açıklı k ko şuluna göre, AC DC'den DE BE'den ve son çözümle-
mede de AD BD'den daha ka ı anlı ktır. Gerçeklik ko ş uluna göre ise, 
BE DE'den, DC AC'den ve BD de AD'den daha gerçektir. 

Bu iki ayr ı  dikey çizgiden hangisinin seçilmesi gerektiğ i konusunu 
belirleyen ölçütler ise, tümüyle felsefi bir nitelik arzederler. Örne ğ in, 
antik çağda Proklos, her idealim çok üzerindeki bir olmas ı  ilkesinden 
yola çıkarak, duyusal dünyay ı  meydana getiren suret ya da kopyalarm 
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orijinal ya da as ılları  olan İdealardan say ıca çok dolay ı sıyla da duyu-
sal dünyan ın akılla anla şı labilir dünyadan nüfus olarak daha kalabal ık 
olduğunu ya da belirlilik-belirsizlik ve snurl ı lık-s ın ı rs ızlı k ölçütlerini 
kullanarak duyusal dünyan ın ilkesi belirsiz madde oldu ğu için, akılla 
anla şı labilir dünyan ın belirli ve s ın ı rlı , olduğu yerde onun s ı nırs ız ol-
duğunu. ya da epistemolojik bir bak ış  açı sından yola çıkarak, duyusal 
şeylerin birkaç duyusal organ arac ılığı yla bilinirken, ak ılla anla şı labilir 
dünyayı  bilmek için yaln ızca akla gereksinim duyduğumuzu savunmuş  
ve bunun bir sonucu olarak da, çizginin duyusal dünyay ı  gösteren alt-
taki kesitini') üsttekinden daha uzun olmas ı  gerektiğ ini sonucuna var-
mış tır29. Buna kar şı n, modern Platon yorumcular ı , daha çok aç ıklık 
ölçütünü temele alarak, ikinci dikey çizgiyi tercih etmi ş lerdir. Örne ğ in, 
J. Adam, çizgi bölünürken ortaya at ı lan e ş itsizlik ko şulunun çizginin 
dört kesitini') ayr ı  ayrı  sirrıgeledilderi nesne türlerinin ve bu nesne tür-
lerini biliş  tarz ına karşı lık gelen zihin hallerinin aç ıklık ve karanl ıklı -
ğı n ı  belirlediğ ini, dolayı sıyla da ak ılla anla şı labilir dünyay ı  gösteren 
kesitin, bu dünya gerçekten daha aç ı k ve bu dünyaya ili şkin bilgimiz 
de inanca göre çok daha aç ık ve seçik olduğu için, en uzun kesit olmas ı  
gerektiğ ini savunmuş  ve sonuçta tercihini ikinci dikey çizgi için kullan-
mış tı rm. 

Biz, dikey çizginin yukar ıda çizdi'gimiz iki ayr ı  versiyonunun da, 
çizginin konstrüksiyonu için gerekli ko şulları  yerine getirdiğ inden ve 
birinci dikey çizgiyi tercih etmemiz gerekti ğ ine iş aret eden felsefi de-
ğerlendirmelerle, ikinci dikey çizginin lehinde olan aç ıkl ı k argürnam-
nın, kesin sonuçlu olmamakla birlikte, az ımsanmayacak bir hakl ı l ık 
payına sahip olduklarından hareketle, iki çizgiden birini ya da di ğeri-
ni tercih etmenin zorunlu olmad ığı nı  savunuyoruz. Ancak diyalogun 
VI. ve VII. kitaplar ı  boyunca ışı k sembolizminin önemli bir yer tuttu-
ğu31, eş itsizlik ko şulu açıklık ko ş uluyla birle ş tirildiğ inde, bizden a şa-
ğı dan yukar ı  doğ ru yükseldikçe giderek artan bir aç ıklık derecesi ser- 

(29) Bkz., Proklus, Commentaire de la "ıublique (çev. A.J. FestugiCre), Paris, 1970, c. 
II, s. 99-100. Benzeri felsefi de ğerlendirmelerle birinci şekli tercih eden modern yo-
rumculara örnek olarak bkz. R.S. Brumbaugh, "The Divided Line and the Direc-
tion of Inguiry", The Philosophical Forum, 2 (1970), s. 175-176); 
R.C. Cross-A.D. Woozley (1964), s. 203-204, ve I.M. Crombie (1962), c. II, s. 90. 

(30) Bkz., J. Adam, The Republic of Plato, edited with critical notes, commentary and ap-
pendices, London, 1963, c. II, s. 65. 

(31) Bkz., Devlet 506C6, 507C-E; 508A-E; 514B2-3, 515C7-8, 515E1; 516A-B, 516B5, 
v.b.g., 
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gileyen kesitlere sahip bir çizgi istendi ğ i dikkate alınırsa, nesneleri ve 
bu nesnelere kar şı lık gelen bilgi türleri aç ısından gözle görülür dünyay-
la kıyaslanama.yacak bir aç ı klığ a sahip olan ak ı lla anlaşı labilir dünyan ın 
daha uzun kesitle gösterilmesi gerçekten makfildür. 

3. Bölünmuş  Çizgi Analojisine ili şkin Yorumlar 

Çizgiye ili ş kin yorumlara ve bu arada kendi yorumumuzun esas-
larına gelince... Bu yorumlar ı  herşeyden önce idealist ve realist yorum-
lar diye ikiye ay ı rabiliriz 32. Doğ rultığ un antik Yunan'da her zaman 
"gerçek nesnel bir dünyaya ili şkin olarak do ğ ru olmak" anlam ına gel-
diğ ini savunan M.F. Burnyeat'in 33  savın ı  kabul edip, Platon'da d ış  
dünyan ın nesnel, yani bilen insandan, insan zihninden tümüyle ba ğı m-
s ız olarak, her ne ise o olduğunu öne sürebiliriz. Onun epistemolojik 
realizmini vurgulamak için, Platonik külliyat ı  oluş turan diyaloglarm 
birinden, onun Pra.togoras' ın anti-realist anlay ışı m kendi realist anla-
yışı yla kar şı lad ığı , küçük bir pasaj ı  aktarmak fazlas ıyla yeterlidir. 

"Ancak her ikisi de do ğ ru olmayıp, şeyler bireylere görcli 
değ ilse (Pratogoras' ın anlay ışı ) ve herşey eş it olarak ayn ı  
anda ve daima her şeyin bir parças ı  olmazsa (Herakleitos' 
un anlay ışı ), onlar ın kendilerine özgü bir do ğaya ve sabit bir 
öze sahip olduklar ı  kabul edilmelidir; onlar bizimle ili şki 
içinde değ ildirler ya da bizim tarafımı zdan etkilenmezler, 
bizim kaprisimize göre de ğ işmezler; onlar bizden ba ğı msız-
d ırlar."34  

idealist yorumu bu şekilde eledikten sonra, realist kategoride üç 
farklı  yorumun yer ald ığı nı  belirtebiliriz. Bunlar dört kesitli, üç kesitli 
ve iki kesitli çizgi yorumlar ı  diye üçe ayr ı l ırlar. Bu yorumlar ın en eskisi 
olan ve geleneksel ya da ortodoks yorum diye de adland ırılan dört ke-
sitli çizgi yorumuna göre, Bölünmü ş  Çizgi, kendilerine dört farkl ı  tür-
den biliş  tarzının karşı l ık geldiğ i, dört ayrı  gerçeklik derecesini simgele- 

(32) idealist yorumlara örnek olarak idealar ı  Kant'm kategorileriyle bir tutan L.R. Nett-
leship, Lectures on the Republic Plato, London, 1963, s. 239-263, I.M. Crombie 
(1962), G II s. 70-103'e örnek verebiliriz. Ayr ıca bkz., J. Moreau, La Construction 
de L'IdMisme plutonicienne, Hildesheim, 1967, s. 326-357. 

(33) Bkz., M.F. Buryneat, "idealism and Greek Philosophy. What Descartes saw and 
what Berkeley Missed", The Philosophical Review (1982), s. 26. 

(34) Rratylos 386 D8-E4. 
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mektedir35 . İnsansal bilgi, bu çizgi& eikasiu'dan baclay ıp, ncesis'e 
kadar yükselen progr( sif bir hareket olarak gösterilmi ş tir. Gerek bilis 
tarzlar ı  ve gerekse bu bili ş  tarzlar ı n ı n nesneleri aç ı s ından, Bölünmüş  
Çizginin en alt kesitinden en üstteki kesitine do ğ ru giderek artan 
bir aç ıklık söz konusudur. Bura göre, Çizginin en a şağı  kesiti olar AC, 
en aş ağı  açı kl ı k derecesine sahip bir zihin halini ve bu zihin halinin en 
a ş a ğı  gerçeklik derecesine sahip nesnelerini göstermektedir. DC ise 
AC'nin gösterdi ğ i zihin halinden daha aç ık bir zihin halini ve bu zihin 
halinin, bir önceki bölmenin nesnelerinden göreli olarak daha fazla ger-
çeklik derecesine sahip nesnelerini simgelemektedir. Ayni şey DE için 
de geçerlidir.° da, bir önceki kesite göre, daha aç ı k bir zihin halini ve 
matematiksel bilimlerin duyusal nesnelerden daha fazla gerçeklik dere-
cesine sahip nesnelerini simgelemektedir. Buna kar şı n, en üstte kalan 
kesit, en büyük aç ıkl ık derecesine sahip bir zihin halini ve onun gerçek- . 
lik derecesi en yüksek olan nesnelerini, yani İdeaları  göstermektedir. 

Söz konusu ortodoks yorumun içerdi ğ i baz ı  güçlüklerden yola ç ı -, 
 kan kimi Platon yörumcuları  dört kesitli çizgi yorumunu ınetinle uz-

laş tırman ın olanaks ız olduğunu, onun Platon'un Çizgi Analojisi , ve 
Mağara Benzetmesinde güttü ğü gerçek amaçlar ı  çarprtt ığı nı  savuna-
rak, iki kesitli çizgi yorumu diye adland ırabileceğ imiz yeni bir yorum 
yorum getirmi ş lerdir36. Bu yoruma göre, üç benzetme aras ında en önem 

(35) Bkz., R.G. Tanner (1970), s. 81-91, R.C. Lodge (1956), s. 77-82, R. Robinson (1953), 
s. 180_201; K.F. Moors, "Equality and cognition in Plato's Divided Line" Quader-
ni Urbinati di Cultura Classica, 45 (1984), s. 147-157, A.J. Boyle, "Plato's Divided 
Line: Essay I. The Problem of dianoia", Aperion 7 (1973), s. 1-11; G. Grote (1865), 
s. 88-93; H.J. Paton, "Plato's Theory of Eikasia", Proceedings of Aristotelian Soci-
ety, N.S. 22 (1921-1922), s. 69-104; R.C. Cross ve A.D. Woozley (1964), s. 192-196; 
V. Goldschmidt, "La Ligne de la Republique et la Classification des Sciences", 
Revue Internationale de Philosophie 9 (1955), s. 237-255; R.L. Neettleship, The The-
ory of Education in Plato's Republic, Oxford, 1935, s. 101-124; G.M.A. Grube (1935), 
s. 253-258; L. Robin (1933), s. 9-29 ve (1935), s. 81-87; W.F. Hardie, A Study in 
Plato, Oxford; 1936, s. 117-119, 128-129; H.L. Sinaiko, Love, Knowledge and dis-
course in Plato: Dialogue and Dialectic in Phaedrus, Republic, Parmenides, Chicago, 
1965 s. 119-90; T. Gould, "Four Levels of Reality in Plato, Spinoza and Blake" 
Arion 8 (1968), s. 29-50; J.T. Bedu-Addo, "A Theory of mental Development. Pla-
to's Republic V-VI1 Part 	Platon, 28 (1976), s. 288-301; P. Grenet (1948), s. 120- 
123; J. Gould (1955), s. 165-181; J.A. Festugiere (1936), s. 167-209; J. Malcolm, 
"The Line and the Cave, Phronesis, 8 (1962), s. 38-45. 

(36) Bu yorumu, geleneksel dört kesitli çizgi yorumuna yönelik itirazlar ıyla birlikte, 
ayr ı nt ı l ı  olarak geli ş tiren araş t ırmac ı  A.S. Ferguson olmuş tur. Bkz., A.S. Ferguson, 
"Plato's Simile of Light. Part I. The Similes of the Sun and the Line", Classical Qu-
arterly, 15 ( ı 921), s. 131-152; "Plato's Simile of Light. Part II: The Allegory of The 
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li yeri Güne ş  Benzetmesi tutmaktad ır, nitekim, 509C'de yer alan sözle- 
rin ve Platon'un Güne ş  Benzetmesinden Çizgi Analojisine geçi ş  tarzı- 
m da gösterdiğ i gibi, Bölünmü ş  Çizgi Analojisi Güneş  Benzetmesinin 
bir devamı  ya da uza.ntıs ından ba şka bir şey değ ildir. Güneş  Benzetme-
sinde plana ç ı kan husus, güneş in gözle görülür dünyadaki özel 
konumuyla iyi İdeasmın İdealar dünyas ındaki özel konumu aras ında 
kurulan anolojidir. Yorumun sahibi A.S. Ferguson'a göre, bu durum-
da Bölünmü ş  Çizgi Analojisiyle güdülen amaç, yaln ızca insan zihninin 
hangi evrelerden geçerek, hangi yöntemlerle İyinin bilgisine ula şabile-
ceğ ini göstermektir 37. Tıpkı  Güne ş  Benzetmesinde, Platon'un güne ş le 
İyi İdeasını  anlatmak istemesi ve güne ş in yaln ı zca bir simge olarak kal-
ması  gibi, Bölünmüş  Çizgi Analojisinde de, duyusal dünya ak ılla anla-
şı labilir dünyayı  açıklamada kullan ı l ır ve o, akılla anla şı labilir dünya 
karşı sında, yaln ızca bir simge olarak kal ır Nas ıl ki, güneş in kendisine 
felsefi bir anlam yüklemek ola.naks ızsa, gözle görülür dünyaya da, onun 
sahip olduğu bu sembolik anlam d ış mda, felsefi bir anlam yüklemek ve 
onu ontolojik bir gerçekliğe dönüş türmek söz konusu olamaz. Güne ş i 
temele alan senibolizm, bizi, sembolik ö ğeleri -güne ş , gözle görülür 
dünya- bu sembolik öğelerin kendilerini aç ıklamak durumunda olduk- 
ları  ontolojik gerçekliklerle -iyi ideas ı , akılla anla şı labilir dünya- karış
tırmamaya zorlar, öyle ki, gözle görülür dünyay ı , bir simge olarak de- 
ğ il de, ontolojik bir gerçeklik olarak almak, Platon'un sembolizminden 
hiç bir şey anlamamak demektir 38 . 

Söz konusu iki kesitli çizgi yorumuna göre, Güne ş  Benzetmesi, 
Bölünmüş  Çizgi Analojisi ve Mağara Benzetmesi, A.S. Ferguson'un 
Işı k Benzetmesi ad ın ı  verdiğ i tek bir benzetmenin de ğ iş ik bölümlerin-
den ba şka bir şey değ ildir39 . Gözle görülür dünyay ı  ontolojik bak ımdan 
duy ıı sal dünyayla özde ş leş tirmek, epistemolojik aç ıdan ise, onu inan-
cın nesnesi olarak almak, gerçekte ışığı n her üç benzetmede de oynad ığı  
rolü gözden kaçırmaktan ba şka bir şey olmaz. Oysa 507C-E'de görme 
duyusu, o gerçekle şebilmek için diğer duyulardan farkl ı  olarak üçüncü 
bir şeye gerek duyduğundan dolayı . ön plana çıkarı lmış tı . Ve bu üçün- 

Cave", Classical Quarterly, 16 (1922), s. 15-28; "Plato's Sirnile of Light Again", 
Classical Quarterly, 28 (1934), s. 190-210. Bu yorum tarz ının diğer sav ımuculanna 
örnek olarak bkz., H. Jackson "On Plato's Republic VI 509 d sgg", Journal of 
Philology, 10 (1882), s. 132-150 ; W. Lutoslowski (1987), s. 290-310 ve J.E. Ra-
yen (1953), s. 22-32 verilebilir. 

(37) Bkz., A.S. Ferguson (1922), s. 136. 
(38) Bkz., H. Jackson (1882). s. 135. 

(39) Bkz., 	Ferguson (1921), s.. 132, 
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rülür dünyan ın güne ş  ışığı na bağı ml ı  olmas ı  gibi, akılla anla şı labilir 
dünyan ın da İyi ideasma ba ğı ml ı  olmas ı  anlam ında, Güne ş  benzetme-
sinde çok önemli bir rol oynamaktayd ı . Bu durum dikkate al ınd ığı nda, 
Çizginin alttaki iki kesitini duyusal dünyayla özde ş le ş tirmek yerine, 
yaln ızca ak ı lla anla şı labilir dünyayı  gösteren bir simge olarak almak 
gerekmektedir 4°. 

İki kesitli çizgi yorumuna göre, nas ıl ki çizginin gözle görülür dün-
yayı  gösteren bütün bir alt yar ısı , akı lla anlaşı lır dünyay ı  gösteren üst 
yarı sı  için yalnızca bir sembol olma i ş levini yerine getiriyorsa, bunun 
gibi çizginin alt yar ı sın ı  olu ş turan alttaki iki kesitin de, ayr ı  ayrı  alın 
clıklarında. yaln ızca sembolik bir anlam ı  olup, bunlar çizginin üst ya-
rı sın ı  meydana getiren iki kesit aras ında söz konusu olan ili şkinin ger-
çekte ne oldu ğunu simgelerler41 . Platon, Bölünmü ş  Çizgi Analojisini 
öne sürerken, ne gerçeklik türlerini ne de bu gerçeklik türlerini bili ş  
tarzlar ımıza kar şı lık gelen zihin hallerini sm ıflama amacı  gütmü ş tür; 
bunun yerine, o yaln ızca, İyi ideas ı na götüren iki ayr ı  disiplini ya da 
zihin halini s ını flamayı  amaçlamış tır42 . Buna göre, eikasia (duyusal 
şeylerin gölgelerini, yans ı malarm ı  konu edinen biliş  tarz ı) ve pistis 
(duyusal şeylerin kendilerini konu alan bili ş  tarzı), dianoia (matematik-
sel bilimlerin bilgisiyle temsil edilen zihin hali) ve noesis'i (diyalektikte 
söz konusu olan zihin hali), dianoia ve noesis'in birbirleriyle olan ili ş -
kilerini ve birbirleri kar şı s ındaki konumlar ını  açıklamaya yarayan ay-
dınlatıcı  örnek ya da sembollerdir. Pistis eikasia'dan daha aç ıktır, 
çünkü o nesnesini doğ rudan doğ ruya, arac ı s ız olarak kavrar, buna kar-
şı n eikasia nesnesine gölge, görüntü ya da suretler arac ı lığı yla ula şı r. 
Bu nedenle, 510A11'de öne sürülen görüntü-gerçeklik ya da suret-ori-
jinal ilişkisinin yaln ızca, matematikle felsefe aras ındaki ilişkiyi gözler 
önüne sermeye yarayan simgesel bir anlam ı  vard ı r. Bir ba şka deyi ş le, 
Platon bizim dikkatimizi güne ş in ayd ınlattığı  gözle görülür dünyadaki 
herkesin tan ışı k olduğ u bir olguya çekmektedir. Gözle görülür dünya-
da, herşeyden önce bir binan ın gün ışığı ndaki gölgesini ya da su üze-
rindeki yans ımasm ı  ikinci olarak da gölgesi ya da yans ıması  düşen bi-
nanın bizzat kendisini görmek söz konusudur. Orijinal suretinden, ger-
çeklik görüntüsünden, as ı l kopyası ndan her zaman daha aç ıktır. Bunu 
çizginin üst yar ı sını  oluş turan iki kesite ili şkin bir açıklama olarak al-
cü ş ey de ışığı n kendisinden ba şka bir şey değ ildir. I şı k, tıpkı  gözle gö- 

(40) Bkz., A.S. Ferguson (1921), s. 133. 

(41) Bkz., A.S. Ferguson (1921), s. 143. 

(42) Mu., A.S. Ferguson (1921), s. 143. 
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dığ nmzda, buradan ç ıkartmamız gereken sonuç şudur: Nas ı l ki suret- 
ler orijinallerinden daha az aç ıksalar, matematik te felsefeder daha az 
açıktır. Suretle orijinali aras ındaki aç ıklık oranı  bütünüyle matematik 
ve felsefe aras ındaki ilişkiyi aydınlatmaktad ır43 . 

İki kesitli çizgi yorumunun, dört kesitli geleneksel çizgi yorumuy-
la kıyasla.nd ığ uıda, getirdiğ i başka bir yenilik de, onun, geleneksel 
yorumun Bölünnıüş  Çizgi Analojisiyle Mağara Benzetm.esi aras ında 
tam bir ko şutluk bulduğu yerde, böyle bir ko ş utluğu yadsımasından 
oluşmaktadır. Mağara Benzetmesi, ne duyusal dünyay ı , ne farkl ı  ger-
gerçeklik derecelerini, ne de inançtan bilgiye do ğ ru giden farkla bilis 
türlerini simgelemektedir. Onun duyusal olanla ak ılla anla şı labilir olan 
aras ındaki ilişkiyi göstermek gibi bir amac ı  bile yoktur. Ma ğara ben-
zetmesi daha çok, insan do ğas ı  üzerhıe, eğ itimsizlikten gerçek bir eğ i-
timi sindirmi ş  olma haline geçi ş i öngören bir genelleme, Platon'un 
zamanının devletlerine yöneltti ğ i politik bir eleş tiridir44. Mağara 
Benzetmesi iki ayr ı  yaşam tarzın ı  simgelernektedir: Para, şan, şeref ve 
benzeri ödül ya da de ğerler üzerine kurulmu ş  pratik ya şam biçimi ve 
İyinin bilgisine dayanan, ayd ınlanma amaçl ı  kuramsal yaşam biçimi. 
Birincisinden)  ikincisine geçi ş  sancı lı  bir dönüşümle gerçekle ş ir. Ma-
ğaranın içindeki, zincirlere vurulmu ş  mahkam önce para, ş an ve şeref-
le felsefe aras ında bir seçim yapmal ıd ır; seçimi felsefe yönünde oldu-
ğunda, önce matematiksel bilimlerin yöntemi. sonra da diyalektik yön-
tem, onu İyinin bilgisine götürecektir. Ma ğara benzetmesinin, söz ko-
nusu iki kesitli çizgi yorumuna göre, ayn ı  zamand? gerçek bir politik 
anlam ı  vardır. Mağaranın içi prestij kaygusu. maddi de ğerlere düş -
künlüğü ve yöneticilerinin insan ya şamının gerçek amaçlar ına ilişkin 
bilgisizliğ i yüzünden çürümüş  devletleri, buna kar şı n d ışı  da, politikay-
la felsefenin gücünü birle ş tirmiş , yöneticileri İyinin bilgisine sahip ide-
al devleti simgelemekteair45 . 

Bölünmüş  Çizgi Analojisi üzerine geli ş tirilen üçüncü ve sonuncu 
yorum, dört kesitli geleneksel çizgi yorumuyla yukar ıda ayrıntılı  olarak 
açıklamaya çalış tığı mız iki kesitli çizgi yorumu aras ında kalan ve bu 
ikisini bir anlamda uzla ş tırmaya çalış an üç kesitii çizgi yorumudur46 . 

(43) Bkz., A.S. Ferguson (1934), s. 200 

(44) Bkz., A.S. Ferguson (1922), s. 15-17. 

(45) Bkz., A.S. Ferguson (1922), s. 26-28. 

(46) Bu yorumun savunucular ına örnek olarak H. Sigdwick, "On a passage in Plato, 

Republic VII", Journal of Philology, 2 (1969), 5.96-103); N.R. Murphy, ["The Si-

=le of Light in Plato's Republie, Classical Quarterly, 26 (1932), s. 93-103, "Buck 
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Bu yoruma göre, Bölünmü ş  Çizgi Analojisi Güne ş  Benzetmesiyle tam 
bir süreklilik içinde olup, onun i ş levi, duyusal dünyanın ontolojik sta-
tüsünü ve epistemolojide inancm nesnesi olarak oynad ığı  rolü dikkate 
almak suretiyle, İyi İdeasını  ve ak ılla anla şı labilir dünyayı  açıklamak-
tır47. Bir başka deyiş le, çi2g İnin alt yar ı s ını  olu ş turan iki kesit, bir tü-
tün olarak al ınd ığı nda, üç kesitli geleneksel çizgi yorumunun öne sür-
düğü gibi, yaln ızca, çizginin üstteki kesitlerini aç ıklayacak şekilde sem-
bolik bir anlam ta şı mayıp, o gerçekte ontolojik ba ğ lamda duyusal dün-
yay ı , epistemolojik bağ lamda da ina.ncın ( doxa) dünyasını  göstermek-
tedir. Üç kesitli çizgi yorumu, dört kesitli geleneksel çizgi yorumundan 
ise, çizginin duyusal dünyay ı  gösteren alt yar ı sının eikasia ve pistis, 
suret ve orijinal diye iki alt bölmeye ayr ı lmas ına karşı  çıkışı yla ayr ı l-
maktad ır. J.E. Raven'a göre, çizginin alt yar ıs ı  bir bütün olarak al ındı -
ğı nda gerçek bir anlama sahip olup, duyusal dünyay ı  göstermekte, bu-
na kar şı n eikasia ve pistis diye iki ayr ı  kesite bölündüğünde, yalnızca 
simgesel bir anlam kazanarak, çizginin üst yar ı smda yer alan iki kesit 
aras ındaki ili şkiyi aç ı klamaktad ır48 . Bundan dolay ı , söz konusu üç 
kesitli çizgi yorumuna göre, çizgi hem dört kesitli geleneksel çizgi yo-
rumundan ve hem de iki kesitli çizgi yorumundan farkl ı  olarak, üç 
ayrı  nesne türünü, ve buna kar şı lık gelen doxa, dianoia ve noesis adlı  
üç zihin halini ya da inanç, matematiksel bilimlerde söz konusu olan 
biliş  tarz ı  ve diyalektik bilgiyi betimlemektedir 49 . 

Ayn ı  yorum, dört kesitli geleneksel çizgi yorumuyla birlikte, Bö-
lünmü ş  Çizgi Analojisiyle Ma ğara Benzetmesi aras ında tam bir ko ş ut-
luk bulunduğunu öne sürmektedir, şu farkla ki, birincisinin hem çizgi-
de ve hem de ma ğarada dört ayr ı  gerçeklik derecesi ve dört ayr ı  zihin 
hali yada. bili ş  türü saptad ığı  yerde, üç kesitli çizgi yorumu, her ikisin-
de de üç ayr ı  gerçeklik derecesi ve bu üç ayr ı  gerçekliğ in ayrı  ayrı  bil-
gisine karşı lık gelen üç ayr ı  zihin hali saptamaktad ırso. Bu yoruma 

to the Cave", ClassicalQuarterly, 28 (1934), s. 211-213; The Interpretation of Plato's 
Republic, Oxford, 1951 ], J.E. Raven "Sun, Divided Line and Cave", ClassicalQu-
arterly, 47 (1953), s. 22-32; Plato's Thought in The Making, Cambridge 1965 ; R. 
Loriaux L'Etre et la Forıne selon Platon. Essai sur la Dialectique Platonicienne, 
Paris, 1955); J. Moreau, La Construction de I'lWalisme Platonicienne, Hildesheim, 
1967 ve M. M. Cooper "The Importance of dianoia in Plato's . Theory of Forms" 
Classical Quarterly, N.S. 16 (1966), s. 6D-69] verilebilir. 

(47) Bkz., J.E. Raven (1965), s. 143-144 
(48) Bkz., J.E. Raven (1965), s. 164 
(49) Bkz. J.E. Raved (1965), s. 163; R.N. Murphy (1932), s. 95. 
(50) Bkz., N.R. Murphy (1932), s. 95. 
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göre de, gerçek bir e ğ itimsizlik halinden gerçek bir felsefi aydn ı lanmaya 
geçiş , ciddi bir dönü şümle gerçekle şmekte olup, bu dönü şümde en 
büyük ve en önemli rolü matematik oynamaktad ır. Mağ'ara içinde ol-
mak, dikkatleri henüz İdealar dünyas ına çevirmemi ş  olmamak anlamı-
na gelirken, bu durum epistemolojik düzeyde inanca (doxa) karşı lık 
gelmektedir. Bu andan itibaren ba ş layan ayd ınlanma matematikle 
gerçekle ş ir ve en yüksek düzeye diyalektikle var ı lırsl. 

Bu üç yorumun ele ş tirisine ve kendi yorumumuzun esaslar ına ge-
lince... Daha önce de belirtmi ş  olduğumuz gibi, ayd ınlık-karanl ık, su-
ret-orijinal temalar ıyla aşağı  ve yukar ı  doğ ru hareketin her üç benzet-
mede de ortak olup, çok önemli bir yer tutmalar ından yola çıkarak, 
Güneş  Benzetmesi, Bölünmü ş  Çizgi Analojisi ve Ma ğara Benzetme-
siyle, bunlar ın hemen ard ından gelen, ideal devletin gelecekteki filozof 
yöneticilerinin izleyecekleri e ğ itim programının Platon'un ontoloji 
ve epistemolojisinde organik bir bütün olu ş turduğunu savunuyoruz. 
Hepsinin ilki olmak, ve di ğerlerinde geli ş tirilecek ana tezleri ~emek 
bakımından büyük önem ta şı masına kar şı n, Güneş  Benzetmesini, iki 
kesitli çizgi yorumunun yapt ığı  gibi, diğerlerinden ayr ırarak ön plana 
çıkarmak, ve bu bağ lamda her üç benzetmeyle, Platon'un yaln ızca ak ı l-
la anlaşı labilir dünyay ı  ve İyi İdeasını  vurgulamak amac ı  güttüğünü öne 
sürmek, filozofun en önemli öğ retilerinden birini, onun bir ucu duyusal 
dünya, diğer ucu da ak ılla anla şı labilir dünya olan düalizmini yoksay- 

, maktan ve dolayısıyla söz konusu düalizmin epistemolojik düzlemcleki 
karşı lığı  olan inanç bilgi ya da emprik bilgi a priori bilgi ayrımlı  hiç 
öne sürülmemi ş  bir tez olarak görmekten ba şka hiçbir şey değ ildir. Yi-
ne aynı  noktadan, ve Platon'un Bölünmü ş  Çizgi Analojisinde Çizginin 
üst yar ısını  tartış maya çizginin alt yar ıs ı nı  tartış maktan daha fazla yer 
ve zaman ay ırmasmdan yola ç ıkarak diyebilirizki, Çizginin bütün bir alt 
yarısının yalnızca sembolik bir anlam ta şı dığı n ı  savunmak, çizginin sü-
rekliliğ'ini gözden kaç ırmakla e şanlamlidır. Çizginin alt yar ıs ı , iki kesit-
li çizgi yorumunun savunduğu gibi, yaln ızca sembolik bir anlam ta şı -
sayd ı , Platon onun gerçekten de sembolik bir önem ta şı d ığı nı  göster-
mek için sürekli tek bir çizgi değ il de, iki ayrı  çizgi kullan ır& Oysa fi-
lozofumuz, çizginin dört ayr ı  kesitine s ırasıyla eikasia, pistis, dianoia 
ve noesis adlarının verilmesini istedikten sonra, 511E'de bu zihin hal-
lerinden her birine, nesnelerinin ta şı dığı  gerçeklik derecesi oran ında, 
bir aç ıklık derecesi yüklenmesi gerekti ğ ini belirtir. 

(51) Bkz., N.R. Murphy (1932), s. 94. 
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Yine Platon'un gerek Güne ş  benzetmesinde ve gerekse Bölünmü ş .  
Çizgi Analojisinde, duyusal dünya için yaln ızca gözle görülür dünya 
terimini kullanmas ını , çizginin alt yar ı sının gerçekte felsefi bir anlam 
taşı madığı , bunun çizginin üst yar ısını  açıklayan bir sembolden öteye 
geçmediğ i tezi için bir kan ıt olarak kullanmak, söz konusu tezin temel-
sizliğ ini gösteren ba şka bir husustur. Çünkü bizzat A.S. Ferguson'un 
da belirtti ğ i gibi52 , Platon'un diyaloglar ında filozofun duyusal ola-
nı  gözle görülür oranla özde ş leş tirdiğ i ba şka birçok yer vard ır53 . Onun 
diyaloglannda duyusal dünyay ı  göstermek üzere, gözle görülür olan 
terimini tercih etmesi, diğer Yunan filozoflan gibi, Platon'un da gör-
me duyusunu tüm diğer duyulan temsil etmek durumunda olan en 
önemli duyu olarak görmesinden kaynaklanmaktad ır. Onun gözle 
görülür olan terimini burada Güne ş  Benzetmesiyle Bölünmü ş  Çizgi 
Analojisinde kullanmas ı  ise, görme duyusunun aktüelle şebilmesi için 
göz ve görülen nesne d ışı nda üçüncü bir şeye daha, yani ışığ a gerek 
duyulması  olgusunun bir sonucudur. Güne ş in duyusal dünyada, dola-
yıs ıyla da İyi İdeasnun ak ılla anla şı labilir dünyada, ışı k kaynağı  ol-
mak bakımından oynad ıkları  rol, ancak görme duyusu ve gözle görüle-
bilir nesneler dikkate al ınarak aç ıklanabilirdi. Öte yandan, güne ş in 
duyusal dünyadaki etkisinin ışı k kayna ğı  olmakla s ınırl ı  kalmad ığı nı , 
onun aynı  zamanda, tıpkı  İyi fdeasnun İdealara varolu ş  ve gerçeklik 
vermesi gibi, olu ş , büyüme ve beslenmenin nedeni oldu ğunu unutma-
mak gerekir. I şığ m söz konusu yarat ıcı  eylemi, duyusal dünyan ın, gör-
me duyusuyla algılanabilmek d ışı nda kalan bir ba şka yönünü daha aç ık-
lamaktad ır ki, bu da aç ıkça Platon"un benzetmelerde, gözle görülür 
olan ı  duyusal olanla bir tuttuğunu göstermektedir. 

Platon'un duyusal olan için gözle görülür olan terimini kullanmak 
ve böylelikle görme duyusunu ön plâna çıkarmak için ba şka bir nedeni 
daha vard ır: Bedenin görme duyusu arac ı lığı yla tikel şeyleri görebilme 
gücü ile ruhun ya da zihnin entellektüel tema şa ya da görme gücü ara-
da bir benzerlik kurmak suretiyle, ruhun, nas ıl ki görme duyusuyla 
duyusal şeyleri , doğ rudan ve arac ıs ız olarak alg ıllyorsak, kendi entel-
lektüel görme ya da tema şa yetisi sayesinde, akılla anlaşı labilir dünya-
nı n tümellerini doğrudan ve arac ısız olarak kavrayabildi ğ ini öne sür-
mek... Bir ba şka deyi ş le, Platon, epistemolojisinde a priori bilginin 
birbirini tamamfayan iki ayr ı  bilgi modelinden biri olarak tümellere 
ilişkin entellektüel görüyü, ancak bu şekilde, fiziksel görmeyi, duyu- 

(52) Bkz., A.S. Ferguson (1921), s. 13, n. 1. 

(53) Bkz., örneğ in, Devlet' 525 D8; Phaidon 79 Al; 81A5. 
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sal görme mekanizmas ını  ön plana ç ıkartmak suretiyle, mecazi ola 
rak anlatabilirdi. Nitekim, Devlet 533C10-D5'te yer alan, diyalekti- 
ğ in, ruhun gözünü nasıl gömülü olduğu dünyanın çamurdan kurtard ığı - 
na ilişkin betimleme, ancak fiziksel görme duyusu dikkate al ınd ığı nda 
anlam kazan ır. 

Çizginin gerçekte yaln ızca üst yar ı sının felsefi bir anlam ta şı dığı nı  
söylemenin olumsuz ba şka bir sonucu da, daha önce de i şaret etmi ş  ol-
duğumuz gibi, onun Platon'un epistemolojisinin temel ö ğ retilerinden 
biri olan inanç-bilgi ya da empirik bilgi a priori bilgi ayrımını  ortadan 
kald ırmasından oluşur. Oysa böyle bir sonuca, her şeyden önce metnin 
kendisi olanak vermemektedir. Örneğ in 510A104da, akılla anla şı labilir 
dünya bilginin dünyas ıyla özdeş leş tirilirken, gözle görülür dünya,  için, 
çizginin bütün bir alt yar ıs ı nı  gösterecek ve bütün bir duyusal şeyler 
dünyasın ı  kapsayacak şekilde inancm dünyas ı  terimi kullan ılır. Yine, 
aynı  şekilde 511D6'da, Platon matematikçinin zihin halini aç ıklarken, 
onun inançla bilgi aras ında kaldığı nı  söyler ve inauçtan bir kez daha, 
çizginin bütün bir alt yar ısına atıfta bulunarak söz eder. Onun 533D6 
ve 534A2'de de, çizginin alttaki iki kesitini gösterecek şekilde inanç 
terimini kulla.nmas ı , bütün bir Bölünmü ş  Çizgi Analojisi boyunca 
yaln ızca sembollerin de ğ il, ancak felsefi bir anlam ta şıyan gerçek bir 
inanç öğ'retisinin söz konusu oldu ğunu ortaya koyar. Böyle olmasay-
d ı , Platon'un empirik bilgiyi, alg ının bilgi olma savını  tartış tığı  Kratylos 
ve Theaitetos gibi iki önemli diyalog tümüyle anlams ız hale gelirdi. 

Iki kesitli çizgi yorumuna ek olarak, bu üç kesitli çizgi yorumu 
için de geçerli olaca ğı n ı  belirteceğ irniz'bir diğer eleş tiri ise, çizginin en 
alttaki kesitinin, yaln ızca matematikle d iyalektik aras ındaki ilişkiyi 
gösteren bir sembol olarak al ınmasının, Platon'un Gorgias'ta.n başlaya-
rak sarCıp giden, sofistlik. retorik. politika, müzik, ş iir, resim, trajedi 
gibi sanatları  ontolojik ve epistemolojik bakımdan temellendinne çaba-
smı  anlams ızla ş tıraca ğı  şeklindedir. Görü şümüze göre, 'Platon'un bu 
çabas ı  ilk kez olarak Bölünmü ş  Çizgi Analojisinde, duyusal nesnelerin 
kopya, yan ıma, suret ya da taklitlerinden olu şup, birincile ıden ger-
çeklik bakımından bir derece daha a şağı da bulunan bir varolu ş  dere-
cesi ve ona kar şı lık gelen karanl ık bir zihin halinin saptanmas ıyla so-
mut ürünü vermektedir. Bir ba şka deyi ş le, bu mimetik sanatlar ontolo-
jik ve epistemolojik aç ıdan, ancak varl ı k ve bilgide dörtlü bir s ıtuflama-
ya ula şı ldığı  zaman temellendirilirler ve bu da genel olarak Bölünmü ş  
Çizgi Analojisinde, özel olarak da çizginin en alt kesitinde, saf gerçek-
liğ in üç derece uza ğı na ulaşı ldığı nda gerçekle ş ir. 
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Buradan da anla şı lacağı  üzere, Platon'un Bölünmü ş  Çizgi Analo-
jisinde, Devlet V. kitaptaki ınanç-bilgi ayrumn ı  temele alıp, Güneş  
Benzetmesin.in temel tezlerini aynen koruyarak, epistemolojik bak ım-
dan inanç ve bilgide, onlar ı  derecelendirmeye, ontolojik bak ımdan da 
inanç ve bilginin nesnelerine ili şkin olarak dörtlü bir hiyerar ş ik varlık 
sınıflamas ı  önerrneye yöneldiğini savunuyoruz. Buna göre, tek bir sü-
rekli çizgi, dört ayr ı  kesitiyle en alt ından en yukar ısına doğ ru çıktıkça, 
kesitlerinin gösterdi ği nesnelerin gerçeklik derecesi ve bu nesnelerin 
bilgisine kar şı lık gelen zihin hallerinin aç ıklık derecesi artan dörtlü bir 
varl ık ve bilgi s ınıflarnasını  temsil etmektedir. Çizginin alt yans ıyla 
üst yarı s ı , ve çizginin ayrı  ayrı  alt yans ıyla üst yar ısın ı  meydana getiren 
ikişer ayrı  kesit aras ında, a ş ağı dan yukarıda doğ ru, görüntü-gerçeklik, 
suret-orijinal ya da kopya-as ıl ilişkisi vard ır. Çizginin üstünde ve d ışı n-
da ise, düzen ve harmoni ilkesiyle, öncelikle ak ılla anla şı labilir dünyaya, 
son çözümlemede de bütün bir evrene, varolu ş , gerçeklik ve düzen veren 
İyi İdeası  bulunmaktad ır. 

4. Eikasia ve Pistis'in Nesneleri 

Çizgiyi alt yar ıs ından ba ş layarak, önce ontolojik bak ımdan ince-
lemeye geçtiğ imizde, onun en alt kesitini olu ş turan AC'nin kapsad ığı  
nesnelerin, Platon taraf ından sırasıyla gölgeler, 54  yans ıyan görüntüler, 55 

 ve bu türden herşey56  diye, buna kar şı n bu kesitin orijinali şeklinde 
düşünülen DC'nin gösterdi ğ i nesnelerin ise canl ı  varlıklar ya da hayvan- 
lar, 57  bütün bitkiler59  ve insan elinden ç ıkan yapay her şey59  diye tan ım
landığı nı  görüyoruz. AC'nin kapsam ı  içinde kalan nesne türlerinden 
gölgelerle yans ıyan görüntülere kar şı lık gelen ilk ikisinin anlas ı lmann-
da herhangi bir güçlük yoktur. Her ikisi de DC'nin kapsam ı  içinde yer 
alan nesne s ınıflarmda.n en az ından ilk ikisinin, yani canl ı  varlıklarla 
bitkilerin doğal uzant ılan olup, bu sonuncularla suret-orijinal ya da 
görüntü-gerçeklik ili şkisi içinde bulunurlar. Gölgeler duyusal dünyan ın 
gerçek nesnelerini mu ğ lak ve belirsiz bir biçimde gösterirken, ayna ya 
da sıvı  yüzeylere dü şen yans ımalar, onlar ı  daha tam, daha aç ık bir bi- 

(54) Devlet 510 Al 
(55) Sevlet 510 A1-2. 
(56) Devlet 510 A3. 
(57) Devlet 510A6. 
(58) Devlet 510A6. 
(59) Devlet 510A6. 
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çimde gösterir. Yine ayn ı  bağ lamda, gölge, yans ıyan görüntülerle la-
yaslandığı nda, orijinalden daha uzak bir surete i şaret eder. 

Bununla birlikte, Platon'un 510A3'te yer alan "bu türden her şey" 
ifadesiyle tam olarak neyi kastetti ğ ini saptamak oldukça güçtür. L.R. 
Nettsleship, Devlet V. kitapta bili şsel düzeyi yaln ızca inançla belirle-
nen s ıradan insan ın, gerçek dünyada ya şayıp, idealarm bilgisine sahip 
olan filozofa göre, dü ş  dünyasında ya şayan biri olarak betimlenmesin-
den6° yola ç ıkarak, "bu türden her şey" ifadesiyle Platon'un bütün bir 
düş  alanına işaret ettiğ ini sav unmuş tur61 . Buna kar şı n, D. Ross söz 
konusu ifadenin, gölgeler ve yans ıyan görüntülerle tam bir benzerlik 
içinde, yine gözle görülür bir nesneye i şaret ettiğ ini ve tam olarak, kirli-
ma türünden optik olay ve yamlsamalara kar şı l ık geldiğ ini savunmuş -
tur62 . Her iki öneri de akla yatk ın olmakla birlikte, Platon'un Devlet 
X. kitapta k ıruma ve benzeri optik ola.ylar ı , salt resim ve ş iir gibi mi-
metik sanatlarm gerçek do ğa ve etkilerini aç ıklamak amacıyla gündeme 
getirdiğ i63  dikkate alınırsa, filozoftın kırı lma türünd.en optik olay ve 
yanılsamalarla ş iir ve resim türünden mi ınetik sanatların ürünleri ara-
sında bir analoji kurmas ı  olgusundan yola çıkarak, en az ından görünüş -
teki bir eksikliğ i gidermek ve Platon'un kar şı sında olduğu çağdaş  eğ i-
tim anlayışı na yönelik ele ş tirisine bir zemin haz ırlamak üzere, t ı pkı  
V. Goldschmidt64  ve Y. Lafrance' ın 65  yaptığı  gibi, çizginin alttan ikin-
ci kesitine yönelip, alttan birinci kesitte ikinci kesit aras ında suret ori-
jinal ilişkisi bulunduğuna göre;  bu ikinci kesitte söz konusu ifadenin gös-
tereceğ i suretlerin orijinallerini aramak ve "bu türden her şey" ifadesi 
için sonuçta, ifadeye kar şı lık gelen suretler ya da görüntüler olarak ş iir 
ve resim türünden mimetik sanatlar ın ortaya koyduğu ürünleri öner-
mek .kan ımızca gerçeğe çok daha yakın olacaktır. 

Buna göre, çizginin AC'nin orijinallerinden olu ş an ikinci kesiti 
(DC) canlı  varlık ve bitkilerden ve insan elinden ç ıkma yapay ürünler-
den66 meydana gelmektedir. Bu nesnelerin suretlerinden olu şan en alt-
taki birinci kesitte, gölgeler ve yans ıyan görüntüler canl ı  varlık ve bit-
kilerin ışı kta ya da s ıvı  yüzeylerde olu şan suretlerine kar şı lık gelir. Bir 

(60) Devlet 476 C-D. 

(61) Bkz., L.R. Nettleship (1897), s. 242. 

(62) Bkz., D. Ross (1951), s. 46. 

(63) Devlet 602 C4-D4. 

(64) Bkz., V. Goldschmidt (1955), s. 242-3. 

(65) Bkz., Y. Lafrance (1981), s. 178. 

(66) Devlet 510A6. 
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başka deyi ş le, çizginin en alttaki kesitini olu ş turan AC'deki gölgeler 
ve yansıyan görüntüler alttan ikinci kesit olan DC'deki do ğal nesne-
lerin doğal suret ya da görüntüleridir. Öyleyse çizginin alttan, ikinci 
kesitinde yer alan üçüncü ve son kategoriden nesnelerin, yani insan 
elinden çıkma ürünlerin alttan birinci kesitteki kar şı lıkları , yani suret 
ya da kopyalar ı  "bu türdeıl her şey", yani müzik, resim gibi mimetik 
sanatların yaratt ığı  yapay görüntü ya da suretler olmal ıd ı r. Bu, hiç ku ş -
kuşkusuz, çizginin alttan ikinci kesitinde yer alan üçüncü kategoriden 
nesnelerin, yani insan ürünü olan nesnelerin ışı kta gölgeleri ç ıkmayacak, 
yans ımaları  suya düş meyecek anlam ına gelmediğ i gibi, alttan ikinci 
kesitte ilk iki kategoriyi olu ş turan doğal nesnelerin ()zam ş iirine ya 
da ressam ın tuvaline konu olmayaca ğı  anlamına gelmez. Burada 
vurgulamak istediğ imiz şey, bizi, alttan birinci kesit olan AC'nin göl-
geleriyle yans ıyan görüntülerinin orijinallerini alttan ikinci kesit olan 
DC'r in, varolu ş ları  insana bağ lı  olmayan canl ı  hayvan ve bitkilerde, 
buna karşı n AC'nin "bu türden her şey" ifadesinin gösterdiğ i görüntü 
ya da suretlerin as ıllarmm DC'nin üçüncü nesne kategorisini olu ş turan 
insan elinden çıkma yapay ürünlerde bulmaya sürükleyen hususun, 
birincilerde, hem orijinallerin (canl ı  hayvanlar, bitkiler) ve hem de bu 
orijinallerin suretlerinin (gölgeler, yans ıyan görüntüler) varolu ş  nede-
ninin benzer bir biçimde doğal olduğu yerde, ikinciler söz konusu oldu-
ğunda, hem orjinallerin (insan elinden ç ıkma herşey) ve hem de bu ori 
jinallerin suretlerinin ( ş iir, resim, müzik gibi mimetik sanatlar ın ürün-
leri ya da yapay görüntüleri) varolu ş  nedeninin insan ba ğ lı , yani yapay 
olmas ıd ır. 

Varsayilm ımızı  doğ rulayan birinci kan ıt Devlet'in X. kitabmdan 
gelmektedir. Platon, burada da, t ıpkı  Çizgi Anolojisinde olduğu gibi, 
üç dereceli bir gerçeklik anlay ışı nı  korur ve s ıras ıyla birinci, ikinci ve 
üçüncü dereceden bir gerçekli ğe sahip varlıklardan oluşan bu ontolo-
jiyi, bir ba şka deyi ş le varoluş  ya da gerçeklik dereceleri anlay ışı n' daha 
açık seçik bir biçimde serimleyebilmek için, bu kez karyola örne ğ ini 
verir67. Devlet'in bu bölümüyle Bölünmüş  Çizgi Analojisi aras ında ya-
pılacak bir kar şı la ş tırma, her ikisinde de tam tam ına ayn ı  öğretinin 
söz konusu olduğunu, ve Platon'un ikinci dereceden bir gerçeklik ser-
gileyen varl ıklarla (çizgide DC'nin kasam ı  içinde kalan nesneler) bun 
ların üçüncü dereceden bir gerçekli ğe sahip suretlerini (çizgide AC'nin 
kapsamı  içinde kalan nesneler) ve bunlar aras ındaki suret-orijinal ili ş -
kisini belirlemede nedenin doğal ya da yapay olmas ına dikkat etti ğ ini 

(67) Devlet 595A-597C 
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ortaya koyar. Buna göre, her şeyden önce Karyola İdeas ı  vard ır68. Kar-
yola İdeas ı , duyusal dünyada marangoz tarafından üretilmi ş  olup, tam 
tamına o olmamakla birlikte, gerçek karyolaya benzeyen karyola için 
bir model olma i şlevini görmektedir. Marangoz taraf ından imal edil-
miş  karyola ikinci dereceden bir gerçeklik sergilemekte ve o çizgimizin 
'alttan ikinci kesiti olan DC'nin kapsam ı  içinde yer almaktad ır69. Pla-
ton burada daha sonra, t ıpkı  Bölünmüş  Çizgi Analojisincle yapt ığı  gibi, 
üçüncü dereceden bir gerçekli ğe sahip surete, Yani gölgenin gölgesine 
ilişkin olarak, duyusal karyolanm güneş  ışığı nda oluşmuş  gölgesini 
ya da suya dü şmüş  yansımas ını  vereceğ i yerde, o burada çe ş itli mimetik 
sana tlarm gerçek niteli ğ ini, onların insan ı  gerçeklikten nas ı l ve ne ka-
dar uzakla ş tırdıklarmı  açıklamaya haz ırlandığı  için, marangoz tara-
fından karyola ideas ı  model al ınarak imal edilmi ş  karyolan ın, ressam 
tarafından tuval üzerine yans ıtılan gölgesini verir". Ressam ın tuva-
lindeki karyola resmi, üçüncü dereceden bir gerçekli ğe sahip olup, o 
çizgimizde AC'nin "bu türden her şey" ifadesiyle anlat ılmak istenen 
üçüncü ayrı  nesne türüne kar şı lık gelmektedir. Gerek marangozun imal 
ettiğ i duyusal karyolan ın ve gerekse ressam ın yaptığı  karyola resminin 
varoluş  nedeni, doğal ya da tanrısal değ il, fakat yapay ya da insansald ır. 

Varsaylımmızı  doğ'rulad ığı n ı  sand ığı = esas kan ıt ise, Bölün-
müş  Çizgi Analojisinde ve daha sonra da Devlet X. kitapta sergilenen 
ontolojik sın ıflarnan ın ya da gerçeklik dereceleri anlay ışı n ın bir benze-
rinin Platon taraf ından bu kez ba şka bir amaçla öne sürüldüğü Sofist' 
ten gelmektedir. Bu diyalogda, o, Sofist ad ını  verdiğ imiz kiş inin doğru 
tan ımın ı  verme çabas ı  içindedir. Sofistin taklit sanat ının ya da ınime-
tik sanatlarm kapsam ı  içinde yer ald ığı  ortaya ç ıktığı  için, diyalogun 
bu son bölümünde sanatlar, kazanmaya yönelik sanatlar ve üretici 
sanatlar diye ikiye ayr ıhr71 . Bu ayr ımı  daha sonra, üretici sanatlarm 
olu ş turduğu ait-bölme içinde, üretimin tanr ısal ve insansal diye ikiye 
ayrı lması  izler72 . Tanrısal üretim, tüm "ölümlü hayvanlar ın, yeryüzün-
de valla& gelen her şeyin -toprak üzerinde tohumlardan ç ıkarak bü-
yüyen bitkilerin, ve ister eritile bilir, ister eritilemez olsun, topra ğı n 
altında yoğunlaşan cansız cisimlerin- varolu şunun nedenidir. 73 " in- 

(68) Devlet 596B3-4. 

(69) Devlet 596B6-10. 

(70) Devlet 597B12 

(71) Sofist 265A6-7 

(72) Sofist 265B4-6, 

(73) Sofist 265C1-5. 
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sansal üretime gelince, insan ın doğal şeyleri —gerçekte İdealar ı— model 
alarak üretti ğ i herşey, bu üretimin kapsam ı  içinde yer almakta.d ı r74 . 
Bu ayr ı m tam tam ına çizginin alttan ikinci kesitinde yer alan s ınıfla-
maya, tanr ısal ve insansal üretimin sonucu olan her şey de, bu kesiti 
oluş turan nesneler ve Devlet X. kitaptaki ayn ı  ontolojik anlay ışı n ikin-
ci dereceden gerçekli ğe sahip varl ıklarına kar şı lık gelmektedir. 

Sofist'te tanr ısal ve insansal üretim bundan sonra bir de, bir yan-
da gerçeklikler ya da şeyler, öte yanda ise suret ya da görüntüler üret-
me diye ikiye ayr ı lır75 . Duyusal nesnelere ili ş kin ontolojik s ınıflama 
bakımından Sofisrle Devlet'in Bölünmüş  Çizgi Analojisi aras ındaki 
ikinci ko ş utluk, iş te tam olarak burada, tanr ı  ya da insan taraf ından 
yaratıhnış  suret ya da görüntülerde bulunmaktad ır. Buna göre, tanr ı-
sal üretim yaln ızca doğal gerçekliklerin de ğ il, ancak ayn ı  zamanda bu 
doğal gerçekliklerin suret ya da görüntülerinin varolu ş  nedenidir. Bu 
görüntüler de s ıras ıyla uykuda ortaya ç ıkan dü ş ler76, gün ışığı nda olu-
şan gölgeler 77  ve parlak yüzeylerde ortaya ç ıkan yans ı malard ır78 . 
Bu üç ayr ı  suret ya da görüntüden, çizginin en alt kesitinde sözü edil-
meyen tek suret ya da görüntü türü, L.R. Netleship'in "bil türden her-
ş ey" ifadesi için önerdi ğ i düş lerdir. 

Bu bağ lamda, insansal üretimin yaln ızca duyusal şeylerin değ il, 
ancak ayn ı  zamanda bu duyusal şeylerin suret ya da görüntülerinin 
nedeni olduğunu dikkate almam ız gerekmektedir. Buna göre, d ış  dün-
yadaki evin yap ımcısı , müteahhit ya da in ş aat ustas ıd ır, ancak ayn ı  
evin sureti ressam taraf ından tuval üzerine yap ıhr79. Demek ki, d ış  
dünyada duyusal şeylerin varolu ş ların ı  insansal sanatlara borçlu olan 
gölge ya da suret ya da görüntüleri vard ır ki, bu görüntülere mimetik 
sanatlar taraf ından üretilmi ş  yapay suretler ad ın ı  veririz. Sofist'in 
varolan gerçekliğe ili şkin ontolojik sin ıflamasıyla Devlet'in Bölün-
müş  Çizgi Analojisinde ortaya ç ıkan, varolan şeylere ili şkin varolu ş  
ya da gerçeklik dereceleri anlay ışı n!, a şağı daki tablolarla kar şı la ş tırd ı -
ğı mız zaman da aç ık seçik olarak görüleceğ i gibi, bu mimetik sanatlar 
tarafından üretilmiş  yapay suretler, çizginin en alttaki kesitinde "bu 
türden her şey" ifade, iyle gösterilen nesnelere kar şı l ık gehnektedirler. 
(74) Sofist 265E4. 

(75) Sofist 266A8-11. 

(76) Sofist 266B9. 

(77) Sofist 266B9-10.' 

(78) Sofist 266B11—C3. 

(79) Sofist 266C8-10. 
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I. Tanr ı sal 1..lretim8 9  

SOFIST 

1. Doğal Görüntü ya da 
Suretler81  

1. Düş ler83  
2. Gölgeler84  
3. Yansıyan görüntüler85  

2. Doğal Gereekliklersz 

1. Yapay Görüntü ya da 
suretler99  

2. Yapay Ge çeklikler 91  

1. Tüm Canl ı  Varlıklar86  
2. Bitkiler87  
3. Toprak Alt ında yoğun-
laş an cans ız cisinder89  

Resim92  şofistlik93 . Retorik94  
Ş iir,95  Komedi ve trajedi 96. 
ve  müzik97  gibi minetik sa-
natlar taraf ından üretilirler. 

inşaat yapma sanat ı98 , ma-
rangozluk 99  dizğ in üretme 
ve gemi inş aate ı lığı 199 , flüt 
yap ımcı lığı un gibi teknikler 
tarafından iiretilirler. 

(80) Sofist 265B6. 

(81) Sofist 266B9-C3. 

(82) Sofist 265C1-5. 

(83) Sofist 266B9. 

(84) Sojist 266B9-10. 

(85) Sofist 266B1C3. 

(80 Sofist 265C1. 

(87) Sofist 265C2. 

(88) Sofist 265C3-5. 

(89) Sofist 265B6. 

(90) Sofst 266C8-9. 

(91) Sofist 266C9-10. 

(92) Sofist 266C9-10. 

(93) Sofist 265A11, 268C1. 

(94) Sofist 268B8. 

(95) Devlet 602B10, 603B1-2. 

(96) Devlet 394C2. 

(97) Devlet 399A6-7. 

(98) Sofist 266C9. 

(99) Devlet 597A1-3. 

(100) Devlet 601C8. 

(101) Devlet 601D10. 
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DEVLET 

I. Eikasian ın kapsam ı  içinde 1. Doğal Görüntü ya da 
kalan görüntü ya da suretler Suretler 

1. Gölgeler 
2. Yansıyan görüntüler 

  

2. Yapay Görüntü ya da Su-
retler 

II. Pistisin kapsam ına giren 1tıı  1. Doğal nesne ya da şeyler 
orijinal nesne ya da gerçeklik- 2. Yapay Nesne • ya da 
ler şeyler 

3. Bu türden her şey 

1. Canlı  varl ıklar ya da 
Hayvanlar 
2. Bitkiler 

  

1  3. İnsan Elinden ç ıkma 
ürünler 

5. Zihin Halkri Olarak Eikasia ve Pistis 

Eikasia ve pistis'in nesnelerini belirledikten sonra, ş imdi de onla-
rın hangi zihin hallerini gösterdikleri, bir ba şka deyi ş le onların episte-
molojik anlamlarm ı n ne olduğu sorusunu ele alabiliriz. Platon konuyla 
ilgili olarak yaln ızca eikasia (çizginin alttan birinci kesitinin kapsam ı  
içinde kalan nesneleri, yani gölgeleri, yans ıyan görüntüleri, mimetik 
sanatlar ın ürünlerini bili ş  tarzımız) ve pistis'in (alttan birinci kesitin 
nesnelerinin orijinallerini, duyusal şeyleri bilis tarz ımız) birer pathema 
(ruh ya da daha çok zihin hali) olduklar ın ı  söyletnektedir 102 . Pathe-
manın Yunanca sözlük anlam ı , dış sal etkilere maruz kalm ış  beden ya 
da ruhun bu etkiler sonucundaki hali, beden ya da ruhun etkilenimi 
olduğundan,-103  terimin Bölünmüş  Çizgi Analojisinde, bilen öznenin 
bilinen nesne tarafindan etkilenmi ş  olma tarz ını  gösteren bir ruh ya 
da zihin haline, bilen öznenin bilinen nesne kar şı sındaki tavrını  belir-
leyen pasif bir gerçekliğe kar şı l ık geldiğ i sonucuna ula şabiliriz. Pla-
ton'un Devlet V. kitapta yer alan inanç-bilgi ayr ımma ilişkin tartış ma-
da, inanç (doxa) için Yunanca daha çok güç. etki edebilme, de ğ iş me 
yaratabilme yetisi, lo3acas ı  aktif bir gerçeklik anlam ına gelen dunamis 
sözcüğünü kullanmas ını , dolay ısıyla da onun ayn ı  şeyi anlam olarak 
birbirlerine kar şı t iki değ iş ik sözcükle göstermesini dikkate alan kimi 
Platon yorumcular ı  dunamisle pathemay ı  uzla ş tırmak suretiyle, iki 
sözcüğün bir sentezini yapmay ı  ve böylelikle de görünü ş teki bir çeli ş -
kiyi ortadan kald ırmayı  denemi ş ler. ve  sonuçta pathemayi "dinamik 

(102) Devlet 511D8. 

(103) Bkz., M.A. Bailly (1901), s. 642; H.G. Liddle, R. Scott (1973), s. 1285. 
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bir yapı", "ruhsal bir yap ı ", ve "yap ısal bir güç" tan ımlarıyla karşı la-
, mış lard ırl". 

Ancak dunamis teriminin Platon'un diyaloglarmdaki anlam ı  üze-
rinde ayr ıntı lı  bir çalış ma gerçekle ş tirmiş  olan J. SouillWnintos de gös-
terdiğ i gibi, çeli şki yaln ızca görünüş te olup, sözcüğün tıpkı  pathema 
sözcüğüne benzer bir biçimde, ayn ı  zamanda ınüteessir olmayı , etki-
lenebilmeyi de içeren pasif bir anlam ta şı dığı  söylenebilir. Bu düşün-
ceden ve Platon'un inanc ı  bir dunamis olarak tan ımladığı  476C'de 
zihinsel düzeyi salt inançla belirlenen s ıradan insanın pasif halini anla-
tabilmek için, onu dü ş  gören biri diye gösetrmesinden yola ç ıkarak, 
eikasia ve pistisi belirleyen pathemanın, bilen öznenin bilinen nesne kar-
şı sındaki pasifliğini simgeleyen zihin hali olduğunu söyleyebiliriz. Da-
ha genel olarak söylendikte, yaln ız eikasia için değ il, fakat pistis için 
de, yani çizginin bütün bir alt yar ısı  için de, duyu-deneyinin d ış  dün-
yadan bilen özneye gelen tek yanli trafi ğ i söz konusu olduğunda, pat-
heman ın daha çok pasif bir zihin hali oldu ğunu öne sürebiliriz. Fat-
ma, dunamis sözcüğünün ayn ı  zamanda aktif bir güç olmakli ğnıa ko şut 
olarak, ancak çizginin üst yar ı sına geçildiğ i zaman aktif bir zihin hali 
olma durumuna gelebilecektir. 

Bir pathema olarak eikasiayı  bu şekilde pasif bir zihin hali diye 
tammladıktan sonra, Platon'un epistemolojik aç ıdan eikasia ve pistis 
üzerine hemen hiçbir şey söylemeyip, bir zihin hali olarak eikasiay ı  
matematikçinin zihin hali olan dianoiaya, pistisi ise yöntem olarak yal-
nızca diyalektiğ i kullanan filozofun zihin hali olan noesise benzetmek-
le yetinmesini dikkate alarak, eikasianın karakteristik niteliklerini, 
dianolayla analoji kurmak suretiyle belirlemeye geçebiliriz F'latonun 
söz konusu dört zihin haline ili şkin, Devlet 533E1-534A7'deki özet aç ık 
laması  ş öyledir: Varl ık oluşa, neyse bilgi inanca odur ve bilgi filanca 
neyse, dü şünce san ı  ya da kanaate ve anlay ış  da tahrnine odur. Yani, 
ontolojik bak ımdan, 

varlık (ousia)(çizgideBD) 	bilgi (episteme) (çizgide BD) 
	  oran ı  	  oran ına 
oluş (genesis) (çizgideAD) 	inanç (doxa) .  (çizgideAD) 

(104) Bkz., örneğ in, Y. Lafrance (1981), s. 185; R. Robinson (1953), s. 193; V. Goldsch- 

rnidt (1955), s. 246-249. 

(105) Blız. J. SouillıC, Etudes sur le terme dunamis dans les dialogues de Pluton Paris, 

1919; Ayn ı  konuda kış , F.M. Cornford (1989), s. 431-439. 
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e ş ittir. Bunlar ise birlikte, epistemolojik aç ıdan, 
düşünce (noesis )(çizgideBE) 
	  ve 
kanaat (pistis )(çizgideDC) 

arlayış  (dianoia) (çizgideDE) 

tahmin (eikasia)(çizgideAC) 

oranlarına e ş ittir. Bir ba ş ka deyi ş le :  
varlık (ousia) 	bilgi (episteme) dü şünce (noesis ) anlay ış  (dianoia) 

oluş  ( genesis ) 	inanç (doxa) 	kanaat (pistis) tahmin ( eikasia) 
dır. 

Buradan da anla şı lacağı  üzere, bir zihin hali olarak eikasianın be-
lirleyici özelliklerini ortaya ç ıkarabilmek için, onunla dianoia, yani ma-
tematiksel bilimlerde söz konusu olan zihin hali aras ında kurulan ana-
lojiyi incelemek gerekmektedir. Dianoia, 1. zihnin mutlak do ğ rular, 
herkes için apaç ık ilkeler olarak dü şünülen varsay ımlardan hareket 
ederek, tümdengelimsel yolla bir sonuca varmaktan olu şan bir yürü-
yüşüdürl°6  ve 2. Zihin burada karenin kendisi, kö şegenin kendisi gibi, 
kum ya da kara tahta üzerine çizilmi ş  kare ya da kö şegenin kendileri-
nin görüntü ya da suretleri oldu ğu, akılla anla şı labilir şekillerin bilgisi-
ne ula şmak için, duyusal şekiller üzerinde akıl yürütür 107 . 

Eikasianın kendisi ise Yunanca, görüntü ya da gölgeler arac ılığı y-
la kavray ış , gölge ya da suretlerle u ğ ra şan zihin hali ya, da daha yal ın 
bir biçimde tahmin anlam ına gelmektedir 108 . Gölgelere ve yans ımalara 
bakan insan ın zihin halini tahmin olarak tan ımla.d ığı nnzda, R.C. Cross 
ve A.D. Woozley'in de i şaret ettikleri gibilo, bunun iki anlam ı  ola-
bilir. Gölgelere, yansımalara bakarak tahminde bulunan ki ş i, ya a) 
gölgelere, yans ımalara bakarak, gölgeleri, yans ımalar' dü şen nesnele-
rin bizzatihi kendilerine ili ş kin olarak tahmin yapmaktadir, ya da b) 
onun tahminleri, gölgelerin birbirleriyle olan ili ş kileri üzerinedir, bir 
ba şka deyi ş le, onun tahminleri bir bütün olarak gölgeler dünyas ıyla 
sınırlanmış tır. 

Dikkatle incelendiğ inde, bunlardan birincisinin, yani (a) n ın ma-
temati ğ in yönteminin ikinci özelliğ iyle, buna kar şı n ikincisinin, yani 
(b) nin de, matematiğ in yönteminin birinci temel özelli ğ iyle aç ık bir 
benzerlik gösterdi ğ i görülecektir. Bu alma şı klardan birincisi, bir ba ş ka 

(106) Devlet 510C1—D2. 
(107) Devlet 510 D4-8. 
(108) Bkz., H.G. Liddle-R. Scott (1973), s. 484. 
(109) Bkz., R..0 Cross-A.D. Woozley (1964), s. 218. 
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deyiş le, zihin hali eikasia olan kiş inin gölgelerden kalkarak, gölgeleri 
düşen nesnelerin kendilerine ili şkin tahminler yapmas ıyla matematikçi-
nifı  ak ılla anlaşı labilir ş4cillerin bilgisine ula şmak için duyusal şekille-
ri, diyagramlar ı  kullanmas ı  aras ındaki benzerlik söz konusu oldu ğunda, 
ikisi aras ındaki ortak nokta, onlar ın orijinalin kendisine ya da bilgisine 
gölge ya da suretler arac ılığı yla ula şmalarından oluşur. Buna kar şın, ikin-
ci alma şı k söz konusu olduğunda, yani zihin hali eikasia olan kiş inin göl-
geler dünyas ı  d ışı nda başka bir gerçeklik bilmeyip, gölgelerin kendi ara-
larındaki ili şkiler hakk ında tahmin yapmas ıyla, matematikçinin yalnız 
ca birer varsay ımdan ba şka bir şey olmayan önermeleri mutlak do ğ ru-
rular, apaç ık ilkeler olarak görmesi aras ındaki benzerlik, her ikisinin 
de konu ald ıkları  şeyin mutlak oldu ğunu san ıp, onların gerçekte tü-
retilmi ş , ba şka bir şeyden ç ıkan şeyler olduklar ını  görmemelerinden, 
bir anlamda görünü ş le gerçekliğ i birbirine karış tırmalarından meydana 
gelir. 

Konuyu inceleyen ara ş tırmacılardan bazı ları , eikasia için bu alma-
şı klardan yaln ızca birincisinin geçerli oldu ğunu, yani zihin hali eikasia 
olan birinin gölgelere bakarak gölgelerin orijirtallerine ili şkin tahmin-
ler yaptığı nı  savunmuş lard ır110. Diğer bazıları  ise, iki alma şı ktan her iki-
sinin birden geçerli oldu ğunu, bir ba şka deyi ş le Platon'un Bölünmü ş  
Çizgi Analojisinde zihin hali en karanl ık olan birinin yaln ızca, gölge-
lerden yola çıkmak suretiyle, gölgelerin orijinallerine ili şkin olarak 
değ il, aynı  zamanda gölgeler aras ındaki ilişkiler üzerine de tahmin 
yaptığı nı  savlarmş lard ırl 11  . Buna karşı n, sonuncu bakış  açısı , zihin 
hali eikasia olan birinin yaln ızca gölgelerin kendi aralar ındaki ilişkiler 
üzerine tahmin yürüttüğünü ileri sürmüş tür112 . 

£ikasia'nın epistemolojik anlam ının gerçekte ne oldu ğu konusun-
da ortaya çıkan problem, hiçbir şekilde sözde bir problem olmay ıp, 
o özellikle Mağara Benzetmesinin gerçek anlam ın ın gün ışığı na çıkma-
,u bakımından büyük önem ta şı r, çünkü yukar ıdaki alma şı klardan 
birincisi ya da ikincisinin geçerli olduğunu, yani eikasia'da 
tıpkı  matematikçinin ak ı lla anlaşı labilir ideal matematiksel nesnele-
rin, ideal şekillerin bilgisine ula şmak için, diyagramlar, duyusal şekil-
ler kullanmas ı  ve bu anlamda orijinalin bilgisine suret ya da kopya ara-
cı lığı yla ulaşmas ı  gibi, gölgeden kalkarak, gölgesi dü şen nesneye ili ş - 

(110) Bkz., Örnegin, R. Robinson (1953), s. 191. 

(111) Bkz., örnegin, D.W. Hamlyn, "Eikasia in Plato's Republic", Philosophical Quarterly, 
8 (1958), 14-23; Y. Lafrance (1981), s. 187. 

(112) Krş ., R.C. Cross ve A.D. Woozley (1964), s. 219. 
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kin olarak tahmin yürüttü ğünü söylersek, Çizginin bu en alttaki kesi-
ti Ma'ğara içindeki ilk evreye kar şı lık gelmeyecek, bir ba şka deyiş le 
bu en alttaki kesitte gösterilen zihin hali Ma ğara içindeki mahkürnla-
rı n zihin haliyle hiçbir şekilde uyuşmayacaktn. Oysa, Platon Ma ğara.- 
daki mahkümlarm duvara gölgeleri vuran nesnelerin varolu şundan tü-. 
müyle haebrsiz olduklarını , bunların bu gölgelerin as ılları  olabileceğ ini 
akıllarına bile getirmediklerini göstermek için büyük bir çaba sarfet-
mektedir. Onların dünyalarm ın yaln ızca duvardaki gölgelerle s ınırlı  
olduğunu, o, şu sözcüklerle anlatmaktad ır: " İnsanlar çocukluklar ınclan 
beri ayaklar ından, boyunlar ınd an zincire vurulmu ş  olarak bu ma ğara-
da ya şıyorlar. Ne k ımıldayabiliyor, ne de burunlar ının ucundan ba şka 
bir yer görebiliyorlar. Öyle s ıkı  sıkıya ba ğ lanmış lar ki, kafalar ın' bile 
oynatamıyorlar." 113  

Bölünmüş  Çizgi Analojisiyle Ma ğara Berızetmesi aras ında tam bir 
koşutluk bulunduğuna göre, dolaylı  olarak, ma ğaradaki mahkümlarm 
gölgelerden hareket etmek suretiyle. gölgelerin hangi nesnelere ait ol-
duğu konusunda tahmin yürüttüklerini savunan, yukar ıda sözünü et-
tiğ imiz birinci ve ikinci görü ş ler, gerçeğe uymad ıkları  için yanlış  olmak 
durumundad ırlar. R.C. Cross ve A.D. Woozley ile payla ş tığ unız gö-
rüşe göre, eikasia olarak tan ımlanan zihin haline sahip ki ş i, tıpkı  ma-
tematikçinin varsay ımlarmı , yani tümdengelimsel ak ılyürütmelerinde 
çıkış  noktası  olarak ald ığı  önermeleri, onlar diyalektikçinin bak ış  açı -
sından yaln ızca geçici bir süre için do ğ ru kabul edilmesi gereken varsa-
yımlar olmalar ına kar şı n, mutlak doğ rular, herkes için apaç ık olan ilk 
ilkeler olarak görmesi gibi, gölgeleri, gerçekte onlar gerçekli ğ in er azın-
dan bir derece daha ötesinde olmalar ına kar şı n, gerçekliğ in bizzatihi 
kendisi olarak görmektedir. Buna göre. tahmin yürüten ki ş iyle mate-
matikçi aras ındaki benzerlik, hem eikasianın hem de dianoiamn konu 
ald ığı  nesnelerin ba ş ka nesnelerden ç ıkmış  ya da türemi ş  olmasıyla be-
lirlenmektedir. Eikasiada üzerinde tahmin yürütülen gölge bir fiziksel 
nesnenin gölgesidir, buna kar şı n, dianoiada, matematikçinin ilk ilke-
ler olarak gördüğü varsayımlar. varsay ımsal olmayan ilk ilkeden ç ıkar-
lar. Fakat, zihin hali tahminle belirlenen ki ş i de, matematikçi de bu ne:-
nelerin ba şka bir kaynaktan ç ı kmış  ya da türemi ş  olduklar ının bilin-
cinde değ ildir. Gölgeler üzerinde tahmin yürüten ki ş i duyusal gerçek-
liğ in bir derece daha uza ğı nda olduğunun farkına varmayıp, izlediğ i 
gölgelerin duyusal gerçekli ğ in bizzat kendisi olduğunu sanmaktad ır. 
Matematikçi ise varsaym ılarmın ilk ilkeler olduğunu inanmaktad ır. 
(113) Devlet 514A4—B1. 
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Birincisinin görünü ş le gerçekliğ i birbirine kar ış tırıp, gölgeyi as ıl gö-
rünüşü gerçeklik diye ald ığı  yerde, ikincisi varsay ı mla ilk ilkeyi birbi-
rine karış tırmakta, geçici bir süre için doğ ru kabul edilmesi gereken 
bir önermeyi, bir varsay ınu ilk ilke olarak görmektedir. 

Bu yorumumuzu yaln ızca, daha sonra Ma ğara Benzetmesini ince-
lerken de görece ğ imiz gibi, dolaylı  olarak, Bölünmü ş  Çizgi Analojisiy-
le Mağara benzetmesi aras ında tam ve eksiksiz bir ko şutluk bulun-
mas ı  olgusu destekliyor de ğ ildir. Onu Devlet'ten seçilecek ba şka pasaj-
lar da desteklemektedir. Yaln ı zca eikasiay ı  değ il, ancak ayn ı  zamanda 
pistisi de kapsayan doxay ı  ele alan bir pasajda, Platon salt güzel şey-
lerin varolu şuna inanan, ancak Güzelli ğ in kendisinden büsbütün ha-
bersiz olan, gerçekli ğ in yaln ızca duyusal şeylerden olu ş tuğunu sanan, 
bilgisi bu duyusal şeylerin duyu-alg ı s ından öteye geçmeyen görünü ş se-
ver s ıradan insan ı , Güzelliğ in kendisini ve diğer ba şka İdeaları  da bilen 
filozofla kar şı la ş tı rırken, bilgi düzeyi yaln ızca inançla belirlenen s ıra-
dan insan ın bir dü ş  dünyasında yaşad ığı nı  söylemektedirl". Ayn ı  pa-
sajda, o düş  görmeyi ise, "bir ba şka şeye benzeyen bir şeyi, o ba şka şeye 
benzeyen bir şey olarak değ il de, benzediğ i şeyin kendisi olarak dü şün-
mek" diye tan ımlar' 1 5 . Sıradan insan bir dü ş  dünyas ında ya ş amaktad ır, 
çünkü o, ister uykuda ister uyan ık halde olsun, tıpkı  düş  gören bir in-
san gibi, benzeri orijinalle, sureti suretin asl ıyla karış tırmaktad ır. Bir 
ba ş ka deyiş le, Platon'un ontolojisinde, birçok güzel şeyin varl ık nede-
ni Güzellik İdeas ı  olduğundan, birçok güzel şey Güzellik İdeas ından pay 
pay alarak varoldu ğundan, birçok güzel şeyin gerçekten varoldu ğunu 
savunan s ıradan insan, gerçekliğ in bir derece daha uza ğı nda olduğunu 
bilmeyen, görünü ş le gerçekli ğ i karış tıran biridir. 

Düşün belirleyici özelliklerine dikkate ald ığı m ız zaman, Platon'un 
zihinsel düzeyi inançla belirlenen s ıradan insan ın, daha özel olarak da, 
gölgeler üzerine tahmin yürüten inan ın durumuyla ilgili olarak anlat-
mak istedikleri daha aç ık seçik bir biçimde ortaya ç ı kar. Düş ler her-
şeyden önce aç ıklıktan yoksundur, çünkü bir dü ş te beliren görüntüler, 
herkesin de bildiğ i gibi, uyanı k, bilinçli ya şantın ın görüntülerinden da-
ha az aç ıktırlar, çoğunluk karanl ık ve belli belirsiz bir biçimde ortaya 
çıkarlar. İkinci olarak dü ş ler, düş te, bilinçli ya şamda araları nda hiçbir 
ilişki kuramad ığı mız öğeleri bir araya getirdikleri için, bir tutars ızhk 
sergilerler. Üçüncü olarak, dü şler bilinçli ya ş amın ya şant ılarından 
çok daha k ısa ömürlüdürler. Ve hepsinden önemlisi, dü ş ler d ış  dünya-
dan kopuk olup, bun ıarın d ış sal gerçeklikte bir temeli yoktur. 

(114) Devlet 476C2-5. 
(115) Devlet 476C5-6. 
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Göz önüne hiç kuşkusuz, yukar ıdaki özelliklere sahip düş lerle 
belirlenen bir psikolojik hali alan Platon biraz ileride, bizim kendisini 
zihin hali tahminle belirlenen adama benzetti ğ imiz matematikçinin var-
hk hakkında düş  gördüğünü öne sürer. 116  O bu konuyla ilgili olarak 
şunları  söylemektedir: 

"Geometri ve ona e ş lik eden disiplini«, gördüğümüz gibi, 
varlık hakkında düş  görmektedirler, fakat varl ığ a ilişkin 
olarak bilinçli bir halde aç ık seçik bir görüye ula şmak, bu 
disiplinler kulland ıkları  varsay ımlar' öylece b ıraktıkları  ve 
açıklayamad ıkları  sürece, olanaksad ır." 117  

Matematikçinin varsay ımlarmı  sorgulamayıp, bu varsay ımlar' 
açı klayamamas ı  ya da temellendirememesi, onu hangi anlamda dü ş  
gören biri yapmaktad ır ? Düş lerin, yukarıda belirttiğ imiz gibi, dış  dün-
yada, düş  gören kiş inin dışı ndaki gerçeklikte bir temeli yoktur ve dü ş -
ler tutarl ı lık sergilemekten çok ıı zakt ırlar. Bir an için dü şün bir tutar-
lı lık sergilediğ ini kabul etsek bile, bir dü ş teki içsel tutarl ı llık düşün 
gerçekliğ inin ya da dd ğ ruluğunun hiçbir şekilde teminat ı  olamaz. 
Öyleyse, matematikçinin bu ba ğ lamda dü ş  gören biri olduğunu söyle-
mek, sisteminin sergiledi ğ i tutarhlığ a kar şı n, onun doğ ru oldu ğu bili-
nen hiçbir şey söylemiyor olabilece ğ ini dile getirmekten ba şka bir şey 
değ ildir. Maternatikçinin terimleri aç ık seçik bir biçimde tan ımlanmış , 
önermeleri mant ı ksal olarak düzenlenmi ş  olabilir, ancak yine de onun 
sistemi tan ımların ve sorgulanmam ış  varsay ımların mantı ksal sonucun-
dan daha fazla hiçbir şey olmayabilir. Bu varsay ımlar sorguya çekil-
meden, tan ımlar, ilk ilkeler daha yüksek bir ilkeden, Platon'un termi-
nolojisinde, varsayımsal olmayan ilk ilkeden ç ıkarsanmadan öylece 
bırakı ld ıkları  sürece, bu önermelerden yola ç ıkan matematiksel kan ı t-
lamalar ın sonuçlar ı  da, varsay ımsal bir nitelik ta şı mak durumundad ır  
lar. Matematikçinin mutlak doğ rular, herkes için apaç ık olduğu düşünü-
nülen ilk ilkeler olarak gördü ğü bu varsay ımlar', gerçekte ise yaln ızca 
geçici bir süre için do ğ ru kabul edilmesi gereken bu varsay ımlar' sorgu-
lamak, onların doğ ruluklar ı nı  temellendirmek diyalektikçinin i ş idir. 

Demek ki, matematikçi, s ınırlı  ve sığ  oluşunun bilincinde olmayan 
biri olarak, görüntü ya da suretleri orijinallerle kar ış tırmaktad ı r. Bir 
başka deyiş le, o mutlak ve ilk olduğunu sand ığı  önermelerin, mutlak 

(116) Devlet 533C1-2. 

(117) Devlet 533C2-5. 
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ve ilk olmadığı nı  bilmeyen kiş idir. Buradan da aç ıkça anla şı lacağı  gibi, 
zihin hali salt tahminle belirlenen ki ş i, eikasianın kapsamı  içinde, göl-
gelere ya da yans ımalara bakarak, gölgesi dü şen ya da s ıvı  veya parlak 
bir yüzeye yans ıyan asıl nesneyi saptamaya çal ış an biri olmaktan çok, 
onun yalnızca bir gölge olduğunun farkına hiçbir şekilde varmaks ızın, 
gölgeyi asıl gerçeklik diye kabul eden, dünyas ı  yaln ızca gölgelerclen 
oluşmuş  biridir. 

Çizginin alttan ikinci kesitinin gösterdi ğ i zihin hali olan pistis 
ile ilgili olarak, yine ayn ı  yöntemi uygulamak suretiyle, onunla çizgi-
nin en üst kesitinin gösterdi ğ i zihin hali olan noesis aras ındaki analoji-
den ne gibi sonuçlar ç ıkartabiliriz? Zihnin diyalektik yürüyü şüne kar-
lık gelen noesisin, pistisle benzerlik olu ş turabilecek iki temel özelli ğ i 
vard ı r. O, 1) en yüksek ilkeler, apaç ık, mutlak doğ rular olarai( değ il 
de, varsayımsal olmayan ilk ilkeye ula şmak için dayanak noktalar ı , 
sıçrama ta ş ları  olarak gördüğü varsaynnlardan yola ç ıkar118  ve varsa-
yımsal olmayan ilk ilkeye bir kez ula ş tıktan sonra da, o tümdengelim-
sel yolla birtak ım sonuçlara varır119. Noetik yürüyüş -Mıde zihin, 2) 
bu yukar ı  doğru çıkışı  ve aşağı  doğ ru iniş i sıras ında, duyusal hiçbir şey 
kullanmaz, ancak ideadan İdeaya geçerek, ideada durur 120 . 

Noesisin birinci özelliğ i, diyalektik bir yürüyü ş  gerçekle ş tiren zih-
nin saf gerçeklikle do ğ rudan bir temas içine girdiğ ine işaret. eder. Bu, en 
azından İyi İdeası  için böyledir. Diyalektik yürüyü şü filozofu, yaln ız-
ca epistemolojik düzeyde değ il, ancak ontolojik düzeyde de her ş eyin 
ilk ilkesi olan iyi ideasm ın bilgisine götürür. Saf gerçeklikle olan bu 
doğ rudan temas, filozofta gerçek bilginin, mutlak kesinli ğ in doğuşuna 
yol açar. Ayn ı  şey duyusal dünyaya ili şkin kavray ışı nda pistis için de 
geçerlidir; o da tıpkı , noesis gibi, suret ya da görüntülerin arac ı lığ ma 
başvurmaks ızın, duyusal gerçeklikle do ğrudan bir temas içinde olan 
bir zihin halini gösterir. Duyusal gerçeklikle olan bu temas, t ıpkı  noe-
sis'te zihnin ak ı lla anla şı labilir gerçeklikleri do ğ rudan ve arac ı sız bir 
biçimde kavray ışı rım, onun bilgisinde bir kesinliğe yol açmas ı  gibi, du-
yu deneyinde ve dolay ıs ıyla kiş inin empirik yarg ılarında bir kesinliğe 
yol açar. Bu ikinci kesinlik türü, bununla birlikte; burada kesinlik dai-
ma oluşa tâbi olan duyusal gerçekli ğe dayand ığ nıdan, akılla anlaşı la-
bilir gerçekliğe dayanan di ğer kesinlik türüyle ayn ı  süreklilik ve dura- 

(118) Devlet 51 1B2-7. 
(119) Devlet 511B7C5. 
(120) Devlet 511C1-2. 
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ğanlığ a sahip de ğ ildir121 . Noesis'in, suret, görüntü ya da duyusal hiç-
bir şey kullanmaks ızm İdeadan ideaya geçerek, yine İdeada durduğu-
nu gösteren ikinci özelli ğ ine gelince, bunun da pistise uygulanabilir 
olduğunu görüyoruz. Zihinsel düzeyi birtak ım san ı  ya da kanaatlerle 
belirlenen adam da, duyusal gerçeklikle olan do ğ rudan temas ını  koru-
yarak, diyalektikçiye benzer bir biçimde, malinnatlann ı  arttırmak ama-
cıyla, bir duyusal gerçeklikten ba ş ka bir duyusal gerçekliğe geçer. 

Bunlar hiç kuşku yok ki, pistisin, noesisle anoloji içi ıtıde, ve daha 
çok eikasiayla kıyasland ığı  zaman ortaya ç ıkan, olumlu özellikleridir. 
Ancak unutulmamand ır ki, bilişsel aç ıdan yaln ızca birtak ım sanı , 
ya da kanaatlere sahip olan ki ş i, son çözümlemede duyusal dünyanın 
sınırlar ı  içinde ya şamakta olup, bu s ınırları  hiçbir şekilde aşarnayan, 
kendisine konu olarak ayn ı  zamanda çirkin olan birçok güzel şeyi, 
aynı  zamanda adaletsiz olan birçok adil şeyi, ayn ı  zamanda dinsiz olan 
birçok dinsel ş eyi almış  kiş idir. Onun zihin hali, duyusal gerçekliklerin 
gölgeleri aras ında yaşayıp, yaln ızca tahminlerde bulunan adama. göre, 
daha ayd ınlık (phanoteron) bilgiye sahip olan filozoftan çok daha ka-
ranlıktır (skotodesteron), Ona malümat veren yaln ızca duyuland ır ve 
duyuları  da ona aynı  şeyin hem kat ı  hem yumuşak, hem ince hem kal ın 
olduğunu söylerler. Ve zihin hali pistisle belirlenen ki ş i, karşı t izlenim-
lere yol açan bireysel şeylerin ötesine geçerek, "kal ınlığı n", inceliğ in" 
kendisinin ne olduğ unu sorma düzeyine yükselemeyen ki ş idir. Duyüsal 
gerçeklikler buna göre kar şı t yüklemlere sahip olacak şekilde çeli ş ik 
olduklarından, birtak ım san ı  ya da kanaatlere sahip olan s ıradan insa-
nın yarg ı ları  da hiçbir zaman ayn ı  kalmayı p sürekli olarak değ iş ir. 
O, sürekli olarak değ işen duyusal dünyayı  temasa ederken, bir kanaat-
ten diğerine atlar. Zihin hali pistis olan ki ş i de, tıpkı  gölgeler dünyas ın-
da tahmin yürüten adam gibi, dü ş  dünyas ında ya ş amaktad ır ve yine 
t ıpkı  diğerinin gölgeleri, yans ımalan gerçek diye kabul etmesi gibi, 
duyusal şeyleri gerçekliğ in bizzat kendisi olarak dü şünmektedir. Ara-
daki tek ve en büyük fark, diğerinin üçüncü derece gerçeklikte ya şadığı  
ve böyle bir gerçeklikle yetinip mutlu oldu ğu yerde, zihinsel düzeyi 
pistis olan, birinin ikinci derecede gerçeklikte ya şamas ı  ve İdealar ın, 
tümellerin varolu şundan büsbütün habersiz olup, duyusal ş eylerle ve 
bunlara ilişkin kanaat, daha do ğ rusu inançlarla yetinmesidir. Böyle 
biri "atları  görüyorum, ama ideal at ı  göremiyorum" diyen, ve bir ata 
ilişkin düşüncesi bireysel atlara ili şkin düş üncelerinden olu şan, duyusal 

(121) Pistise iliş kin bu yorumumuzun bir benzeri için bkz., L. Robin (1957), s. 15; D. Ross 

(1951), s. 67; R.L• Nettleship (1897), s. 247. 
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atların tümelin, yani ideal at ın yetkin olmayan kopyaları  olduğunu bil- 
meyen ki ş idir. Böyle biri örneğ in güzelliğ i, aynı  anda hem güzel ve hem 
de çirkin olan birtak ım gözlemlenebilir özelliklerle aç ıklayan biridir. 

6. Dian&n. ve Noesisin Nesneleri 

Çizginin alt yarı s ın ı  incelemeyi bu şekilde tamamlad ıktan sonra, 
ş imdi de çizginin üst yar ısını  incelemeye geçebiliriz. Burada da daha 
önce çizginin alt yar ıs ın ı  incelerken göz önünde tuttu ğümuz s ı ra ve dü-
zeni koruyarak, çizginin üst yar ı s ın ı  olu ş turan iki ayr ı  kesiti önce nes-
neleri aç ı s ından, daha sonra da bu kesitlerin gösterdi ğ i zihin hallerinin 
temel özellikleri, ve kullan ılan yöntemler bak ımından ele alaca ğı z. 

Önce çizginin üst yar ı s ının, matematikçinin zihin halini gösteren 
-çünkü Platon burada söz konusu olan bilgi türüne aday bilimler ola-
rak aritmetik ve geometriyi vermekte bunlara daha sonra Devlet 527D-
531C'de stereometri, astronomi ve harmoniyi eklemekted ir- alttan birin-
ci kesitini!, (DE) nesnelerinin neler oldu ğu sorusunu sorduğumuzda, 
bunun Bölünmüş  Çizgi Analojisinin ve Pla ı on'un epistemolojisinin en 
dikenli konusu olduğunu hemen farkedebiliriz. Çizginin her bir kesi-
tine bir üstteki kesitle suret-orijinal ya da görüntü-gerçeklik ili şkisi 
içinde olan ayr ı  nesneler öbeğ i yükleme zorunluğu bulunmas ına kar-
şı n, Platon 'un dianoioya ilişkin tartış mada, dianoianın nesnelerinden 
hemen hiç söz etmeyip, burada kullan ılan yönteme ili şkin açıklamalarla 
yetinmesi, konuyu anla şı lması  ve anlamland ırılması  güç bir konu haline 
getiren en önemli ö ğedir. O, matematikçinin kulland ığı  yöntemle ilgili 
açıklamalarında, matematikçinin mutlak do ğ rular, apaç ık ilkeler ola-
rak gördüğü varsayımlardan yola çıktığı n ı , bu varsayımların İdealara 
ilişkin olduğunu ve onun ara ş tırmalarında yard ımcı  öğeler olarak duyu-
sal şekil ya da diyagramlar kulland ığı nı  söylerken, görünü ş te yalnızca 
iki ayrı  nesne s ınıfından söz etmektedir. Bu nesne s ınıflarından birini 
oluş turan duyusal şekiller, daha önce de görmü ş  olduğumuz gibi, pis-
tisin, buna kar şı n diğerini olu ş turan ak ı lla anlaşı labilir nesneler olarak 
İdea lar, filozofun neosis olarak tan ımlanan bilgisinin.nesnelerine kar şı -
lık gelmekte ve Platon, bu ba ğ lamda başka hiçbir nesne s ınıfından söz 
etmemektedir. Oysa, matematikçinin zihin halini gösteren dianoia, 
çizgide her kesite gerçeklik derecesi farkl ı  nesnelerin kar şı lık gelmesi 
ilkesine göre, duyusal şekillerden de, İdealardan da farkl ı  olan ayr ı  bir 
nesne sınıfına sahip olmak durumundad ır. İş te tam tam ına bu güçlük 
birçok Platon yorumcusunu dianoia için farklı  nesne türleri öne sür-
mek zorunda b ırakmış tır. Buna kar şı n, birçok Platon yorumcusu da, 
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dianoia için ayr ı  bir nesne s ınıfına gerek olmad ığı nı , dianoianı n nesne-
lerinin t ıpkı  noesiste olduğu gibi, İdealar olduğunu,I 22  yaln ız çizginin 
en üst kesitinde İdeaların İyi İdeas ıyla bağ lantı  içinde kavrand ıkları  
yerde, dianoiada onların ayrı  ve İyi İdeasıyla bağ lantıs ız gerçeklik ola-
rak görüldüğünü123  savunmu ş lard ı r. 

Dianoia için farkl ı  nesneler öne süren yorumcular ı  ş öyle s ıralaya-
biliriz: N. Cooper, S. Morrison ve N.P. White' ın, dianoianın nesneleri-
nin pististe ara cısız olarak kavranan duyusal şekiller, diyagramlar ol-
duğunu öne süren yorumu, 124  H. Jackson'un dianoianın nesnelerinin 
matematikçinin İdealara ili şkin genel fikirleri, tam olmayan, yanl ış  ta-
sar ımlar ı  olduğunu savunan yorumu, 125  I. M. Crombie'nin dianoianı n 
nesnelerinin tek, çift, kare gibi Platon taraf ından akl ın saf ilkelerinin 
suretleri olarak görülen matematiksel entiteler oldu ğunu savlayan yo-
rumu, 126  R. S. Bluck, ve R. M. Hare'in dianoianın nesnelerinin matema-
tikçinin, Platon tarafından İdealara ili şkin incelenmemiş  fikir ya da 
kavramlar olarak görülen varsay ımlar' olduğunu öne süren yorumu, 127 

 R.G. Tanner'm dianoianı n nesnelerinin matematikçinin, Platon tara-
fından İdealara ili şkin bellek-imgeleri olarak görülen varsay ımları  
olduğunu öne süren yorumu, 128  A.J. Boyle ve D. Gallop'un dianoiıı nın 
nesnelerinin, matematiksel İdealara ya da daha do ğru bir deyi ş le ideal 
sayı  ya da şekillere ili şkin doğru kabul edilmi ş , sorguya çekilmemi ş  
önermeler olduklar ın ı  savunan yorumul 29. Bunlara, onunki de bir 

(122) Dianoa'nın nesnelerinin İdealar oldugunu savunan yorumculara örnek olarak J.L. 
Stocks ["The Divided Line of Plato Rep. VI", Classical Quarterly, 5 (1911), s. 82— 
83 ], A.S. Ferguson [(1921), s. 145], R. Hackforth ["Plato's Divided Line and Dia-
lectic", Classical Quarterly, 36 (1942), s. 253 ], R. Robinson [ [(1953), s. 195]; H.W. 
B. Joseph [Knowledge and the Good in Plato's Republic, Oxford, 1948, s. 75 ], F.M. 

Cornford ["Mathematics and Dialectic in the Republic VI-V11. I: Noesis ve Dia-
noia", Mind NS 91 ('1932), s. 49]; D. Ross [(1951), s. 65), s. 65] ve N.R. Murphy 
[1951), s. 166) verilebilir. 

(123) Bu yorumun savunucular ına örnek olarak ise R.C. Cross ve A.D. Woozley [(1964), 
s. 238 ] ve J. Cook Wilson ["On the Platonist doctrine of asymbletoi arithmoi", Clas-
sical Review, 18 (1904), s. 258-260] verilebilir. 

(124) Bkz., N. Cooper (1966), s. 65-69; J.S. Morrison (1977), s. 224-231; N.P. White 
(1979), s. 180-187. 

(125) Bkz., H. Jackson (1882), s. 136-138. 

(126) Bkz., J.M. Crombie (1962), c. II, s. 81. 

(127) Bkz., R.S. Bluck (1955), s. 162-163; R.M. Hare (1963), s. 21-31. 

(128) Bkz., R.G. Tanner (1970), s. 81-91. 

(129) Bkz., A.J. Boyle (1973), s. 6; D. Gallop (1965), s. 118-125. 
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yorum olarak görülebilirse , eğer, dianoianın nesnelerinin ne olduklar ı -
nı  belirleme probleminin bütünüyle çözümsüz oldu ğunu savunan J. 
Annas' ın yorumunu13° da ekleyebiliriz. 

Bütün bu yorumlar Platon'un dianoianın nesneleri için ortaya 
koyduğu, akılla anla şı labilir nesneler olmak, 131  matematiksel düşün-
cenin nesneleri olmak 132  noesis'in nesnelerinden tümüyle ayr ı  nesneler 
olmak, 133  gerçeklik (aleethia) ve açıkl ık (saphenia) bakırmndan, pis-
tisin nesneleriyle noesisin nesneleri aras ında bulunmak, 134  noesisin 
nesnelerinin gölge, suret ya da görüntüleri olmak, 135  ve son olarak da 
pistisin nesnelerinin asılları  olmak, 136  diye sıralanabilecek ko şullardan 
bir ya da birkam ı  yerine getiremedikleri ve Platon'un felsefi kariye-
rinde önemli bir yer tutan di ğer diyaloglarla uyu şma içinde olmad ık-
larmdan dolay ı  bir kıyıya atılmak durumundadırlar. 

Bu durumda geriye tek bir alma şı k kalmaktad ır: Aristoteles'in 
Metafizik'te Platon'un "duyusal şeylere ve İdealara ek olarak, bu iki-
sinin aras ında bir yer işgal eden matematiksel ara nesnelerin varl ığı nı" 

(130) Bkz., J. Annas (1981), s. 250-252. 

(131) Devlet, 509 D, 510 B, 511A, 511 B. 

(122) Bu, Platon'un Devlet 510C2-3, 511 B1-2, 511D3-4, 533 B7-8'deki aç ıklamalarından, 
510 C3-5'te verilen örneklerin matematiksel niteli ğ inden, Çizgi Analojisi boyunca . 
yinelenen ve 533B'de bir kez daha öne sürülen matematik-diyalektik kar şı tlığı ndan, 
en, az ından dolayl ı  olarak ç ıkan bir sonuçtur. 

(133) Bu koşuldan, özellikle dianoianın nesnelerinin, t ıpkı  noesiste olduğu gibi Idealar 
olduğunu, dianoia ile noesis aras ındaki farkl ılığı n, onlar ın nesneleri bak ımından değ il 
de, kuilandıkları  yöntem bakımından gerçekleşen bir farkl ı lık olduğunu savunan yo-
rumcular tarafından ku şku duyulmu ş tur. Bkz. örneğ in, R, Robinson (1953), s. 197. 
Ancak diyalektik tarafından temasa edilen gerçekli ğ in, geometri ve benzeri bilim-
lerin nesnelerinden daha büyük bir gerçeklik derecesine sahip oldu ğu hususunun aç ık-
ça öne sürüldüğü Devlet 511C5-7'deki pasaj ve Bölünmü ş  Çizgi Analojisinde öne 
sürülen ve analojipin her sabr ına damgas ını  vuran dörtlü sınıflama —ki bu yalnızca 
zihin hallerine ilişkin dört dereceli epistemolojik bir sm ıflama olmay ıp, aynı  zaman-
da bu zihin hallerinin nesnelerine ili şkin dört dereceli ontolojik bir s ınıflamadır-- 
dianoianı n nesnelerinin noesisin nesnelerinden tümüyle farkl ı  olduğu ortaya koyar. 

(134) Devlet 511E2-3, 509 D7. 

(135) Bu koşul da açık seçik olarak öne sürülmernelde birlikt', çizgiyi belirleyen en önemli 
ilişkinin suret-as ıl, kopya-orijinal ya da görüntü-gerçeklik ili şkisi olması , analoji 
boyunca çizginin süreklili ğ inin devamlı  olarak vurgulanmas ı  (510E1; 511A6; 511 
D6) ve çizginin değ iş ik kesitleri aras ında belli orantısal ilişkilerin avrolmas ı , en azın-
dan DE ile BE aras ındaki ilişkinin AC ile DC aras ındaki ilişkiye,tam anlam ıyla ko-
şut olması  olgusu tarafından örtük olarak ortaya konur. 

(136) Devlet 510B, 510E, 511A. 



PLATON'UN DEVLET'TEK İ  BÖLÜNMÜŞ  ÇIZGI ANALOJ İ Sİ 	67 

öne sürdüğünü belirten aç ı klamas ındani 37  yola çıkarak, dianoianm 
nesnelerinin matematiksel ara nesneler oldu ğunu öne sürınek. 138 

 Bizim de paylaş tığı mı z bu yoruma göre, matematikçi duyusal tikeller-
den de, tümellerden de hiçbir şekilde söz etmemekte, fakat ak ılla anla-
şı labilir tikeller üzerine konu ş maktad ır. Örneğ in, geometrici birbirle-
riyle kesişen iki çemberden söz etti ğ i zaman, o ne gözle görülebilir çem-
berler, yani bir kağı da ya da karatahtaya çizilmi ş  çemberler, ne de ideal 
bir şekil olarak çemberlik üzerine konu şmaktad ır. 0, ak ılla anla şı labi-
lir çemberlerden söz etmektedir. Yine aritmetikçi iki art ı  ikinin dört 
ettiğ ini söylerken, kendisine ideal bir say ı  olan ikiliğ in kendisiyle top-
land ığı  zaman kaç ettiğ ini soruyor de ğ ildir. Çünkü Aristoteles'in de 
belirttiğ i gibi, 139  Platon'da tam say ılar, biri de kapsayacak şekilde öyle 
bir dizi oluş tururlar ki, bu dizide say ı lar birbirlerine eklenmek suretiyle 
bulunamazlar. Örneğ in, ideal bir say ı  olarak iki ya da ikilik, iki birimin 
birbirlerine eklenmesiyle elde edilmi ş  değ ildir; o, ezeli-ebedi olarak 
vardır. Bir başka deyiş le, Platon'un anlay ış mda her şeyden önce diğer 
idealarla birlikte ve onlarla tam olarak ayn ı  ontolojik düzeyde bulunan 
ideal say ı  ve ideal şekiller vard ır ve ikinci olarak, bu ayn ı  ideal sayı  ve 
ideal şekillerden pay alarak var olan matematiksel ara nesneler olarak 
ak ılla anla şı labilir say ılar ve şekiller vard ır. İkinciler birincilerden, on-
ların bir ya da biricik olduğu yerde, kendilerinin birçok olmalar ıyla 
ayrı lı rlar. Buna göre, ideal say ılar ve ideal şekiller birtak ım nicelikler 
olmayıp, karelik, üçgenlik ya da birlik, ikilik örne ğ inde olduğu gibi, 
daha çok niteliklerdir. Bir ba şka deyiş le, onlar yaln ı zca tümel materna-
tiksel kavramlar ımızın nesnel içerik ya da referanslar ından ba şka bir 
şey değ ildirler. Ve bu ideal say ı  ya da ideal şekillerin matematiksel ara ş -
tırmalarda kullan ılabilecek belirli hiçbir özellikleri yoktur 140 . Örneğ in, 
ideal üçgeni ya da üçgenlik İdeasını , ideal çemberle ya da çemberlik 
Ideas ıyla dahilen temas edecek şekilde, ideal çemberin ya da çemberlik 

(137) Bkz., Metafizik 987 B14-17. 

(138) Bu görü ş  yorumcular aras ında, belirleyebildi ğ imiz kadar ıyla, ilk kez olarak H. Sidg-
wick [(1869), s. 96-103 ] taraf ından öne sürülmüş tür. Aynı  tez J. Adam [(1897), 
s. 159-160] ve A. Wedberg [Plato's Philosophy of Mathematies, Stockholm, 1955, 
s. 109 ] tarafından da büyük bir güçle savunulmu ş tur. Dianoianı n nesnelerinin mate-
matiksel ara nesneler oldu ğunu savunan diğer yor ıunculara örnek olarak W.F. Har-
die [(1936), s. 39-45], J.N. Findlay [Plato: The Written and the Unwritten Doetrines, 
Loudon, 1974, s. 129-134 ], J.A. Brentlinger [(1963) s. 166] ve S. Mansion ["L' 
Objet des Mathernatiques et L'objet de la Dialectique selon Platon", Revue Philo-
sophique de Louvain, 67 (1969), s. 378-379] verilebilir. 

(139) Bkz., Metafizik 1083A3-5. 
(140) Bkz., J.A. Brentlinger, (1963), s. 159. 
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İdeas ının içine çizmek hiçbir sekilde söz konusu olamaz. Çünkü ideal 
çemberin alan ı , yarıçap ı , çevresi ve alan ı  olmad ığı  gibi. ideal üçgen de 
üç kenar ı  bulunan ve iç aç ı lan toplam ı  yüzseksen derece olan bir ş e-
kil değ ildir. Bu, bir yandan apaç ık olduğu kadar, diğer yandan şaşı rtı -
cı  olan bir dü ş üncedir. O, özellikle zaman ve mekan içinde olmayan 
nesnel bir şey olarak insan İ deas ının kollara ya da bacaklara ya da 
arzulara ya da dü ş üncelere sahip olmad ığı  an ımsandığı  zaman, özellik-
le açık hale gelir. Ama bir yandan da, Platon için geometri vF benzeri 
bilimlerin mutlak varl ık hakkında olduğunu düşünmeye al ış tığı mı z 
için, şa şı rtıcı  bir dü ş ünce olmaya devam eder. Bununla birlikte, ideal 
sayı ların birbirlerine eklenemez olduklar ın ı  öne sürmek, matematiksel 
bilimlerin teoremlerinin nesnelerinin duyusal ş eylerle ideal say ılar ve 
ideal şekiller aras ında bir yerde bulunduğunu öne sürmekten ba şka bir 
şey değ ildir. Buna göre, Phytagoras teoremi ideal üçgen hakk ında olan 
bir teorem de ğ ildir, çünkü ideal üçgenin ya da üçgenlik İdeas ı nın ke-
narlar ı  ve hipotenüsü yoktur. Phytagoras teoremi, ka ğı da ya da kara-
tahtaya çizilmi ş  üçgenler hakk ında da olamaz, olursa yanl ış  ya da te-
z ımizin birinci bölümünde materna ti ğ in nesneleriyle İdealar aras ında 
bir anoloji kurarken de göstermeye çal ış tığı mız gibi, yaln ızca yakla şı k 
olarak doğ ru olur. O, yaln ızca insan zihninde varolan bir kavram hak-
kında da olamaz, olursa da nesnel olarak do ğru olamaz. Phytagoras 
teoremi doğada bulduğumuz, varl ığ a gelen ve geçip giden, tahtadan 
vs. üçgenler için de do ğru olamaz, olursa da ancak bazen do ğ ru olabi-
lir. Oysa, Phytagoras teoremi ezdi-ebedi ve zorunlu olarak do ğ rudur. 
Öyleyse, Phytagoras teoreminir nesnesi ideal üçgen için de, çünkü ideal 
üçgenin Phtagoras teoremine konu olabilecek hiçbir özelli ğ i yoktur, 
çizilmi ş  üçgen ve salt zihinde varolan bir üçgen kavram ı  ya da duyusal 
üçgen için de olamaz. O, ideal üçgenle ayn ı  yüklemleri payla şan, ancak 
ideal üçgenden, onun her durumda biricik oldu ğu yerde, birçok olma-
s ıyla ayrı lan, matematiksel ara resneler olarak, üçgenler hakk ında ol-
malıdır. 

Dianoianın ya da daha çok ma tematikçinin nesnelerinin bir mate-
matiksel ara nesneler s ın ıfı  olduğ unu öne süren bir yorum, kolayca gö-
rüleceğ i gibi Platon'urı  koyduğu ve bu nesnelerin yerine getirmek duru-
munda olduğu ko ş ulları  sağ lamaktad ır. Bunlar her şeyden önce ak ılla 
anlaşı labilir nesnelerdir, çünkü üçgenlerin hiçbir özellikleri duyu-dene-
yiyle kavranamaz. Öte yandan, matematiksel ara nesneler, ba ş tan beri 
savunduğumuz gibi, matematiksel dü şüncenin nesneleridirler. Bunlar, 
üçüncü olarak noesisin nesnelerinden farkhd ırlar. Çünkü ideal üçgenin, 
kenarlar ı  olmak benzeri hiçbir özellikleri olmad ığı  yerde, akılla anla şı - 
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labilir nesneler olarak üçgenlerin Phytagoras teoremine konu olacak 
özellikleri vard ır. Matematiksel ara nesneler, gerçeklik ve aç ıklık bakı -
mından pistisin nesneleriyle noesisin nesneleri aras ında bulunurlar, 
çünkü onlar, İdeaların bakış  açısından yaln ızca yetkin olmayan birer 
kopya ya da suret iken, olu ş un ya da pistisin nesnelerinin bakış  açısın-
dan, belli bir yetkinliğe sahiptirler ve hakl ı  olarak yetkin üçgenler ola-
rak adland ırılmak durumundad ırlar. Matematiksel ara nesneler olarak 
üçgenler, ideal üçgenden, karatahtaya çizilmi ş  üçgen ya da tahtadan, 
üçgenlerin onlar ın kendilerinden pay ald ıklarmdan farkl ı  bir biçimde 
pay al ırlar. Pistisin nesneleri olan karatahtaya çizilmi ş  üçgenler, mate-
matiksel ara nesneler olan yetkin üçgenlerden, onlar ın belirli birtakım 
özelliklerine, örneğ in üç kenarh olmak, içaç ıların ın toplamı  yüzsek-
sen derece olmak gibi, sahip olacak şekilde, pay al ırlar. Buna kar şı n 
dianoianın nesnesi olan yetkin üçgenler, noesisin nesnesi olan ideal 
üçgenden, sezgisel olarak kavranabilecek basit "üçgenlik" niteli ğ ine 
sahip olacak şekilde, pay al ırlar. Buradan da kolayca anla şı lacağı  gibi, 
dianioanın nesneleri olan yetkin üçgenler, ideal üçgenin kopya ya da 
suretleri, buna kar şı n duyusal dünyadaki üçgenlerin as ıllarıdırlar. 

Çizginin en üstteki kesitinin (BE) nesnelerine gelince... Bu kesitin 
noesis adıyla Platon'da en aç ık zihin halini, ve dolay ıs ıyla en yüksek 
bilgi türünü simgelediği, bu en yüksek bilgi türünün nesnelerinin ise 
idealar ve dolayıs ıyla Idealara ili şkin ezeli-ebedi ve zorunlu (zaruri) 
doğ rular ya da önermeler oldu ğu, Bölünmü ş  Çizgi Analojisinin tüm 
bölümlerinde ve bu arada özellikle 511D-E'de aç ık seçik olarak orta-
ya konur. Platon'un epistemolojiinde, bilginin nesnelerinin, onun bü-
tün bir felsefi kariye ı i boyunca, daima ve yalnızca, İdealar olduğu açık 
seçik olarak bilinen bir şeydir. F.M. Cornford, Platon'un Theaitetos 
adl ı  diyalogunun İngilizce çevirisine yazd ığı  yorumun son sayfalar ın-
da, ad ı  geçen diyalogda bilgiyi tan ımlama giriş imlerinin ba şarı s ızlığ a 
uğ ramasmdan sonra, bu konuyla ilgili olarak şunlar ı  söyler: 

"Platoncu zorunlu ç ıkarsamayı  yapacakt ır. Doğ ru bilgi nes-
nesi olarak, farkl ı  düzenden olan şeylere, duyusal şeylere 
değ il de, akılla anla şı labilir Formlara ve Formlara ili şkin 
doğ rulara sahiptir. Bu türden nesneler zorunlu olarak biri-
ciktir, onlar va rhğa gelmezler ve yok olmazlar ya da herhan-
gi bir bakımdan değ işmeye uğ ramazlar. Dolay ı sıyla, onlar ı  
ve onlara ili şkin ezeli-ebedi do ğ rular ı  bilebiliriz. Theaitetos, 
bilgiyi duyusal nesnelerden türetmeye yönelik tüm giri ş im-
lerin sonuçsuzlu ğunu göstererek bizi bu eski sonuca götürür" 
rtir. "141 

(141) Bkz., F.M. Cornford (1989), s. 301. G. Fine (1978), ve J.M. Cooper (1970) gibi bir-
kaç örnek dış ta b ırak ı lacak olursa, bu, hemen hemen tüm Platon yorumcular ının 
ortak görü şüdür. 
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Platon'da bilginin nesnelerinin idealar oldu ğ u apaç ık olmakla bir-
likte, bunun aç ıkça gösterilmeye ihtiyaç duydu ğu düş üncesinden hare-
ketle, ş imdi, Bölünmüş . Çizgi Analojisinin en üst kesitinin, yani 
noesisin nesnelerinin incelenmesine ay ı rdığı mız bu alt-bölümde, tezi-
mizin, Platon'un epistemolojisinin üç ayr ı  evresine ıarşı lık gelen üç 
bölümden, ayrı  ayrı  birinci, ikinci ve üçüncü bölümün kapsam ı  içinde 
kalan :r,a. da kalmas ı  gereken dört ayr ı  diyaloglan dört ayr ı  pasaj se-
çerek, önce onda bilginin nesnelerinin İdealar olduğu tezinin metinsel 
dayanaklarma işaret ederek, sonra da ara ş tırmamızm ş imdiye dek el-
de ettiğ i sonuçlar ın bir kı smın ı  bir anlamda kısaca özetleyecek ve sis-
tematize edecek şekilde, Platon'da yaln ızca İdeaların bilgisine sahip 
olabileceğ imiz tezinin, yaln ızca ezeli-ebedi varl ıklarm ve önermelerin 
ve dolay ı sıyla da yaln ızca zorunlu (zaruri) varl ıldarm ve zorunlu öner-
melerin bilgisine sahip ola bilece ğ imizi ortaya koyan bir tez oldu ğu-
nu göstermeye çah şacağı z. 

Buna göre, Phaidon'dan seçtiğ imiz ve önemlice bir bölümünü da-
ha önce aktard ığı mız pasaj, Sokrates'in gerçek filozofun bütün bir ya-
şamının, ruhun bedenden ayr ılmas ından ba şka hiç bir şey olmayan ölü-
me bir hazırlık olduğunu, bu yüzden ne zaman gelirse gelsin, ölümün 
onun için hoş  gelmiş  olacağı nı  göstermeye çal ış tığı  uzun argümanm 
son bölümünde yer almaktad ır. Pasaj ın baş lang ı cında, beden , iki bakım-
dan küçümsenmektedir. Burada her şeyden önce, bizim empirik bilgi, 
Platon'un doxa(inanç) adm ı  verdiğ i bilgi türünün gerçekte bilgi olma-
dığı , ve dolay ısıyla bizim gerçek bilgiyi, görme ya da i ş itme aracı lığı y-
la öğrendiğ imiz bir doğ ru bulunmadığı , tüm duyular ın en üstün ve sa ğ -
lamı  olan görme ve i ş itme duyularımn gerçekle ş tiremediğ i, doğ ru bil-
gi aktarmak i ş levini diğer duyulan' yerine getirmesi hiçbir şekilde söz 
olmadığı  için, duyu den.eyiyle kazanamad ığı mız ortaya konur. Öyleyse, 
biz gerçek bilgiye, yani a priori bilgiye, ancak ruhun alcılyürütmesiyle 
ulaşabiliriz. 

"Demek ki, gerçekten varolan şeylerden herhangi biri, ruh 
için, ancak akılyüntmede apaç ık hale gelir "142 

Bedenin a ş a ğı lanmasmın, ya da gerçek filozofun bedeniyle ba ğı n ı  
olabildiğ ince çabuk kopartmak zorunda olu ş unun ikinci nedeni, bede-
nin ruhun akılyürütmesini engelleyici, onun a priori bilgiye ulaşmas ına 
engel olucu bir nitelik sergilernesidir. 

(142) Phaidon 65C7-3. 
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"Ve ruh, herhalde en iyi bir biçimde, bu şeylerden herhangi 
biri, görme ya da i ş itme haz ya da ac ı  onu rahats ız edip en-
gellemediğ i, ve o bedene ili şkin her şeyi unutarak, kendi ken-
disiyle yaln ız ba şı na kald ığı  zaman akıl yürütür; ruh, gerçek-
ten varolan ı , onun bedeni( olan birlikteliğ i ve temas ı  olanak-
11 olan en alt düzeyde kald ığı  zaman, kavrar." 143  

Sokrates, buradan kalkarak ş u sonuca var ı r: 
"Öyleyse, filozofun ruhu, yaln ız ba şı na kendisiyle olmaya 
çal ış arak, bedeni en yüksek ölçüde küçümser, ve ondan kur-
tulmaya çalışı r144 . 

O gerçek filozofun bedenden olanakl ı  olduğunca çabuk kurtul-
ması  gerektiğ i sonucuna ula ş tıktan sonra, da, Simmias'a aniden, onun 
olumlu bir biçimde yan ı tlayaca ğı  ş u soruya sorar: 

"Pekâla bu türden şeyler için ne diyece ğ iz, Simmias? Adi-
lin kendisi diye bir şeyin varolduğunu söyleriz değ il mi?... 
Güzelliğin kendisi ve İyinin kendisi gibi şeylerin de varoldu-
ğunu öne süreriz, öyle de ğ il mi ?”145  

Bizim bu çalış man ın birinci bölümünde de i şaret etmeye çal ış tı -
ğı mız gibi, Phaidon Plato'un klealar kuram ı= ilk kez olarak ortaya 
çıktığı  birinci diyalog olup, ondan aktard ığı rn ız bu Pasaj da, J. Bur-
net ve D. Gallop'un da işaret ettiğ i gibil 46, İdealar kuram ının Phaidon' 
da ilk defa gündeme geldi ğ i pasajd ı r. Sokrates bundan sonra, bu ilde-
alan hiçbir zaman gözlerimizle görmedi ğ imiz gibi, onları  diğer duyula-
rımızdan herhangi bir arac ı lığı yla da kavrayamad ığı mıza bir kez daha 
işaret ederek, şu temel sonuca ula şı r: 

"Öyleyse, en aç ık bilgiye, görme ya da herhangi bir ba şka 
duyuyu d.ü şünmesine yard ımcı  olarak getirmediğ i gibi, duyu-
lardan akl ın ı  desteklemeleri için medet ummayarak, bir nes-
neye olanakl ı  olduğ u ölçüde düşünceyle ve salt düşünceyle 
yaklaşan; gerçekliğ in her bir bile şenini, saf ve basit dü şünce 
aracılığı yla, onu gerçekte oldu ğu gibi, saflığı  ve basitliğ i 
içinde yakalamaya çal ış an, ruha e ş itlik ettiğ i zaman, bede-
nin ruhu yan ılttığı n ı  ve onu doğ ruluğa ve bilge'iğe sahip ol- 

(143) Pluddon 65C5-9. 

(144) Phaidon 65C11-D1. 

(145) Phaidon 65D4-7. 

(146) Bkz , J. Burnet (1911), s. 32-33; D. Gallop (1975), s. 93-97. 



72 	 AHMET CEVİ ZCİ  

maktan alıkoyduğunu bilerek, gözlerden ve kulaklardan, 
ya da daha doğru bir deyi ş le, bir bütün olarak bedenden kur-
tulan biri tarafından ula şı lacaktır: Varolan' kavrayacak 
ki ş i, gerçekten de böyle biri de ğ il midir, Simmias ?" 147  

Bu pasaj ın, ba şkaca birçok şey yan ı nda, Platon'un yaln ızca, duyu-
deneyinden bütünüyle ba ğı ms ız olma anlam ında, a priori bilgiyle il-
gilendiğ ini, ve bu bilginin nesnelerinin de İdealar olduğunu açık seçik 
olarak gösterdiğ i, san ıyoruz, herkes taraf ından rahatl ıkla kabul edi-
lir. Gerçek filozofun pe ş inden koş tuğu a pricri bilginin, onun en azın-
dan Devlet'in incelemekte oldu ğ umuz Bölünmü ş  Çizgi Analojisinin 
bakış  açı sına göre, biri matematiksel bilgi, di ğeri de felseri bilgi olmak 
üzere, iki ayr ı  türü bulunduğu için, en yüksek bilgi türü olarak felsefi 
bilginin İdealarin, yani Adalet İdeasmın, İyi İdeas ın ı n ya da Güzellik 
İdeas ının bilgisi olduğu ve böyle bir bilginin, kendileri İdealar ı  kavra-
maya hiçbir şekilde yetili olmad ıktan ba şka, İdeaları  kavrayacak olan 
yetiyi engellediklerinden dolay ı , bedensel duyularla ve duyu-deneyiyle 
hiçbir ili şkisi bulunmad ığı , burada açık seçik olarak ortaya konur. İde-
alarm bilgisi, yaln ı zca, bedenden ba ğı ms ız olarak kazan ılmaktadır. 
Platon, iş te bu durumun bir sonucu olarak, İdeaların bilgisinin pe ş in 
den ko şan filozofun kendisini bedenden kurtarmaya çal ış aca ğı n ı  ve 
dolayısıyla ölümü sevinçle kar şı layacağı nı  öne sürer. 

Gerçek bilginin İdeaların bilgisi olduğu, ayn ı  diyalogun daha ileri-
ki bölümlerinden birinde, bir kez daha öne sürülür: 

"Ancak ruh, ara ş tırmami salt kendi ba şı na yaptığı  zaman, 
öte dünyaya, saf, ezeli-ebedi, ölümsüz ve dura ğan varlığı n 
dünyasına geçer ve ruh ne zaman kendi ba şı na kalmay ı  ba-
şarabilirse, mutlak varhkla olan yak ınlığı ndan dolay ı  hep 
onunla birlikte olur; kendileri de ğ işmez olan şeylerle temas 
içinde olduğu için, ruhun sallan ıp durma hali sona erer ve 
o bu gerçekliklerle olan ilişkilerinde hep dura ğan ve değ işmez 
kalır. Ruhun bu haline de tema şa ya da bilgelik ad ı  verilir, 
değ il mi ?"148  

Bu sonuncu pasajda da, Platon ruhta, phronesis ya da episteme 
ad ı  verilen zihin halinin ortaya ç ıkabilmesi için zorunlu ko şulun, söz 
konusu zihin halinin saf, her zaman var, ölümsüz ve de ğ işmez olan bu 

(147) Phaidon 65E6-66A8. 

(148) Phaidon 79D1-7. 
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varlıklar, yani İdealar hakk ında olmas ı  olduğunu çok aç ık seçik bir 
biçimde belirtir. Phaidon'dan aktardığı mız bütün pasajlarm, şu halde, 
Platon 'un gerçek bilginin nesnelerini yaln ızca İdealarla s ınırlama eğ i-
limine açık seçik olarak ortaya koydu ğu sonucuna varabiliriz. 

Platon'un felsefesinde olgunluk dönemine kar şı lık gelen diğer iki 
diyalogdan seçtiğ imiz pasajlara gelince... Bunlardan birisi Devlet'in 
daha önce filozof görü şnüş sever ya da bilgi-inanç ayr ım ı  kapsam ı  için-
de incelediğ imiz, 475D-480A aras ında kalan bölümüdür. Burada 
Platon, ideal devletin ancak filozoflar kral ya da krallar filozof oldu ğu, 
yani siyasal güç felsefi bilgiyle birle ş tiğ i zaman kurulabilece ğ ini öne 
sürdükten 149  sonra, önce "filozofu her tür bilgiyi kapmaya haz ır, her-
şeyi öğ renmeye memnuniyetle ko ş an ve bu bak ımdan doyurulamaz olan 
kiş i" 150  diye tan ımlayıp, filozofu, onun bilgiye di ğerininse yaln ızca 
inanca, yani empirik bilgiye sahip oldu ğu temeli üzerinde, görünü ş se-
yerle kar şı laş tım. . 

"Onun (filozofun) zihin haline, o bilgiye sahip olduğuna gö-
re, bilgi, buna karşı n diğerinin (görünü ş severin) zihin haline, 
o yalnızca birtak ı m inançlara sahip olduğuna göre, inanç 
adını  verebiliriz" 151  

Kavrayış  düzeyi empirik bir kavray ış  düzeyinin ötesine geçmeyen, 
entellektüel düzeyde hiçbir zaman tümel olana yükselemeyen görünü ş -
severler, 

"güzel sesleri, renkleri ve biçimleri ve bunlardan meydana 
gelen tüm nesneleri severler, ancak dü şünceleri Güzelli ğ in 
kendisinin doğasın ı  kavramaya yetili olmad ığı  gibi, onlar 
böyle bir kavrayış tan haz duyabilecek ki ş iler de değ ildir-
ler.." 152  

A priori bilgiden yoksun olan, gerçekli ğ in güzel şeylerden, güzel 
renklerden, kısacası  yaln ızca bireylerden olu ş tuğunu sanan böyleleri, 
doğall ıkla, görünüş lerin ötesine geçmeyen, görünü ş le gerçekliğ i birbir-
lerine karış tıracak şekilde, bir dü ş  dünyas ında ya şayan kimselerdir. 

"Güzelli ğ in kendisinin varoluşuna değ il de, güzel şeylere 
inanan, kendisini onun bilgisine götürecek birinin pe ş inden 

(149) Devlet 473C10—D3. 
(150) Devlet 475D6-8. 

(151) Devlet 476D5-6. 
(152) Devlet 476B4-7. 
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gitmeye de yetili olmayan adama gelince, onun ya şam ın ın 
gerçek bir ya şam değ il de, bir düş  olduğunu düşünmez mi-
sin?"153  

Oysa filozof, görünü ş le gerçekliğ i, İdealardan pay alan duyusal 
şeylerle idealar ı  birbirine karış tırmayarak, idealann bilgisiyle her şeyi 
yerli yerine oturtan biridir: 

"Diğerinin tam tersine, Güzelli ğ in kendisi diye bir şeyin 
varolduğuna inanan, hem onu ve hem de ondan pay alan 
şeyleri görebilen ve bu ikisini birbirine kar ış tırmayan adam, 
sence bir düşte mi yoksa gerçekte mi ya şıyor ?"154  

Birçok güzel şeyin varh ğı na inanan, ancak bu güzel şeylerin kendi-
sinden pay almak suretiyle varl ığ a geldiğ i, Güzellik ideas ından büsbü-
tün habersiz olan s ıradan insanla filozof aras ındaki bu ayrım, filozo-
fun İdeaların bilgisine sahip olduğunu vurgulayarak, inançla bilgi ara-
s ı ndaki farkl ı lığı  inceleyen bölümün sonunda, bir kez daha ortaya ko-
nur: 

"Birçok güzel şeyi tema şa eden, ancak Güzelli ğ in kendisini 
görmeyen ve kendisini onun bilgisine götürecek birini izle-
meye de yetili olmayan, Adaletin kendisini de ğ il de, birçok 
adil eylemi gören -bu her şey için söz konusudur- bu adam 
lara gelince, onlar ın her şeye iliş kin olarak inançlara sahip 
olduğunu, ancak inançlar ından herhangi birinin nesnesine 
ilişkin olarak bilgiden yoksun bulundu ğunu söyleyece ğ iz. 
Kesinlikle. 
Her zaman her bak ımdan ayn ı  kalan şeylerin kendilerini 
tema şa edenler için ne diyece ğ iz? Bunlar inanca de ğ il de, 
bilgiye ahip değ il midirler ? 
Kesinlikle. 
Öyleyse, bunların bilginin nesnelerini, ötekilerininse inan-
cin nesnelerini sevdiğ ini söyleyeceğ iz. Ar ımsarsan ız, bu so-
nuncuların güzel sesleri ve renkleri ve benzeri şeyleri sevdik-
lerini ve onları  temasa ettiklerini, ancak Güzelli ğ in kendisini 
gerçek bir varl ık olarak görmeye yana şmad ıklarm ı  söyle-
mistik. 
Anımsıyoruz. 

(153) Devlet • 476C2-5. 

(154) Devlet 476C8-D4. 
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Onlara bilgeliksever yerine, in.ançsever ad ını  verirsek. öy-
leyse bu insanlar ı  gücendirmi ş  olmayaca ğı 7. Bana sorula-
cak olursa, doğ ruyu söyleyene laz ılmamas ı  gerekir. Her şey 
bir yana, gerçekten varolarun pe ş inde ko şan biri için ne diye-
cegiz? Böylelerine inançsever de ğ il de, filozof ya da bilgise-
ver ad ını  vermemiz gerekmez mi?" 155  

Görüldüğü gibi, Platon burada da bize birçok güzel şeyi, birçok adil 
şeyi, vs., seven, temasa eden adam ın inancın nelnelerini tema şa ettiğ i-
ni, yani onun bilgisinin empirik bilgiyle s ınırlı  kaldığı nı , buna kar şı n 
filozofun akı lla anla şı labilir İdeaları  temaşa ettiğ ini ve dolay ısıyla a 
priori bilgiye sahip olduğunu söylerken, bilgiyi. idea ların bilgi3iyle ve 
dolayı sıyla a priori bilgiyle sm ırlamaktad ı r. 

Onun yine olgunluk döneminin yaratısı  olan bir ba şka diyaloga 
geçerek, oradan da Platon'da bilginin nesnelerinin yaln ız ve yaln ızca 
idealar olduğunu gösteren bir pa.saj aktarabiliriz. Bu Timaeos'ta yer 
alan ve filozofun İdeaların varoluşunu ileri sürmek için kulland ığı  
birkaç temel argümandan birinin yeniden dile getirildi ğ i bir pasajd ır. 
Platon, burada şunları  söylemektedir: 

"Bilgi ve doğ ru inanç,, iki ayr ı  sın ıf oluş turuyorsa, duy ıl tara-
fından alg ılanamayan, ancak yaln ızca akıl tarafından kav-
ranabilen bu kendinden kahn idealarm kesinlikle var oldu-
ğunu söylerim; bununla birlikte, doğru inanç bilgiden hiç 
bir bakımdan farklıl ık göstermiyorsa, beden arac ılığı yla 
algı lad ığı mız her şey en kesin varl ıklar olarak görülmelidir. 
Ancak onların ayrı  olduklarını  öne sürmeliyiz, çünkü onlar 
ayrı  kökenden olup, farkl ı  bir doğaya ,ahiptirler." 156  

Yorumcular taraf ından geleneksel bir tarzda, bilginin nesneleri 
olarak idealarm varolu şunu öne süren bir pasaj diye at ıf yapılan bu 
pasajdaki temel dü şünce, Devlet'te Bölürmü ş  Çizgi Analojisine temel 
olan ana düşünceyle aynıdır. İnsan ın bilgisi söz konusu olduğunda, 
farklı  bilis tarzlar ı  gündeme gelir. Bu bilis tarzlar ından ikisi doğru inanç, 
yani empirik bilgi ve bilgi, yani a priori bilgidir. Farkl ı  özelliklere sa-
sahip olduklar ı  için, birbirlerinden farkl ı lık gösteren bu iki ayrı  bilgi 
türünün nesneleri de, birbirlerinden farkl ı  olmak durumunclad ırlar. 
Buna göre, birincisinin kökeninde duyusal şeyler ve duyu deneyi var- 

(155) Devlet 479E1--480A3. 

(156) Timaeos 51D3—El. 
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dar, diğerinin kökeninde ise İdealar ve ruhun duyu-deneyinden ba ğı m-
sız akı lyürütmesi ya da do ğrudan kavray ışı . 

Platon'un bilginin nesnelerini İdealarla s ın ırladığı  gerçeğ inden 
her şeye kar şı n kuşku duyulursa, Philebos'tan, onun bilgisinin nesne-
lerinin yaln ızca İdealar olduğu tezini en aç ık ve seçik bir biçimde ka-
nı tlayan bir pasaj ı  aktarmakta yarar vard ır. Bu pasaj, salt Platon'da 
bilginin nesnelerinin, yaln ızca İdealar olduğunu aç ık ve seçik bir biçim-
de kanı tlad ığı  için değ il, fakat ayn ı  zamanda bu tezin yer ald ığı  diyalog 
olan Philebos'un yazı lış  tarihi filozofumuzun felsefi kariyerinin sonla-
rına denk dü ş tüğü için büyük önem ta şı maktad ır. Söz konusu pasaj bu 
nedenle, Platon'un bilginin nesnelerinin yaln ızca İdealar olduğu görü-
şünü Phaidon'da ya da Devlet ve Timaeos gibi olgunluk dönemi diya-
loglarında savunmu ş  olabilmekle birlikte, bu görüş ten Theatetos'u 
kaleme almış  olduğu sıralarda vazgeçmi ş  olduğunu düşünrneye eğ ilimli 
Platon yorumcular ına, bilginin nesneleri olarak İdeaların varoluşunu 
ortaya koyan gerçek bir kan ı t diye gösterilebilir. Burada Platon, çe-
ş itli bilgi türleri oldu ğunu belirttikten sonra, en yüksek, en saf ve en 
gerçek bilgi türünü betimlemeye koyulur. O, 58A'da konuyla ilgili ola-
rak, şunları  söylemektedir: 

"Benim görü ş üne göre, en az ından, en küçük bir bilgiye 
sahip olan biri bile, nihai ve en yüksek do ğ ruları , şeylerin 
gerçek doğa m ı , değ işmez gerçekliğ i konu alan disiplinin 
en gerçek bilgiye kar şı lık geldiğ ini kabul edecektir." 157  

Bu pasajm hemen alt ında bulunan ve Sokrates'le Protarkhos ara-
sında geçen bir konu ş may ı  nakleden bölüm ise, aynen ş öyledir : 

"SOKRATES. Biraz önce bu konularla u ğra şan sanatlardan 
söz ederken, bunlar ın büyük bir çoğunluğunun ortak inanç-
ları  kulland ıklarının ve onları n yoğun çalış malar ı n ın inanç 
alanında kaldığı nın bilincinde miydin ? Birisi ara ş tırmas ı= 
doğa hakkında olduğunu söylediğ i zaman, onun hiçbir 
zaman bizi çevreleyen dünyayla, bu dünyan ın kökeni, onun 
pasif ve aktif de ğ işme tarzlanyla ilgili sorular ın ötesine git-
mediğ inden ve onun bütün ya şamın ı  bu türden ara ş tırmalar-
la geçirdi ğ inden emin olabilirsin. Bunu söylememiz gerek-
mez mi, sen ne dü şünüyorsun? 
PROTARKHOS. Kesinlikle. 

(157) Philebos 58A2-5. 
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SOKRATES. Öyleyse, adam ımızın üzerine ald ığı  araş tır-
man ın değ işmez doğ rularla hiçbir bilgisi olmay ıp, o yaln ız-
mzca varlığ a gelmekte olan ya da gelecek olan ya da gelmi ş  
olanla ilişkilidir. 
PROTARKHOS. Çok do ğru. 
SOKRATES. Onu en sağ lam ve en dakik do ğ ruluk standart-
larıyla yargılayacak olursak, değ işmeden hiçbir zaman ba ğı -
şı k olmamış , olmayan ve olmayacak olan bu şeylerden açık 
seçik herhangi bir sonuç ç ıkarsayabilir miyiz? 
PROTARKHOS. Elbette hay ır. 
SOKRATES. Buradan, kavram ın ya da değ işmez doğ rular 
üreten bilginin bu alanlara bütünüyle yabanc ı  olduğu sonu-
cu çıkar. 
PROTARKHOS. Öyle görünüyor. 
SOKRATES. Bu durumda sen ve ben, Gorgias ve Philebos, 
gerçekliğ in hakkını  vererek, konunun öbür yüzüne e ğ ilelim 
ve akı l süzgecinden geçmi ş  şu duyurunun doğ ru olup olma-
dığı na bir bakalım. 
PROTARKSOS. Hangi duyurudan söz ediyorsun? 
SOKRATES. Sabitliğ i, safi*, doğ ruluğu ve yetkin açıklık 
adını  verdiğ imiz şeyi ya her zaman var olan, de ğ işmeden hep 
ayn ı  kalan bu şeylerde ye da onlar ın en yakınlarında buldu-
ğumuz, ve geriye kalan şer şeyin önemsiz ve ikincil olmas ı  
gerektiğ i d uyurusund an. 
PROTARKHOS. Söylediğ in gerçekten de çok do ğ ru. 
SOKRATES. Tartış makta olduğumuz bu şeylere verilecek 
isimlere gelince, en ho ş  şeylere en ho ş  ve en güzel isimleri 
vermemiz gerekmez mi? 
PROTARKHOS. Bu, doğ rusu çok uygun olur. 
SOKRATES. Dü şünce ve bilgi, burada akl ımıza gelen en 
yüksek isimler değ il midir 
PROTARKHOS. Evet. 
SOKRATES. Öyleyse, bunlar nesnesi gerçek varl ık olan 
düşünme tarzı  için kullanacağmuz isimlerdir." 158  

Platon felseri kariyerinin sonlar ına doğ ru yazmış  olduğu bu diya-
logda, Devlette noesis ve episteme, burada ise phronesis ve nous adını  
(158) Philebos 58E4-59D5. 
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verdiğ i, bizim ise a priori bilgi olduğunu söylediğ imiz bilginin nesnele-
rinin yaln ızca İdealar olduğunu bir kez daha aç ık seçik olarak göster-
mektedir. Değ işenin bilgisi olamaz, yani empirik bilgi gerçek bilgi ola-
maz. Bilgi değ işmez, kendi kendisiyle daima özde ş , yani ezeli-ebedi 
olan varl ıkların ve dolay ısıyla ezeli-ebedi önermelerin bilgisidir. 

Platon'da bilginin nesnelerinin yaln ızca idealar olabilece ğ i, onun 
tarafından kaleme al ınmış  diyaloglara dayan ılarak bu şekilde kamtlan-
dıktan sonra, ş imdi ayrıntıh olarak aç ıklamak durumunda olduğumuz 
konu, bir bölümü yukar ı a. Phikbos'tan aktard ığı mız uzun pasajda 
açık seçik olarak vurgulanan bir husus olarak, bilginin nesnesinin yal-
nızca İdealar olduğu öğ retisine göre, bilginin yaln ızca ezell ebedi ve 
dolayısıyla zorunlu (zaruri) varl ıklarm, ve ezeli-ebedi ve dolay ı s ıyla 
zorunlu (zaruri) do ğ ruların ya da önermelerin bilgisi olabileceğ i konu-
sudur. Bu bağ lamda ortaya , sormak ye yamtlamak durumunda oldu-
ğumuz iki soru ç ıkar: Platon'a göre bilginin yaln ızca İdeaların bilgisi 
olması  olgusu, niçin bizi, Platon'a göre, bilginin yaln ızca ezeli-ebedi 
varlıklarm ve ezeli-ebedi do ğ rularm ya da önermelerin bilgisi olabile-
ceğ ini düşünmek zorunda b ıraknıaktad ır? Bu soruya verilecek do ğ ru 
bir yanıt, hemen ikinci soruyu gündeme getirir: Platon'a göre, bilginin 
yaln ızca ezeri -ebedî varlıklarm ve ezeli-ebedi önermelerin bilgisi olabil-
mesi olgusu niçin bize Platon'a göre, bilginin yaln ızca zorunlu varl ıkla-
rın ve zorunlu doğ ru ya da önermelerin bilgisi olabilece ğ ini düşündür-
tür ? 

Yalnızca ezell-ebedi varl ıklar söz konusu olduğunda, birinci soru-
ya doğ ru ve geçerli bir yan ıt vermek, pek zor i ş  bir olmasa gerektir, 
çünkü Platon İdealarla ilgili olarak ba şkaca her ne dü şünmüş  olursa 
olsun, İdealarm filozofumuz taraf ından değ işmez, kendi kendileriyle 
daima özdeş  olan, kalıcı  ve ezeli-ebedi varl ıklar olarak tasarland ığı  
kesin olarak bildiğ imiz birşeydir. örneğ in, daha önce ba ş ka amaçlarla 
aktard ığı mız bir pasajda. Platon İdeaların değ işmez, kendi kendileriy-
le daima özde ş  ve ezeli-ebedi olu ş lanyla ilgili olarak, şunlar ı  söylemek-
tedir : 

"O (Güzellik İdeası), herşeyden önce her zaman güzeldir, 
ve varl ığ a gelip, yok olmad ığı  gibi, ne artar ne de azal ır. 
İ kinci olarak, o bir bakımdan güzel, ba şka bir bak ımdan 
çirkin olmad ığı  gibi, ne belli bir zamanda güzel, ancak ba şka 
bir 'zamanda çirkin, ne bir şeyle ilişki içinde güzel, fakat 
ba şka bir şeyle ilişki içinde çirkin, ne de, bazıları  için güzel, 
ba şkaları  için çirkin olarak, burada güzel, orada çirkindir... 
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O, yalnız ba şı na kendinde, kendisiyle ve kendi ba şı na, ve 
daima biricik bir İdea olarak varolur; di ğer güzel şeyler, 
ondan o şekilde pay alır ki, onlar ın varoldukları  ve varlık-
tan ç ıktıkları  yerde, o ne büyür, ne küçülür, ne de herhangi 
bir değ işmeye maruz kahr." 159  

A. Wedberg bir yandan, İdeaların metafiziksel statüsünün Platon 
tarafından çoğunluk mecazi terimlerle aç ıkland ığı  için, onun İdealarla 
ilgili bu anlatımlarm ı n ne ölçüde ciddiye al ınmasın ı  istediğ ini belirle-
menin oldukça güç olduğunu söylerken, bir yandan da, Phaidon 78D-
79A, Devlet 500B-C, Phaedros 247D-E ve ayr ıca, bizim yukarıda aktar-
dığı mız Philebos 59C'deki pasaj ı  örnek vererek, bir şeyin her şeye karşı n 
apaçık olduğunu savlar: İdealar ezell-ebedidirler. 160  Öyleyse, Platon' 
un, bilginin yaln ı zca İdealar ad ı  verilen varlıkların bilgisi olduğunu dü-
şündüğü sürece, onun bilginin yaln ızca ezeli-ebedi varl ıklarm bilgisi 
olduğunu düş ündüğü çok aç ıktır. 

Platon'a göre, bilginin yaln ızca İdealar ın bilgisi olmas ı  olgusunun 
bizi niçin, Platon'a göre, bilginin yaln ızca ezeli-ebedi varl ıklarm ve eze-
li-ebedi doğ ruların ya da önermelerin bilgisi olabildi ğ ini düş ünmek zo-
runda bıraktığı  ş eklinde formüle ettiğ imiz bu sorunun birinci bölümü-
nü yan ıtlamakta en ufak bir güçlük söz konusu olmamakla birlikte, 
onun ikinci bölümüne bir yan ıt vermek hiç de kolay de ğ ildir. Çünkü 
Platon'a göre bilginin yaln ızca İdealar ın ve İdealara ili ş kin önermele-
rin bilgisi olmas ı  ve İdeaların da ezeli-ebedi varl ıklar olmaları  olgusun-
dan, Pla ton'a göre bilginin yaln ı zca ezeli-ebedi varl ıklar üzerine olan 
önermelerin bilgiyi olabileceğ i sonucu çıkmas ına kar şı n, Platon'a göre 
bilginin yalnızca ezeli-ebedi önermelerin bilgisi olabilece ğ i sonucu pek 
çıkmaz. Bunu ancak ş öyle bir örnekle gösterebiliriz: " İyi İdeas ı  Sokra-
tes tarafmdan temasa edilmektedir" önermesi ezeli-ebedi bir varl ık, 
yani İyi İdeas ı  üzerine olabilmekle birlikte, o hiç ku şku yok ki, ezdi-
ebedi bir önerme de ğ ildir, çünkü o belli bir zamanda, Sokrates'in ya şa-
mın ı  oluş turan zaman dilimlerinden baz ılar ında doğ ru olmu ş  olsa bile, 
bugün Sokrates diye biri varolmad ığı  için, kesinlikle yanl ış tır. 

Platon yorumcular ı  aras ında, Platon'a göre, bilginin yaln ızca İde-
alarm ve İdealar üzerine olan önermelerin bilgisi oldu ğunu kabul eden, 
ancak Platon'a göre bilginin yaln ızca ezeli-ebedî önermelerin bilgisi 

(159) Şölen 210E3-211B5. 

(160) Bkz., A. Wedberg, " İdealar Kuram ı", Platon'un Felsefesi Üzerine Araş t ırmalar 

(der. A. Cevizci), c. I, Ankara, 1989, s. 95. 
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olabildiğ ini kabul etmeyen bir yorumcu, görebildi ğ imiz kadarıyla, 
gerçekten de yoktur. Örne ğ in, yüzyılın en önemli Platon yorumcula-
rından biri olan F.M. Cornford, Theaitetos üzerine yazd ığı  yorumun 
sonlarında, "Öyleyse onlar ı  (İdeaları) ve onlar hakk ındaki ezeli-ebedit 
doğ ruları  bilebiliriz."161  sonucuna varırken, bir ba şka önemli Platon 
yorumcusu olan J. Brentlinger ayn ı  konuya ili şkin olarak şunları  yaz-
maktad ır : "Platon, İdealarla ilgili olgular ın her zaman ayn ı  kaldığı nı , 
buna kar şı n duyusal şeyler sürekli olarak de ğ iş tikleri için, onlarla 

hiçbir şeyin ayn ı  kalmad ığı nı  vurguluyordu (örneğ in, Kratylos 
439D ve devam ı , Phaidon 78D ve devamı ). Bunun sonucu, daha önce 
de görmüş  olduğumuz gibi, ş udur: İdealar üzerine olan önermeler, do ğ -
ruysalar eğer, her zaman doğ rudurlar, buna kar şı n, duyusal şeylerle 
ilgili olan önermeler, bellki bir zamanda do ğ ru olsalar bile, ba şka bir 
zamanda yanl ış  olacaklard ır."162  Burada bizi ilgilendiren hurus, elbet-
te ki, şu ya da bu Platon yorumcusunun ya da bu konuyu ele alan ço ğ u 
Platon yorumcusunun, Platon'da yaln ızca ezeli-ebedi önermelerin 

söz konusu olabileceğ ini düşünmesi değ ildir, ancak onların, 
Platon yaln ızca İdealar üzerine olan önermelerin bilgisini olanakl ı  
gördüğü için; filozofurt yaln ızca ezeti-edebi önermelerin bilgisini ola-
nakli gördüğünü düşünmekte hakl ı  olup olmad ıkları  ya da aynı  anla-
ma gelmek üzere, bizim Platon'a göre, bilginin yaln ızca İdealarm ve 
İdealar üzerine olan önermelerin bilgisi olmas ı . ve  İdeaların da ezeli-
ebedi varlıklar olmalar ı  olgusundan, Platon'a göre bilginin yaln ızca 
ezell-ebedi önermelerin bilgili olabilece ğ i sonucuna nas ıl geçebileceğ i-
miz hususudur. 

Bu güçlüğü a şmanın öyle san ıyoruz ki tek yolu, Platon'u bilgisine 
sahip olabileceğ imiz önermelerin yaln ızca, İdealar üzerine olan öner-
meler olduğunu söyleyen biri olarak yorumlarken, bunu bilgisine sahip 
olabileceğ imiz önermelerin, bir bütün olarak ve yaln ızca İdealar üze-
rine olan önermeler oldu ğu anlamına gelecek şekilde dü şünmektir. 
Çünkü bunu yapmad ığı mız takdirde, bilgisine sahip olabilece ğ imiz 
önermeleri İdealar üzerine olan önermelerle sm ırlarken, Pla ton onlar ı  
bu şekilde smırlamış  olmayacakt ır. Nitekim, N.P. White bu bağ lamda, 
Platon'un epistemolojisinde, duyusal varl ıklar üzerine olan hemen tüm 
önerme ve zihin hallerinin ayn ı  zamanda İdealar üzerine olan önerme ve 
zihin halleri olduğunu öne siirmüştür163 . Buna göre, örneğ in "Sokrates 

(161) Bkz., F.M. Cornford (1989), s. 301. 

(162) Bkz., J. Brentlinger (1972), s. 122. 

(163) Bkt., N.P. White (1976), s. 71. 
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çirkindir" önermesi analiz edildi ğ i zaman, onun Sokrates ad ında, Milat-
tan önce be ş inci yüzyılda Atina'da ya şamış  bir filozoftan, yani duyusal 
bir varl ıktan ba şka, Çirkinlik İdeas ı  üzerine olan bir önerme olup, 
onun birincinin ikinciden pay ald ığı n ı  ya da ikinciyi taklit etti ğ ini dile 
getirdiğ i kolayca görülecektir. Bu durumda, Platon'un bilgisine sahip 
olabileceğ imiz önermeleri yaln ızca, İdealar hakk ında olan önermelerle 
sınırlamas ı , bu çerçeve içinde, Sokrates'in çirkin oldu ğunun bilgisine 
sahip olma olas ı lığı n ı  d ış ta bira kmayacakt ır. 

Buradan da anla şı lacağı  gibi, Platon'a bilgisine sahip olabilece ğ i-
miz önermelerin yaln ızca, İdealar üzerine olan önermeler oldu ğu gö-
rüşünü atfetme nedenimiz, onun Sokrates'in çirkin oldu ğunun bilgisi-
ne sahip olmam ızı  olanakl ı  görebilmesine kar şı  çıkış  nedenimizle ör-
tüşmektedi ı . Bundan dolay ı , Platon'un önermelerin bilgisiyle ilgili 
görü şünü ş imdi rahatl ıkla, bilgisine sahip olabilece ğ imiz önermelerin 
salt, bütünüyle ve yaln ızca İdealar üzerine olan önermeler oldu ğu gö-
rüşü olarak düzeltebiliriz. Bu düzeltmeden ise, Platon'un bilginin İde-
alarm bilgisi oldu ğunu savundu ğu sürece, onun bilgisine sahip olabile-
ceğ imiz önermelerin yaln ı zca, ezell-ebedi önermeler oldu ğuna inand ığı  
sonucu çıkar Çünkü bir önermeye ili şkin realist doğ ruluk değeri anlay ışı  
salt, o önermenin kendisine dair olduğu şey. nesne ya da varl ık bir de-
ğ işmeye uğrarsa eğer. değ iş ir. Örneğ in, "İyi İdeas ı  Sokrates tarafından 
temaş a edilmektedir" önermesinin do ğ ruluk değeri, yaln ızca iyi ideas ı  ya 
da Sokrates'ten biri, ikincisi birincisini bundan böyle tema ş a edemeye-
cek şekilde, bir değ işmeye uğ rarsa, değ iş ir. Oysa, Platon'a göre, duyusal 
şeyler her zaman her bak ımdan değ iş tikleri, ve yaln ızca ve bütünüyle 
İdealar üzerine olan önermeler, de ğ işmez ve ezell-ebedi varl ı klar üze-
rine oldukları  için, yalnızca ve bütünüyle İdealar üzerine olan önerme-
lerin doğruluk değeri hiçbir zaman değ işmez; bundan dolay ıdır ki, 
onlar ezeli-ebedi önermelerdir. Ş u halde, yaln ızca İdeaları  ve yaln ızca 
ve bütünüyle İdealar üzerine olan ezeli-ebedi önermeleri bilebiliriz. 

Zorunlu (zaruri) varl ıklar ve zorunlu önermelerle ilgili soruyu ya-
nıtlamaya geçmezden önce, yukar ıda ula ş tığı = sonucu, yani Platon' 
un epistemolojisinde, yaln ızca İdealar ı , ve yaln ı zca ve bütünüyle Ide-
alar hakkında olan ezeli-ebedi önermeleri bilebileceğ imiz sonucunu 
temellendirmek için, daha önce k ısaca değ indiğ imiz bir konuya döne-
rek, Platon'un do ğ ruluk anlayışı nın realist bir do ğ ruluk anlayışı  oldu-
ğunu ayrıntı lı  olarak göstermemiz gerekmektedir. 

Onun doğ ruluk anlayışı , herşeyden önce, tutarl ılık olarak tan ım-
lanabilecek bir doğ ruluk anlayışı  değ ildir. Bu husus, Kratylos'un adko- 
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yucunun yanl ış a düşmediğ i, ancak varolan şeylere doğ ru ad verdiğ inin 
en büyük kan ı tı nm, onun verdiğ i adların bütünüyle tutarl ı  olmas ı  ol-
duğunu söylediğ i, Kratylos 436C-E'de açıklıkla ortaya konur. Platon 
adların Kratylos'un söylediğ i gibi tümüyle tutarli olmad ığı nı  gösterme-
ye geçmezden önce, onun tutarl ı lığı n yeterli bir doğ ruluk ölçütü oldu-
ğu şeklindeki önerisine ş öyle yanıt verir: 

"Ancak, aziz dostum Kratylos, bu bir yan ıt değ ildir. Çünkü 
o ilkinde işe yanlış la ba ş ladıysa, geri kalanlar ı  baş langıçta-
ki yanlış la ve birbirleriyle uyu ş turmak zorunda kalm ış  ola-
bilir; bundan korkunç hiçbir şey yoktur; ayn ı  şekilde geo-
metrik şekillerde de, çizim i ş inin ilk ba ş larında ortaya, ç ıkan 
çok küçük ve gözle görülemez bir sapma, yanl ış m tutarl ı  
olarak onu izleyen ç ıkarsamalarda da'. devam etmesine ne-
den olur. İnsanların temel düşünceleri ve ilk ilkeler üzerinde, 
onların doğ ru bir biçimde ortaya konup konmad ığı nr gör-
mek için, uzun uzad ıya durmasm ın ve onlara çok dikkat et-
mesinin nedeni budur. Onun ilk ba ş langıçlan dikkatle ince-
lendiğ i zaman, geri kalan her şey 'çorap sökü ğü gibi gele-
cektir.' ,164  

Bu pasaj ı , Platon'un bir ismin, onun ancak ve ancak adkoyucu 
tarafından verilmi ş  diğer isimlerle tutarl ı  olması  durumunda doğ ru 
olacağı  görüşünü hiçbir şekilde paylaşmad ığ mın güçlü bir kan ıtı  ola-
rak görebiliriz. Dahas ı , diyalogun ba şı nda, o önermelerin do ğruluk ve 
yanlış liklann ı n bir şekilde o önennedeki isimlerin doğ ruluk ve yanl ış -
lığı na bağ lı  olduğu tezini öne sürdüğü için, ı 65  Platon'un bir önermenin, 
onun kiş inin doğ ru olduğuna inandığı  diğer önermelerle tutarl ı  oldu-
ğu takdirde, doğ ru olaca ğı nı  savunan görü şe karşı  çıktığı nı  kolayca 
kabul edebiliriz. 

Platon'un doğ ruluk anlay ışı  anti-realist ve dolay ısıyla sübjektif 
bir doğ ruluk anlayışı  da değ ildir. Bu, onun gerek Kratylos'ta ve gerek-
se Theaetetosta., Protagoras' ın ölçü-insan diye bilinen ö ğ retisini reddet-
sinden bellidir. Protagorasç ı  öğ retinin Theaetetos'ta 

"sen ve ben birer insan oldu ğumuza göre, herhangi bir şey 
benim için tıpkı  bana göründüğü gibi, senin içinse, t ıpkı  sa-
na göründüğü gibidir."166  

(164) Bkz., Kratylos 436C7—D7, 

(165) Kratylos 385B-C. 

(166) Theaete;os 152A3-4. 
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şeklinde tan ımlanan versiyonu, Platon'un ayn ı  öğ retiye ili şkin olarak 
Euthydemos'ta öne sürdüğü, 

"yanlış  inanç diye bir şey yoktur." 167  

yorumuyla birle ş tirildiğ i zaman, ortaya ş öyle bir doğ ruluk anlay ışı  
çıkar: "Bir önerme, bir kimse onun do ğ ru olduğuna inanıyorsa eğer, 
doğ rudur." Protagoras' ın söz konusu doğ ruluk anlayışı  kökten bir 
biçimde anti-realist ve sübjektif bir do ğruluk anlay ışı  olup, o doğ ru-
dan doğ ruya kendisinin ölçü-insan ö ğ retisinin bir sonucudur. Platon 
işte bu ölçü-insan ö ğretisine kar şı  çıkarken, anti-realist ve dolay ısıyla 
da sübjektif bir do ğ ruluk anlay ışı na karşı  ç ıkmaktad ır; nitekim, Euthy-
demos'ta, bu öğ retiyi kabul eden Dionysodoros, Sokra tes taraf ından çok 
güç durumlara sürüklenir, 168  Kratylos ve Theaetetos'ta ise, Platon Pro-
tagorasç ı  öğretinin, herkesçe kabul edilen bir görü ş  olarak, "baz ı  in-
sanların diğerlerinden daha bilge oldu ğu" görüşüyle çeliş tiğ ini gösteren 
kamtlamalar öne sürer 169. Ve nihayet, o yine Theaetetos'ta, ölçü-insan 
öğ retisinin Herakleitosçu ak ış  öğ retisiyle birie ş tirilmesinin, ki bu iki 
öğretinin birleşmesinde, Platon'a göre, zorunluluk vard ır, doğal sonu-
cunun dilin olanaksızlığı ndan ba şka bir anlama gelmediğ ini açık seçik 
bir biçimde ifade ederm. 

Platon'un kar şı  çıktığı  diğer bir do ğ ruluk anlayışı  da, bir önerme-
nin doğru olduğuna, çok sayıda insan ya da insanlar ın büyük çoğunluğu 
ya da sözde uzmanlar tarafından inan ı ldığı  zaman, o önermenin doğ ru 
olduğunu öne süren doğ ruluk anlayış tır. Bu konuyla ilgili olarak Lak-
hes'ten seçtiğ imiz bir örneğ i verebiliriz. Burada, Lysimakhos ve Mele-
sias güre ş  sporunun çocuklar ının fiziksel ve bu arada tinsel geli ş imine 
katkı  yapıp yapmayaca ğı  konusunda görüş lerini almak üzere, "2ama-
nın en ünlü askerlerinden ikisi" olan Nikias ve Lakhes'i, bir güre ş  gös-
terisi izlemeye davet etmi ş tir. Lakhes bu konuda kendi görü ş lerini söy 
lemesi için Sokrates'i de davet eder ve Sokra tes te, bu konuda söyleye 
bilecek bir şeyleri olmas ı  durumunda, daveti memnuniyetle kabul ede-
ceğ ini bildirir. Ancak Lysimakhos, Nikias ve Lakhes'ten ba şka, Sokra-
tes'in de kendi çocuğunun fiziksel eğ itimi konusundaki görü ş lerini al-
mazdan önce, Sokrates'in de, t ıpkı  askerler gibi, bu konu üzerinde uz- 

(167) Euthydemos 286D4. 

(168) Euthydemos 287E. 

(169) Bkz., Kratylos 386C; Theaetetos 171D; 177C-179 B. 

(170) Theatetos 181B-183 Bkz., A. Cevizci, "Plato 'un Alg ıyı  Eleş tirisi", Felsefe Dergisi, 

3(1987), s. 49. 
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manlığı  olup olmad ığı n ı  öğ renmek hususunda ısrarl ı  olur171 . Askerler-
den Nikias, Sokrates'in kendisinin çocu ğunun eğ itimine yard ı mcı  
olduğunu, buna kar şı n Lakhes ise, onun Delios'taki sava ş ta çok iyi 
bir biçimde çarp ış tığı nı  ve büyük bir cesaret gösterdi ğ ini söyler. Asker-
lerin ve Sokrates'in konu üzerindeki uzmar ı l ıklar ı  bu şekilde. Lakhes 
ve Nikias' ı n meslekleriyle, Sokrates'in de askerlik hizmetinde göster-
diğ i cesaretle tescil edilir. Ancak Platon'un beden e ğ itimindeki uzman-
lığı , salt bedeni konu alan ve askerlik sanat ından tümüyle bağı msız 
olan ayr ı  bir uzmanl ık olarak gördüğü bilindiğ ine göre, bu üçünün 
yani Nikias, Lakhes ve Sokrates'in konuyla ilgili olarak, gerçek de ğ il 
de, bir sözde uzmanlar toplulu ğu olu ş turduklar ı  açıktı r.Bu sözde 117- 

manlardan ikisinin. Nikias ve Lakhes'in ayn ı  konuda birbirleriyle çe-
lişen görüş ler öne sürmeleri üzerine, Sokrates, Lysimakhos'un Lakhes 
ve Nikias' ın görüş lerinden birini seçerek do ğ ru bir karar vermede ken-
disine yard ım etme arzusunu aç ığ a vurunca, ona şu şekilde hitap eder: 

SOKRATES. Yoksa çoğunluğun görüş ünü mü kabul ede-
ceksin. Lysimakhos ? 
LYSİ MAKHOS. Niçin etmeyeyim, Sokrates? Ba şka ne 
yapabilirim ki? 

SOKRATES. Sen de mi böyle yapacaks ın, Melesias? Çocu-
ğunun jimnastik eğ itimi üzerinde bilinçli olarak dü şünüyor 
olsayd ın, içimizden çoğunluğun görü şünü oluş turan görü şü 
mü takip edecektin, yoksa beden e ğ itimi konusunu enine 
boyuna ö ğ renirken, usta bir ö ğ retmenin eğ itiminden geçmiş  
birinin görüşünü mü? 

MELESİAS. Tabii ki sonuncusunun görü ş ünü... Böylesi 
çok daha makül olurdu. 

SOKRATES. Onun oyu, hiç ku şku yok ki, bizim dördümü-
zün oyundan çok daha de ğerli olacaktı . 
MELES İAS. Elbette. 

SOKRATES. Öyleyse, ş imdi üzerinde bilinçli olarak dü-
şündüğümüz konuda, içimizden birinin uzman olup olmad ı  
ğı n ı  sormam ı z gerekmez mi? içimizde böyle bir uzman var-
sa, geri kalanlar ın ne dediğ ine hiç bakmaks ızın, yalnızca 
onun öğüdünü dinleyelim; yok, içimizde böyle bir uzman 
yoksa, görü ş üne başvurmak üzere, böyle bir uzman ı  arama-
ya koyulahm." 1 72  

(171) Lakhes 180C. 

(172) Lakhes 184D5-185A3. 
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Burada Sokrates taraf ından dile getirilen husus çok aç ıktı r. -üç 
sözde uzmandan ikisinin bir şeye inanmas ı , o şeyin doğ ruluğurun hiç-
bir şekilde yeter ko ş ulu olamaz. Ona göre, gerçek uzman ı n, yani ilgili 
konuda gerçek bir bilgisi olan ın, bir ba şka deyiş le o konuda doğ ru bir 
zihin haline sahip olan ki ş inin görü ş üne ba şvurmak gerekmektedirl 73 . 
Lakhes'teki bu pasaj da bize, Platon için bir önermenin elbette ki önce 
olguların incelenip ara ş tırılmas ı  koş uluyla, olguların önertnenin olduk-
larını  söylediği gibi olmaları  durumunda, doğ ru olduğuna inandığı n ı  
dolaylı  olarak göstermektedir. 

Bu dolayl' verilerden, Platon'un do ğ ruluk anlay ışı nın realist bir 
doğ ruluk anlayışı  olduğunu gösteren doğ rudan kan ıtlara geçecek olur 
sak, onun Kratylos'ta Protagorasç ı  ölçü-insan ö ğretisiyle Herakleitos-
çu akış  öğretisini reddettikten sonra söylediklerine bir kez daha göz 
atmakta büyük yarar vard ır. Pratogorasç ı lığı  baz ı  insanların diğerlerin-
den daha bilge, buna kar şı n Herakleitosçuluğ u da diğefierinin kötü 
olduğu yerde, baz ı  insanların iyi olduğu temeli üzerinde çürütü şünün 
ard ından, Platon, Sokrates'in a ğzından, burada şunlar ı  söyler. 

"Ancak her ikisi de do ğ ru olmay ıp, ş eyler bireylere göreli 
değ il (Protagoras' ın anlay ışı ) 've her şey e ş it olarak ayn ı  
anda ve daima Irr şeyin bir parças ı  olmazsa (Herakleitos'un 
anlayışı ), onların kendilerine özgü bir do ğaya ve sabit bir 
öze sahip olduklar ı  kabul edilmelidir; onlar, bizimle ilişki 
içinde değ ildirler ya da bizim taraf ı mı zdan etkilenmezler, 
bizim kaprisimize göre de ğ işmezler; onlar, bizden ba ğı msız-
dırlar."I 74  

Bu pasaj, hemen ve kolayl ıkla görüleceğ i gibi, onun realizminin 
çok aç ı k bir ifa.desidir. Platon'a göre, d ış  dünya (pragma) nesneld ir. ya-
ni gerçekte olduğu gibidir ve onu bilen insan zihninden, bilen özr en ir 
ona bakış  tarz ından mutlak olarak ba ğı msızd ır. Bunu, Platon'un yine 
aynı  diyalogda, bir ismin ne zaman do ğ ru ve ne zaman yanl ış  olduğu 
konusunda söyledi ğ i şey lerle birle ş tirdiğ imiz zaman, Platon'un realist 
doğ ruluk arlay ışı yla ilgili olarak daha aç ık seçik bir fikir edinebili-
riz. O, Kratylos 430A-D'de ş öyle konuş maktadı r: 

"SOKRATES. Buna ek olarak ismin, şeyin bir taklidi oldu-
ğunu da kabul edecek misin? 

(173) Lakhes 184E8. 

(174) Kratylos 386D8-E4. 



' 86 	 AHMET CEVIZCI 

KRATYLOS. Kesinlikle. 

SOKRATES. Ayrıca resimlerin de, ş eylerin farkl ı  bir biçim- 
de gerçekleşen taklitleri oldu ğunu söyleyeceksin, de ğ il mi? 
KRATYLOS. Evet. 
SOKRATES. Haklı  olabileceğ ine inan ıyorum. Ancak seni 
tam olarak anladığı mı  söyleyemem. Bana bu taklit türlerin-
den her ikisinin de -hem resimleri ve hem de sözcükleri kas-
tediyorum- taklidi olduklar ı  şeylere tam tam ına ayn ı  şekilde 
yüklenebilir ve uygulanabilir olup olmad ığı n ı  söyle! 
KRATYLOS. Kesinlikle ayn ı  şekilde yüklenirler. 
SOKRATES. Öyleyse, konuya önce şu şekilde yakla ş . Er-
keğ in kopyasını  erkeğe ve kad ın ın kopyasını  da kad ına yük-
leyebilirsin. 
KRATYLOS. Elbette. 
SOKRATES. Ve bunun tersine olarak, erke ğ in kopyas ın ı  
kad ına ve kadının kopyasını  da erkeğe yükleyebilirsin. 
KRATYLOS. Çok doğ ru. 
SOKRATES. Söz konusu yükleme tarz ından her ixisi de 
doğ ru mudur, yoksa bunlardan yaln ızca birincisi mi doğ ru-
dur? 
KRATYLOS. Yaln ızca birincisi do ğ rudur. 
SOKRATES. Yani, her birine ona ait ve ona benzer olan ı  
atfetmekten olu şan yükleme tarz ı  doğ rudur. 
KRATYLOS. Benim görü şüm budur. 
SOKRATES. Öyleyse, birbirimizin dostu oldu ğumuza göre, 
konuya ilişkin olarak daha sa ğ lam bir kavrama sahip olma-
mızı  çok arzu ettiğ imden, görüşümü sana söylememe izin 
ver. İ ster şekiller, isterse isimler söz konusu olsun, birinci 
yükleme tarz ını  doğ ru, ikinci yüldeme tarz ını  ise yanlış  diye 
niteliyorum." 175  

Demek ki, Platon'a göre, isimler d ış  dünyadaki varl ı klarm taklit 
ya da kopyalar ı  olup, dış  dünyadaki bu varl ıklara yüklenirler; d ış  dün-
yadaki varlıklar ise nesneldirler, bir ba şka deyiş le, onlar insan zihnin-
den, insanın onlara bakış  açıs ı  ya da yakla şı m tarz ından mutlak ba- 

(175) Kratylos 430A10-D7. 
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ğı rns ız olarak her ne ise odurlar. Bir isim, öyleyse, Platon'a göre, nes-
nel dünyan ın bir parças ının taklit yz da kopyas ıdır. O, buna ek olarak, 
bir ismin, nesnel dünyan ın o ismin kendisine yüklendi ğ i parças ının is-
min gösterdiğ i gibi olması  durumunda doğ ru olduğunu söylemektedir. 
Buna göre, örneğ in "Theaetetos" isminin Milattan önce dördüncü yüz-
yılda Atina'da ya ş amış , Akademi'nin gözde bir ö ğ rencisi olduktan ba ş -
ka, genç ya şta ölmü ş  bir adamı  taklit etmesi, yans ıtmas ı  ve göstermesi 
durumunda, bu isim, söz konusu nesnel dünyan ın bir adam olan par-
ças ına yüklenirse, doğ rudur. Ismin doğ ruluğu, ş u halde, nesnel dünya-
nın, o ismin kendisine yüklendiğ i parças ının doğasına bağ lıd ır. Isim 
kendisinin yüklendiğ i varlığı n doğasını  taklit' eder, yansit ır, gösterir 
ya da ona kar şı lık gelirse, doğ rudur. Yok e ğer isim, kendisine yüklen-
diğ i varlığı n doğasını  taklit etmez, yans ıtmaz, göstermez ya da ona 
karşı lık gelmezse, yanl ış tır. Demek ki, Kratylos'ta, doğ ru bir isim nes-
nel olarak ismin olduğunu söylediğ i gibi olan bir şeyin, bir varl ığı n 
varoluş unu gerektirmektedir, 

Platon'urı  bu realist doğ ruluk anlay ışı , hiç ku şkusuz, yaln ızca isim-
ler için geçerli de ğ ildir. Biraz önce aktard ığı mız pasaj ın hemen alt ında, 
Platon tümce ya da önermelerin do ğ ruluğuyla ilgili olarak da, şu notu 
düşmektedir 

"Öyleyse, nas ıl ki isimlerin yanl ış  yüklenmesi söz konusuysa, 
filler için de yanlış  yükleme söz konusu olabilir ve isimlerle 
fiiller için geçerli olan, isimlerden ve fiillerden meydana gelen 
tümceler için fazla fazla geçerlidir." 176  

Buradan da anla şı lacağı  gibi, Platon'un önermelerin do ğ ruluğuna 
ilişkin açıklaması , onun isimlere ilişkin aç ı klamas ında!' hiç farkl ı  de-
ğ ildir. Buna göre, do ğ ru önerme, diyalogun ba şı nda da belirtildi ğ i 
gibi, 177  "varolan şeylerden ya da olgulardan, varolduklar ı  biçimiyle 
söz eden" ya da "varolan şeylerin varolduklar ın ı  dile getiren" önerme-
din F'laton ayn ı  konuyu Sofisete yeniden ele alarak, "Theaetetos oturu-
yor" ve "Theaetetos uçuyor" gibi, biri do ğ ru diğeri yanl ış  iki önerme 
seçmek suretiyle, önermelQrden birincisinin Theatetos'a ili şkin olarak 
gerçekte olan şeyleri söylediğ i için doğru, buna kar şı n ikincisinin ise, 
Theaetetos'a ili şkin olarak gerçekte olan şeylerden farkl ı  olan şeyler 
söylediğ i için yanlış  olduğunu gösterir. 178  Buna göre, "Theatetos oturu-
yor" önermesi, Theaetetos'a ili şkin olarak, onun otwına,kta olduğunu 

(176) Kratylos 431B5—C1. 
(177) Kratylos 385B7-8. 
(178) Sofist 262E6-263D4. 
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söylediğ i ve Theaetetos ta gerçekte oturmakta oldu ğu için doğrudur. 
Oysa, "Theaetetos uçuyor" önermesi, Theaetetos'a ili şkin olarak, onun 
uçmakta olduğunu söylediğ i, Theaetetos ise oturmakta oldu ğu için 
yanlış t ı r. Burada da, bir önermenin do ğ ruluğ u, tıpk ı  bir ismin doğ ru-
luğu gibi, nesnel bir dünyan ı n gerçekte nas ıl olduğ una bağ l ı d ır. Son 
olarak, yire Sof isete doğ ru ve yanlış  önermenin nas ıl tan ımlanaca ğı nı  
konu edinen pasaj ın hemen ardından, Platon dianoia, doxa ve phantasia 
ad ı  verilen zihin hallerini, ruhun kendi kendisiyle yapt ığı  sessiz bir ko-
nuşmaya benzetir ve bu zihin hallerinin önermelerle ayn ı  şekilde doğ -
ru ya da yanl ış  olduğu sonucuna varır. 179  Bütün bu pasajlarm da gös-
terdiğ i gibi, Platon'a göre, bir isim (onoma). bir önerme (logos ) ya da 
bir zihin hali (pathema) ancak ve ancak isim, önerme ya da zihin hali 
nesnel bir dünyaya kar şı lık gelirse, ya da dünyay ı  nesnel olarak oldu ğu 
şekilde gösterirse eğer, doğrudur. Bir ba ş ka deyiş le, bir isim, önerme 
ya da zihin halinin doğ ruluğu, Platon'a göre, nesnel bir dünyan ın var-
oluş unu gerektirmektedir. 

Platon'a göre, bilginin nesnelerinin yaln ızca İdealar ve idealar 
üzerine olan önermeler olmas ı  olgusununun, niçin bize Platon'a göre, 
bilginin yaln ızca ezell-ebedi varl ıklarm, ve bir bütün olarak ve yaln ızca 
ezell-ebedi varl ıklarla ilgili önermelerin bilgisi olabilece ğ ini düşündür-
düğü şeklindeki birinci sorumuza getirdi ğ imiz yan ı t ı  bu şekilde, onun 
doğ ruluk anlayışı nın realist bir anlay ış  olduğunu kan ı tlayarak temel-
lendirdikten sonra -çünkü yan ı tımız yaln ız ve yaln ızca, Platon'un do ğ -
ruluk anlayışı nın realist bir anlay ış  olmas ı  durumunda geçerli olacak-
t ı- yan ıtlamay ı  şu ana ertelediğ imiz ikinci sorumuza geçebiliriz. Pla-
ton'a göre bilginin yaln ızca ezelf-ebedi varl ıklarm ve ezeti-ebedi öner-
melerin bilgisi olabilmesi olgusu, niçin bizi, Platon'a göre bilginin yal-
nızca zorunlu varl ıkların ve zorunlu önermelerin bilgisi olabilece ğ ini 
düşünmek durumunda b ırakmaktad ır ? 

Burada da, Platon'un bilginin nesnelerinin yaln ızca İdealar ve 
İdealar üzerine olan önermeler ya da do ğ rular olabileceğ i tezinin, bil-
ginin yaln ızca zorunlu (zaruri) varl ıklarm ve zorunlu önermelerin bil-
gisi olabileceğ i teziyle eşdeğer olduğunu öne süren yorumcular bulun-
duğunu görüyoruz. Örne ğ in, bu yorumculardan biri olan J. Bretlinger 
"Platon, bilginin zorunlu doğ rularm bilgisi olduğunu ve tikellerin bu 
türden bir bilginin nesneleri olamayaca ğı nı , hiç kuşku yok ki, düşünü-
yordu. "18°  derken. bir diğeri, G. Vlastos konuyu modern terminoloji- 

(179) Sofist 264B2-3. 
(180) Bkz., J. Brentlinger (1972), s. 121-122. 
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den yararlanarak ş u şekilde yorumlamaktad ır: "S2 (yani, "Oç bir tek 
sayıd ır" önermesi) S1'den (yani, "Simrnias Sokrates'ten daha uzun 
boyludur" önermesinden) öyle kökten bir biçimde farkl ı l ık gösterir ki, 

Platon Bat ı  düş üncesi tarihinde bu farkl ı l ığı n bilincine varan ilk ki ş i-
dir. Bu farkl ı lığı  ortaya koyman ın bir şekli, S2'nin bizi, Sl'in kendisiyle 
sın ırl ı  olduğu olumsal dünyadan ç ı kartıp, mantiksal zorunlulu ğun 
dünyas ına ta şı d ığı n ı  söylemektir. Bu özel terrninoloji, hiç ku şku yok 
ki, Platon'un kulland ığı  terminoloji değ ildir. Ancak o da, S I ve S2'den 
her ikisinin de doğru olmakla birlikte, Srin yaln ızca doğ ru bir inanç 
olabildiğ i yerde, S2'nin, sözcilğ ün Platon için söz konusu olan en güçlü 
anlamı  içinde, bilgiye kar şı l ı k geldiğ ini söylediğ i zaman, kendi dilinde 
bizimle tam tam ına ayni şeyi söylüyordu." 181  

Burada bizi ilgilendiren husus, daha önce de belirtmi ş  olduğ umuz 
gibi, bir kez daha Platon'a bilginin nesnelerinin yaln ızca İdealar ve 
İdealara ili şkin önerme ya da do ğ rular olduğu öğ retisini atfeden şu ya 
da bu Platon yorumcusunun, onun bu ö ğretisinin, bilginin yaln ızca 
zorunlu varl ıklarm ve zorunlu önermelerin bilgisi olabilece ğ i öğ retisi-
ne eşdeğer olduğunu saviamas ından çok, onlar ın ve bu arada bizim, 
Platon'da İdeaların ve İdealara ili ş kin doğ ru ya da önermelerin bilgi-
sinden zorunlu varl ıkların ve zorunlu önermelerin bilgisine geçi ş te hak-
l ı  olup olmad ığ nınz, sağ lam temellere dayan ıp dayanmad ığ' ımız husu-
sudur. 

Herşeyden önce, bilginin yaln ızca İdeaların ve İdealara ili şkin 
doğ ruların bilgisi olduğu öğretisinin, daha önce de göstermi ş  olduğ u-
muz gibi, bilginin yaln ızca ezdi-ebedi varl ıklarm ve ezeiLebecti öner-
melerin bilgisi olduğu öğ retisiyle aynı  olmas ından yola ç ıkarak, tüm 
ezeP-ebedi varl ı k ve önermelerin ayn ı  zamanda zorunlu varl ı k ve öner-
meler olduğu düşüncesiyle, bilgiyi yaln ızca İdealarm ve İdealara ili ş -
kin doğrularm bilgisiyle s ınırlayan epistemolojik anlay ışı n bilginin 
yaln ı zca zorunlu varl ıkların ve zorunlu önermelerin bilgisi olduğ u 
öğretisine eşdeğer olduğunu öne sürrnenin hiçbir şekilde olanakl ı  
olmadığı na dikkat çekmemiz gerekir. Çünkü tüm ezell-ebedi varl ık 
ve ezelî-ebedî önermelerin ayn ı  zamanda zorunlu varl ık ve zorunlu 
önermeler olabilmeleri söz konusu olamaz. Bunu, "Theaetetos M.Ö. 
400 yı lın ın, 22 Haziran günü, saat 14.00 de ta ş  üzerinde oturuyor" 
önermesini inceledi ğ imiz zaman, kolayca anlayabiliriz. Bu önerme do ğ -
ru bir önerme ise, ş imdiye kadar hep doğ ru olmu ş  olduğu ve bundan 

(181) Bkz., G. Vlastos (1965b), s. 12. 
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sonra da hep doğru olacağı  için, ezell-ebedi olarak do ğ rudur. ancak 
onun zorunlu olarak doğru olmadığı , yani zorunlu bir do ğ ru olmadığı  
da ayn ı  ölçüde açıktır, çünkü Theatetos'un M.Ö. 400 y ı lının 22 Hazi-
ran günü saat 14:00'de oturmay ıp, ayakta durduğu olanakh bir dünya-
dan söz• etmek her zaman mün ıkündür. Tüm zorunlu varl ık ve öner-
rnelerin ayn ı  zamanda ezeli-ebedi olduklar ı  doğru olmakla birlikte, 
tüm ezdi-ebedi varl ık ve önermelerin ayn ı  zamanda zorunlu olmalar ın-
dan, yukarıda verdiğ imiz örneğ in de gösterdiğ i gibi, söz edilemez. Öy-
leyse, Platon'a göre, bilginin yaln ızca idealarm ve salt ve bir bütün ola-
rak idealar üzerine olan önermelerin bilgisi oldu ğu tezinden, bilginin 
yalnızca zorunlu (zaruri) varl ıkların ve zorunlu önermelerin bilgisi ol-
duğu tezine nas ıl geçebiliriz? 

Bu geçiş i sağ layabilmenin tek yolu, kolayca anla şı lacağı  gibi, Ide-- 
alarm olduklarından ba şka türlü olamayan, her ne ise mutlak olarak 
o olan varl ıklar olduklarını  gösterebilmektedir. Bunu ise yine, daha 
önce duyusal şeylerle idealar aras ındaki ayrımı  ontolojik ve epi3temo-
lojik bak ımdan incelerken birçok kez yapm ış  olduğumuz gibi, dolay-
l ı  yoldan giderek, yani önce duyusal varl ıklan tartış arak yapabiliriz. 
Bir başka deyiş le, kleaların ne oldukların ı  açık seçik olarak gösterebil-
inek için, bir kez daha duyusal nesnelerin ne olamad ıklarını  göstermek-
te yarar vard ır. 

Phaidon'un sonlarına doğ ru Platon, Simmias' ın nas ıl aynı  anda 
hem uzun ve hem de k ısa olabildiğ ini açıklarken, şunları  söyler: 

"'Ancak Simmias Sokrates'in boyunu a şıyor' sözünün bu 
konuda gerçeğ i dile getirmediğ ini hiç kuşkusuz, kabul eder-

sin. Çünkü Simmias doğası  itibariyle, yani bizzat Simmias 
olmaktan dolayı  değ il de, her nas ılsa, sahip olduğu Uzunluk 
sayesinde daha uzundur. ,, ı  82 

Platon'un daha önce değ iş ik versiyonlarnu ya da formülasyonla-
rım gördüğümüz aynı  temel dü şünceyle burada dile getirmekte oldu ğu 
husus, açıkça, Sinunias, Simmias olarak ya da Simmias olman ın bir 
sonucu olarak değ il de, her nas ılsa Sokrates'in yan ında bulunmanın 
bir sonucu olarak uzun olduğu için, Simmias'm aynı  anda hem uzun ve 
hem de kısa olabildiğ i hususudur. Bir ba şka deyiş le, uzunluk Simmias' 
ın özsel bir özelliğ i olmay ıp, daha çok ar ızi bir özelliğ i olduğundan, 
ya da ayn ı  anlama gelmek üzere, Simmias zorunlu olarak uzun olma-
d ığı ndan, o ayn ı  zamanda hem uzun ve hem de k ısa olabilmektedir. 

(182) Phaidon 102B8-C2. 
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Uzunluk Simmias'ın özsel değ il de, daha çok anzi bir özelliğ i ol-
duğ u için, onun ayn ı  anda hem uzun ve hem de k ısa olabilmekliğ i hu-
susu büyük önem ta şı r, Çünkü Devlet'in inanç-bilgi ayrımı  üzerine 
olan, daha önce incelediğ imiz, bölümünde, Platon duyusal ş eylerin 
bilgisi olamayacağı nı  söylerken, o bunun nedeni olarak, daha önce 
de görmüş  olduğ umuz gibi, duyusal şeylerin ayn ı  anda iki kar şı t yük-
leme birden sahip olabiln ıesini vermektedir: 

"Bu, küçük ve büyük, a ğı r ve hafif şeyler için de geçerlidir; 
onlara (duyusal şeylere) yüklecliğ imiz bu özelliklerden her-
hangi biri, onlara kar şı tından daha fazla yüklenebilir mi? 
Hayır, bu ş eylerden her biri kar şı tlarm her ikisinden de pay 
ahr." 183  

O, burada duyusal bir varl ığ a ona ayn ı  zamanda ilgili yüklem ya 
da özelliğ in karşı tın ı  atfetmeden, yükleyebilece ğ imiz hiçbir özellik ya 
da yüklem bulunmad ığı nı  söylemektedir. Bunu, Phaidon'dan yukar ı -
da aktard ığı mız pasajla birle ş tirdiğ imiz zaman, duyusal bir varliğa 
ona ilgili özellik ya da yüklemin karşı tını  atfetemeden yükleyebileee ğ i-
miz hiçbir özellik ya da yüklem buIunmamasm ın, ona bir özelliğ i an-
cak ba şka duyusal varl ıklarla ili şki içinde yükleyebilmernizin, ya da 
ona bir özellik yüklerne i ş inin daima bilen özneye ve birtak ım ko şullara 
göreli olmas ının, Platon'a göre, duyusal şeylerin özsel hiçbir özelli ğe 
sahip olmamalanndan ya da bir özelli ğe zorunlu olarak sahip olmama-
larmdan kaynakland ığı  sonucuna varabiliriz. Buna göre, Platon'un 
duyusal varlıklann bilgisine sahip olamam ı z olgusuna ili şkin açıkla-
mas ı , onlar ın hiçbir özelliğe özsel olarak, do ğaları  gereğ i sahip olama-
d ıkları  şeklinde olacakt ır. Simmias' ın uzun olduğunun bilgisine sahip 
olamayız, çünkü Simmias özü itibariyle, do ğası  gereğ i uzun değ ildir; 
bir ba ş ka deyi ş le, Simmias'ın uzun olmas ı  zorunlu olmad ığı , ya da da-
ha doğ rusu, Simmias zorunlu olarak uzun olmad ığı  için, onun uzun 
olduğunun bilgisine sahip olamayız. 

Ş imdi İdealara geçtiğ imizde, onlar ın, Şökn'den daha önce iki kez 
aktarmış  olduğumuz pasajdal" da belirtildi ğ i gibi, kar şı lık geldikleri 
yüklem ya da özelliğ in mutlak ya da ko şulsuz ta şı yıcı sı  olduklarını , 
onlara kendisiyle birlikte, ayni zamanda kar şı tmı  yükleyebileceğ imiz 
hiçbir özellik ya da yüklem bulunmad ığı n ı  unutmamak gerekir. Gü-
zellik İdeasm ın her zaman ve mutlak ya da ko ş ulsuz olarak güzel ol- 

(183) Devlet 479B6_9. 

(184) Şölen 210E4-211B5. 
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duğunu söyleyen, Şökıı 'deki söz konusu pasaj, Phaidon 102B8-C2'de 
yer alan, yukar ıda aktard ığı mız pasaj ın ışığı nda okunduğu zaman öyle 
san ı l ır ki, Platon'a göre, yaln ızca idealann özsel özellik ya da yüklem-
lere sahip olduğu kolayca anla şı lır. Buradan, ayn ı  zamanda Platon'un 
yaln ızca İdealann bilgisine sahip olabilece ğ imizi dü ş tinmesinin nedeni-
nin, yaln ızca İdealann özsel özellik ya da yüklemlere sahip oldu ğu da 
ortaya ç ıkar. Buna göre, Güzellik İdeas ın ın güzel olduğunun bilgisine 
sahip olabiliriz çünkü Güzellik İdeas ı , özü itibariyle doğ as ı  itibariyle 
güzeldir, yani Güzellik İdeas ının güzel olmas ı  zorunludur. O, ayn ı  za-
manda çirkin olabilecek türden bir şey değ ildir. Dahas ı  Güzellik İdeas ı , 
varlığ a gelip yok olmad ığı , artıp azalmadığı , kısacas ı  hiçbir değ iş ime 
uğramad ığı  için, zorunlu ve ezeli-ebedi olarak güzeldir. Bir ba ş ka deyiş -
le, onun güzellik yüklemine özsel ya da zorunlu ve ezeli-ebedi olarak 
sahip olduğu düşünülürse, Güzellik İdeas ında, zorunlu olarak güzel 
olman ın ezell-ebedi olarak güzel olmay ı , ve zeli-ebedi olarak güzel 
olman ın da zorunlu olarak güzel olmay ı  gerektirdiğ i apaç ık bir şey 
olarak ortaya ç ıkar. Demek ki, Platon'un bilgiyi İdealann bilgisiy-
le sınıflamas ı , onun yalnızca zorunlu do ğ ruların bilgisinin olabilece-
ğ ini düşünmesindendir. Öyleyse, Platon'un bilginin yaln ızca ideala-
rın bilgisi olduğunu ileri süren öğ retisini, bilginin yaln ızca zorunlu 
varlık ve zorunlu önermelerin bilgisi olabilece ğ i öğ retisine e şdeğer bir 
öğreti olarak görmek son derece makül ve anla şı lır bir şeydir. 

Son çözümlemede, Platon'da ezeli-ebedI olma fikriyle zorunluluk 
kavram ı  aras ında s ıkı  bir ilişki bulunduğunu göstermek suretiyle ula ş -
tığı mız bu sonuç, öyle san ıyoruz ki, Arostoteles tarafından da doğ ru-
lanır. O, bilginin nesnesinin zorunlu olan oldu ğunu apaçık bir şey olarak 
öne sürdükten sonra, ezeti-ebedllik ve zorunluluk aras ındaki ilişkiyi 
Oluş  ve Bozuluş  üzerine'de ş öyle açıklamaktad ır: 

"Çünkü zorunlu olarak var olan, her zaman var olanla ör-
örtü şür, çünkü var olmak zorunda olan ın var olmamas ı  
olanaklı  değ ildir. Ş u halde, bir şey, onun varl ığı  zorunluysa, 
ezell-ebedidir, ve o ezeli-ebedlyse, onun varl ığı  zorunludur. 
Öyleyse, bir şeyin varlığ a geli ş i zorunluysa, onun varl ığ a 
geliş i, ezell-ebedldir ve ezeli-ebediyse. zorunludur." 185  

Platon ve Aristoteles'te, onlar ı n zorunlu olmayan ezell-ebedi bir 
varlık ya da önerme ile ı i sürdükleri tek bir sat ırla kar şı laş manın ola- 

(185) Oluş  ve Bozulu ş  Üzerine 338A1 -3. 
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naks ız olduğunu unutmaks ızın, Aristoteles'ten aktard ığı mız bu pasaj ı , 
daha önce Pla ton'dan. aktard ığı mız pasajlar ın ışığı nda okuyacak olur-
sak, antik Yunan filozoflar ında ezeli-ebedi varl ık ve doğ rularm zorunlu, 
ve zorunlu varl ık ve do ğ rular ın da ezeli-ebedi oldu ğu açık seçik bir 
şey olarak ortaya ç ıkar. 

7. Zihin Halleri Olarak Dianola ve Noesis 

Çizginin üst yarısını  oluş turan iki kesitten birincisinin nesneleri-
nin matematiksel ara nesneler, en üst kesitinin nesnelerinin ise İdealar 
olduğunu, Platon'a göre yaln ızca ezell-ebedî ve zorunlu varhklar ın ve 
ezeli-ebedi ve zorunlu önermelerin bilinebilece ğ ini gösterdikten sonra, 
ş imdi çizginin üst yar ı sın ı  yeniden. ancak bu kez epistemolojik ya da 
metodolojik aç ıdan ele alabiliriz. Önce matematikçinin zihin haline 
karşı lık gelen dianoiayı  incelemeye geçti ğ imizde, Platon'un konuyla 
ilgili olarak şunlar ı  söylediğ ini görüyoruz. 

"Burada ruh, daha önceki kesitte taklit edilen şeyleri görün-
tüler olarak kullanmak suretiyle ara ş tırmam", bir ba ş la,n-
gıca yükselecek şekilde değ il de, bir sonuca ula şacak şekil-
de, varsay ımlardan yola ç ıkarak gerçekle ş tirmek durumunda 
kalır..."186  

"Sana ilk olarak şunu söylersem, onu daha iyi anlayacaks ın. 
Geometri ve aritmetik ve benzeri konular üzerinde çal ış an-
ların, ara ş tırmalar ında tek olan ı , çift olan ı , şekilleri, üç tür 
açıyı  ve bu türden şeyleri birer varsaynn olarak öne sür-
düklerini bildiğ ini san ıyorum. Onlar, bu şeyleri bilinen şey-
ler olarak görüp, mutlak varsay ımlar diye ele alarak, onla-
r ı n herkes için apaç ık oldukların ı  dü şündüklerinden. bu var-
saymılara ilişkin olarak ne kendilerine de ne ba şkalarına 
bir aç ıklama getirirler. Onlar, bu varsay ımbrdan yola çıkıp 
ara ş tırmaların' bu nokta dan itibaren tutarl ı  bir biçimde 
sürdürmek suretiyle, çal ış malarını  ara ş tırmaya koyuld ıı k-
ları  şeyle bitirirler. 
Kesinlikle, dedi, o; bunu biliyorum. 
Ve onlar, her ne kadar bu şekilleri değ il de, bu şekillerin 
kendilerins benzedi ğ i şeyleri düşünüyor, ak ılyürütmelerini, 
çizdikleri şekiller için de ğ il, fakat bizzatihi karenin kendisi 
ve köşegenin kendisi için oluş turuyor olsalar bile, ara ş tır- 

86) Devlet 510B5-8. 
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malarında gözle görülür şekiller kullanır ve ak ı lyürütmele-
rinde bu şekillere dayan ırlar. Bu durum diğer örnekler için 
de geçerlidir. Çizip biçim verdikleri şekiller, kendilerinin de 
suda gölgeleri ve görüntüleri olan şeylerdir; ancak onlar bu 
şeylerin kendilerini görüntüler olarak kullan ırlar, amaçlar ı  
ise yalnızca zihin taraf ından görülebilen şeylerin bizzatihi 
kendilerini görebilmektir." 187  

Hemen daha ilk bakış ta kolayca farkedileceğ i gibi, Platon mate-
matiksel bilimlere, biri matematikçilerin sorgulamad ıkları  varsay ım-
lardan yola çıkıp, yaln ızca tümdengelimsel yöntemi kullanarak salt 
tutarl ıl ıkla yetinmelerinden, diğeri ise onlar ın ara ş tırmalarında diyag-
ram ya da duyusal şekiller kullanmalar ından oluşan iki ele ş tiri yönelt-
mektedir. Platon'un matemati ğe ve matematikçinin yöntemine ili şkıEı  
bu eleş tirilerinin, özellikle de onlardan birincisinin iyi anla şı lması , 
herşeyden önce onun matematiksel bir teknik terim olan varsay ım 
(hupothesis) sözcüğüyle ne anlatmak istediğ inin iyi anla şı lmasına bağ -
lıdır. 

Varsay ım sözcüğünün varolan bir şeyi mi, yoksa bir önermeyi mi 
gösterdiğ i konusunda pek bir ipucu vermeyen Devlet'in yukarıdaki 
pasajmın d ışı na çıkarak ba ş ka diyaloglara geçtiğ imizde, belli bir öner-
menin, örneğ in p önermesinin doğ ru olup olmadığı nı  belirlemenin en 
iyi yolunun, onu doğ rudan doğ ruya doğ rulamak ya da çürütmek ol-
mayıp, ona eş değer bir ba şka önerme, örne ğ in bir q öne rmesi bularak, 
ikinci önermenin do ğ ruluğunu ya da yanl ış lığı n' göstermek suretiyle, 
dolayh olarak do ğ rulamak ya da çürütmek olduğunun söylendiğ i ve 
varsayım yönteminin bir önermeyi bu şekilde dolayh olarak do'ğ rulama 
ya da yanlış lamanın yöntemi olarak öne sürüldü ğü Menon'da, 188  "er-
dem bilgidir" 189  ve "erdem iyidir" 190  önermeleri birer varsay ım ola-
rak öne sürülür. Varsay ım yönteminin Platon taraf ından bu kez daha 
büyük bir güçle ileri sürüldüğü Phaidon'da ise, varsay ım olarak seçi-
len önerme İdeaların varolduğunu ve varolan şeylerin nedenleri oldu-
ğunu ortaya koyarl 91 . Varsayım teriminin daha az teknik anlam 
ta şı yan örneklerini gözden geçirdi ğ imizde, Euthyphron 9D 1-8'de Sok- 

(187) Devlet 510C1_E3. 

(188) Menon 86E-89C. 

(189) Menon 87C4-5. 

(190) Menon 87D2-3. 

(191) Phaidon 100B8-10. 
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rates'in Euthyphron'dan dindarl ığı n tan ımını  bir varsay ım olarak öne 
sürmesini istediğ ini görüyoruz. Ayn ı  şey Kharmides'te192  ölçülülük ya 
da bilgelik, Theatetos'ta193  bilgi tan ımı  için söz konusudur. Her iki-
sinde de, tan ım olarak belli önermelerin birer varsay ım olarak öne 
sürülmesi istenmektedir. 

Bu örneklerden yola ç ıkarak, Platon'un dianoiaya ilişkin açıklama-
larmda sözünü etti ğ i varsay ımların önermeler olduğu sonucuna vard ık-
tan sonra, ş imdi bu önermelerin matematikçinin ara ş tırmalarında, ka-
nıtlamalar ında tam olarak neye kar şı lık geldiğ i, onların ne tür öner-
meler olduklar ı  sorusuna geçebiliriz. Bunlar acaba F.M. Cornford'un 
öne sürdüğü gibi, 194  varolu ş sal önermeler midirler yoksa M. Archer-
Hind'in saviad ığı  gibi, 195  tan ımla ilgili önermeler midirler? Onlar doğ -
ru önermeler midirler, yoksa yanl ış  önermeler midirler? 

Bunu belirlemek için, Platon'un dianoia'mn kapsamı  içinde kalan 
bilimlere ya da daha do ğ ru bir deyiş le, bu bilimlerle uğ ra şan bilim a-
damlarına yönelttiğ i eleş tiriye, ş öyle bir göz atmakta yarar vard ır. O 
burada geornetri, aritmetik ve benzeri bilimlerle u ğ ra ş anların teki, çifti, 
çeş itli şekilleri üç tür aç ıyı  ve benzeri şeyleri birer varsay ım (hupothesis ) 
olarak öne sürüp, bunlar ı  bilinen şeyler olarak gördüklerini söylemekte-
dir. Matematiksel bilimlerle u ğraşanlar, Platon'a göre, bu varsay ımla-
r], onlar ın herkes için apaç ık olduklar ını  kabul ettikleri için, mutlak 
ilkeler, apaç ık doğ rular olarak almakta, ve onlara ili ş kin olarak herhan-
gi bir aç ıklama getirmemekte, onlar ı  temellendirmemektedirler. Söz 
konusu bilim adamlar ı , ara ş tırmalar ında mutlak ilkeler, apaç ık doğ rular 
olarak gördükleri bu varsay ımlardan yola ç ıkarak, ara ş tırmaların] bu 
noktadan itibaren tutarl ı  bir biçimde sürdürmektedir. 196  

Platon'un matematiksel bilimlerle u ğ ra ş anlara ili şkin söz konusu 
eleş tirisinden, konumuzla ilgili olarak birtak ım sonuçlar çıkartı labilir : 
1) Eleş tiride, geometriden ad ıyla ve ilk önce söz etmesi, burada verilen 
dört örnekten ikisinin, hemen biraz ileride 197  verilen iki örnekten iki-
sinin birden ("karenin kendisi", "kö şegenin kendisi") geometriden 

(192) Bkz., Kharmides 155E. 

(193) Bkz., Theatetos 151E3-5. 

(194) Bkz., F.M. Cornford (1932), s. 65 

(195) BSz., M. Archer-Hind, The Phaedo of Plato, ed. with introduction, notes and appendi-
ces, 1973, New York, s. 102. 

(196) Devlet 510C2-D2. 

(197) Bkz., Devlet 510D6-8. 
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seçilmiş  örnekler olmas ı , Platon'un dianoia kapsamı  içinde kalan bi-
limleri temsil eden bilim olarak, öncelikle geometriyi dü şündüğünü gös-
termektedir. 2) Onun matematiksel bilimlerle u ğ ra şan bilim adamlar ı -
nın çalış ma ya da ara ş tırma tarz ına ili şkin açıklamas ı , matematikçi-
nin varsay ımlarına "varsay ım" adının matematikçilerin bizzat kendi-
leri tarafından değ il de, Platon tarafından verilmi ş  olduğunu ortaya 
koyar. 3) Matematikçilerin kendileri ise, Platon'un varsay ım ad ını  ver-
diğ i önermeleri, yaln ızca bilinen ve herkes için apaç ı k olan önermeler 
olarak görüp, ilk ilke ya da mutlak do ğ rular olarak almaktad ırlar. 

Platon tarafından varsayım terimiyle gösterilen önermelere ve geo-
metrinin temel önerme ya da ilk ilkelerine ili şkin olarak, pasajm d ışı na 
çıkı ld ığı  zaman da, birtak ım sonuçlara ula şmak olanakl ıdır: 1) Pla-
ton, diyaloglar ında, varsay ım sözcüğü dışı nda, geometrinin ilk ilkele-
rine kar şı lık gelen terimlerden hiçbirini, Y. Lafrance' ı n da belirtmiş  
olduğu gibi, 198  teknik anlam ı  içinde kullanmaz. 2) Aristoteles'in geo-
metrinin ilk ilkelerine ilişkin, İkinci Analitikler'de yer alan aç ıklama 
ya da incelemesi, bilimin, özellikle de geometrinin ilk ilkelerine ili şkin 
bir inceleme olup, bu konuda Aristoteles'le Euklides aras ında tam bir 
koşutluk bulunmaktadır. 199  3) Aristoteles'in bilimin, ancak temelde 
geometrinin ilk ilkelerine ili ş kin söz konusu sistematik incelemesi, bu 
alandaki ilk sistematik serim ya da inceleme olup, o tan ım, aksiyom 
ve varsayımlar' tanı mlar; oysa Euklides'in Elementler'i konuyu daha 
derinlemesine ele alarak, geometri bilimini sistemle ş tirir200. 4) Devlet' 
in birinci kitap dışı nda ortalama yay ımlanma tarihi Milattan önce 375, 
Aristoteles'in İkinci Analitikleri'nin yayınlanma tarihi yakla şı k olarak 
Milattan önce 348 ve Euklides'in Elementler'inin yayın tarihi ise yak-
la şı k olarak Milattan önce 300"dür. 

Topladığ muz bütün bu sonuçlar ı  birlikte değerlendirdiğ imiz za-
man ise, her şeyden önce Platon'un Devlet'i yazmış  olduğ u s ıralarda, ge-
nel olarak bilimin özel olarak da geometrinin ilk ilkelerinin henüz aç ı k 
ve seçik olarak belirlenmemi ş  ve tan ımlanmamış  olduğunu kabul ede-
biliriz. Buradan yola ç ıkarak, ayr ıca Platon'un varsay ım sözcüğüyle 
teknik anlamda Aristoteles taraf ından tan ımlanan varsay ım ya da ak- 

(198) Bkz., Y. Lafrance, "Platon et la G& ımetrie grecque:la Coustruction de la Ligne en 
Mıublique de Platon", Dialogue, 16 (1977), s. 67. 

(ı 99) Bkz., H.P.D. Lee, "Geometrical Method and Aristotle's Account of First Principles" 
Clasical Quarterly, 29 (1935), s. 117 ve A. Gomez-Lobo, "Aristotle's Hypotheses 
and The Euclidean Postulates", Review of Metaphysics 30(1977), s. 438-439. 

(200) Bkz., S. Mansion, Le Jugement d'Existence Chez Aristote, Louvain, 1976, s. 158. 
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siyom, tan ım ya da postüla gibi, geometrinin ilk ilkelerinden birini ya 
da birkaçm ı  kastetmi ş  olabileceğ ini öne sürebiliriz. Ve bu sav ımızdan, 
ve nas ı l ki Aristoteles'le Euklides aras ında geometrinin ilk ilkeleri ko-
nusunda çok büyük bir benzerlik varsa, ayn ı  konuda Platon'la Aristo-
teles aras ında da bir dü şünce benzerliğ i olabileceğ i hususundan hare-
ketle, Platon'un bilinen ve herkes için aç ık olan, matematikçiler tara-
fından aç ı klanmayan, temellendirilmeyen, ancak diyalektikle u ğ ra şan 
filozof taraf ından daha yüksek bir ilkeden ç ıkarsanmak suretiyle te-
mellendirilen önermeler diye tan ımladığı  önermeleri, Aristoteles tara-
fından tan ımlanan aksiyom, varsay ım, postula ve tan ım gibi ilkelerden 
hangisine kar şı lık geldiğ ini, İkinci Analitikler'in ilgili bölümünü göz-
den geçirerek ve ikisini bu bak ımdan kar şı laş tırarak belirleyebilece ğ i-
miz sonucuna varabiliriz. 

Herşeyden önce, bilimin ilk ilkelerine ili şkin incelemesinde, geo-
metri ve aritmetikten seçilmi ş  örneklerin çokluğunun,201  söz konusu 
inceleme salt geometrinin ilk ilkelerine ili ş kin bir serim olmasa bile, 
Aristoteles'in burada özellikle geometriden çok etkilendi ğ ini açık se-
çik olarak gözler önüne serdi ğ ini bir kez daha belirtmekte yarar vard ır. 
Metin incelendiğ i zaman da kolayca farkedileceğ i gibi, Aristoteles ak-
siyon (axioma), tanım (horismos) varsayım (hupothesis) ve postülala-
rı  (aitema) bilimin ilk ilkeleri olarak görmektedir. Bunlardan aksi-
yomlar, ona göre, tüm bilimlere ya da birçok bilime ortak olan ilkeler-
dir ve onlar tamtlamada ilk olan, bir ba ş ka deyiş le tan ıtlanamaz olan 
ilkelerdir. 202  Aksiyomun zorunlu bir doğ ru olduğunu,203  ve onlar ın, 
ortak ilkeler olarak, cinslerin aktar ılamazlığı  ilkesi gereğ ince her bili-
me uygun geldiklerini204  belirten Aristoteles, daha sonra aksiyoma 
örnek olarak şu önermeyi verir: "E ş it şeylerden e ş it şeyler ç ıkarı lırsa, 
kalanlar eş it olur."205  Söz konusu aksiyomun nicelik alanlyla belir-
lenen s ın ırlı  bir uygulamas ı  söz konusu olduğundan, Aristoteles onu 
geome triye ve aritmeti ğe, yani büyüklere ve say ılara ortak olan bir ak-
siyom olarak görmektedir Bu arada, örne ğ in 77B30'da sözü edilen, 
bilginin tüm alanlar ına uygulanabilir ilkeler olarak çeli şmezlik ilkesiy- 

(201) Aristoteles'in bilimin ilk ilkeleri üzerine olan bu incelemesi İkinci Analitikler' de 76 
B31-77A1 aras ında bulunmakta olup, örnekler için bkz., 76A34-36; 76A41; 76B1-2; 
76B4-5; 76B8-0; 76B20-21; 76B39-40. 

(202) ikinci Analitikler 76B14-15. 

(203) ikinci Analitikler 76B23-24. 

(204) ikinci Analitikler 76A38-39. 

(205) ikinci Analitikler 76A41. 
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le üçüncünün olanaks ızliğı  ilkesini dile getiren "Her şey için olumlama 
ya olumsuzlama do ğ rudur" örneğ inde olduğu gibi, çok daha tümel bir 
düzeyde olan aksiyomlar bulunabilir. K ısacas ı , aksiyom, Aristoteles 
için, bilimsel karntlamada düzenleyici olma i ş levini gören, ortak ve 
kanıtlanamaz bir ilkedir. 

Bilimin ikinci ilkesi ise, tan ımd ır. Tanımlar, aksiyomlar gibi bir-
çok bilime ortak olmayıp, her bilime özgü olan ilkelerdir. 206  Gerçek-
ten de, terimlerini tan ımlamak her bilimin kendi i ş idir ve tan ım, kul-
lan ılan terimin ne anlama geldi ğ ini ve ondan ne anlamak gerekti ğ ini 
dile getirir. 207  Tanım şu halde, bir tezdir, ö ğretmen ya da ara ş tırma-
cı  tarafından, kan ı tlama olmaks ızın öne sürülen ve yaln ızca anlaşı l-
mas ı  istenen bir şeydir.208  Aristotelesin tan ıma ilişkin olarak verdiğ i 
örnekler, geometride noktan ın,209  aritmetikte ise birimin tan ımıdır. 
Örneğ in birim, nicelik bakımından bölünemez oland ır .210  Bu tanım 
kanıtlanma gereksinimi duymaz. Terimin, o bir tan ım içinde kullan ıl-
dığı  zaman, anla şı lması  yeterlidir.m Öte yandan, tan ımlar varsaynn 
değ ild irler . 212  

Varsayımlar, bunun tersine, bilimin üçüncü bir ilkesini olu ş turur-
lar. Tanımın kullanılan terimlerin ne anlama geldiklerini dile getirdi-
ği yerde, varsarm şeyin, o apaç ık olmadığı  zaman, varolu şunu öne sü-
rer.213  Gerçekten de, fizikçiden s ıcağı n ya da soğuğun varolu şunu 
öne sürmesi ya da göstermesi istenmeyecektir. Ancak mat ı  matikçiden 
sayının varoluşunu göstermesi istenmelidir.214  Terimin mutlak anlam ı  
içinde varsarm, öyleyse, tan ımlanan şeyin varolu şunu ortaya koyar 
ve o, aslmda postülaya kar şı lık gelen, terimin göreli anlam ı  içindeki 
varsayundan arrdedilmelidir. 

Terimin göreli anlam ı  içindeki varsarm, ara ş tırmac ı  ya da öğ ret-
men tarafından, o kamtlanabilir olmas ına kar şı n, kan ıtlama olmaks ızı n 
öne sürülür ve o varsarm ı  anlayan kiş inin onarxla ortaya konur. 

(206) ikinci Analitikler 76B6-9. 
(207) ikinci Analitikler 71Al2-13. 

(208) ikinci Analitikler 72A21. 

(209) ikinci Analitikler 76B5. 
(210) ikinci Analitikler 72A21-23. 

(211) ikinci Analitikler 76B36-37. 

(212) ikinci Analitikler 76B35, 72A20-21. 

(213) ikinci Analitikler 76B35-36, 72A18-21. 

(214) ikinci Analitikler 76B16-19. 
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Varsay ımı  anlayan kiş i, kar şı t bir görüşe sahip olduğu , zaman ya da 
onun hiçbir görüşü olmad ığı  zaman, göreli varsay ıma postüla ad ı  veri- 

Ş imdi, Platon'un matematikçinin tümdengelimsel ç ıkarsamalarm ın 
başlangıcma yerle ş tirdiğ i önermelere yükledi ğ i bilinirlik, herkes için 
apaçık olma, matematikçi tarafmdar daha yüksek bir ilkeye ya da 
önermeye ba ğ lanmama anlam ında aç ıklanmama, temellendirilmeme, 
buna kar şı n diyalektikçi taraf ından varsaynnsal olmayan ilk ilkeye 
bağ lanmak suretiyle kan ıtlanma ya da temellendirilme ve bu arada, 
onlar salt geometri ya da aritmeti ğe özgü ilkeler olacaklar ı  için, özel 
olma özelliklerini, Aristoteles taraf ından bilimin ilk ilkeleri olarak ta-
nımlanan ya da s ınıflanan önermelerde arad ığı mızda, bu özelliklerin 
hemen tüm ilkelerde belli ölçüler içinde bulundu ğunu görüyoruz. Ör-
negin, aksiyomlar herkesçe bilinen apaç ık dogrulard ır. Onlar mate 
rnatikçinin gözüyle kan ı tlanamaz olmakla birlikte, Platon'a göre, di-
yalektikçi taraf ından tartışı lmak, varlığı n ve bilginin en yüksek ilkesi 
olan varsay ımsal olmayan ilk ilkeden ç ıkarsanmak suretiyle ortaya 
konurlar. Buna kar şı n, tanımlar, örreğ in geometri bilimi söz konusu 
olduğunda, geometriye özgüdürler. Onlar, en az ından tan ımı  öne sü-
ren geornetricinin gözünde, bilinen ve apaç ık olan ilkelerdir. Varsay ım-
da ise, tan ım için geçerli olan özelliklere ek olarak, tan ımlanan şeyin 
varoluşuriu öne sürme ko şulu söz konusu olur. 

Bu üstünkörü incelememizden, Pla ton'un matematikçinin var-
sayımları  diye nitelediğ i önermelerin tan ımlara kar şı lık geldiğ i sonucu 
hemen çıkmas ına kar şı n, onun diyaloglarma at ılacak bir bak ış  tam ola-
rak ayn ı  izlen;me yol açmaz. Örne ğ in Phaidon'da Sokrates Kebes'ten 
kendinde ve kendi ba şı na Güzeli, İyiyi, Büyük olan ı  birer varsay ım 
olarak öne sürmesini, istediğ i zaman,216  onun zihrincle aç ık seçik ola-
rak ak ılla anla şı labilir İdealarm varolu şu vardır, ancak -diyalogJar ın 
hiçbir yerinde, bize ak ılla anlaşı labilir İdealara ili şkin olarak aç ı k, tam, 
doyurucu bir tan ım verilmez. Daha önce de görmü ş  olduğumuz gibi, 
Devlet'te Glaukon Sokrates'ten iyinin bir tan ımını  vermesini istediğ i 
zaman, Sokrates ona, bunun kendisinin gücünü a ş tığı n ı  ve dolayı s ıyla 
onun isteğ ine yaln ızca bir benzetmeyle, İyi İdeasının Güneşe benzete-
rek yan ıt verebileceğ ini söyler217 . Öte yandan, Platon'un Phaidon'da 

(215) ikinci Analitikler 76B27-34. 

(216) Bkz., Phaidon 100B5-6. 
(217) Bkz., Devlet 506B-E. 
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yer alan varsaymısal yöntemle ilgili betimlemesine218  başvurulacak olur-
sa, bu metinde de bize bir varsay ımı  bir tan ım olarak görme olana ğı  
verecek hiçbir şey bulunmad ığı  ortaya ç ıkar. 

Bununla birlikte; Platon'un diyaloglar ında tan ım diye nitelene 
bilecek varsay ırnlarla kar şı laşman ı n olanakl ı  olduğunu kaydetmekte 
yarar vard ır. Örneğ in Lakhes'te 219  cesaretin, Lysis'te 22° dostluğun, 
Hippias Major'de221  güzelliğ in tanımı n ın bi' varsay ım olarak öne 
süriilmesi söz istenir. Ayni ş ey Theaetetos 1 51E3--5'te bilginin tan ımı  
için söz konusu olur. Sokrates Theaetetos'tan bilginin tan ımını  bir var-
sayım olarak ileri sürmesini ister. Ancak bütün bu örnekler& ve Pla-
ton'un diyaloglar ından seçilecek ba şka birçok örnekte, geometrinin ilk 
ilkelerinin benzerlerinin hiçbir şekilde söz konusu olmad ığı  kolayl ıkla 
görülebilir. Bütün bu varsay ı m-tammlar Sokratesç ı  tartış ma için çıkış  
noktası  iş levi gören önermeler olup, Devketeki metinde222  sözünü et-
tiğ imiz. bilinen ve herkes için apaç ık olan önermeler de ğ ildirler. Tam 
tersine, onlar yaln ızca, Sokratik çürütme yöntemi taraf ından tersine 
çevrilecek ya da yanl ış lanacak, geçici olarak do ğ ru kabul edilmi ş , öner-
'nelerdir. 

Bununla birlikte, Sokrates'in Menon'da 223  verdiğ i şekil tanımın ın 
geometride varolan uygulamay ı  yans ıtacak şekilde, özel olarak seçil-
miş  bir şekil tan ımı  olduğ u, Theaetetos'ta224  yer alan say ılarla ilgili 
tan ımın ise, çağı n en ünlü matematikçilerinden biri olan Theodoros' 
un önünde, Akademinin en iyi matematikçisi olan Theaetetos taraf ından 
verilmiş  bir tanım olduğu dikkate al ınırsa, ça ğı n geometri ve aritmetik 
çilerinde tan ımlarla ilgili uygulaman ın Platon'un cliyaloglar ında karşı -
la şı lan özel ve teknik nitelikteki tammlarla ayn ı  olduğu sonucuna yar ı-
labilir, ki bu da bize Platon'un sözünü etti ğ i varsay ımların tammlar ı  
dış lamadığı na ir anma olana ğı , vermektedir. ,  Herşey bir yana, bu ko-
nuda kesin olarak söyleyebilece ğ imiz her şey, Platon'un söz konusu 
noktayla ilgili olarak dü şüncelerini Devlet'in söz konusu pasajmda aç ık 
seçik bir biçimde dile getirmedi ğ i ve bilinen, herkes için apaç ık olan, 
ve matematiksel bilimlerde, tan ım, aksiyom, varsaynn ve postüla ola- 

(218) Bkz., Phaidon 101D-E. 
(219) Bkz., Lakhes 190E. 
(220) Bkz., Lysis 210E. 
(221) Bkz., Hippias Major 287E. 
222) Bkz., Devlet 510C-D. 
(223) Bkz., Menon 76A. 
(224) Bkz., Theatetos 147E-148E. 
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rak ilk ilke iş levi gören tüm önermeleri varsay ı m ba ş lığı  altında topla - 
dığı dır. Demek ki, onun matematikçinin varsay ımlar ı  diye nitelediğ i 
önermeler, hem bir şeyin varolu şunu öne süren ve 11 ,-ın de tanım nite-
liğ i taşı yan önermelerdir. Buna göre, Platon'un göz önüne ald ığı  var-
sayımlar ş u türden- önermeler olmal ıdır: "Çift ve tek say ı lar varolur-
lar", "Her say ı  ya çift ya da tek say ıdır' "Üç ya da daha fazla 
sayıda doğ ru bir düzlemsel şekül çevreler", "Birim en küçük bölü-
nemez niceliktir", "Her aç ı  ya dik ya dar ya da geni ş  aç ıdır." 

Bu önermelerin doğ ruluk ya da yanl ış lığı  konusuna gelince... Ne 
Devlet'in bu pasajmdan, ne de Çizgi Analojisini meydana getiren di ğer 
pasajlardan, Platon'un matematikçinin varsay ımlarm ın gerçekte yan-
hş  olduklarına inandığı  sonucunu çıkarsamamız hiçbir şekilde olanak-
lı  değ ildir. Hatta tüm diyaloglar içinde, onun ça ğdaş  matematikte ak-
tüel yanl ış lar bulunduğuna işaret etti ğ i tek bir pasaj yoktur. Onun ma-
tematikçinin yaptığı  işe yönelik eleş tirisi yaln ı zca iki tanedir. ileriki 
sayfalarda da ayr ıntı l ı  olarak ele alacağı mız gibi, matematikçi ara ş t ı r-
malarında di)agramlar, duyusal şekiller kulland ığı , yani duyusal sez-
giye dayand ığı , eşdeyiş le matematiğ in kendisini, felsefede oldu ğu gibi, 
duyusal olana hiçbir şekilde dayanmamak anlam ında, tümüyle a priori 
olan saf bir bilim düzeyine yükseltemedi ğ i için eleş tirmektedir. Ve ikin-
ci olarak. o matematikçilerin, gerçek bilgiye ula şmak yerine, salt tu-
tarlı lıkla yetinmelerinden ş ikayet etmektedir; onlar, tümdengelimsel 
ç ı karsamalarm ba şı na yerle ş tirdikleri varsay ımları  gerçekte bilmedik-
leri için, çıkarsaman ın ba ş langıcını  oluş turan varsay ımdan tutarl ı  bir 
biçimde ç ıkarsayacaklar ı  diğer önermeleri de bilmezler. Devlet'in bu-
radaki yorumumuza temel ald ığı mız pasajmdan aç ıklıkla ortaya ç ıkan 
bu sonuç, Devlet'in daha ileriki sayfalar ında daha belirgin bir biçimde 
ortaya konur: 

"Geometri ve ona e ş lik eden benzeri bilimler varl ık hakkın-
da düş  görmektedirler; bu bilimler varl ığı , varsayımlarmı , 
onlara ili şkin olarak bir açıklama getiremedikleri için, sor-
gulayarnad ıkları  varsayımlar olarak bırakt ıkları  sürece, 
uyan ık gözlerle göremezler, çünkü ba ş langıç bilinmiyorsa 
ve sonuçla ara noktalar da bilinmeyenden kalk ılarak kurul-
muşsa, böyle bir tutarl ılığ a bilgi ad ı  verilebilir mi hiç ?"225 

Platon'un burada söyledi ğ i ş ey, matematikçinin varsay ı mlarm ın, 
daha doğ rusu matematikçinin gözünde aksiyom, tan ım, varsay ım ve 

(225) Devlet 533C1-8. 



102 	 AHMET CEVIZCI 

postüla gibi ilk ilkeler, oysa. Platon'un gözünde yaln ızca geçici bir süre 
için doğ ru kabul edilmesi gereken varsay ı mlar olan önermelerin ger-
çekte yanl ış  olduğu değ il de, matematikçinin kendisinin varsarmlar ı -
nın doğ ru olduğunu bilmediğ idir. Ve o, bu varsay ımların daha yüksek 
bir ilkeden, yani varsaynnsal olmayan ilk ilkeden ç ıkarsanmak suretiy-
le açıklanabileceklerini, temellendirebileceklerini ve dolay ısıyla bili-
rıebileceklerini söylerken, ayn ı  zamanda onlar ın doğ ru olduklar ın ı  
söylemektedir, çünkü Platon'un gözünde yanl ış  olan hiçbir şekilde 
bilinmez. Bundan dolay ı , onun matematikçinin varsaym ıları  olarak 
gördüğü önermelerin doğru önermeler olduklar ı  sonucuna varabiliri2226 , 

Platon'un matematiksel bilimlerle uğ ra şan bilim adamlarma yö-
rıelttiğ i eleş tirilerin ayr ıntılarına ve dolay ı sıyla da bir zihin hali olarak 
dianoianın temel özelliklerine geçmezden önce, aç ıklığ a kavu ş turma-
mız gereken bir husus ya da sormak durumunda oldu ğ umuz bir soru 
daha vard ır: Antik Yunan'da kuramsal arihneti ğe ilişkin ara ş tırmalar-
da kamtlamalarm, genel bir kural olarak, geometrik yöntemi izledi ğ i,227 

 geometrik yöntemde ise konstrüksiyonlar kullanma zorunluluğu ya 
da daha çok al ış kanlığı n ın varolduğ u,228  matematiksel bilimlerin ise, 
varsayım sözcüğünün Platon'un anlad ığı  anlamı  içinde geçici bir süre 
için doğru kabul edilmesi gereken önermeler olarak de ğ il de, geomet-
rik yürüyüşün temel doğ rular ı  olarak görülen, ve do ğrulukları  hiçbir 
şekilde sorgulanmayan tan ım, aksiyom ve postülalardan yola ç ıktık-
ları  bilindiğ ine göre, Platon, hele ara ş tırmanuzın birinci bölümünde 
de göstermeye çal ış tığı mız gibi, onun kendi bilgi anlay ışı  için materna-
tiğ i bir model olarak ald ığı  dikkate alın ırsa, matematiksel bilimlere 
yönelik bu iki yönlü ele ş tirisiyle, yani matematikçilerin varsay ımlardan 
yola çıkıp, tümdenhelimsel yöntemi kullanarak salt tutarl ı likla yetin 
nıelerinden ve onlar ın ara ş tırmalar ında duyusal şekiller kullanmalarm-
dan oluşan eleş tiriyle gerçekte neyi göstermeyi amaçla ma.ktad ır ? Her-
şeyden önce, Platon'un, karınlarnalar ınm başı nda bulunan ilkelerin 
ya da önermelerin apaç ık olduğuna ve bu ilke ya da ön.ern ıelerin daha 

(226) Bu sonuç, bizi AL. Taylor'un, Platon'un kendilerinden söz etti ğ i varsay ı mların, onun 
geometrici ve aritrnetikçileri bu varsay ımları  bilimlerinin ilkeleri olarak benimsedik-
lerinden dolay ı  eleş tirdigi, yanlış  önermeler olacaklar ını  savlayan tezin tak ı lıp kal-
maktan al ı koyan Bkz. A.E. Taylor, "Note on Plato's Republic VII, 510C2-5“, Mind 

43(1959), s. 81-84. Bu teze göre, tek ve çift say ı lar söz konusu oldugunda aritmetik 
çiler her say ının ya tek ya da çift say ı  olduğunu öne sürerken, irrasyonel say ı lar ola 
sı lığı nı  unutmuş  olacaklard ır. 

(227) Bkz., T. Heath, A History of Greek Mathematics, Oxford, 1965, c. I, s. 16. 
(228) Bkz., Y. Lafrance (1977), s. 67. 
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derinlemesine bir sorgulamaya gereksinim duymad ığı na inanan mate-
matikçinin bu inanc ını  hiçbir şekilde payla.ş inad ığı na işaret etmekte 
yarar vard ır: Platon, matematikçinin bu inanc ını ') tam tersine, mate-
matiksel bilimlerin ilk ilkelerini ya da temel önermelerini daha yük-
sek bir ilkeden ç ıkarsayarak te ınellendirmenin ve böylelikle onlar ı  
daha anla şı lır kılmanm, diyalektikçinin i ş i olduğunu düşünmektedir. 
Ancak bunu hiçbir şekilde yanlış  anlamamak gerekir. Onun matema-
tiksel bilimlerin geçerliliğ ine gölge dü şürmek gibi bir niyeti olmad ık-

, tan ba şka, o matematikçilerin kan ıtlamalar ırım öncüllerini belirleme 
hakkına kar şı  ç ı kıyor ya da ınatematiksel kan ıtlamalar ı n kiş iyi kendi-
lerini kabul etmeye zorlayan gücünü reddediyor da de ğ ildir. Onun 
gözünde matematikçi, tan ım, aksiyom, varsayım ve postülalardan yo-
la çıkarak, tam ve dakik tümdengelimsel ç ıkarsamalar yapabilmek için , 

neden söz ettiğ ini yeterince iyi bilen ki ş idir. Platon'un göstermek iste-
diğ i şey, matematiksel bilimlerin, bütün olumlu özellikleri bir yana, 
son çözümlemede s ınırlı  bilimler olduklar ı, ve onların kan ıtlamalar ırun 
çıkış  noktaların' oluş turan tan ı m, aksiyon', varsay ım ve postülalara 
ilişkin olarak daha derinlikli bir incelemeye her zaman yer kald ığı  
hususudur. Bir ba şka deyiş le, matematiksel tan ı m, aksiyom ve varsa-
yımlarm aç ıklığı  gerçekte bir yan ılsamadan ba şka hiçbir şey olmaya-
bilir; söz konusu ilk ilkelerin kolayca anla şı lmalarmın, apaç ık görün-
melerinin nedeni belki de duyusal dünyan ın bize. hiçbir zaman tam ve 
dakik olmasalar bile, asl ına fazlas ıyla uygun suret ya da -görüntüler 
vermeleri olabilir.2 29  Tutarhlik, bir önermenin do ğruluğunun hiçbir 
zaman teminatı  olamaz. Hatta denilebilir ki, en az ından Devleti yaz-
dığı  sıralarda., Platon'a göre, hiçbir, şey iyi İdeasından çıkarsanmad ıkça, 
gerçekten bilinernez. Bu nedenle, matematiksel bilimler, insan zihnini 
duyusal dünyadan ak ılla anlaşı labilir dünyaya çevirmek aç ısmdan ta-
şı d ıkları  büyük öneme kar şı n, felsefenin alt ında kalmak, felsefeye tâbi 
olmak durumundad ırlar. 

Ş imdi matematikçinin zihin halini gösteren dianoianın, Platon'un 
Devlet 510B5-8 ve 510C1-E3'te betimlediğ i iki özelliğ ini ayrı  ayr ı  ince-
lemeye geçtiğ imizde, matematikçinin , herşeyden önce ak ı l yürütme ya 
da kanıtlamalar ında ilerlemek için, ara ş tırmalarında yard ımcı  öğeler 
olarak diyagra.mlar ya da duyusal şekiller kulland ığı nı  görüyoruz. Pla-
ton, bir yandan bunun matemati ğ in doğasında bulunduğunu, duyusal 

(229) Bkz., E. de Strycker, "La Distinction entrb l'Entendement (dianoia) et L'Intellect 
(nous) dans la 1Upublique de Platon", Estudios de Historia de la Philosophia en Ho-
ınenaie al Professor R. Mondolfo, 1957, s. 218. 
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şekil ya da konstrüksiyonlar kullanman ın matematiksel bilimler için 
adeta bir zorunluluk olduğunu belirtmeye çal ışı rken, bir yandan da 
materna tiksel bilimlerin hiçbir şekilde duyusal gerçekli ğ i konu alma-
d ıklarmı  dile getirmeye özen göstermektedir. Bu nedenle sorun, mate-
matikçinin kamtlamalarında diyagramlar ya da duyusal şekiller kulla-
larup kullanmad ığı  sorunu olmay ıp, bu duyusal şekilkrin matematik-
çllerin ara ş tırmalar ında hangi anlamda gerekli olduklar ını  ve onların 
burada hangi i ş levi yerine getirdiklerini bilmek sorunudur. Yoksa geo-
metricinin, kan ıtlamalar ın ı  gerçekleş tirmek için kara tahtaya çizikcek 
geometrik şekillere gereksinim duyduğu, oysa onun kamtlamasmın  nec-
nesinin bu geometrik şekiller olmay ıp, akılla anla şı labilir gerçeklikler 
olduğu, gerek antik Yunan bilimine ili şkin bilgilerimizden, gerekse geo-
metri öğ renirken ya şad ığı mız tecrübelerden aç ık seçik olarak çkan bir 
şeya ir. 

Matematik çinin geometrik bir problemi çözü ş ü, bir teoremi ka-
n ı tlayışı  s ırar ında duyusal şekiller kullanmak zorunda kalmas ı , kesin-
likle, kamtlamarun konstrüksiyon ad ını  verdiğ imiz çizgiler, açılar ya 
da bunlara eklenen şekillerin yard ımı  olmaksızm ilerleyerneyi ş i olgu-
Bundan kaynaklanmaktad ır. Bu, geometride, şekillerin akl ın imgelem 
aracı lığı yla ilerlemesine yard ı mcı  olma iş levini yerine getirdi ğ ini kan ıt-
lad ıktan ba şka, onların geometrik kamtlaman ın kendisinde, yaln ızca 
maddi bireysel nesneler olarak de ğ il, ancak ayn ı  zamanda geometrinin 
gerçek nesnelerini, yani üçgenin bizzatihi kendisini ya da karenin bizza-
tihi kendisini gösteren örnek ya da suretler olarak önemli bir rol oy-
nad ıklarmı  ortaya koyar. Bu olgu, yaln ızca geometriyle uzun bir süre-
den beri uğraşan bir ara ş tırmac ı  için değ il, daha yeni yeni geometri 
öğ renmeye ba ş lamış  olan bir öğ renci için de apaç ık olan birşeydir. O, 
oluş turulacak konstrüksiyonu bulamazsa aranan şekli çizemezse. prob-
lemin in çözümünü de bulamayaca ğı nı  çok iyi biln-ıektedir. Matematikçi, 
konstrüksiyonunun, geometrinin tan ı m, aksiyom, varsayan ve postü-
lalanyla uyum içinde olup, kendisini geometrik olarak do ğrulayan bir 
konstrüksiyon olduğunun, onun kendisine çözüme ula şmak için ak ı l 
yürütmesinde gereksinim duyduğu arac ı  ya da yardanc ıyı  sağ ladığı nın 
açık seçik olarak lilincindedir. 

Buradan yola ç ıkarak S. Mansion'un da belirtmi ş  olduğu gibi,230 
 geometrinin diskürsif bir bilim, sezgisel olarak değ il de, ard ışı k adım-

lardan geçerek ilerleyen bir bilim oldu ğu için, duyusal ş ekillerin bu bilim 

(230) Bkz., S. Mansion, "L'Objet des Math6 -natiques et l'Objet de la Dialectique selon 
Platon", Revue Philasophique de Louvain, 67 (1969), s. 374. 
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dal ı nda onsuz olunamaz bir yer tuttu ğ u sonucuna , varabiliriz. Ayn ı  ş e-
yin, o, Platon'un zaman ı nda, kan ı tlama lar ı nda bir genel kural olarak 
geometrik yolu izledi ğ inden dolay ı , kuramsal aritmetik için de geçer-
li olduğunu belirtebiliriz. 

Öyleyse, duyusal şekiller, diyagramlar ya da konstrüksiyonlarla 
olan iliş kisinin, matematiksel bilimlerin ay ırıc ı  bir özelliğ ini oluş turduğ u 
kabul edilmelidir. Duyusal ş ekillerle, konstrüksiyonlarla olan böylesi-
ne bir ili şki belli bir bilim türünü. tan ı mlamaktad ır. Fiziksel bilimler 
için söz konusu olan gözlem anlam ında, d uyu-deneyine hiçbir şekilde 
bağı ml ı  olmayan, duyu-deneyinden ba ğı ms ı z ak ı lyürütmelerden olu-
ş up, bütünüyle ç ıkış  noktas ını  meydana getiren tan ı m, aksiyom, var-
say ım, ve postülalara dayanarak, bunlardan tümdengelimsel ç ıkarsa-
malar yapan, her ad ımı  bir önceki ad ıma dayanacak şekilde, ad ım ad ım 
ilkelerden ya da ba ş lang ı çlardan sonuçlara do ğ ru ilerleyen bir bilim. 
Bu bilim türü ise, matematiksel bilimler ba ş lığı  altında topladığı mız, 
geometri, aritmetik gibi bilimlere kar şı l ı k gelen diskürsif bilim türüdür. 

Platon'un matematiksel bilimlere yöneltti ğ i ikinci ele ş tiriye geçti-
ğ imizde, bu ele ş tirinin özü itibariyle matematiksel bilimlerin, onun 
gözünde dogmatik bir yap ıya sahip olmalar ından, matematikçinin, ara ş-
tırmalar ında çıkış  noktas ın ı  oluş turan önermeleri, geçici bir süre için, 
doğ rulukları  kan ı tlan ıncaya kadar do ğ ru kabul edilmesi gereken var-
say ımlar olarak değ il de, herkes için apaç ık olan ilk ilkeler, mutlak do ğ -
rular olarak görmesinden ve Platon'un ilk kez olarak Menon'da fel-
sefi ara ş tırmalar için matematikçilerinden ödünç ald ığı nı  söyleyerek 
kullandığı ,231  Phaidon'da ise ayr ınt ı l ı  bir biçimde aç ıklad ığı , geliş tir-
diğ i ve örneklediğ i232  bir yöntem olarak, varsayun yöntemini, her 
zaman kullanmas ı  gerekti ğ i halde. yaln ızca zaman zaman kullanmas ın-
dan olu ş tuğunu görüyoruz. Ayrıntı ların ı  noesiste kullan ı lan yöntemi 
incelemeye geçti ğ imiz zaman ele alaca ğı mız varsay ı m yöntemi, Menon' 
da shylenenlere göre, matematikçilerden ödünç al ınmış  bir yöntemdir. 
Phaidon'da ortaya konan versiyonuyla yöntem, bir konuda en güçlü, 
reddedilemez, çürütülemez ve apaç ık görünen bir kuram ya da daha 
çok bir önermeyi, onu herkesçe bilinen apaç ı k ve mutlak bir doğ ru ola-
rak değ il de, geçici bir süre için, doğ rulu'gu kan ı tlanıncaya kadar, doğ ru 
bir önerme olarak görür ve onu iki yönlü bir s ınamaya tabi tutar. O, 
önce önermeden mant ıksal olarak ç ıkan sonuçlar ın ya da başka öner-
'nelerin birbirleriyle çeli ş ip çeli şmediklerine, bir çeli şki içerip içermedik- 

(231) Bkz., Menon 86E-87B. 

(232) Bkz., Phaidon 99D-100A. 
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lerire bak ı lmak suretiyle test edilir. Bir çeli şkiye rastlanmam ış sa eğer, 
ba ş langıçta geçici bir süre için ctoftu kabul edilmi ş  olan öneme, bu 
kez kendisini içeren daha yüksek önermelerden ç ıkarsanmak suretiyle 
test edilir. Onun doğ ruluğu, önerme bu iki smamadan da ba şanyla 
çıktığı  zaman, kesinlik kazan ı r. Buradan da anla şı lacağı  gibi, yöntem 
tüm önermelere, herkesçe bilinen apaç ık doğ rulara bile, ele ş tirisel bir 
gözle, yanlış  olabilecek önermeler olarak bak ılmasını  gerektirmektedir. 

Oysa, matematikçinin ara ş tırmalar ında söz konusu ele ş tirisel yak-
la şı mdan iz yoktur. Tam tersir e, o, kamtlarnasm ın baş langıcma yerle ş -
tirdiğ i önermelere karst dogmatik bir tav ır almakta ve onlar ı  mutlak 
doğrular olarak görmektedir. Daha önce de görmü ş  olduğumuz gibi, 
Platon, ma tem'atikçinin bildi ğ ini düşündüğü, herkes için apaç ık oldu-
ğunu kabul ettiğ i belli birtak ım önermeleri, yani aksiyom, tan ı m ve 
postulalan, varsarm sözcüğünün "bir'önermenin, do ğ ruluğu kamtla-
nıncaya kadar geçici bir süre için, do ğ ru olduğunu varsayma, farzet-
me" anlamı  içinde, varsay ımlar olarak görmektedir. Matematikçi, bu 
önermeleri ilk ilkeler, apaç ık ve mutlak doğ rular olarak gördüğ ü, ma-
tematikçinin baş langıç önermelerinden birtak ım sonuçlara doğ ru olan 
tümdengelimsel yürüyü şü bir defahğma yap ılmakla birlikte, tüm za-
manlar için geçerli olacak mutlak ve kesin bir yürüyü ş  olarak gösteril-
diğ i zaman, gerek Platon'un varsarrn ad ını  verdiğ i baş langıç öneme-
lerind e, gerekse tümdengelimsel yiirüyü şün kendisinde, geçicilikten, 
eğ retilikten iz kalmaz ve her şey mutlak hale gelir. Burada, bilinmedi ğ i 
bilinen bir önermeyi, geçici bir süre için, bilinçli olarak <iloğru kabul 
etme anlam ı nda varsay ımlaş tırmak hiçbir şekilde söz konusu de ğ ildir. 

Bunun tek bir aç ıklaması  olabilir: Platon matematikçileri belli 
önermeleri, yani bilirnlerinin ilk ilkeleri olan aksiyorn, tan ım, varsaynn 
ve postülalan varsay ımlar olarak almalar ı  gerekirken, varsay ımlar 
olarak almayan, temelde ve öncelikle, kendi yöntemleri olan varsarm 
yöntemini kullanmalar ı  gerekirken, bu yöntemi yaln ızca zaman zaman 
kullanan ara ş tırmac ılar olarak görmektedir. Ona göre, matematikçi-
ler, materna tiksel bir kan ıtlamada kendilerinden yola çıktıkları  öner-
meleri, "tek ve çift olan ı , şekilleri ve üç tür aç ıyı", bunlar üzerine olan 
temel önermeleri, apaç ık ve doğru olduklar ı  herkesçe bilinen ilk ilke 
ler, mutlak doğ rular olarak almak yerine, geçici ve e ğreti varsay ımlar 
olarak görmek durumundad ırlar. Onun yakmd ığı  husus, demek ki, 
rnatematikçinin varsaynn yöntemini kullanmas ı  gerektiğ i halde, bu yön-
temi kullanmaması  ya dz onu ancak zaman zaman, veya ayn ı  anlama 
gelmek üzere, yal ı ca keyfi ya da rastlant ısal olarak kullanmas ıdn. 
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Matematikçi, varsayım yöntemini kullanmadığı  için, kanıtlamalarm ın 
çıkış  noktasını  oluş turan önermelerin, u ğ ra ş tığı  bilimin ilk ilkeleri olan 
tanım, aksiyom ve postülalarm gerçekten do ğ ru olduklarını  asla bile-
mediğ i için, matematiğ i salt tutarl ı lıkla yetinen bir bilim düzeyinde bi-
rakmakta ve ayn ı  anlama gelmek üzere, varl ık hakkında dü ş  görmek-
tedir. Oysa, varsay ım yöntemini kullansa, bu ilk ilkeleri de daha yüksek 
bu ilkeden çıkarsayacak, %e u ğraş tığı  bilimi gerçek bir bilim düzeyine 
yük seltecektir. 

Daha önce de belirtmi ş  olduğumuz gibi, Platon Mencn'da felse-
fede kullanmak üzere, özel bir matematiksel yöntemi ödünç alm ış  ve 
yöntem daha sonra, Phaidon'da da gözlemlediğ imiz gibi, ona gerçek-
ten de çok önemli bir yöntem olarak görünmü ş tür. Ş imdi, Devlet'i 
yazdığı  sıralarda ise, o bu varsay ım yönteminin matematikçilerin, özel 
değ il de, her zaman kullanmalar ı  gereken genel ve en az ından tümden-
gelim yöntemi kadar önemli olan bir yöntem oldu ğunu düşünrneye 
ba ş lamış tır. Platon, bu s ıralarda gerçekten varsay ım olan ve matematik-
çi tarafından da varsay ım olarak görülen önermelere ek olarak, mate-
matiksel bilimlerin ilk ilkelerini oluş turan diğer önermelerin de, var-
lıkta ve bilgide her şeyin ilk ilkesini oluş turan' İyi İdeasından çıkarsan-
madıkları  için ve sürece, yaln ı zca birer varsay ım olarak kald ığı nı  dü-
şündüğü için, varsay ım yönteminin kullan ı lışı n ı , matematikçinin ken-
disinin, onu yalnızca zaman zaman kullanmas ıyla belirlenen s ınırların 
çok ötesine dek geniş letmek dileğ indedir. 

Bununla birlikte onun matematikçilerin varsay ım yöntemini kul-
lanmadıkları  ya da yaln ızca zaman zaman kulland ıklar ı , ve dolayısıy-
la ilk ilkelerinin ya da kamtlamalarm ın çıkış  noktalarm ı  oluş turan öner-
melerin doğ ruluklarnu, onlar ı  daha yüksek ve daha genel önerrrıeler-
den, varsay ımsal olmayan ilk ilkeden ç ıkarsamak suretiyle test edeme-
dikleri için, uğ ra ştıkları  bilimi salt tutarl ılıkla yetinen ve doğ ru hiçbir 
şey söylemiyor olabilecek bir bilim düzeyinde b ıraktı klarını  düşündü-
ğü hususu her halükârda, çok aç ıktır. 

"Geometri ve ona e ş lik eden benzeri bilimler varl ık hakkın-
da düş  görmektedirler; bu bilimler varl ığı , varsay ımları-
nı , onlara ilişkin olarak bir aç'klama getiremedikleri için 
sorgulayamad ı kları  varsayımlar olarak bıraktıkları  sürece, 
uyanık gözlerle göre ınezler, çünkü ba ş langıç bilinmiyorsa 
ve sonuçla ara noktalar da bilinmeyenden kalk ılarak kurul-
muşsa, böyle bir tutarl ı lığ a bilgi ad ı  verilebilir mi hiç ?"233  

(233) Devlet 533 C1-8. 
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Daha önce de görmü ş  olduğumuz gibi, bizi, Platon'un geçici bir 
süre için doğ ru kabul edilmesi anlam ı nda, varsay ım ohaak görülmesi 
gerektiğ ini dü şündüğü ilk ilke ya da ba ş langı ç önermelerinden en az ın-
dan birkamm yanl ış  olduğunu -;aptad ığı  düşüncesine götürecek en 
ufak bir ipucu bulunmad ığı na göre, ona materna tikçinin kan ıtlamas ı -
nın çıkış  roktas ıni olu ş turan önermeleri gerçekte bilmedi ğ ini düşün-
dürten şey nedir? Metin bu soruya verilecek yan ıtın, öyle sanı lır ki, 
Platon'un en az ından Devlet'i yazd ığı  s ıralarda, hiçbir ş eyin, varsayım-
sal olmayan ilk ilkeden, yani İyi İdeas ından ç ıkarsanmad ığı  sürece, 
gerçekte bilinmediğ i ve bilinmeyeceğ i düşüncesine sahip olmas ı  olgu-
sunda saklı  olduğunu önerir.234  Yine, bununla çok yak ından ilişkili 
olmak üzere, o, çal ış mam ı zın birinci bölümünde temellendirmeye ça-
lış tığı mız teze uygun olarak, ba ş langıçta, matematikte, matematikle 
olan tan ışı klığı nın da etkisiyle, birçok kesin ç ıkış  noktas ı  ya da ba ş -
langıç ilkesi olduğuna inan ırken, daha sonra, özellikle de Phaidon'dan 
baş layarak, varsay ım yöntemini yo ğ un bir biçimde benimseyip kullan-
man ın etkisiyle içlerinde mate ınatiğ in ilk ilkeleri de olmak üzere, İyi 
İdeasma kar şı lı k gelen varsay ımsal olmayan ilk ilke d ışı ndaki, tüm di-
ğer çıkış  noktalar ı  ya da ilk ilkelerin geçici, e ğ reti, temelsiz ve ikincil 
olduğunu düşünmeye ba ş lamış  olabilir. Nitekim, Platonik terminolo-
jide bir şeye ili ş kin olarak bir tan ım getirmenin onu İyi ideas ından ç ı -
karsamakla, bir önermeye ili şkin olarak bir aç ıklama getirmenin onu 
bir varsayı m olmaktan çıkarıp, varsay ı msal olmayan ilk ilkeden ç ıkar-
sanmış  bir ba şlang ıç, bir ilk ilke haline getirmekle e şanlamh olduğu 
dikkate al ın ı rsa, o matematikçile ı in ilk ilkelerine ili ş kin olarak bir 
açıklama getirmemelerini ya da daha çok getirememelerini, onlar ın 
hem bilimlerinin ilk ilkelerini olu ş turan bu önermeleri gerçekte bil-
mezken, bildiklerini sa.nmalarin ın doğ al bir sonucu ve hem de bu öner-
meleri gerçekte bilmemelerinin bir nedeni ve kan ıtı  olarak sunar. 
Örneğ in, o 

"Onlar (mattmatikçiler) bu şeyleri (tek ve çift olan ı , şekil-
leri, üç tür aç ıyı) bilinen şeyler olarak görüp, mutlak varsa-
yımlar (ilk ilkeler) diye kabul ederek, onlar ın herkes için 
apaçık oldukları nı  düşündüklerinden, bu varsay ımlara iliş -
kin olarak ne kendilerine ne de ba şkalarına bir aç ıklama 
(logos ) getirirler. "235  

(234) Bkz. Robinson (1953), s. 152. 

(235) Bkz., Devlet 51005-8. 
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derken, matematiğ in ilk ilkelerine ili şkin olarak aç ıklama getirmemeyi, 
onları  temellendirmemeyi, matematikçinin bu ilk ilkeleri, ona göre 
gerçekte bilmemelde birlikte, bildiğ ini sanmas ın ın doğal bir sonucu 
olarak görmektedir. Buna kar şı n, o başka bir yerde, 

"Matematiksel bilimlerin varl ık hakkında düş  gördüklerini 
ve varlığ a ilişkin açık ve seçik bilinçli bir görünün, onlar 
kulland ıklar ı  varsay ımlar' sorgulamadan b ıraktıkları  ve 
bu varsay ımlara ili şkin olarak bir aç ı klama getirenıedikleri 
için, bu bilirnlerde olanaks ız olduğunu"236  

söylerken ise, matematikçinin ilk ilkelerine ili şkin olarak açıklama 
veremeyi ş ini, onun bu ilkeleri bilmemesinin bir nedeni ve kan ı tı  olarak 
sunmaktad ır. Öte yanda, söz konusu iki al ıntı , 

"Onları  (ak ılla anla şı labilir matematiksel nesneleri) temasa 
eden bu insanlar ın (matematikçilerin) duyular ını  değ il de, akıl-
larını  kullanmak zorunda olduklar ı  doğ ru olmakla birlikte, 
onlar bunlara ili şkin ara ş tırmalarında, şeylerin kendilerinin, 
onlar ancak bir ilkeyle ( İyi İdeas ıyla) birlikte kavrand ıkları  
zaman, bilin ebilir olmalar ına karşı n, baş langıca (İyi İdeasına) 
doğ ru geri gitmedikleri, ancak varsay ımlardan yola ç ıkarak 
ara ş tırma yapt ıkları  için, onlar ın bu şeyler hakkında doğ ru 
bilgiye sahip olduklarını  düşünmezsin."237  

ifadesiyle birle ş tirildiğinde, matematikçinin biliminin ilk ilkelerini bil-
mediğ i, onun gerçekten varsayim olanla gerçekten ba ş langıç olanı  bir-
birlerine karış tı rd ığı , bu varsay ımlar ı , yani ilk ilkeleri bilebilmek için 
onları  varsaynnsal olmayan ilk ilkeden ç ıkarsamak gerekti ğ i, bu yapıl-
mad ığı  ve bu bilimlerde söz konusu olan tümdengelimsel yöntem 
varsay ım yöntemiyle desteklenmedi ğ i ve tamamlanmad ığı  için ve süre-
ce, otı a alış kanliğı n etkisiyle bilgi ad ını  vermek yerine, "inançtan 
(doxa) daha ayd ınlık, bilgiden daha karanl ık bir zihin halini göstere-
cek ba şka bir isim bulman ın"238  zorunlu olduğu açıklıkla ortaya ç ıkar. 

Bu bağ lamda sorulmas ı  gereken ba şka bir soru ise şudur:239  Ma-
tematiksel bilimlerin Platon'un ele ş tirisine konu alan bu iki ay ırıcı  

(236) Bkz., Devlet 533 C1-4. 

(237) Bkz., Devlet 511C8-D5. 

(238) Devlet 533D5-7. 

(239) Bkz., R. Robinson (1953), s. 155-156. 
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özelliğ i arasında zorunlu bir ilişki var m ıd ır, yoksa bunlar Platon'un 
eleş tirisinde raslant ısal olarak m ı  bir araya getirilmi ş lerdir? Bölünmü ş  
Çizgi Analojisini olu ş turan ana metinde, matematiksel bilimlerin yuka-
rıda tartış tığ nnız iki özelliğ i aras ında zorunlu bir ili şkinin varolduğunu 
gösterecek tek bir sat ır bulunmamas ına, varsayım yöntemini kullanan 
ya da kullanmak durumunda olan tek bilgi dal ınm matematik bilimi 
olmay ı p, çizginin en üst kesitiyle gösterilen noesis ya da diyalektiğ in 
de varsayım yöntemini kullanmasma. ve  diyalektiğ in duyu-deneyinden 
ve duyusal her şeyden tümüyle ba ğı ms ı z olmas ına karşı n, bu iki özellik 
arasında bir ili şki kurmakta, Platon'un konuyla ilgili olarak söyledik-
lerini daha iyi anlamak ve dolayısıyla matematiksel bilimlerin gerçek 
doğasını  daha özlü bir biçimde kavramak bak ımından, büyük yarar 
vard ır. Bu ise Platon'un matematikçinin duyular ı , duyusal şekil ve 
konstrüksiyonlar ı  kullanmas ı n ı  onun varsay ım yöntemini kullanmas ı -
na değ il de, kullanmamasma ya da kullanamamasma ba ğ ladığı nı  söy-
lemekle olur. Buna göre, Platon geometrici ya da daha do ğ rusu mate-
matikçinin, o her ne kadar onlar ın yalnızca varsay ım oldukların ın far-
kına varmamas ına karşı n, bu önermeler gerçekte yaln ızca geçici bir 
süre için doğ ru kabul edilmesi gereken varsay ımlar olduklar ından, 
biliminin ilk ilkelerini ya da kanı tlamasının çıkış  noktas ını  oluş turan 
önermeleri varsay ımlar olarak görmesi gerekti ğ i yerde, apaç ık ilkeler, 
mutlak ve kesin doğ rular diye gördüğünü savunmaktad ır. Matematik-
çinin konusu, matemati ğ in yalnızca varsay ımsal bir bilim olmas ını  hak-
lı  kılmaktad ır; oysa, matematikçi dogmatik bir tarzda ilerleyen bir bi-
lim adamıd ır. Platon, öyle san ı lır ki, bu önermelerin duyusal deneyde 
temellendiğ i kesin kanaatine sahip olmad ıkça, hiç kimsenin matema 
tikçi kadar, kendinden ve yapt ığı  iş ten çok fazla emin olacak şekilde, 
dogmatik olamayaca ğı , matematikçiyi ilk ilkelerinin do ğ ruluğundan bu 
kadar emin kılan öğenin, S. Mansion'un da belirtmi ş  olduğu gibi,240 

 bu önermelerin doğrudan doğ ruya duyusal sezgide sunulmu ş  gibi gö-
rünmeleri olduğunu düşünmüş tür Onlar, kum ya da karatahta üzerinde 
görülecek şekilde, orada olma anlamında herkes için apaç ıktırlar. En 
azından geometri söz konusu olduğunda, duyusal sezgiye ba şvurmayla 
geometricinin tan ım, aksiyon' ve postülalarmın kesin ve apaç ık doğ ru-
lar olduğu iddias ı  atbaşı  gitmektedir. Platon i ş te, matematiğ in çağda ş -
larının kabul ettiğ i bu iki yönünü reddetmektedir. 

Bunu örneklerle daha aç ık bir biçimde anlatmay ı  deneyecek olur-
sak, matematiksel, bilimlerde bir teoremin her zaman zahmetli bir bi- 

(240) Bkz,, S. Mansion (1969), s. 376. 
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çimde kamtland ığı n ı , bir problemin azımsanmayacak bir çabayla çö-
zümlendiğ ini görüyoruz. Burada bir sonuca ula ş mak için, seyrek ola-
rak iki ya da daha fazla yol olmakla birlikte, 9o ğunluk izlenecek tek 
bir yol vard ır. Ancak sonuç tam bir kesinlikle ortaya kondu ğu, sonucun 
öncüllerden kesin olarak ç ıktığı  bilindiğ i zaman bile, o aç ık seçik ola-
rak görülmez Çok basit birkaç örnek d ışı nda, ba ştan sona rasyonel 
olan iş lemin kendisinde daima karanl ık kalan yönler bulunur. Sonucun 
doğ ruluğundan hiç kuşkusuz emin olunur, tümdengelimsel ç ıkarsama-
nın kendisini kabul ettiren zorlay ıcı  gücü teslim edilir, ancak bu sonuç, 
kan ıtlama olup bittikten sonra bile, öncüllerde görülmez daha do ğrusu 
sezgisel olarak kavranmaz. Bir üçgenin iç aç ı larının toplam ının iki 
dik açıya eş it olduğunu çok basit bir konstrüksiyon arac ı lığı yla kan ıt-
lamış  olan geometrici, bu önermenin do ğ ru olduğunu bilir. O, bundan 
başka, bu özelliğ in üçgenin özünden zorunlukla ç ıktığı n ı , onun üçgen 
tan ımında temellendiğ ini de bilir. Bununla birlikte, ona bu özelli ğ i 
gösteren şeyin üçgen kavram ın ın bizzatihi kendisi üzerinde derinleme-
sine düşünme olmay ıp, onun üçgenin bir özelli ğ i olduğunu kan ıtlamak 
üzere kullanılan yol ya da yöntemin bir bulgusu oldu ğu dikkate alınır-
sa, geometricinin, S. Mansion'un çok yetkin bir biçimde göstermi ş  
olduğu gibi,241  üçgenin bu özelliğ ine ili ş kin bir sezgiden yoksun oldu-
ğu kolaylıkla anla şı lır. Bu nedenle, geometride sezgiye bir yer varsa, 
bu, kan ıtlarmak üzere teoremler ya da bir sonuca ula şmak için yöntem 
ve konstrüksiyonlar öneren duyusal sezgidir. 

Durum böyle olduğuna göre, matematikçinin kendilerinden söz 
ettiğ i ak ı lla anlaşı labilir matematiksel nesnelerin özünü ya da do ğası-
nı , gerçekten ve derinlemesine bildiğ ini söyleme hakkına sahip değ iliz-
dir. Matematikçinin biliminin ilk ilkelerine, kendilerinden söz etti ğ i 
akı lla anla şı labilir matematiksel negnelere ili şkin kavrayışı , o kendisi-
ni sık ı  s ıkıya bilimin ilk ilkeleri olarak öne sürülen aksiyom, tan ım, 
varsayım ve postülalarla sm ırlad ığı  sürece, ona yaln ızca, hiçbir biçim-
de yanlış a düşmeden ak ılyürütme ve bu öncüllerden tümdengelim yo-
luyla sonuçlar ç ıkarsama olana ğı  verir. Bundan dolay ı , onun çıkış  nok-
tasını  oluş turan önermeleri, ilk ilkeleri kavray ışı nda olduğu kadar, so-
nuçlar çıkarsamas ında ve dolayı sıyla da sözünü ettiğ i biliş  tarz ında ka-
lık yönler kal ır Öyleyse, matematiksel bilimler, Platon'a göre, konula-
rının özüne tam olarak nüfuz edemeyen s ınırlı  bilimlerdir. Bu sinirli-
lik ve matematiksel bilimlerde söz konusu olan karanl ık yönleri 
ortadan kald ırmak, ara ş tırmanm sınırlarını , varlığı n ancak belli bir 

(241) Bkz., S. Mansion (1969), s. 376-377. 
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boyutunu ara ş tıran matematikçinin ula şamayacağı  noktalara dek ge-
niş letecek olan diyalektikçiye dü şen bir i ş tir.242  

Bölünmü ş  Çizgi Analojisine ili şkin incelememizin bu bölümünde, 
ş imdi çizginin en üstteki kesitini olu ş turan zihin halinin (noesisin) 
temel özelliklerine geçecek olursak, Platon'un konuyla ilgili olarak 
şunları  söylediğ ini görüyoruz: 

"Ve ş imdi akı lla anla şı labilir olan ın diğer kesitiyle, akl ın 
kendisinin diyalektiğ in gücüyle, var olan her ş eyin varsayım-
sal olmayan ilk ilkesine kadar yükselmek için, varsarmlan, 
ilkeler olarak de ğ il de, gerçekte her ne ise onlar olarak, yani 
s ı çrama tahtalar ı  olan varsay ımlar olarak almak suretiyle, 
kavrad ığı  şeyi kastettiğ imi anla. Bu ilkeyi kavrad ıktan sonra, 
akı l, duyusal verilen hiçbir şekilde kullanmarp, en sonunda 
akılla anlaşı labilir bir İdeaya ula şmak için, akılla anla şı la-
bilir İdeaların birinden diğerine geçmek suretiyle, ondan 
çıkan tüm sonuçlara yap ış arak, en sonuncu ad ıma ula şınca-
ya dek, a şa ğı  doğ ru iner."243  

Metin dikkatli bir biçimde incelendi ğ i zaman da kolayl ı kla görü-
leceğ i gibi, bir zihin hali olarak noesis, bazıları  dianoiatin, yani mate-
matikçinin zihin hali için söz konusu olan ö ğe ya da özelliklerin olum-
suz bir biçimde tan ımlanmas ından olu şan beş  öğ e ya da özellik içer-
mektedir : 1) Bir zihinsel faaliyet olarak noesis, yaln ızca İdealar düzeyin-
de gerçekle ş ir ve onun faaliyetinin nesneleri yaln ızca İdealard ır. 2) 
Diyalektikçinin zihin halini gösteren noesiste, zihin duyu deneyinden 
mutlak olarak ba ğı msız olup, duyusal hiçbir şey kullanmaz. 3) Zi-
hin, burada izlediğ i yöntemde, varsay ımlara kar şı  hem olumlu ve hem 
de olumsuz bir tav ır alır. O bir yandan her ş eyin ilk ilkesine, yani var-
sayımsal olmayan ilk ilkeye yükselmek için, varsay ımları  s ıçrama tah-
talan, yani araçlar olarak kullan ırken, diğer yandan da söz konusu 
ilk ilkeye çıkarken, onlara kar şı  yıkıcı  bir tavır geliş tirir. 4) Zihin bu-
rada varsay ımlaı dan herşeyin ilk ilkesine, yani varsay ımsal olmayan 
ilk ilkeye doğ ru yükselecek şekilde, yukar ı  doğ ru bir hareket gerçekle ş -
tirir. 5) Zihin, bir kez her ş eyin ilk ilkesine ula şı nca da, daha sonra bu-
radan yola çıkarak a şağı  doğ ru iner ve t ıpkı  matematiksel bilimle ı de 
olduğu gibi, tümdengelimsel yöntemi kullanarak sonuçlar ç ıkarsar. 

(242) Bkz., G.E.L. Owen "The Platonism of Aristotle", Proceedings of the British Academy, 
51 (1965), s. 139-145 ve R.M. Hare "Plato and The Mathematicians". New Essays 
on Plato and Aristotle (Ed. by. R. Brumbaugh), s. 30-31. 

(243) Bkz., Devlet 511B3-C2• 
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Birinci özelliğe göre, noesiste, zihnin ya da filozofun bilgisinin nes-
nesi, daha önce de ayr ıntı lı  olarak göstermi ş  olduğumuz gibi, yaln ızca 
idealardır. Onun bilgisi, yaln ı zca İdeaların ve yaln ızca ve bir bütün 
olarak İdealar üzerine olan ezdi-ebedi ve zorunlu önermelerin bilgisi-
dir. İ kinci özellik ise, birincinin sonucu olan bir özelliktir. Zihnin ken ,- 
disine burada yaln ızca İdealar ı  ve yaln ızca ve bütünüyle İdealar üze-
rine olan ezdi-ebedî ve zorunlu önermeleri ya da do ğ rulara konu alma-
s ı  demek, hiç ku şku yok ki. onun bilgisinin duyu-deneyinden mutlak 
olarak ba ğı ms ız olmak anlam ında a priori olduğu. onun duyusal hiç-
bir ş ey kullanmadığı  anlam ına gelir. Bununla birlikte, ayn ı  şeyir ma 
tematikçi için de söz konusu oldu ğu, yani onun bilgisinin de ak ılla an-
la şı labilir nesnelerin bilgisi olduktan ba şka, önermelerinin ezdi-ebedi 
ve zorunlu önermeler olduğu, ancak onun duyusal şekiller, kor strük-
siyonlar kulland ığı  ve duyusal sezgiye dayand ığı  dikkate alınırsa, noe-
siste filozofun duyusal hiçbir şey kullanmad ığı  hususunu tam ve kesin 
olarak, matematikçinin duyusal şekil da ya konstrüksiyonlar kullan-
ması . daha önce de göstermi ş  olduğumuz gibi, onun varsay ım yönte-
mini kullanmamasm ın bir sonucu olduğ u için, filozofun ara ş tırmala-
rında bir diyalektik yöntem olarak varsay ım yöntemini kulland ığı m 
gösterdiğ imiz zaman, ortaya koyabiliriz. 

Üçüncü özellik söz konusu oldu ğunda ise, burada da, Platon'un 
Bölünmü ş  Çizgi Analojisi boyunca varsay ı m sözcüğünü iki farkl ı  an-
lamda kullandığı n ı , bu anlamlarc'an birincisine göre, matematikçi için 
van a.rmlarır uğ ra ş tığı  bilimin tan ı m, aksiyom ve postüla gibi. kendi-
lerihin ötesine geçmenin ona olanaks ız göründüğü ilk ilkeleri olduğu-
nu, bundan dolay ı d ır ki, Platon'un dianoiaya ilişkin betimlemesinde 
bu varsay ı mlari zaman zaman ilkeler olarak adland ırdığı n ı ,244  buna 
karşı n diyalektikçinin bakış  açı sından bu varsay ımlarm artık daha fazla 
ilkeler ya da ilk ilkeler olma} ıp. 245  geçici bir süre için do ğ ru olduğu 
kabul edilen önerme anlam ında, gerçekten varsay ımlar olduklar ı n ı  
bir kez daha belirttikten sonra, bu özelli ğ i/il birinci yan ın ın, yani diya-
lektikçinin "özcüğün gerçek anlam ı  içindeki varsay ımlar], her şeyin ilk 
ilkesine yükselmek için birer araç 3a da s ıçrama ta ş ları  olarak kullan-
masının ne anlama geldiğ ini açıklamayı , onun tam olarak ne oldu ğu, 
diyalektikçinin kulland ığı  yöntemin temel karakteristikleri ortaya kon-
duğu, ve dördüncü özellikte yer alan zihnin yukar ıya, varsay ımsal ol-
mayan ilk ilkeye doğ ru yürüyüşü/nin neden olu ş tuğu açıklandığı  za- 

(244) Bkz., Örneğ in, Devlet 51008. 
(245) Bkz., Devlet 511B5. 



114 	 AHMET CEVİZCİ  

man anlaşı lacağı  için, diyalektikçinin yöntemine ili şkin incelememize 
erteleyebilir ve söz konusu özelliğ in ikinci yanına, yani diyalektikçinin 
varsay ımlara kar şı  geliş tirdiğ i yıkıcı  ve eleştirisel tavr ın neden oluş tu-
ğu sorusunu yan ı tlamaya geçebiliriz. Platon bu konuyla ilgili olarak 
biraz önce aktard ığı rmz pasajda, 

"aklın kendisinin, diyalekti ğ in gücüyle... varsay ımlar', il-
keler olarak değ il de, gerçekte her ne iseler onlar olarak al-
mak suretiyle..." 

derken, ba şka bir yerde, 
"yaln ızca diyalektik yöntemin, elde ettiğ i sonuçları  doğ ru-
layıp temellendirmek için, bu şekilde, varsay ımlan yıkarak 
(anairein), ilk ilkenin kendisine do ğ ru ilerlediğ ini"246  

söylemektedir. Burada kullan ı lan varsay ımlan yıkmak ifadesi, D. Ross' 
un da i ş aret etmi ş  olduğu gibi,247  varsay ımlan çürütmek, onlar ın yan-
lış lığı n) göstermek anlam ına gelmez, çünkü diyalektikçinin varsay ım-
lar üzerine çal ış ma sı , anlatımdan da kolayl ıkla çıkartılacak. " gibi, söz 
konusu olan tüm varsay ımlarla ilgili bir çal ış madır ve Platon, onun 
matematiksel bilimlerde varsay ım adını  verdiğ i ilk ilkelere olan yakla-
şı mın ı  incelerken de dikkat çekmi ş  olduğumuz gibi, bu varsay ımlarm 
tümünü yanl ış  önermeler olarak görmü ş  olamaz. Bir ba şka deyi ş le, 
o diyalektikçinin i ş inin, bu varsay ımların niteliğ i ve ait olduklar ı  di-
siplin her ne olursa olsun, J. Adam 248  ve J. Burnet' ın249  savladığı n ın 
tersine, bir önermeden onun çeli ş ik sonuçlarını  çıkarsamak, tüm var-
saynnlan çürütmek oldu ğunu düşünmüş  değ ildir, çünkü bu varsa-
yımlardan en az ından baz ıları  doğ rudur. 

Bununla birlikte, diyalektikçinin ara ş tı rmasından sonra, bu var-
say ı mlardan, yani bilim adam ır ın ilk ilkeleri olan önermelerin tümü-
nün birden doğ ru çıkabilmesi de pek olas ılı  değ ildir. Bu nedenle, var-
sayımlar' yıkmak, onları , her şeyin varsay'msal olmayan ilk ilkesine 
ula şı ncaya dek, kendisi de bir sonraki daha yük sek bir varsay ımdan 
çıkarsanacak olan daha yüksek varsay ımlardan çıkarsamaktan olu ş -
maz. 

(246) Devlet 533C10-12. 
(247) Bkz., D. Ross (1951), s. 57. 
(248) Bkz. J. Adam (1963), e. II, s. 176. 
(249) Bkz., J. Burnet, Plato's Eutpyphro, Apology of Socrates and Crito, Oxford, 1924, 

s. 45 ve Early Greek Philosophy, London, 1957, s. 361. 
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Varsayımları  yıkmak, onları  çüriıtmek de doğ rulamak da olmad ı -
ğı na, ve Platon diyalektikçinin, önermelerin do ğru ya da yanlış  olduk-
larına bakmaks ızı n ele aldığı  tüm varsay ımlara kar şı  gerçekle ştirdiğ i 
bir iş lemden söz eder göründüğüne göre, diyalektikçi söz konusu var-
sayımlarla ilgili olarak gerçekte neyi y ıkmaktad ır? Burada söz konusu 
olan, H. Cherniss250  ve R. Robinson'un251  da aç ık seçik bir biçimde 
gösterdikleri gibi, varsay ım adı  verilen önermelerin diyalektikçi faa-
liyetini tamamlad ıktan sonra, varsay ımsal doğ asının ortadan kald ırıl-
masıdır. Platon, önermerin kendisinin y ıkı lmasından, yani onu çürütül-
mesinden değ il de, onu varsay ımla ş tırmaktan olu şan tavr ımızın yıkı l-
masından söz etmektedir. Varsay ımlar' yıkmak daha önce varsay ım 
olarak öne sürülmü ş  önermelerin yanlış lık ya da doğ rulukları nı  gös-
termek olmay ıp, daha önce va ı saymılaştırılmış  olan önermeleri varsa-
y ındaş tırmaya son vermek, onlar ı  bundan böyle varsay ımlar olarak 
görmeyip, varsaymılara kar şı  daha farkl ı  bir tavır geliş tirmektir. Bir 
önermeyi bir varsay ım olarak almak, onu geçici bir süre için do ğru bir 
önerme diye kabul edip, bir dü şünce zincirinin ba şı na yerle ş tirmekten 
oluşur. İş te sözü edilen tav ır değ iş ikliğ i. diyalektikçi kulland ığı  yöntem-
le ara ştırmam' tamamlad ığı  zaman, her şeyden önce, varsay ım için 
söz konusu olan eğ retilik ve geçiciliğ in ortadan kalkmas ıyla gerçekle-
ş ir, çünkü diyalektikçinin ara ş tırması  bittiğ i zaman, incelenen her öner-
menin ya kesin olarak do ğru ya da yanl ış  olduğu ortaya çıkacaktır. 
İkinci olarak, varsay ımı  bir düşünce zincirinin ba ş langıcı  olarak görme 
hali de sona erecektir. Ele al ınan her önerme, c.iyalektikeinin incele-
mesinden sonra ya kesin olarak yanl ış  bir önerme diye reddedilecek 
ya da daha yüksek bir önermeden çikarsanacakt ır. Bu durum, varsa-
yımsal olmayan ilk ilke d ışı ndaki, tüm önerme ya da varsay ımlar için 
geçerlidir. Öyleyse, diyalektikçi varsay ımlardan yola ç ı kmakta, aras-
tırmasının sonucunda varsay ımlar' y ıkıp, varsayımsal olmayan ilk il-
keye yükselmektedir. Bir ba şka deyi ş le, ara ş tırman ın ba ş langıcında 
varsay ımlar için söz konusu olan geçicilik ve e ğ retilik diyalektikçinin 
ara ş tırma s ından sonra yerini tam bir kesinliğ'e bırakmaktad ır. Eğreti-
likten ve geçicilikten kesinli ğe doğ ru bir geçi ş  nasıl ve hangi yöntemle 
olmaktad ır ? 

Diyalektikçinin y ıukarıda dördüncü ve be ş inci özellikte, bir yuka-
rı  doğru ve bir a ş ağı  doğru iki ayr ı  hareketten olu ş tuğuna işaret etti- 

(250) Bkı ., H. Cherniss, "Some War-time Publications Concerning Plato", American Jo-
urnal of Philology, (1947), s. 143. 

(251) Bit", R. Robinson (1953), s. 161. 
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ğ imiz yöntemi, Platon'un Bölünmü ş  Çizgi Analojisindeki betimleme-
sine göre, her şeyden önce, kesinlikle sentez ve sm ıflama ya da toplama 
ve bölrne yöntemi değ ildir. Bir ba şka deyişle, çizginin en üst kesitini 
gösteren noesisin yönteminin biri yukar ıya, varsaymı sal olmayan ilk 
ilkeye doğru, diğeri ise ilk ilkoden a ş ağı ya doğ ru olmak üzere iki ayr ı  
hareketi içermesinden yola ç ıkılarak, bununla Phaedros,252  Devlet 
Adam ı ,253  Philebos,254  ve Sofist 255  gibi son dönem diyaloglar ıncla ori 
taya ç ı kan ve tıpkı  Devlet'te betimlenen yöntem gibi, iki ayr ı  hareket 
ya da öğeden olu şan toplama ve bölme yöntemi aras ında bir analoji 
kurmak suretiyle, son çözümlemede ikisinin özde ş  olabileceğ ini savun-
mak hiçbir şekilde olanakh değ ildir. Platon'un ya ş lılık diyaloglarmda 
ortaya ç ıkan toplama ve bölme yöntemi, temelde bir İdeanın, bir kav-
ramın tanımlanmas ın ı  amaçlanıakta olup, İdealar aras ındaki ilişkileri 
bulgulamay ı  gözetir. Oysa Bölünmü ş  Çizgi Analojisinde sentuden, 
bölmeden ya da tan ımdan hiç söz edilmedi ğ i gibi, Platon'un olgunluk 
ya da orta dönem diyaloglar ında savunduğu İdealar kuramma göre, 
İdealar, aralar ında hiçbir ilişkiye olanak vermeyecek şekilde, birbir-
lerinden yalıtlanmış  256  hiçbir ş ekilde bileş ik olmayan 257  saf ve basit, 
çok olamayan, yani mutlak ta şı y ıcı sı  oldukları  yüklem ya da özelliğ in 
ad ı  d ışı nda ba şka hiçbir adla ça ğı rı lamayan nesnel gerçekliklerdir. 
Buradan da anla şı laca ğı  ve ayr ı ca tezimizin de göstermeye çal ış acağı  
gibi. Platon'un kariyerinde, t ıpk ı  ontolojik ve epistemolojik bak ımdan 
farklı  özellikler sergileyen üç ayr ı  evrenin varolmas ı  gibi, diyalektik 
söz konusu olduğunda da, onun kariyerincleki üç farkl ı  evreye karşı lık 
gelen üç ayrı  yöntem ya da diyalektik anlay ışı  söz konusudur. Bunlar-
dan birincisi gençlik diyalogkr ı nda pörülen Sokratik tart ış ma ya da 
çürütme yöntemi, üçüncüsü ise onun ya şhlık diyaloglarmdan ortaya 
çı kan toplama ve bölme yöntemidir. Olgunluk diyaloglar ında îse, Me-
non'd.an ba ş layarak, Phaiclon ve Dei ön plana çıkan farkli bir yön-
tem ya da ciyalektik anlay ışı  söz konusudur. Bu nedenle Devlet'in Bö-
lünmüş  Çizgi Analojisinde, ya ş lı lık dönemi diyaloglarm ı n toplama ve 
bölme yöntemini bulma, Platon'un olgunluk dönemi diyaloglarma, 
ya şhlık diyaloglarmın gözlüğüyle ve, onlarda gündeme gelen problem-
lerin bakış  açı s ından yakla şmak anlamına gelir. 

(252) Bkz., Phaedros 225--226. 
(253) Bkz., Devlet Adam ı  285. 
(254) Bkz., Philebos 16-18. 
(255) Bkz., Sagist 253. 
(256) Ş ölen 211B, Devlet 597C. 
(257) Phaidon 28B, Timaeos 35A. 
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Bölünmüş  Çizginin en üst kesiti noesis için önerilen ba şka bir yön-
tem ise, Yunan geometrisinde çok yayg ın olarak kullan ılan analiz ve 
serı tez yöntemi olmu ş tur. Savunuculuğunu en son olarak Y. Lafrance' 
111258  yaptığı  bu görü ş . Platon'un ırıatematiksel bilimlere olan yo ğun 
ilgisinden yola ç ıkarak, filozofumuzun, Aristoteles'in tas ımın nuıcid 
olarak görülmü ş  olduğu aynı  anlam içinde analitik yöntemin mucidi , 

olduğunu, Kios'lu Hipporates ve Phytagorasç ılarm bu yöntemi daha 
önce kullanmış  olmas ına kar şı n, Platon'un onun epistemolojik ve me-
todolojik sonuçlar ına dikkat çekerek yöntemi sistematize etmi ş  oldu-
ğunu öne sürmektedir. Noesisin diyalektik yöntemi olarak önerilen 
söz konusu yöntem, basitle ş tirilerek ş u ş ekilde aç ıklanabilir: 

P önermesi, doğ ruluğu analiz ve sentez yöntemiyle kan ı tlanacak 
önerme olsun. Birinci ad ımda, p'nin do ğru olduğu kabul edilir ve o 
baş langıç verisi olarak ortaya konur. Bundan sonraki ad ımda p'nin 
bir önceli, yani p'de içerilen q önermesi aranır (p->q). liçüncü ad ımda 
ise q'nun bir önceli, yani q'da içerilen r önermesi aran ır (p->r) Dör-
düncü ad ımda ise, r'nin bir önceli yani r'de içerilen bir s önermesini 
bulmak söz konusudur. Analiz, bu şekilde s'nin önceli olan ve dolay ı -
sıyla s'de içerilen bir t önermesine ula şı lıncaya dek siirdürülür. T öner-
mesinde durulur, çünkü t, analizden ba ğı msız olarak, doğru ya da yan-
lış  olduğu bilinen bir önermedir. Bu durumda iki alma şı ktan biri söz 
konusu olur: 1) T doğru bir önermeyse, p önermesi de doğ rudur. b) 
T yanlış  bir önermeyse, p önermesi de yanl ış tır. T önermesinin do ğru 
olduğu birinci alrna şı kta, p'nin doğ rulu ğuna ilişkin kan ı tlama sentezle 
sağ lamr. Bu ise analizin ald ığı  yolu tersine çevirmekten ve p, q, r, s 
öncellerini ard ıllar olarak almaktan olu şur: Şöyle ki 5) t->s 4) s->r, 
3) r->q 2) q->p ve 1) t doğ ru olduğu bilinen bir önermedin T doğ -
ru ise, p de doğ rudur. T önermesinin yanl ış  olduğu ikinci almas ıkta ise, 
analiz yönteminin özel bir hali, yani saçmaya indirgeme gündeme gelir. 
Gerçekten de be ş inci ad ı m yanlış sa, birinci ad ım da yanlış tır ve birinci 
adım yanlış sa, birinci adm ın çeliş iğ,i doğrudur. i şlemin geçerliliğ inin 
önermelerin kar şı lıklı  oluş umu ya da e şdeğerliğ ini (p<->q, q<->r, 
r<->s, ve s<->t) varsayd ığı  kolaylıkla görülebilir, ki bu da ma.te-
matikte çok s ık olarak sağ lanan bir ko şuldur. 

Söz konusu geometrik analiz ve sentez yönteminin çizginin en üst 
kesitinin diyalektik yöntemiyle özde ş  olduğunu savlarsak, bu durum-
da diyalektik, bir önermeyi bir varsay ım olarak öne sürecek, ve ondan, 

(258) Bkz., Y. Lafrance (1980), s. 75-86. 
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tüm varsayımlardan bağı msız olarak doğru olduğu bilinen varsaynn-
sal olmayan ilk ilkeye, yani İyi İdeasına var ıncaya dek, sonuçlar ç ı -
karsamayı  sürdüreoekti. O, daha sonra varsay ımsal olmayan ilk ilkeyi, 
yani iyi ideasını  öne sürecek ve İyi İdeasmdan, ba ş langıçta öne sürü-
len orijinal varsay ı ma ulaşı ncaya dek sonuçlar ç ıkaracakt ı . İ lk bakış ta 
son derece akla uygun gelen bu ör eri ya da yoruma yöneltilebilecek 
en büyük itiraz, onun varsay ımsal olmayan ilk ilkenin, yani İdeas ı n ı n, 
yöntemin yukar ı  doğ ru hareketinden ayr ı  ve bağı ms ız olarak bilindi-
ğ ini öne sürmesidir. Oysa noesis için söz konusu olan yöntemden ya da 
bu yöntemle birlikte, onu tamamlayan ikinci bir yöntemden beklenen 
de tam olarak budur: Bizi, İyi İ deasma ve ona ili şkin bilgiye götür-
mek. Bu öneri ya da yoruma yöneltilecek ikinci ve daha temelli itiraz 
ise, söz konusu önerinin Platon'u bir yandan matematiksel bilimleri 
kullandıkları  ya da kullanmad ıkları  yöntem aç ı sından ele ş tirir ve bu 
bilimlere Phaidon'da felsefenin yöntemi diye sundu ğu259  varsay ım yön-
temini önerirken, bir yandan da yöntem bak ımından eleş tirdiğ i bu bi-
limlerden, söz konusu bilimlerin Platon'un ya şadığı  çağda yayg ın ola-
rak kullandıkları  yöntemi ödünç al ı yor göstermesi gibi saçma oldu ğu 
apaçık olar bir sonuca ycl aç ıyor olmasıdır. 

Tüketilen bu alma şı klar dışı nda yeni bir alma şı k bulunmad ığı na 
göre, Platon'un incelemekte olduğumuz Bölünmüş  Çizgi Analojisinde 
matematikçileri varsay ım yöntemini kullanmamalar ı  bakımından ele ş -
tirmesinden, Phaidon'un yazılış  tarihi bak ımından Devlet'e oldukça 
yakın olması , ve birinci diyalogda öne sürülen hemen tüm ö ğ retilerin 
ikincisinde geliş tirilerek korunmas ı  olgularmdan yola ç ıkarak, R. 
Robinson269  ve L.E. Rose'1a261  birlikte, noesis için Platon tarafından 
önerilen yöntemin, Menon'dan sonra, özellikle Phaidon'da felsefenin 
yöntemi diye önerilen ve aç ıklanan varsay ım yöntemi olduğunu öne 
sürebiliriz. 

Ancak söz konusu varsay ım yönteminin ayrıntı larına geçmezden 
önce, yöntemin Platon yorumcularmdan ço ğu262  tarafı ndan, daha iyi-
si bulunamadığı  için kendisiyle yetinilen, kesin bir yöntem olmaktan 

(259) Bkz., Phaidon 99D. 

(260) Bkz., R. Robinson (1953), s. 176. 

(261) Bkz , L.E. Rose, "The Deuteros Plous in The Phaedo" Monist, 6 (1966), s. 466. 

(262) Kar şı  çıktığı mız bu yorumu, daha makalesinin baş lığı yla örnekledi ğ i için, bu yoruma 
örnek olarak hemen W.W. Tait'i verebiliriz. Bkz., W.W. Tait, "Plato's Second Best 
Method", Review of Metaphysics, 39 (1985-86), s. 455. 
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çck bir kesinsizlik öğesl içeren, "ikinci iyi yöntem" olarak yorumlan-
masindan doğan bir yanl ısı  bertaraf etmekte ve karanl ık bir hususu 
açıklığ a kavuş turmakta, en az ından yöntemin Platon için ta şı dığı  öne-
mi anlayabilmek ve bu arada onun Phaidon ve Devlet'i yazdığı  sıralar-
da, idealarm kendi aralar ındaki ontolojik ve mant ı ksal ilişkilerden çok, 
İdealar dünyas ıyla duyusal dünya aras ındaki ontolojik ili şkiyle me şgul 
olduğunu gösterebilmek bak ı mından büyük yarar vard ı r. 

Söz konusu yan ıltıcı  yorum çok büyük ölçüde, Platon'un Phaidon' 
da yönteme ili ş kin açıklamalarının hemen başı nda kullandığı  Yunanca 
deuteros plous ifadesinden kaynaklanmaktad ır. Sözlük anlamı  "ikinci 
yolculuk ya da seyahat" anlam ına gelen ifadenin yer aldığı  pasaj ın 
çevirisi şöyledir: 

"Ancak bu nedeni bilmekten yoksun kald ığı m, onu kendim 
bulgulayamadığı m gibi, bir ba şkasından da öğ renemediğ im 
için, Kebes istersen sana, inceledi ğ im nedenselliğ i ara ş tırma-
nın ikinci yolunu (deuteron ploun) gösterece ğ im."263  

Buradan yola ç ıkan Platon yorumcular ı , Platon'un bu pasaj ın 
hemen altında yer alan, varsaynn yöntemine ili şkin açıklamalarından 
da yararlanarak, deuteros plousun, ba şka bir şeyden çok, bir yöntem 
olarak, varl ığı , onun bizzat kendisini tema şa etmek suretiyle do ğ ru-
dan bir tarzda ara ş tırmak yerine, k ıı ramlar, önermeler, tan ımlar 
aracı lığı yla incelemekten olu şan varsayım yöntemine kar şı lık geldiğ ini 
savunmuş lard ır.264  Buna göre, deuteros plous, rüzgarın olmadığı  yerde, 
kürekleı-le yap ı lan deniz yolculuğunu, yani varl ığ a ilişkin doğ rudan 
bir kavrayışı n olanaks ız olduğu yerde, varlığı n dolaylı  bilgisini göster-
mektedir265. Diğer savunucular ı  aras ında, R. Hackforth, 266  R. Robin-
son,267  A.E. Taylor, 268  R.D. Archer-Hind, 269  R.S. Bluck270  ve D. 

(263) Bkz., Phaidon 99E8-D1. 

(264) Bkz., D. Ross (1951), s. 27. 

(265) Bkz., K. Dorter, "The Dialectic of Plato's Method of Hyporhesis", Philosophical 

Forum 76 (1975), s. 164. 

(266) Bkz., R. Hackforth, Plato's Phaedo. Translated with Introduction and commentary, 

New York, 1955, s. 138-139. 

(267) Bkz., R. Robinson (1953), s. 143-142. 

(268) Bqz., A.E. Taylor (1926), s. 102. 

(269) Bkz., R.D. Archer-Hind (1894), s. 135-136. 

(270) Bqz., R.S. Bluck, Plato's Phaedo. A Transiation of Plato's Phaedo with Introduction, 
Notes and Appendic Les,ondon, 1955, s. 198-200. 
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Bostock'u271  sayabileceğ imiz bu yornmun, hiç ku şku yok ki, sağ lam 
metinsel dayanaklar ı  vard ır. Üstelik yorum, Platon'un ayn ı  konuyla 
ilgili olarak ba şka yerlerde söyledikleriyle de uyu şmaktad ı r. Örneğ in, 
Kratylos'ta272  isimlerle resimler aras ındaki bir karşı la ştırmanın hemen 
ardından, isimlerin, daha önce de görmü ş  olduğumuz gibi, şeylerin gö-
rüntü ya,  da suretleri olduklar ı , şeylere ili şkin doğ ruluğu, şeylerin gö-
rüntü ya da suretlerinden çok, ş eylerden bizzatihi kendilerinden ö ğ ren-
menin daha iyi olduğu kabul edilir. Pasaj söyledir: 

"Gerçek varl ığı n nas ıl ara ş tırılmas ı  ya da bulgulanmas ı  ge 
rektiğ i hususu korkar ım, seni ve beni a şmaktad ır. Ancak şu 
kadarını  kabul edebiliriz ki, şeylerin bilgisi isimlerden ç ıkar-
sanamaz. Hay ır, ş eyler kendilerinde ve kendi ba ş larına ince-
lenmeli ve ara ş tırılmalıdırlar."273  

Bununla birlikte, Phaidon'dan yukar ıda a.ktardığ unız pasaj ı , onu 
izleyen aç ıklamalarla birlikte değ il de, ondan hemen önce gelen, Sok-
rates'in varolu şun nedenlerine ili şkin ara ş tı rmas ıyla ilgili açıklamalar ı y-
la birlikte al ındığı  zaman, pasaj, daha doğ rusu deuteray plous ifadesi 
daha anlaml ı  hale gelmektedir. Bu ba ğ lamda deutoros plous, M. Bur-
net274  ve L.E. Rose'un275  da dikkat çekmi ş  olduğu gibi, Sokrates ve 
dolayısıyla Platon'un varolu şun nedenlerini konu alan ara ş tırmasında., 
Sokrates öncesi do ğa filozoflarm ın doğaya ili şkin ma.ddesel aç ıklama-
sından sonra, aranan teleolojik aç ıklamanm varolrnad ığı  yerde, formel 
açıklamayla yetinilmesi anlam ına gelmektedir. Bunu ş öyle açıklayabi-
liriz. Sokrates felsefe yapmaya, geleneksel olarak ona atfetti ğ imiz fel-
sefe türüyle, yani ahlak felsefesiyle de ğ il de, doğa felsefesiyle ba ş lamış -
tır. 

"Genç biri olduğum zaman Kebes, doğal bilim olarak nite-
lenen bilgelik türü için çok büyük bir heves duymu ştum; 
herşeyin nedenlerini, bir şeyin niçin varlığ a geldiğ ini, onun 
niçin yok olup gittiğ ini bilmek bana büyük bir şeyrniş  görün-
dü. Baş langıçta bu türden sorular ı  yan ıtlamak için kafa pat 
latarak k ıvrandım durdum: Baz ılarının söylediğ i gibi, canlı  
yarat ıkları  doğuran s ıcakla soğuğun birbirinden ayr ılması  
mıdı r ? Kendisiyle dü şünme faaliyetini gerçekle ş tirdiğ imiz 

(271) Bkz., D. Bostock (1989), s. 159-161. 
(272) Bkz., Kratylos 439A-B. 
(273) Bkz., ICratylos 439B4-7. 
(274) Bkz., J. Burnet, Plato's Phaedo, Oxford, 1911, 
(275) Bkz., L.E. Rose (1966), s. 467. 
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şey kan m ı , yoksa , hava ya da ate ş  midir? Yoksa dü ş ünce 
ba şka bir şeye mi, yani bellek ve yarg ıyı  doğ uran iş itme, gör-
me ve koklama duyumlar ı n ı  sa ğ layan beyine mi bağlı d ır, 
öyle ki, bellek ve yarg ı  bu şekilde durağan hale gelir ?" 276  

Pasajdan da kolayl ıkla anla şı lacağı ,gibi, Sokrates'in ve dolay ıs ıyla 
Platon'un varl ığ a geliş  ve yokoluş un nedenlerine ili ş kin ara ş tırmada 
aradıkları  final nedendir, varolu ş a iliş kin teleolojik bir aç ıklamadır. 
Bir şeyin niçin varlığ a geldiğ ini bilmedikçe, onun varl ığ a nas ıl geldiğ i-
ni (fail neden) ya da hangi şeyden varl ığ a geldiğ ini (maddi neden) bil-
mek hiçbir şekilde yeterli değ ildir. Bu olmadığı nda, yani varl ığı  aç ıkla-
mada, salt fail ve maddi nedenlerle yetinildi ğ inde, Sokrates öncesi do ğa 
filozoflarının yapm ış  olduklar ı  gibi, ya şamın aç ıklanmas ından, bilinç 
yoluyla, bilginin açıklanmas ına geçilmesi, sonuncusunun birincisine 
tâbi kal ınmas ı , daha aş a ğı  olanın daha yüksek olandan önce oldu ğ u-
nur ilan edilmesi gerekir, ki bu da saçmad ır. Sokra tes ve dolay ısıyla 
Platon taraf ı ndan aranan aç ıklamanın teleolojik bir aç ıklama olduğ u, 
biraz ileride, yukar ıdaki pasajdan daha aç ı k bir biçimde ortaya konur: 

"Bununla birlikte, bir gün birini Anaxa.goras' ın olduğ u 
söy lener bir kitab ı  okurken, ve Zihnin herş eyi düzenle-
diğ ini ve herşeyin nedeni olduğunu öne sürerken i ş ittim; 
ş imdi benim çok ho şuma giden bir neden vard ı , çünkü Zih-
nin herşeyin nedeni olmak durumunda olmas ının iyi oldu-
ğunu bir şekilde hissediyordum; ve Zihnin her şeyin nedeni 
olduğu doğ ruysa, onun her şeyi düzenlerken, her bireysel 
şeyi olanakh olduğu ölçüde en iyi bir biçimde düzenlemek 
durumunda olduğunu düş ündüm; bu nedenle, biri herhangi 
bir şeyin nedenini, onun varl ığ a niçin geldiğ ini, ya da niçin 
yok olduğunu, ya da nas ıl varolduğunu bulmek isterse, o 
yaln ızca ne tür bir varolu şun onun için en iyi olduğunu ya 
da onun ne şekilde etki etmesinin ya da etkiye maruz kalma 
sinir onun için en iyi olduğunu bulma gereğ i duyar. Bu ku-
ramda, öyleyse kiş i, ister kendisiyle ya da ister ba şka herhan-
gi bir şeyle ilgili olsun, başka hiçbir şeyi düşünmemeli, an-
cak, yaln ızca en iyiyi, en yüksek iyiyi düşünmelidir."277  

Aranan teleolojik bir aç ıklamad ır, oysa diğer filozoflar ın doğaya 
ilişkin açıklamalar ında bulunan yaln ızca maddi ve fail nedenlerdir: 

(276) Phaidon 96A5B-7. 

(277) Phaidon 97B9-D4. 
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"Bir insanda büyüme ya da fiziksel geli şme, ete et, ve kemiğ e 
kemik eklenmesi suretiyle, yani yeme içme yoluyla olur." 278 

 "Uzun bir adam, yanında duran daha k ısa bir adamdan 
"bir kafa boyu" daha uzun görünür." 279  

"On sekizden, sekize iki eklendi ğ i için büyüktür."280  
Birinci ve üçüncü örneklerde bir gelisme, bir art ış  ya da değ işme 

söz konusudur, ki bu geli şme ya da değ işme bir fail nedenle aç ıklan-
maktaclır. Birincide yeme içme, üçüncüde say ıya iki eklenmesi söz ko-
nusudur. İkinci örnekte ise, bir de ğ işmeden çok iki varlık aras ındaki 
bir ilişki söz konusudur ve burada neden olarak maddi' bir neden ve-
rilir. Hangisi seçilirse seçilsin, bunlar saçma ve tutars ız sonuçlara yol 
açmaktadırlar. Örneğ in niceliksel ili şkilerin maddi nedenlere bağ lan-
ması , ilişkideki taraflar ın kar şı t özelliklerinin tam olarak ayni nedenle 
açıklanmas ı  gibi saçma bir sonuç doğurur: 

"Bir kimsenin bir kafadan dolayı  daha büyük ve bir kimse-
nin de bir kafadan dolay ı  daha küçük olduğunu söylersen, 
öncelikle daha büyük olan ayn ı  ş eyden dolay ı  daha büyük ve 
daha küçük olan da ayn ı  şeyden dolayı  daha küçük olacak-
tır, ve dahası  daha büyük olan, kendisi küçük olan bir şey-
den dolay ı  daha büyük olacakt ır; bir kimsenin küçük olan 
bir ş eyden dolayı  büyük olacak olmas ı  korkunç bir şeydir."281  

Nedenleri duyusal dünyan ın içinde arayanlar, duyusal dünyan ın 
ötesine geçemedikleri ve dolay ısıyla varlığ a geliş  ve yokoluşu hiçbir ş e-
kilde açıklaya,madıkları  için, ve teleolojik bir aç ıklamaya ula şmak ş im-
dilik olanakl ı  görünmediğ ine göre, duyusal dünyan ın ötesine çıkmak, 
varlığı , final nedene kıyasla daha az doyurucu bir neden olan formel 
nedenle aç ıklamak gerekmektedir. Ş eylerin niçin varl ığ a geldiğ ini açık-
layamadığı mıza göre, ki bu ancak iyi bir amaca ba şvurrnakla olur ve 
bunun için de Devlet'i beklemek gerekmektedir, neyin varl ığ a geldiğ ini, 
nasıl varlığ a geldiğ ini ve neyin varlığ a gelebileceğ ini söyleyebiliriz. Bu 
ise, ancak İdealarm ör e sürülmesiyle olur, çünkü idealar, en basit an-
lam içinde, gerçekli ğ in olanaklar ını n ifadesi olarak ortaya ç ıkarlar: 
Onlar şeylerin türlerine ve varolan niteliklere kar şı lık gelmektedirler. 

(278) Phaidon 96C8-D5. 

(279) Phaidon 96D8-9. 

(280) Phaidon 96D11. 

(281) Phaidon 101 A4-B1 . 
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Deuteros plousun ikinci iyi yönteme değ il de, varlığ a geliş  ve yok-
oluşu açıklamanın, teleolojik açıklamaya göre daha az doyurucu bir 
açı klama tarz ı  olarak formel aç ıklamaya kar şı lık geldiğ ini bu şekilde 
gösterdikten sonra, noesisin yöntemi olarak sunulan varsay ım yönte-
teminin Phaidon'da ortaya konan ayr ıntılarına ve dolayı sıyla, yöntem 
bu diyalogda İdealar kuram ıyla örneklendiğ i için, söz konusu formel 
açıklamanın neden oluş tuğu sorusuna geçebiliriz: Yöntemin birinci 
evresinde en sa ğ lam, en doğ ru ve her tür s ınamadan ba şarıyla çıkmaya 
aday görünen bir önerme, tan ım Ya da kuram bir varsay ım olarak öne 
sürülür.282  Platon bununla, öyle san ılmaktadır ki, kiş inin görüş lerine 
bilinçsiz olarak ba ğ lanmak yerine, onlar ı , eleş tirel bir s ınamaya tabi 
tutmak üzere, bilinçli olarak öne sürmesi, yarg ıyı  askı ya almak yerine, 
görüşlerini s ıkı  bir ele ş tiri süzgecinden geçirmesi gerekti ğ ini söylemek-
tedir. Yine bir görü şe bağ lanırken görü ş ler aras ında en sa ğ lam olan ın, 
en doğru görünenin seçilmesi, ancak, onu seçip benimserken bile, söz 

konusu görü ş , tanım, önerme ya da kurama dogmatik olarak ba ğ lan-
mak yerine, bir varsay ım olarak öne sürülen görü ş , önerme ya da kura-
mın eğ reti ve geçici olarak, belli bir süre için do ğ ru kabul edilmesi gere-
ken bir görü ş  olarak al ınması  gerekmektedir. Platon'un yönteme ili ş -
kin olarak verdiğ i örnek, bir varsay ım olarak öne sürdüğü öneme ya 
da kuram İdealar kuram ıdır. 

"Kendinde ve keldi ba şı na güzel olan Güzelin, İyinin, Bü- 
yüğün, vs., varolduğunu bir varsay ım olarak öne sürece- 
ğ im. "283 

Yöntemin ikinci evresinde yap ılması  gereken, ba şlangıçta bir var-
say ım olarak öne sürülen önerme, tan ım ya da kuramla uyum içinde 
olan ya da uyuşan önermelerin doğ ru olduğu sonucuna varmak, onun-
la uyum içinde olmayan, uyu şmayan önermeleri yanl ış  önermeler ola-
rak reddetmektedir. 284  Yöntemin bu evresinin neden olu ş tuğunu ya da 
Platon'un yöntemin bu evresi için öngördü ğü tümdengelimsel i ş lemin 
gerçek niteliğ ini belirlemek, kolayca farkedilece ğ i gibi, çok büyük öl-
çüde "uyum içinde olan" ya da "uyu şan" ifadesinin gerçek anlam ının 
belirlenmesine bağ lıdır. "Uyum içinde olan" ya da "uyu şan" ifadesi 
baş langıçta bir varsay ım olarak öne sürülen görü ş , öneme ya da kuram-
ramla olan tutarl ı lık-tutars ızlık ilişkisine işaret edebildiğ i gibi, orijinal 
varsayımdan mantıksal olarak çıkan, orijinal varsayım tarafından ge- 

(282) Phaidon 100A3-4. 
(283) Phaidon 100B5-7. 
(284) Phaidon 100A4-7. 
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rektirilen önermeleri gösterebilir. Bunlardan birincisini ye ğ lediğ i-
mizde, Platon varsay ım yönteminin, orijinal varsayımla tutarl ı  olan 
her önermeyi do ğ ru bir önerme olarak ç ıkarsadığı n ı  söylemektedir. 
İkincisini yeğ lediğ irnizde ise, yapı lacak i ş , bir önerme ya da kuram ı  bir 
varsay ım olarak öne sürdükten sonra, onunla tutarl ı  olan önermeleri 
değ il de, ondan tümdengelimsel olarak ç ı karsanabilir olan, orijinal 
varsay ım tarafından mantıksal olarak gerektirilen önermeleri aramak-
tır. "Uyum içinde olan" ya da "uyu şan" ifadeleri için söz konusu 
olan bu iki yorumdan birincisinde ortaya ç ıkan güçlük, R. Robinson' 
un da i şaret etmi ş  olduğu gibi,285  orijinal varsay ımla tutarl ı  olan her 
önermeyi do ğ ru bir önerme olarak görmeye ne ölçüde hakk ımı z oldu-
ğu sorunudur. Buna kar şm, ikincisi için söz konusu olabilecek daha 
ağı r problem, orijinal varsay ımla hiçbir ili ş kisi bulunmayan bir konu-
da, ondan mant ıksal olarak ç ıkmayan birçok önermeyi yanl ış  önerme-
ler olarak görmek zorunda kalaca ğı mız gerçe'ğ idir. Platon'un yönte-
min ikinci evresine ili şkin açıklamadan sonra, orijinal varsay ı mla 
"uyum içinde olan" ya da "uyum içinde olmayan" önermelere ili şkin 
olarak verdiğ i örnekler ş unlardı r: 

1. Bir şeyin güzel olmas ının tek nedeni, o ş eyin Güzelin 
kendisinden pay almas ıdır ve bu genel olarak tüm nitelik-
ler için geçerlidir. 286  

2. Bir ş eyin güzel olmas ı , o şeyin parlak bir renge ya da 
özel bir şekle sahip olmas ına, yani maddi nedenlere ba ğ la-
namaz."287  

3. Büyük ş eyler Büyüklükten dolay ı  büyüktür, küçük şey-
lerse Küçüklükten dolay ı  küçüktür. 288  
4. Niceliksel ili şkilerin maddi nedenlerle aç ı klanmas ı  kabul 
edilemez; aksi takdirde, bir kimsenin bir kafadan dolay ı  da-
ha büyük ve onun yan ında duran ba şka birinin bir kafadan 
dolayı  daha küçük olduğu söylenirse, daha büyük olan ın 
aynı  şeyden dolayı  daha büyük ve daha küçük olan ın da 
ayn ı  şeyden dolay ı  daha küçük olduğu ve ayrıca daha büyük 
olanın kendisinin küçük olan bir ş eyden dolay ı  daha büyük 
olduğu gibi saçma bir sonucu kabul etmek gerekir." 289  

(285) Bkz., R. Robinson (1953), s. 126-127. 
(286) Phaidon 100C4-6. 
(287) Phaidon 1 00D1-2. 
(288) Phaidon 100E4-5. 
(289) Phaidon 100E7-101A8. 
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Örnekler incelendiğ i zaman da kolayl ıkla farkedilece ğ i gibi, Pla-
ton'un "uyum içinde olan" ifadesiyle anlatmak istedi ğ i şey, öyle san ı-
lır ki, tutarl ılıktan daha çok, orijinal varsay ımda içerilene, orijinal var-
sayımdan mantıksal olarak çıkana işaret etmektedir. Buna göre, İde-
alar Kuram ına ilişkin kuramsal çerçeve içinde, X'in bir nitelik ya da 
yükleme kar şı lık geldiğ i yerde, bir şeyin X (örneğ in, küçük, büyük, 
güzel, iyi, vs.) oluşunun, ancak ve ancak o şeyin X ya da X-lik İdeas ın-
dan pay almas ıyla olanakl ı  olduğu, A. Wedberg'in de belirtti ğ i gibi,290 

 kuramı n en temel ilke ya da kabullerinden biridir. Dolay ı sıyla yukar ıda 
aktardfğunız birinci ye üçüncü önermeler, İ dealar km-amirim bir varsa-
yım olarak öne sürüldüğü yerde, kuram ın ayrı lmaz bir parças ını  oluş -
turan bir ilke ya da kabulün örneklenmesinden ba şka bir şey olmayı p, 
orijinal varsay ımı  oluş turan kuramdan, bu anlamda mant ıksal olarak 
çıkarlar. Oysa ikinci ve dördüncü örnekler, yani bir şeyin güzel oluşu-
nu ya da bir kimsenin ba şka birinden daha uzun olmas ını  maddesel 
bir nedene (birinci örnekte parlak bir renge ya da güzel bir şekle, ikin-
cisinde ise bir kafaya) ba ğ layan önermeler orijinal varsay ımdan man-
tıksal olarak ç ıkmadığı  gibi, orijinal varsay ımın bir ş eyin güzel ya da 
uzun oluşunu formel nedenlerle aç ıklamak gerektiğ ini ortaya koyduğu 
dikkate alınırsa, onunla çeli şmektedir. 

Yukarıdaki örnekleri yorumlaman ın, bununla birlikte bizim deu-
terus plousa ilişkin yorumumuza denk dü ş en ve bu arada "uyum ;çin-
olan" ifadesiyle ilgili tercihimizin yol açt ığı  bir güçlüğü de ortadan kal 
dırma olana ğı  veren, daha iyi bir yolu vard ı r. Anımsanaca'ğı  üzere, 
deuteros plousun varlığ a ilişkin doğrudan bir kavray ış  sağ layamamakla 
birlikte, varl ığı n kuramlar, tan ı mlar ve önermeler arac ılığı yla dolayl ı  
bilgisini verme anlam ında, daha iyisi bulunamadığı  için kendisiyle yeti-
nilen bir ikinci iyi yöntem olarak varsay ırn yöntemini gösterdiğ ini sa-
vunan geleneksel yorumun tersine, teleolojik ilke henüz formüle edil- 

- memiş  olduğu için formel aç ıklamayla yetinilmesi anlam ında, varlığı n 
İ dealar kuram ı  yoluyla aç ıklamas ına kar şı lık geldiğ ini savunmuş tuk. 
Yine "uyum içinde olan" ya da "uyu şan" idadesini orijinal varsayun-
da içerilen, orijinal varsay ımdan mantıksal olarak çıkan anlamına 
gelecek şekilde yorumlam ış tık ve bu yorumun da bizi, orijinal varsay ım-
la hiçbir ili şkisi olmayan bir konuda, orijinal varsay ımdan çıkouzyan 
birçok önermeyi yanl ış  önermeler olarak görme durumunda b ırakacağı -
na i şaret etmi ş tik. Yöntemin uygulanmas ını  konu olarak s ınırlayacak 

(290) Bkz., A. Wedberg, " İdealar Kuram ı ", Platon'un Felsefesi Üzerine Araş tırmalar (der. 
A. Cevizci), Ankara, 1998, s. 82-83. 
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olursak, konumuz genel olarak varl ığ a geliş  ve yokoluşun nedenleri 
üzerine bir ara ş tırma olacakt ır. Konuda s ınanmak anlamında, bir varsa-
yım olarak öne sürülmesi gereken birinci kuram, varl ığı  fail ve madde-
sel nedenlerle aç ıklayan bir kuramd ır. Buna göre, varsay ımı mız "doğ a-
daki herşey maddi neden ve süreçlerle aç ıklanabilir" olacakt ır. Varsa-
yımunızın mantıksal sonuçlar ı  incelendiğ i zaman, ondan ba şka birçok 
sonuç yanında, saç ına olduğu apaçık olan, en azından bir sonuç çıkmak-
tadır : "Bir kimse bir kafadan dolay ı  (maddi neden) daha , büyük, bir 
başkası  bir kafadan dolay ı  daha küçük ise, daha büyük olan ayn ı  şey-
den dolayı  daha büyük ve daha küçük olan da ayn ı  şeyden dolay ı  daha 
küçük olacaktır ve daha büyük olar ın kendisi küçük olan bir şeyden 
dolayı  büyük olacakt ır." Yapılması  gereken, öyleyse, kendisinden man-
tıksal olarak saçma sonuçlar ç ıktığı  için, bu varsay ımı , yani varlığı  
maddesel olarak aç ıklayan kuram ı , yanlış  bir kuram diye reddetmek ve 
yerine, aktüel varlığ a geliş  yalnızca iyi bir amaca ba şvurmak suretiyle 
açıklanabileceğ ine ve böyle bir teleolojik ilke henüz formüle edilmemi ş  
olduğuna göre, neyin bir İ deadan pay almak suretiyle varl ığ a geldiğ ini 
açıklayacak bir kuram öne sürmektir. idealar kuram ı , iş te bu anlam 
içinde, varsay ım yöntemin e bir örnek olarak öne sürülmektedir. O bir 
varsay ım olarak sürüldükten sonra, ikinci evrede ondan mant ıksal 
olarak çıkan tüm sonuçlar incelenir, ondan mant ıksal olarak saçma bir 
sonuç çıkıp çıkmadığı na, sonuçlar aras ında bir çeli şki bulunup bulun-
madığı na bakı lır. 

Ancak bu, yani bir önermeyi ya da bir kuram ı , doğ ru olduğu ka-
mtlan ıncaya kadar, do ğru bir önerme ya da kuram diye bir varsay ım 
olarak öne sürüp, ondan mant ıksal olarak ç ıkan sonuçlar ı  belirlemekten 
ve bu sonuçlar ı , saçma değ ilseler ve birbirleriyle çeli şmiyorlarsa, doğ ru 
önermeler diye nitelemekten olu şan, orijinal varsay ıma ilişkin söz konu-
su smarna hiçbir şekilde yeterli değ ildir. Bir başka deyi ş le, varsayım 
yönteminin bu, ilk iki evresi Bölünmü ş  Çizgi Analojisinde matema-
tiksel bilimlerin yöntemi diye sunulan tümdergelimsel yönteme kar şı -
hk gelmekte olup, burada daha önce de i şaret etmi ş  olduğumuz gibi, 
salt tutarl ıhkla yetinilir. Nas ıl ki varsay ım yönteminde filozof ya da 
araş tı rmacı  bir konuda kendisine en güçlü, en do ğ ru görünen bir öner-
me ya da kuram ı  bir varsay ı m olarak öne sürüp, ondan hangi mant ık-
sal sonuçlar ı n çıktığı n ı  ara ş tırıyorsa, matematiksel bilinı lerde de, mate-
matikçi aksiyom, tan ı m, varsay ım ve postülalar ı  kan ıtlamas ı= öncül-
leri olarak al ıp, bu öncüllerden tünıdengelimsel olarak sonuçlar ç ı -
karsamaktad ır. Ancak orijinal varsay ımdan, ya da apaçık öncüller- 
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den mantıksal olarak ç ıkan sonuçlar ya da önermeler arasmdaki içsel 
tutarl ılık bu sonuç ya da önermelerin do ğ ruluğu için hiçbir zaman bir 
teminat olamaz. Orijinal varsay ı mın terimleri aç ık seçik b'r biçimde 
tan ımlanmış , buradan ç ıkan sonuçlar mantıksal olarak iyi bir biçimde 
düzenlenmi ş  olabilir, ancak orijinal varsay ım ya da apaçık ilkeler ola-
rak kabul edilen öncüllerin kendileri sorgulanmad ığı , ikinci bir sma-
maya daha tâbi tutulmad ığı  zaman, orijinal varsay ımla ya da öncüller-
le orijinal varsay ı mdan ya da matematikçinin öncüllerinden mant ıksal 
olarak ç ıkan sonuç ya da önermelerden olu şan bütün, yaln ızca tutarl ı  
olan bir bütünden daha fazla hiçbir şey olmayabilir. Oysa, tutarl ıktan 
gerçek bilgiye yükselebilmek, orijinal varsay ımın kategorik doğ rulu-
ğunu ortaya koyabilmek için söz konusu orijinal varsay ımı , yöntemin 
aşağı  doğ ru olan hareketinde ondan saçma ya da çeli ş ik sonuçlar ç ık-
madı ysa eğer, ikinci bir sınamaya daha tâbi tutmak gerekmektedir. 
Bu yap ı lmadığı nda, tıpkı  matematiksel bilimlerde oldu ğu gibi, orijinal 
varsayım sorgulanmadan kalm ış  olacak, ondan mantıksal olarak ç ıkan 
sonuçlar ın doğ ruluğu da daima kuşkulu kalmaya mahkam olacakt ır. 
Bir ba şka deyiş le, yöntemin yukar ı  doğ ru hareketten olu şan üçüncü 
bir evresi daha olmal ıdı r. 

Söz konusu yukar ı  doğ ru hareket ya da orijinal varsay ıma ilişkin 
ikinci s ı nama iş te yöntemin üçüncü evresinde, bir tart ış ma içinde bulu-
nuyorsa, kar şı nızdaki tart ış macı  orijinal varsayımın kendisine itiraz 
ettiğ i ya da ara ştırma kiş inin kendisi taraf ından yapı lıyorsa, o orijinal 
varsay ımı  temeller dirmek istedi ğ i zaman, gerçekle ş tirilir. 

"Varsayımın kendisini temellendirmek durumunda kald ığı n 
zaman, en sonunda doyurucu ve yeterli olana ula şıncaya 
dek, kendisini sana en fazla kabul ettiren daha yüksek bir 
varsay ı mı  doğ ru kabul ederek, ayn ı  ş ekilde ilerleyeceksin." 291  

Burada söz konusu olan orijinal varsay ı m, kuram ya da önermeyi 
verilmi ş  bir sonuç olarak kabul edip, onun içeren ve dolay ısıyla onu 
mant ıksal olarak gerektiren daha yüksek bir varsay ım, kuram, ilke 
ya da önermeden ç ıkarsamakt ı r. Ş imdi, baş langıç varsay ımmı  sorgula-
maya ya da temellendirmeye dönük yukar ı  doğ ru ç ı kış tan oluşan hareket 
ba ş lamış tır. Daha yüksek varsay ımla anlatılmak istenen şey mant ıksal 
olarak orijinal varsay ımı  gerektiren bir önermedir. Bu ba ğ lamda, yön-
temin ikinci evresinde söz konusu olan tümdengelimsel i ş lem, bu üçün- 

(291) Bkz., Phaidon 100136-9. 
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cü evrede bir kez daha yinelenir ve orijinal varsay ım, onu içeren daha 
yüksek bir varsay ım ya da önermeden ç ıkarsan ır. Orijinal varsay ım 
eğer bu ikinci varsay ımdan ç ıkarsanam ı yorsa, kendisini ara ş tırmac ıya 
en fazla kabul ettiren bu ikinci daha yüksek varsay ım bir kıyıya atıla-
rak, bir ba şka varsay ım aran ır. Yok, ç ıkarsanabiliyorsa e ğer, orijinal 
varsayımın doğ ru olma olas ı lığı  biraz daha artar. Ancak "en sonunda 
doyurucu ve yeterli olana ula şı ncaya dek" ifadesinin de aç ı k seçik 
olarak gösterdiğ i gibi, kar şı mızdaki tart ış macı  bu sonuncu daha yük-
sek varsay ımın kendisine de itiraz etti ğ i ya da ara ş tırmacının kendisi 
orijinal varsayımı  daha iyi bir biçimde temellendirmek istediğ i zaman, 
bu sonuncu varsay ımı  da, mantıksal olarak onu içeren daha yüksek 
üçüncü varsay ımdan çıkarsamak gerekir. Ayn ı  şey bu üçüncü varsay ım 
ya da önerme için söz konusu oldu ğu zaman, bu sonuncu varsay ım ı  da 
onu mantıksal olarak içeren bir dördüncü varsay ımdan çı karsamak 
gerekecektir. Bu yukar ı  doğ ru çı kış  "en sonunda doyurucu ve yeterli 
olana ula şı lıncaya" dek sürer. 

Platon Phaidon'da varsay ım yönteminin bu üçüncü evresine ili ş -
kin olarak örnek vermez. Bunu, onun teleolojik bir aç ıklamanın kayna-
ğı na ilişkin düşüncelerini henüz aç ık seçik bir biçimde formüle etmemi ş  
olduğu anlam ına gelecek şekilde yorumlayabilir ve buradan kalkarak 
Phaidon'da yöntemin üçüncü evresinde yukar ı  doğ ru hareketin en so-
nunda kendisine ula şı lacak olan "doyurucu ve yeterli olan" ı n, Devlet' 
in İyi İdeas ına kar şı lık geldiğ i sonucuna ula şabiliriz. Bu durumda, 
Platon'un Phaidon'da varsay ım yöntemine ili şkin olarak verdiğ i ör-
nekle ilgili aç ıklamalar ın ı  tamamlayacak olursak, varolu ş  ve yokolu şa 
ilişkin formel bir açıklama tarz ına karşı lık gelen İdealar kuramm ın bir 
bütün olarak İyi İ deas ında temellendiğ i sonucuna varabiliriz. Bir ba ş -
ka deyi ş le, varlığ a ilişkin formel aç ı klama varlığ a ili şkin teleolojik bir 
aç ıklamaya dayanmaktad ı r ve olmas ı  gereken de tam olarak budur. 

Yöntemi yeniden k ı saca özetleyecek olursak, varsay ım yöntemin-
de, bir konuya ili şkin olarak yap ılan bir ara ş tırmada varolan görü ş , 
önerme ya da kuramlardan en güçlüsünün, ara ş tırmacıya her bak ım-
dan en doğ ru görünenin, geçici bir süre için do ğ ru kabul edilen bir 
varsayım olarak öne sürüldü ğünü söyleyebiliriz. Bu yöntemin birinci 
evresidir. Yöntemin ikinci evresinde do ğ ru kabul edilen orijinal varsa-
yımdan, onda mantı ksal olarak içerilen sonuçlar ç ı karsan ı r, orijinal 
varsayımdan saçma bir sonucun ç ıkıp çı kmadığı na ve sonuçlar aras ın-
da bir çeli şki bulunup bulunmad ığı na bak ılır. Bu, yöntemin, Bölünmü ş  
Çizgi Analojisinde matematikçinin tümdengelimsel yöntemine kar şı lık 
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gelen a şağı  doğ ru hareketidir ve filozofun noesiste betimlenen a şa ğı  
doğ ru hareketinin ise bir yar ı sı na karşı lık gelmektedir. Bu ilk iki evre 
sonunda, orijinal varsay ım belli ölçüler içinde doğ rularnr Ancak onu 
tam anlam ı yla doğ rulamak ve temellendirmek için, bu kez yukar ı  doğ -
ru hareket etmek ve onu, söz konusu orijinal varsay ımı  mantıksal ola-
rak gerektiren daha yüksek bir varsay ım ya da önermeden çıkarsamak 
gerekir. O, bu yukar ı  doğ ru hareketin en sonunda, her ş eyin varsay ımsal 
olmayan ilk ilkesine kar şı lık gelen İyi İdea sından çı karsandığı  zaman, 
orijinal varsayımı n tam anlam ı yla doğ rulandığı n ı  ve gerçek bir kesinlik 
kazandığı nı  söyleyebiliriz. 

Buradan da anla şı lacağı  gibi, varsay ım yöntemi son çözümlemede 
yukar ı  doğ ru olan bu hareketinin sonunda her şeyin ilk ilkesi olan İyi 
İdeasma götüren bir yöntemdir. Bununla birlikte, varsay ım yöntemi 
daha iyisi bulunamadığı  için kendisiyle yetinilen ikinci bir iyi bir yön-
tem olduğ undan değ il de, İyi İdeasıyla Güne ş  aras ında bir analoji ku-
ran Güne ş  benzetmesinde, İyi İdeas ının varl ığı n ötesinde oldu ğu 
tezini, İyi İdeas ının varlığı n ötesinde olu ş unun, onun varolmakla bir-
likte, diğer İdealardan farkl ı  bir varolu ş  tarzına sahip olmas ı  anlam ına 
geldiğ ini savunan yorumumuza sad ık kalarak, burada İyi İdeasını n bil-
ginin de ötesinde olu ş unun, onun yine bilinmekle birlikte, diğer İdea-
lardan farkl ı  bir tarzda bilindi ğ ini sayunaca ğı mız için, temkinliliğ i 
elden bırakmamak adına. varsay ım yönteminin ikinci bir yöntem ya 
da bili ş  tarz ıyla desteklenmek ya da tamamlanmak durumunda oldu-
ğunu kabul edebiliriz. Bu bili ş  tarzı  da, öyle san ıyoruz ki, varsay ımsal 
olmayan ilk ilkeye ya da İyi İdeasına ilişkin sezgisel bilgiden, ona iliş -
kin sezgisel bir kavray ış tan ba şka bir ş ey değ ildir. Burada söz konusu 
olan sezgi ise, mistik değ il de, rasyonel bir sezgidir. Çünkü Devlet'teki 
metnimizde, zihnin tema ş asından ya da doğ rudan temas ından söz edi-
len pasajlarda292  bile, mistik bir tecrübeyi ça ğ rış tıracak hiçbir şey yok-
tur. Tam tersine, metin bizi sürekli olarak farkl ı  gerçeklik dereceleri üze-
rine kurulmu ş  bir biliş  tarzlar ı  ya da bilgi dereceleri s ınıflamasına gön-
dermektedir. Çizgi Analojisini izleyen Ma ğara Benzetmesi bir çok isti-
are ya da eğ retileme sunabilmekle birlikte, bunlar mistik bir tecrübeye 
işaret edebilmekten çok, ahlaksal, politik ve hepsinden önemlisi e ğ itim-
sel bir karakter ta şı rlar. 293  Burada, Platon yorumcular ı  arasmda İyi 
İdeas ına ilişkin mistik bir tecrübenin kan ı tı  diye gösterilen, ma ğaranın 
dışı na çıkmış  mahkümun, belli bir zaman geçtikten sonra, güne şe doğ ru- 

(292) Bkz., örnegin Devlet 511B4, 511B7. 

(293) Bkz., Devlet 514A-518B. 
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dan bakışı  ve bu tecrübenin Platon taraf ından e şsiz bir ebedi' dille nak-
lediliş inde bile, İyi ideasın.a ilişkin bilgide mistik bir yan bulamayan 
yorumumuza gölge dü şürecek hiçbir şey yoktur. Zincirlerinden kurtu-
lup mağaranı n dışı na çıkmış  olan rhahküm s ıras ıyla, aydınlık olma hal-
leri a şamalı  olarak artan bir dizi nesneye ve tüm bu nesnelerin en ayd ın-
lığ' ı  ve hepsinin ışı k kaynağı  olan güneşe bakar. Güne şe giden yolda 
mahlaımu güne ş in ışığı na hazırlama iş levi gören bu nesneler dizisi, 
güneş in varlığı nı  kanıtlamaz, yaln ızca ona güne ş in kendisine bakabil-
me olanağı  verir. Mahkfun bu süreç boyunca gözlerini güçlendirir. O, 
sonuçlara yönelrnekle, bütün bu sonuçlar ın nedenini görebilme gücü 
kazan ır. Buradan da anla şı lacağı  gibi, güneş in kendisini görüp tam ola-
rak ayd ınlanma, mistik bir tecrübenin tersine, birdenbire ve aniden olup 
biten bir şey değ ildir. Bölünmüş  Çizgi Analojisinden önce gelen Güne ş  
benzetmesindeki İyi İdeasma ili şkin betimlemeye gelince, 294  bu betim-
leme de, daha önce göstermi ş  olduğumuz gibi, bilginin ötesinde kalan 
bir ilke olarak de ğ il de, bütün evrenin varsay ımsal olmayan ilk ilkesi 
olarak akılla anla şı labilir İyi İdeas ının, akılla anlaşı labilir tüm diğer 
İ dealar üzerindeki öncelliğ ini gösterir. İyi İdeası  bilginin ve doğ rulu-
ğun nedeni295  ve varlığı n ötesindeki bir olarak 296  görünüyorsa, bu, 
İ yi İdeas ı  bilimsel bilgi düzenin ait olmadığı  için değ il de, tam tamına 
bilginin ilkelerinin hepsi varsay ımsal olmayan ilk ilke olarak ak ılla 
anlaşı labilir İyi İdeasmdan ç ıkarsandığı  için böyledir. Öte yandan, 
Güneş  Benzetmesinin, 297  Bölünmüş  Çizgi Analojisinin,298  Mağara 
Benzetmesinin,299  devletin bekçileriyle yönetici-filozoflann ın, on-
ların gelecekte yapacaklar ı  iş ler göz önüne alınarak hazırlanmış  eğ i 
tim programlann ın300  yer aldığı  pasajların temelinde bulunan esas 
ayırım, ara ş tırmamızm bütün bir ikinci bölümü boyunca belirtmeye 
çalış tığı mız gibi, inanç ve bilgi aras ındaki ayınmdır. Burada inançla 
bilgi, insan zihninin iki hal ya da tecrübesine kar şı lı k gelir ve mistik 
bir tecrübenin nas'l olup da bu ay ırım içinde yer alabilece ğ ini görmek 
pek olanakl ı  değ ildir. Zihin duyusal dünyaya döndüğü zaman o inanç 
(doxa) hali içindedir, buna kar şı n akı lla anla şı labilir dünyaya döndüğü 

(294) Devlet 508C-509C. 

(295) Devlet 508E3-4. 

(296) Devlet 509B9-10. 

(297) Devlet 507A-509B. 

(298) Devlet 509D-511D. 

(299) Devlet 514A-517A. 

(300) Devlet 521C-535A. 
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zaman ise, o bilgi hali içindedir. Bu ay ırımın meydana getirdiğ i bakış  
aç ı sından, akılla anla şı labilir İdeaların ötesinde, bilgi düzenine ait ol-
mayan bir tecrübeye yol açabilecek hiçbir şey yoktur. Ortalama insan-
dan çok farkl ı  biri olarak filozofun, şeylerin bilgisine (nous) sahip olan, 
varolan her şeyin özüne (ousia) ula şmaya yetili biri, İyi ideasnun tan ı -
mı n ı  (logos) verebilecek ve böylelikle tüm güçlüklerin üstesinden gele-
bilecek bir insan olarak betimlendi ğ i 534B-C'deki k ısa pasaj ı  doğ rula-
yan şey budur. Yaln ızca ousia, nous, logos, doxa, episteme gibi episte-
molojik terimlerin kullan ılmas ı , felsefeci ya da diyalektikçinin tecrü-
besi ya da zihin halinin tümüyle bilimsel bilgi düzeni içinde kald ığı n ı  
açık seçik olarak göstermektedir. 

Platon'un diyaloglar ında söz konusu olan yöntem problemi üze-
rine çok emek harcam ış  olan R. Robinson301  varsay ımsal olmayan ilk 
ilkeye, İyi ideasma ili şkin rasyonel sezgi konusunda bizim bildi ğ imiz 
en doğ ru aç ıklamayı  önermi ş tir. R. Robinson'a göre, varsay ımsal ol-
mayan ilk ilkeye ilişkin sezgiden söz edildiğ i zaman, "sezgi" terimini, 
onun sağ lam ve kesin bilgi şeklindeki modern anlam ı  içinde değ il de, 
bir yöntem arac ı lığı yla elde edilmemi ş  olan bilgi anlam ı  içinde anla-
lamak gerekmektedir. 302  Devlet 511B-C'de söz konusu olan sezgi, da-
ha çok varsay ım yönteminin yukarı  doğ ru hareketinin bir sonucu ve 
ürünü olarak ortaya ç ıkar. Filozof, ara ş tırmalarında varsayım yönte-
temini kullanı rken, kendisinden mant ıksal olarak saçma sonuçlar ç ı -
kan, sonuçları  kendi aralar ında çeli ş ik olan bir önerme ya da varsay ım 
öne sürebilir Bu durumda ba şka bir önerme, görü ş  ya da varsay ım ara-
mak ve yeni ba ş tan ondan mant ıksal olarak çıkan sonuçları  incelemek 
gerekmektedir. Yeni önerme, k ıı ram ya da varsay ımdan mantıksal 
olarak ç ıkan sonuçların saçma ya da çeli ş ik olmamaları  durumunda, 
o orijinal varsay ımm kendisine döner ve kendisine bu Varsarm ın daha 
yüksek bir varsay ımdan, ona göre daha temel olan bir ilkeden ç ıkarsa-
nıp çıkarsanamayaca ğmı  sorar. Filozof ya da ara ş tı rmacının yukarı  
doğ ru olan söz konusu hareketinin en sonunda, yani uzun bir refleksi-
yon tecrübesinin ard ından, son varsay ımm sonuçların ın kendi araların-
da hiçbir çeli şki içermedikleri ortaya ç ıktıktan sonra, sonuncu varsay ı-
mın diyalektik düşünen zihne mutlak, tümel ve yan ı lmaz bir doğ ru ola-
rak göründüğü ana dek, haftalar ve hatta y ıllar geçebilir. Bu durumda, 

(301) Bkz., R. Robinson (1953), s. 173-174 ve ayr ıca "L'Emploi des Hypothses selon Pla-
ton", Revue de Metaphysique et de Morale, 59 (1954), s. 262-266. Benzer bir yorum 
için bkz., W. Lutoslowski (1897), s. 296. 

(302) Bkz., R. Robinson (1953), s. 174. 
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bu sonuncu varsay ım kesin olarak do ğ ru olan bir ilke, hiçbir şekilde 
varsay ımsal olmayan bir ilke haline gelir ve diyalektik yükseli ş in bu 
sonuncu evresinde rasyonel sezgi söz konusu olabilecek bütün tümden-
gelimsel çıkarsamalara tek gerçek ve kesin ba ş langıcını  sağ lar. Bir ba ş -
ka deyiş le, zihin burada, Platon'un dokunma ve görme mecazlarlyla 
açıkladığı  doğrudan ve arac ı s ız bilgide, tüm bilgilerin ba ş lan.gwlarnun 
baş langıcma ve gerçekliğ in ilkelerinin ilkesine ula şı r. Şölen'de kiş inin 
Güzelin kendisinin görüsüne, güzel olan ve onun diyalektik yükseli ş in-
de ardarda gelen evrelere kar şı lık gelen çok say ıdaki güzel şeyde geçen 
uzun bir çıraklık sürecinden sonra varmas ı  bundand ı r. 3o 3  Platon'un 
Güzelin kendisinin aniden ve birdenbire ortaya ç ıkan görüsüne ili şkin 
betimlemesi, filozof ya da bilgenin çok büyük zahmetler çekmek paha-
sırıa, ötesinde art ık başka bir arkhenin bulunmadığı  bir arkheye ulaş -
tığı  zaman sahip olduğu sezgi ve ya şadığı  derin heyecamn belirledi ğ i 
bilginin doğrudan ve arac ısız karakterini yans ı tmaktad ır. Yine nı . 
Mektup'un diyalektik yükseli ş teki nihai evre olan sezgi evresinin varsa-
yımlar' ve tümclengelimsel ç ıkarsamaları  incelemek ve kar şı la ş tırmak 
için harcanan emeklerin, çekilen zahmetlerin sonunda birdenbire or-
taya çıkan sonuç olarak sunulduğu iki pasaj ını  da bu şekilde anlamak 
gerekir: 

"Yalnızca isimler ve tan ımlar, görsel alg ılarla diğer algılar 
birbirleriyle ayr ıntılı  olarak kar şı laş tırı ldığı , ve k ıskançlığı n 
soruları  ve yan ı tları  dikte etmedi ğ i tartış malarda incelendi-
diğ i zaman, en sonunda bilginin ve bilgeli ğ in ışığı , araş tır 
man ın nesnesinin üzerinde, insanm gücünün taha.m ınül 
edebildiğ i bütün yoğunluğuyla yanar." 304  

Bundan önce gelen ba şka bir pasajda ise, Platon şöyle yazmaktadır : 

"Diğer bilgilerde olduğu gibi, burada onlar ı  formüllere dök-
me gerçekten de söz konusu de ğ ildir, ancak onun problem-. 
leriyle uzun süre boyunca tam şı k olunduğu ve haylidir onun-
la ya şanıldığı  zaman, hakikatin ışığı  ruhta, ate ş in k ıvı lcım-
dan parlannas ı  ve ondan sonra da yanmaya devam etmesi 
gibi birdenbire yanar." 3°5  

Zihnin mutlak, yan ı lmaz ve tümel bir bilgiye do ğ ru olan bu yü-
rüyüşünde, rasyonel sezgi Platon taraf ından, kannmıca, varsay ırn yörı - 

(303) Bqz., .Ş  öte 210A-211C. 
(304) VII. Mektup 344B4-9. 
(305) Bkz., VII. Mektup 34106-9. 
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temini tamamlayan bir öğe olarak dü şünülmektedir, öyle ki, Pla.ton 
zamanın ın geometricilerini salt geometrinin tan ım, aksiyon", varsay ım 
ve postülalarm ı , yalnızca geçici bir süre için do ğ ru kabul edilmesi ge-
reken varsay ımlar yerine, mutlak do ğ rular, apaç ık ilk ilkeler olarak 
gördükleri için değ il, fakat ayn ı  zamanda rasyonel sezginin önemini 
farkedemeclikleri ve dolay ı sıyla ara ş tırmalarında böyle bir sezgiden 
yoksun kalıp, duyusal sezgiyle yetindikleri için ele ş tirir. 

Varsay ım yönteminin yukar ı  doğ ru olan hareketinin son evresin-
de rasyonel sezgiyle varsay ımsal olmayan ilk ilkeye ili ş kin kesin, Yan ı l-
maz ve mutlak bir kavray ış a ula ş tığı mız zaman, yöntemin bundan son-
ra gelen a şa ğı  doğ ru hareketinde kategorik ispati bilgiye, yani kesin 
ve mutlak olarak do ğ ru olan bir öncülden kesin bir ç ı karsamayla elde 
edilen bilgiye sahip oluruz. A ş a ğı  doğ ru inilirken, tümdengelimsel ola-
rak geçilen ad ımlar daha önce hiç ku şkusuz varsay ı m yönteminin yu-
karı  doğ ru olan hareketinin ad ı mların ı  oluş turmuş tu, ancak o s ı rada 
bunlar yaln ı zca varsaynr ısal bir nitelik ta şı maktaydı lar, çünkü do ğ ru 
olduklar ı  kesin olarak bilinmiyordu. Ş imdi, bunlar a şağı  doğ ru hareket-
te varsay ı msal olmayan ilk ilkeden ç ıkarsand ı kları  için, doğ ru idiyseler 
eğer, doğ ruluklar ı  bu kez kategorik bir hal al ır. 

Bu arada, Platon'un diyalekti ğ in de kar şı la şı lan varsay ımsal olma 
yan ilk ilkeye, İ yi İ deas ına ili şkin söz konusu rasyonel sezginin, Kartez-
yen dü ş üncede "cogito"ya ilişkin sezgiden ya da Aristoteles'in bilim 
ya da bilimlerin ilk ilkeleri ö ğ retisinde kamtlaman ın ilkelerine ili şkin 
sezgiden daha fazla mistik olmad ığı na bir kez daha dikkat çekilmelidir. 
Bu üç filozof aras ındaki ortak nokta, her üçünün de insan zihni için 
kendisinden kesin ve do ğ ru sonuçların çıkarsanabileceğ i bir doğ ru ya 
da doğ ruluğa ula ş man ın olanakl ı  olduğuna inanm ış  olmalar ı d ı r. Des-
cartes'ta "cogito" zihnin önüne, uzun bir ak ı l yürütme süreci söz konusu 
olmaks ızın, konur. Bu sezgiden tümdengelim yoluyla ç ı kan sonuçlar ın 
kesin gibi göründükleri yerde, Descartes'ta hiçbir' ş ey "cogito"nurı  kesin-
liğ ini Sa ğ lar görünmez. Aristoteles'e gelince ise, o bilimsel yönteminde 
bir tür yukar ı  doğ ru çı kan bir yol ve bir de a ş ağı  doğ ru inen bir yol 
kabul ettiğ i için, hiç ku şku yok ki, Devlet'in Bölünmü ş  Çizgi Analoji-
sinden etkilenmi ş tir. Aş a ğı  doğ ru olan yola onda ispat ya da kan ı tlama 
(apodeixis) adı  verilir ve o tümdengelim yoluyla kesin bir sonuca ula ş -
mak için doğ ru, ilk ve arac ı s ı z öncüllerden yola ç ıkar, 306  ki burada, 
kolayl ı kla farkedileceğ i gibi, Devlet'in noetik yürüyüşüyle kar şı la ş mak- 

(306) İkinci Analitikler 711317 -23. 
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tarz, Yukar ı  doğ ru olan yola ise, bilginin ilk ilkelerine ili şkin sezgi ad ı  
verilmektedir, çünkü ilk ilkelerin bilgisi kan ı tlamadan ba ğı ms ı zdır. 
Bir ba ş ka deyiş le, yukar ı  doğ ru olan bu yolda, a şağı  doğ ru olan 
yolu olu şturan tümdengelimsel kan ıtlamanın kesin ve tümel nitelik-
teki öncüllerini, kendisi kan ıtlama olmamakla birlikte, onlar ı  bize en 
küçük bir ku şkuya yer b ırakmayacak şekilde veren bir i ş lemle ya da 
rasyonel bir sezgiyle elde ederiz. İş te bilimlerin ilk ilkelerine ilişkin 
bu sezgiye Aristoteles taraf ından verilen ad nous'tur, 307  ve burada da, 
bir kez daha Devlet'in Bölünmüş  Çizgi Analojisinin en üst kesiti için 
söz konusu olan noetik yürüyüş le karşı laş maktay ız. 

(307) Ikinci Analitikler 72B18-24. 


