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GĠRĠġ 

Felsefenin kendisine doğayı konu edinmesinden ziyade insana yönelmesi 

Sofistler ile başlar. En ünlü sofistler arasında sayılan Protagoras‟a göre kendilerinden 

önceki doğa filozoflarının ilk maddenin (arkhé) ne olduğuna ilişkin yapmış oldukları 

çaba boşuna olmuştur. Çünkü Herakleitos‟un görüşlerini izleyen Protagoras “insan her 

şeyin ölçüsüdür, varolanların varlıklarının da, varolmayanların varolmadıklarının da” 

(Gökberk, 2007: 40) diyerek, salt bir varlıktan bahsetmenin imkânsız olduğunu 

belirtmiştir. Böylelikle genel geçer doğruların karşısında rölativist bir duruş sergileyen 

sofistlerin amaçları ise başarılı bir yurttaş yetiştirmek olup erdemli olmak, yararlı olmak 

ile bir tutulmuştur. Sokrates ise tümel doğrulardan bahsedilebileceğinin mümkün 

olduğunu söyleyerek, sofistlere karşı çıkmıştır. Doğru bir yaşamın nasıl mümkün 

olduğunu araştıran Sokrates‟in düşüncelerinin merkezinde ise ahlâk bulunmaktadır. 

Erdemli olmayı bilgi ile özdeş tutan Sokrates, ahlâkın özü iyiyi bilmek olup iyiyi bilen 

insanın da mutlu olabileceğini söylemiştir. Platon, Sokrates‟in bu düşüncelerini kendi 

felsefesine çıkış olarak almıştır. Platon her ne kadar başlangıçta hocasının etkisinde 

kalmış olsa da daha sonraları kendi özgün felsefesini, idea öğretisi ile gerçekleştirmiştir. 

Bu öğretiye göre bir tarafta asıl gerçekliğin dünyası diğer tarafta ise gelip geçici 

nesneler dünyası bulunmaktadır. Fakat Platon bu idea öğretisini mutlak olarak 

düşünmemiş ve son dönem diyaloglarında kendi eleştirisini yapmıştır. Artık değişmez, 

yetkin, Bir olarak kabul edilecek olan idealar değil idealar da dahil olmak üzere her 

şeyin nedeni olan İyi ideası olmuştur. Platon‟un idea öğretisinde yaptığı bu kırılma onun 

etiğine de yansımıştır. Burada ahlâki düzenin taşıyıcısı olan aşkın İyi‟ye nasıl ulaşılması 

gerektiği konusunda Platon, ideaların bilgisini veren aklın burada yetersiz olduğunu 

söylemiştir. Çünkü yalnızca duyulur dünyanın değil idealar dünyasının da varlık nedeni 

olan aşkın İyi, ontolojinin sınırlarını aşmaktadır. Bu nedenledir ki Platon için artık 

erdemli olmak için bilgi yeterli olmamıştır. Dolayısıyla aşkın İyi‟nin kavranması söz 
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konusu olduğunda belirsizliğe düşen filozofa göre etiğin ereği olarak kabul edilen 

mutluluğa ulaşmak da güç olmaktadır.  

Varlığı kavramak bilincin en temel görevi midir? Olmak, varlığın hizmetinde 

mi olmaktır? Sorgulanan her şey ne‟lik sorusuna göre mi temellenir? Sorularını 

araştıran Levinas‟a göre, Parmenides‟ten itibaren gelen gelenek içerisinde Batı 

düşüncesi varlık ve varolan ikilemini ortadan kaldırarak, varolanı varlık üzerinden 

temellendirmiştir. Varolan her şey varlığın birliğinden türetilmiştir. Köklerinin Platon 

ve Aristoteles‟e kadar uzandığı Batı düşüncesi varlık ile varolan arasında ayrım 

gözetmemiş ve varlık üzerinden varolan temellendirilmiştir. 

Levinas‟a göre Batı metafiziğinin varlık ve varolan ayrımını göz ardı etmesinin 

en büyük temellerini kendisinde bulunduran Platon‟a göre hakikat, idealar olarak 

adlandırdığı varlıkta bulunur. Platon‟un varlıkbilim anlayışını en dikkat çekici şekilde 

ortaya koyduğu diyaloğu Sofist’te, varolan ve varolmayana ilişkin olarak bir araştırma 

yapmıştır. Burada en yüksek beş cins olarak varlık, aynılık, başkalık, hareket ve 

sükuneti sıralayan Platon'a göre bu cinslerin başında varlık ya da Bir bulunmaktadır. 

Böylelikle Platon‟da fenomenlerin çokluğu hakikatin kendisi olan, varlığın ötesi olarak 

ele aldığı Bir‟e indirgenmiştir. Yine Platon‟un öğretme sanatı ile doğruyu, hakikati 

kendisinde bulunduran ruhtan çıkarılması varlık ve varolan birliğine işaret etmektedir.  

Aristoteles'e baktığımızda ise yine varlık ile Bir olanın özdeşliği 

görülmektedir. Aristoteles'e göre ilk felsefe olarak adlandırdığı metafiziğin konusu her 

şeyde ortak olarak bulunan varlıktır. Metafizik’te varlığın bir yandan bir şeyin olduğu 

şeyi veya tözü ifade ederken diğer yandan da bir nitelik, nicelik gibi kategorileri ifade 

ettiğini söyleyen Aristoteles‟e göre asıl anlamda varlık, töze karşılık gelmektedir (1996: 

1028a, 10-15). Diğer bütün şeylerin varlık olarak adlandırılmalarının asıl anlamda varlık 

olanın kategorileri olmasından kaynaklandığını söyleyen Aristoteles‟e göre bunların ne 
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kendilerine  yeten varlığı vardır ne de tözden ayrılmaları mümkün olmaktadır (1996: 

1028a, 20-25). Bununla birlikte varolmayanın bile var olduğunu söyleyen Aristoteles 

için töz ile onun kategorileri arasındaki ilişki “neden ve eser gibi birbirlerine bağlı, 

birbirlerini içeren şeyler olmaları anlamında bir ve aynı şeydirler” (Aristoteles, 1996: 

1003, 20-25). Buna örnek olarak da “bir insan” ile “insan”ın aynı şey olduklarını 

söyleyen Aristoteles‟e göre böylelikle varlık ile onun kategorileri olan varolanlar 

arasında birlikten bahseden Aristoteles‟e göre bu birliğin dışında bir şeyden bahsetmek 

mümkün olmamaktadır.  

Dolayısıyla köklerinin Platon ve Aristoteles'e kadar uzandığı Batı düşüncesi 

varlık ile varolan arasında ayrım gözetmemiş ve varlık üzerinden varolan 

temellendirilmiştir. Levinas söz konusu ayrımdan ilk olarak bahsedenin ise Heidegger 

olduğunu söylemiştir. Varlık nedir? sorusunu soran Batı metafiziğinin, Varlık'ı varolana 

indirgeyen bir tutumu karşısında Heidegger Varlık'ın anlamı nedir? sorusunu sormuştur. 

Varlık'ın anlamının ne olduğunu araştıran Heidegger'e göre bir varolan olarak ele 

alınamayacak varlık için, varolanlara yönelik kullandığımız 'onlar var' ifadesi gibi “O 

var (is)” demek yerine “vardır, O verir” (Heidegger, 2001: 17) ifadesinin kullanılması 

uygun olmaktadır. Buna göre Heidegger, Parmenides'in Varlık var düşüncesine karşılık 

olarak Vardır'ı öne sürmüştür. Dolayısıyla Heidegger'deki varlık-varolan ayrımı yine 

geleneksel düşüncedeki gibi varolanın varlık üzerinde temellenmesiyle ortadan 

kalkmıştır. 

Batı düşüncesine karşı olarak birlik içerisinde yitmeyen bir çoğulluk anlayışını 

benimseyen Levinas, varoluştan bağımsız şekilde bulunan varolandan bahsetmenin 

mümkün olup olmadığını araştırır. Ve bu araştırmasını da etiğinin temel kavramı olan 

Başka ile mümkün olduğunu göstererek, sonlandırmıştır. 
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Bu çalışmanın amacı, antikçağ düşünürü olan Platon ile çağdaş düşünür olan 

Levinas‟ın felsefelerindeki karşıt ve ortak noktaları göstermektir. Karşımızda bir 

taraftan ontoloji temelli bir etik diğer tarafta ise ontolojiyi dışlayan bir etik anlayış 

bulunmaktadır. Bu iki farklı yaklaşım arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? 

Levinas‟ın felsefesinden Batı metafiziği eleştirisini çıkarmak mümkün müdür? 

Araştırmamız bu sorular üzerine kurulup, bunlara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu 

amaç gerçekleştirilirken iddia edilecektir ki Levinas felsefesi her ne kadar Platon başta 

olmak üzere Batı metafiziği eleştirisi üzerine kurulmuş olsa da ele aldığı temel 

problemler açısından yeniden Platon düşüncesine bir dönüşten ibarettir. 

Çalışmanın ilk bölümü, Platon'un ontoloji ve etik üzerine düşüncelerini konu 

edinmiştir. Buna göre ilk olarak ele alınan ontoloji kısmında Platon'un varlık ile varolan 

arasındaki ilişkiyi nasıl ele aldığına yer verilmiştir. Platon'un felsefesi aşkınlık 

hareketini içermektedir. Buna göre ilk aşkınlık, gerçekliğin duyulur ve kavranılır olarak 

bölündüğü varlık alanında gerçekleşmiştir. Platon, Protagoras'ın “insan, her şeyin 

ölçüsüdür” savındaki gibi oluş dünyasının göreliliği karşısına varlık'ın ezeli-ebediliğini 

koymuştur. Fakat Platon her ne kadar görülür ve düşünülür dünya olmak üzere iki ayrı 

alandan bahsetmiş olsa da bunlar arasında birliktelik olduğunu da yadsımaz. Çünkü söz 

konusu olan iki dünya arasında tümel- tikel, pay alma (meteksis) ve taklit etme 

(mimesis) ilişkisi bulunmaktadır. Bu anlamda idealar ile görülür dünya arasında 

ontolojik bir birliktelik söz konusu olmaktadır. Platon bu birlikteliği kıracak olanın ise 

varlığın ötesinde bulunan İyi olduğunu söylemiştir. Özellikle Parmenides ve Sofist 

diyaloglarında Platon, idealar ile şeyler arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiğinden ve 

ideaların ayrı ve kendinde varlık olmalarından, salt bilgi ile kavranılır 

olabileceklerinden artık kuşku duymaktadır. Parmenides'in “varlık Bir'dir” savını 

tartışan Platon, varlık'tan pay alan ve varlık'tan ayrı Bir ayrımına başvurmuştur. 

Varlık'tan pay alan Bir, idealar ve şeylerden oluştuğu için çokluğa karşılık gelirken, 
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çokluk içermeyen Bir ise varlıktan ayrı olarak düşünülmüştür. Buna göre varlık'ın Bir 

olamayacağı sonucuna varan Platon, Parmenides'in savını çürütmüştür. Buradan atılan 

bir sonraki adımda Bir'in varlıktan ziyade varlık'tan başka olduğuna, İyi olduğuna 

ulaşılır. Böylelikle de Platon'un felsefesinde ikinci aşkınlık hareketi görülmüştür. 

Buradan da Platon‟un varlık'ın üstünde bulunduğunu söyleyen İyi ile nasıl ontolojinin 

alanını terk edip etiğin alanına geçiş yaptığı gösterilmiştir. 

Platon'un etik alana ilişkin düşünceleri erdem nedir? Sokratik doğurtma ve 

savunma etik söylemin kökeni olabilir mi?, Ölüm ve erosla erdemli bir yaşam 

edinilebilir mi?, En yüksek erdem olarak adalet nedir?, Etiğin ereği mutluluk mudur? 

soruları üzerinden incelenerek, açıklanmaya çalışılmıştır. Bütün bunların sonunda 

mutlak amaç olan mutluluğu elde etmede ne ölümün ne erosun ne de adaletin yeterli 

olmadığını söyleyen Platon‟a göre “bu konularla ancak uzun uzun uğraştıktan, ömrünü 

bunları düşünmekle gerçirdikten sonradır ki, gerçek, ruhta sıçrayan bir kıvılcım gibi 

parlar ve sonra kendiliğinden gelişmektedir” (1999: 60). Böylelikle mutluluğun nasıl 

elde edileceği konusunda bilinmezliğini/gizemini koruyan Platon için bir anda, 

kendiliğinden elde edilen mutluluk öncesi yaşanan belirsizlik/suskunluk hâlinin nasıl  

travmatik bir duruma karşılık geldiği anlatılmıştır.   

İkinci bölüm, Levinas'ın etiğini içermektedir. Burada öncelikle ilk felsefe 

olarak temele etiği koyan Levinas'ın Batı düşüncesine yönelik eleştirilerine yer 

verilmiştir. Özellikle Platon, Aristoteles, Husserl ve Heidegger hedefte olan düşünürler 

olmuştur. Levinas'ın bu eleştirilerini incelemek önemlidir. Çünkü böylelikle ilk felsefe 

olarak etiğe önceliği veren Levinas'ın getirmiş olduğu yeni anlamları görmüş olmakla 

birlikte, hangi noktalarda Platon ile kesiştiklerini de görebiliriz. Ardından Levinas'ın 

etiğini nasıl inşa etmiş olduğu gösterilecektir. Bu gerçekleştirilirken dehşete karşılık 

olarak düşünülen ilya durumu, dünya ile kurulan keyif alma ilişkisinin önemi ve son 
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olarak gizemli bir ilişki olarak Başka ile kurulan ilişki ele alınmıştır. Levinas Başka ile 

kurulan ilişkiyi sırasıyla ölüm, eros alanında ele almıştır. Levinas başkalık olarak bu 

Ben'in karşısına ilk olarak dişilliği koymuştur. Fakat Levinas‟a göre bu ilişkide ben'in 

kendisine dönmeden ve Başka'da erimeden kalacağı başkalık ilişkisinin 

korunamayacaktır. Böyle bir imkânı Levinas‟a göre etiğin söylemi olarak yalnızca yüz 

verebilmektedir. Yüz ise, başkasına karşı sonsuz bir sorumluluğu ifade etmektedir. Bu, 

köken öncesine ait olan sorumluluk karşısında ben‟in durumu ise kadim bir borçlanma 

içinde olarak travmatiktir. Bu nedenle bölümün sonunda Levinas‟ın etiğinin ereğinin 

mutluluktan ziyade nasıl travmatik/çileci bir yaşamı içerdiği gösterilmiştir.  

Üçüncü bölüm, Platon ile Levinas felsefelerinin aslında ne kadar benzerlik 

taşıdıklarını göstermeyi hedeflemiştir. Her iki düşünürün felsefelerinin temel kavramları 

olan varlığın ötesinde bulunan İyi, dünyada olmaklığın ifadesi olarak haz ya da keyif 

alma, aşkınlık karşısında özne ya da ben‟in içinde bulunduğu durum, sorumluluğun 

önceliği ve etiğin sonunda öznenin travmatik durumu açısından ne kadar benzerlik 

taşıdıkları gösterilir. Bu temel kavramlar eşliğinde burada öncelikle Platon‟da ilk 

felsefenin ontolojiden ziyade etik olduğu açıklanmaya çalışılmış ardından da Levinas‟ın 

her ne kadar eleştirmiş olduğu geleneksel düşüncenin başında bulunduğunu söylediği 

Platon felsefesinden kendi düşüncesinde  nasıl da önemli izler taşıdığı gösterilmiştir.  

 Sonuç kısmında ise her iki düşünürün karşılaştırıldığı üçüncü bölümün genel 

bir değerlendirmesi yapılmıştır. Sıralanan ortak kavramlar ışığında Levinas felsefesinin 

Platon‟dan ziyade Platon‟un mirasçılarına özellikle Husserl ve Heidegger‟e karşı olduğu 

belirtilmiştir.   
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BÖLÜM I 

1. PLATON’DA ONTOLOJĠ VE ETĠK ĠLĠġKĠSĠ 

1.1. Ontolojik Çerçeve 

1.1.1. Ġdealar Kuramının Temelleri 

“Beni değil logosu işiterek her 

şeyin bir olduğunu kabul etmek 

bilgeliktir” 

(Herakleitos, 2014: fr.50). 

Platon‟un idealar kuramına yer vermeden önce onun bu kuramı ortaya atmaya 

götüren nedenleri, hangi düşünürlerin etkisi altında kaldığını ve görülür (horaton)- 

düşünülür (noetos) dünya arasında yaptığı ayrımın başka düşünürlerde izlerinin bulunup 

bulunmadığını incelememiz gerekmektedir. Böylelikle Platon‟un idealar kuramının 

felsefe tarihi içindeki önemini kavrayabiliriz. 

İnsanlık tarihi boyunca insanın içinde bulunduğu dünya hakkında bir takım 

genellemelere başvurması kaçınılmaz olmuştur. Bu anlayışı Yunan‟da felsefe öncesi 

dönemde yaşayan ve yunan felsefesinin ilk izlerinin taşıyıcı olan Homeros ile 

Hesiodos‟ta buluruz. Bu iki şairden Homeros‟un düzenli bir evren tasavvuru ile 

Hesiodos‟un bütün şeylerin kendisinden çıktığı bir ilke tasavvuru, yunan felsefesinin 

temelini oluşturmuştur. Felsefenin başlangıcı olarak kabul edilen yunan dünyasında ilk 

olarak evrenin kaynağının, arkhesinin ne olduğu konusu ele alınmıştır. Başka deyişle bu 

dönemde doğa (kosmos), felsefenin araştırma konusu olmuştur. Doğa filozoflarının yanı 

sıra Milet Okulu düşünürleri olarak da adlandırılan bu dönemin düşünürleri ise Thales, 

Anaksimandros ve Aneksimenes‟tir. Her şeyin başlangıcı, kaynağı olarak Thales suyu, 

Anaksimandros apeiron dediği sonsuz şeyi, Aneksimenes ise havayı düşünmüştür. Söz 

konusu üç düşünür yalnızca doğa sorunları üzerine eğilmiş olup din, ahlâk gibi 

doğrudan insan (anthropos) merkezli sorunlar ise ancak bu dönemden sonra araştırma 

konusu olmuştur. İşte felsefenin dikkatini doğadan ziyade insana çevirmesi sofistler ile 
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başlamıştır. Bu anlamda sofistler insanın, ahlâk, siyaset, din gibi değerlerini merkeze 

koyarak hümanist bir duruş sergilemişlerdir. Yunan dünyasının dikkati üçüncü olarak 

ise bu iki konunun sentezine yani doğa ile insan konularının birleşimine çevrilmiştir. Bu 

dönemin başında bulunan düşünür ise Platon‟dur.  

Yunan dünyasının ilk döneminde de bütün değişmelerin ardında değişmezliğin, 

her şeyin nedeni olan ilk ilkenin araştırma konusu olduğu gibi Platon da bu ilkeyi 

araştırmıştır. Ve o, bu amacına ulaşmak için öncellerinin doktrinlerinden yararlanmıştır. 

Özellikle Pythagoras, Herakleitos, Parmenides ve Sokrates, Platon‟un idealar kuramının 

oluşmasında büyük katkıları olmuş düşünürlerdir. Bununla ilgili olarak Aristoteles, 

Metafizik‟te Platon‟un öncelikle Kratylos‟un dostu olarak Herakleitos‟un görüşlerini 

yakından bilip bunları savunduğunu daha sonraları da Sokrates‟in görüşlerini 

savunduğunu söylemiştir (987: a32-b5). Ruhun beden hapishanesinden kurtulması 

gerektiğini söyleyen Platon Pythagoras‟tan ise ruh göçü fikrini ödünç almıştır. Burada 

Platon‟un ontolojisinin merkezinde bulunan sonlu-sonsuz, görülür-düşünülür dünya 

arasında yapmış olduğu ayrımı ele alacağımız için daha çok üzerinde duracağımız 

düşünürler Herakleitos ile Parmenides olacaktır. Böylelikle Platon‟un idealar kuramının 

temellerinin nereye dayandığını açık bir şekilde görmüş olmakla birlikte bu 

düşünürlerin hakikatlere ilişkin olarak açıklamalarının izini sürmek, Platon‟un görülür 

ve düşünülür dünya arasındaki ayrımının felsefe tarihindeki önemini belirlemek için 

gerekli olacaktır.  

Kendisinden önceki Miletli filozoflar gibi Herakleitos da evrenin kaynağı olan 

ilkenin ne olduğunu araştırmış ve bu ilkenin ateş olduğunu ileri sürmüştür. Fakat 

Herakleitos‟u diğerlerinden ayıran evrenin özünün varlıktan ziyade oluşa dayanmasıdır. 

Çünkü ilk ilke olarak su ve havadan farklı olan ateşte durağanlığın yerine bir süreç, 

oluş-yok oluş görülmektedir. Bu nedenle her şeyin ateşten oluşmuş olduğunu, evrende 
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bir düzenin yerine sürekli bir değişimin hâkim olduğunu söyleyen Herakleitos için her 

şeyin temelinde varlık değil, yalnızca oluş bulunmaktadır. Ona göre her şeyin varoluş 

nedeni ateş olup ve sonunda yine ateşe dönecektir.  

“Bütünün kendisi olan bu kosmosu ne bir tanrı ne de bir insan meydana getirmiştir. O, 

daima belli ölçülere göre yanan, belli ölçülere göre sönen ezeli ve ebedi ateştir” (Herakleitos, 

2014: fr.30).  

Bu döngü sonsuza kadar sürüp gidecektir. Evrende sabit hiçbir şeyden 

bahsedilemeyeceğini söyleyen Herakleitos için “her şey akmaktadır” ve bu nedenle de 

“aynı nehirde iki kere yıkanılması mümkün olmamaktadır.” Oluş ise evrende zıtlıkların 

olması demektir. Bu anlamda evrende bir mücadele, savaş hâli söz konudur. Bu nedenle 

Herakleitos‟a göre “savaş her şeyin babası ve kralıdır” (fr. 53). Sabit bir şeyden söz 

edilecekse bu yalnızca her şeyin değişimini sağlayan yasa olacaktır. Bu yasaya 

Herakleitos söz, kelime anlamına gelmekle birlikte akıl anlamına da gelen logos 

demiştir. Buna göre evrende olup biten her şeyi yöneten bir akıl vardır. İnsan da bu 

aklın bir parçası olmaktadır. Bu anlamda onun düşüncesinde çokluk fikrini bulduğumuz 

gibi birliğin de yer aldığını görürüz. Bu konu hakkında Herakleitos şöyle söyler: 

“Bağlanışlar; bütünler ve bütün olmayanlar, bir arada duran ve ayrı duran, birlikte 

söylenen ve ayrı söylenen. Her şeyden bir, bir‟den her şey” (Herakleitos, 2014: fr. 10). 

Ve yine bununla ilgili olarak “beni değil logosu işiterek her şeyin bir olduğunu kabul 

etmek bilgeliktir” (fr.50) diyen Herakleitos‟a göre böylece evrende çokluk ile birlik bir 

arada bulunmaktadır. Herakleitos‟a ilişkin bir diğer yaklaşımda onun görelilik 

anlayışıdır. Buna göre insanların iyi-kötü, güzel-çirkin, haklı-haksız olarak 

değerlendirmelerinin tanrı açısından hiçte öyle olmadığını söylemiştir. “İnsanların en 

bilgesi bile, tanrının yanında bilgelik, güzellik ve diğer bütün konularda maymun gibi 

kalır” (fr.83). Herakleitos‟un bu ifadelerine göre “tanrı için her şey güzel, iyi ve 

hakçadır” (fr.102). Çünkü her şeyde logosun bir parçası bulunmaktadır. 
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Elea okulunun ünlü temsilcisi olan Parmenides, Herakleitos‟un her şeyin 

değişim içinde olduğuna, evrene varlığın değil oluşun hâkim olduğuna yönelik 

düşüncelerine karşı çıkarak, varlığın olup oluşun olmadığını ileri sürmüştür. 

Felsefesinin temelini oluşturan “varlık vardır, yokluk yoktur” ilkesi gereğince, 

Parmenides için bu ilkeye aykırı olan bir şey başka deyişle var olmayanın var olduğunu 

söylemek çelişkiyi doğurur. Aristoteles‟in de Metafizik‟te “[...] var-olmayandan hiçbir 

şey varlığa gelmez” (III, 999b-8) dediği bu ilke doğrultusunda, Parmenides‟e göre 

Herakleitos çelişkiye düşmüştür. Çünkü evrende değişimden, hareketten bahsetmek bir 

şeyin önce belirli bir şey, daha sonra başka bir şey olduğunu söylemek olacaktır ya da 

başka bir ifadeyle varlıktan yokluğa geçiş olmuş olacaktır ki bu da mantığa uygun 

olmamaktadır.  

Doğa Üzerine (Peri Physeon) adlı eserinde Parmenides, “doğruluk yolu” ile 

“kanı yolu” olmak üzere öğretisini iki bölüme ayırmıştır (Russell, 2000: 160). Ona göre 

bilgiden söz edilecekse bu deneyden elde edilen değil, yalnızca akılla elde edilen 

olacaktır. Bu nedenle Parmenides‟e göre evrende değişimden, hareketten söz etmemizin 

temelinde duyularımız bulunurken değişmeyen, gerçek evrenin temelinde ise akıl 

bulunmaktadır. Bu noktada Parmenides‟in Herakleitos‟la aynı düşünceyi paylaştığı 

görülmektedir. Herakleitos için de duyular yanıltıcı olup asıl gerçekliği verecek olan 

akıl (logos) dır. Fakat burada her ne kadar iki düşünür ortak paydada buluşuyor gibi 

görünse de onların gerçek evren ile yanıltıcı evren anlayışları birbirinden oldukça farklı 

olmaktadır. Buna göre Herakleitos için yanıltıcı evren, içinde varlıkların sabit kaldığını 

sandığımız duyularımızın bilgisine dayanan evren olurken, Parmenides içinse bu evren 

değişimin yaşandığı evren olmaktadır.   

Gerçekliğin ne olduğu üzerine yapılan araştırmalara göre Parmenides, üç yol 

olduğunu söylemiştir. Bunlardan birincisi varlığın var, yokluğun yok olduğunu söyleyen 
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yol; ikincisi varlığın varolmadığını ve onun varolmasının zorunlu olmadığını söyleyen 

yol ve sonuncusu da varlığın hem var hem de yok olduğunu söyleyen yoldur. Bunlardan 

ilkinin öncüsü Parmenides‟tir. İkinci yol için Parmenides, “bu yolun gerçekten de 

tümüyle girilmez olduğunu gösteriyorum sana; çünkü ne bilebilirsin varolan-olmayanı, 

zira uygulanabilir değil, ne de ifade edebilirsin” (Parmenides, 2015: fr.II-5) diyerek 

boşluğun var olduğunu ileri süren atomcuları,  üçüncü yol ile de “dilsizler, körler hem 

de, şaşkınlar, kafası karışık güruh, onlar ki hazır olmakla var olmamayı aynı addederler, 

hem de aynı değil” (fr.VI-5) diye ifade ederek Herakleitos‟u ve takipçilerini 

kastetmiştir. Parmenides için hakikatin bilgisini verecek olan yol yalnızca birinci yol 

olup bu bilgiyi elde etmemizi sağlayacak olansa duyulardan ziyade akıldır. Yalnızca 

akıl aracılığıyla değişmeyen, bölünemeyen, hareketsiz varlıktan dolayısıyla da bir 

olandan bahsetmek mümkündür. Çünkü varlık varsa bu bir olmak zorundadır. Varolan 

tektir veya birdir (Arslan, 2008: 226). Bundan dolayı Parmenides‟e göre bir‟in dışındaki 

her şey birer yanılgıdan ibarettir.  

Herakleitos ile Parmenides arasındaki hakikatin ne olduğu üzerine tartışma 

felsefe tarihinin gerçek anlamda ilk ve de bilinçli görüş ayrılığı sayılmıştır (Aster, 2000: 

50). Böylelikle gerek Herakleitos‟un gerek Parmenides‟in öğretilerinde duyularla 

kavranılan ve akılla kavranılan iki ayrı evren arasında büyük bir boşluk açılmıştır. 

Theaitetos‟ta bu iki büyük doktrin karşısında içinde bulunduğu durumu Platon, şöyle 

izah etmiştir: “Adım adım ilerlememizde farkına varmadan her ikisinin ortasına düştük, 

kendimizi savunmaz ve kaçamazsak, idman meydanlarında oynayan çocukların iki 

tarafın ortasında yakalanıp her iki yana doğru çekiştirilmelerine benzer garip bir duruma 

düşeceğiz” (180e). İşte Platon idealar öğretisi ile bu boşluğu kapatmaya çalışmıştır. 

Başka deyişle İonia okulu ile Elea okulunu sentezlemiştir.  
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Herakleitos‟un ve Parmenides‟in öğretilerine Platon, kuramını oluştururken 

eleştiri getirmekle beraber bu iki öğretiden önemli ölçüde yararlanmıştır da. Sırasıyla 

ilerleyecek olursak öncelikle Herakleitos‟tan Platon‟un hangi düşünceleri aldığına 

hangilerini de eleştirdiğine bakmamız gerekmektedir. 

Platon, Herakleitos‟un karşıtlar öğretisinin yalnızca görülür dünyaya karşılık 

geldiğini, ideaların alanına uygulanamayacağını söyleyerek eleştirmiştir. Çünkü 

Herakleitos‟un öğretisine göre her şey akmakta olup evrende sabit, hareketsiz birşeyden 

bahsetmek bir yanılgıdan ibaret olmaktadır. Özellikle Theaitetos‟ta “her şeyin ölçüsü 

insandır” diyen Protagoras ile Herakleitos'u eleştirisinin hedefinde bulunduran Platon'a 

göre, görülür dünya için varlıktan bahsetmek yanılgıdan ibaret olacaktır.  

Hiçbir şey, kendiliğinden olmadığı gibi, kendiliğinden bir şey de değildir; ve 

[herhangi bir nitelik] ifadeleri hiçbir şey için doğru değildir; büyük dediğin, küçük de 

görünebilir. Ağır dediğin hafif de görünebilir; böylece gider; çünkü hiçbir şey ne bir şeydir, ne 

de herhangi bir niteliğe sahiptir. Her şey, belki de, yer değiştirme, hareket ve birbiriyle karışma 

sayesinde olur, ki biz buna yanlış olarak varlık diyoruz. Çünkü bir şey var değildir, tersine her 

şey sürekli oluş halindedir (Platon, 2015: 152d).  

Burada Platon, Parmenides‟i dışarıda bırakarak diğer bilgelerin özellikle 

Protagoras ile Herakleitos‟un bu yanlışa düştüklerini söylemiştir. Kratylos‟ta yine 

Herakleitos‟a yönelik eleştirilerini yönelten Platon‟a göre “her şey değişir, hiçbir şey 

olduğu gibi durmazsa Kratylos, bilgiden de söz edilemez [...] bundan da şu sonuç çıkar: 

Ne özne kalır bilecek, ne de nesne kalır bilinecek” (440b). 

Platon‟a göre idealar Herakleitosçu akıştan ziyade Parmenidesçi değişmezliğe 

karşılık gelmektedir. Fakat burada Platon, Parmenidesçi değişmezlik öğretisini kabul 

etmiş görünse de bu öğretiye eleştiri getirmekte gecikmemiştir. Parmenides‟in “varolan 

vardır ve ancak varolan bilinebilir, varolmayan ise var olamaz ve ne bilinebilir ne 

uygulanabilir ne de ifade edilebilir” (fr. II-5) görüşüne Devlet‟in V. Kitabında, hem var 

hem de yokluğun ortasında bulunan sanıyı işaret ederek karşı çıkmıştır (477b). Çünkü 

Platon‟a göre varlık ile yokluk arasında olan sanının nesnesi olan görülür dünya ve bu 
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dünyaya ilişkin yanlış inançtan bahsetmek mümkün olmaktadır. Özellikle Sofist‟te 

yanlıştan ya da var olmamadan bahsetmenin olanaklı olduğunu (258b) söyleyerek 

Platon, “zira var olmayan zorlanamaz var olmaya; sense bu irdeleme yolundan esirge 

düşünceni” (Parmenides, fr.VII-1) diyen Parmenides‟in öğüdüne karşı gelmiştir. Her ne 

kadar bir olmamalarının dışında Platon‟un idealarının nitelikleri Parmenides‟in Bir‟ine 

yönelik bütün nitelikleri taşıyor olmuş olsa da bu iki anlayış arasında iki önemli fark 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki Arslan‟ın belirttiği gibi ideaların, Parmenides‟in Bir‟i 

gibi maddi değil “gayrı-maddi, tinsel şey” olmaları diğeri ise ideaların çokluğa karşılık 

gelmeleridir (Arslan, 2016: 256). Böylelikle Platon “Bir yandan, eğer her şey 

hareketsizse, genellikle, hiçbir şeyden, akla uygun bir bilgi var olamaz [...]. Öte yandan, 

her şeyin değişme ve harekette olduğunu kabul edecek olursak, aynı şekilde, bu 

önermeye göre akla uygun bilgiyi varolan‟ın alanından çıkartmış olacağız” (Sofist, 

249b) diyerek hem Parmenides‟i hem de Herakleitos‟u eleştirmekle birlikte onların 

görüşlerini kabul etmektedir de. Buradan varılacak sonuca göre gerçeklik ne dinginliği 

dışlayan oluşta ne de hareketi dışlayan bakışta değil her ikisini de içermektedir. 

Böylelikle Platon her iki öğretinin ortası olacak şekilde idealar kuramında görülür 

dünya ile düşünülür dünya arasında ayrıma başvurmuştur. 

Oluşun filozofu Herakleitos ile varlığın filozofu olan Parmenides‟in 

öğretilerinin Platon‟un kuramının üzerindeki etkilerine yer verdikten sonra şimdi bu 

öğretiye belki de en büyük katkıyı sunan Sokrates‟in etkisine geçmemiz yerinde 

olacaktır.  

Doğa filozoflarından ayrı olarak insanı ilk kez araştırma konusu eden sofistler 

olmuştur. Thilly‟nin Cicero‟dan yaptığı alıntıda da belirttiği gibi sofistler felsefeyi 

gökyüzünden insanların arasına indirmiş ve dikkati dışsal doğadan insanın kendisine 

çevirerek, onlar için en uygun inceleme alanı insan olmuştur (Thilly, 2000: 62). Fakat 
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sofistler nesnel, evrensel bir anlayış geliştirememiş olmalarından dolayı ya da 

“ağaçlardan ormanı, insanlardan “insanı” göremediklerinden” (Thilly, 2000: 62) dolayı 

kaosun, karmaşanın doğmasına neden olmuşlardır. Platon‟a göre herhangi bir rasyonel 

temelden uzak olan sofistler, görünüşlere, yansımalara bağlı kalmışlardır (Sofist, 236d). 

İşte Sokrates değerlerin altüst olduğu bu kaos ortamına sistemli bir bakış ile çıkmıştır. 

Sokrates de sofistler gibi insanı sorun edinen konulara değinmiş fakat 

sofistlerden ayrı olarak o, insanî değerlere ilişkin olarak görelilikten ziyade nesnel bir 

yaklaşım içinde olmuş, evrensel değerler geliştirmiştir. Düşüncedeki çeşitliliği kabul 

eden Sokrates için, sanıların çatışması durumunda herkesin üzerinde anlaşabileceği 

ortak bir zemini, herkesin onaylayacağı bir ilkeyi bulmak ödevdir (Thilly, 2000: 66). 

Sokrates‟in bu yaklaşımını Aristoteles, “Sokrates ahlaksal erdemlerin incelenmesi ile 

meşgul olmuş ve onlarla ilgili olarak tümel tanımlar tesis etmeye çalışan ilk kişi 

olmuştur” diyerek açıkça belirtmiştir (Metafizik, 1078/b18-19). Söz konusu tümelleri 

ise Sokrates ahlaki alanda aramıştır. “İlk şeyi bulmak için sevdiğimiz bütün şeyler onun 

birer görüntüsü olduklarından dikkat edelim de bizi yanıltmasınlar, gerçek dost o ilk 

şeydir” (Lysis, 219d) diyen Platon da hocasının etkisi ile evrensel doğruları araştırmaya 

koyulmuştur. Platon‟un idealar öğretisi, öncelikle Sokrates‟in etkisi ile ahlaksal alanı 

içermiş ve ideaları ahlaki değerlerin nesnel bir karşılığı olarak düşünmüştür. Bunu 

Metafizik‟te Aristoteles de belirtmiştir (987b). “Formlar kuramı, ahlaksal boyutu içinde, 

mutlak ahlaksal standardların varlığını açıklama girişiminden başka bir şey değildir” 

(Cross, Woozley, 199: 69). Dolayısıyla Platon‟un Sokrates‟in etkisi ile yapmak istediği 

ahlaki değerlere sağlam bir ontolojik temel kazandırmaktır (Arslan, 2016: 253). Fakat 

Platon, hocasından farklı olarak tümelleri, yalnızca ahlaki alanla sınırlandırmamış, tüm 

evrene yaymıştır. Yalnız bu, Platon‟un kendi özgün felsefesi olan idealar öğretisini 

oluşturmasında Sokrates‟in etkisinin gözardı edileceği anlamına gelmez. Özellikle 

gençlik diyaloglarında bu etki oldukça belirgindir. Örneğin Kharmides‟te bilgeliğin, 
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Lakhes‟te cesaretin, Lysis‟te dostluğun, Protagoras‟ta erdemin ve Büyük Hippias‟ta 

güzelin ne olduğu üzerinden tümel bir bilgi ya da öz araştırması yapmıştır. Platon‟un 

yine ilk diyaloglarında Sokrates‟in etkisinde kalarak ahlâk konularına eğilmesi şaşırtıcı 

olmamakla birlikte onun bütün bir felsefesinin merkezine İyi‟yi yerleştirmesi de yine bu 

etkinin derinliğini gösterir mahiyettedir. 

Platon‟un bütün varlık hiyerarşisinin en tepesinde, idealar da dahil olmak üzere 

her şeyin varlık nedeni olan aşkın İyi bulunmaktadır. Devlet‟te bütün nesnelere 

gerçekliği verenin (508e) İyi olduğunu söyleyen Platon, aşkın İyi‟nin ne olduğunu açık 

birşekilde ortaya koyabilmek için güneş benzetmesine başvurmuştur. Bu benzetmeye 

göre “görünen dünyada, göz ve görünen nesneler için güneş neyse, kavranan dünyada 

da iyi, düşünce ve düşünülen şeyler için odur” (508c). Buna göre güneş olmadan 

nesneleri algılayamadığımız gibi İyi olmadan da ideaları kavramak mümkün 

olmayacaktır. Fakat nasıl ki görme güneşle eş değer olmadığı gibi İyi de idealarla ya da 

varlıkla eşdeğer değildir. İyi bütün varlık skalasının ötesinde bulunur. Bunu Platon 

şöyle ifade eder: 

 Güneş, görünen nesnelere, yalnız görülme özelliğini sağlamakla kalmaz. Kendisi 

gelmeden onları dünyaya getirir, büyütür, besler[...]Bilinen şeyler için de bu öyledir. Bilinme 

özelliğini iyiden alırlar. Bundan başka iç ve dış varlıklarını da ona borçludurlar. Böyleyken, 

iyi, hiç de bir varlık değildir. Varlıktan çok daha parlak, çok daha güçlü bir şeydir (509b).  

Bu anlamda İyi, Platon için “formlar hiyerarşisinin en tepesinde bulunmakla 

birlikte bütün bilginin ve bütün gerçekliğin kaynağıdır (Popper, 1967: 156). Söz konusu 

İyi‟ye nasıl ulaşılacağı konusunda ise gizemciliğini koruyan Platon‟da bu anlamda 

Pythagoras‟ın izleri görülmektedir. Ruh göçüne inanan Pythagorasçılar için beden, ruh 

için kötülük olarak kabul edilmiştir. Özellikle Platon‟un ruhun ölümsüzlüğünü ele aldığı 

Phaidon‟da Pythagorasçı öğretinin izlerini görmemek mümkün değildir. “[...] bir şeyi 

gerçek olarak bilmek istiyorsak, tenden ayrılmamız, yalnız ruhla, nesneleri 

kendiliklerinde temaşa etmemiz gerekir[...]” (Phaidon, 1989: 66e). Ruh-beden 
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karşıtlığının dışında Platon‟da Pythagorasçı öğretinin asıl etkisi İyi‟ye ulaşma 

noktasında olacaktır. Çünkü artık burada idealardan başka olarak İyi, yalnızca akılla 

kavranmayacaktır. Bu noktada Platon‟da hem aklın hem de gizemin karışımı olan 

Pythagorasçı-Orpheosçu anlayışın etkileri görülmektedir. 

1.1.2. Ġdealar Kuramı 

Felsefenin başlangıcı kabul edilen Yunan dünyasında öncelikle doğa 

filozoflarının evreni anlamaya yönelik çabalarının bir sonuç vermemesinin ardından, 

gerçekliğin Herakleitos‟un oluşta ve Parmenides‟in ise varlıkta bulunduğuna dair 

doktrinleri de başarısız olmuştur. Herakleitos‟un evrenin değişmez ilkesi olarak oluşu 

görmesi üzerine yalnızca varlıktan bahsetmenin mümkün olduğunu söyleyen 

Parmenides‟in sert tutumu sonucunda oluş-varlık çatışması başlamıştır. “Felsefe 

tarihinin gerçek anlamda ilk ve de bilinçli görüş ayrılığı” (Aster, 2000: 50) olarak 

görülen Herakleitos ile Parmenides arasındaki bu çatışma, Platon‟un idealar kuramını 

oluşturmasına öncülük etmekle birlikte, ona aşılması güç bir ikilem de bırakmıştır. Bu 

da görülür olanla düşünülür olan arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı ile ilgilidir.  

Platon gerek Herakleitos‟a gerekse Parmenides‟e yönelik eleştiriler getirmesine 

rağmen, onların düşüncelerini tamamen yadsımamıştır. Buna göre Herakleitos‟tan 

dünyada oluştan başka hiçbir şeyin bulunmadığına dair düşünceleri alırken, 

Parmenides‟ten ise bölünemeyen, hareketsiz, mükemmel olarak tanımladığı ebedi Bir 

öğretisini almıştır. Böylelikle bir tarafta “sabit hiçbir şeyin olmayıp, her şeyin akış 

içinde” olduğu öğreti diğer tarafta ise “asıl olanın değişmeyen, kendisiyle aynı kalan bir 

bütün” olduğu anlayışı bulunmaktadır. İşte Platon‟a göre görülür dünya  (horatos topos) 

Herakleitos‟un değişimine karşılık gelip, oluşun alanı olurken; idealar dünyası ya da 

düşünülür dünya (noetos topos) ise Parmenides‟in bahsettiği sonsuzluğa, değişmezliğe 
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karşılık gelerek varlığın alanı olmaktadır. Bu iki dünya Platon‟un idealar kuramının 

temelini oluşturmuştur. 

Platon idealar teorisini ilk kez Menon‟da ortaya atmıştır (Birand, 1958: 53). 

Burada erdemin ne olduğunun sorgulamasını yapan Platon, bunun için belirli bir özün 

doğasının ne olduğunun araştırılması gerektiğini söylemiştir (1989: 72B). Burada idea 

ya da eidos
1
 tikel şeylerin özü olarak ele alınmıştır. Kratylos‟ta “kırılan mekiği 

tornacının yeniden yapmak için mekiğin [özü]ne bakarak” (389b) yaptığını söyleyen 

Platon, burada ideadan öz olarak bahsetmiştir. Erdemin ne olduğunun araştırıldığı 

Menon‟da yine idea öz olarak düşünülmüştür (Plato, 1989: 72B). İdea ile neyi kast 

etmiş olduğunu Platon Devlet'in bir yerinde “aynı adı verdiğimiz değişik nesneleri hep 

birden içine alan” (596a) olarak tanımlarken yine Devlet‟in başka bir yerinde 

“kendiliğinden güzel, kendiliğinden iyi olan [...]. Daha başka dediğimiz birçok 

şeylerden her birinin de değişmez bir tek varlığı” (507b) diye ideayı tanımlamıştır. 

Bununla ilgili olarak Robinson ve Denniston, Platon‟un sonraki diyaloglarında tek bir 

“form”un peşine düşmek yerine bir “form”un “form” olmak bakımından doğası, tüm bir 

“formlar” toplamının ve bu türden varlıkların var olduğu varsayımıyla ilgilenmiş 

olduğunu söylemişlerdir (Robinson, Denniston, 1999: 3). Büyük Hippias‟ta “neyin 

güzel olduğunu değil, güzelin ne olduğu” (287e) nun sorusunun yanıtlanmasını isteyen 

Platon‟a göre duyusal şeylerden ayrı olarak idealar, bağımsız, değişmez ve mutlaktır. 

Özellikle Şölen, Phaidon, Devlet diyaloglarında duyusal şeylerle idea arasında kendini 

gösteren bu ayrım, Platon‟un ontolojisinin temelini oluşturmuştur. Böylelikle Platon 

için bir tarafta oluş diğer tarafta ise varlık alanı bulunmaktadır. Platon‟un yapmış 

olduğu bu iki dünya arasındaki ayrımla ilişkili olarak Guthrie, Platon‟a gelinceye dek 

değişen dünyaya sözde gerçekliği ya da yarı gerçekliği,  uzay ve zamanın ötesindeki bir 

                                                           
1
 Platon‟un eidos ve idea sözcüklerini seçmeye götüren nedenlerin çokça tartışıldığının 

söylendiği “Bilgi, inanç ve Formlar” adlı yazıda, eidos ve idea sözcüklerinin başlangıçta “doğa”, “öz”, ve 

daha sonra da “form”, “tip” anlamına geldiği söylenmiştir (R.C. Cross, A.D. Woozley “Bilgi,İnanç ve 

Formlar”, İdealar Kuramı Platon‟un Felsefesine Üzerine Araştırmalar, 1999, 63). 
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dünyaya ise birliği ve asıl gerçekliği yükleyen birine rastlanmadığını belirtmiştir 

(Guthrie, 1999: 56). Fakat Platon, her ne kadar birbirinden ayrı olarak bulunan bu iki 

alandan söz etmiş olsa da aslında görülür ve düşünülür dünya arasında bir ayrımdan 

bahsetmenin zor olduğunu, iki dünya arasında ontolojik birlikteliğin bulunduğunu 

söylemektedir. 

İdeanın ne olduğunun genel bir tanımına ve duyusal varlıklardan ayrı olduğuna 

yer verdikten sonra sıra bunların hangi alan için geçerli olduğunu göstermeye gelmiştir. 

İlk olarak ahlâksal alana ilişkin ideaları ele alan Platon, daha sonra bu alanla sınırlı 

kalmamış her türlü varlık alanı için genel, değişmez, evrensel niteliklere sahip 

idealardan bahsetmenin mümkün olacağını söylemiştir. Bu açıklama doğrultusunda 

ahlâki değerler, estetik değerler, hız, hareket, sükûnet gibi varlığın genel hallerinin 

doğal varlıkların, yapma nesnelerin, matematiksel nesnelerin ideaları vardır. 

Aristoteles‟in “çokluğun birliğine dayanan kanıt” (Arslan, 2016: 251) diye adlandırdığı 

idea sözcüğü ile ilgili olarak Platon, Phaidon‟da “üzerlerine kendinde gerçek mührünü 

vurduğumuz her şeyin İdeaları vardır” (1989: 75c-d) tanımını verirken Devlet‟te “aynı 

adı verdiğimiz değişik nesneleri hep birden içine alan” (596a) diye bahsetmiştir. 

Menon‟da “tüm erdemleri kapsayan tek bir erdem”in peşine düşen Platon, ideadan 

çokluğun birliği olarak bahsetmiş olmaktadır (Menon, 74B). İdelerin
2
 mümkün olan 

bütün genellikler olduğunu yazan Weber‟e göre ise her cins ismi, bir ideyi 

göstermektedir (Weber, 1991: 52). 

Sıra nelerin idealarının olmayacağına gelince Platon, tek tek şeylerin 

idealarının olmayacağı gibi kötü, bayağı şeylerin de idealarının olmayacağını 

                                                           
2
 Platon‟un soyut ancak nesnel, tümel varlıklar olarak ele aldığı kavramlar, Yunanca idea 

anlamına gelmektedir. İngilizce “idea” sözcüğü ise Platon‟un ele aldığı anlama karşıtlık içerir ki çünkü bu 

sözcük anlıklarımızın dışında hiçbir varoluşu olmayan şeyi önermektedir. İngilizce “idea” sözcüğünü 

Türkçe‟de iki farklı anlama gelecek şekilde ide ve idea sözcükleriyle karşılamaktayızdır. Buna göre ide: 

tasarım anlamındadır. Bu anlamda ide hem algı ya da duyum içeriği, hem de kavramdır. Bkz. W.K.C. 

Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ankara, 1999: 94.  
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söylemiştir. Bu söylediklerimizi örnekle açıklayacak olursak; ilkine göre Platon‟un, 

Sokrates‟in ideası yoktur fakat “insan” cinsinin, ortak bir adı olan şeylerin ideası vardır. 

İkincisine göre ise Parmenides diyaloğunda Platon‟un idea tanımına yönelik olarak saç, 

çamur, kir gibi bayağı şeylerin idealarının olup olmadığı sorusu sorulmuştur (130c). Bu 

soruya olumsuz yanıt veren Platon‟a göre idealar kalıcı, ezeli-ebedi bir varlığa sahip 

olduklarından ve tanrısal bir değere sahip olduklarından dolayı böyle çirkin, bayağı 

şeyler ideaların alanında değil görülür dünyada bulunmaktadır. Burada bize ideanın 

genel bir özelliğini veren Platon, bununla ilgili olarak özellikle Şölen‟de açıklamalar 

vermiştir. Güzellik ideası üzerinden bu özellikleri sıralayan Platon‟a göre: 

Bu güzellik artık hep var, doğumsuz, ölümsüz, artmaz, eksilmez bir güzelliktir, bir 

bakıma güzel bir bakıma çirkin, bugün güzel, yarın çirkin, şuna göre güzel, buna göre çirkin, 

bir yerde güzel, bir yerde çirkin, kiminin gözünde güzel, kiminin gözünde çirkin bir güzellik 

değildir. Bir güzellik ki, kendini bir yüzle, elle ayakla, bedene bağlı hiçbir şeyle 

göstermeyecek, ne bir söz alacak, ne bir bilgi, bir canlıda, belli bir varlıkta bulunmayacak, ne 

canlıda, ne yerde, ne gökte, hiçbir yerde, kendi var, kendinden var, kendisi ile hep bir örnek 

(211a-b).  

 

Ezeli-ebedi, değişmeyen, hareketsiz, kendinde olarak ideaların özelliklerini 

sıralayan Platon için şimdiki araştırma konusu ideaların yerini belirlemek olacaktır. Peki 

maddi şeyler olmayan idealar için bir yer tahsis edilebilir mi? Platon‟un buna yanıtı 

hayır olacaktır. Çünkü maddi şeyler için yalnızca bir konumdan bahsetmek mümkün 

olmaktadır. Bununla ilgili olarak Copleston, ideaların “ex hypothesi tensel olmayan 

özlerdir ve tensel-olmayan özler bir yerde olamazlar” diye yazmıştır (Copleston, 1985: 

61). Ayrıca Platon için ideaları insan ve tanrı zihninde aramak da boşuna bir çaba 

olacaktır. Çünkü ideaların “insan zihni tarafından üretildiğini değil ancak 

keşfedildiğini” (Arslan, 2016: 257) düşünen Platon için, idealar tanrının zihninden de 

bağımsız olmaktadırlar. Timaios‟ta evreni sonsuz olan ilk örneklere bakarak yaratan 

Tanrı Demiorgos‟tan bahseden Platon, burada idealarla Tanrı Demiorgos‟u bir tutmaz. 

Çünkü burada ideaların tanrıdan bağımsız olarak bulunduğunu, Tanrı‟nın yalnızca 

onları seyrettiğini söylemiştir.  
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1.1.2.1. Görülür Dünya ile DüĢünülür Dünya Arasındaki Ayrım 

“Zira var olmayan zorlanamaz var 

olmaya; sense bu irdeleme 

yolundan esirge düşünceni; ne 

alışkanlık bu kanıksanmış yola 

mecbur bıraksın seni, ne de bel 

bağla bulanık göze, uğuldayan 

kulağa, dile; ayıkla logos ile 

muğlak kanıtı...” 

(Parmenides, 2015: 25). 

Gerçeklik tartışmasının yapıldığı Herakleitos-Parmenides arasındaki çatışmada 

Platon her iki öğretiyi kucaklayacak şekilde bir çözüme başvurmuştur. Bu çözüm ise 

idealar dünyasını ya da düşünülür dünyayı, görülür dünyadan ayırmak olmuştur. 

Platon‟u bu ayrıma götüren nedenler ise şöyle sıralanabilir: ideaların bilginin nesnesi 

olması, gerçek varlık olması, ideal standartlar olması, tümel olması ve neden olmasıdır 

(Cross,Woozley, 1999: 63). 

Düşünülür dünya, bilginin nesnesidir. Çünkü görülür dünyanın aksine 

düşünülür dünyada değişimden dolayısıyla da yanılmadan bahsetmek mümkün 

olmamaktadır. Burada bilgi-inanç ayrımına (Gorgias, 454d) giden Platon‟a göre inanç 

için doğru ve yanlıştan bahsetmek olanaklı iken bilgi için yanlışlıktan bahsedilemez. 

Phaidon‟da duyuların bilgiyi vermede sağın ve pekin olmadığını söyleyen Platon‟a göre 

düşünme ile ruh, bilgiyi kavramaktadır (66B). Bu nedenle inancın nesnesi görülür 

dünya olurken bilginin nesnesi idealara ya da düşünülür dünyaya karşılık gelmektedir. 

“İdelerin yeri, eşyanın yeri değildir (aisthetos topos); bu kendi türüne özgü (sui generis), 

İdelerin özüne uygun bir yerdir; yani idealdir, anlaşılırdır (noetos topos); İdelerin yeri 

zihindir (nous) yani İde‟nin kendisidir” (Weber, 1999: 56). İdealar ile duyulur şeyler 

arasındaki bu ayrımı Aristoteles ise Metafizik'te şöyle belirtmektedir: “Platon, ortak 

tanımın herhangi bir duyusal şeyin tanımı olamayacağını savundu. Çünkü duyusal 

şeyler sürekli olarak değişmekteydi. Böylece o, bu diğer türden şeylere İdealar adını 
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verdi” (Aristoteles, 1996: 976b). Platon‟un bilgi ve inanç üzerinden yaptığı görülür ve 

idealar dünyası arasındaki ayrımla ilgili yazdıkları ise şöyledir:  

Bir adam güzel şeyleri sever, ama güzelliğin kendine inanmaz, onu öğretmek 

isteyenin ardından gitmezse, gerçekten yaşıyor mu dersin bu adam? Yoksa ömrü bir rüya 

içinde mi geçiyor? [...] Oysaki, güzelliğin kendi varlığına inanan, hem onu, hem de katıldığı 

şeyleri gören, güzeli güzel şeylerle, güzel şeyleri güzelle karıştırmayan adam, rüya içinde mi 

yaşar, yoksa gerçek içinde mi? [...] Bilgi adı bu bilen adamın düşüncesine yaraşır. Görünüşe 

bakan öteki adamın düşüncesiyse, bir sanıdır (Devlet, 476c-d).  

Görülür ve düşünülür dünya arasındaki bu epistemolojik ayrımı Platon 

Devlet'in VI. kitabında ünlü 'bölünmüş çizgi' analojisi ile de anlatmaktadır. Analojiye 

göre, iki ayrı uzunlukta ortasından kesilmiş olan iki parçadan biri görülür dünya diğeri 

de düşünülür dünyadır. Sonra bu parçalardan her biri tekrar aynı oranda ortalarından 

bölünür. Buna göre görülür dünya yansı ve gerçek olmak üzere iki kısımdan oluşur. 

Kavranılır dünya ise ruhun görülenler dünyasındaki iki parçayı ele almasıyla ilgilidir. 

Buna göre yansıları ele alan ruh, geometri ve benzer bilimlerin dünyasını oluştururken; 

yansılara başvurmadan, gerçek olan üzerinden kavramlar dünyasına ulaşır. Bu 

sıralamayı da hakikate göre sıraladığımız zaman: kavramlar dünyası - çıkarımlar 

dünyası - inanç dünyası ve son olarak sanıların, yansıların dünyası gelmektedir. 

Böylelikle Platon'a göre sanıların, yansımaların dünyası olan görülür dünya (to horaton) 

deneyime dayalı olup, sürekli bir değişim halinde olurken, değişmezliğe karşılık gelen 

ideaları içine alan ise düşünülür dünya (to noeton) olmaktadır.  

Düşünülür dünya, gerçekliğe karşılık gelir. Platon‟un düşünülür dünyaya 

ilişkin bu tanımı da yine onun bilginin nesnesi olmakla bağlantılıdır. Çünkü bilgi 

nesnesi olan bir şey var olmak zorundadır. Devlet‟te “kesinlikle var olan şey, kesinlikle 

bilinebilir. Hiçbir türlü var olmayan şeyse hiç bir türlü bilinemez” (477a) sözü bunu 

işaret etmektedir. Bu nedenle bilginin nesnesi olan düşünülür dünya gerçekliğe karşılık 

gelirken, görülür dünya sanının nesnesi olarak varlık ile yokluk ya da yarı gerçekliğe 

karşılık gelir. Yine Devlet‟te dülgerin yaptığı sedirin, asıl sedirin yanında sönük 

kalacağını (597a) yazarak bu düşüncelerini sürdüren Platon, söz konusu ayrımı ünlü 
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“mağara örneği”nde de belirtmiştir. Buna göre mağaranın içi, içinde bulunduğumuz 

yansıların alanına ya da görülür dünyaya karşılık gelirken, mağaranın dışı gerçekliğin 

alanı, düşünülür dünyaya karşılık gelmektedir. Benzer şekilde Platon, Kratylos‟ta 

sürekli akış içinde bulunup, hiçbir zaman olduğu gibi olmayan bir şeyden varlık olarak 

bahsedilemeyeceğini söylemektedir. Bir başka diyaloğu olan Timaios‟ta ise, oluş ve 

varlık dünyası arasında yaptığı ayrımı her zaman var olanın akıl yoluyla 

bilinebileceğini, var olmayanın ise kanı ve duyum ile tasarlandığını söyleyerek 

belirtmiştir (Platon, 2001: 17). Bu konu Theaetetus‟ta ise Sokrates'in “Bilgi nedir?” 

sorusu üzerinden işlenmiştir. Bilginin ne olduğuna dair soru karşısında Theaitetos'un 

verdiği “bilgi algıdır” savı, sofist Protagoras'ın “insan, her şeyin ölçüsüdür” üzerinden 

çürütülmüştür. Böylece rüzgârın üşüyen için soğuk olup olmadığına dair Protagoras'ın 

savı, hakikatin ölçütü olarak insanı ele almıştır. Burada Protagoras algılamayı, görünme 

ile karşılamış olmakla gerçeği yalnızca görünenle sınırlamamış üstelik doğru olarak 

görülenin de doğru olarak düşünülen olduğunu söylemiştir. Ayrıca Protagoras'ın 

algılama ile görünme arasında kurduğu paralellikten çıkan diğer bir sav da “benim 

algıladığım vardır, gerçektir” yargısı olmaktadır. Böylelikle Platon'a göre duyu 

dünyasında belirli bir şeyden bahsetmek mümkün olmayıp, sürekli bir devinimin 

olmasından dolayı burada yalnızca oluştan bahsedilmektedir. Buna göre “Protagoras'ın 

[Ben var olanın ölçüsüyüm; bana görünen benim için vardır] biçimindeki önermesi 

değişmektedir. Burada artık varlık yerini oluşa bırakmaktadır. Çünkü burada 

kendiliğinden olan bir şeyden söz etmek imkânsız olup, sürekli bir değişim, hareket 

görülmektedir. 

Düşünülür dünya, ideal standartlardır. Özellikle anımsama öğretisinde bu 

genellemeye ulaşan Platon, görülür dünyanın bir zamanlar gerçekliğin bilgisine sahip 

olduğumuzu hatırlattığını söylemiştir. Böylelikle de görülür dünyadaki yapıp-

etmelerimizde referans olarak düşünülür dünya alınmaktadır. Platon bu konuyu varlık 
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ve oluş arasındaki ayrımın korunduğu olgunluk dönemi eserlerinden olan Phaidon‟da 

(75c-76d) geniş bir şekilde işlemiştir. Burada varolanları görünen ve görünmeyenler 

olarak ikiye ayıran Platon‟a göre görünenler ya da oluşun alanındakiler sürekli değişim 

içinde olup bedeni temsil ederken, görünmeyeler ise daima aynı kalanlar olup ruhu 

temsil etmektedir. Bu diyalogta temel düşüncelerinin yanı sıra ruhun ölümsüzlüğü 

konusunu ele alan Platon, bedeni kaçışı olmayan bir hapishaneye benzetmektedir. 

Böylelikle de bedenle ilgili olan bütün hazları önemsiz bulmakla birlikte, filozofun da 

bütün bunları hor göreceğini söylemektedir. Filozofu ise Platon, bu diyalogta “diğer 

insanlardan farklı olarak ruhun bedenle birlikteliğine en fazla son verebilen kişi” olarak 

tanımlamaktadır (Platon, 2012: 65). Sözü edilen diyalogta görülür dünyada ruh, beden 

hapishanesine atılmadan önce gerçeğin bilgisine sahip olmaktadır. Yine öldükten sonra 

ruh şeylerin özüne kavuşacaktır. Buna göre Phaidon‟da görülür dünya gelip geçici 

olarak düşünülürken, idealar dünyası sonsuzluğa karşılık gelmektedir. 

Düşünülür dünya, tümellere karşılık gelir. Bu düşünceyi Platon, Menon ve 

Devlet‟te desteklemektedir. Menon‟da erdemin ne olduğuna ilişkin soruşturma yapan 

Platon, tek bir erdemden ziyade tüm erdemleri kapsayan erdemi istediğini belirtmiştir 

(74B) Devlet‟te ise ideayı “aynı adı verdiğimiz değişik nesneleri hep birden içine alan” 

tanımı bu genellemeyi doğrular. Söz konusu iki eserde de Platon bütün tikelleri 

kapsayan, çok üzerindeki biri ya da tümelin kendisini istemektedir. Buna göre idealar, 

görülür dünyadaki tek tek erdemlerin toplamı olan tümellere karşılık olarak 

düşünülmüştür.  

Düşünülür dünya, nedendir. Platon‟a göre bir şeyi güzel yapan onun güzellik 

ideasından pay alması ile olanaklıdır. Buna göre düşünülür dünya, görülür dünyanın 

nedenidir. Euthyphron‟da “Bir şey [var olan bir şeydir] diye var değildir; tersine, o şey, 

var olduğu için [var olan bir şey]dir” (1942: 10c) diyerek bu ilkeyi göz önünde 
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bulunduran Platon,  Şölen‟de salt Güzellik olarak ele alınan ideaların, kimine göre 

güzel, kimine göre çirkin olmayıp, kendiliğinden güzel olup, bütün güzelliklerin 

kendisinden pay aldığı, daima var olan, doğumsuz, ölümsüz, artmaz, eksilmez bir 

güzellik (Platon, 2012: 211a-c) olduğunu yazan Platon‟a göre düşünülür dünya görülür 

dünyanın varlığından sorumlu olmaktadır. Platon'daki bu ayrım, Devlet'te de 

bulunmaktadır. Burada filozof olmayanlar çokluk dünyasındaki güzelliklere 

kanarlarken, filozof ise her şeyin özünün bulunduğu idealar dünyasındaki güzelin 

peşinde olmaktadır. Bu anlamda idealar Platon için, zihinde hazır bulunan varlık 

olmayıp yalnızca ruhun etkinliği ile ulaşılması mümkün olan şeylerdir. Buradan da 

ideaların zihinde içerilmekten ziyade ona aşkın olduğu sonucuna varılır. “Aşkınlık 

öğretisi Platon‟da hem görülür dünyaya hem de insan zihnine aşkın olmak olarak ele 

alınıyor ama bu aşkınlık varoluş bakımından ya da meydana gelmek bakımından bir 

aşkınlık olmayıp bilgisel anlamda bir aşkınlıktır ki, buna ontolojik aşkınlık da 

denilebilir” (Özkan, 2016: 37). 

1.1.2.2. Görülür Dünya ile DüĢünülür Dünya Arasındaki ĠliĢki  

Düşünülür dünya yahut da idealar dünyası ile görülür dünya arasında bir ilişki 

var mıdır? Eğer idealar ile şeyler arasında bir ilişki varsa bu nasıl mümkün olmaktadır? 

Ya da yoksa idealar şeylerden bağımsız tümeller mi olmaktadır? Platon‟un kuramının 

aydınlatılması için bu soruların yanıtlanması önemlidir. 

Görülür ve düşünülür dünya arasında ayrım yapan Platon bilginin, gerçekliğin 

kaynağı olan tümeller dediği düşünülür dünyanın yanında görülür dünyayı da yadsımaz.  

Bu nedenle bu ikisi arasında ayrımdan bahsetmiş olsa bile bunları birbirinden mutlak 

bağımsız olarak düşünmek yanlış olacaktır. Çünkü görülür dünyanın varolması için, 

düşünülür dünya zorunludur. Burada düşünülür dünyanın görülür dünyaya aşkın olduğu 
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kadar içkin olduğu tümel-tikel, pay alma ve taklit etme ilişkileri üzerinden 

gösterilecektir.  

Sırasıyla ilerleyecek olursak, Platon Sokrates‟in etkisi ile gençlik dönemlerinde 

idea ile şey arasındaki ilişkiyi tikelle tümel arasındaki ilişki gibi düşünmüştür (Arslan, 

2016: 259). Sokrates bu ilişki üzerinde fazla durmayıp tümeli tikelden ayırmamıştır. İlk 

dönem diyaloglarında Platon ideaları, duyulur şeylere içkin olarak ele almıştır. Bu 

dönemde ideaları biçim, tür ya da öz (idea, morphe, eidos, ousia) olarak düşünmüştür 

(Demos, 1999: 111). Demos, Platon‟un ileriki yıllarda kaplamsal bir bakışa sahip 

olduğunu ve ideaları birimler, cinsler, sınıflar (ennades, monades, gene) olarak ele 

aldığını söylemiştir (Demos, 1999: 111). Yani Platon‟un ideaları tümeller olarak 

düşünmüş olduğunu belirtmiştir. Fakat Platon‟un ideaların tümel olduğuna dair görüşü 

tartışmalıdır. İdealarla şeyler ya da düşünülür dünya ile görülür dünya arasındaki ilişki 

konusunda Platon‟da belirsizlik hâkimdir. Başka bir ifadeyle ideaların şeylere içkin mi 

yoksa aşkın mı olduğu konusu tartışmalıdır (Demos, 1999: 116). Rist‟e göre eidos 

sözcüğü aşkın formlara değil de içkin karakteristliklere atıfta bulunmaktadır (Rist, 

1999:142). İçkinlik öğretisinin anlamı, bir ve yalnızca tek bir dünyanın var olduğu diye 

yazan Demos‟a göre adil bir adamın adil olmasının nedeni olarak adaletin kendisinde 

bulunmasından kaynaklanmaktadır (Demos, 1999: 118). Başka bir ifadeyle ideaların 

duyusal şeylerde hazır bulunmasından (paraousia) dolayıdır. Bu anlamda idealar ya da 

tümel, tikelden ayrı değil onunla birlikte varolmaktadır. Platon Devlet‟in VI. ve VII. 

Kitaplarında bu konuya yer vermiştir. İdealar ile şeyler arasındaki ilişkiyi tümellerle 

tikeller arasındaki ilişki olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyleyen Bluck‟a göre 

“bir tikelin bir sınıf-tipini temsil eden tümel karşısında eksik olduğunu söylemek güç 

olmakla birlikte tikellerin tümellerin örnekleri olduğunu söylemek zor olmaktadır; 

çünkü tikeller gerçekliğe karşılık gelmemektedir (Bluck, 1999: 107). 
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Dolayısıyla idea ile şeyler arasında bir ilişki oladuğu söylendiği zaman ya idea 

ne kadar tikel şey varsa o kadar parçaya bölünecek ya da idea bölünmez bir bütün 

olarak her tikelde mevcut olacaktır. Fakat her iki durumda da ideanın kendinde olması 

riske atılacaktır. Bu konuyu ilerde Platon‟un idealar kuramının eleştirisini yaptığı 

Parmenides diyaloğunda ayrıntılarıyla ele alacağımızdan burada daha fazla 

değinmemize gerek olmamaktadır.  

Pay alma (meteksis) ilişkisi üzerinden görülür ve düşünülür dünya arasındaki 

ilişkiye yer verecek olursak, Platon düşünür dünyanın görülür dünyadan ayrı olarak asıl 

gerçekliğe sahip olduğunu ve görülür dünyanın gerçekliğinin ise düşünür dünyadan pay 

almakla mümkün olduğunu söylemiştir. “Bana öyle geliyor ki, kendinden güzellik 

dışında bir güzellik varsa, bu şey ancak bu kendinden güzelden bir şeyler aldığı için 

güzeldir” (Phaidon, 1898: 100c). Pay almada duyular, değişmez, ezeli-ebedi olan 

idealara ne kadar katılırsa o kadar ona benzemektedir. Bu da ideaların aşkınlığını tehdit 

eden bir durumdur. Çünkü şeylerin varlıklarının nedeni olan idea, duyulur olanda 

içerilmekte, mevcut olmaktadır (parousia). Şölen‟den alınan aşağıdaki alıntı bu ilişkiyi 

şöyle anlatmaktadır:  

Sırlara yolunca ermek isteyenin daha genç yaşında güzel bedenleri araması gerekir. 

Onu yola koyan, doğru yola koymuşsa, ilkin bir tek insanı sever ve ona söyleyecek güzel sözler 

bulur. Sonra anlar ki şu bedende gördüğü güzellik her bedendekinin eşi, kardeşidir; görüş 

güzelliğini arayan için bütün bedenlerdeki güzelliği bir tek şey saymamak delilik olur (Şölen, 

2012: 210b). 

Devlet‟te “güzelliğin kendi varlığına inanan, hem onu hem de katıldığı şeyleri 

gören, güzeli güzel şeylerle, güzel şeyleri güzelle karıştırmayan adam [...]”ın gerçeklik 

içinde olduğunu söyleyen Platon, burada güzel şeylerin güzel olmasının nedeni olarak 

güzelliğin onlara katılmasıyla ve güzel şeylerin güzellikten pay alması ile mümkün 

olduğunu ileri sürmüştür.  

Son olarak görülür ve düşünülür dünya arasındaki taklit etme (mimesis) 

ilişkisinde ise şeyler ne kadar idealara benzerse o kadar hakikate yakın olmaktadır. 
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Burada da yine birbiriyle ilişkili olan bir durum görülmektedir. Dolayısıyla her ne kadar 

idealar ya da varlık gerçeğin kaynağı olmuş olsa da gerçeğe ulaştıran basamakların ilk 

adımını da oluş dünyası oluşturmuş olduğundan Platon düşüncesinde, bu iki alanı 

birbirinden tamamen bağımsız olarak düşünmek olanaksız olmaktadır. Şölen‟de asıl 

sevginin, güzelliğin elde edilmesinde yine görülür dünyayı göz ardı etmeyen Platon, 

onu salt güzelliğin ilk basamağı olarak ele almaktadır. Bu ilk basamaktan başlayıp diğer 

güzele, sonra başka bir güzele derken sonunda salt güzelin bulunduğu yere varılacaktır 

(Platon, 2012: 211c-d). Burada salt güzelliğin güzel şeylerden ayrı bir öz olarak ele 

alınmadığı görülmektedir. Bu anlamda şeylerin taklit ettiği modeller olan 

(paradeigmata) idealar, her ne kadar şeylere aşkın olmuş olsalar da aynı zamanda 

içkindirler. “Kendinde Güzellik ya da Saltık Güzellik olgusal, kalıcı olduğu anlamında 

“ayrı”dır, ama kendine özgü bir dünyada, şeylerden uzaysal olarak ayrı olduğu 

anlamında değil” (Copleston, 1985: 69). Bu nedenle “formları aramak, şeyleri bırakmak 

değil, ancak daha çok onların doğalarına nüfuz etmektir. Şeylerde formları keşfederiz ve 

onları keşfederken, şeylerin neler olduklarını kavrarız” (Demos, 1999: 118). Platon‟un 

Timaios‟ta evrenin akıllı canlı varlığın özüne benzetilerek yaratıldığını söylemesi 

(Platon, 2001: 29) yine idealar ile şeyler arasında taklide dayalı bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla Platon'un düşüncesinde düşünülür dünyanın görülür 

dünyaya aşkın olduğu söylenmekle birlikte içkin olduğu da söylenmektedir.  

Görülür ve düşünülür dünya arasında bir ilişki olduğuna dair söylenen bütün bu 

bağlamlar (tümel-tikel, pay alma ve taklit etme) Platon‟un idealar kuramını sorunlu hâle 

getirmektedir. Çünkü şeylerin nedeni olan, gerçekliğe karşılık gelen tümeller olarak 

ideaların, duyu nesnelerine içkin olduğunu göstererek onların aşkınlığını riske 

atmışlardır. 



28 
 

1.1.3. Ġdealar Kuramının EleĢtirisi 

Platon bir tarafta oluşun alanına karşılık olarak görülür dünya, diğer tarafta ise 

varlığın alanına karşılık olarak idealar dünyası olmak üzere iki dünyalı metafizik 

anlayışı benimsemiştir. Görülür dünyanın nesnesi duyusal şeyler olurken idealar 

dünyasının ki düşünce yoluyla kavranılan idealardır. Duyusal şeylerden bağımsız olarak 

bulunan idealar aynı zamanda onların varoluş nedeni olmaktadır. İşte Platon‟da 

problemin doğmasına neden olan durum da budur: İdeaların bir taraftan şeylerden 

bağımsız olması diğer taraftan ise onların nedeni olması mümkün müdür? Eğer böyle 

bir olanaktan bahsedilirse bu durumda idealar, görülür dünya ile nasıl bir ilişki içinde 

olacaktır? Görülür dünyadan bağımsız olan idealar Bir‟e mi yoksa çokluğa mı karşılık 

gelmektedir? İdeaların birbirleriyle ilişkileri var mıdır? gibi sorular, idealar kuramının 

kabul edilebilecek en güçlü ve en sağlam ilke olduğunu söyleyen (Phaidon, 100a-d) 

Platon‟un kafasını meşgul etmiş ve idealar öğretisine yönelik eleştirileri de yine bu 

sorular üzerinden ele almıştır. Özellikle Aristoteles, Platon‟a şeylerin özü olarak 

ideaların nasıl görülür dünyadan ayrı olduğunu sorarak, idealar ile görülür dünya arasına 

ayrım getirmekle aşılamaz bir güçlüğün ortaya çıktığını, bu iki alanın birbirinden 

ayrılamaz olduğunu Platon‟un görememiş olduğunu söyleyerek eleştiri getirmiştir. 

Robinson ve Denniston bu güçlüğü şöyle ifade etmiştir: “Formlar”, bağımsız ve 

kendilerine yeter şeylerin parçaları ya da ögeleri olmamaları anlamında “ayrılmış”lardır; 

[...] şeylerin onlardan “pay aldıkları”na ve “Formlar” var olmamış olsaydılar, şeylerin 

her ne ise o olamayacaklarına gerçekten de inandığı dikkate alınırsa, onlar 

“ayrılmamış”lardır (Robinson, Denniston, 1999: 4).  

Platon varlık ile varolanların ilişkisi ya da idealar ile görülür dünya arasındaki 

ilişkinin nasıl kurulduğu söz konusu olduğunda özellikle Parmenides‟te önceki 

diyaloglarında söylemiş olduklarından ayrı bir yola girmektedir; çünkü burada Platon 
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artık ideaların ayrı ve kendinde varlık olmalarından, salt bilgi ile kavranılır 

olabileceklerinden kuşku duymaktadır. 

 Platon‟un idealar kuramının eleştirisini yaptığı bir diğer diyaloğu ise Sofist’tir. 

Burada idea-idea ilişkisi üzerinden ideaların Bir‟e karşılık gelip gelmediği 

araştırılmıştır. Şimdi söz konusu edilen bu iki diyalogtaki eleştirileri incelemeye 

geçebiliriz. 

Platon, Parmenides’te çokluk olarak ele aldığı varolanların dünyası ile 

ideaların nasıl olup da ilişki içinde olduklarını sorun edinmektedir. Başka bir ifadeyle 

Platon, birlik olarak düşünülen varlıktan çokluk olan varolanların nasıl çıktığını ya da 

varolanların idealara nasıl katıldığını tartışmaktadır. Diyalogta ortaya çıkan ilk güçlük 

Parmenides‟in saç, çamur, pislik gibi şeylerin idealarının da olup olmadığını sorması ile 

doğmuştur. Bu soru karşısında idealardan güzel olarak bahseden Platon için, böyle bir 

şeyin kabul edilmesi saçmalık olacaktır. Bu anlamda idealar ile şeyler arasında kurulan 

pay alma ilişkisinde tutarsızlıkla karşılaşılmıştır. Bu güçlüğün ardından öne sürülen 

argüman, çokluğun olmadığına dair Zenon'un söylediklerine yönelik Sokrates'in şu 

sorusuyla başlamaktadır: “Eğer varolan şeyler Çok iseler, o zaman hem benzer hem de 

benzemez olmalıdırlar, ki olanaksızdır; çünkü ne benzemez olanlar benzer ne de benzer 

olanlar benzemez olabilirler” (Platon, 2011: 127e). Burada Platon Zenon'un 

açıklamasının Parmenides'in 'her şeyin Bir olduğu' savının başka türlü dile getirilmesi 

olduğunu söylemektedir.  

Diyaloğun devamında Platon, ideanın Bir olup olmadığını, idealar ve şeyler 

arasında kurulan pay alma (meteksis) ve taklit öğretisine (mimesis) göre göstermektedir. 

İlk olarak pay alma öğretisine yer verilerek, burada bütün bir idea Bir olarak kabul 

edilip, böylece ideanın her bir şeyde bütün olarak bulunduğu söylenmiştir. Bu 

düşünceye, bütün bir ideanın bir yelkene benzetilmesinin ardından, Parmenides'in 
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Sokrates'e sorduğu şu soru ile karşı çıkılmaktadır: “O zaman bütün yelken her bir 

insanın üzerinde mi olacak, yoksa her birinin üzerinde ayrı bir parçası mı bulunacaktır?” 

(Platon, 2011: 131c). İdea ve şey arasındaki parça-bütün ilişkisine Platon, cesaretin ne 

olduğunu araştırdığı Lakhes‟te (198a) ve erdemin öğretilip öğretilemeyeceği üzerine 

olan Protagoras‟ta yer vermiştir. Protagoras‟ta erdemin bütün olarak kabul edilmesine 

karşılık cesaret, bilgelik, ölçülülük ve dindarlık onun parçaları olarak kabul edilmiştir. 

Ve her bir parça bütünden ve birbirinden farklı olduğu için yüzün parçalarına 

benzetilmiştir (329a-330b). Şayet bunu onaylarsak, o zaman bir ideaya katılan varolan, 

o ideanın bir parçasından ziyade tamamına katılmasının sonucu olarak, bütün bir idea 

birden çok şeyde bulunacak ve bu durumda idea ya da varlık Bir olamayacaktır. Ya da 

varolan bir bütün olan idea, bir bütün olarak her bir varolanda olacaktır ki bu durumda 

da bütün bir idea her bir varolanda parça olarak bulunmuş olacaktır. Bu çıkarımın 

sonucunda yine ideanın Bir olduğu tehlike altına girmiş olacaktır. Böylelikle pay alma 

öğretisi ideanın Bir olduğunu göstermede başarısız olmaktadır. Aristoteles’in Üçüncü 

Adam İtirazı olarak da bilinen, Platon‟un pay alma öğretisine ilişkin olarak getirdiği 

eleştiriye göre salt büyüklük olarak ele alınan idealar ve onlara katılanların aynı 

paydada görülmesi başka bir büyüklük ideasının doğmasına oradan da yine başka 

ideaya neden olarak, birlikten ziyade çokluğun ortaya çıkmasına neden olacaktır 

(Platon, 2011: 132b). 

 Pay alma öğretisinden sonra Platon, taklit etme öğretisine yer vermektedir. 

Buna göre ideaları ilk örnek olarak ele alıp, diğer şeylerin ise bu ilk örnekleri model 

olarak aldıklarını iddia etmektedir. Fakat burada da sonuç başarıyla sonlanmamaktadır. 

Çünkü burada benzeyen ile benzediğinin aynı ideayı paylaşmaları sonucu çıkar ki bu 

durum da şey ile ideanın birbirinin aynısı olması demek olacaktır.  
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Böylelikle gelinen noktada Platon‟un önceki diyaloglarında kesin bir şekilde 

ileri sürmüş olduğu ideaların, varolanlardan bağımsız olarak kabul edilmesinin kolay 

olmadığını, Parmenides'in ağzından Platon, kendi öz eleştirisini yaparak şöyle ifade 

eder: “İdeaların ayrı ve kendilerinde varlıklar olduklarını ileri sürmenin nasıl büyük bir 

güçlüğe yol açtığını görüyor musun, Sokrates?” (Platon, 2011: 133a).  

Diyalogta düşünülür dünyanın ya da idealar dünyasının görülür dünya ile nasıl 

bir ilişkide olduğuna dair ortaya çıkan problemlerin çözümünde birlikten ziyade 

çoklukla karşılaşılması çözümsüzlüğü doğurmuştur. Fakat bu çözümsüzlük idealar 

dünyasının varlığının yadsınması anlamına gelmez. İdealar dünyasının var olması 

zorunlu olacaktır. Çünkü “altında her bir bireysel şeyin sınıflandırıldığı bir idea kabul 

edilmezse, üzerine düşünülecek birşey bile bulunamayacaktır”(Parmenides, 135c). 

İdealar ile şeyler arasındaki ilişkide çözüm için “bir birlik ilkesi, ama aynı zamanda 

çokluğu yok etmeyecek bir birlik ilkesi gereklidir” (Ceylan, 1999: 212). 

Platon idea öğretisine yönelik eleştirisini Parmenides‟te ideaların görüngülerle 

olan ilişkisi üzerinden ele aldıktan sonra bu eleştiriyi Sofist‟te ise ideaların birbirleri 

olan ilişkisi ile ilişkili olarak ele almıştır. Burada Parmenides‟te önemle vurgulanan 

birliğin, ideanın diğer idealarla ilişkisinde geçerli olup olmadığı sorgulanmıştır. Başka 

deyişle burada ideanın çokluğu dışladığı mı yoksa hem biri hem de çokluğu içerip 

içermediği araştırılır. Söz konusu diyalogta sofistin tanımının araştırılması aracılığıyla 

yanlışın ya da varolmayanın varolduğunu ortaya koyarak Parmenides‟e karşı bir tavır 

konmuştur. “Parmenides‟e karşı gelmekle onun yasağını da çiğnemiş olduk. [...] Çünkü 

o şöyle diyordu: [Hakkından gelinemez hiç şu var-olmayanın var olduğunun – Sen bu 

araştırma yolundan uzak tut düşünceni]” (Platon, 2015: 258c-d). Platon Sofist‟te idealar 

düzenini cins-tür hiyerarşisi içine koymuştur. Buna göre en yüksek beş cins olarak 

varlık, aynılık, başkalık, hareket ve sükuneti sıralayan Platon'a göre bu cinslerin başında 
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varlık ya da Bir bulunmaktadır. Bu hiyerarşiyi oluşturan diyalektik bilimi ile hangi 

ideaların birbirleriyle uyuşup uyuşmadığı, belirli ideaların tüm idea alanının kuşatıp 

kuşatmadığı belirlenmektedir (Platon, 2015: 253c). Buna göre Platon kimi ideaların 

birbirleriyle ortak olduğunu kimilerinin olmadığını, kimilerinin kapsamının dar 

kimilerinin geniş ve kimilerinin de hiçbir güçlük olmadan hepsi ile ortak olduğunu 

söylemiştir (Platon, 2015: 603c). Dolayısıyla idealar arasında bulunan bu ortaklık 

ilişkisi, idea-idea ilişkisinin idea ile şey arasındaki ilişkiden farklı olduğunu gösterir. 

Platon böyle bir ilişkiyi Parmenides‟te şöyle belirtir: “Herşey başka herşey ile şu 

ilişkilerden biri içinde durur: Ya aynı ya da ayrıdır; ya da eğer ne aynı ne de ayrı ise, 

böyle ilişkili olduğu şeyin bir parçası olacak ya da parça ile ilişkideki gibi olacaktır” 

(Platon, 2011: 146b-c). Burada idea şey arasındaki tek taraflı ilişkinin yerini çift taraflı 

ilişkiye bıraktığını görüyoruz; çünkü idea şey arasında yalnızca şeyin ideadan pay 

alması söz konusu olurken idea-idea ilişkisinde her iki tarafın da birbirinden pay alması, 

birbiri ile ortak olduğu görülür. Bu nedenle ideaları birbirlerinden keskin bir şekilde 

ayıran görüşleri Platon kabul etmez.  

[...] her şeyi her şeyden ayırma denemesi, yalnızca yersiz değil aynı zamanda hiç 

eğitilmemiş ve felsefe dışı bir kafanın belirtisidir.[...] Eğer her kavram tüm diğerleriyle 

ortaklaşa olmaktan çıkarılırsa, bu, her açıklamayı genellikle olanaksız yapmaktan başka hiçbir 

şey demek değildir. Çünkü her şeyden önce bizim konuşmamız, kavramların birbirleriyle 

bağıntısı sayesinde gerçekleşir (Sofist, 2015: 260).  

Bundan sonra Platon idealar arasında en önemlilerini ele alıp bunlar arasındaki 

ortaklığın nasıl gerçekleştiğini araştırarak varolanın ve varolmayanın ne olduğunu 

aydınlatmaya çalışmıştır. Bu en önemli ideaların varolan ile dinginlik ve hareket olup 

bunlardan varolan bu her ikisi ile bağlantılı olmuş olsa da bu ikisi (hareket-dinginlik) 

arasında bağıntı yoktur. Bunların her biri diğer ikisinden ayrı olmakla beraber 

kendisiyle aynıdır. Bunun üzerine Platon aynı ve ayrıyı idea olarak kabul etmiştir. Buna 

göre ayrı ideası bütün idea alanına yayılmasından dolayı idealar arasında ayrımdan 

bahsedilmektedir. Bunun üzerine ideaların bazen birbirleriyle karışmalarının mümkün 
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bazense mümkün olmadığını söyleyen Platon (Sofist, 256b) bunu kanıtlamak için ele 

aldığı hareket ideasının varolandan pay aldığı için var olduğunu fakat ayrı ideasından 

pay aldığı için de varolmadığını söylemiştir. Bu nedenle Platon için varolmayan 

“varolan‟ın karşıtı değil, tersine yalnızca ondan ayrı-olan birşey” dir (Sofist, 257b). 

Bunu güzel örneği üzerinden anlatan Platon‟a göre güzel olmayan varolanın bir 

parçasına karşıt ayrılık ideasının bir parçası olmakla birlikte yine de varolanın sahip 

olduğu kadar varlığa sahiptir. Bundan dolayı “varolmayan, varlık-içeriği bakımından 

başka hiçbir varolan‟dan aşağı değildir” (Sofist, 258c). Burada varolmayanın 

varlığından söz ederek Platon, böylelikle Parmenides‟in savını çürütmüştür. 

Böylelikle hem Parmenides hem de Sofist‟te ideaların Bir olup olmadığını 

araştıran Platon‟un ulaşmış olduğu sonuç çokluktur. Parmenides‟te idea-şey ilişkisi 

üzerinden yürütmüş olduğu bu araştırmada her idea kendi başına bir olurken idealar 

dünyasını oluşturan nesneler çokluğunun da üyesidir, dolayısıyla çokluktan pay 

almaktadır. Sofist‟te idea-idea ilişkisi üzerinden yapılan araştırma ideanın hem bir‟i hem 

de çokluğu içermiş olmasıyla yine bizi çokluğa götürmüştür. Burada her idea ne kadar 

kendi başına bir olmuş olsa da varolmayanın var olması ile idea hem var olanı hem de 

varolmayanı taşımaktadır.  Bundan dolayı Platon hiçbir şekilde çokluğun bulunmadığı 

Bir‟i idealardan başka bir yerde aramıştır. Bu yer ise varlığın alanından bambaşka olan 

aşkın İyi‟de bulunmaktadır. 

Ele alınan, Varlık'tan pay alan Bir değil, üstelik Varolan-Bir de değildir. Çünkü bu 

Bir bölünebilir. Ayrıca onun “varolu-yor” oluşu da geçerlidir, ki Platon, açıkça yüce Bir'i 

kastederek, Bir'de her ikisini de (yani “bölünebilir”i ve “varoluyor”u-çn.) yadsıyordu. Bu ne 

“var”la birlikte mevcut Varolan olarak Bir gibi Bir'dir; ne de Varlık'ın kendisi ve mevcut 

Varolan gibidir. O bu ikisinden hiçbiri olduğu için, Bir, Varolan-Bir'i tamamen aşıyor (Proklos, 

2006: 23). 

1.1.4. Varlığın Ötesi ya da AĢkın Ġyi 

“Bu konularla ancak uzun uzun 

uğraştıktan, ömrünü bunları düşünmekle 

gerçirdikten sonradır ki, gerçek, ruhta 

sıçrayan bir kıvılcım gibi parlar ve sonra 

kendiliğinden gelişir” (Platon,1999: 60). 
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Platon gerek Parmenides gerekse de Sofist‟te ideaların Bir olup olmadığına 

dair sorgulamasında Bir‟in idealar alanında yahut varlığın alanında bulunmadığını 

çünkü bu durumda çokluk ile karşılaşıldığını belirtmiştir. Bu nedenle Bir, varlığın 

alanından bambaşka bir alanda aranmaktadır. Platon için bu alan ise varlığın ötesi ya da 

İyi‟nin yeridir. Bu anlamda Platon‟a göre bütün varolanların kendisine göre evrildiği, 

varlıktan pay almayan, varlık‟ın nedeni olan Bir, aşkın İyi olmaktadır. Aksi durumda 

yani Bir ile İyi‟nin aynı şey olarak ele alınmaması birçok güçlüğün doğmasına neden 

olmaktadır. Bununla ilgili olarak Proklos, Bir ile İyi‟yi birbirinden ayrı olarak ele 

almak, iki başlangıçtan bahsetmek demek olmakla birlikte Bir‟in İyi‟den önce olması ya 

da İyi‟nin Bir‟den önce olması durumunda yine çıkmaza girileceğini belirtmiştir 

(Proklos, 2006: 55). Böylelikle Platon için idealar varlığın karşılığı olarak 

düşünülürken, Bir ile aynı anlama gelen İyi ise, varlıktan başka bir konuma sahip 

olmaktadır. Burada varlıktan başka olan Bir‟den sonra ise varlığa katılan Bir‟in geldiği 

bir hiyerarşi söz konusudur. Metafizik‟te Aristoteles, ideaların, bütün diğer şeylerin 

özünün nedeni olduğunu ve Bir olanın da İdeaların özünün nedeni olduğunu söyleyerek 

bu hiyerarşiyi vurgulamıştır (988/a10-12). Aynı şekilde Thilly‟nin hakkında “idealar 

mantıksal düzende düzenlenmiş ve en yüksek ideanın, tüm geri kalanların kaynağı olan 

iyi ideasının altında kapsanmış oldukları için, ideal düzen karşılıklı ilişkili, bağlantılı 

örgensel bir birlik oluşturur. İyi ideası en üstündür; ötesinde bir başkası yoktur” (Thilly, 

2000: 76) diye yazdığı bu dizgeyi Proklos ise şöyle belirtmiştir: “Bütün Varolan'lar 

Varolan-Bir'e bağlı oldukları ölçüde Varlık'tan pay almaktadır. Varolan-Bir, Varolan'ın 

Birlik'idir. Bu Birlik vasıtasıyla varolan şeyler gizemli şekilde kendilerince içerilen 

Bir‟e doğru, sonra da bunun vasıtasıyla bütün Varolan‟ların üstünde yükselen Birlik‟e 

doğru deviniyorlar (Proklos, 2006: 19).  

Dolayısıyla aşkın İyi, düşünce ile kavranılmaktan ziyade düşüncenin sınırlarını 

göstermektedir. Devlet‟te anlığın evrelerinin anlatıldığı “çizgi benzetmesi”ne göre 
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birinci aşamada anlık, görülür dünya ile ilişkide olduğu için varsayımlar üreterek ilkeye 

ya da İyi‟ye değil, sonuca giden bir yola ulaşır. İkinci aşamada ise anlık görülür 

dünyaya hiç başvurmadan yalnızca kavramlar aracılığıyla varsayımlardan ilkeye doğru 

gider. Bu diyalektik yöntemin sonunda anlık varacağı son yere ulaşmıştır. Anlık 

diyalektika gücüyle ya da sezgi ile (Ceylan, 1999: 183) bütünün ilkesi olan İyi‟ye ulaşır 

(510a-511c). Burada İyi'nin başka türlü varolan değil, varlıktan başka bir şey olduğunu, 

varlığı aştığını görüyoruz. Bunun için formlar da dahil olmak üzere her şeyin nedeni 

olan İyi, Platon'a göre nasıl ki duyular dünyasında güneş, göz ile görünen arasında bağ 

kurup görmemizi sağlıyorsa, idealar dünyasında da İyi düşünülen ile düşünen arasındaki 

bağı kurandır:  

İşte, nesnelere gerçekliğini, kafaya da bilme gücünü veren iyi ideasıdır. Bunu iyi bil. 

Bilinen şeyler olarak gerçeğin ve bilimin kaynağı odur. Ama, bilim ve gerçek ne kadar güzel 

olursa olsunlar, şuna inanın ki, iyi ideası olanlardan ayrı onların çok üstündedir. Görünen 

dünyada ışığın ve gözün güneşle yakınlığı olduğunu düşünmek doğru, ama onları güneş 

saymak yanlış olduğu gibi, kavranan dünyada da bilim ve gerçeği yakın saymak doğru, ama 

onların iyinin ta kendisi saymak yanlıştır. İyinin yeri elbette ikisinin de üstünde, çok 

yükseklerdedir (Platon, 1995: 508e-509a). 

Platon‟un İyi ideası her ne kadar Weber tarafından Tanrı ile eş tutulmuş olsa da 

(Weber, 1999: 57) Robinson ve Denniston‟a göre “İyi ideası Hristiyanın Tanrıya 

atfettiği bazı özelliklere sahip olmakla birlikte, Platon İyi ideasını Tanrı‟dan ayrı 

tutmuştur” (Robinson,Denniston, 1999: 3). Timaios‟ta evreni ilk örneklere bakarak 

yaratan Tanrı Demiurge‟nin yine İyi ideasından ayrı olduğu görülür. İyi‟yi güzelle (auto 

ta kalon) birlikte ele alan Platon‟da İyi‟ye yüklenen niteliklerin güzelde de bulunduğu 

görülür. Şölen‟de güzel bedenlerden hareketle tek bir bilgiye, birdenbire eşsiz 

güzellikle, güzelliğin özü ile karşılaşır (210b-e). Devlet‟te ise her şeyin özüne varmayı 

sağlayan “diyalektika yürüyüşü”n sonunda İyi‟ye ulaşılır (532b). Yine Şölen‟de bütün 

güzelliklerin kendisinden pay aldığı, kendisinin onların parlayıp sönmeleriyle ne artar 

ne de eksilip değişikliğe uğrayacağı güzel (211b), Devlet‟te varlıktan ziyade, 

görüngülerin varlık sebebi olan, varlıktan daha parlak, güçlü olan İyi (Platon, 1995: 
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509b) ile özdeştir. Yine bu özdeşliği Platon, Kriton‟da (48b) ve Lysis’te (216d) de 

vurgulamıştır. 

Böylelikle Sokrates‟in ahlaki birlik ilkesinin etkisi ile yola çıkan Platon, bu 

amacını bütün varolanların birliği olan idealar dünyasının üzerine İyi‟yi yerleştirerek 

gerçekleştirmiştir. Bununla ilgili olarak Cross ve Woozley “Platon‟un idealar kuramı 

ahlâksal boyutu içinde, mutlak ahlâksal standartların varlığını açıklama girişiminden 

başka bir şey değildir” diye yazmıştır (1999: 69). Bu nedenle şimdi Platon‟un etiğe 

ilişkin düşüncelerine yer vermemiz uygun olacaktır. 

1.2. Etik Çerçeve 

Platon‟un etiği, kendisinden önce bulunan Herakleitos‟un akış öğretisi ile 

sofistlerin göreceli ahlâk anlayışına karşı bir başkaldırı olmaktadır. Sokrates‟in etkisi ile 

Platon, ahlâk ilkelerinde değişmezliği, birliği araştırmaya koyulmuştur. Sofistler gibi 

Sokrates de din, siyaset, ahlâk konularını ele almış olmasına rağmen bu konulara 

yaklaşma yöntemi birbirinden farklılık taşır. Sofistlerin, örneğin Protagoras‟ın “her 

şeyin ölçüsünün insan olduğu” görüşündeki gibi rölativist anlayışlarının sonucunda 

ortaya çıkan kaosa, bir düzen vermek isteyen Sokrates, herkes için geçerli olacak ahlâki 

ilkelerin ne olduğunu araştırmıştır. Bu amacını gerçekleştirmek için yardımcıları ise 

tanım ve tümel doğrular olmuştur. Bu anlamda Aristoteles‟in aktardığı üzere ahlâksal 

erdemlerle ilgili tümel tanımlardan bahseden ilk kişi Sokrates olmuştur (Aristoteles, 

1996: 1078b 20). Sokrates için bu tümeller gerçekliğe tekabül etmektedir. İşte bu 

anlayış Platon‟un felsefesinin çıkış noktası olmaktadır. Yalnızca tek bir farklılıkladır ki 

Sokrates‟in yalnızca ahlâki alanla sınırlandırdığı tümelleri, Platon tüm evrene 

uygulamıştır.  

Öncelikle Platon‟nun bütün felsefi dönemleri boyunca araştırma konusu ettiği 

etik, özellikle gençlik dönemi diyaloglarında Sokrates‟in etkisi ile daha da 
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belirginleşmiştir. Buna göre Platon‟un erdem konusuna ilişkin olarak eserlerinin başında 

Euthyphron, Lakhes, Lysis, Kharmides, Protagoras, Menon, Devlet ve Yasalar 

diyalogları gelir. Söz konusu diyalogların hepsinde konu edinilen araştırma ise erdemin 

bilgi olup olmadığına ya da öğretilip öğretilemeyeceğine dairdir. Platon‟un Menon, 

Devlet ve Yasalar dışında geri kalan bütün diyalogları gençlik dönemi diyalogları olarak 

bilinmekle birlikte, aynı zamanda Platon‟un Sokrates‟in etkisi altında kaldığı diyaloglar 

oldukları için de Sokratik diyaloglar olarak da bilinmektedir. Buna göre Sokrates‟in 

“erdem, bilgidir” savını kendi felsefesinde de büyük ölçüde koruyan Platon, hocasından 

ayrı olarak temel bir erdem araştırması yapmıştır. Erdemin bilgi olduğunu kabul 

etmeden önce erdemin ne olduğunu, erdemin parçaları olan ölçülülük, cesaret, bilgelik 

ve adaletin ne olduğunu araştırmış ve bunların sonucunda da mutlak bir erdem tanımına 

varılıp varılamayacağını göstermiştir. 

Etiğin ereğinin mutluluk (eudamonia) olduğunu söyleyen Platon‟a göre bu 

gayeye sofistçi haz yaşamı ile değil ancak Sokratesçi ölçülü bir yaşamla 

yaklaşılabilinmektedir. Sokrates‟e göre insanın en yüksek amacı mutluluk olup, 

mutluluğun kaynağı ise bilgidir. Bu nedenle Sokrates için “erdemli olmak, bilgili 

olmak” anlamına gelmektedir. Platon tarafından da bu ilke kabul edilmiş olup, idea 

öğretisi ile duyusal dünyada varolanların birliğini kuran Platon, ahlakî alanda da birlik 

kurmak istemiştir. Diğer bir ifadeyle, Platon çeşitli erdemleri kapsayan tek bir erdemin 

ne olduğunu araştırmıştır. Protagoras‟ta Platon‟un, çeşitli erdemlerin bütün olan bir 

erdemin parçaları mı yoksa tek ve aynı şeyin değişik adları mı olduğunu sorgulaması 

(329c-d), Menon‟da “[...] Onlar çok ve çeşitli olsalar bile yine de hepsi onları birer 

erdem yapan ortak bir karaktere sahiptirler. „Erdem nedir?‟ sorusuna cevap veren bir 

kimsenin gözönünde tutması gereken şey budur” (1989: 72C) ifadeleri bize bu birlik 

araştırmasını gösterir. Ve  ona göre bu  birlik, varlığın ötesinde bulunan aşkın İyi ile 

elde edilmektedir. Çünkü bir bütün olarak erdemden, doğruluktan bahsedebilmek ancak 
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aşkın İyi‟nin bilinmesi ile olanaklıdır. Bu nedenledir ki aşkın İyi ahlâki düzenin 

taşıyıcısı ve ilkesidir (Birlik, 2013: 10). Aşkın İyi‟nin bilgisine nasıl ulaşılacağı söz 

konusu olduğunda ise Platon, ideaların bilgisini veren aklın burada yetersiz olduğunu 

söylemiştir. Çünkü yalnızca duyulur dünyanın değil idealar dünyasının da varlık nedeni 

olan aşkın İyi, ontolojinin sınırlarını aşmaktadır. Aşkın İyi, “varlıktan çok daha parlak, 

çok daha güçlü bir şeydir” (Devlet, 509b). Bu anlayışta bize Platon‟un etiğinde bilginin 

öneminin tamamen gözardı edilmese de ideaların bilgisine ulaşmada olduğu gibi 

merkezi bir konumda olmadığını gösterir.  

Platon‟un etiğinin ele alınacağı bu bölümde ilk olarak, etik söylemin kökeni 

olarak kabul edilen, Sokrates’in Savunması ve Sokratik Doğurtma (Maiotik) ile 

erdemin, öğretilip öğretilemeyeceği gösterilecektir. Başka bir deyişle, erdemin insanda 

içkin olarak mı yoksa aşkın olarak mı bulunduğuna yer verilecektir. Ardından varlığın 

ötesinde bulunan aşkın İyi‟ye ulaşmanın nasıl mümkün olacağının yolları 

gösterilecektir. Öncelikle ölüm ve eros aşkın İyi‟ye ulaştıracak basamaklar olarak 

düşünülmüştür. Fakat ne ölümün ne de erosun bu amaca ulaşmada yetersizliği 

sonucunda Platon erdemi ele almıştır. Her türlü iyiliğin yalnızca erdemden geldiğini 

(Platon, 2015: 30b) söyleyen Platon‟a göre erdemli bir hayat ise bedensel isteklerden 

ziyade ruhun geliştirilmesi ile mümkündür. Fakat bu anlayış Platon‟un hazları tamamen 

gözardı ettiği anlamına gelmez. Çünkü her ne kadar diyaloglarının çoğunluğunda 

hazlardan kötülük olarak bahsetmiş olsa da Protagoras ve Philebos diyaloglarında daha 

yapıcı bir anlayış  geliştirerek, ölçüyle yapıldığı müddetçe hazların da erdemli yaşamı 

olanaklı kıldığını söylemiştir. Çünkü ölçülü ya da erdemli bir yaşamın iyi bir yaşamı 

vereceğini söyleyen Platon‟a göre en yüksek erdem ise, adalet erdemidir. Adaletin ne 

olduğuna ilişkin olarak Devlet’te verilen çıkar içerikli “adalet güçlü olanın işine 

gelendir” (338c) tanımı karşısında Platon, sorumluluğu öncelemektedir. Çünkü ona göre 

haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha kötü olmakla birlikte, haksızlık yapanın 
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cezadan kaçması ise en büyük kötülük olacaktır. Cezadan, yapılan haksız eylemin 

sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmekten kaçıştır bu. Bir anlamda onun etiği, 

sorumluluk etiği olmaktadır. Fakat Platon için erdemli olmak da, aşkın İyi‟ye ulaşmak 

için vazgeçilmez önemde olmakla birlikte yeterli olmamaktadır:  

En yüksek bilimin konusu, iyinin ta kendisi, ideasıdır. Doğruluk ve bütün öteki 

değerler, insanı iyiye götürürlerse, yararlı olabilirler. [...], bu iyi dediğimiz şeyin ne olduğunu 

kesin olarak bilmiyoruz. Bunu bilmeyince de, onun dışındaki her şeyi, ne kadar bilirsek 

bilelim, bir işe yaramaz. Nasıl ki, iyiye varmadıkça, varacağımız her şey boşunadır (Devlet, VI. 

/505a).  

Bu nedenle bizi İyi'ye ulaştıracak olan, Pythagorasçı felsefenin etkisi altında 

kalan Platon‟a göre ancak ve ancak Menon‟da söylenildiği gibi tanrının lütfu ile 

mümkün olmaktadır (1989: 99E-100). Şimdi biraz önce yukarda sözünü ettiğimiz 

Platon‟un etiğini oluşturan temel konulara geçmemiz yerinde olacaktır.  

1.2.1. Etik Söylemin Kökenleri 

“Bana düşen ödev, yasanın 

buyruğuna uymaktır” 

(Sokrates’in Savunması:19a). 

Platon‟un etik söyleme ilişkin düşüncelerini Sokrates’in Savunması ile Sokratik 

Doğurtma (Maiotik) yöntemleri üzerinden açıklayacağımız bu kısımda ilk olarak 

Sokrates’in Savunması‟na yer verecek olursak: 

Grekçe apologia olan savunma kelimesi, apologos sözcüğünden açığa 

çıkarılmıştır ve Grekçe 'kendini savunma' anlamına gelen apologeisthai sözcüğü ile eş 

anlamdadır. Bu anlamda apologia, logon didonai yani neden ve açıklama verme ile 

bağlantılıdır (Stäehler, 2010: 71). 

Sokrates'in Savunması‟nda, Sokrates kendisine yönelik Atinalıların yaptığı 

suçlamalar karşısında kendisini nedenleri göstererek savunmuştur. Etik yaşamın 

gereğine uygun olarak mahkemede af dilemeyerek kendisini olumlamaya devam eden 

Sokrates‟in öncelikle kendisine yönelik suçlamaların ne olduğuna ve bu suçlamaları 
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felsefi yaşamına uygun olarak nasıl reddettiğine yer vermek gerekir. Buna göre 

Sokrates, “gençleri baştan çıkarmakla, doğru yoldan ayırmakla, devletin tanrılarına 

inanmamakla, bunların yerine yenilerini koymakla” (Sokrates‟in Savuması, 24c) ve 

başkalarını da kendisi gibi yapmakla suçlanmıştır. Sokrates bu suçlamaların nedeninin 

ise kendisine tanrı tarafından verilen bilgelikten geldiğini söylemiştir. Tanık olarak 

Delphoi tanrısını göstererek, dünyada Sokrates‟ten daha bilge birisinin olmadığı sözleri 

karşısında Sokrates, tanrının yalan söylemesinin kabul edilemeyeceğinden, tanrının bu 

sözünü kanıtlamaya başlamıştır. Buna göre devlet adamlarıyla, ozanlarla ve el işçileriyle 

yaptığı konuşmaların sonucunda Sokrates, bu insanların kendilerini bilgin olarak 

gördüklerini, bildiklerinin ne kadar sınırlı olduğunu görmediklerini açığa çıkarmıştır. 

Sokrates ise bilge kabul edilmiştir. Çünkü bilmediğinin farkındadır. Dolayısıyla 

kendisine yönelik yapılan suçlamaların nedeni olarak da tanrıyı göstermiştir. Çünkü 

Sokrates “Ey insanlar! İçinizde en bilge kişi, Sokrates gibi bilgeliğinin gerçekte bir hiç 

olduğunu bilendir” diyen tanrının buyruğunu yerine getirmiştir (Sokrates‟in Savunması, 

23a). Bu görevini yapmaktan ise ölümle bile cezalandırılsa dahi asla vazgeçmeyeceğini, 

çünkü kendisinin tanrının insanlara musallat ettiği at sineği olduğunu söylemiştir. 

Sokrates, çocukluğundan beri kendisine gelen bu kutsal sese kulak vererek yaşadığını, 

bu yüzden insanları sorguya çektiğini söyleyerek kendisini savunmuştur. “Sorgusuz bir 

yaşam yaşanmaya değmeyeceğinden” (Sokrates‟in Savunması, 38a) dolayı asla 

insanları sorgulamaktan vazgeçmeyeceğini belirtmiştir. Bu da Platon‟un tüm varlık 

alanının ötesinde olduğunu söylediği İyi‟ye uygun olarak yaşamdan asla 

vazgeçmeyeceğini göstermektedir. Sorgulama yolu ile kendi eksikliğinin farkına varan 

insan, mağaranın dışına çıkmış insana benzer. Yolculuk boyunca güneşe bir adım daha 

yaklaştığı gibi sorgulamaları yoluyla da daha fazla eksikliğini fark eden insan 

gerçekliğe bir adım daha yaklaşmış olmaktadır. Bu nedenle etik bir yaşam, bu 

sorgulamayı gerektirir. Bir anlamda Sokrates, sorumluluğun savunucusudur. Çünkü 
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sorularıyla başkalarının yaşamları üzerine düşünmelerini sağlayarak asıl güzelin, İyi‟nin 

ne olduğunu ve nerede olduğunu fark ederek buna ulaşmalarını sağlamaktadır. Bununla 

ilgili olarak Platon, “kendime olan sevgimden değil, size olan sevgimden ötürü 

savunuyorum kendimi; korkarım ki beni cezalandırmakla, tanrının size bağışladığı birini 

cezalandırmakla tanrıyı gücendirmiş olacaksınız” diye yazmıştır (Sokrates‟in 

Savunması, 30d). 

Sokrates’in Savunması’nın ardından Platon‟un etik söylemin kökeni olarak ele 

almış olduğumuz Sokratik Doğurtma (Maiotik) yöntemine geldiğimizde ise, Platon‟a 

göre Sokratik sorgulama, etik bir talebi içermektedir. Bu nedenle sofistlerin retoriğinden 

farklılık taşımaktadır. “İnsan her şeyin ölçüsüdür” anlayışı doğrultusunda sofistler 

yöntemlerinde gerçeğe ulaşma kaygısı taşımamaksızın, güzel söylevlerle karşılarındaki 

insanı ikna etmek, onu alt etmeye çalışmaktadırlar. Diyaloglarında asla karşısındaki ile 

yarışa girmeyen Platon ise sofistleri şöyle eleştirir:  

[...] Eğer karşımdaki bir mantık oyuncusu, tartışmayı ve çekişmeyi seven biriyse, 

ona derim ki: Benim cevabım bu. Yanılıyorsam, onu çürütmek sana düşer. Ama bizim gibi iki 

dost konuşurken verilecek cevaplar daha yumuşak, konuşma kurallarına daha uygun olmalıdır. 

Bu kuralların temeli de şudur: Cevaplar doğru olmakla kalmamalı, konuştuğumuz kimsenin 

bilgisine de dayanmalıdır (Menon, 75d). 

Sofistlerin yaptıklarının “bir kandırma sanatı” (Gorgias, 453a) olduğunu 

söyleyen Platon, diyaloglarında karşısındakinden üstün gelmeyi değil ya da 

karşısındakini kandırmayı değil, gerçekliğe ulaşmayı hedeflemektedir. Bu anlamda 

Sokrates‟in öğretiminde kendisinin öğrettiği şeyin bedenden ziyade ruha önem 

verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Çünkü Platon‟a göre ruh ve erdem birbirleriyle 

yakından ilişkili olduğundan dolayı erdemli bir hayat da bedensel isteklerden ziyade 

ruhun geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. “[...] zenginlikle, parayla pulla elde 

edilmez erdem, ama zenginlik, genel olsun özel olsun her türlü iyilik ancak erdemden 

gelir” (Sokrates‟in Savunması, 30b). 
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Sorgulamaya dayalı öğretiminde Sokrates, sofistlerin yapmış olduğu gibi 

karşısındakine kendisinin bildiği birşeyi dayatmaz. Menon‟da sofistlerin tutumunu 

Platon “[...]Onlar kendileriyle ilişki kuracak birine zarar vermekten, onun yıkımına yol 

açmaktan başka bir şey yapmazlar” (91C) diye eleştirmiştir. Sokrates‟in soruları 

karşısında insan bir nevi dogmatik uykularından uyanır. Çünkü sorgulamalar karşısında 

kendisini sorgulayan insan hiç birşey bilmediğinin, kendi eksikliğinin farkında 

olmaktadır. Bu anlamda Sokratik sorgulama, etik bir talebi içermektedir.     

 Ruhun ölümsüzlüğü fikrinden yola çıkarak Platon, Phaidon‟da eşitin neliği 

üzerine konuşarak bizde bulunan eşitin bilgisine duyulardan önce sahip olduğumuzu, 

fakat doğduktan sonra bu bilgiyi unutup duyular yardımıyla yeniden ediniyor 

olmamızla, öğrenmeyi anımsamayla (anamnesis) bir tutmuştur (Phaidon, 74A-75E). 

Platon Devlet‟in X. kitabında yer verdiği Er Mitosu  ile de bir zamanlar her şeyin 

bilgisine sahip olan ruhun bu dünyaya düşerek nasıl öğrendiklerini unuttuğunu anlatır. 

Ve Platon‟a göre ruh öğrenerek ya da anımsayarak tekrar bilgiye hakim olacaktır. Bu 

savını da Platon, Menon‟da “ [...] araştırma ve öğrenme gerçekte anımsamadan başka 

hiç bir şey değildir” (81D) diyerek bir köle üzerinden kanıtlamaya çalışmıştır. Bu 

diyalogta geometri bilimine ilişkin olarak köleye sorular soran Platon, kölenin 

cevaplamasını ister. Ve anımsama yolu ile sonuca varıldığını söyleyen Platon, kölenin 

başlangıçtaki konumundan daha iyi olduğunu, henüz bilgiye ulaşamasa da doğru 

sanılara sahip olduğunu ve soru sorarak bu sanıların bilgiye dönüşeceğini söylemiştir.  

Dolayısıyla Platon‟un etik söylemin kökenleri olarak ele alınan gerek 

Sokrates’in Savunması gerekse de Sokratik Doğurtma yöntemi etik bir talebi 

içermektedir. Çünkü her iki yöntemde de etiğin savunucusu olarak Platon, içindeki 

kutsal sesin buyruğuna bağlı kalarak karşısıdakine herhangi birşey dayatmaksızın onun 
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kendi eksikliğinin farkına varmasını ve dolayısıyla da asıl İyi‟nin ne olduğunu fark 

etmesine neden olmuştur.  

1.2.2.  AĢkınlık Olarak Ölüm 

“Ayrılmak zamanı geldi 

artık yolumuza gidelim: 

Ben ölmeye sizler de 

yaşamaya. Hangisi daha 

iyi? Tanrıdan başka kimse 

bilmez bunu” 

(Platon, 2015: 39). 

Görülür ve düşünülür olmak üzere iki farklı dünyadan bahseden Platon için 

gerçeklik, gelip geçici, değişen, sonlu olan dünya yerine değişmeyen, sonsuz olan 

düşünülür dünyada bulunmaktadır. Bu nedenle görülür dünyayı olabildiğince aşıp 

ideaların alanına ulaşmak gerekir. Bu anlamda Platon‟un felsefesi, aşmayı, aşkınlığı 

hedeflemektedir. Platon‟un düşüncesini aşkınlık üzerinden ele aldığımızda iki hareket 

görülmektedir: Varoluşun alanından varlığa, varlıktan da varlığın ötesine. Peki ideaların 

alanına nasıl ulaşılmaktadır? Başka deyişle görülür ve düşünülür dünya arasında 

bulunan insan için duyulur dünyayı terk etmek nasıl gerçekleşmektedir? Platon bunun 

akıl yoluyla ya da dialektika yürüyüşü ile gerçekleşebileceğini söyler. “İnsan 

dialektikayla duyuların hiç birine baş vurmadan, yalnız aklı kullanarak her şeyin özüne 

varmayı ve iyinin özüne varmadıkça durmamayı denediği zaman, görülen dünyanın da 

sonuna varır, kavranan dünyanın da” (Devlet, 532a). Platon‟da ikinci aşma hareketi ise 

İyi‟ye ulaşmaktır. Bütün varlık alanının ötesinde bulunan aşkın İyi söz konusu 

olduğunda Platon, buna nasıl erişileceği konusunda gizemini korumuştur. Ruhun 

ölümsüzlüğü ilkesini benimseyen Platon, bu anlamda İyi‟ye erişimle ilgili olarak 

görüşlerini ilk olarak ölüm üzerinden ele almıştır.  

Platon‟un ölüm hakkındaki görüşlerini onun zamana ilişkin düşündüklerinden 

bağımsız olarak düşünmek olanaksızdır. Timaios‟ta evreni ilk örneklere bakarak yaratan 
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ilksiz Tanrı, bu örneklerin sonsuz olduğu gibi, kurmuş olduğu evrenin de bu sonsuzluğa 

daha fazla benzemesini istemiş ve bundan dolayı da zamanı kurmuştur. Bu anlamda 

Platon zamanı ölmezliğin imgesi olarak düşünmüştür (Timaios, 37). Değişimin 

olmadığı bir alan olan ilk örneklerin dünyasında sınırsızlığın ya da zamansal olmamanın 

göstergesi olarak sadece vardır ifadesi kullanılırken, değişimin yaşandığı evrende 

kullanılan vardı-vardır-varolacaktır gibi ifadeler zamansallığı anlatmaktadır. O hâlde 

Platon‟un iki dünya arasındaki ayrımı, zaman üzerinden zamansal olmayan ve zamansal 

olan ayrımında da bulunur. Öyle ki varlık zamansal olmazken, oluş dünyası 

zamansaldır. Fakat bu demek değildir ki zamanın kaynağı görü dünyasıdır; çünkü 

zamanın kaynağı ilk Tanrı'nın örnek aldığı ideaların ya da varlığın alanıdır. Bunu başka 

bir ifadeyle de söyleyecek olursak zaman bedene değil ruha aittir. Ruh, doğmadan önce 

ve öldükten sonra varolmaya devam etmektedir. Doğduktan sonra  bedenin 

boyunduruğuna girer ve böylelikle de zamanın ilineklerine göre şekillenir. Bu nedenle 

ölümle, doğum öncesi olan sonsuzluğa yeniden kavuşulur. Sokrates‟in ölüm 

karşısındaki cesareti, arzusu bize bunu düşündürür. Çünkü ölüm bir tür son olarak değil 

sonsuzluğa bir başlangıç olarak düşünülmüştür. Kesinlikten, açıklıktan uzak olan beden 

ya da varolanların alanı hakikatten de uzak olacaktır. Böylelikle bize değişmez olanı, 

hakikati verecek olan ruhtur. Platon söz konusu hakikatlere ruhun ancak bedenle olan 

ilişkisini kestiğinde ulaşabileceğini söyler; çünkü beden hakikati elde etmek için 

hastalık, istekler, korkular gibi bir sürü engellerle doludur. Kratylos‟da beden için 

yapılan adlandırmayla ilişkili olarak şöyle yazar: “Beden de, adından da anlaşıldığı gibi, 

canın sôma‟sı (kısı, hapis) cezasını çekinceye değin kalacağı yerdir” (400c-d). 

Phaidon‟da ise bedenden kurtulup arzulanan asıl gerçekliklere ulaşmanın yaşarken değil 

yalnızca ölümle mümkün olduğunu söylemiştir (66E). Dolayısıyla Platon‟a göre ölüm, 

korkulacak bir son olarak değil sevinç içinde karşılanması gereken vuslattır. Bununla 

ilgili olarak Sokrates’in Savunması‟nda “kimse bilmiyor ölümün ne olduğunu; insana 
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vergi en büyük iyiliktir belki ölüm” diye söyler (29b). Buna göre bedensel isteklerinin 

peşinde koşan insan için ölüm, korkunun nedeni olurken filozof için ölüm, özlemi 

çekilen kavuşma anıdır. Çünkü ölümle birlikte bedenden ayrılan ruh asıl güzele, İyi‟ye 

ulaşacaktır. Bu anlamda Platon için ölümden korkmak bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. 

Savunma‟da Platon Atinalılar‟a güç olanın ölümden kaçınmak değil, kötülükten 

kaçınmak olduğunu, çünkü kötülüğün ölümden daha kolay gerçekleştiğini söyler (39a). 

Bu nedenle erdem de haz düşkünü olan varolanlar arasında mutluluğu arayan ve ölümü 

kötülük olarak gören insan da değil tüm tutkularından arınmış, hakikati arayan ve 

hakikate ulaşmanın yeri olan ölümden korkmayan insanda bulunur. Devlet‟in X. 

kitabında ruhun ölümsüz olduğunu söyleyen Platon (611c), ölümün kötülük olmadığını, 

kötülüğün nedeninin beden olduğunu söylemiştir:  

[...] içine düştüğü denizden kendi hızıyle fırlayıp çıksın, beslendiği çamurun üstüne 

yığdığı kabukları, çakılları, o mutlu sayılan yaşamaların, dünya nimetlerinin pürtüklü 

kalıntılarını bir silkeleyip atsın üzerinden, sen o zaman seyreyle ruhu  (Devlet, 612a).   

 

 

1.2.3. AĢkınlık Olarak Eros 

“[...] aşık sevdiğine yaklaşıp 

dokunursa, Zeus’un Ganymedes’e 

aşık iken “tutku” adını verdiği o 

pınar fışkırmaya başlar ve bütün 

suyunu aşığın üzerine boca eder; 

bir kısmı aşığın içine akarken, bir 

kısmı da artık dolmuş olduğundan 

dışına taşıverir”(Phaidros, 255c). 

Platon‟un eros hakkındaki düşüncelerini ele almadan önce onun insanın 

doğasına ilişkin olarak düşüncelerine yer verilecek olursa, Platon‟a göre  insan ruh ve 

bedenin birliğidir. Devlet‟te ruhu isteyen yan, akılsal yan ve öfke duyan yan (436b) 

olarak üçe bölen Platon, Phaidros‟ta ruhu bir çift at ile arabacıya benzeterek (246b) yine 

ruhun kısımları arasında ayrım yapmıştır. Phaidros‟taki benzetmeye göre arabacı ruhun 

akla uygun kısmına karşılık gelirken, atlardan biri isteyen diğeri de kızan yanını temsil 
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eder. İşte Platon seven- sevilen ilişkisi ya da eros hakkındaki düşüncelerini ruhun bu 

kısımları üzerinden ele almıştır. Burada Platon‟un erosu nasıl ele aldığına, onu ne ile 

ilişkilendirdiğine, isteğin hizmetinde olup olmadığına ve son olarak amacının ne 

olduğuna yer verilecektir.  

 Platon eros yahut da aşk hakkındaki düşüncelerini olgunluk dönemi 

diyalogları olan Şölen ve Phaedrus‟ta ele almıştır. Ona göre eros bir şeyin aşkıdır ve bu 

da İyi‟dir. Şölen diyaloğunun sonlarında Diotima‟nın ağzından bizi mutluluğa 

ulaştıracak olan sevginin salt güzellik olarak ele alınan İyi olduğunu söyler. “En geniş 

anlamıyla sevgi her iyi olanı ve bizi mesut edeni arzulamaktır” (Şölen, 205c). Ve 

erdemden de ancak böyle bir güzelliğe erişen insan için söz edilebilir. Burada sevginin 

nesnesi başka bir deyişle sevginin neyin sevgisi olduğu, bizi ya bayağı ya da erdemli 

yaşama götürecek olandır. Bu nedenledir ki Platon için bedenden uzaklaşıp ruhun 

arzuladıklarına yönelmek gerekmektedir. 

Sevginin bir nesnesi olduğunu söyleyen Platon‟a göre seven her zaman kendisi 

için ne iyi ise onu istemektedir. Sonunda bizi mutluluğa ulaştıracak olan sevgiyi 

herkesin istediğini fakat herkesin sahip olamayacağını söyleyen Platon‟a göre insanların 

bazıları için şan şöhret, bazıları için bedensel güzellik ve kimi için de bilgi sahibi olmak 

önemli olup bunlara yönelik olarak sevgi duymaktadırlar. Hâlbuki bütün bunlar 

sevginin kendisi olmayıp onun birer parçasıdırlar. Çünkü bütün bunlar birer ihtiyaçtan 

ibarettir.  

Bunun üzerine bizi mutluluğa ulaştıracak olan sevgiye ulaşmanın nasıl 

mümkün olacağını Platon sormaktadır. Burada öncelikle sevgi, doğurma ya da yaratma 

(poiesis) olarak ele alınıp bu da bedensel ve ruhsal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bedensel sevgi de aşıklar, ölümlülükten ölümsüzlüğe ulaşırlar. Bu yaratma çirkinlik, 

uyumsuzluk içinde değil, kutsallık, güzellik içinde olur. “Demek ki güzellik her 
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doğuranın beşiği, kundağı, Moira‟sı, Eileithuia‟sıdır” (Şölen, 206d). Ölümsüzlüğe 

ulaştıracağı için çocuk doğurmak, aşıkların ölümsüzlüğünün nesnesi olacaktır. Fakat 

ölümlülüğe sahip bir varlık nasıl ölümsüzlüğe yol açacaktır? Ölümlü olan varlık “ölmez 

bir ün bırakalım gelecek zamanlara” (Şölen, 208d) diye her ne kadar doğurmayı 

gerçekleştiriyor olsa da bu doğum başka bir ölümlü varlığı doğurmaktadır. Her şey 

ölümsüzlüğe ulaşmak için yapılır, bunun dışında çocukları da dâhil olmak üzere  

insanlar her şeyi göz ardı etmektedirler. Burada aşk bir amaç olmaktan çıkıp, 

ölümsüzlüğe ulaştıracak olan araca dönüşmüş, bedenin isteklerine, varlığın içkinliğine 

hapsolmuştur. Bu nedenledir ki böyle bir aşk, mutluluğa ulaştırmada başarılı 

olmamaktadır. Daha sonra Platon aşıklar arasında kurulan ulaşılabilir bir aşkın yerine 

artık ulaşılması zor olan bir aşkı geçirmektedir. Böyle bir aşka ise ancak bilgelikle 

ulaşılmaktadır: 

Bedenlerinde bereket taşıyanlar daha çok kadınlardan yana gider; onların sevme 

yolu, çocuk üreterek ölümsüzlüğü sağlamaktır. Adlarını yaşatarak, gelecek bütün zamanlar 

boyunca mutluluğa ereceklerini sanırlar. Ama canlarında bereket olanlara gelince; çünkü 

böyleleri de var; onlar bedenden çok daha bol verirler can ürünlerini. Nedir canın ürünleri? 

Düşünce ve daha ne varsa (Şölen, 208e-209a). 

Çocuk yaparak ölümsüzlüğe ermek isteyenlerin aksine ruhsal doğurma yolunu 

tutmuş insanlar, ölçü ve doğruluğu elden bırakmayarak önce beden güzelliğine ardından 

da ruh güzelliğine yönelmektedir. Bedensel güzelliğin gelip geçiciliğinin farkına varan 

insan, bundan uzak kalarak, tek bir şeyin peşine düşer ki o da salt güzelliktir. Bu öyle 

bir güzelliktir ki hiçbir değişime olanak tanımayan, ölümsüzlüğe sahiptir. Platon‟a göre 

erdemli bir yaşamı doğuracak olan böyle bir sevgi de işte bu güzelliğe duyulan sevgi 

olacaktır. “Ancak orada güzele yalnız güzeli görecek gözle bakan erdem taslakları değil, 

gerçek erdemler yaratabilir: Çünkü taslaklara değil, gerçeğin ta kendisine bağlanmıştır” 

(Şölen, 212a). Böyle bir aşkta İyi‟ye duyulan arzu söz konusudur. Varlığın içkinliğini, 

birliğini kıracak olan arzu ile beslenen eros, benin ya da varlığın bütünlüğünün 

kırılganlığını gösterir. Bu anlamda Platon, Şölen‟de Aristophanes mitini kabul 
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etmemektedir. Çünkü bu mite göre bir zamanlar Zeus tarafından iki parçaya bölünen 

insan, tekrar bütüne ulaşmak, tamamlanmak arzusu duymaktadır. Platon böyle bir 

aşktan ziyade kendisinden başka olana duyulan sonsuz bir arzuyu benimsemektedir. 

İhtiyaçtan ya da hazdan bambaşka olan bu arzu ise, doymuşluktan ziyade ebedi 

susuzluktur. Bu nedenle Platon, Aristophanes mitinin yerine Diotima‟nın mitini kabul 

eder.  

Sevgi hakkındaki düşüncelerini Diotima adında bir kadından edindiğini 

söyleyen Platon, Diotima‟nın öncelikle sevginin iyi ve güzel olduğu yönündeki genel 

kanıyı reddettiğini söylemektedir. Ona göre sevgi, iyi ve güzel, ölümlü ve ölümsüz, 

Tanrı ve insan arasında bulunan bir daimondur. Sevginin nereden geldiğine dair bir mit 

anlatan Diotima, sevginin yoksulluk ve bolluktan doğduğunu, böylecede onun, hiçbir 

zaman tam olarak ne yokluk ne de bolluk içinde olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde 

sevginin bilgi ve bilgisizlik arası bir şey olduğunu da söyleyerek, bilgelik ile bilgisizlik 

arasında olan filozofun bilgelik sevgisine sahip olduğunu söylemiştir. Diotima‟nın sevgi 

üzerine bu söylediklerinden sevginin, her şeyden güzel, her şeyden iyi ve her şeyden 

bilge olduğunu söylemek olanaksızlaşmaktadır. Sevgi hem eksikliği hem de 

tamamlanma arzusunu kendinde taşımaktadır. Bu nedenle sevgi her ne kadar en iyi, en 

güzel, en yetkin olmamış olsa da doğası gereği kendisinde tanrısallık taşımaktadır. 

Bundan dolayı aşk, Platon için kutsal bir delilik halidir (Phaidros, 249e). Phaidros‟ta 

Tanrılar tarafından insanlara verilen büyük bir talih olarak bu deliliğin ne olduğunu 

Platon, ünlü “at arabası miti” üzerinden anlatmaktadır. Buna göre ruh doğuştan bir arada 

bulunan bir çift kanatlı at ve bir arabacıya benzetilir. Atlardan biri güzel ve iyi iken 

diğeri  ise çirkin ve kötüdür. Arabacı ise her iki atın dizginini de elinde tutar. Kötü olan 

at, arabacıya zorluk çıkararak, arabanın yoldan çıkmasına neden olurken, iyi at ise 

uysaldır, adaletlidir. Böylece kötü at yeryüzüne saplanıp kalmışken, iyi olan at tanrının 

katına yükselme olanağına sahip olarak salt güzele göz kırpar. Ve iyi atın hâkim olduğu 
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at arabasına benzeyen ruh, bu dünyanın gelip geçici güzelliklere kanmaz olduğundan bu 

dünyadan yüz çevirir. İşte Platon‟un delilikten kastettiği şey de bunu anlatır: “Buna 

kapılan kişi güzeli görünce hakiki olanını anımsattığı için kanatlarının büyüdüğünü 

hissedip de uçmaya atılır, başaramayınca gözlerini bir kuş gibi yukarılara diker ve 

aşağıda bulunan şeyleri görmezden gelir; deli sayılmasının nedeni de budur” (Phaidros, 

249d). Bu yüzden Platon, aşkı da böyle bir kutsal delilik olarak tanımlamaktadır. Bir 

anlamda böyle bir aşk, bir tür çile çekmedir de; çünkü salt güzele, aşkın İyi‟ye duyulan 

aşkta, aşığın durumu trajiktir. Çünkü bu aşık güzelin kendisine tam olarak ulaşamayıp 

bu güzele en yakın olan güzellikler karşısında, ruhu bir yandan sevinç  duyarken diğer 

yandan da acı içindedir. Bu iki farklı ruh halinde içinde aşık, artık ne kendi içine ne de 

başka bir yere sığamaz. “Ruh, birbirine karışan bu iki hissin pençesinde hayli garip bir 

sıkıntıya düşer ve öfkeye kapılır, bu haldeyken ne gece ne gündüz uyuyabilmesi 

mümkündür, ne de bir yerde sabit durabilmesi. Artık nerede olursa olsun, içinden güzeli 

görme beklentisi taşmaktadır” (Phaidros, 251d-e).  

Peki aşık kendinde güzelle karşılaştığında ne olmaktadır? Kendinde güzele aşık 

olan aşık bu karşılaşmada bir yandan böylesine yüce bir güzelin seyrine dalarken diğer 

yandan da onu ele geçirmesi imkânsızlaşır; çünkü bu öyle “ bir güzellik ki kendini bir 

yüzle, elle ayakla, bedene bağlı hiçbir şeyle göstermeyecek, ne bir söz alacak, ne bir 

bilgi, bir canlıda, belli bir varlıkta bulunmayacak, ne canlıda, ne yerde, ne gökte, hiçbir 

yerde, kendi var, kendinden var, kendisi ile hep bir örnek (Şölen, 211a). Bu nedenle 

Platon için aşkta duyulara verili herhangi bir imgeden bahsetmek olanaksızdır. Aksi 

takdirde Platon‟a göre görüye verili bir güzelden yahut da aşık olunandan kötü bir aşk 

doğacaktır (Phaidros, 250d). Buradan da erosun amacının asıl güzele, İyi‟ye ulaşmak 

olduğu sonucuna ulaşılır. Bu da ancak erdemli bir yaşamla gerçekleşecektir. “Güzel 

tarafından döllenmiş filozof, erdemi doğurur. Bu da özellikle güzel, İyi‟ye yol açar 

anlamına gelir” (Allen, 2009: 35). Güzel şeylerin sevgisi (Şölen, 204d) olarak ele alınan 
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sevginin, amacına yönelik olarak Şölen‟de Platon, güzelin yerine İyi‟yi koyarak, 

mutluluk olduğunu yazmıştır (204e).  

1.2.4. AĢkınlık Olarak Erdem 

“Anlayış sanatla yaratılsa ve 

insanların kafasına akıtılsaydı, 

Bunu yapabilen insanların cepleri 

Kısa sürede büyük paralarla 

dolardı” (Platon, 1989: 95E). 

Platon aşkın İyi‟ye ulaşmak için erdemli bir yaşamı şart koşmuştur. Devlet‟in  

I. kitabında “[...] Yaşadıkça tutacağımız, bizi daha iyi bir hayata ulaştıracak yol buna 

bağlı” (344e) diyen Platon‟a göre erdem ile ruh, düzene ve doğruluğa doğru 

eğitilecektir. Bu nedenle Platon Sokrates‟ten daha da ileriye giderek bir erdem 

araştırması yapmıştır: “[...] önce erdemin ne olduğunu bilmemiz gerekmez mi? Çünkü, 

erdemin ne olabileceği üstüne hiçbir fikrimiz olmasaydı, onu edinmenin en iyi yolunun 

ne olduğu konusunda herhangi bir kimseye nasıl yol gösterebilirdik?” (Lakhes, 190c). 

Erdemin ne olduğuna, bir bütüne karşılık gelip gelmediğine ve öğretilip 

öğretilemeyeceğine Platon, Sokrates‟in etkisi altında kalarak özellikle ilk dönem 

diyaloglarında ağırlık vermiştir. Platon‟un Sokratik Dönem olarak da adlandırılan bu 

gençlik dönemi diyaloglarında erdem araştırması ağırlıktadır. Erdemin önemine ilişkin 

olarak Mektuplar‟da ne altınların ve mücevherlerin ne de başakların parlaklığının 

erdemli insanın düşüncesi kadar parlak olamayacağını (1999: 14) söyleyen Platon, 

Yasalar‟da ise şöyle yazar: 

[…] Herhangi bir güzelliği erdeme yeğlediği zaman, bu da ruhu gerçekten ve 

bütünüyle aşağılamaktan başka bir şey değildir. Çünkü bu sav, bedenin ruhtan daha daha 

değerli olduğunu ileri sürmektedir ve yanlıştır. Çünkü topraktan doğmuş hiçbir şey 

Olympos‟takilerden daha değerli değildir, ama ruh konusunda başkaca düşünen, bu harika 

nimeti göz ardı ettiğini bilmiyor demektir. Biri haksız yoldan para kazanmaya can atarsa, ya da 

bu kazançtan utanç duymazsa, yine ruhunu armağanlarla onurlandırmamaktadır – bundan 

çokuzaktır- çünkü ruhunun değerini ve güzelliğini birkaç altın parçasına satmış demektir: 

nitekim, yeryüzündeki ve yeraltındaki bütün altınlar erdemin bedeli olamaz (727D-728A). 
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Söz konusu diyaloglarında bilgelik (sophia), yiğitlik (andreia), ölçülülük 

(soprosyne) ve adalet (dikaiosyne) olmak üzere dört erdemden bahseden Platon, tüm bu 

diyalogların sonucunda erdem ile bilgi arasındaki bağlantıya işaret etmiştir. 

Bilgeliğin ne olduğunun araştırıldığı Kharmides‟te, bilgeliği “iyiyi ve kötüyü 

bilme bilimi” (174b) olarak tanımlayan Platon “[...] bilge olmak, bilgelik ve kendi 

kendini bilmek; neyi bildiğini ve neyi bilmediğini bilmektir” (167a) diyerek erdemle 

bilgi arasındaki bağlantıyı vurgulamıştır. İyi ve güzel olan bilgeliğe sahip olmak ise 

mutluluğu verecek olandır. Buna göre kötülüğün nedeni bilgisizlik olup (Menon, 77e), 

bu da mutsuzluğun sebebidir. 

 Lakhes‟te “bütün iyiliklerin ve kötülüklerin bilimi” (199d) olarak tanımladığı 

cesaret erdeminden güzel olarak bahseden Platon, bu güzelliğin yalnızca akılla birlikte 

yapıldığında korunduğunun aksi durumda akıllıca olmayan ataklığın çirkin ve zararlı 

olduğunu söylemiştir (193d). Dolayısıyla cesaretin bir çeşit bilgi olduğunu, bu bilginin 

ise nelerden kaçınıp neleri göze almak gerektiğini gösteren şeylerin bilgisi olduğunu 

söyleyen Platon, burada da bilgi ve erdem arasındaki yakın ilişkiyi belirtmiştir (194e-

195a). Yine bununla ilgili olarak Menon‟da Platon, “cesaret, o düşüncesizce yapılan bir 

şey, yalnızca bir tür atılganlık olursa ne olur? Aklın süzgecinden geçirilmiş bir 

atılganlığın ona yarar verdiği yerde, akla dayanmayan atılganlığın bir insana zarar 

verdiği doğru değil midir?” (88B) diye sormakla birlikte aynı durumun ölçülülük ve 

diğer erdemler için de geçerli olduğuna vurgu yaparak, “[...] insan ruhunun üzerine 

aldığı ya da maruz kaldığı her şey, bilgelikle yönlendirildiği zaman, mutluluğa, ancak 

budalalıkla belirlendiği zaman mutsuzluğa götürecektir” (88c) der. 

Platon söz konusu erdemleri, Devlet‟te ise toplum üzerinden araştırmıştır. Buna 

göre bilgelik, bir devletin akıllı olması kendisini yöneten küçük bir toplumun bilgisi 

olarak (429a) tanımlanırken; yiğitlik, korkulacak ve korkulmayacak şeyler üstüne, 
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kanunlara uygun olarak beslenilen inancın sarsılmazlığı (430b); ölçülülük ise bilgelik ve 

yiğitlikten farklı olarak toplumun bir parçasında değil tamamında bulunduğunu 

söyleyen Platon‟a göre ölçü, isteklere, tutkulara vurulan dizginliktir (430e). Yine burada 

da erdem ile akıl arasındaki önemi Platon, “bekçi olacak kişinin yaradılışında filozofluk 

da olmalı” (376a) diyerek vurgulamıştır. 

Bundan sonra erdemin nasıl elde edildiğini sorgulayan Platon, erdemin talihin 

verdiği bir şey olmadığını (Gorgias, 506c) ya da doğuştan gelmediğini (Menon, 89A), o 

hâlde öğrenmeyle mi kazanıldığını sormuştur. Erdem öğretilebilir bir şeyse o hâlde 

erdem, bilgi olmaktadır. Fakat Platon bu varsayıma ilişkin olarak, eğer bir şey bilgi ise o 

hâlde bu bilgiyi öğretecek olana ve öğrenecek olana gereksinim olduğunu söylemiştir. 

Nasıl ki bir hekim yetiştirmek için hekime, ayakkkabıcı yetiştirmek için ayakkabıcıya 

gitmek gerekiyorsa erdem öğrenmek için gidilecek bir öğretmenin olmasını gerektiğini 

fakat bunun ise mümkün olmadığını söylemiştir. Burada sofistleri eleştiren Platon, bu 

insanların kendilerinin erdemi başkasından öğrenmeyip, başkalarına öğretmelerinin 

olanaksız olduğunu belirtmektedir. Çünkü Platon‟a göre erdem, başkasından 

öğrenilemez ve başkasına da öğretilemezdir. Bununla ilgili düşüncelerini desteklemek 

için de erdemli olmaları amacıyla çocuklarını iyi yetiştiren iki babayı örnek 

göstermiştir. Her ne kadar bu iki baba çocuklarını iyi yetiştirmiş, en iyi eğitimi vermiş 

olsa da başarısız olmuşlardır. Böylece burdan çıkan sonuca göre Protagoras‟ta bilimi, 

ölçülülüğü, cesareti, doğruluk ve dindarlığı içeren erdemin (349b), öğretilip 

öğretilemeyeceği konusundaki araştırma açıklığa kavuşmamış olsa da (316b), Platon‟a 

göre erdem öğretilemezdir. O hâlde erdem bilgi de olmayacaktır. Fakat şimdiye kadar 

erdem ile bilgiyi özdeş olarak ele alan Platon için bu sonuç bir çelişki doğurmayacak 

mıdır? Bu çıkmaz karşısında Akarsu, Platon‟da erdemin bilgi olduğuna fakat özel bir 

şekilde öğretilemez ve öğrenilemeyeceği düşüncesine başvurmuştur (Akarsu, 1961: 66). 
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Erdemin bilgi olduğunu fakat öğrenimle kazanılamayacağını söyleyen Platon‟a 

göre erdem, tanrının bir armağanıdır (Menon, 99E-100). Platon‟un bu anlayışına 

Mektuplar‟ın altıncısında da rastlanmaktadır: Platon “o güzel idealar evrenine ulaşmış 

olmakla birlikte kendilerini kötü ve eğri kimselere karşı koruyacak başka bir bilim” 

dediği bilime doğa vergisi yeteneğiyle Hermesias‟ın ulaşmış olduğunu belirtmiştir 

(Platon, 1999: 33). Fakat Phaidon‟da “insanlara sorular sorulduğu zaman, soruların iyi 

bir biçimde formüle edilmiş olmaları koşuluyla, onların her şeyi kendi kendilerine 

açıkladıklarını” (73A) söyleyen Platon için eğitim, her ne kadar erdemli bir ruha sahip 

olmanın nedeni olmamış olsa da onun aracılığıyla ruh doğru olana doğru 

yönlendirilebilir. Timaios‟ta kötülüğün nedeni olarak kötü eğitimi (105) işaret eden 

Platon, eğitimin önemini tıpkı yüne işleyen boyaya benzetmiş, kanunlarında savaşçıların 

içlerine işlemesini ve böylece onların tabiatları ve gördükleri eğitim aracılığıyla neden 

korkup neden korkmayacaklarını bileceklerini söylemiştir (Devlet, 430a). Yine 

Devlet‟te eğitimlerin en güzelinin küçük yaşta gerçek güzeli sevmek, ona benzemek  ve 

onunla bir olmak olduğunu (401d) söyleyen Platon için Devlet‟in VII. kitabında ise 

eğitimin sadece ruhta başlangıçtan beri mevcut olan gücün iyi yönde kullanılmasını 

sağladığını yoksa ruha o gücü vermediğini söylemiştir (518c-d). Köleye doğru soruların 

sorulmasıyla, kölenin kendisinde doğuştan bulunan bilgilere sahip olduğunu görmesi 

bunu anlatmaktadır. Eğitimin önemine Platon, Yasalar‟da ise  şöyle işaret eder: 

[...] insan evcil bir yaratıktır; gene de doğru bir eğitim alırsa ve yaratılışı da buna 

uygun olursa, genellikle tanrıya en yakın ve uygar bir yaratık olur; ama yaratılışı buna 

elvermez, üstelik iyi de yetiştirilmezse, yeryüzündeki en vahşi hayvan olur (766a). 

Bu nedenle Platon için hazlar da erdemli bir yaşamın elde edilmesinde 

tamamen gözardı edilmez. Fakat bu hazların aşırılığa kaçmayıp ölçülü olduğu müddetçe 

kabul edileceğini söyler. Dolayısıyla erdemli bir yaşam için hazların önemini 

vurgulayan Platon için asıl erdemli bir yaşam ise adalet erdemi ile elde edilecektir. Bu 
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nedenle şimdi Platon için erdemli bir yaşamın imkânları olan haz ile adalet erdemine 

yer vermemiz uygun olacaktır. 

1.2.4.1. Erdemli YaĢamın Ġlk Olanağı Olarak Haz (Hêdone
3
) 

Platon‟un hazzın ne olduğu üzerine bize bilgi veren eserleri Protagoras, 

Gorgias, Phaidon, Devlet, Timaios ve Philebos‟tur. Bunlar arasında özellikle Philebos, 

baştan sona kadar hazzı sorun edinmiş diyalogtur. Hayatın nihai amacının İyi‟ye 

ulaşmak olduğunu söyleyen Platon, hazzın iyi bir hayatın, mutluluğun belirleyici unsuru 

olup olmadığına dair araştırmada Gorgias, Phaidon, Devlet ve Timaios‟ta hazza yönelik 

sert eleştiri getirirken, Protagoras ve Philebos diyaloglarında ılımlı bir tutum sergiler. 

Bütün bunların sonucunda iyi yaşamın, erdemli bir hayat sürdürmekle olanaklı 

olduğunu söyleyen Platon, hazların ancak aşırılığa kaçmayıp ölçülü olduğu müddetçe 

kabul edileceğini söylemiştir. Çünkü ona göre zevk iyilik için yapılmalı yoksa iyilik 

zevk için değil (Gorgias, 500a).   

İlk olarak Gorgias‟a yer verecek olursak, Platon hazzın iyi olarak düşünüldüğü 

Gorgias‟ta ölçüsüz, tutkuların başıboş bırakıldığı bir yaşamın mutsuzluğu getirdiğini, 

tersinin ise mutluluğa yol açtığını söylemiştir (493e). Burada Platon hazzı iyi ile birlikte 

düşünen (495a) Kallikles‟in görüşüne karşı çıkarak, hazcı bir yaşamın yahut da sonsuz 

isteklerin peşine takılan bir yaşamın düzenden, ölçüden uzak olacağı için insanın da 

tanrının da dostu olmayacağını ifade etmiştir (507e). 

Phaidon‟da Platon bedeni gerçeğe ulaşmada güçlükler doğuran neden olarak 

görmüş (66c) ve bundan dolayı da fiozofun bedene ait hazların hiçbirine değer 

vermeyeceğini söylemiştir. Yalnız ruhla gerçeğin bilgisine ulaşılabileceğini belirten 

Platon, bedene ilişkin şu eleştiriyi yaparak, hazları önemsiz bulduğunun altını çizmiştir: 

                                                           
3
 Bkz. Platon, Kratylos, 419c.  
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Ten bizi her neviden istekler, tutkular, korkular, kuruntularla, bin türlü saçmalıklarla 

doldurur, öyle ki haklı olarak denildiği gibi bir an olsun onunla gerçekten düşünmek mümkün 

olmaz. Kavgalar, geçimsizlikler, çabalamalar yalnız tenden ve onun isteklerinden değil de 

nereden geliyor? bütün bunlar mal ve para hırsından çıkıyor. Bizi mal ve para biriktirmeğe 

zorlıyan sebep ise, ihtiyaçlarının kölesi bulunduğumuz tendir (66c-d).   

Toplumda iyi bir hayatın nasıl olması gerektiğini tartıştığı Devlet‟te, bir zevke 

kapılarak ya da büyülenerek insanın doğru inançtan ayrılacağını (413a-c) söyleyen 

Platon hazlara karşı bu olumsuz bir tutumunu Mektuplar‟da şöyle sergilemiştir: 

 Tanrılık hazdan, acıdan uzaktır; dileğim Tanrı‟nın özüne aykırı olur. Bir insanın 

böyle selamlanmasını doğru bulmam; çünkü hazla acı çoğu zaman zararlıdırlar; ruhta 

üşengeçlik, unutkanlık ve yeğinlik uyandırırlar (22-23).  

Son olarak evrenin nasıl yaratıldığından başlayıp insanın yaratılışıyla sonlanan 

Timaios‟ta ise Platon, tanrının bilgelikten, dostluktan yana evreni kurarak onda 

mutluluğun gerçekleşmesini sağladığını yazmıştır (2002: 34). İnsanın yaradılışıyla ilgili 

olarak sırasıyla önce ruhun ardından “kötülüğün en büyük çekici gücü olan hazzın” 

taşıyıcısı olan bedenin yaratıldığını söylemiştir (2002: 82).  

Fakat Platon bütün bu diyaloglardan farklı olarak Protagoras ve Philebos‟ta 

hazzı, kötülüğün temsilcisi olarak değil, iyi bir yaşam için önemli olduğunu 

göstermiştir.  

İlk olarak Platon‟un hazzı ele aldığı ilk diyalog olan Protagoras‟ı (Sönmez, 

2014: 1) ele alacak olursak, erdemin öğretilip öğretilemeyeceğinin tartışıldığı diyalogta 

Platon, hoş bir hayat yaşamanın iyi, hoş olmayan bir hayat yaşamanın ise kötü olduğunu 

söylemiştir (351b). Fakat hoş ile iyiyi bir tutan bu görüşe ek olarak Platon, hoşa giden 

şeylerde özellikle bedene dair zevklerde aşırıya kaçmanın kötülükle sonuçlanacağını 

belirtmiştir. Çünkü zevke kapılmak, cahilliklerin en beteridir (357e). Bu nedenle Platon, 

hazları yadsımaksızın ölçülü bir yaşamın, iyi bir yaşamın koşulu olduğunu şu 

cümlelerle ifade eder: 

[...] mademki hayatımızın kurtuluşu bize, zevklerin ve acıların daha az ya da daha 

çok, daha büyük ya da daha küçük, daha yakın ya da daha uzak oluşlarına göre doğru 

seçilmelerine bağlı gibi geliyor; şeylerin birbirine oranla fazlalığının, eksikliğinin ya da 

eşitliğinin incelenmesi bir ölçme yöntemi gibi görünmez mi? (357b). 
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Mutlu bir yaşamın nasıl olanaklı olduğu tartışması ile başlayan Philebos 

diyaloğunda ise Sokrates bilgelik ile bunun mümkün olduğunu söylerken, Philebos ise 

hazzı savunmuştur. Bunun ardından bilgelik ve hazzı birbirinden ayıran Platon‟a göre 

bilgelik asıl iyilik, güzellik olup hiçbir şeye gereksinim duymazken haz duygusunun 

egemen olduğu yaşam ise başka şeylere gereksinim duyar. Bu anlamda Platon‟a göre 

bütün bir hayatın yalnızca hazlar üzerine kurulduğu bir yaşam iyiliğin ya da mutluluğun 

nedeni olamaz. Böyle bir yaşamda insanın haz duyduğunu bilemeyeceğini söyler. 

Çünkü akıl, bilgi ya da doğru düşünce olmaksızın bunun hiç bir önemi olmamaktadır 

(22b). Yine yalnızca bilgeliğe dayalı bir yaşam da bize mutluluğu veremeyecektir (30b). 

Bundan dolayı Platon iyinin saf yaşamda değil, karma yaşamda yani bilgelikle hazzın 

karışımının olduğu bir yaşamda bulunduğunu söylemiştir (22a). Fakat hazları iyi ve 

kötü olarak ayıran (13b) Platon‟a göre bu karma yaşamda bulunacak şiddetli hazlar 

değil, gerçek ya da saf hazlar olacaktır (63e). Çünkü mutlu bir yaşamı bize verecek olan 

yaşamda delilik denilecek hazları bilgelikle karıştırmak akıl kârı bir iş olmayacaktır.  

1.2.4.2. En Yüksek Erdem Olarak Adalet 

“Değişimleri ve her şeyi meydana 

getiren, mevsimleri belirleyen, 

düzenleyen, gösteren ve bildiren 

güneş, devirlerin yöneticisi ve 

gözetleyicisidir” 

(Herakleitos, 2014: 239). 

Bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve adalet olmak üzere dört erdemden bahseden 

Platon‟a göre bu erdemler arasında adalet, diğer üçünü “doğuran ve yaşatan değer”dir 

(Devlet, 433b). Bu nedenle Devlet‟in başından sonuna kadar “mutlu olmak isteyenin 

aradığı şey” (358a) diye tanımladığı adalet değerini işleyen Platon, burada adaletin ne 

olduğuna, adil insanın nerede işe yaradığına dair tartışmalara yer vermiştir. Yasalar‟da 

mutlu olduğu söylenen insanların adil şekilde yaşayanlar olduğunu söyleyen Platon, 

hazlara dayalı yaşam biçiminin adil bir yaşam olarak kabul edilmesi karşısında yasa 

koyucuya şöyle seslenir: “Sen benim çok mutlu yaşamamı istemiyor muydun da, bana 
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durmadan olabildiğince adil şekilde yaşamamı buyurdun durdun?” (662e). Adaletin ne 

olduğuna ilişkin yapılan araştırmada Devlet‟in I. kitabında Thrasymakhos‟un “doğruluk, 

güçlünün işine gelendir” (338c) tanımını Platon, doğruluğun güçlünün veya yönetenin 

işine geldiği gibi değil yönetilenin yararına gelecek şekilde olduğunu söyleyerek 

çürütmüştür. Thrasymakhos, “doğruluk, güçlünün işine gelendir” tanımında güçlü ile 

kast etmiş olduğunun politik güce sahip olanlar, kanunları koyanlar olduğunu 

söylemiştir. Buna göre kanunları koyanlar bunu kendi işlerine geldiği gibi, çıkarlarına 

uygun olarak koymaktadırlar. Burada hangi yönetim biçiminin olduğunun bir önemi 

olmamaktadır. Demokrasi ile yönetenler buna uygun, zorbalıkla yönetenler buna uygun 

kanunlar koymaktadırlar. Bu yüzden “doğruluk her yerde birdir: Yönetenin işine 

gelendir” (339a). Ya da diğer bir deyişle doğruluk, güçlünün işine gelen olmaktadır. 

Thrasymakhos‟un bu görüşüne göre “yasa koyanların açısından adalet, gücün aracı” 

olmaktadır (Lycos, 1993: 47). Bu anlamda Thrasymakhos‟un bu adalet anlayışının 

etiksel bir niteliğe sahip olduğunu söylemek zorlaşmaktadır. Thrasymakhos‟un bu 

düşünceleri karşısında Platon‟un, eğriliğin ve doğruluğun ne olduğuna ilişkin sorusu 

karşısında Thrasymakhos, “doğru insan iyi yüreklidir, ama istediğini bilmez”, eğri insan 

ise “işine geleni bilen insan”dır (348c-d) cevabını vermektedir. Thrasymakhos‟un 

görüşüne göre doğruluk, başkasının işine geleni yapmak, eğrilik ise kendi işine geleni 

yapmaktır. Buna göre eğrilik, doğruluktan daha kârlı olmaktadır. Bu düşünce karşısında 

Platon eğriliğin gerek ailede, gerek orduda ya da tek bir kişi de olsun geçimsizliğe sebep 

olacağını ve eğriliğin, doğruluğun aksine tanrıların düşmanı olup mutluluğa 

ulaştırmayacağını söylemiştir. Bu konuya Gorgias diyaloğunda da yer veren Platon, 

burada ilk olarak kötülük yapmak mı yoksa kötülüğe maruz kalmak mı doğru 

olmayandır ya da adaletsiz olandır? sorusunu sormaktadır. Bu soru karşısında yaygın 

görüş kötülüğe maruz kalmayı doğru olmayan olarak bulurken, Platon kötülüğe maruz 
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kalmayı değil kötülük yapmayı doğru olarak bulmamaktadır. Ve kötülük yapmaktansa 

kötülüğe uğramış olmayı tercih edeceğini söylemiştir. 

Gorgias‟ta Platon ve eski Yunan arasındaki adalet tanımı dışında bulunan bir 

sonraki uyuşmazlığın olduğu konu ise haksızlık edenin cezasından kaçmasının mı yoksa 

cezasını çekmesinin mi daha adil olup olmadığına ilişkindir. Cezayı iyi, doğru olarak 

değerlendiren Platon‟a göre cezasını çeken insanın kötülükten, haksızlıktan uzak 

duracağını ve böylelikle de cezaya katlanmanın daha doğru olacağını yazmaktadır. 

Buradan da Platon bir kötülük sıralaması çıkarmaktadır. Buna göre kötülük yapmak, 

yapılan kötülüğün cezasını almamaktan sonra gelir. Ceza çekmeyi “yanlış bir iş 

yapıldığında, doğru olarak cezalandırılmak olarak” (476a) tanımlayan Platon‟a göre 

“ceza iki işe yarar: Doğru olarak cezalandırılanın, bundan yararlanarak daha iyi bir 

insan olması, bir de başkalarına örnek vererek neler çektirdiğini göstermesi, onların 

gözlerini korkutması, iyi birer insan olmalarını sağlaması gerekir” (Gorgias, 525a). 

Buna göre ceza, insanı kötülüklerden kurtararak iyiliği getirmektedir. Yasaya uygun 

davranmakla doğru olunacağını söyleyen Platon‟a göre yasa, “ruhun davranış düzenine, 

düzgünlüğüne” denmektedir (Gorgias, 504c). Yasa, tanrının gösterdiği yoldur (Kriton, 

54e), kutsal sestir (Sokrates‟in Savunması, 40a). “Bütün yaşamım boyunca, en önemsiz 

işlerde bile bir kötülük yapacak olsam, içimdeki tanrıl, kutsal ses beni bundan 

alıkoymak için sesini duyurmaktan geri kalmamıştır” (Sokrates‟in Savunması, 40a). Bu 

nedenle yasadan kaçmak hiçbir şekilde mümkün olmamaktadır. Bunu da Platon, 

Pindaros‟tan alıntı yaparak belirtmektedir: “Her şeyin, ölümlülerle ölümsüzlerin kralıdır 

yasa” (Gorgias, 484a). Buna göre Platon‟a göre erdemli olmak, talihe bağlı değil 

doğruluğa, yasaya uygun olmaya bağlı olmaktır.  

En iyi ile en güçlünün, en üstün olanın bir olarak düşünülüp bunların da 

devletin başındakilere karşılık geldiğini söyleyen yaygın inanç karşısında Platon, 
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öncelikle iyi olmak ya da erdemli olmak için ölçülü olmanın, tutkulardan uzak kalmanın 

gerektiğini söylemiştir.  

Yine Devlet‟te yürütülen doğruluk araştırmasında, insanların gücü yetmediği 

için haksızlık yapmaktan kaçındıklarını, doğru olmak zorunda olduklarını söyleyen 

Glaukon, Gyges miti
4
 üzerinden düşüncelerini desteklemektedir. Gyges‟in bulmuş 

olduğu yüzük sayesinde kralın yerine geçtiği, isteklerini gerçekleştirdiği bu efsaneden 

çıkan sonuca göre ister doğru ister eğri adamın elinde olsun böyle bir güce sahip olan ne 

isterse onu yapacaktır. Doğruluk da eğrilik de insanın içinde bulunmaktadır. Ancak 

insan, zorunluluktan dolayı eğrilikten kaçmaktadır. Ve burada da yine eğriliğin, 

doğruluktan daha faydalı olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu akıl yürütmeye cevap olarak 

Platon, doğruluğu önce toplumda daha sonra da insanda aramaya koyulur. Bu toplum 

ise yeni oluşturulmuş bir toplumdan ziyade bozulmaya başlamış bir toplum olacaktır. 

Böyle bir toplumda düzensizlik hâkim olacak, insanlar doyumsuz olacak ve bunun 

sonucunda da savaş kaçınılmaz olacaktır. Buradan da Platon, ideal bir devletin nasıl 

olması gerektiğine dair düşüncelerini geniş bir şekilde anlatmaya başlamıştır. Ve 

sonunda doğruluğun ne olduğuna ulaşılmıştır. Buna göre “doğruluk, kendi malının 

sahibi olmak ve kendi işini görmektir” (Devlet, 434a). Yani doğru olan ideal devleti, 

besleyiciler, koruyucular ve yönetenler olmak üzere oluşturan bu üç sınıfın içinde 

bulunan herkesin başkasının işine karışmamaksızın, kendi işini yapmasıdır. Buradan da 

Platon, doğruluk araştırmasını tek insan üzerinde araştırmaya koyulur. Buna göre nasıl 

                                                           
4
 Gyges, Lydia kralının hizmetinde bir çobanmış, günün birinde bir sağanak ve bir deprem 

yüzünden yer çatlamış, hayvanların otladığı yerde derin bir yarık açılmış. Bunu görünce, şaşakalan çoban, 

yarığın içine inmiş ve orada görülmedik birçok güzel şeyler arasında, içi oyuk, üstü delik deşik, tunçtan 

bir at görmüş. Eğilip içine bakmış atın, insan boyundan büyük bir ölü görmüş; ölünün parmağındaki altın 

yüzükten başka bir şeyi yokmuş. Bu yüzüğü alıp çıkarmış. Çobanlar, her ay sonunda olduğu gibi, krala 

hesap vermek için toplandıklarında, Gyges bu toplantıya parmağında yüzükle gelmiş. Otururlarken 

yüzüğün taşını farkına varmadan avucunun içine  çevirmiş. Bunu yapar yapmaz da yanında oturanlar 

kendisini görmez olmuşlar, nereye gitti diye soruşturmaya başlamışlar. Şaşakalmış herkes. Yüzükle 

oynarken taşı çevrince gene göze görünür olmuş. Böylece işi çakan Gyges, yüzüğün tılsımını denemiş, 

bakmış ki, yüzüğün taşını içeri çevirince görünmez oluyor, düzeltince görünüyor. Bunun üzerine saraya 

girenlerin arasına katılmanın yolunu bulmuş. Sarayda kralın karısını baştan çıkarmış, onun yardımıyle 

kralı öldürüp yerine geçmiş (Devlet, 359d-360b). 
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ki devlette üç sınıfa karşılık gelen ölçülülük, yiğitlik ve bilgelik varsa insanda da buna 

karşılık gelen üç bölüm vardır. Bunlar ise düşünen yan ya da akıl diğeri isteyen yan ve 

üçüncüsü de kızan yandır. İnsanın içindeki bu yanlar kendi işlerini yaparsa o zaman kişi 

doğru olur, yapmazsa eğri olur. Akıl, ölçülülüğe karşılık gelir, öfkenin işi de aklı 

dinlemektir. Ve bu iki yan isteyen yanın isteklerine karşı koyarak, onu aşırılıklardan 

uzak tutarlar. Bu da doğruluk demektir. Buradan çıkarılan sonuca göre doğruluk, 

Glaukon‟un iddia ettiği gibi dışardan gelen bir zorunluluktan dolayı değil insanın 

içinden gelmektedir. Bunu Devlet‟in II. kitabında Adeimantos şöyle ifade eder: “[...] 

başlı başına bir doğruluk ve eğrilik vardır. Her ikisi de, Tanrılar ve insanlar görsün 

görmesin, insanın içindedir” (Devlet, 366e). 

1.2.5. Etiğin Ereği Olarak Mutluluk (!) 

Mutluluk, yaptıklarımızla ne kadar ilgilidir? sorusu temelinde mutluluğa 

ulaşılıp ulaşılamayacağını, kimlerin yalnızca mutlu olabileceğini Platon sorgulamıştır. 

Mutluluğun nasıl elde edileceği sorusunu soran Platon için, erdemli olmak, gerçek 

mutluluğun elde edilmesi için kaçınılmazdır. Platon‟un özellikle diğer erdemlerden 

ayrıcalıklı kıldığı adalet erdemi, mutlulukla yakından ilişkilidir. Platon‟un İyi‟yle, 

güzelle bir tuttuğu adalet, mutluluğu kuracak olandır. Adaletin önemine ilişkin olarak 

Mektuplar‟da Platon, “devletler ve kişiler, yaşamlarını doğruluk yasalarına göre 

bilgelikle geçirmezlerse, ister bu erdemleri yaradılıştan elde etmiş olsunlar, ister dinli 

öğretmenlerin yöntemleriyle doğru olarak yetişmiş olsunlar, hiçbir zaman mutluluğa 

erişemezler” diye yazmıştır (1999: 52). Buna göre filozof Gorgias‟ta bir yandan adaletin 

ne olduğunu, adil insanın kim olduğunu araştırırken diğer yandan da mutluluğun nasıl 

elde edileceğini araştırır. Adı geçen diyalogta Platon, kendi çağında yaygın olarak kabul 

gören mutluluk anlayışından farklı olarak kendi mutluluk anlayışını kurmuştur. Bu 

faklılığın nedeni de adaleti farklı şekilde tanımlıyor olmasıdır. Adaleti,  güçlü olmakla 
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özdeş olarak görüp mutlu olmayı da yine güçle bir tutan eski Yunan düşüncesine karşı 

Platon mutluluğu, iyilikle ve adaletle bir tutmuştur. En iyi ve doğru insan en mutlu 

olandır, bu adam da içinde en fazla krallık olan, kendi kendini en iyi dizginleyen 

adamdır (Devlet, 580c). Buna göre Platon‟un çağının hâkim olduğu anlayıştan ayrıldığı 

ilk nokta, kötülük yapmaktansa kötülüğe maruz kalmanın daha iyi olduğudur. Çünkü 

kötülükle mutluluk asla bağdaşmaz. Menon‟da “mutsuzluk kötü şeyleri istemekten ve 

kötü şeylere sahip olmaktan başka nedir ki? diye söyleyen Platon için, düzenli olan, 

kötülüklerden uzak olan bir ruh, ölçülü ve iyi olmakla beraber mutlu da olacaktır 

(Platon, 1989: 78-B). Anlaşmazlığın ortaya çıktığı diğer bir konu da kötülük yapan 

birinin cezasını çektiğinde mi yoksa çekmediğinde mi mutlu olacağına dairdir. Platon‟a 

göre cezasını çekmiş olan daha mutlu olacaktır. Çünkü ceza çeken artık kötülük 

yapmayacaktır. Bunun üzerine Platon ruha, bedene ve yaşayış biçimine karşılık gelen üç 

ayrı kötülük durumundan bahseder. Bunların içindeki en kötü olan ise ruha ait olan 

kötülükler, bozukluklardır. İnsanı bu eğrilikten kurtaracak olan adalet olup bu eğrilikten 

kurtulmuş olan insan ise mutlu insandır. Kötülük yapıp kötülükten kurtulmayan insan 

ise mutsuzdur. Dolayısıyla Platon‟a göre ölçülü olmak, tutkulardan kaçınmak mutluluk 

için vazgeçilmezdir. Bir anlamda sorumlu olmak mutluluğu getirecektir. Fakat burada 

bir sorun ortaya çıkar ki bu da erdemin ne olduğudur? Platon mutluluğun ön şartı olarak 

erdemli olmayı özellikle de bu erdemler arasında adaleti öne sürmektedir. Peki erdem 

nedir? Öncelikle bunun bilinmesi gerekmektedir. Platon‟a göre erdemli olmak, İyi‟ye 

ulaşmak demektir. Peki varlığın nedeni olan ve varlığın ötesinde bulunan aşkın İyi‟ye 

ulaşmak, insan için mümkün müdür? Devlet‟te güneşin İyi‟nin yerini tuttuğunu 

söyleyen (508c) Platon‟a göre görülür dünyada nasıl ki ışık yahut güneş aracılığıyla 

görme gerçekleşiyorsa, kavranılır dünyada da İyi aracılığıyla düşünme 

gerçekleşmektedir. Bu anlamda gözün geceden ziyade gün ışığında nesneleri daha iyi 

görebildiği gibi ruh da bakışını gelip geçici şeylerin yerine gerçekliğin alanına 
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yönelttiğinde kaostan kurtulup, hakikatlere ulaşır. Fakat ne duyulur dünya da göz 

güneşe ne de düşünülür dünyada ruh İyi‟ye ulaşabilir. Güneş duyulur dünyada her şeyin 

üstünde, İyi ise bütün varlık alanının üstünde, varlığın alanının nedeni olmaktadır. O, 

“varlıktan çok daha parlak, çok daha güçlü bir şeydir” (Devlet, 196). Mağaranın dışına 

doğru yolculuk yapan filozof, şeylerin özünü bilmek için doğurma acısı (Platon, 1999: 

19) içerisindedir. Fakat bu asla son bulmayacak, doyumsuz bir arzudur. Her ne kadar 

ruhun bu doyumsuzluğunu giderecek olan yalnızca İyi olmuş olsa da buna nasıl 

ulaşılacağı hususunda bilinememezlik hakimdir. Çünkü ideaların bilgisine akılla erişen 

insan, kavranan dünyanın sınırında bulunan (Devlet VII., 517b) aşkın İyi söz konusu 

olduğunda belirsizliğe düşmektedir. Ve bu belirsizlikten dolayı da mutluluğa ulaşması 

güç olmaktadır. “Asla- Varolmayan‟ın sınırsızlığı ve belirsizliği tarafından Ruh‟a eziyet 

edilir” (Proklos, 2006: 37). Bu bize Platon‟un çileci bir anlayışa sahip olduğunu 

göstermektedir. “İlksel Hristiyanlıkta gördüğümüz contempus mundi öğretisi olan bu 

çileci havaya göre algıladığımız dünya geçip giden bir gösteriden başka bir şey değildir: 

„dünyanın görkemi ve uyandırdığı kösnü geçip gider‟” (Thilly, 2000: 82). Böylelikle 

gerek duyusal olarak gerekse de düşünülerek ulaşılamayan aşkın İyi ile ruh arasında 

suskunluk hâkim olur. Bu suskunluk içimizde yanan tanrısal ışıkla kırılır ve böylelikle 

de aşkın İyi‟ ye ulaşılmış olur. Mektuplar‟da “gerçek, ruhta sıçrayan bir kıvılcım gibi 

parlar ve sonra kendiliğinden gelişir” (1999: 60) diyen Platon yine bununla ilgili olarak 

Menon‟da erdem, ne doğuştan gelir ne de sonradan öğrenme ile kazanılmaktadır: 

“erdeme sahip olan her kimse, erdemini tanrının lütfuyla kazanmıştır” (100B) der. 

Bununla ilgili Proklos ise Bir ile eş tuttuğu İyi‟ye nasıl ulaşılacağını şöyle ifade etmiştir: 

“Bir, içimizdeki Bir vasıtasıyla ve tüm Varolan‟ların, her şeyin Bir‟den pay almasını 

sağlayan Neden de ışığın aydınlığı vasıtasıyla idrak edilir” (Proklos, 2006: 43). 

Böylelikle de Platon‟da mutluluğa ancak içimizdeki tanrısallıkla ulaşılır. Bundan 

dolayıdır ki Protagoras‟ın “insan, her şeyin ölçüsüdür” savının yerini Platon‟da tanrı 
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almıştır. Yasalar‟da bu düşüncesini şöyle anlatır: “Bizim için her şeyin ölçüsü, dedikleri 

gibi „insan‟ değil, daha çok tanrıdır” (716c).  
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BÖLÜM II 

2. EMMANUEL LEVĠNAS’TA ONTOLOJĠ VE ETĠK ĠLĠġKĠSĠ 

2.1. Ontolojik Çerçeve 

2.1.1 Varlık-Varolan Ayrımı 

Levinas, felsefesinin çıkış noktasında varlığı kavramak bilincin en temel görevi 

midir? Olmak, varlığın hizmetinde mi olmaktır? Sorgulanan her şey nelik sorusuna göre 

mi temellenir? gibi soruları sorun edinmiştir. Çünkü ona göre Parmenides‟ten itibaren 

gelen gelenek içerisinde Batı düşüncesi varlık ve varolan ikilemini ortadan kaldırarak, 

varolanı varlık üzerinden temellendirmiştir. Diğer bir ifadeyle varolan her şey varlığın 

birliğinden türetilmiştir. Levinas, bu Parmenidesçi birlikten varlık-varolan ayrımı 

yaparak kurtulmaya çalışmıştır. Ona göre “Varlık ve varolan arasındaki fark, gerçekte, 

onları belirten sözcüklerin yazılı olduğu kağıt veya içersinde onları telaffuza yarayan 

seslerin titreştiği hava dışında ortak bir şeyi varsaymaz. Varlık ve varolan arasındaki 

fark, farkın kendisidir” (Levinas, 2012a: 155). Bu anlamda Levinas‟ın felsefesi bir 

ayrılık felsefesi olmaktadır. 

Batı düşüncesinin varlık ve varolan ayrımını göz ardı etmesinin en büyük 

temellerinin Platon‟da bulunduğunu söyleyen Levinas‟a göre Platon‟da hakikat, idealar 

olarak adlandırdığı varlıkta bulunur. Ve Levinas Platon‟dan itibaren alışılagelmiş 

süreçte tikelin bilgisinin daima tümele bağlandığını söylemiştir. Doğrunun, hakikatin 

ruhta olduğunu söyleyen Platon‟a göre, öğretme sanatı ile ruhta varolan bu hakikatler 

açığa çıkartılmaktadır. Böylelikle Platon‟da fenomenlerin çokluğu hakikatin kendisi 

olan varlığa indirgenmiştir.  
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Levinas‟a göre Aristoteles‟e baktığımızda ise fenomenler ousianın birliği ile 

ilişkilendirilmiştir. Aristoteles‟te ilk felsefe olarak adlandırdığı metafizik ya da varlık 

olmak bakımından varlık, “var olan her şeyin genel özelliklerinin ontolojik bilimi” 

olarak ele alınmıştır (Aristoteles, 1996: 187). İlk ilkelerin ve nedenlerin bilgisini veren 

metafiziğin konusu ise her şeyde ortak olarak bulunan varlıktır. Bununla birlikte varlık 

ile birlik arasında bağıntı olduğunu söyleyen Aristoteles‟e göre “Varlık ve Birlik, aynı 

tanım tarafından açıklanmaları  anlamında değil, neden ve eser gibi birbirlerine bağlı, 

birbirlerini içeren şeyler olmaları anlamında bir ve aynı şeydirler” (Aristoteles, 1996: 

193). Varlık ve birlik arasındaki bu sıkı bağlantıyla ilgili olarak Aristoteles‟e göre varlık 

ve birlik dışında bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.  

Böylelikle Levinas‟a göre köklerinin Platon ve Aristoteles‟e kadar uzandığı 

Batı düşüncesi, varlık ile varolan arasında ayrım gözetmemiş ve varlık üzerinden 

varolanları temellendirmiştir. Levinas söz konusu ayrımdan ilk olarak bahsedenin ise 

Heidegger olduğunu söylemiştir. Bu nedenle burada Heidegger‟in varlık ve varolanla 

ilgili görüşlerine yer vermek yerinde olacaktır.  

Platon‟dan beri felsefe tarihi boyunca felsefenin en temel sorusu olan varlık 

sorusunun yanlış bir şekilde ele alınmış olduğunu söyleyen Heidegger‟e göre, şimdiye 

kadar Batı düşüncesi, varlıktan hep bir varolan olarak söz etmiş dolayısıyla da varlık ve 

varolan ayrımını unutmuştur. Varlık nedir? sorusunu soran  Batı metafiğinin, varlığı 

varolana indirgeyen bu tutumu karşısında Heidegger, varlığın anlamı nedir? sorusunu 

sormuştur. İnsanın özünün varlığı anlamak olduğunu söyleyen Heidegger‟e göre, insan 

ya da Almanca‟da “orada olan” anlamına gelen Dasein bu sorgulamayı üstlenir. 

“İnsanın 'tözü', ruhla bedenin sentezi olan tin değil varoluştur” (Heidegger, 2011: 123). 

Buna göre varlık tarafından “fırlatılmış olan” insan, özünü bu varlığa göre, varlığın 
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hakikatini korumaya göre sürdürür. Bu nedenle “insan varlığın çobanı” olmaktadır 

(Heidegger, 2013: 23). 

Varlığın anlamının ne olduğunu araştıran Heidegger, bir varolan olarak ele 

alınamayacak varlık için, varolanlara yönelik kullandığımız 'onlar var' ifadesi gibi “O 

var(is)” demek yerine “vardır, O verir””  ifadesinin kullanılmasının  uygun olacağını 

söyler. Buna göre Heidegger, Parmenides‟in “Varlık var” düşüncesine karşılık olarak 

“vardır”ı öne sürmüştür. Heidegger Batı düşüncesinin varolanı varlık içerisinde 

düşündüğünü söyleyerek, varlığı varlık olarak düşünmediğini, varolan-varlık ayrımını 

unuttuğunu söylemiştir. “Metafizik, varlığın unutuluşudur ve bu, varlığı verenin 

gizlenmesi ve geri çekilmesinin tarihidir” (Heidegger, 2001: 53-54). Bu nedenle de 

hiçbir zaman varlığın hakikatine dair bir soru sorulmayıp insanın özünün araştırılması 

yapılamamıştır. Yalnızca varlıktan yola çıkarak insanın özü araştırmasının sonucu 

olarak Heidegger, “metafizik, insanı animalitas‟ı yönünden düşünür, humanitas‟ına 

doğru düşünmez” (Heidegger, 2013: 15) diye yazmıştır. Başka bir deyişle Heidegger bu 

anlayışın insanın varolanlar arasında varolan olarak düşünülmesi anlamına geldiğini 

söylemiştir. Buna göre insanı, sadece akıl sahibi varlık olarak varlığın hizmetinde 

düşünmeyen Heidegger için insan, kendi özünü de belirleyen olmaktadır. Fakat 

Levinas‟a göre Heidegger‟in bu görüşü bize varolan olarak insanın, varolmayı 

üstlendiğini anlatır. Bununla ilgili olarak “insan, “Var” olarak, yani Varlığın Işıması 

olarak özünü sürdürür” (Heidegger, 2013: 17) diyen Heidegger‟in bu düşüncesini 

Levinas, Dasein‟ın varolmayı dert edinen, sorgulayan bir varolan olduğunu ve varoluşu 

sorgulamanın ise varlığın özüne işaret ettiğini söyleyerek eleştirmiştir. Bununla ilişkili 

olarak Levinas düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: 

Varlığın ilk özelliği zaten sorgulanır olmaktır. Kendisinin sonlu, sorgulanan, 

tartışılan olmasıdır. Sorgulanan olmak, yani var olması gereken bir varolan sayesinde daima 

var olacak şekilde olmak, kendini ona özgü kılacak, sich zu ereignen bir varolan olacak şekilde 

olmaktır. Sorgulanan olmak, Eregnis [sahiplenme, kendine özgü kılma] olmaktır (Levinas, 

2011a: 29). 
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Böylelikle varlığı sorgulamanın, varlığın kavranırlığı ile aynı olduğunu 

söyleyen Levinas‟a göre Heidegger‟de varolma, varolan tarafından üstlenilmiştir. 

Bundan dolayı da Heidegger‟in yaptığı şey ayrılık olmayıp, yalnızca ayrımdır (Levinas, 

2005: 65) diyen Levinas için, Heidegger varlığı, mevcudiyete geliş olarak düşünmekte 

ve bu mevcudiyetin tutsaklığından da kurtulamamaktadır. 

Batı felsefesinin bütün yaptığının felsefeyi, varlığın ekonomisi içerisinde ele 

aldığını söyleyen Levinas, kendisinin yürümek istediği yolun birlik içinde erimeyen bir 

çoğulculuk olduğunu ve Parmenides ile bağı koparmak olduğunu söylemiştir (Levinas, 

2005: 62). Bu nedenledir ki Tanrı, Ölüm ve Zaman adlı eserinde anlam her zaman varlık 

olayı mıdır?, Varlık anlamın anlamı mıdır?, İnsanda sorgulanan her şey “varlık nedir?” 

(Levinas, 2011a: 59) gibi soruları araştırma konusu eden Levinas, varlığa referans 

yapmayan bir anlam arayışı içinde olmuştur. Burada özellikle Kant‟ı örnek olarak 

gösteren Levinas, Salt Aklın Eleştirisi‟nde Kant‟ın varlığa başvurmayan bir anlam 

alanına kapı açtığını söylemiştir. Bu ifadenin anlaşılır olabilmesi için, şimdi Kant‟ın adı 

geçen eserindeki varlığa ilişkin düşüncelerine değinmek gerekmektedir. 

Neyi bilebiliriz? sorusu Kant‟ın Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasının temel 

meselesidir. İnsan aklının sınırını bilmek isteyen Kant, duyularüstü bir alana ilişkin 

olarak da aklımızın bize bilgi verip veremeyeceğini, “bilimlerin kraliçesi” olan 

metafiğin bir bilim olarak olanaklı olup olmadığını araştırır. Kant kendisinden önceki 

düşünce sistemlerinin bu konulara ilişkin tutumunun dogmatik olduğunu, aklın bu alana 

ilişkin sınırını ölçmeden işe giriştiklerini söyleyerek onları eleştirmiştir. Doğal bir 

yatkınlık olarak aklımıza evrenin başlangıcı ve sonu, Tanrı ve ölümsüzlükle ilgili 

birtakım sorular gelmektedir. Görünüşlerin bilgisine sahip insan aklı acaba duyularüstü 

alana ilişkin olarak da bilgi sahibi olabilir mi? İnsan aklının sınırlarını belirlemeye 

çalışan Kant burada deneye dayanmayan, zorunlu olan ve bilgimizi genişleten yargıların 
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mümkünlüğünü sorgulamıştır. Söz konusu sorgulamayı da matematik, doğabilimi ve 

metafizik olmak üzere üç bilim üzerinde göstermiştir. Matematik ve doğabilimi için 

sentetik a priori yargılardan bahsetmek olanaklı olurken, metafizik için Kant bir 

kesinlikten bahsedemez. Burada Kant şu soruyu sorar: “Bir bilim olarak metafizik nasıl 

mümkündür?” (Kant, 2005: 109). Kant için metafik bir bilim değilse bile, doğal bir 

yatkınlık olarak gerçekten var olmaktadır. Çünkü insan kendisindeki bir gereksinimin 

itmesi ile böyle sorulara meğil gösterir.  

Kant‟ın Salt Aklın Eleştirisi’ne dair düşünceleri ile ilgili olarak Levinas, her ne 

kadar neyi bilebilirim? sorusunun sonluluğa, varlığa işaret ediyor olmuş olsa da, bizim 

birşeyi bilebilmemiz için gerekli olan kategorilerin verilerinin oluşumunun varlık 

yüklemini almayan aşkın ideale bağlı olduğunu söylemiştir (Levinas, 2011a: 60). 

Böylelikle Kant‟ta varlığın ötesine gitmenin mümkün olduğunu söyleyen Levinas, bu 

durumu [...] öznelliğin ve fenomenin sonlu varlığının bağrında rasyonel, a priori bir 

umut olarak ifade etmiştir (Levinas, 2011a: 64).  

Dolayısıyla Levinas, Batı felsefesinin başlangıç olarak varlığı düşünüp onun 

üzerinden varolan her şeyi temellendirme fikrine karşı çıkmıştır. Çünkü varlık kelimesi 

bir boşluğa karşılık gelip, bu boşlukta bizzat felsefenin boşluğu olmaktadır (Levinas, 

2011a: 74). Başlangıç olarak varlığı düşünmenin rasyonel düşüncenin ürünü olduğunu 

ve bütün düşünce tarihinin bilme ile varlığı özdeş olarak tuttuğunu söyleyen Levinas‟a 

göre bilgi, varlığın tezahürüdür (Levinas, 2011a: 156). Böylelikle Levinas idealist 

felsefeye, bütünüyle, “varlığı varlıktan olmayan bir şey üzerine kurmanın bir tarzı 

olmuştur” diyerek eleştiri getirmiştir (Levinas, 2005: 66). Bu durumda kapsayıcı bir 

bakış açısından farklı, aşkınlığı verecek başka arayışlara yönelen Levinas için bunu 

mümkün kılacak olan etiktir. Bu nedenledir ki ona göre ilk felsefe olarak ontoloji değil 

etik düşünülmelidir. Öyle ki etik ile başka türlü varolan yerine olmaktan başka türlü 
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olan‟dan bahsedilecektir. Çünkü “etik, bir doğa ontolojisinden kaynaklanmaz; onun 

zıddıdır, Varlığın ötesinde bir anlamı, Varlık-olmayan‟ın (me-on) ilksel bir kipini 

olumlayan bir “meontoloji”dir, ontoloji olmayan‟dır (Levinas, 2010a:  274).  Levinas‟ta 

ilk felsefe olarak düşünülen etiğin nasıl serimlendiğine tezin ilerleyen bölümlerinde 

detaylı bir şekilde yer verileceğinden burada yalnızca yapılan bu kısa girişle 

bırakılacaktır. Filozof için etik ilk felsefedir; çünkü etik “Batı felsefesinin kendisini 

Varlığın ötesindeki aşkınlık ve başkalık boyutuna açmasına imkân verecek altın bir 

fırsattır” (Levinas, 2010a: 277).  

2.1.2. Varolansız Varolma: Il ya 

Batı düşüncesine karşılık birlik içerisinde yitmeyen bir çoğulluk anlayışını 

benimseyen Levinas, var olmadan ayrı olarak var olandan bahsetmenin mümkün olup 

olmadığını araştırır. Her şeyin ortadan kaldırılması ile geriye hiçlik mi kalır? sorusuna 

cevap olarak Levinas, bu hiçlik durumunda bile bir şeylerin olmaya devam ettiğini 

söylemiştir. Ve “olmanın bu kişisiz, anonim fakat söndürülemez olan ve hiçliğin 

derinliklerinde uğuldayan “içten içe yanıp tükenişini” ilya ya da Var olarak 

adlandırmıştır (Levinas, 2010b: 50). Levinas Var ile fiil olarak varlığı anlatır. Gözel, 

Levinas‟ın Var ile neyi kast etmiş olduğunu şöyle ifade eder: “Var, varlığın saf olayı, 

varlığın saf olgusudur, olay olarak varlıktır. Ve, böyle olmakla Var, varolan‟dan 

soyutlanmış varlığı yani “varolansız varlığı” ifade eder (Gözel, 2011: 58). Buna göre 

varolansız varoluşu anlatan Var alanında, bu varoluşu üstlenen ne bir şey vardır ne de 

bir kimse. “Il plest” (“[Yağmur] yağıyor”) veya “Il fait chaud” ([Hava] sıcak”) da 

olduğu gibi öznesi belirsizdir” (Levinas, 2005: 66). Her şey bu kişisiz olma tarafından 

ele geçirilir. Özne-nesne ayrımının ortadan kalktığı bu anonim istila bir perspektif 

yokluğunu içerir. Burada bir şey varolmaktadır fakat neyin olduğuna nüfuz 

edilememektedir. Olmak dışında hiçbirşey yoktur. “Varlığın esse‟si, var-olmamanın ta 

kendisine hâkimdir” (Levinas, 2010c: 148). Eğer deneyim terimi, ışığın tamamen 
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dışlanmasını içeren bir durum için geçerli değilse, biz gecenin Var‟ın tam deneyimi 

olduğunu söyleyebiliriz” (Levinas, 2001: 52) diyen Levinas‟ın Var‟ın durumuna ilişkin 

gece benzetmesine Blanchot‟da da rastlarız: 

Kendi dışında, bakışının ya da elinin değebileceği, kendi düşüncesine benzer bir şey 

vardı. Tiksindirici hülya. Çok geçmeden gece, ona, bütün gecelerden daha koyu, daha korkunç 

göründü; sanki gerçekten de gece, kendini artık düşünmeyen düşüncenin, düşünceden başka bir 

şey tarafından alaycı birşekilde nesne olarak ele alınan düşüncenin yarasından çıkmıştı. 

Gecenin ta kendisiydi bu. Gecenin karanlığını oluşturan imgeler Thomas'nın üzerine 

üşüşüyorlardı. Hiçbir şey görmüyordu ve bu durumdan bunalmak şöyle dursun, bu görme 

yokluğunu bakışının doruk noktası haline getiriyordu. Görmeye yaramayan gözü olağandışı 

boyutlar kazanıyor, ölçüsüz bir şekilde gelişiyor ve ufka yayılarak, gündüzü karşılamak için 

merkezine gecenin girmesine izin veriyordu. Bu boşlukta, bakış ve bakışın nesnesi birbirine 

karışıyordu” (Blanchot, 2015: 15-16).  

Levinas‟a göre perspektif yokluğuna işaret eden Var’ın alanında, bir 

güvensizlik içerisindeyizdir. Fakat bu güvensizliği doğuran neden, karşımıza ne zaman 

ne çıkacağına yönelik bir belirsizlikten ziyade karşımıza hiçbir şeyin çıkmaması, hiçbir 

tehdidin olmamasına yönelik sessizlik ya da dinginliktir. Burada artık belirli birşeyden 

söz etmenin olanağı yoktur. “Her şey her şeyin yerini tutabilir” (Levinas, 2010b: 52). 

Var alanında varolan (étant) ile varolma (étre) arasında ayrışmaz bir birlik olduğunu 

söyleyen Levinas‟a göre olmanın (étre) bu kesintisiz akışından kurtulmak mümkün 

değildir. “Saf varolmanın kaçınılmazlığı olarak vardır o” (Levinas, 2005: 66). Var‟ın bu 

her şeyde hüküm süren kuşatımı, onu duyu dünyasından ayrı tutmaktadır. Çünkü duyu 

zemininde yönelinen bir nesnenin öznede massedilmesi söz konusu olurken; burada 

yönelinecek herhangi bir şey söz konusu olmadığı gibi bir bilinçten de 

bahsedilememektedir. Yine herhangi bir şekilde duyuya, kavramaya olanak tanımayan 

Var alanında, varlığın ötesinden de ya da kendisini olumsuzlayacak dışsallıktan da 

bahsetmek mümkün değildir. Burada herhangi bir sığınak yoktur. Çünkü Var‟ın 

işleyişinde bir ismin mevcudiyetinden ziyade faili olmayan bir fiilleşme söz konusudur. 

İsmin olması ise bilincin, kendiliğin, bedenin ve dilin olmasına işaret etmektedir ki bu 

da Var‟ı kesintiye uğratmak olacaktır. Bu sebeple Levinas‟a göre Var alanı ben‟in 
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kendiliğine sahip olamamasını, kendilik-sizliğini anlatmaktadır. Bir türlü kendini 

çıkarıp kurtarmanın mümkün olmadığı bu durumu Levinas uykusuzluk haline benzetir: 

Uykusuzluk, uykusuzluğun asla son bulmayacağı bilincinden oluşmuştur, yani 

içinde bulunulan teyakkuz halinden kendini çekip çıkarmanın hiçbir yolu yoktur artık. Hiçbir 

amacı olmayan bir teyakkuz. İnsan ona çakılıp kaldığı anda, onun nerede başladığı ve nereye 

varacağı hakkında her türlü mefhumu yitirir. Geçmişe teğellenen şimdi bütünüyle bu geçmişin 

mirasıdır; hiçbir şeyi yenilemez. Daima aynı şimdidedir veya süregiden aynı geçmiştir. Bir tek 

hatıra bile bu geçmişten bir özgürleşme olurdu çoktan. Burada zaman hiçbir yerden çıkmaz, 

hiçbir şey uzaklaşamaz, kaçıp gitmez. Yalnızca uykusuzluğu işaretleyebilecek olan dışsal 

gürültüler, başlangıçları ve sonu olmayan bu duruma başlangıçları sokabilir. Kaçınılmaz olan 

bu ölümsüzlük, var‟a, öznesi olmayan varoluşa tamamıyla benzer (Levinas, 2005: 67). 

Hiçliği varlıktan ayrı bir şekilde ele alan Batı düşüncesine karşıt olarak 

Levinas, Var‟ın alanında hiçliği de mevcudiyet olarak ele almıştır. Levinas Var‟ın bu 

durumuna ilişkin benzer kavrayışı Herakleitos‟ta bulduğunu fakat “içinde iki defa 

yıkanılamayan nehir mitini değil, bunun Kratylos‟a ait versiyonunu yani içinde bir kez 

bile yıkanılamayan nehri düşündüğünü söyler (Levinas, 2005; 68-69). Çünkü burada 

artık hiçbir şekilde sabitlikten bahsetmek olanaklı değildir. Dolayısıyla hiçliği varlığın 

sınırı olarak düşünen Batı felsefesine karşı Levinas, Heidegger‟in hiçlikten duyulan 

kaygısının karşısına Var‟ın dehşetini çıkarmıştır. Heidegger‟de yalnızca bizatihi 

kendimin deneyimlemiş olduğu ve varoluşumun kesintiye uğratıldığı ölüm deneyiminin 

aksine Levinas düşüncesinde bir deneyim ya da bilgi olarak ele alınamayan ölümden bir 

varoluşun kesintiye uğratılması olarak söz edilememektedir. Heidegger‟de kaygının 

nedeni ölüm iken Levinas‟ta dehşetin nedeni ölememektir, ölümsüzlüktür. Var‟ın bu 

doluluğunda Levinas, intiharın dahi mümkün olmadığını söylemiştir. Ölmek istenilse 

dahi ölünemez. Çünkü burada böyle bir olanağa yer verilmemektedir. Levinas‟a göre 

Var‟ın bu dehşeti karşısında varoluşa bir anlam katma yolu olarak intiharı düşünmek, 

yalnızca trajikliği göz önüne sermektedir: 

Bu tasavvur, açılımlara izin vermeyen, kaçış imkânı bırakmayan hiçliksiz bir varlık 

mefhumunu desteklemekten müteşekkildir. Ve hiçliğin bu imkânsızlığı, varlık üzerinde sahip 

olunabilecek son egemenlik olan intiharı hâkimiyet işlevinden mahrum bırakır. Artık hiçbir 

şeye hâkim olunamaz, yani saçmalık içinde olunur (Levinas, 2005: 69). 
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Bu anlamda bütün meselenin “olmak ya da olmamak” ikileminde olmadığını 

söyleyen Levinas açısından asıl mesele, Var‟ın bağrında bir kurtuluş olarak görülen 

ölme ile bile hâlâ varlığın kesintiye uğratılamamasıdır. Ölüm, varlığın boğucu 

kuşatılmışlığını kıramamaktadır. İşte dehşeti doğuran neden de budur; kurtuluş olarak 

düşünülenin kurtaramamasıdır. Çünkü Var‟ın istilasından bir çıkış olarak görülen intihar 

ya da ölüm bir çıkış olamamaktadır. Ölüler yeniden dirilmektedir. Bu durumu Levinas 

Makbet‟ten alıntı yaparak şöyle yazar: “ve bu işlenen suçtan daha tuhaf” (Levinas, 

2001: 56). Dolayısıyla Var‟ın boğucu gecesinde bir saçma içerisindeyizdir ki bu 

saçmanın, anlamsızlığın nedeni olarak Levinas, ne ile karşılaşacağımızı bilmemekten 

ziyade karşımıza hiçbir şeyin çıkmamasını göstermektedir. “Belirli bir varlık yoktur; her 

şey her şeyin yerini tutabilir” (Levinas, 2010b: 52). Bir yandan kesintisizliğin sürüp 

giden hışırtısının doluluğu; diğer yandan ise hiçbir şeyin görüşe gelmediği boşluk: 

saçmanın, anlamsızlığın yeridir. Ne yaşamakta ne de ölmekte olduğumuz anonim 

varlığın alanında varlığa batmışızdır. Bu nedenle Var‟ın boğucu, sınırsız kuşatıcılığında 

Levinas‟ın tabiri ile dehşet içerisindeyizdir. Var’ın  alanın Tanrı‟dan ziyade Tanrı‟nın 

yokluğuna işaret ettiğini söyleyen Levinas‟a göre “ilkel insanlar, Vahiy‟den 

(Révélation), ışıktan tam anlamıyla öncedirler” (Levinas, 2010b: 54). Hiçbir şekilde bir 

açıklığın, kaçışın yer almadığı Var alanı ıstırabın, kötülüğün yeridir. Levinas açısından 

Var‟ın kötülüğünün nedeni ise dışardan hiçbir şeyle sınırlandırılamayıp, hiçlik de dâhil 

olmak üzere her şeyde hüküm sürmesidir.  

Levinas, Var‟ın bu boğuculuğundan  kurtuluşu özneliğin açığa çıkmasında ya 

da hipostazda bulacaktır. “Varolanın varolmasını üstlendiği olay olan” hipostaz 

(hypostase) (Levinas, 2005: 64) ile artık faili belli olmayan anonim Var alanından isim, 

kendine sahip bir ben ortaya çıkar. Böylece “varlaşmadan bir varolan, filleşmeden bir 

isim, kendi-sizleşme‟den bir kendilik peyda olur” (Gözel, 2011: 77). Bu anlamda 

hipostaz, özgürlüktür. Fakat Levinas‟a göre hipostaz bir taraftan her ne kadar anonim 
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varolmadan kurtuluşu, özgürlüğü ifade ediyor olsa da diğer taraftan ben‟in kendine 

zincirlenişi anlatır. Bu anlamda varolmanın bağrından kurtulan varolan “monad'dır, 

yalnızlıktır” (Levinas, 2005: 71). Bu nedenle varlıkla kendiliği özdeş olarak ele alan 

Levinas‟a göre varlıktan çıkış ya da kaçış, benin kendinden kaçışını anlatmaktadır:  

Ben‟in [moi] özdeşliğinde, varlığın özdeşliği acının formunda açığa çıktığı için 

zincirle bağlı olarak onun doğasını ortaya çıkarır ve kaçışa bizi çağırır. Böylece, kaçış 

kendinden çıkma ihtiyacıdır yani zincirin en radikal ve en değiştirilemez bağlamı olan 

kendisiyle dolu olan beni kırma ihtiyacıdır (Levinas, 2003: 55). 

Levinas söz konusu ben‟in bu yalnızlığını, kendisine batmışlığını dünya ile 

daha doğrusu dünyadaki şeylerle meşgul olarak biraz da olsa aşılacağını söylemiştir. Bu 

nedenle şimdi Levinas‟ın dünya içinde olmayı nasıl ele aldığına yer vermemiz 

gerekmektedir.  

2.1.3. Kendinden ÇıkıĢın Ġmkânı Olarak Dünya 

“Orada her şey güzellik, dinginlik  

Yalnız düzen, keyif ve zenginlik”  

                                  (Baudelaire 1998: 113) 

Hipostaz olayı ile birlikte kendine sahip olarak, Var‟ın hâkimiyetinden kurtulan 

ben‟in kendisiyle doluluğunu Levinas, maddesellik olarak adlandırmaktadır. Levinas 

için ben‟in kendine batmışlığından, maddiliğinden çıkmasını sağlayan şey ise dünyada 

olmasıyla daha doğrusu şeylerle meşgul olması ile gerçekleşmektedir. Ben, dünyada 

mevcut olarak bulunanlarla nasıl bir ilişki kurar? Bu ilişki yönelimsel midir? sorularına 

yanıt arayan Levinas “[...]varoluş çıplaktır çıplak olmasına ya, yine de mümkün mertebe 

usulünce giyinmek icap eder” (Levinas, 2005: 83) sözü ile ben ile kendi arasında bir 

aralığın olabilmesi için oyalanacak yemek, içmek, çalışmak, uyumak gibi 

gereksinimlerin bulunduğunu ifade etmektedir. Bunları dünya nimetleri olarak 

adlandıran Levinas, böylece Heidegger‟in bir gereçler bütünü olarak dünyayı ele 

almasına karşı  çıkmış,  dünyanın aletler toplamı olmaktan ziyade öncelikle nimetler 
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toplamı olduğunu söylemiştir. Dünyadaki yaşamımızın bu nimetlere göre belirlendiğini 

söyleyen Levinas açısından burada herhangi bir amaç gözetilmemelidir: 

Yemek yemek için yaşadığımızı söylemek belki doğru değildir, ama yaşamak için 

yediğimizi söylemek de doğru değildir. Yemenin nihai erekselliği besinde içerilir. Bir çiçeği 

kokladığımızda edimin erekselliği kokuyla sınırlıdır. Gezip dolaşmamız sağlık için değil, hava 

almak içindir. Dünyadaki varoluşumuzu niteleyen nimetlerdir bunlar (Levinas, 2005: 86-87). 

Dolayısıyla Levinas‟a göre, dünya ile kurduğumuz ilişki bir ereksellikten 

ziyade keyif almaya (jouissance) dayanmaktadır. Keyif almaya dayalı bir ilişkide ise 

nesneler başka bir şeyin hizmetinde olan bir araç olmaktan ziyade kendileri birer amaç 

olmaktadırlar. Kendilerinden keyif alınan şeyler böylelikle ben‟in mutlak anlamda 

olmasa da kendinden uzaklaşmasını sağlamaktadır. Böylelikle Levinas‟a göre dünya ile 

kurulan ilişki, yönelimselliğe dayanarak dünyanın, yönelinen ben‟de eritilmesi anlamına 

da gelmemektedir. Öyle ki keyif alma üzerine kurulan bir ilişkide ben, bir taraftan 

kendine dönerken diğer taraftan da dünya içerisinde yer alarak, buradaki nimetlerle 

oyalanıp kendine mesafe almaktadır. Bu anlamda keyif almayı bir anlamda duyum, ışık 

ve bilgi ile eş tutan (Levinas, 2005: 87) Levinas‟a göre, özne bu nimetler aracılığı ile 

maddeselliğinden kurtulmaktadır. Bundan dolayı kendi dışında olanı, kendinde soğuran 

ya da her şey üzerinde hâkimiyetini sürdüren Var‟dan farklı bir durumu gösteren dünya 

içinde bir varolan olarak ben, Levinas düşüncesinde iki farklı anlam içermektedir: İlk 

olarak geleneksel düşünceye uygun olarak ben, ışığın öznesi olarak ele alınmaktadır. 

Buna göre bu düşünce, kendisiyle olan yalnızlığını kırmasıyla birlikte her şeyin tek 

hâkimi olarak yalnızlaşan ben‟i ifade eder. Bununla ilgili olarak Levinas “aydınlatılmış 

bir nesne karşılaşılan bir şeydir, ama onunla karşılaşma tam da aydınlatılmışlığından 

dolayı, sanki o bizden kaynaklanıyormuşcasına gerçekleşir” der (Levinas, 2005: 88). 

Böylelikle ışık, bir bedene sahip olmak ile birlikte beden kazanmasının nedeni olan 

nesneyi kendine göre aydınlatmaktadır. “Akıl ve ışık, olanın olan olarak yalnızlığını 

tüketirler, onun her şeyin yapayalnız ve biricik referans noktası olarak olma yazgısını 

gerçekleştirirler” (Levinas, 2005: 89) diyen Levinas, bu anlayışa göre dünyanın, ışık 
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yoluyla anlam kazandığını söylemiştir. Levinas‟a göre bu anlayış solipsizme yol açar. 

Çünkü yönelen bilinç ile yönelinen bilinç arasında bir bağdaşlık kuran yönelimselliğin, 

anlamlılığın ön koşulu olarak gördüğü yönelinen nesneyi gün yüzüne çıkarması ile 

özneyi bu dünyanın hâkimi, efendisi kılmaktadır. Bununla ilgili olarak Levinas, “her 

deneyim, ne kadar edilgin, ne kadar konuksever olursa olsun, buyur ettiği varlığı derhal 

kendisi kurmaya girişir - verilmiş olanı kendi bağrından çekip çıkarmış gibi; 

beraberinde getirdiği anlamı ona ben veriyormuşum gibi” diye yazar (Levinas, 2010d: 

130). Buradan şöyle bir anlam çıkartılabilir; Madem ki bilinç yoluyla nesne anlam 

kazanıyor ve kaynağını benden alıyor o zaman dünyanın kendisinden önce gelen bir 

varlık olarak, bilinç tabanının olması ile ben o zaman dünyayı önceliyorum. Fakat böyle 

bir anlam çıkarmak Levinas‟ı yanlış anlamak olacaktır. Çünkü Levinas geleneksel 

düşüncenin düşünmüş olduğu gibi bilincin,  nesneler dünyasını öncelediği anlayışının 

tam tersi bir yönde tutum sergileyerek, dünyanın bilincin ön koşulu, zemini olduğunu 

söylemiştir. Bu da Levinas‟ın dünya içinde olmaya ilişkin ikinci tanımını vermektedir: 

Yaşadığım dünya, düşüncenin ya da kuran özgürlüğün basitçe mütekabili veya 

zamandaşı değildir, ama koşuldur; önceliktir o. Kurduğum dünya beni besler ve ben ona gark 

olmuşumdur. Besin ve „ortam‟dır o. Dışsallığı hedefleyen yönelimsellik, tam da bu 

hedeflemesinde kurduğu dışsallığa içsel hale gelerek yön/anlam değiştirir (Levinas, 2010d: 

130). 

 Dolayısıyla ben her ne kadar dünyaya anlam vererek onu kurmaya yeltensem 

de dünya bu verilen anlamın altına girmeye karşı direnç gösterir. Üstelik dünya, bilincin 

basitçe bağlılaşığı olmayıp, bilinci kuşatıp, bilincin bu yöneliminin bizzat koşulunu 

verir. Bu yüzden Levinas‟a göre dünya, kolaylıkla ışığın altında aydınlatılamaz bir 

fazlalık taşır. Bundan dolayıdır ki Levinas, dünyayı bir fenomen olarak ele alan 

Husserl‟in fenomenolojisini eleştirmiştir. Burada Levinas‟ın dünyayı nasıl ele aldığına 

dair düşüncesinin daha iyi anlaşılması için Husserl‟in düşüncelerine geçit yapmak 

gerekmektedir.  
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Kendisinin bir “öz araştırıcısı” olduğunu söyleyen Husserl, şeylerin kendilerine 

gitmekten yani saf olana, öz‟e ulaşmak için paranteze alma (epoche) yöntemini 

kullanmıştır. Öz‟ü elde etmek yani bilince özgün olarak verileni, ilk elde verileni 

görmek birdenbire mümkün olmayıp, birtakım aşamalardan geçmekle sağlanmaktadır. 

Kaynağa, mutlak olana ulaşabilmek ancak öznelliğin incelenmesi ile mümkündür; 

çünkü ben, dünyasal olan her şeyden önce gelmektedir. Bu yüzden özler‟e ulaşabilmek 

için öncelikle “doğal tavır alma” nın bir kenara bırakılması gerekmektedir. “Husserl, 

kimi uyanık kimi yarı uyanık, her gün içinde sürüp gittiğimiz bu yaşayışta takındığımız 

davranışa “doğal davranış” (natürliche Einstellung); bu davranışın özüne, dünyanın 

apaçık varolduğuna ilişkin sarsılmaz güvenimize de “doğal davranışın genel savı” 

(Generalthesis der natürlichen Einstellung) demiştir (Uygur, 1998: 41). Böylece 

alıştığımız nesnel dünyada ne varsa paranteze alınarak her zamanki bakışımızın dışına 

konmaktadır. Dolayısıyla bu yöntem ile dünyanın sarsılmaz varlığı, olduğu gibi 

kalmakta yalnızca bu varlığın anlamı değişmektedir. Ayraç içine alma yöntemi ile 

yalnızca nesneler dünyasını, başka benleri değil, kendimi de alarak nesnel dünya 

karşısında benimsemiş olduğum tüm tavırlarımdan vazgeçerim. Peki her şeye uygulamış 

olduğum bu yöntemden geriye ne kalmaktadır? “Husserl‟e göre her şeyi kapladığı 

sanılan evrensel parantez-içine-almanın dokunamadığı yepyeni bir „varlık-alanı‟geriye 

kalmaktadır: bu da, “absolut ben” dir, “salt ben”dir” (Uygur, 1998: 44). “Salt ben”, “salt 

bilinç” her şeye asıl anlamını vererek, tüm var olanlar kendisine göre anlam kazanır. 

Her şeyin kendisine göre olduğu “salt ben”, tasarlanabilen varlıklardan bambaşkadır. 

Husserl‟in her şeye anlam veren olarak ele aldığı salt ben/salt bilinç dünyayı da dünya-

fenomeni olarak içinde taşımaktadır. Husserl‟de “dünyalı olan her şey (alles Weltliche), 

her zamanlı-uzaylı varlık, benim içindir – yani benim için geçmektedir; bu da şöyle 

olur: ben dünyalı şeyi denerim, algılarım, hatırlarım, herhangi bir biçimde düşünürüm, 

yargılarım, değerlendiririm, isterim vs.” (Uygur, 1998: 56). 
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Bilincin Mutlak Varoluşu adlı yazısında Husserl‟in felsefesinde bilgi 

kuramından, varlık kuramına geçişin olduğunu söyleyen Levinas, Husserl‟in bilinç ile 

kast etmiş olduğu şeyin “gerçekte, bilinç için, var olmak bir öznel fenomenler dizisi 

içerisinde algılanmak anlamına değil, ama sürekli olarak kendinde mevcut olmak” 

anlamına geldiğini yazmıştır (Levinas, 2012c: 107-108). Burada bilincin karakteristik 

özelliği olarak yönelimselliğin düşünülmüş olduğunu söyleyen Levinas, Husserl için 

yönelimsel olmayan bilinçten bahsetmenin olanaksız olduğuna yer vermiştir: 

“Yaşantı” [bilinçli yaşam] kavramın kökeni “psişik edimler”in alanında bulunur. 

Gerçi bu kavramın genişletilmesi bizi edim olmayanları da kapsayan bir yaşantı kavramına 

götürdüyse de, onları edimlerle, kısacası bir bilinç birliğiyle eşgüdümleştirebilecek bir birlikle 

(Zusammenhang) ilişki öylesine özseldir ki böylesi bir şeyin eksik olacağı yerde “yaşantı”dan 

artık söz edemeyebilirdik” (Levinas, 2012d: 128). 

Buna göre Husserl düşüncesinde her şeyin temelini oluşturan salt bilinç kendi 

nesnesini de kendinde taşıyarak dünyayı anlamlandırmaktadır. Husserl‟e göre, 

fenomenolojik yöntemde algılanılan, ben‟in dışında olan birşey olarak dış dünyada 

bulunmaz, o artık algıya anlamını veren şeydir. Bu nedenle Husserl, tıpkı bir algı gibi, 

belli bir amaca yönelmiş zihinsel süreçlerin, kendi yönelimsel nesnelerine sahip 

olduğunu söylemiştir (Küçükalp, 2010: 87). 

Levinas, Husserl‟in her şeyi transendental bilince indirgeyen yaklaşımını, tıpkı 

klasik felsefede olduğu gibi bilincin dünyayı temellendirerek, önsellik taşıdığı şeklinde 

yorumlamıştır. Ve Husserl‟in dünyaya „temsil‟ eksenindeki bu yaklaşımın karşısına 

Levinas, „keyif alma‟yı koyarak karşı çıkmıştır. Levinas‟a göre Husserl‟in “yaşamda 

baskın rol oynayan, tüm bir bilinç yaşamı için temel teşkil eden ve tüm diğer biçimlerin 

zeminini temin eden yönelimselliğin biçimi” (Levinas, 2016: 82) olduğunu söylediği 

'temsil', ışık altında bir kavranırlılığa, kategorizeleştirilmeye dayanmaktadır. Böylelikle 

de bir içsellik-dışsallık ayrımı ortadan kalkıp, dışsal olanın/düşünülenin, içsel 

olana/düşünene dönüşümü gerçekleşmektedir. Oysa keyif alma, dünyayla kurulan bir 

ilişkinin tarzı olup, burada dünya nesnelerinin nimetlere dönüşümü söz konusu 
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olmaktadır. Bu anlamda Levinas, Husserl‟in temsili ön plana çıkarak nasıl da geleneksel 

düşüncenin hizmetinde olduğunu göstermiştir:  

Husserl‟de temsili zeminin kalması bir tesadüf değildir. Husserl‟in temsili olmayan 

durumlarda ortaya çıkardığı bu temsili zemin, herhangi bir dinginlikten ziyade, çokluk 

dolayısıyla bir birliğin özdeşleşmesinin hâlâ aktif olan aktifliğinden ibarettir. Geriye kalan şey, 

hem bir araya gelmedir – bu sayede bilincin içeriği, özdeşleşmiş, kimliğine yönelmiş bir 

şeydir- hem de hiçbir şeyin kaçmasına izin vermeyen bilincin berraklığıdır (Levinas, 2011a: 

206). 

 Buna karşılık Levinas‟a göre keyif alma ile ben‟in ihtiyaçları doğrultusunda 

dünya dönüştürülebilecek bir şeydir. Keyif almada, ben kendisine yeter olup, henüz 

başkasıyla karşılaşmayıp, kendisiyle özdeş olandır. Ama bu ben, kendisine yeterli 

olduğu için, tatmine ulaşmış, artık bir ihtiyacı kalmamış olduğu içindir ki başkasıyla 

karşılaşmayı, fazla olana yönelmeyi arzu etmektedir. On Escape adlı eserinde “ihtiyacın 

kökünde varlığın bir eksikliği yoktur aksine varlığın doluluğu vardır. İhtiyaç, sınırlı bir 

varlığın tamamen doluluğuna, tatminine değil, salınımına ve kaçmaya doğru yöneltir” 

(Levinas, 2003: 69) diye yazan Levinas‟a göre böylece keyif alma, varlığı aşmak 

anlamına gelmektedir.  

Dolayısıyla burada Batı düşüncesinde temsile, belli bir amaca yönelik olarak 

düşünülmüş bilincin yönelimselliğinin, Levinas düşüncesinde keyif alma ile nasıl 

kırıldığı görülmektedir. Kendi ile dolu ben‟in dünyada bulunma durumu ise bu özdeşliği 

bir nebze de olsa kırmaktadır. Fakat Levinas‟a göre her ne kadar dünyasallık ben‟in 

kendisi ile olan özdeşliğine mesafe koyuyor olmuş olsa da bu özdeşliğin tamamen 

kırılacağı yer etik alanda ya da Başka (autre) ile yüzleşince mümkün olmaktadır. Çünkü 

ona göre “keyif alma, varlığın formlarını üstlenmekten ziyade onları kırdığı için bir 

duygulanım olmakla birlikte aldatıcı bir kaçıştır” (Levinas, 2003: 62). 

2.2. Etik Çerçeve 

“Yaşam bizim değil, başkalarının, 

yaşam kimsenin değil, biz hepimiz 
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      yaşamız – başkaları için güneş ekmeği, 

      bütün başkaları için, ki bizleriz hep -, 

      ben başkasıyım ben olduğumda, 

      edimlerim başkalarının da olursa 

      benimdir en çok, kendim olabileyim diye 

      bir başkası olmalıyım”(Paz, 1963:60). 

Levinas, geleneksel düşüncede varolanın bilgisinin varlığa dayandırıldığından 

dolayı her şeyin varlığa göre temellendirildiğini söylemiştir. Peki bu genel kabulü yıkan 

bir şeyden bahsetmek mümkün olamaz mı? sorusunu filozof, etiğe işaret ederek 

olumlamıştır: 

Felsefi gelenek içinde etik, daima, öncelikle ileri sürülen ontolojik tabakayı 

kapsayan bir tabaka olarak tahayyül edilmiştir. Böylelikle Aynı‟ya, kendiyle özdeş olana 

gönderme yapar öncelikle. Fakat etik, dünyaya, varlığa, bilgiye, Aynı‟ya ve Aynı‟nın 

bilinmesine referanssız bir imleme getirmez mi?” (Levinas, 2011a: 131). 

Burada geleneksel bakışın sorgulayıcı bilincinin yerine bilincin sorgulamaya 

konulması görülmektedir. Bu duruma uygun olarak Levinas, ördüğünü söken Penelope 

örneğini verir. Ördüğünü sökmek, kurduğunu yıkmak ya da kendini sorgulamak, etiğe 

kapı aralamaktadır. Etiğin alanını insanlararası ilişki olarak ele alan Levinas‟a göre bu 

ilişki her şeyden önce içkinliğe dayanmamaktadır. Levinas‟ta etik, Başka (autre)
5
 ile 

ilişki anlamına gelmektedir. Fakat Levinas‟ın sözünü ettiği Başka ile olan ilişki, 

Heidegger‟in Miteinandersein‟dan farklıdır. Çünkü mit (ile) edatı ile birlikte olmak 

anlatılmaktadır. Aynı zamanda Levinas‟ın bahsettiği Başka ile kurulan ilişki 

karşılıklılığa dayanmaz. Bu anlamda bu ilişkiyi Levinas, Buber‟in “ben-sen” 

ilişkisinden de ayırmaktadır.  

Başka, hiçbir surette, benimle ortak bir varoluşa katılan başka bir ben değildir. 

Başka ile ilişki pastoral ve ahenkli hemhal olma (communion) ilişkisi değildir. Kendimizi onun 

yerine koyarak onu bize dışsal, fakat benzer olarak tanıdığımız bir sempati ilişkisi de değildir. 

Başka ile ilişki Gizem ile bir ilişkidir (Levinas, 2005: 102). 

                                                           
5
 Bazı Levinas çevirilerinde autre‟nin karşılığı olarak öteki kelimesi kullanılmaktadır. Fakat 

ötekinin anlamı bize bilinenin dışında, bambaşka olanı vermez. Aksine diğer varolana gönderme yapar ki 

bu da Levinas‟ın bahsetmiş olduğu ontolojik ayrımdan oldukça uzak kalmaktadır. Bu ayrımla ilgili olarak 

bkz.: Önay Sözer, “Emmanuel Levinas: Aynı-olan‟daki Başkası”, Zeynep Direk ve Refik Güremen 

(Der.), Çağdaş Fransız Düşüncesi, 2013, s. 122.  
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Başka’ya  doğru yönelimsellikten farklı olarak ve kendisine yeniden dönme 

olanağını bulamayan ben‟in ya da Aynı’nın hareketine Levinas, litürji der. Etiği işaret 

eden bu sözcüğün anlamının ise Levinas, “bir kişinin bir mevkide tamamen ücretsiz bir 

biçimde görev yapmasını ve üstelik kendi servetini de kişisel kazanç gözetmeden o 

görev uğruna harcaması” olduğunu söyler (Levinas, 2010d: 135).  

Levinas‟ın düşüncesinde yer edinen diğer önemli bir kavram da Başkası 

(autruı)’dır. Başkası, Başka’yı da içine alan genel bir kavram olmaktadır. Öyle ki Başka 

yalnızca ben‟den başka olan bir kişiye karşılık gelirken, Başkası Tanrı‟yı da içine alan 

daha genel bir kullanıma sahiptir. Mutlak Başka, Başkası’dır (Levinas, 2010ı: 122) 

diyen Levinas‟ın sözünü ettiği Mutlak Başka Tanrı olarak düşünülmüştür. Çünkü 

Başkası, ben ile olan ilişkisinde yukarıda, ötede ve karşılıklılığın sağlanamayacağı bir 

konumdadır (Güneş, 2009: 61). Bu yüzden Başkası sözcüğü aşkınlığı içeren bir 

kullanıma sahip olmaktadır. Bu nedenledir ki, Levinas‟ta ben ile kurulan asimetrik 

ilişkiyi vurgularken Başka yerine yer yer Başkası kavramını kullanmaktan 

kaçınmadığını göreceğiz. Öyle ki bu kullanımla ilgili olarak Levinas, “Başkası olarak 

başkası, bir alter ego değildir yalnızca; o benim olmadığım şeydir – Il est ce que moi, je 

ne suis pas. Bunun sebebi onun karakteri veya fizyonomisi veyahut da psikolojisi 

değildir, başkalığının ta kendisidir” diye yazmıştır (Levinas, 2005: 113). Bundan dolayı 

Levinas için Başkası ile kurulan ilişki varlıkbilimsel terimlerle açıklanamayacak bir 

fazlalık içererek, varlığın alanının kesintiye uğratıldığını anlatmaktadır.  

Böylelikle ilk felsefe olarak etiği temele koyan Levinas‟a göre etik, özünde 

aşkınlığı taşıyan olup, hakikatle ilişki kurmanın yoludur. Bu anlamda aşkınlıktan 

bahsedilebilinmesi için varlığın ötekisine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Levinas, 

varlığın ötekisinin ne anlama geldiğini araştırmıştır (Levinas, 2010c: 147). Platon‟un 

Sofist diyaloğunda varlık cinsinin karşıtı olan cinsin eksik olduğuna işaret eden Levinas, 



81 
 

varlığın ötekisine geçmek ile başka türlü olmayı değil varlıktan başka türlü‟yü 

varsaydığını söylemiştir (Levinas, 2010c: 148). Bu geçiş imkânını verecek olan ise 

ölüm değil etiktir. “Etik, olmanın bir uğrağı değildir; olmaktan başka türlü ve ondan 

evladır – ötenin bizzat imkânıdır etik” (Levinas, 2010f: 179) diyen Levinas, böylece 

varlıkbilimin önceliğine ilişkin olarak itirazını ortaya koyar. Buna göre başlangıç 

noktasına tekrar dönen Ulysses mitinin karşısına, İbrahim‟in öyküsünü çıkaran Levinas, 

asıl meselenin olmak veya olmamak arasında bulunarak aşkınlık arayışını bu iki kutba 

sığdıran, bunun sonucunda da varlıkbilimi ilk felsefe olarak kuran Batı düşüncesine 

yönelik şu eleştiriyi yapmıştır: 

Batı felsefesi, Başka‟yı açığa çıkarma ile birdir. Bu açığa çıkarmada Başka, varlık 

olarak tezahür etmekle başkalığını yitirir. Felsefe, çocukluğundan beri, Başka olarak kalan 

Başka‟ya karşı duyduğu dehşetle, önüne geçilmez bir alerjiyle maluldür. Bu yüzdendir ki her 

şeyden önce bir varlık felsefesi olagelmiş, varlığı anlama onun son sözü ve insanın temel yapısı 

olmuştur (Levinas, 2010d: 131). 

Böylelikle Batı düşüncesinin aksine Başka ile kurulan ilişkinin yönelimselliğin 

sınırlarına dâhil olmadığını söyleyen Levinas‟a göre Başka, ben‟in direncini, egoizmini 

tersine çevirecek olandır. Yüz’ün Ötesi adlı yazısında Levinas Başka’nın “[...] yoksulun, 

yabancının, dul kadının ve öksüzün çehresini taşıdığını, fakat anı zamanda benim 

özgürlüğümü kuşatacak ve doğrulayacak olan efendi”nin de o olduğunu yazmıştır 

(Levinas, 2010l: 655). Böylelikle “karşıma bir başka varolan değil, başkalığı 

koyuyorum” (Levinas, 2005: 117) diyen Levinas‟a göre Başka özneler arası 

bakışımsızlığı doğurandır. Böyle bir ilişkiyi Levinas öncelikle ölüm, eros üzerinden ele 

almıştır. Fakat ölümün cevapsızlık olduğunu söyleyen Levinas, dolayısıyla ölüm 

olayında başkalığın korunamayacağını belirtmiştir. Ölümün ardından Levinas aşkınlığı 

erosta arar. Fakat bu ilişkide ben her ne kadar kendisinden çıkmış olsa da kendisini 

tamamen terk etmeyecektir. Buna göre ben‟in kendisine dönmeden ve Başka’da 

erimeden ben‟in nasıl kendisinden başka olacağına yanıt olarak Levinas bu kez erotik 

alan içerisinde veludiyeti (doğurganlık) ortaya koyar. Doğurganlığın, kendisini çoklukla 
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karşıt kılmayan bir birlik sergilediğini ve bu birliğin çokluğu doğurduğunu (Levinas, 

2010l: 669) söyleyen Levinas‟a göre oğul hem bana yabancı hem de ben‟imdir. Burada 

doğurganlık artık bir öznelliği ifade etmeyip babalık hem bir özdeşliği taşır hem de bu 

özdeşlikten bir ayrımı ifade etmektedir. Fakat bu ilişkide de Levinas‟a göre ben, Başka 

olandan ziyade ben olan bir yabancıyla ilişki içinde olup yine kendi özdeşliğini 

korumaktadır. Sonuç olarak bunların hiçbirinin varlıktan çıkış ya da aşkınlık için yeterli 

olmadığını söyleyen Levinas için, böyle bir ilişki ancak sorumlulukla mümkün 

olacaktır. Bu öyle bir sorumluluktur ki karşısında ben asla kendi özdeşliğine, kendisine 

sığınamayacaktır. Şimdi burada Levinas‟ın etiğinin temel yapı taşları olan kavramlara 

yer vereceğiz. Bunlar ise ölüm, eros, sorumluluk, söylem, obsesyon ve son olarak 

adalettir.  

2.2.1. BaĢkalığın Formu Olarak Ölüm 

        “Ben toz ve külüm...” 

(Kutsal Kitap, 2001: 19) 

Ölümü bilgiden, deneyden bağımsız olarak düşünen Levinas‟a göre ölüm,  

geleneksel Batı düşüncesinde olduğu gibi varlık-hiçlik ikilemine göre 

değerlendirilmemelidir. Çünkü “her deneyimden daha eski olan ölümle ilişki, varlığın 

ya da hiçliğin vizyonu değildir” (Levinas, 2011a: 20). Bu nedenle Levinas, ölümün 

Heidegger‟deki gibi hiçliği hedeflemek olduğu fikrine karşı çıkmaktadır. Levinas‟a göre 

Heidegger düşüncesinde ölüm, kaygı ile ilişkilendirilmiş olup bu da hiçliğin kavranması 

anlamına gelmektedir. Bundan dolayı ölümde Heidegger‟i büyüleyen şey hiçliği 

düşünme olasılığını bulmuş olmasıdır (Levinas, 2011a: 69). Varlık ve Zaman’da, 

varlığın anlamının sorgulanmasını üstlenen dünya-içindeki-varlık olarak Dasein‟ın, 

Heidegger‟in kullanımıyla otantik bir kavrayışa ya da varoluşuna dair bir anlama sahip 

olup olmadığına, gündelik yaşam içerisinde cevap aranır. Olağan yaşam akışında Dasein 

herkes gibi varoluşunu sürdürür. Burada Dasein herkes gibi eyler, herkes gibi düşünür. 
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Heidegger‟in fırlatılmışlık, düşkünlük olarak betimlediği dünya içinde olma durumunda, 

otantik kavrayıştan bahsedilemez. Heidegger‟e göre böyle bir kavrayışa Dasein, ölümle 

birlikte erişir. Ölümle birlikte zamansallık yani geçici bir varlık olma durumu, artık-

şurada-var-olmama durumu ortaya çıkar. Çünkü ölüm geldiğinde Dasein‟ın varoluşu 

ortadan kalkacaktır. Fakat Dasein‟ın varoluşuna ilişkin gerçek bir anlama sahip olması 

ancak ölümle mümkündür. Buna göre ölümle birlikte Dasein, hem varoluşu kesintiye 

uğrayarak geçici bir varlık olduğunu hem de kendi eksikliğinin tamamlanması olarak 

varoluşunun anlamını anlamaktadır: 

 Dasein'da hep noksan bir şeyler vardır, ki onlar, onun kendi varlık imkânı 

bakımından henüz “gerçekleşmemiş” olduğu şeylerdir? Buna göre, Dasein‟ın temel 

konstitüsyonunun özünde, daimi tamamlanmamışlık yatmaktadır. 

Fakat Dasein kendi varlığı bakımından artık hiçbir şeyin noksan olmadığı bir 

“varoluşa” kavuştuğu anda artık-şurada-var-olmamakla eş hale gelmiş olur. Varlık 

noksanlığının ortadan kaldırılması, Dasein varlığının yok-oluşu demektir (Heidegger, 2011: 

251). 

Kaçış imkânının olmadığı ölüm karşısında Heidegger, Dasein‟ın korku, dehşet 

içinde değil endişe (havf) içinde olduğunu söyler. Endişenin nedeni ise bir gün kesin 

olarak öleceğimize dair kesinlik ile ne zaman öleceğimize dair olan belirsizlikte 

temellenir. Ölüme ilişkin hem bu belirsizlik ve kesinlik hem de paylaşılamazlık varlığın 

anlamına ilişkin kavrayışı sunar. Ölümün dünyada varolmakla birlikte taşındığını 

söyleyen Heidegger‟e göre, “ölüm Dasein‟ın hep bizatihi kendisinin üstlenmesi gereken 

bir varlık imkânıdır” (Heidegger, 2011: 266). Dolayısıyla ben kendi ölümümü bir 

başkasına devredemeyeceğim gibi bir başkasının ölümünü de asla üstlenemem. Böylece 

Dasein‟ın varoluşuna ilişkin hakikate sahip olacağı ölüm, paylaşılamayan, kaçılamayan 

bir yazgıdır. 

Heidegger‟de varlığın anlamının ortaya çıktığı, Dasein‟ın kendi hakikatine 

sahip olduğu ölüm karşısında Levinas, “Heidegger‟de ölüm özgürlük olayıdır” 

(Levinas, 2005: 97) diyerek burada aktif bir ben‟in söz konusu olduğunu belirtmiştir. 

Oysa Levinas ölüm karşısında aktiflik değil edilgenlik, pasiflik durumundan 
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bahsetmiştir. Çünkü ölüm karşısında ben‟in, kendi içselliğine indirgeyemeyeceği bir 

bilinmezlikle, gizemle ilişkide olduğuna Levinas Tanrı, Ölüm ve Zaman adlı eserinde 

şöyle yer vermiştir: 

[...]ölümden etkilenme duygulanımdır, pasifliktir, ölçüsüzlük yoluyla 

duygulanımdır, mevcut olmayan aracılığıyla mevcut olanın etkilenimidir, her mahremiyetten 

daha mahremdir, atom çekirdeğinin bölünmesine kadar, bütün a priori‟lerden daha eski a 

posteriori'dir, deneyime indirgenemeyen çok eski diyakronidir. Her deneyimden daha eski olan 

ölümle ilişki, varlığın ya da hiçliğin vizyonu değildir (Levinas, 2011a: 20).  

Heidegger ölümü, dünyada varolmanın sonu olarak düşünmüş olduğundan 

dolayı bir varlık tarzı olarak ele almıştır. Levinas‟a göre ise burada ele alınan ölüm, 

duygulanımdan ziyade temsil örneği olduğundan dolayı burada Aynı’nın özdeşliği 

korunmaktadır. Diğer bir ifadeyle burada “muamma fenomenden silinmiştir” (Levinas, 

2011a: 39). Bu nedenlerdir ki Levinas, ölümü varoluşun sonlanması olarak değil, bir 

kendine dönüşün imkânsızlığı olarak düşünmektedir.  

Bununla beraber Levinas düşüncesinde ölüm, Heidegger‟de olduğu gibi 

paylaşılamayan, yalnızca kendinin bir deneyimi olarak da düşünülmemiştir. Başkasının 

ölümünün üstlenilebileğini söyleyen Levinas‟a göre: 

Öteki yakınım olarak beni ilgilendirir. Her ölümde yakınımın yakınlığı, hayatta 

kalanın sorumluluğu, yakına yaklaşmasının harekete geçirdiği ya da duygulandırdığı 

sorumluluk ortaya çıkar. Tematikleştirme olmayan, imleyici olsa bile yönelimsellik olmayan 

endişe. Böylelikle her belirişe, her görüngüsel yana karşı koyan endişe; sanki duygu bu soru 

aracılığıyla, hiçbir ne'likle karşılaşmadan, ölümün bu keskinliğine doğru gidiyormuş ve saf 

anlamda olumsuz olmayan meçhulü bilgisiz yakınlık içinde oluşturuyormuş gibidir ve özellikle 

burada derinleştiği söylenebilir (Levinas, 2011a: 22).  

 

Levinas‟a göre başkasının ölümünde aynı zamanda devredilemez bir 

sorumluluk tarafından kuşatılmışlık söz konusu olduğu için yönelimsellik ters 

çevrilmiştir. Çünkü hayatta kalan bir suçluluk duygusu yaşar. Bu asla bir başkasına 

devredilemeyecek bir sorumluluktur. Böylelikle başkalık olarak ele alınan, bir muamma 

olan ölüm olayında, ben‟in özdeşliği ortadan kalkmakla birlikte, ölümün aşkınlığında 

bir ben‟in mevcudiyetinden de bahsetmek artık imkânsız olmaktadır.  
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Heidegger varlığın anlamına ilişkin kavrayışını ölümün yanı sıra zamanın da 

verdiğini söylemiş ve bundan ötürü de zamanı ölümle birlikte düşünmüştür. Bu nedenle 

Heidegger‟in varlık ile ilgili düşünceleri zaman kavramı için de geçerlidir. Buna göre 

nasıl ki varlık var değil, vardır ise; yine zaman da var değil vardır. Heidegger‟in zaman 

anlayışı yine metafizik düşünce geleneğince unutulan varlığın anlamı sorununa yönelik 

bir araştırmadır. Dasein‟ın seyrine göre zamanı ele alan Heidegger‟e göre, Dasein bir 

ağaç ya da taş gibi belirlenmiş bir olgu olmayıp, varoluşuna göre kendini belirler. 

Dasein‟ın varlığını tesis eden zamansallıktır (Heidegger, 2011: 428) diyen Heidegger‟in 

düşüncesinde varoluşun anlamını veren zaman, zamanı kavramlaştıran geleneksel 

felsefe gibi şimdiler dizisinden oluşan, ölçmeye dayalı bir zaman değildir. Örneğin 

Aristoteles‟e göre zaman “daha önce ile daha sonraya göre bir devinim /ölçme/sayısı ve 

sürekli” (Babür, 1996: 17). Aristoteles‟te hesaplanabilir olarak ele alınan zaman, geçmiş 

zaman artık olmayan şimdiki zaman olurken, gelecek zaman da henüz olmayan bir 

şimdiki zaman olarak, geçmiş ve gelecek şimdiki zamana göre belirlenmiştir. 

Hesaplanabilir, doğrusal bir zaman anlayışına karşı olan Heidegger‟e göre asıl zaman, 

ölümle birlikte anlaşılan zamandır. Dasein‟ın bir gün ölecek olacağının kesinliği ile ne 

zaman öleceğine dair belirsizliği içeren kaygısını üstlenmesi, varlığın anlamına ilişkin 

bir kavrayışa sahip olan Dasein‟ın doğumuyla birlikte karşılaştığı, kaçamayacağı yazgı 

olarak ölümün bilgisine sahiptir. Ve bu onun geçmişini oluşturur. Bir olay ya da bir 

olup bitme olarak ele alınamayan bu geçmiş, Dasein‟ın varoluşunu ortadan kaldırır. 

Varolanın son basamağını ortaya çıkaran bu geçmiş, zamanı verir. Heidegger‟de Dasein 

hiçbir zaman şimdide bulunmamaktadır. Dünyanın içine fırlatılan, varolanlarla birlikte-

varolmaya düşmüş olarak Dasein, varolmasına yönelik elinde imkânları bulunduran bir 

varoluştur. Bu söylediğimizi zamansal olarak ifade edecek olursak, Dasein‟ın şimdide 

geçmişini, ölümünü üstlenmesiyle varoluşu tamamlanarak geleceğe uzanır. Böylelikle 

de ölümle birlikte, en son varlık olanağı içinde olan Dasein artık zamanın içinde değil, 
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bizzat zamanın kendisi olur. Ölümle birlikte varlığa hâkim olacak olan Dasein için 

Heidegger aynı zamanda zamanın hâkimi olacağını da söyleyerek varlık ile zamanı bir 

arada ele almıştır. Heidegger‟in ifadesiyle: 

Zaman Varolmadır. Varolma benim şu andalığımdır; o kesin ama belirsiz geçmişe 

koşuda gelecekte olmaktaki şu andalık olabilir. Varolma her zaman bir olanaklı zamansal olma 

tarzı içindedir. Varolma zamandır, zaman zamansaldır. Varolma zaman değil, zamansallıktır. 

Temel ifade şu: Zaman zamansaldır (Babür, 1996: 97- 98). 

Heidegger‟de ölüm ile hiçlik arasındaki uyumun sonucu olarak, zamanın da 

hiçlikle birlikte ele alındığını söyleyen Levinas‟a göre, Heidegger için “zamanın ölüm-

için-varlıktan başka bir anlamı yoktur” (Levinas, 2011a: 92). Levinas ise zamanın varlık 

ile bir arada düşünülmesinin olanaksız olduğunu söyleyip zamanın varlıktaki bir 

çatlaktan sonra meydana geldiğini yazmıştır. Bu da hipostaz olayıdır. Hipostazdan önce 

Var alanında zamandan bahsedilemez. Çünkü zamanın varlığa sokulmasına neden 

olacak bir varolandan yahut bilinç gibi bir kesiklikten bahsedilemez. Hipostaz olayında 

varolanın vücud bulması ile zaman varlığın içine girmiştir. Söz konusu hipostaz 

olayının bir şimdide gerçekleştiğini söyleyen Levinas‟a göre bu şimdi bir zamana işaret 

etmekten ziyade bir işleve sahiptir. Şimdinin bu işlevi ise kesintisiz akıştan kopmadır: 

Şimdi, tam da "kendinden itibaren"in (ἀ partir de soi ) gerçekleşmesinin bir tarzı 

olduğu içindir ki, daima uçup gitmedir, uçuculuktur. Eğer şimdi sürseydi, varoluşunu 

kendisinden önce gelen bir şeyden alır, ve bir mirastan yararlanırdı. Oysa o, kendinden 

kaynaklanan bir şeydir. Kendinden kaynaklanmak, geçmişten hiçbir şey almayarak 

mümkündür ancak. Demek ki uçuculuk, başlangıcın asli biçimidir (Levinas, 2005: 72).  

Levinas‟a göre her ne kadar zamandan hipostazla birlikte bahsedilmiş olsa da 

hipostazdaki şimdi, zamanın bir dilimi olduğu anlamına gelmemektedir: 

[Şimdi], adeta ontolojik bir şemadır. Bir yandan bir olaydır bu ve henüz herhangibir 

şey değildir; bir varolan değildir; fakat sayesinde bir şeyin kendisinden çıkarak meydana 

geldiği bir varolma olayıdır. Bir yandan bir fiil yoluyla ifade edilmesi gereken saf bir olaydır 

hâlâ; bununla birlikte, bu varolmada adeta bir değişim vardır; bir şey, bir varolandır bu çoktan. 

Şimdiyi varolmanın ve varolanın sınırında kavramak temel önemdedir – varolmanın işlevi olan 

şimdi, bu sınırda, varolana dönüşür çoktan (Levinas, 2005: 71-72). 

Buna göre Levinas zamandan ancak bir yüz yüzelik ilişkisi söz konusu 

olduğunda bahsetmenin olanaklı olduğunu söylemiştir. Çünkü gerçek zamanın 

öngörülemeyen, tasarlanamayan olması gerektiğini söyleyen Levinas, geleneksel 
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düşüncenin bu ihlâlini eleştirmiştir. Böylece Levinas zamanı ne Platon ve Aristoteles‟te 

olduğu gibi devinime dayalı olarak ele almıştır ne de Heidegger‟de olduğu gibi varlığın 

ufku olarak düşünmüştür:  

Ancak öngörülen ve tasarlanan gelecek, hakiki, otantik gelecek değil, olsa olsa 

geleceğin şimdisidir. Gelecek yakalanamayandır, başımıza gelen ve bizi ele geçirendir. 

Gelecek, başkadır. Gelecekle ilişki başka ile ilişkinin ta kendisidir. Yalnız bir süreden (durée) 

söz etmek bana imkânsız görünüyor (Levinas, 2005: 103). 

Dolayısıyla zamanı başka olan olarak ele alan Levinas‟a göre zaman, Başka ile 

ilişkidir. Levinas bu Başka’yı ise başka bir ben olarak, bir alter ego olarak düşünmez. 

“Başkası olarak başkası, bir alter ego değildir yalnızca; o benim olmadığım şeydir” 

(Levinas, 2005: 113). Bu anlamda Levinas zamanı Aynı’nın Başka’ya doğru boşalması 

olarak tanımlamıştır (Levinas, 2011a: 107). Burada başkalık ilişkisinin nasıl kurulması 

gerektiğini sorgulayan Levinas‟a göre başkalık ilişkisi, tarafların her ikisinin de 

kendiliklerini koruyacakları bir ilişki olmalıdır: 

Başka ile ilişki pastoral ve ahenkli hemhal olma (communion) ilişkisi değildir. 

Kendimizi onun yerine koyarak onu bize dışsal, fakat benzer olarak tanıdığımız bir sempati 

ilişkisi de değildir. Başka ile ilişki Gizem ile bir ilişkidir. Onun varlığı tümüyle kuran şey, 

dışsallığı veya daha doğrusu   dışsallık mekânın bir özelliği olduğundan, ve özneyi ışık yoluyla 

kendine gönderdiğinden     başkalığıdır (Levinas, 2005: 102). 

Bu nedenledir ki her iki tarafın da birbirini kaybetmediği bu başkalık ilişkisi 

karşısında, ben‟in mevcudiyetini ortadan kaldırmasından dolayı başkalığın yeri 

Levinas‟a göre ölüm olamamaktadır. Ve filozofa göre ölümü yenmek de yine bu 

başkalığı ortadan kaldıracaktır. Çünkü burada yine ben‟in iktidarı söz konusu olacaktır. 

“Ölümü yenmek bir ebedi yaşam sorunu değildir. Ölümü yenmek olayın başkalığıyla 

yine de kişisel olmak zorunda olan bir ilişkiyi sürdürmektir” (Levinas, 2005: 111). Bu 

anlamda her iki durumda da Levinas‟a göre bize başkalık ilişkisini ölüm 

verememektedir.  

 

2.2.2. BaĢkalığın Formu Olarak Eros 

“Tam tutacakken, ötesine geçersin  
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Ulaşmak istediğin şeyin.” 

(Süreya, 2013: 229) 

Levinas, ben‟in iktidarından söz edilmeyen bir ilişkinin mümkün olup 

olmadığını araştırmıştır. Söz konusu araştırmaya öncelikle ölümle başlayan Levinas, 

ölümün başkalığının geçersiz olduğunu söylemiştir. Çünkü ölümün başkalığı karşısında 

ben her ne kadar kendi yalnızlığından kurtuluyor olsa da artık burada bir ben‟nin 

mevcudiyetinden söz etmek de olanaksızlaşmaktadır. Ölüm geldiğinde artık ben yoktur. 

Bundan dolayı Levinas, başkalık ilişkisini ilk dönem eserleri olan Zaman ve Başka ve 

Varoluştan Varolana‟da eros olarak düşünmüştür. Buna göre başkalığın erosta 

bulunmasının mümkün olup olmadığını sorgulayan Levinas‟a göre aşk, Platon‟un Şölen 

diyaloğunda Aristophanes‟in anlatmış olduğu mitteki (Platon, 2012: 189d) gibi tek bir 

varlığın iki ayrı parçasının yeniden birleşimi anlamına gelmez. Buna göre tarafların 

birbirlerini kendilerinde massetmeden başkalık ilişkisinin  korunabilir olup olmadığını 

sorgulayan Levinas aşka ilişkin şu tanımı vermiştir:  

Eros ne bir mücadele, ne bir kaynaşım ne de bir bilgidir. Onun ilişkiler arasındaki 

istisnai yerini teslim etmek gerekir. O, başkalıkla, gizemle, yani gelecekle ilişkidir; o, her şeyin 

orada olduğu bir dünyada hiçbir zaman orada olmayan şeyle, her şey oradayken orada 

olmayabilen şeyle illişkidir. Orada olmayan bir varlıkla değil, başkalık boyutunun kendisiyle 

ilişkidir (Levinas, 2012b: 82). 

Buna göre Levinas‟ta aşk, ne Platon‟da olduğu gibi aşkın nesnesi olarak 

ideanın bilgisini elde etme amacına yönelik bir ereksellik içerir ne de Hegel‟in köle-

efendi diyalektiğinde olduğu gibi tarafların karşılıklılığına dayanan bir ilişkiyi ifade 

eder. Levinas‟a göre aşk, varlıkların aşılamaz ikiliğinden kurulur (Levinas, 2012b: 80). 

Aşk, Başka’ya kapı aralar. Sevilenin epifani
6
sinin dokunmada gerçekleştiğini söyleyen 

Levinas‟a göre dokunmada Başka olan, ben‟in içkinliğinde eritilmez, o bir kırılganlık 

olup burada Başka başkalığını yitirmez, sevgili olan sevilen gizemini korumaktadır. 

Levinas, okşamaya dayalı olarak kurulan bu erotik ilişkide gizemini hiçbir zaman 

yitirmeyenin ise dişi olduğunu söylemiştir: 

                                                           
6
 Kendini göstermeden gösteriş, belirmeden beliriş, anlamına gelmektedir. Sonsuza tanıklık, 

Eros‟un Fenomenolojisi, 2010, s.103, İstanbul: Metis Yay.    
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Dokunmanın yeraltı boyutundaki bu derinlik, onun, zarafetle özdeşleştirilmesine 

engel olur, her ne kadar dokunma, zarafete benziyor olsa da. Bu kırılganlığın ve anlam ifade 

etmeyişin ağırlığının -ki bu herhangi bir biçime sahip olmayan gerçeğin ağırlığından daha 

büyük bir ağırlıktır – eşzamanlılığına ve müphemliğine biz “dişilik” adını veriyoruz (Levinas, 

2010h: 104).    

Böylelikle okşamayı bir haz olarak düşünmeyen Levinas‟a göre okşama, bir 

açığa çıkarmayı ifade etmeyip o daima olarak bilinmeze doğru bir araştırmadır. 

Doyumsuz bir açlıktır, okşama. “Okşama, bir özgürlüğün rızasının veya direnmesinin 

ötesindekini, henüz olmayan‟ı, “hiçten az”ı arar” (Levinas, 2010h: 105) diyen Levinas, 

bu arayışta dişil olanın hem yakalanabilir hem de yakalanamaz olduğunu söylemiştir. 

Dişinin var olma tarzını diğer herhangi birşeyden farklı olarak ele alan Levinas‟a göre 

“ışık önünden kaçıştır o” (Levinas, 2012b: 81). Dolayısıyla Levinas, dişiliği ben‟in 

özdeşliğine doğru bir hareket olarak düşünmemektedir. Dişi Başka oluşuyla ben‟in 

hükümdarlığını ortadan kaldırmaktadır. Onun gizemi karşısında ben özdeşliğini 

yıkmaktadır. Fakat burada Başka olarak düşünülen dişinin, ben‟i tehdit eden bir varlık 

olarak düşünülmemelidir. Çünkü ben‟i konumundan eden dişi, bunu başkalığı ile gizemi 

ile gerçekleştirir yoksa üstün gücü ile değil. “Aşk bir imkân değildir, bizim 

inisiyatifimize bağlı değildir, nedensizdir, bizi istila eder ve yaralar ve yine de ben (je) 

onda hayatta kalır” (Levinas, 2012b: 82). Şehvet durumu olan doyumsuz açlık olan 

okşayışta gizli olanın örtüsü açılsa dahi o gizemini hiçbir zaman kaybetmemektedir. 

Böylece okşama daima artan bir açlıkla araştırmaya devam eder. Henüz olmayana 

yönelik duyulan bu arzu ise Başka ile olan ilişkiyi anlatmaktadır. Çıplaklığında hem 

dokunulan hem de elde edilemeyen dişi, Levinas‟a göre asla yakalanamaz olup daima 

bakire kalandır. Bu belirsizlik durumunu Var‟ın  dehşetine benzeten Levinas‟a göre her 

türlü deneyimden, bilmeden ayrı olan aşkta özneyi konumundan eden sevilen, varlık 

hiçlik kategorisinin dışında bulunan ve asla yakalanamaz olandır. Bu anlamda ele 

geçirilemeyenle ya da henüz olmayanla ilişki olarak aşk, gelecekle bir ilişki olmaktadır. 

Levinas‟a göre ben‟i geleceğe ulaştıracak bu ilişki ise velûdiyettir (fécondité). Filozofa 

göre ben‟in kendi özdeşliğinden çıkıp çoğul bir varoluşu elde etmesini sağlayacak olan 
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velûdiyettir ya da babalıktır. Işığın, bilginin alanının terkedildiği doğurganlıkta oğul, 

ben‟in geleceğidir. Fakat Levinas bu geleceğin Aristoteles‟in tohum örneğinde olduğu 

gibi maddede içkin olarak bulunan formdan farklı olduğunu düşünür. Burada oğul bir 

olanaktır. “Hem benim-olan hem benim-olmayan, bizzat-kendime ait bir olanaktır, fakat 

aynı zamanda Başkasının, Sevgilinin de olanağıdır- benim geleceğim, olanaklı olanın 

mantıksal özüne ait değildir” diyen Levinas‟ göre doğurganlık, işte “olanaklar üzerinde 

kurulan hâkimiyete indirgenemeyen, gelecekle böylesi bir ilişki”dir (Levinas, 2010a: 

666). Baba burada basit bir şekilde oğulun nedeni olarak düşünülmemekle birlikte oğul 

da babanın bir eseri olmamaktadır. Levinas‟a göre bir alter ego olarak düşünülmeyen 

oğul, hem ben‟dir hem de yabancı olandır. Levinas‟ta bu ilişki gerek nedenselliğe 

dayanarak gerekse de sempati kurularak ele alınmamaktadır: 

Aslında oğul, bir şiir gibi veya imal edilen bir nesne gibi basitçe benim eserim 

değildir; o benim mülkiyetim de değildir. Ne muktedir olma ne de sahip olma kategorileri 

evlatla ilişkiyi belirtebilir. Ne sebep ne de mülkiyet mefhumu velûdiyet (fecondité) olgusunu 

kavramaya olanak sağlar. Evladıma sahip (avoir) değilim, şu veya bu şekilde evladımımdır 

(être) (Levinas, 2012b: 84). 

Levinas‟a göre velûdiyet ilişkisi babanın oğulla birlikte tekrar etmesi değildir. 

Burada “evladımımdır” ifadesi ile Levinas, Eleacı birlik anlayışında olduğu gibi bir 

kaynaşımdan ziyade çokluğun korunduğunu söyler. Çünkü velûdiyette babanın oğula 

göre dışsallığı korunur. 

Bütün bu başkalık arayışlarında Levinas‟ın ulaşmak istediği hipostaz olayı ile 

kendi özdeşliğine batmış ben‟i bu durumdan kurtarmaktır. Başka deyişle ölüm-eros-

velûdiyet ilişkilerinde amaç birlik içinde yiten bir varolandan ziyade varolanın 

çokluğunu korumaktır. Böylelikle ilk dönem eserlerinde Levinas, erosu ben‟in kendine 

doluluğundan kurtarıp aşkınlığa ulaştıracak bir ilişki olarak düşünmüş olmasına rağmen 

Bütünlük ve Sonsuz adlı eserinde bu düşüncesini terk ederek, tarafların birbirlerini 

ortadan kaldırmadığı, ben‟in iktidarına dayanmayan olarak düşünülen başkalığı, artık 

etik alanda aramıştır. Çünkü Levinas‟a göre aşk kayıtsızlıktır, keyif alma ve çift kişilik 



91 
 

egoizm olduğu için onda  aşkınlıktan bahsedilemez (Levinas, 1991: 266). Burada artık 

bir ayrımdan bahsetmek zorlaşmaktadır. “Âşıkların cemaati, hissetmenin aynılığına 

dayanır” (Levinas, 2010h: 113) diyen Levinas‟a göre böyle bir aşk egoizmden başka 

birşeyi ifade etmez. Çünkü  burada ben sevgilinin ona sunduğu aşkı dolayısıyla da 

kendisini sevmektedir. Dolayısıyla aşk ben‟in kendi ile olan doluluğunu kırmasına 

rağmen iki kişilik bir egoizm oluşturarak seven ile sevileni kendi yalnızlıklarına 

mahkûm etmiştir. Böylelikle de Levinas, şimdiye kadar bireyler arasında düşündüğü 

başkalık ilişkisini yahut da varolanın ikiliğini bundan sonra toplumsal hayata uygular ve 

burada varolanın çokluğunu sorumluluk üzerinden ele alarak koruyacaktır. 

2.2.3. BaĢkalığın Formu Olarak Sorumluluk 

“Varlığın tarih boyunca insan tarafından fethi    işte özgürlüğün, özerkliğin ve 

Başka‟nın Aynı‟ya indirgenmesinin ulaştığı formül” (Levinas, 2012e: 135) diye yazan 

Levinas, Batı felsefesinin temele özgürlüğü koyduğunu söylemiştir. Platon‟un Sokratik 

doğurtma yöntemi, Descartes‟in ünlü düşünüyorum formülü bu özerklik felsefesinin 

örneklerini oluşturmaktadır. Yine burada Heidegger‟e de yer veren Levinas, 

“Heidegger, insanı özgürlüğe sahip olan değil de özgürlük tarafından sahip olunan bir 

şey olarak gördüğünde, insanın üstüne bir Nötr yerleştirir ki bu Nötr özgürlüğü 

aydınlatır aydınlatmasına ama onu tartışma konusu etmez” (Levinas, 2012e: 138,139) 

diyerek eleştirmiştir. Böylece Levinas‟a göre Batı felsefesinde ben‟in ya da Aynı’nın 

yeniden kendini keşfi ve özgürlüğe doğru bir atılımı söz konusu olmaktadır. Tanrı, 

Ölüm ve Zaman‟da “insanın esse‟si öncelikle conatus değil rehinedir, ötekinin rehinesi” 

(Levinas, 2011a: 25) diye yazan Levinas sorumluluğun, özgürlüğü öncelemesinin köken 

öncesine dayanmakla beraber bu sorumluluğun, özgürlüğün kaynağı olduğunu da 

söylemiştir.  
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Levinas‟a göre sorumluluk, ben‟in Başka‟ya doğru açılımı olup, 

yönelimselliğin, ben‟in egoizminin kırıldığını göstermektedir. Ben‟in iktidarını kıran ise 

yüz‟dür. Burada her şeyden önce Levinas‟ın yüz ile neyi kast etmiş olduğunu belirtmek 

onun felsefesinin doğru anlaşılması için önemlidir. Yüz‟ü dar anlamda ele almayan 

Levinas‟a göre yüz, gözlerin rengi, burnun şekli ya da yanakların kırmızılığı gibi 

fiziksel birşey olarak anlaşılmamalıdır. Buna göre ensenin de yüz‟ün bir tezahürü 

olabileceğini söyleyen filozof, yüz ile ilgili olarak bir söyleyişisinde şöyle konuşur:  

Yüzün epifanisi”yle birlikte, güzellik ya da çirkinlik, genç ya da yaşlı ölçütlerine 

göre, plastik biçimiyle yüz değil, özü gereği aldatıcı ve geçici görünümün ötesinde, biricik 

İnsan Sureti [face] boyutu içindeki yüz söz konusudur. İnsan yüzü, insanlığın izini ve yansısını 

olduğu kadar, zayıflığın ve bahtsızlığın acımasız hatırlanışını da kendi içinde taşır (Cheron, 

2015: 69).  

Levinas‟ın söz konusu ettiği bu yüz fenomenolojisi fenomen olmayan bir şeyin 

fenomenolojisidir (Direk, 2013: 204). Bu anlamda Levinas‟ın “saf deneyimdir, 

kavramsız deneyimdir” (Levinas, 2012e: 149) dediği yüz fenomeni asla dokunulan, 

görülen bir nesne gibi belirmez. Yüz artık ben‟in ontolojik tavrının kesintiye uğrayıp 

etiğin kapılarının aralandığını anlatır. Levinas için her türlü karşılaşmadan evvel olan 

yüz ile karşılaşma işte  ontolojinin değil etiğin ilk felsefe olduğunun göstergesidir.   

Başka olanla karşılaşıldığında, yüz bir efendi gibi ben‟in özgürlüğünü 

sorgulamaktadır. Başka olanın yüzü ile ben‟in kendine yönelik mevcudiyeti ortadan 

kalkarak, özerkliğe dayalı bir felsefenin yerini yaderkliğe bıraktığı görülmektedir. 

Benim başkalıkla karşılaşmam eksiklikten dolayı değildir. Bu nedenle Başka beni 

tamamlamaz, daha ziyade benim içkinliğimi kırar (Staehler, 2010: 32). Bu anlamda 

Levinas‟a göre Başkası’nın yüz‟ünde Gyges‟in aksine bir tutum sergilenmektedir. 

Ben‟in kendini saklayıp görmesi karşısında, ben‟in görmeden görülmesi söz konusudur. 

Burada ben, baştan başa sorumlulukla kuşatılmıştır. Fakat Levinas‟a göre bu, yüz‟ün 

ben‟in özgürlüğünü sonlandırdığı anlamına gelmez aksine bu durum ben‟in özgürlüğe 
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kapı aralamaktadır. Koşulsuz sorumlulukla Başka’nın yerine geçen ben‟in özgürlüğüne 

ilişkin olarak Levinas şöyle yazmıştır: 

Özdeşliğin ters döndüğü bu yerine geçmede, eylemin bağlılaşığı edilgenlikten daha 

edilgen bu edilgenlikte, işaret edilenin atıl edilgenliğinin ötesinde, kendilik kendisinden 

bağışlanır- beraat eder (absoudre). Özgürlük? İnisiyatiftekinden başka bir özgürlük. 

Başkalarının yerine geçmeyle, bizzat-Kendi ilişkiden kaçar. Edilgenliğin sınırında, bizzat-

kendi, edilgenlikten, ilişkideki bağların/terimlerin maruz kalmasının kaçınılmaz olduğu 

sınırlamadan kaçar: sorumluluğun mukayese götürmez ilişkisinde, başka artık aynıyı 

sınırlamaz, sınırlandığı tarafından taşınılır, desteklenir. İşte burada ontolojik kategorilerin, 

onları etik terimlere dönüştüren üst-belirlenimi gözükür. Bu en edilgen edilgenlikte, kendi, etik 

olarak, tüm başka olandan ve kendinden özgürleşir (Levinas, 2010m: 642).  

Dolayısıyla Levinas‟a göre Başka karşısında duyulan bu koşulsuz sorumluluk, 

özgürlüğü öncelemektedir. Yüz çıplaklığı ile ben‟e “Öldürmeyeceksin!” buyruğunu 

vermektedir. İzlerine ilk olarak Kant‟la karşılaşılan koşulsuz buyruk kavramı, Kant‟ta 

ben‟i özgürlüğe ulaştırmak için içerden gelen buyruğa bağlılığı ifade ederken, 

Levinas‟ta ödenmesi mümkün olmayan sonsuz sorumlulukla karşılaşan, ben‟in dışardan 

gelen buyruğa sadakati olarak görülmektedir. Bu anlamda Levinas sorumluluğu, 

koşulsuz itaat olarak düşünmez. Çünkü ben, buyurandan da sorumlu olmaktadır. 

Dolayısıyla Levinas etiğinde merkez kavram özgürlükten ziyade sorumluluktur. Üstelik 

bu öyle bir sorumluluktur ki hem asla kayıtsız kalınamayan hem de asla ödenemeyecek 

olan olduğu gibi aynı zamanda hem ben‟i konumundan eden hem de ben‟i 

biricikleştiren olanaktır. Çünkü ben, yüz‟ün karşısında asla ödenemeyecek ve bir 

başkasına asla devredilemeyecek olan borcun rehinidir. Yüz‟ün ben‟in iktidarını ortadan 

kaldıran bu sorgusunu Levinas, “İyi‟nin yarma hareketi” (Levinas, 2012a: 167) olarak 

adlandırmıştır. Yüz bu sorgusunu temsile dayanmadan çıplaklığı ile yapmaktadır. Bu 

anlamda yüz, ben karşısında egemenlik kuran, onu kendinde soğuran bir güç olmaktan 

ziyade zayıflıktır: 

Yüz bir sefalettir. Yüzün çıplaklığı, bir yoksunluk ve beni hedefleyen doğruluğunda 

(droiture) bir yakarmadır. Fakat bu yakarma bir taleptir. Alçakgönüllülük yüzde yükseklikle 

buluşur. Ve böylelikle de ziyaretin etik boyutu kendini duyurur (Levinas, 2010d: 138). 

 Sorumluluk karşısında ben‟in rızası dışında başkası için olma durumu, kendi 

olmayı  ifade eder. Bu durumda kendi olmak demek, başkası için olmak, ondan sorumlu 
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olmak, ona hesap vermek anlamına gelmektedir. Bu anlamda Levinas, sorumluluk 

karşısında özgürlüğü önceleyen Kabil‟in yanıtını
7
 kabul etmez. Çünkü sorumlu olmak 

demek, kardeşimin bekçisi olmak demektir. Ben, yüz‟ün bu çağrısı karşısında 

kulaklarını tıkayıp kayıtsız kalamamaktadır. Burada artık ben, kendini koruyacak her 

türlü sığınaktan çıkmış, üzerinden atamayacağı sorumluluğu üstlenmiş olmaktadır. 

Şiddet ve Metafizik adlı yazısında Derrida bu yüz yüzelik ilişkisini  “ışıksız cemaat 

değil, gözü bağlı sinagog değil, Platoncu ışıktan önce olan cemaat” diye tanımlamıştır 

(Derrida, 2006: 76). Böylelikle yüz‟ün çağrısı karşısında ben‟in yanıt verme 

zorunluluğu doğmuştur ki yersizliği işaret eden bu sorumlulukta ben ise seçen değil 

çoktan seçilmiş olandır. Bu nedenle Levinas‟a göre yüz‟ün çağrısı köken öncesini işaret 

etmektedir ve bu çağrı daha işitilmeden yapılmaya söz verilen bir çağrıdır. Yapmanın 

işitmeyi öncelediği bu durumu Levinas, Talmud‟dan aldığı alıntıyla şöyle anlatır: “Rab 

Simai şöyle öğretmişti: İsrailliler işitmeden önce yapmaya söz verdiklerinde, altı yüz 

bin melek indi ve her İsrailliye iki taç taktı; biri onu yapmak, diğeri işitmek için” 

(Levinas, 2011b: 53). 

Başka karşısında ben, her ne kadar sorumluluğu üstlenmiş olursa olsun asla bu 

sorumluluğu üzerinden atamayacak, suçunu azaltamayacaktır. İşte ben‟in başka 

karşısındaki bu edilgenliğinin Levinas, sonsuza tanıklık olduğunu söylemiştir. Bu 

anlamda sonsuz’u da, sorumluluk karşısında “daha en başta cevabı aşan aşırı bir talep 

olarak” tanımlamıştır (Levinas, 2010f: 185). 

                                                           
7
 Kabil (Kayin) ile Habil meselesi: Âdem karısı Havva ile yattı. Havva Hamile kaldı ve Kayin‟i 

doğurdu. “RAB‟bin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim” dedi. Daha sonra Kayin‟in kardeşi Habil‟i 

doğurdu. Habil çoban oldu, Kayin ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kayin toprağın ürünlerinden RAB‟ ba 

sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. RAB, 

Habil‟i ve sunusunu kabul etti. Kayin‟le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi suratını astı. RAB, 

Kayin‟e Niçin öfkelendin? diye sordu, “Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan, seni kabul etmez miyim? 

Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayin, 

kardeşi Habil‟e “haydi tarlaya gidelim” dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. RAB, 

Kayin‟e “kardeşin Habil nerede? Diye sordu. Kayin, “bilmiyorum kardeşimin bekçisi miyim Ben? Diye 

karşılık verdi. RAB, ne yaptın? Dedi, Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş 

kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün 

vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın (Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma, 2001: 5). 
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Böylelikle Başka‟nın yüzü karşısında ben, kendisini sorgulaması aracılığıyla 

hem içkinliğinden kurtulmaktadır hem de varlık alanından yükselmeye başlamaktadır. 

Çünkü Başka, ben‟in yönelimselliğine sığmayacak bir fazlalık taşımaktadır. “Başkasının 

yerleştiği yükseklik boyutu, başkasının ayrıcalığının oradan kaynaklandığı şu aşkınlığın 

yükselti farklılığı, varlığın ilk eğriliği gibidir. Başkası metafiziktir” (Levinas, 2012f: 

175) diyen Levinas‟a göre olmak ya da olmamak kutupları arasına sığamayacak 

aşkınlık, “kendini bil” öğretisinde olduğu gibi başka/ayrı olanı kendi içinde sindiren, 

bütünleyici bir anlayışa dayanmamaktadır. Burada Levinas‟a ben‟in Başkası’na karşı 

sorumlu olduğu gibi Başkası’da ben‟den sorumlu değil midir? diye sorduğumuzda, 

filozofun yanıtı “tüm İsrail birbirinden sorumludur” cümlesi ile başlar ve bu ifadeye 

göre başkasına karşı duyduğum sorumluluğa Başkası’nın sorumluluğu da dahil olup 

benim sorumluluğum başka birisinin sorumluluğundan hep bir fazladır, olmuştur 

(Levinas, 2010k: 217). 

“İyi‟nin Varlık‟a aşkınlığı, epekeina tes ousias, ikinci dereceden aşkınlıktır ve 

bu aşkınlığı, Olma‟nın Olan‟ı aştığı Heideggerci yoruma tâbi tutmak zorunda değiliz” 

(Levinas, 2010d: 132) diyen Levinas‟ın burada söz konusu ettiği şey arzudur. Levinas 

açısından artık varlığın hüküm sürdüğü bütünlük fikrine karşı “düşündüğünden fazlasını 

düşünen bir düşünce” (Levinas, 2012e: 145) olan sonsuz fikri yahut arzu ortaya 

çıkmaktadır. Başka deyişle burada bilincin, varlığın sınırları aşılmaktadır. Levinas 

bununla ilişkili olarak Platon‟un Parmenides diyaloğunda sözünü etmiş olduğu ifşa 

edilmemiş, varlığın ötesinde, varlıktan bambaşka olduğunu söylediği Bir‟i örnek olarak 

vermiştir (Levinas, 2010d: 132). Başka’nın ben‟e indirgenemez fazlalığı karşısında 

ben‟in bitmek tükenmek bilmeyen kendini sorgulaması sonsuzluğu getirmektedir. 

Levinas‟a göre ne bir amaçlama, ne bir görüş, ne bir irade, ne de bir yönelim (Levinas, 

2012g: 205) olan arzu, “kavranılamaz olanı, onun kavranılamazlık konumunu güvence 

altında tutarak kavramadır” (Levinas, 2010ı: 124-125). 
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Arzuyu ihtiyaçtan ayrı tutan Levinas, ihtiyacı ben‟in kendine geri dönüşü olup 

bu özdeşlikteki eksikliği olarak ifade ederken; arzu, bir eksiklik duyan ben‟den ziyade 

tatmine ulaşmış ben‟in durumunu Totality and Infinity adlı eserinde şöyle anlatır: 

Arzu mutlak Başka için arzudur. Açlığın, susuzluğun ve bütün duyuların ihtiyacının 

giderilmesine nazaran metafizik tatminlerin ötesinde başka'yı arzular. Orada uzun zamandır 

istenen amactan vazgeçirmek için beden tarafından herhangi bir jest mümkün değildir. Orada 

herhangi bilinen okşama tasarlamak ya da herhangi yeni bir okşama keşfetmek mümkün 

değildir. Tatminsiz arzu, tamamen uzaklığı, başkalığı ve başka'nın dışsallığını anlar (Levinas, 

1991: 34). 

Dolayısıyla Levinas‟a göre aşkınlığa ulaşma, ihtiyaç/eksiklik duyan değil 

tatmine ulaşmış ben‟le mümkün olacaktır. Çünkü ancak tatmine ulaşmış, doymuş bir 

ben arzu duyacak olandır. Bununla ilişkili olarak Levinas “arzu, bütün olan ve hiçbir 

şeyin eksikliğini duymayan varlıkta bir eksikliktir” (Levinas, 2012e: 146) diyerek 

eksikliğin ben‟den ziyade varlığın kendisinde bulunduğuna işaret etmiştir. Bu eksiklik 

ise köken öncesi eksikliğe, doyumsuzluğa dayanmaktadır. “Gerçek Arzu, Arzulananın 

tatmin etmeyip Arzu‟yu daha da derinleştirdiği bir şeydir. O, iyiliktir” (Levinas, 2012e: 

146) diye yazan Levinas için arzu, varlığın dışına çıkmanın, aşkınlığın imkânı 

olmaktadır. Levinas bu durumun “öncekinin sonradanlığı – mantıksal bir tersine 

çevirmenin saçmalığı- yalnızca hafıza ya da düşünce tarafından üretilmesi”nden farklı 

olduğunu söyleyerek (Levinas, 1991: 54), Platon‟da olduğu gibi geçmişte sahip olunan 

hakikatler alanı olarak betimlediği dünya özlemini anlatmadığını söylemiştir. Böylelikle 

bütünlük felsefesinin özdeşliğine karşıt olarak arzu, dışsallığı, upuygunsuzluğu 

anlatmaktadır. Levinas bununla ilişkili olarak Descartes‟in sonsuz fikrini örnek verir. 

“Descartes‟ta cogito, Tanrı olan Başka‟ya dayanır   ruha sonsuz fikrini koymuş olan, 

Platoncu usta tarzında önceki görülenin hatırlanmasını sağlamakla kalmayan, sonsuz 

fikrini öğretmiş olan Tanrıdır bu” (Levinas, 2012f: 174). Levinas, Descartes‟ta 

cogitonun bilinci kesintiye uğrattığının altını çizer. Sonsuzun düşünceye konuluşu ya da 

yönelimselliğin parçalandığı sonsuz fikri, Sokratik anımsamanın içkinliğinden farklıdır. 

Çünkü burada ben‟in içine yerleştirilmiş sonsuz fikri, ben‟in Başka karşısındakini 
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bütünlüğünü korumak yerine ben‟in özdeşliğini parçalar. Bu nedenle Levinas‟ın Tanrı, 

Ölüm ve Zaman‟da “Sokratesçi dünyada bir skandal!” olarak değerlendirdiği (Levinas, 

2011a: 209) sonsuz fikrine ilişkin olarak Descartes şöyle yazar:  

Sonsuzluğu doğru bir ideyle değil – durağanlığı ve karanlığı hareketin ve ışığın 

yadsınmasıyla anladığım gibi – sadece sonluluğun yadsınmasıyla tasarladığımı da 

düşünmemeliyim, çünkü tam tersine sonsuz tözde sonlu tözdekinden daha fazla gerçeklik 

bulunduğunu, bu yüzden de bende birşekilde sonluluktan önce sonsuzluk, başka deyişle 

kendimden önce Tanrı, idesinin var olduğunu açıkça görüyorum; zira eğer bende – onunla 

kıyaslayarak kendi doğamın eksiklik ve kusurlarını bileceğim – kendiminkinden daha yetkin 

bir varlık idesi mevcut olmasaydı, kuşku ve arzu duyduğumun, yani bende bir şeylerin eksik 

olduğunun ve yetkin olmadığımın, bilincine varmam nasıl olanaklı olabilirdi? (Descartes, 

2007: 41). 

Böylelikle Levinas‟a göre sonsuz fikrinde, düşünülenin düşüncenin sınırlarını 

aşmakta olduğu, azda çoğun ya da sonluda sonsuzun bulunduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla yönelimselliği altüst eden, sonra gelenin öncekini öncelediğini ya da başka 

olanın ben‟i temellendirdiği bu anlayışın Levinas, iyiye doğru bir gidiş olduğunu 

söylemiştir (Levinas, 2012g: 206). 

2.2.4. BaĢkalığın Dili Olarak Söylem 

        “Göz parlamaz; konuşur” 

(Levinas, 1991: 66). 

Levinas, “kendisiyle konuştuğumuz başkası, her şeyden önce varlığı içinde mi 

anlaşılmıştır?” (Levinas, 2010e: 81) sorusunun karşısına yüzün buyruğunu koyarak, 

dilin varlığın alanından başka bir alana nasıl ait olduğunu göstermiştir. Başkası’nın yüzü 

ile karşılaşmaya olanak veren ölüm olayında, bu yüz “öldürmeyeceksin!” buyruğunu 

bildirmektedir. Levinas‟a göre bu buyrukta ben‟in özdeşliğini kesintiye uğratan birşey 

bulunmaktadır. Bu nedenle Levinas ışığı, ele geçirmeyi varsayan görünün içkinliği 

karşısına, yüz‟ün aşkınlığını çıkarır. Yüz‟ün tezahürü ise söylemdir (Levinas, 2010d: 

137). Fakat Levinas‟ta söylem, Heidegger‟de olduğu gibi varlığın açılımını dile 

getirmez. Öyle ki “dil Varlığın evidir” (Heidegger, 2013: 5) diyen Heidegger,  insanın 

dilde ikâmet ettiğini belirtir; çünkü dil, düşünmenin kurucusu olan “Varlığın Açılımı” nı 

yerine getirir. Bu nedenle Heidegger‟e göre dil insanın bir etkinliği olmaktan ziyade 
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onun özüdür. Varlığın anlamı dil ile açığa çıkar; çünkü dil “Varlığın Varolma tarafından 

dillenen hakikatinin açığa çıktığı yerdir” (Çil, 2012: 71). Düşünmeyi de yine varlığın 

açılımı olarak ele alan Heidegger‟de böylelikle hem düşünme hem de dil, varlığın 

anlamını, hakikatini açığa çıkarması açısından önemlidir. Dilin özünün söz olduğunu ve 

sözün ise dile sahip olan Dasein‟in varoluşunu gerçekleştirdiğini, kendini açığa 

çıkardığını söyleyen Heidegger‟in bununla ilgili olarak düşünceleri şöyledir: 

Dasein kendini sözle dile getirir. Zira Dasein öncelikle kendini “içerideki” olarak 

dışarıya kapattığı için değil, dünya-içinde-varolma olarak zaten anlayarak “dışarıda” olduğu 

için kendini sözle dile getirir. Dile getirme zaten dışarıda-olmaklıktır, bir başka deyişle 

bulunuşun (haletiruhiyenin) şu veya bu suretidir (Heidegger, 2011: 171). 

Dolayısıyla sözün varlığın anlamını açığa çıkaran olması, Heidegger‟in varlık 

ve dil arasında kurmuş olduğu bağlantıyla tekrar karşımıza çıkarır. Varolanı anlamayı 

daima bu varolanın ötesinde bulunan evrenselin bilgisine bağlayan geleneksel aklın 

kuruculuğunun karşısına Levinas, dilin kuruculuğunu çıkarır. Düşüncenin 

egemenliğinde kurulan dilin yerine düşüncenin dile bağımlılığını temele alan Levinas‟a 

göre “söz özgün bir ilişki tarzıdır” (Levinas, 2010e: 81). Buna göre Heidegger‟in aksine  

söylem ya da konuşmanın görüyü kesintiye uğrattığını ve “dilin düşünceyi 

koşullandırdığını” söyleyen filozofa göre bu dil ise “fiziksel maddilikteki dil değildir, 

fakat Başka‟ya ilişkin aynı‟nın tutumu olarak dildir, Başka'nın temsiline indirgenemez, 

düşüncenin amacına indirgenemez, ...'nın bilincine indirgenemez olarak dildir” 

(Levinas, 1991: 204).  

Dolayısıyla bilincin içeriğini aşan dilde, Başka kendini sunmaktadır. Başka’nın 

yüzünün ben‟i yargılamasının sonucunda, ben kendini sorgulamaktadır ve haksızlık 

yaptığını anlamaktadır. Yalnız burada kendini sorgulayan ben‟in durumunu bir 

özeleştiri olarak düşünmek yanlış olacaktır. Çünkü burada bilince sığınan bir ben‟in 

yerinden edilmesi söz konusudur. Asimetrik bir ilişkinin kurulduğu burada Başka’nın 

yüzü ben‟i sorgular, ona emreder hem de ona öğretir. Bu anlamda Levinas‟ın yüz‟ünü 
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yalnızca bakış olarak düşünmek yanlış olup, yüz sözdür/dildir. “Konuşma bir 

öğretimdir, başkası Öğretendir, Muallimdir. Başkası ile ilişki olarak konuşma, benin 

kendini öğretime açmasıdır” (Gözel, 2011: 194). Mutlak Başka ise kendini yüz‟de 

ortaya çıkarmaktadır. Bir tema olarak ele alınamayacak olan bu  Başka yüz ile ben‟e 

buyurur. Levinas‟a göre yüz‟ün bu buyruğu varlıktan da önce, köken öncesi bir söyleme 

işaret eder. Bu varlığın hizmetinde olan dilin yahut da söylenen (dites) aksine, varlıktan 

başkayı, varlığın ötesini gösteren söyleme (le dire)‟dir. Levinas‟a göre gevezelikten 

ziyade tek bir sözün bile söylenmediği bu söylemede, Başka için olma işaret 

edilmektedir. Bu nedenle yüz‟ün bu emri, etik alanın varlığı öncelediğini 

göstermektedir. Totality and Infinity’de söylemin düşünceyi koşullandırdığını söyleyen 

Levinas‟a göre, burada “öldürmeyeceksin” buyruğunun kavrayıştan ziyade yüzün 

dışsallığını ifade eden bir anlama karşılık geldiğini bu nedenle de söylemin/konuşmanın 

özünün etik olduğunu belirtmiştir (Levinas, 1991: 216).   

Böylelikle söyleme, temalaştırmaya/içkinliğe karşılık gelen söylenenin aksine, 

ben‟in Başka‟ya maruz kalması, sorumluluğu üstlenmesi olarak Başka’ya ya da etik 

alana işaret etmektedir. Söylemede yönelimi ters yüz olan, konumundan edilen herhangi 

bir kavrayıştan daha fazla edilgen olduğunu söylediği ben‟in bu edilgenliğini Otherwise 

than Being or Beyond Essence adlı eserinde Levinas, şöyle ifade etmiştir:  

Kesin olarak söylemede kurulan komşu ile ilişkiyi sürdürmek, komşu için bir 

sorumluluktur ki başkasına yanıt vermek olan söyleme, insan hafızasında asla büzülmüş 

olmayan bu sorumluluk için artık herhangi bir sınır ya da ölçüt bulunmamaktadır ve 

özgürlüğün ve kaderin, benim tarafımdan asla doğrulanmayan, başkasının merhametinde 

bulunmaktadır. O, -edilgenlik, üstlenilmez- başka ile ilişkide ve paradoksal olarak saf 

söylemenin kendisinde, aşırı edilgenliğin görüşünü yakalamaktır. Söyleme eylemi, burada 

başka'nın özgür girişimleri için sorumluluk olan, başkasına maruz kalmanın aşırı edilgenliği 

olarak başlangıçtan tanıtılmaya katılacaktır. Bundan dolayı, orası yönelimselliğin altüst 

olmasıdır[...](Levinas, 2011c: 74). 

Levinas‟a göre yüzün buyruğu karşısında burdayım sözü, “beni, başka‟ya 

buyuran sonsuzun görkemine itaat” anlamına gelmektedir (Levinas, 2011c: 146). Başka 

türlü ifadeyle, Levinas‟ın dilin kökeni olarak kabul ettiği burdayım ile sorumluluk ilân 
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edilmektedir. Bundan dolayıdır ki Levinas‟a göre, dilde gerçekleşen öğretim, ben‟in 

içkinliğinden çıkarılamaz. Çünkü burada dışsallığın, içsellikte soğurulmasının 

gerçekleştiği görmenin aksine söylemde bu temalaştırmadan söz edilmemektedir. 

“Söylemin dışsallığı  içselliğe dönüştürülemez.  Muhatap içsellikte hiçbir yere sahip 

olamaz: o daima dışardadır” (Levinas, 1991: 295). Başka ile karşılaşmanın en iyi yolu 

olarak onun gözünün renginin dahi bilinmemesi gerektiğini söyleyen Levinas‟a göre, 

“sözsüz fakat elleri boş olmayan bir söyleme” olarak söylemede bir temalaştırmadan 

söz edilmeyip, söylem görüyü reddetmektedir: 

Söylem görüyü reddeder çünkü konuşmacı yalnızca kendi imgelerini sunmakla 

kalmayıp kişisel olarak konuşmasında yer alır ve bıraktığı her imgenin tamamen dışındadır. 

Dilde dışsallık, uygular, konuşlandırır, meydana getirir. Göstergesine katılan konuşmacı, tam 

da söylemle olan ilişkinin dışında elde edilen bir sonuç olarak dinleyenin sürdürmek isteyeceği 

anlam için yetersizdir. Söylemde bu mevcudiyet onu dinleyenlerin Sinngebung' una 

indirilemezmiş gibi. Dil, anlamlandırma tarafından Sinngebung' un sürekli üstünlüğüdür. 

Ben'in ölçülerini aşan bu mevcudiyetin biçimi, benim görüme yeniden çekilmez. Dışsallığın 

taşkınlığı, dışsallığı sınırlayan görmenin yetersizliği tamamen yüksekliğin boyutunu ve 

dışsallığın tanrısallığını oluşturur. Tanrısallık onun mesafesini korur. Söylem, Phaedrus' ta 

Platon tarafından kurulan ayrıma göre denk olanla değil Tanrı ile söylemdir (Levinas, 1991: 

296-297).    

Bundan dolayı söylemin “basit bir şekilde görünün (düşüncenin) değişimi 

değil, dışsal olanla özgün bir ilişki” olduğunu söyleyen Levinas‟a göre, dili kuran Aynı 

ya da ben değil, Başka olmaktadır (Levinas, 1991: 66). Bununla ilgili olarak Şiddet ve 

Metafizik’te Derrida, bir nesne gibi başkasının hakkında konuşulamayacağını, yalnızca 

onunla konuşulacağını ve ona hitap edileceğini, fakat bu durumun ise bir kategori ya da 

sözün vesilesi olmayıp, doğrudan sözün kendisi olduğunu yazmıştır (Derrida, 2006: 90). 

Bir muhatab olarak bu Başka ise Levinas‟a göre senden ziyade siz‟dir. Böylelikle 

konuşma bir monolog olmayacağı gibi diyalog da olmayacaktır. Çünkü burada yanıt 

veren bir dilden ziyade “efendim” diyen ben‟in konumundan edilmesi görülmektedir. 

Yoksulun, yetimin, dulun buyruğu ya da çağrısı karşısında söylenecek bir söz artık 

yoktur. Çünkü Sözer‟in ifadesi ile buyurmada, “buyurma”nın mutlaklığı olup, 

buyurmak bir konuda son, kesin söz sahibi olmak demektir ki, bundan dolayı buyruğun 

yerine getirilmesi gerekmektedir (Sözer, 2013: 125).  
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Böylelikle sonsuzun kendini yüz‟de ifade etmesine paralel olarak, söylem de 

sonsuzun tezahürü olmaktadır. Yüz‟ün bu dünyadan değil varlığın ötesinden geldiğini 

söyleyen Levinas‟a göre yüz‟ün buyruğu, hiçbir içkinliğe olanak tanımayan, en eski 

söylemdir. Çünkü herhangi bir buyruğun işitilmesinden önce itaat etme söz konusudur. 

Levinas Dört Talmud Okuması adlı eserinde sorumluluk ile söylem yahut da dil ile etik 

arasındaki bu bağı, etiğin varlığın alanından önce olduğunu ve onun dilin kökeni 

olduğunu göstermektedir: 

Sözün asli işlevi başkasıyla iletişim kurabilmek için sonucu olmayan bir oyunda 

belirli bir nesne tayin etmek değildir. Sözün asli işlevi üçüncü bir şahıs nezdinde başka biri için 

sorumluluk üstlenmektir. Konuşmak insanların çıkarlarını taahhüt etmektir [engager]. Dilin 

özünü sorumluluk oluşturacaktır. (Levinas, 2011b: 36). 

Dolayısıyla dilin özünü kuranın sorumluluk olduğunu söyleyen Levinas için 

söz, Başka ile iletişim kurmayı sağlayan bir araç olmaktan ziyade başkaları için 

sorumluluğu üstlenmek demektir. Bununla ilgili olarak Levinas, Talmud Okumaları adlı 

yazısında Talmud‟tan aldığı bir alıntıya yer verir: 

Rabi Yitz‟hak dedi: Her kim komşusuna sözle dahi sıkıntı verirse, (affolunmak için) 

onun rızasını almalıdır” çünkü Süleyman‟ın Meselleri, 6:13‟te denilmiştir ki: “Oğlum, 

komşuna kefil olduysan ya da bir yabancıya söz verdiysen vaadinin ağına düşmüşsündür, 

sözünün mahkûmu olmuşsundur. Mademki başkasının eline düştün özgürlüğüne yeniden 

kavuşmak için şunu yap oğlum. Git, ille de ısrar et, komşunu (ya da komşularını) zorla” 

(Levinas, 2010n: 691).  

2.2.5. Etik Özneliğin Temel Tarzı Olarak Obsesyon 

Yüz‟ün buyruğu karşısında ben, hem hiçbir zaman ödeyemeyeceği bir borçtan 

dolayı yerinden edilir hem de hiç kimseye devredemeyeceği bu sonsuz sorgu karşısında 

kendi olur, biricikleşir. Kendi olmanın en mükemmel yolunun başkası için olma 

olduğunu söyleyen Levinas için “öznenin öznelliği, zulüm ve işkencedir” (Levinas, 

2011c: 146). Her şeye tabi olarak, öznenin öznelliği bütün özgürlüklerden önce ve her 

şimdinin dışında köken öncesi duyarlıktır. Ben kendini başka‟ya buyuran sonsuz 

sorumluluğa itaat olan “burdayım” (me void) da suçlanır. Bununla ilişkili olarak 

“kardeşinden, onun özgürlüğünden bile sorumlu olacak kadar sorumlu olmak! Bu 

ancak, uyandıran yani öğreten, eğiten ve sınayan acı içinde gerçekleşen şiddetle 
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mümkündür” (Levinas, 2010j: 226) diye yazan Levinas, Dostoyevski‟nin Karamazov 

Kardeşler‟inden “Bizim her birimiz herkes için herkesten önce suçluyuz ve ben 

diğerlerinden daha fazla sorumluyum” sözünü alıntılar. Böylelikle Levinas için öznenin 

öznelliği “zulüm ve işkencedir” (Levinas, 2011c: 146). İşte bu nedenle Levinas‟a göre 

“kendi kendini kaybederekten yeniden bulma olgusunun ta kendisi” olan sorumluluk, 

travmatik bir durumu ifade etmektedir. Böylelikle geleneksel düşüncede olduğu gibi 

etiğin ereğinin mutluluk olduğu anlayışının karşısına Levinas  travma ile çıkmıştır. 

Kökten bağlanmayı işaret eden sorumlulukta, yüzün ikircikliği karşısında mutluluktan 

ziyade huzursuzluk söz konusu olmaktadır: 

[Sorumluluk] Ben'i kendiliği içinde, evrenin dayanağı olan, varlıktaki merkezi yeri 

içinde onaylar. Nihayet mutlu bir bağlanma söz konusudur, seçilmenin soyluluğundan başka 

bir şey olmayan ve mutluluk olduğunu bilmezden gelen çetin ve hoşnutsuz bir mutluluk, 

“toprağın uykusu tarafından” cezbedilen bir mutluluk. (“Ve bununla birlikte, Efendim, mutlu 

değilim...”) (Levinas, 2010ı: 122).  

Levinas bu sonsuz sorumluluk karşısında ben‟in, her türlü bağlamı önceleyen 

bu yükümlülüğe daha en baştan atanmış olduğunu söylemiştir. Öyle ki bu a prioriden de 

önce olan bu ilişkiye Levinas, obsesyon demiştir. Bilinci altüst eden, temalaştırmaya 

olanak tanımayan obsesyon durumu an-arşik bir hareket olmaktadır. Fakat anarşinin 

düzene karşı bir başkaldırı ya da bir düzensizlik olarak düşünülmesinin yanlış olacağını 

söyleyen Levinas‟a göre anarşi, ezadır (persécution) (Levinas, 2012h: 232). Çünkü 

burada hiçbir zaman ödeyemeyeceği ve asla kaçamayacağı borç karşısında ben‟in 

bilinci kesintiye uğratan, ben‟i edilgin kılan bir durum söz konusudur. Bunun üzerine 

ben‟in bu edilgin ya da çile halinin nasıl mümkün olduğunu sorgulayan Levinas‟a göre 

sorumluluk ya da etik bu imkânı olanaklı kılmaktadır. Başkasının Yerinde Olma adlı 

yazısında Levinas bu durumu şöyle ifade eder: “Bilincin, sayesinde, kendine hâkimiyeti 

daima sağladığı ve daima buyurduğu bir kendini-müdafaa‟yı [apologie] barındıran 

Logos‟u akamete uğratan bu Anarşi‟nin meta-ontolojik ve meta-lojik yapısı hiçbir öncel 

taahhüt tarafından temellendirilmeyen bir sorumlulukta, başkası için duyulan 
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sorumlulukta, yani etik bir durumda kendini duyurur” (Levinas, 2012h: 234). Böylelikle 

obsesyon hali, Başka‟ya karşı duyduğu sorumluluk karşısında yerinden edilen ya da 

varlığın dışına çıkan ben‟in durumunu anlatır. Çünkü “şeylere mahsus edilginlikten de 

edilgin bir edilginlik” (Levinas, 2012h: 248) olarak obsesyon, ben‟in bu sorumlulukla 

dolu olmasını anlatır. Başka’ya karşı duyulan bu ödenmez sorumluluğu Levinas, Nessos 

gömleğine
8
 benzeterek (Levinas, 2011c: 109), onun derinin içinde olduğunu 

söylemiştir: 

Büründüğü form içinde hiçbir biçimde rahat ve dingin olmayıp derisi içinde 

rahatsızdır: kendi ile tıka basa dolu olarak bizzat kendi [ağırlığı] altında boğulur; açıktır açık 

olmasına ama bu yeterli değildir; kendini kendinden söküp kurtarma, daha derinden, sonuna 

dek nefes alıp verme ve kendini yitirecek kertede kendinden olma mecburiyeti altındadır 

(Levinas, 2012h: 248).  

Burada artık yönelimselliğin tersine çevirildiği, sözsüz suçlama karşısında 

ben‟in durumu, bilincin etkisiz bırakıldığı,  cevap verilemeyen dipsiz bir edilginlik 

içinde olarak anarşik, kadim bir borçlanma içinde olarak travmatiktir. Bu anlamda 

Levinas açısından “kendisine vurana yanağını uzatma” Başka karşısında duyulan 

sorumlulukta duyulan ıstıraptan kefarete [expiation] geçmek olacaktır (Levinas, 2012h: 

249).  

2.2.6. Ontolojinin Talebi Olarak Adalet 

“İnsan yüz sayesinde iyiliğe 

mecburdur, ancak iyilik de yüzlerin 

çeşitliliği nedeniyle düşünceye 

mecburdur.” 

(Finkielkraut, 2012:117) 

                                                           
8
 Ovidius‟un Dönüşümler‟inin IX. kitabında, Nessus‟un ölümcül hediyesinin sonucu olarak 

Hercules‟in nasıl öldüğü anlatılır. Hikayeye göre gelini olarak Deianira‟yı kazandıktan sonra Hercules ve 

Deianira, eve doğru yönelirler ve Euenus nehrini geçmeleri gerekir. Nehrin sığ yerlerini bilen Nessus, 

Hercules yüzdüğü sırada Deianira‟yı taşımayı teklif eder. Herkules, geliniyle kaçan Nessus‟u görür ve 

onu arkasından vurur. Nessus kanını tutarak, öç almadan ölmem diyerek, kanla ıslanan gömleğini 

sevgisinin bir andacı olarak Deianira‟ya verir. Yıllar geçer. Deianira uzakta olan kocası Hercules‟in 

şöhretini duyar ve başkası ile evleneceğini düşünerek kıskançlık duymaya başlar. Bunun üzerine 

kocasının aşkını uyandırmak için ona gömleği gönderir. Ve Hercules gömleği giyerken tütsü vermek için 

ateş yakar. Ateş ise gömleğin içindeki zehirli kanı harekete geçirerek, gömleğin Hercules‟in derisine 

yapışarak onun yanarak ölmesine neden olur. (Ovidius, Dönüşümler, Çev. İsmet Zeki Eyuboğlu, Payel 

Yayınevi, 1994). 
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Levinas‟ın adalete dair düşünceleri onun sorumluluk anlayışı üzerinde 

şekillenmiştir. Levinas sonsuz sorumluluk fikri ile varlık alanından etik alana geçişi 

sağlamış olduğu gibi adalet fikri ile de etik alandan varlığın alanına geçmiştir. Buna 

göre etik alanda yüz ile karşılaşan ben arasındaki uçurumu, adaletle birlikte ortaya çıkan 

üçüncü kapatacaktır. Bu durumda üçüncü tarafın gelişi ile ben ve Başka arasındaki etik 

ilişki yerini terk etmektedir. Levinas‟ın sözünü ettiği etik ilişkide Başka karşısında 

duyulan sorumluluktan dolayı ben kendi özdeşliğinden çıkarak varlığını 

sorgulamaktaydı. Aynı zamanda bu sorgulama bir taraftan da bu ben‟i 

biricikleştirmekteydi. Çünkü ben, bu sorgu aracılığıyla ancak kendine sahip 

olabilmektedir. Yüz‟ün buyruğuna karşı kayıtsız kalamayan ben, köken öncesi olan bu 

sorumluluğu üstlenmek zorundaydı. Çünkü o bu yükümlülüğü seçmeden, varlığa 

gelmeden önce çoktan seçilmiş olandı. Fakat ben her ne kadar bu borcu omuzlamış olsa 

da bir türlü omuzundan atamamaktaydı. Çünkü çoktan geçip gitmiş olan karşısındaki 

sorumluluğu, ben üstlendikçe borcu da o kadar artmaktaydı. Bu da  Başka ile ben 

arasındaki ilişkinin ölçüsüzlüğe, asimetriye dayanmış olduğunu göstermekteydi. İşte 

Levinas Başka ile ben arasındaki bu “ilişkisiz ilişkiyi” simetrik hâle getirenin üçüncü 

yahut da adalet olduğunu söylemiştir. Ontolojik alanla teması kuran bu üçüncünün kim 

olduğu sorusuna karşılık olarak Levinas üçüncünün, Başka’dan farklı olduğunu ama 

onun Başka'nın komşusu olduğunu Otherwise Than Being or Beyond Essence‟ın şu 

sayfalarında vurgulamıştır: 

Üçüncülük üçüncü adamdan farklıdır, o başka'yı karşılaşan yüz yüze'yi, komşunun 

yakınlığını ya da yaklaşımını sekteye uğratan üçüncü taraftır. O, adaleti başlatan üçüncü 

kişidir” (Levinas, 2011c: 150). 

Başka için sorumluluk, sorguya dolaysız bir öncelliktir, o yakınlıktır. O, üçüncü 

taraf girdiğinde, sıkıntı ve sorun olur. Üçüncü taraf komşudan başkadır fakat başka bir 

komşudur, basitçe başka'nın arkadaşı olmayıp başka'nın komşusudur  (Levinas, 2011c: 157). 

Levinas‟a göre “adalet, üçüncünün, ben ve öteki arasındaki bu yakınlığı, 

kendisi için de talep etmesiyle ortaya çıkan bir sorundur” (Çırakman, 2012: 425). Bu 

anlamda Levinas, adaleti etik temel üzerinden değerlendirmiştir. Üçüncünün başkasının 
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gözlerinden baktığını söyleyen Levinas‟a göre böylelikle adalette Başka ile kurulan 

ilişki kesintiye uğratılmış olmaktadır. Burada artık Başka olarak değil bir başka Başka 

olarak karşılaşılan üçüncü ile kurulan ilişkinin Levinas, asimetriden ziyade simetriye, 

eşitliğe dönüştüğünü belirtmiştir. Adalet alanında artık etik alandaki gibi Başka 

karşısında duyulan sonsuz sorumluluk bulunmamaktadır. Başkasının üçüncü ile ilişkide 

olduğunu söyleyen Levinas‟a göre “üçüncünün sorumluluğunu ben üstlenemem. Ben 

yalnızca komşum/yakınım için sorumluyumdur (Levinas, 2011: 187). 

Böylece adalet alanında sonsuz sorumluluk fikri ortadan kalkmış olmaktadır. 

Yüz‟ün buyruğu olan söylemenin yerini söylenen almaktadır. Adalet bu anlamda ben‟in 

omuzlarındaki yükü azaltmaktadır. Bu da başkaları ile karşılaştırılabilir bir ben 

anlayışını doğurmaktadır. Fakat bu demek değildir ki adalet, sorumluluktan tamamen 

bağımsızdır. Bununla ilgili olarak “en yakını pas geçmek imkânsız olduğu sürece adalet 

adalettir” diyen (Çırakman, 2012: 426) Levinas‟a göre Başka’nın yerine geçen üçüncü, 

adalete, topluma, devlete  çağrı olması ile üçüncünün gelişi, toplumsal alanın kapılarını 

açmıştır. Burada adalet aracılığıyla Başka‟nın yüzü karşısında duyulan sorumluluğun 

travmatik durumu ılımlı hâle getirilmiştir: 

Temsilin dışında, başka için ve kendini taşıyan ben'in yerine geçen ılımlaştırıcı ya da 

ölçen adaletin düzeni üretilir. Adalet temsilin eşzamanlılığıdır. Böylece o, görünür ve bakılır, 

kendini sunan komşudur ve ayrıca oradaki benim için adalettir. Söyleme, söylenende 

yerleştirilir, yazılır, bir kitap, hukuk ve bilim olur (Levinas, 2011c: 159). 

Artık Başka için sorumluluğun yerini başkaları için olan sorumluluğun aldığı 

adalet, Levinas‟a göre bilincin yeri olup, karşılan yüz de komşu ya da yüzlerin yüzü 

olmaktadır. Bu da sonsuz sorumluluk karşısındaki yalnızca ben‟in değil başkalarının da 

ondan sorumlu tutulması ile ben‟in omuzlarındaki yükün hafiflediğini gösterir. 

Böylelikle sorumluluğun, simetrinin, karşılaştırmanın, hemzamanlılığın devreye girdiği 

adalete göre temellendirildiği bu alanda “etik, adalet üzerinden ontolojik olana 

damgasını vurmak için onu talep etmiştir” (Gözel, 2011: 281). 
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3. PLATON VE LEVĠNAS FELSEFELERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 

3.1. Ġlk Felsefe Sorunu 

Platon‟un düşüncesinin gelişiminde hocası Sokrates dışında, Herakleitos ile 

Parmenides‟in ve Pythagoras‟ın etkili isimler olduğunu çalışmamızın birinci bölümünde 

gördük. Buna göre Herakleitos‟un karşıtlar öğretisini alarak, onu varlıkbilim öğretisinde 

duyulur alanın karşılığı olarak düşünen Platon, Parmenides‟ten ise değişmezlik fikrini 

alarak, onun düşünülür dünyanın/idealar dünyasının karşılığı olduğunu söylemiştir. 

Böylelikle Platon‟un ontolojisi bu iki öğretinin ortasında bulunmaktadır. Bir taraftan her 

şeyin değişime, harekete karşılık geldiği görülür dünya, diğer taraftansa içinde 

değişimin, hareketin, bölünmenin olmadığı idealar ya da düşünülür dünya 

bulunmaktadır. Şimdi de Platon‟u kuramına götüren nedenlere yer verecek olursak, 

burada özellikle Sokrates‟in izlerinin ne kadar derin olduğunu görürüz. Sofistler doğa 

filozofları gibi evrenin ilk arkhe‟sinin ne olduğunu araştırmaktan ziyade insanı 

araştırmalarının merkezine yerleştirmişlerdir. Fakat sofistler nesnel, evrensel bir anlayış 

geliştirmek yerine kaosun, karmaşanın doğmasına neden olmuşlardır. İşte Sokrates, 

değerlerin altüst olduğu bu kaos ortamına sistemli bir bakış ile çıkmıştır. Böylelikle o, 

herkesin üzerinde anlaşabileceği tümel tanımları ahlâk alanına yerleştirmiştir. Ve 

Platon‟da hocasının etkisi ile evrensel doğruların peşine düşmüştür. Yalnız tek farkladır 

ki Sokrates‟in ahlâki alanla sınırlı tuttuğu tümelleri, Platon bütün evrene uygulamıştır. 

İdeadan Menon’da (1989: 72B) ve Kratylos’ta (389b) tikel şeylerin özü olarak, 

Devlet'te “aynı adı verdiğimiz değişik nesneleri hep birden içine alan” (596a) olarak ve 

“kendiliğinden güzel, kendiliğinden iyi olan [...]. Daha başka dediğimiz birçok 

şeylerden her birinin de değişmez bir tek varlığı” (507b) olarak bahseden Platon‟da 

böylece görülür ve düşünülür dünya arasında ontolojik birlikteliğin olduğu görülür. Ve 

buradan da felsefesinin çıkış noktasının ontoloji olduğu düşünülür.  
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Platon‟un idea tanımı ile vurguladığı varlık-varolan arasındaki bu birlikteliği 

Levinas eleştirmiştir. Levinas‟a göre Platon, varlık üzerinden varolanları 

temellendirmiştir. Platon‟un idea-idea ilişkisini araştırma konusu ettiği Sofist 

diyaloğuna baktığımızda, burada onun varolanın ve varolmayanın ne olduğunu 

aydınlatmaya yönelik bir çaba içerisine girmiş olduğunu görürüz. Ve burada Platon 

varolmayanın “varolan‟ın karşıtı değil, tersine yalnızca ondan ayrı-olan birşey” (257b) 

olduğu sonucuna ulaşıp, varolmayanın da varolanın sahip olduğu kadar varlığa sahip 

olduğunu vurgulamıştır. Platon‟un baba katli olarak yorumladığı bu anlayış ise bize 

Levinas‟ın Platon eleştirisinde haklılığını göstermektedir. Çünkü Platon‟da 

varolmayanın, varlıktan başka türlü değil, başka türlü varolan olarak ele alınması, hiçbir 

şekilde varlığın alanından çıkışın mümkün olmadığını göstermektedir. Bunun üzerine 

Levinas, varlık/nelik üzerinden dünyayı anlamlandırmamızın ne kadar doğru olduğunu 

sorgulamıştır. Böylelikle varlık-varolan bütünlüğünün yerine onların ayrılığını 

benimseyen Levinas‟ın felsefesinde aradığı, birlik ilkesinde yitmeyen çoğulculuktur. Bu 

nedenle Levinas, Platon‟da dâhil olmak üzere bütün Batı felsefesinin her şeyin temelini 

varlığa dayandırdığı bu anlayıştan kaçmaya çalışmıştır. Bu nedenledir ki Tanrı, Ölüm ve 

Zaman adlı eserinde anlam her zaman varlık olayı mıdır?, Varlık anlamın anlamı 

mıdır?” (Levinas, 2011a: 59) gibi soruları araştırma konusu eden Levinas, varlığa 

referans yapmayan bir anlam arayışı içinde olmuştur. Her şeyin ortadan kaldırılması ile 

geriye hiçlik mi kalır? sorusuna cevap olarak Levinas, bu hiçlik durumunda bile bir 

şeylerin olmaya devam ettiğini söylemiştir. Ve “olmanın bu kişisiz, anonim fakat 

söndürülemez olan ve hiçliğin derinliklerinde uğuldayan “içten içe yanıp tükenişini” 

ilya olarak adlandırmıştır (Levinas, 2010b: 50). Varolan (étant) ile varolma (étre) 

arasında birliği ifade eden olmanın (étre) bu kesintisiz akışından Levinas‟a göre 

kurtulmak mümkün değildir. Böylelikle varolansız varoluşu anlatan Var alanında 

herhangi bir isimden bahsetmek olanaksız olup yalnızca fiil hâlde işleyen bir varlık söz 
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konusudur. Çünkü “ismin, isim olarak varolanların ortaya çıkmasına izin vermeyen 

gayri şahsi bir işleyişi, bir husûlü, bir olayıdır Var” (Gözel, 2011: 58). Var‟ın bu her 

şeyde hüküm süren kuşatımı, onu duyu dünyasından farklı kılmaktadır. Çünkü duyu 

zemininde yönelinen bir nesnenin öznede massedilmesi söz konusu olurken; burada 

yönelinecek herhangi bir şey söz konusu olmadığı gibi bir bilinçten de 

bahsedilememektedir. Bu sebeple Levinas‟a göre Var alanı ben‟in kendiliğine sahip 

olamamasını, kendilik-sizliğini anlatmaktadır. Yine herhangi bir şekilde duyuya, 

kavramaya olanak tanımayan Var alanında, varlığın ötesinden de ya da kendisini 

olumsuzlayacak dışsallıktan da bahsetmek mümkün değildir. Burada herhangi bir 

sığınak yoktur. Öznesiz varolma durumunu anlatan il ya yahut da Var alanında Levinas, 

özne - nesne ayrımının ortadan kalktığını yalnızca olmak fiilinin gerçekleştiğini 

söylemiştir. Bununla beraber hiçliği varlığın sınırı olarak düşünen Batı felsefesine karşı 

Levinas, Heidegger‟in hiçlikten duyulan kaygısının karşısına Var‟ın dehşetini 

çıkarmıştır. Buna göre artık bütün meselenin “olmak ya da olmamak” ikileminde 

olmadığını söyleyen Levinas açısından asıl mesele Var‟ın bu kuşatıcı işleyişinde 

ölümün dâhi bir kurtuluş olamamasıdır. Ne yaşamakta ne de ölmekte olduğumuz 

anonim varlığın alanında varlığa batmışızdır. “Belirli bir varlık yoktur; her şey her şeyin 

yerini tutabilir” (Levinas, 2010b: 52) diye Levinas‟ın tasvir ettiği Var alanından 

kurtuluş, ancak özneliğin açığa çıkmasıyla ya da hipostazla gerçekleşebilmektedir. Bu 

anlamda Levinas için Var alanında gedik açan bilinç/özne etiğe girişte ilk adım 

olmaktadır. Böylece “varlaşmadan bir varolan, filleşmeden bir isim, kendi-sizleşme‟den 

bir kendilik peyda olur” (Gözel, 2011: 77). Bir diğer ifadeyle bilinç 

olmaklıkla/öznelikle tüm Batı felsefesinin varlık-varolan zinciri kırılmıştır. Fakat 

Levinas için asıl bu zinciri kıracak olan Başka’dır. Başka ile artık etiğin alanına girilir 

ve bu da düşünülenden daha fazlasını düşünme, başka türlü olanı değil varlıktan başka 
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olanı yani varlığın ötesine geçme imkânını verecek olanı ifade eder. Bu nedenle Levinas 

için ilk felsefe etik olmaktadır. 

Levinas‟ın gözünde Platon her ne kadar varlık-varolan arasında bir ayrım 

yapmadan bütün varolanları varlık üzerinden temellendirmiş/anlamlandırmış olsa da 

Platon‟un son dönem felsefesine baktığımızda onun idealar kuramının eleştirisine yer 

vererek bu birlikteliği bozduğu görülmektedir. Artık üzerinde kesin bir şekilde 

konuşamadığı idealar hakkında Platon, şüpheye düşmüştür. Başka deyişle birlik olarak 

düşünülen idealardan çokluk olarak varolanların nasıl çıktığı ya da bu varolanların 

varlık olarak düşünülen idealara nasıl katıldığı tartışma konusu olmuştur. Şimdiye kadar 

idea ve şey arasındaki ilişki yahut da varlık-varolan arasındaki ilişki tümel-tikel, pay 

alma ve taklit etme ilişkisi üzerinden açıklanırken artık bu açıklamalar yetersiz gelmeye 

başlamıştır. Platon söz konusu araştırmayı özellikle Parmenides ve Sofist’te  

yürütmüştür. Bu araştırmaya çalışmanın birinci bölümünde yeterince yer verildiği için 

burada yeniden üzerinde detaylı bir şekilde durulmayacaktır. Yalnızca şunu vurgulamak 

gerekir ki bu diyaloglardan çıkan sonuca göre ideadan artık Bir olarak bahsetmek 

imkânsız olmaktadır. Çözüm olarak çokluğu içinde yok etmeyen/massetmeyen bir birlik 

ilkesi düşünülmüştür ki bunu da sağlayacak olan varlığın ötesinde (epekeina tes ousias) 

bulunan İyi‟dir. Platon İyi‟nin varlıktan başka bir şey olduğunu Devlet’te “[...] iyi, hiç 

de bir Varlık değildir. Varlıktan çok daha parlak, çok daha güçlü bir şeydir” (509b) 

sözleriyle vurgulamıştır. Buna göre bütün felsefesinde mutlu bir yaşamın nasıl elde 

edileceğini  sorgulamış olan Platon için bu ancak İyi‟ye ulaşmakla mümkündür. İyi‟nin 

önemine ilişkin olarak Platon, Devlet‟te şöyle yazar: 

[...]En yüksek bilimin konusu, iyinin ta kendisi, ideasıdır. Doğruluk ve bütün öteki 

değerler, insanı iyiye götürürlerse, yararlı olabilirler.[...], bu iyi dediğimiz şeyin ne olduğunu 

kesin olarak bilmiyoruz. Bunu bilmeyince de, onun dışındaki her şeyi, ne kadar bilirsek 

bilelim, bir işe yaramaz (505a-b). 
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Buradan ulaşılacak çıkarıma göre Platon‟un felsefesinde ontolojinin yerine 

etiğin önceliği aşikârdır diyebiliriz. Çünkü varlığı aşan İyi, her şeyin tepesinde 

bulunmaktadır. Stahler bununla ilgili olarak “Parmenides için, hiçbirşey Varlık‟ın 

bütünlüğünün dışında değildir. Oysa Platon için, İyi bütün Varlık‟tan daha yüksektir, 

Varlık‟ın herhangi bütünlüğüne aşkındır ve bütünlüğü kırandır” diye yazmıştır (Stahler, 

2010: 18). En tepede bulunan artık varlıktan ziyade varlıktan pay almayan, varlığın 

nedeni olan Bir yani varlığın ötesinde bulunan İyi olmaktadır. Böylelikle varlığın 

ötesindeki İyi fikri, geleneksel düşüncenin totalitarizmini kırmıştır. Platon‟a göre 

varlığın ötesindeki İyi, düşünce ile kavranılmaktan ziyade düşüncenin sınırlarını 

göstermektedir. Platon bu İyi‟nin ne olduğunu açık birşekilde ortaya koyabilmek için 

Devlet‟te güneş benzetmesine başvurmuştur. Bu benzetmeye göre “görünen dünyada, 

göz ve görünen nesneler için güneş neyse, kavranan dünyada da iyi, düşünce ve 

düşünülen şeyler için odur” (508c). Buna göre güneş olmadan nesneleri 

algılayamadığımız gibi İyi olmadan da ideaları kavramak mümkün olmayacaktır. Fakat 

nasıl ki görme güneşle eş değer olmadığı gibi İyi de idealarla ya da varlıkla eşdeğer 

değildir. İyi bütün varlık skalasının ötesinde bulunur. 

Her ne kadar Levinas Platon‟u varlık-varolan ayrımı yapmamakla eleştirmiş 

olsa da onun aşkın İyi kavramını felsefesinin temeline koymaktan geri durmamıştır. 

Levinas, Descartes‟in sonsuz fikri gibi Platon‟da varlığın ötesinde bulunan İyi‟nin de 

mutlak başkalığa karşılık geldiğini söylemiştir. Levinas‟a göre Platon‟da varlığın 

ötesinde bulunan İyi, bütünlükle birleştirilmiş olmayan çoğulcu bir felsefeyi sunar. 

Levinas‟a göre varlığın ötesinde bulunan İyi, varlığı değil, sonsuzu, öteyi işaret 

etmektedir. Böylelikle Levinas açısından diyebiliriz ki varlığın ötesindeki İyi, 

bütünlüğün ötesinde, radikal bir aşkınlıktır. Bununla ilgili olarak Levinas Otherwise 

Than Being or Beyond Essence’te şöyle yazar: İyi, mevcut olamaz ya da bir temsile 

giremez. Mevcut olma benim özgürlüğümün bir başlangıcıdır ki oysa İyi özgürlüğe 
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sunulamaz; ben onu seçmeden önce, o beni çoktan seçmiştir (Levinas, 2011c: 11). 

Levinas‟ın varlığın ötesindeki İyi‟ye ilişkin bu ifadeleri bize sonsuz sorumluluk 

karşısındaki ben‟in durumunu çağrıştırır. Levinas‟ta Başka karşısında duyulan koşulsuz 

sorumluluk, özgürlüğü öncelemektedir. Yüz çıplaklığı ile ben‟e “Öldürmeyeceksin!” 

buyruğunu verir. Ve yüz‟ün buyruğu/çağrısı karşısında ben‟in yanıt verme zorunluluğu 

doğar ki yersizliği işaret eden bu sorumlulukta ben ise seçen değil çoktan seçilmiş 

olandır. Bu nedenle Levinas‟a göre yüz‟ün çağrısı köken öncesini işaret etmektedir ve 

bu çağrı daha işitilmeden yapılmaya söz verilen bir çağrıdır.  

Buradan varılan sonuca göre her iki filozof için de ilk felsefenin etik olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Staehler bununla ilgili olarak düşüncelerini şöyle ifade eder: 

Levinas için olduğu gibi Platon için de etik, felsefenin diğer alanlarına karşıt değil, 

onların temelidir (Staehler, 2010: 123). Çünkü burada görüyoruz ki her iki filozof için 

“ne yapmalıyız?” sorusundan ziyade “daha iyi bir yaşamın nasıl olanaklı olduğu” önem 

taşımaktadır. 

3.2. AĢkınlığın Ġmkânı Olarak Dünyada Olmaklık 

“Yalnızca yiyen bir özne başka-

için olabilir ya da anlamına 

gelebilir. Anlamlama, başka-için-

biri, yalnızca etten ve kandan 

varolanlar arasında anlamına 

sahiptir” (Levinas, 2011c: 74). 

Platon için dünya, bilginin nesnesi olmaktadır. İyi ve zevki birbirinden ayrı 

tutan Platon‟a göre “zevk, iyilik için yapılmalı yoksa iyilik zevk için değil (Gorgias, 

500a). Buna göre Platon‟un Phaidon‟da gerçeğe ulaşmada güçlükler doğuran neden 

olarak (66c), Devlet‟te insanı doğru yoldan ayıran bir şey olarak (413a-c), Mektuplar‟da 

ruhta üşengeçlik, utangaçlık ve yeğinlik uyandıran bir neden olarak (22-23) ve 

Timaios‟ta kötülüğün en büyük çekici gücü (2002: 82) olarak olumsuz birşekilde 

tanımladığı hazlar ya da zevkler, ancak aşırılığa kaçmayıp ölçülü olunduğu müddetçe 

kabul edilmiştir. Gorgias‟ta ölçüsüz, tutkuların başıboş bırakıldığı bir yaşamın 
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mutsuzluğu getirdiğini, tersinin ise mutluluğa yol açtığını (493e)  söyleyen Platon, 

burada hazzı iyi ile birlikte düşünen (495a) Kallikles‟in görüşüne karşı çıkarak, hazcı 

bir yaşamın yahut da sonsuz isteklerin peşine takılan bir yaşamın düzenden, ölçüden 

uzak olacağı için insanın da tanrının da dostu olmayacağını ifade etmiştir (507e). Ve 

yine Platon‟un Devlet‟te insanın içinde bulunan yanlardan biri olarak düşündüğü akılsal 

yanı, hesaplayan, ölçülü olan yan olarak; arzulayan yanı ise acıkmak, susamak, sevmek 

gibi ölçüsüzlüğe karşılık gelen yan olarak düşünmüş olması (439e) bedensel istekleri, 

hakikatin bilgisini elde etmede birer engel olarak görmesine işaret eder. 

Bu anlamda Levinas, Platon‟da dünyada olmaklığın, ereksellik taşıdığını, bu 

amacın ise bilginin nesnesi olan idealar dünyasına ulaşmak olduğunu söylemiştir. Her 

ne kadar Platon için görülür dünya aşkın İyi‟ye ulaştıran basamak olmuş olsa da burada 

hâlâ içkinliğin/yönelimselliğin korunduğu görülmektedir. Özellikle Devlet‟te yer verilen 

“mağara alegorisi”nde bunu görmek daha kolay olmaktadır. Burada Platon mağaranın 

içinde yanan ateşin ışığından, ışığın kaynağına ya da güneşe doğru yapılan bir 

yolculuğu anlatır. Bu anlamda Platon için varlığın ötesi olarak İyi, ışığa karşılık 

gelmektedir. Işığı yönelimselliğin kaynağı olarak ele alan Levinas ise güneşin ya da 

İyi‟nin kavranılır ışığının dünyada parlamasıyla Başka’nın tehdit altında olacağını 

söylemiştir. Çünkü ışık, ontolojinin aletidir. Buna göre Platon da var olanların, bir 

hakikat olarak ele aldığı ışıktan pay almalarına göre anlam kazanmalarını Levinas, 

“idealizmin derin hakikati burada yatar” (Levinas, 2005: 94) diye eleştirmiştir. Çünkü 

bu düşünceye göre hakikat arayışından başka önem arz eden hiçbir şeyin olmamakla 

birlikte burada tüm deneyim hatırlamaya dayandırılmış ve her şey ben‟in 

kavranılırlığına göre varolmaktadır. Levinas‟a göre bu anlayış bizi solipsizme 

götürmektedir. Çünkü yönelen bilinç ile yönelinen bilinç arasında bir bağdaşlık kuran 

yönelimselliğin, anlamlılığın ön koşulu olarak gördüğü yönelinen nesneyi gün yüzüne 

çıkarması ile özneyi bu dünyanın hâkimi, efendisi kılmaktadır. 
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Fakat burada bir not düşmek gerekir ki her ne kadar Platon‟da varlığın ötesinde 

bulunan İyi, güneş metaforuna benzetilmiş olsa da bu bağlantı ontolojiye ya da 

fenomenolojiye zemin hazırlamamaktadır. Devlet’te İyi nasıl ki varlıkların nedeni 

olmasına rağmen “varlıktan çok daha parlak, çok daha güçlü bir şey” (509c) olarak 

düşünüldüğü gibi güneşte bunun gibi “ışığın kaynağı” (508a) olmakla birlikte ışıktan 

başka bir şey olarak ele alınmıştır. Nitekim bununla ilgili olarak Şiddet ve Metafizik adlı 

yazısında Derrida, Levinas için de varlığın ötesinde bulunan İyi‟nin, yalnızca bütünlüğü 

aşmadığını, Varlık ya da Ben olarak Aynı‟nın nötr bütünlüğüne tabi olan ontolojinin ve 

fenomenelojinin tahribatının da aracı (Derrida, 2006: 69) olduğunu söyleyerek, 

Levinas‟ın Platon‟un İyi kavramını kucaklamış olduğunu göstermiştir. Bu anlamda 

Derrida, Platon felsefesinin bir ışık felsefesi olarak okunmasının nedeninin Platon değil 

onun mirasçıları olduğunu işaret etmiştir. Özellikle burada Husserl ve Heidegger ön 

plana çıkan düşünürler olmuşlardır. Bu nedenle Levinas‟ın, Platon‟a değil Husserl ve 

Heidegger‟den miras aldığımız Platonculuğa karşı olduğunu söyleyebiliriz (Bouwman, 

2013: 65). Husserl‟de her şeyin salt bilince göre anlamlandırılması, ışığın dünyasını 

göstermekle birlikte yine Heidegger düşüncesinde mitsein yapısı da ışık dünyasına 

aidiyeti anlatmaktadır. Bunun için Levinas‟a göre Başka, ışığın yokluğunu gösterir. 

Çünkü “başka‟nın benim yaşamımın gerçek bir anına indirgenmesi” olarak ışık, şiddete 

karşılık gelmektedir (Derrida, 2006: 119-120). Böylelikle Levinas için Başka‟nın 

tezahürü olan yüz, görünmek için ışığa ihtiyaç duymaz. Bir fenomen olarak 

düşünülmeyen yüz, bilincin yönelimselliğini kırmaktadır. Ben onu görmeden o beni 

görür.  

Fakat bu demek değildir ki Levinas için ışık tamamen göz ardı edilebilir. Işık, 

Başka ile karşılaşmak için bir geçittir. Bunun üzerine Levinas dünyada olmaklığa iki 

anlam yüklemiştir ki bunlardan ilki Platon‟un dünyaya yüklediği anlama karşılık gelir. 

Bir başka ifadeyle Platon gibi Levinas da dünyayı ışık/akıl/bilgi ile eş tutarak 
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yönelimselliği öne çıkarmıştır. Diğer anlam ise bu anlayışın tam karşıtı olup, artık 

bilincin önselliğini dünyaya yitirmesi söz konusu olmuştur. Çünkü dünyada olmaklık, 

ışıkla/akılla/bilgiyle aydınlatılamaz bir fazlalık taşımaktadır. Bu nedenle Levinas, dünya 

ile kurulan ereksel ilişkinin karşısına keyif almayı koymuştur. Ve bu keyif alma ise 

Platon‟da olduğu gibi nedensellik üzerine kurulu olarak değil, benim dünyadaki en eski 

meskenim olarak tanımlanmıştır (Staehler, 2010: 59). Bu anlamda Platon için ihtiyaç, 

yokluğu/eksikliği ifade ediyor olsa da Levinas için ihtiyaç/keyif alma, varlığı aşmak 

anlamına gelmektedir. Levinas Autrement qu'être, ou, Au-del  de l'essence adlı eserinde 

bu düşüncesini şöyle izah eder: “Yalnızca yemek yiyen bir özne başkası-için olabilir” 

(Levinas, 2011c: 74). Çünkü Levinas için başkası-için olmak, keyif almanın temelinde 

mümkündür. Yine şu nedenledir ki ben, yalnızca keyif aldığı zaman Başka tarafından 

rahatsız edilebilir ya da ağzındaki lokmayı ona verebilir. Dolayısıyla Levinas 

düşüncesinde kendinden bir çıkışın imkânı olarak ele alınan dünyada olmaklık, Platon 

düşüncesindeki gibi içinde bulunduğumuz dünyayı, hakikatin bulunduğu dünyanın bir 

kopyası olarak değerlendiren, bedeni de ruhun hapishanesi olarak görüp değersizleştiren 

anlayıştan oldukça uzaktır. Buna göre Levinas için ben‟in kendine batmışlığından, 

maddiliğinden çıkmasını sağlayan şey dünyada olmasıyla daha doğrusu şeylerle meşgul 

olması ile gerçekleşmektedir. Böylece dünyada olmaklık, ben‟in nefes aldığı yeri işaret 

eder. Bir an için içkinliğin kırılıp, aşkınlığın imkânı olan bu durumu Platon‟da da 

bulmaktayız. Görülür dünyada bulunan bedensellik/dünyasallık için Platon, Phaidon’da 

(83a) her ne kadar ruhun hapishanesi olarak söz etmiş olsa da Şölen‟de sonsuzluğun 

alanını açacak imkân olarak bahsetmiştir: 

Bu dünyanın güzelliklerinden başlayacaksın, hiç durmadan basamak basamak 

yüceliğe yükseleceksin, bir güzel bedenden ikisine, ikisinden bütün güzel bedenlere, sonra 

güzel bedenlerden güzel işlere, güzel işlerden güzel bilgilere, güzel bilgilerden sonunda bir tek 

bilgiye varacaksın: bu bilgi de o tek başına var olan salt güzelliğe varmaktan, asıl güzelin 

özünü tanımaktan başka bir şey değildir (211c-d). 
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Nitekim burada görülür ve düşünülür dünya arasındaki pay alma ilişkisi 

üzerinden görülür dünyanın önemini belirten Platon‟un bunun dışında tümel-tikel 

ilişkisi ve taklit etme üzerinden de dünyada bulunmanın önemine işaret ettiğine 

tezimizin birinci bölümünde yer vermiştik. Buna göre tümel-tikel ilişkisinde, tümel 

olarak düşünülen idealar, görülür dünyaya içkin olurken, taklit etme de şeyler ideaları 

ne kadar taklit ederse o kadar hakikate yakın olmaktaydı. Dolayısıyla Platon için, 

dünyada olmak kolaylıkla göz ardı edilecek bir durumu anlatmaz. Aksine bizi varlığın 

ötesine ulaştıracak bir basamak olmaktadır. Platon‟un Devlet‟te yer verdiği “diyalektika 

yürüyüşü” (532b) de bize bunu anlatmaktadır. Burada diyalektik yöntemin işleyişini 

mağara alegorisi üzerinden anlatan Platon, zincirlerinden kurtulmuş insanın öncelikle 

gölgelerden kuklalara ve ışığa, sonra gün ışığına ardından da en parlak ışığa, ışığın 

kaynağına bakışını çevireceğini söylemiştir (532c). 

Buradan varılacak sonuca göre her iki filozof için de dünyada olmak, varlığın 

ötesinin/aşkınlığın imkânını vermek için önem arz etmektedir. Platon için bunun nedeni 

yalnızca diyalektika yürüyüşünün ilk basamağı olması değil mutluluğun elde edilmesi 

için gerekli olmasından da kaynaklanmaktadır. Protagoras ve Philebus diyaloglarında 

hazlar hakkında olumsuz düşünmeyi bırakan Platon, özellikle Philebus‟ta hazları 

mutluluğun nedeni olarak ele almıştır. Burada Platon‟a göre ne sadece hazlara dayalı bir 

yaşam ne de sadece bilgeliğe dayalı bir yaşam mutluluğu verecektir, bu ancak karma 

yaşamda yani bilgelikle hazzın karışımının olduğu bir yaşamda gerçekleşecektir (22a). 

Bütün bu nedenlerle birlikte yeniden söyleyebiliriz ki her iki filozof için dünyada 

olmak, varlığın ötesine/aşkınlığa ulaşmak için önemlidir. Yalnız dünyada olmaklık, 

Levinas için bir an için ben‟i kendi özdeşliğinden kurtaran sebep olurken, Platon için 

varlığın ötesine ulaşmayı sağlayacak ereksel bir neden olmaktadır.  
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3.3. AĢkınlık Yolunda Ben’in Konumu: Pasiflik 

3.3.1. Ölüm KarĢısında Duyulan Pasiflik 

Ruhun ölümsüzlüğü ilkesini benimseyen Platon‟da İyi‟ye erişimin ya da 

aşkınlığın imkânı olarak öncelikle ölüm düşünülmüştür. Ölüm söz konusu olduğunda 

Platon‟un zamana ilişkin düşüncelerine değinmemek olmaz. Buna göre zamanı, 

ölümsüzlüğün imgesi (Timaios, 37) olarak düşünmüş olan Platon‟a göre duyulur dünya 

değişimin yaşandığı alan olup burada zamana ilişkin olarak vardı-vardır-varolacaktır 

ifadeleri kullanılırken, varlığın alanında yalnızca vardır ifadesinin kullanıldığını 

söylemiştir. O hâlde Platon‟un iki dünya arasında yaptığı ayrımı, zaman üzerinden 

zamansal olmayan ve zamansal olan ayrımında da bulunur. Öyle ki varlık zamansal 

olmazken, oluş dünyası zamansaldır. Fakat bu demek değildir ki zamanın kaynağı görü 

dünyasıdır; çünkü zamanın kaynağı ilk Tanrı‟nın örnek aldığı ideaların ya da varlığın 

alanıdır. Böylelikle Platon‟da zaman, varlığın alanına ait olmaktadır. Bu yüzden ölümü 

bir son olarak değil sonsuzluğa giriş olarak düşünen Platon için, ölüm korkulacak bir 

olay değil, hakikatlerin bilgisine kavuşmak için vuslattır. Sokrates‟in ölüm karşısındaki 

cesur duruşu da bize bunu anlatmaktadır. Fakat Platon burada her ne kadar ölüm 

karşısında duyulan korkunun yersiz olduğunu, ölümün son değil sonsuzluğa başlangıç 

olduğunu öne sürmüş olsa da bu konuda belirsizliğini de ifade etmekten çekinmez. Öyle 

ki Sokrates’in Savunması‟nda Sokrates‟in ağzından dökülen şu cümleler bunu 

anlatmaktadır: “Ayrılmak zamanı geldi artık, yolumuza gidelim: Ben ölmeye, sizler de 

yaşamaya. Hangisi daha iyi? Tanrıdan başka kimse bilmez bunu” (Sokrates‟in 

Savunma‟sı: 42a). 

Levinas ise ölümün Heidegger‟deki gibi hiçliği hedeflemek fikrine olduğu 

kadar Platon‟un “[...]belki ölüm bizi amaca dosdoğru götüren yoldur, çünki 

araştırmalarımızda ten akıl ile beraber oldukça, ruhumuz böyle kötü bir şeye bulaşmış 
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bulundukça isteğimizin amacı olan şeyi, yani hakikati hiçbir zaman elde edemeyeceğiz” 

(Eflâtun, 1943: 22-23) ifadesinde olduğu gibi hakikate ulaştırdığı ya da bir erekselliğe 

sahip olduğu fikrine de karşı çıkmaktadır. Çünkü Levinas için ölüm, bir 

bilinmemezlikle/gizemle/muammayla ilişkidir. Buna göre Heidegger‟de varlığın 

anlamının ortaya çıktığı, Dasein‟ın kendi hakikatine sahip olduğu ölüm karşısında 

Levinas, “Heidegger‟de ölüm özgürlük olayıdır” (Levinas, 2005: 97) diyerek burada 

aktif bir ben‟in söz konusu olduğunu belirtmiştir. Oysa Levinas ölüm karşısında aktiflik 

değil edilgenlik, pasiflik durumundan bahsetmiştir. Ölüm söz konusu olduğunda zaman 

konusunu Levinas için de göz ardı etmek olmaz. Levinas zamanı ne Platon ve 

Aristoteles‟te olduğu gibi devinime dayalı olarak ele almış ne de Heidegger‟de olduğu 

gibi varlığın ufku olarak düşünmüştür. Böylelikle Levinas zamanın varlık ile bir arada 

düşünülmesinin olanaksız olduğunu söyleyip zamanın varlıktaki bir çatlaktan sonra 

meydana geldiğini yazmıştır. Bir diğer ifadeyle Levinas için zaman, devinimsel bir 

anlayıştan uzak olup aşkın olanla ya da Başka ile dolayısıyla da ölümle/gizemle ilişki 

olmaktadır. Bu Başka’yı ise başka bir ben olarak, alter ego olarak düşünmeyen 

Levinas‟a göre “Başkası olarak başkası, bir alter ego değildir yalnızca; o benim 

olmadığım şeydir” (Levinas, 2005: 113). Başkalık ilişkisini her iki tarafında birbirini 

kaybetmediği bir ilişki olarak kuran Levinas‟a göre başkalığın imkânını, ölüm 

verememektedir. Çünkü ölüm karşısında ben‟in mevcudiyeti ortadan kalkmaktadır. Ve 

filozofa göre ölümü yenmek de yine bu başkalığı ortadan kaldıracaktır. Çünkü burada 

yine ben‟in iktidarı söz konusu olmaktadır.  

Böylelikle her iki filozof için de ölüm, bize varlığın ötesini açacak bir olanak 

gibi görünmüş olsa da her ikisi için de ölüm bilinmezliğin/gizemin yeri olarak kabul 

edilmektedir. Platon‟da ölüm, bir iyilik olarak tanımlanmış olsa da yine de 

bilinmezliğini korumaktadır. Özellikle Sokrates’in Savunması‟nda, ölüm karşısında 

korku duyanları Platon, sanki bu kimseler ölüm hakkında bir şey biliyor da bundan 
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dolayı korku duyuyorlar ya da başka bir ifadeyle bilinmeyeni bilir görünüyorlar, diye 

eleştirmiştir. 

3.3.2. Eros Durumunda Duyulan Pasiflik 

Platon‟a göre erosla birlikte bedensellik kazanmış ruh, güzel olan başka bir 

beden karşısında aşık olur. Aşka bedensel değil ruhsal bir doğurganlıkla 

ulaşılabileceğini söyleyen Platon için, aşka ancak erdemli yaşamla/bilgelikle 

ulaşılacaktır. Bir anlamda bu durum bize hâlâ ben‟in aşkınlıktan ziyade içkinliğe dönük 

olduğunu gösterir. Çünkü kendi dışında bulunana aşık olarak ben, geçmişte sahip 

olduğu bilgileri hatırlar. Diğer bir ifadeyle erosta ruh bir zamanlar içinde asıl 

güzelliklerin bulunduğu dünyayı, sonsuzu hatırlar. Hatırlama/anımsama ise ben‟in 

içkinliğini/yönelimselliğini belirtir. Bu da bize Platon‟un erosunda ben‟in etkin bir rol 

oynadığını gösterir. Fakat Platon için ben, erosta her ne kadar aktif olmuş olsa da bu ben 

pasif/edilgin hâlde bulunmaktadır. Çünkü aşk, bedeni/ben‟i aşar. Aşkta ben maruz 

kalan/kırılgan olandır. Bu anlamda beden kazanmış ruhun ya da öznenin durumu 

pasiflik olarak görünmektedir. Bu konuda bize bilgi verecek olan diyaloglar  Şölen ile 

Phaidros olacaktır.  

İlk olarak Şölen‟i ele alacak olursak, diyalogta aşkın ne olduğunu Diotima 

adındaki bir kadından öğrendiğini söyleyen Platon‟a göre aşk, ne iyi ne de güzel 

olmaktadır. Diotima‟nın aşkın nasıl meydana geldiği ile ilgili anlattığı mite göre 

bolluğun ve yoksulluğun çocukları olan aşk, böylelikle bir taraftan kaba, pis, evsiz 

barksız, yalınayak olurken diğer taraftan ise her daim güzelin, iyinin peşinde koşan 

olmuştur (203d). Bu nedenle Platon aşkın, daima varlıkla yokluk, bilgi ile bilgisizlik, 

kırılganlıkla iktidar arasında olduğunu söylemiştir. Bu sebepledir ki Platon diyalogta 

aşkın ne olduğu üzerine yapılan tartışmada Aristophanes‟in mitini kabul etmez. Söz 

konusu edilen mite göre aşk, bir zamanlar tanrı Zeus tarafından ikiye bölünen 
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insanların, diğer yarısını özlemesi, arzulaması olarak tanımlanmıştır. Platon‟a göre 

böyle bir aşk, insanın kendi benzerine duyduğu bir sevgiden öteye gidememektedir. Bu 

durumda ben‟in iktidarını anlatan aşk, bütünlüğe/birleşmeye dayalı bir anlayışı 

sunmaktadır. Oysa ki Platon‟a göre aşk, tamlığı olduğu kadar eksikliği/kırılganlığı da 

içermektedir. 

 Aşkın kırılganlık olduğunu, sevenin iktidarından ziyade pasifliğinin görüldüğü 

aşkı,   Platon Phaidros‟taki “at arabası miti” ile de açık birşekilde anlatmaktadır. Söz 

konusu edilen mite göre biri güzel ve iyi, diğeri çirkin ve kötü olan bir çift atı, arabacı 

elinde bulundurmaktadır. Bunlardan kötü huylu at, arabacıya zorluk çıkarıp, arabanın 

yoldan çıkmasına neden olmaktadır. Platon bu benzetmeye göre kötü huylu atın 

yeryüzüne saplanıp kalmış olduğunu söylemiştir. İyi huylu at ise bu dünyaya yüz 

çevirerek tanrı katına yüzünü dönmektedir. Fakat Platon için, iyi huylu at her ne kadar 

bu dünyaya sırtını dönüp asıl güzelin dünyasına yönelmiş olsa da hiçbir zaman oraya 

ulaşamayacaktır. Çünkü aşık olunan bilginin, yönelimselliğin sınırlarının ötesindedir. 

Bununla ilgili olarak Şölen’de Platon şöyle söyler: bu öyle “bir güzellik ki kendini bir 

yüzle, elle ayakla, bedene bağlı hiçbir şeyle göstermeyecek, ne bir söz alacak, ne bir 

bilgi, bir canlıda, belli bir varlıkta bulunmayacak, ne canlıda, ne yerde, ne gökte, hiçbir 

yerde, kendi var, kendinden var, kendisi ile hep bir örnek (211a). Bu durumda aşığın 

durumu bir tür çile çekmedir/kutsal deliliktir. Çünkü aşık bir yandan bu güzelin seyrine 

dalarken diğer yandan da onu elde edememenin acısı içinde kıvranır. Bu durumu Platon 

Phaidros‟ta şöyle ifade etmiştir: “Buna kapılan kişi (bu dünyaya yüz çeviren kişi) güzeli 

görünce hakiki olanını anımsattığı için kanatlarının büyüdüğünü hissedip de uçmaya 

atılır, başaramayınca gözlerini bir kuş gibi yukarılara diker ve aşağıda bulunan şeyleri 

görmezden gelir; deli sayılmasının nedeni de budur” (249d). Devlet‟te aşka ilişkin 

olarak Sophokles‟in “deli ve belâlı bir efendi” (329c) tanımına yer veren Platon‟un 

bahsetmiş olduğu bu delilik hâli, mağara alegorisinde mağaranın dışına çıkan filozofun 
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durumunu da anlatır. Yolculuk boyunca güneşe bir adım daha yaklaştığı gibi 

sorgulamaları yoluyla da daha fazla eksikliğini fark eden filozof her ne kadar gerçekliğe 

bir adım daha yaklaşmış olsa da onu asla görememektedir. Burada filozof şeylerin 

özünü bilmek için doğurma acısı (Platon, 1999: 19) içerisindedir. Bu anlamda Platon 

için filozof ne bir tanrı ne de bilgedir fakat her zaman bilgeliği, bilgelik aşkını, 

aşkınlığın yoluna geçen ruhu arayandır (Allen, 2009: 48). Fakat bu asla son 

bulmayacak, doyumsuz bir arzudur. Staehler, Phaidros‟taki ben‟in bu pasif hâli ile ilgili 

olarak “Platon için bizim ruhlarımız bile kırılgandır” diye yazmıştır (Staehker, 2010: 

52).  

Aşkı “varlığımızın, arama inisiyatifini bile henüz eline almadan ve aradığını 

kendi dışında buluyor olmasına rağmen çoktan bağlanmış olduğu şeyi aramak” 

(Levinas, 2010l: 657) olarak tanımlayan Levinas, bundan dolayı Şölen‟de kendine 

dönüşü anlatan Aristophanes mitini kabul etmemiştir. Ve Totality and Infinity’de aşk 

için Phaidros’taki kutsal delilik hâlinden bahsetmiştir (Levinas, 1991: 49). İrrasyonel 

olmasının bir önemi olmadığını söylediği bu delilikle ilgili olarak, Platon‟dan alıntı 

yaparak “her zamanki alışkanlıklarımızı tanrısal bir şekilde değiştiren deliliktir” diye 

yazmıştır (Levinas, 1991: 50). Düşüncenin kapasitesini aşan bu durum Levinas‟a göre 

arzuyu anlatmaktadır. Böylelikle Levinas‟ın arzu anlayışını Phaidros‟taki kutsal delilik 

fikrinden ödünç almış olduğunu görürüz (Staehler, 2010: 17). Levinas‟a göre arzu, asla 

ele geçirilemez olması ile İyi‟ye benzer. “Metafiziksel arzu başka bir amaç taşır, onu 

basit bir şekilde tamamlayan her şeyin ötesini arzular. O, iyilik gibidir – arzulayan onu 

dolduramaz aksine derinleştirir” (Levinas, 1991: 34). Levinas‟ın eros hakkında 

düşüncelerine baktığımızda ise, burada sevilen, sevenin içkinliğinde massolmaz. Çünkü 

asla gizemini yitirmeyen sevgili, asla yakalanamaz olandır. Sevgilinin okşamada 

tezahür ettiğini söyleyen Levinas okşama ile açığa çıkarma/örtüsünü açmayı kast 

etmeyip doyumsuzluğa karşılık gelmektedir. Aşk, Levinas‟a göre Başka’yı/yabancı 
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olanı amaçlar. Bu anlamda sevgili yönelimselliğin sınırlarını aşmaktadır. Çıplaklığında 

hem dokunulan hem de elde edilemeyen dişi, Levinas‟a göre asla yakalanamaz olup 

daima bakire kalandır. Platon‟da da sevgili asla ele geçirilemez şeyi ifade eder. Orada 

her zaman elden kaçan bir şey bulunur. Böylece sevilen bize hiçbir zaman elde 

edilemeyen asıl güzeli, hakikati hatırlatan bir iz olmaktadır. İz kavramı Levinas‟ın 

felsefesinde önemli bir yere sahiptir. İzin bir gösterge olmadığını söyleyen Levinas‟a 

göre iz, dünyanın düzenini alt üst eder (Levinas, 2010d: 143). Buna göre iz, çoktan 

geçip gitmiş olanı ifade etmekle birlikte varlığa değil sonsuza/Başka’ya işaret eder. 

Çünkü Levinas‟a göre ancak varlığın alanının dışında bulunan iz bırakabilir.  

Böylelikle Platon‟un ve Levinas‟ın eros hakkındaki görüşlerinde ayrım 

olduğunu söylemek güçtür. Her iki filozof da aşka ilişkin benzer irrasyonel olma, asla 

ele geçirilememe gibi benzer özellikler yüklemiştir. Yine Levinas‟ın aşkı gelecekle 

ilişkilendirip, ben‟i geleceğe ulaştıranın ise doğurganlık (velûdiyet) olduğunu belirtmesi 

ile Platon‟un Şölen’de Diotima‟nın konuşmasında doğurganlığı aşkın en açık açıklaması 

olarak ele alması benzerlik taşır. Fakat burdaki benzerlik taşıyan doğurganlıkla, 

aşıkların ölümsüzlüğünün nesnesi olan değil ruhsal doğurma kastedilir. Aksi durumda 

aşk, ölümsüzlüğe ulaştıracak olan araca dönüşmüş, bedenin isteklerine, varlığın 

içkinliğine hapsolmuş olacaktır. Yine Levinas için de doğurganlık, ereksel ya da 

biyolojik bir anlam içermemekle birlikte, oğul babanın kendisini beraberinde 

götürmediği aşkınlığı ifade etmektedir. Buna göre Levinas için doğurganlık ilişkisi 

babanın oğulla birlikte tekrar etmesi değildir. Burada Levinas Eleacı birlik anlayışında 

olduğu gibi bir kaynaşımdan ziyade çokluğun korunduğunu söylemiştir.  

3.3.3. Sorumluluk Durumunda Duyulan Pasiflik 

Aşkınlık yolunda diğer bir geçit ise Platon için adaletli olmaktır. Bilgelik, 

yiğitlik, ölçülülü ve adalet olmak üzere dört temel erdemden bahsetmiş olan Platon‟a 
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göre erdemli bir yaşam bilgiye sahip olmakla mümkündür. Buna göre Platon kötülüğün 

nedeni olarak da bilgisizliği görmüştür (Menon,77e). Erdem ve akıl arasında kurduğu 

bu bağı yalnızca bireyin yaşamıyla sınırlandırmayan Platon‟un, toplum yaşamında da 

erdemden bahsedilebilinmesi için devletin başına filozofu geçirmesi tesadüfi değildir. 

Dolayısıyla Platon açısından erdemli bir yaşamı sürdürebilmek için bilmek 

vazgeçilmezdir. Fakat sıra erdemin nasıl elde edileceğine geldiğinde işler biraz karışır. 

Çünkü Platon için erdem, ne doğuştan ne de sonradan öğrenme ile kazanılmaktadır. 

Erdemin nasıl elde edileceği konusunda gizemini koruyan Platon‟a göre erdem, tanrının 

bir armağanıdır (Menon, 99E-100). Böylelikle erdeme sahip olma konusunda da 

Platon‟da ben‟in durumunun pasiflik olduğunu görmekteyiz. Bilgelik, ölçülülük, yiğitlik 

ve adalet erdemlerinden adaletten diğer üçünü doğuran neden olarak bahseden Platon‟a 

göre mutlu bir yaşam ancak adaletle mümkün olmaktadır. Devlet‟te Thrasymakhos ile 

Sokrates arasında geçen adalet tartışmasında Platon, güçlünün çıkarına yönelik adalet  

anlayışını kabul etmeyerek, adil insanın mağdur olan olduğunu ima etmiştir. Platon ile 

Thrasymakhos arasındaki bu tartışma aslında 'sorumluluk' ve 'çıkar' arasındaki tartışma 

olmaktadır. Buna göre adaletli olmayı çıkarla eş tutan Thrasymakhos'un karşısında 

Platon'un sorumluluğa dayalı bir adalet anlayışını benimsediği görülmektedir. “Platon 

“Adalet nedir?” diye sorduğunda, açıktır ki gözlerini 'biz ne yapmalıyız?' sorusunda 

korur” (Nowell-Smith, 1954: 23). Böylelikle Thrasymakhos'un adalet tanımı politik 

alana uygun düşerken, Platon‟un adalet anlayışı ise etiğin alanına uygun düşmektedir. 

Özellikle ünlü mağara alegorisinde Platon‟da sorumluluğun nasıl öncelendiği 

görülmektedir. Mağaranın dışına çıkan, artık asıl gerçeğin ne olduğunu gören filozof 

neden yeniden mağaraya dönmektedir? Platon‟a göre filozof doğruluğun, adaletli 

yaşamın yeri olan devletin başında olması gereken kişidir. Çünkü filozof hakikatlerin 

bilgisine sahip olandır. İyi‟ye ulaşmak için kendi kişisel çıkarlarından uzak olandır. 

Çünkü adalet her şeyin üzerindedir. Platon‟un filozofa ilişkin olarak verdiği bu 
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tanımlarla birlikte sormuş olduğumuz soruya yeniden dönersek, filozof karanlıktan 

aydınlığa doğru gerçekleştirdiği bu yolculuğun sonunda neden yeniden karanlığa 

dönmektedir? Bunun nedeninin, herkesin mutluluğunu gözeten adaletin doğasından 

kaynaklandığını söyleyen Platon‟a göre “[...]kanunların kaygısı birtakım yurttaşlara 

ötekilerden üstün bir mutluluk sağlamak değil, yurttaşları ya inandırarak, ya zorlayarak 

birleştirmek, her birine toplum içinde görebileceği iş payını aldırmak, böylece bütün 

toplumu birden mutluluğa götürmektir” (Devlet, 520a). Platon‟un bu toplumsal 

mutluluğu gözeten sorumluluk bilincini Mektuplar‟da da görmekteyiz: “[...]Ama 

unutmaman gereken bir şey var: biz yalnızca kendimiz için doğmadık; varlığımızın bir 

parçası yurdumuzun; bir parçası ana babamızın; bir başka parçası dostlarımızındır; ama 

büyük bir parçası, yaşamın bizi bağladığı durumlara verilmelidir” (1999: 83). 

Adil olmakla ilgili olarak düşüncelerini Gorgias’ta ise ceza üzerinden anlatan 

Platon, haksızlık edenin cezasından kaçmasının mı yoksa cezasını çekmesinin mi daha 

adil olup olmadığını sormuştur. Ve buradan çıkan sonuca göre de yapılan kötülüğün 

cezasını almamak, kötülük yapmaktan daha kötü olmaktadır. Bu nedenle Platon için 

yasaya uygun yaşamak gerekmektedir. Çünkü yasa, tanrının gösterdiği yoldur (Kriton, 

54e). Sokrates’in Savunması’nda ise Platon, Sokrates‟in ağzından yasanın önemine şu 

sözlerle dikkat çeker: “Bütün yaşamım boyunca, en önemsiz işlerde bile bir kötülük 

yapacak olsam, içimdeki tanrıl, kutsal ses beni bundan alıkoymak için sesini 

duyurmaktan geri kalmamıştır” (Sokrates‟in Savunması, 40a).  

Aşkınlığın uğrağı Levinas içinse sorumluluk olmaktadır. Levinas için 

sorumluluk ben‟in içkinliğinin/özdeşliğinin kırıldığını gösterir. Sorumluluğun yüz ile 

tezahür ettiğini söyleyen Levinas, yüz ile kendisini sunan bir fenomeni kast etmez. 

Aksine ben‟i konumundan eden yüz, ben‟e buyurur: öldürmeyeceksin! Böylece 

aşkınlığın da yüz‟le birlikte verildiğini söyleyen Levinas‟a göre “yüz, benim ben olarak 
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özdeşliğimin/kimliğimin yeterliliğini sorgular, başkasına karşı sonsuz bir sorumluluğa 

mecbur kılar. Asli aşkınlık, yüz‟ün ilkin etik olan somutluğunda mana ifade eder” 

(Levinas, 2012a: 167). Levinas için burada söz konusu olan koşulsuz sorumluluk 

karşısında ben‟in edilgenliğidir. Çünkü Başka, çoktan derimin altındadır. Levinas‟ın 

sorumluluğa dair bu radikal ve dolayımsız anlayışı ile Platon‟un Gorgias diyaloğunda 

da karşılaşırız. Mutlu bir yaşamın nasıl elde edileceğinin sorgulandığı Gorgias’ta, 

Platon Sokrates‟in ağzından mutluluğun doğru, erdemli bir yaşamla elde edileceğini 

söyler (470e). Bunun ardından yapmış olduğu kötülükten dolayı cezalandırılanın 

cezalandırılmayana göre daha mutlu olduğunu söyleyen Platon için ceza, olumlu bir 

işleve sahip olmaktadır. Bunun üzerine kötülük etmenin kötülük görmekten daha fena 

olduğunu söyleyen Platon için ceza, çekenin yararına olmaktadır. Çünkü böylelikle 

onun ruhu kötülüklerden arınma olanağı bulmaktadır. Kötülüklerin sıralamasını yapan 

Platon‟a göre, doğru olmayan bir şeyi yapmak ikinci sırada olurken, en büyük kötülük 

yaptığı doğru olmayan işin sonunda cezalandırılmamaktır (479d). Böylelikle ceza, 

mutluluğun olanağıdır. Ve Platon yapılan kötüllüklerin yalnızca bu dünya ile sınırlı 

kalmayıp öldükten sonra da ruhla birlikte bu kötülüklerin taşındığını söylemiştir. Bunun 

üzerine Platon Gorgias‟ın sonuna doğru bir mit anlatmaya başlar. Mite göre, yaşarken 

doğruluktan ayrılmayan, öldüğünde mutluluk içinde yaşarken; yaşarken doğruluktan 

ayrılıp, haksızlık eden ise öldüğünde cezasını çeker. Fakat ölüm günü geldiğinde bu 

yargılamanın doğru bir şekilde yapılması için hem yargılananların hem de 

yargılayanların giyinik olarak değil, bütün kıyafetlerinden soyunmuş olmaları 

gerekmektedir. Bu soyunma yalnızca kıyafetlerle sınırlı kalmayıp, duyuları da 

kapsamaktadır. “[...]yargıçlar da giyinik olarak yargılıyorlar; kulakları, gözleri, bütün 

bedenleri, ruhlarını bir perde gibi örtüyor onların” (Gorgias, 523d). Böylelikle anlatılan 

mite göre yargılayanın da yargılananın da birbiri karşısında çıplak kaldığı bu yargılama 

bize Levinas‟ı hatırlatır. Levinas‟ın Otherwise Than Being or Beyond Essence adlı 
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eserinde, Gorgias’ın sonunda anlatılan bu mit önemli bir yere sahiptir. Platon‟un 

anlatmış olduğu bu mitte doğru yargılama için derinin ötesine gitmeyle ilgili olarak 

Levinas, Otherwise Than Being or Beyond Essence‟te “yakınıma olan kaçınılmaz 

suçluluk, derim olan Nessos gömleğine benzer” (Levinas, 2011c: 109) diye yazmıştır. 

Başka’nın yüz‟ü karşısında ben‟in özerkliğini, özgürlüğünü sorgulaması, onun 

çıplaklığına işaret eder. Bu anlamda insanın özünün sorumluluk olduğunu söyleyen 

Levinas‟a göre yüz, ben‟i sorgular. Ben‟in yönelimselliğinin/egoizminin kırıldığı bu 

sorgulamada ise ben çıplak kaldığı gibi sorgulayan yüz de çıplaktır. Levinas‟ın yoksul, 

dul, yetim olarak betimlediği bu yüz, sefalete, yoksunluğa karşılık gelir. “Yüzün 

çıplaklığı, bir yoksunluk ve beni hedefleyen doğruluğunda (droiture) bir yakarmadır. 

Fakat bu yakarma bir taleptir. Alçakgönüllülük yüzde yükseklikle buluşur. Ve 

böylelikle de ziyaretin etik boyutu kendini duyurur” (Levinas, 2010d: 138). Levinas için 

ağzındaki lokmayı başkasına vermek, Başka’ya derimi sunmak demektir. Böylelikle 

Levinas‟ın Platon‟un çıplaklık kavramını kucaklamış olduğunu görürüz. 

Levinas için Platon‟un Devlet’te verdiği Gyges mitinde ise, radikal bir 

adaletsizlik söz konusu olmaktadır. İyi‟nin kendisinin kralın karısı ile birlikte olmak, 

kralı  öldürmek ya da tahtı ele geçirmek gibi şeylerin ötesinde olduğunu söyleyen Platon 

için de kabul edilmeyen Gyges miti Levinas‟a göre, içkinliğin sembolüdür. Burada 

kendisine batmış, ihtiyaçlarına hapsolmuş bir ben‟in dünyaya nasıl da yönelimsel bir 

tavırla yaklaştığını görürüz. Staehler, Levinas‟ın Gyges mitine yaklaşımına ilişkin 

olarak şöyle yazar: Levinas için bu mit, gerçek dışı bir deneyim hakkında değildir. Yani 

bizler görülmezliğimizde, ben‟in içkinliğinde saklanabiliriz. Biz böyle yapabiliriz fakat 

böyle yapmaya hakkımız olamaz (Staehler, 2010: 35). Yine kendi hazlarının peşinden 

sürüklenen Gyges‟in adil bir yaşamdan uzak olduğunu söyleyen Platon için de adalet, 

ben‟in içkinliği yerine ben‟in yerinden edilmesi anlamına gelir. Çünkü adil insan, içinde 

susturamadığı sese sahip olan  insandır.  
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Böylelikle hem Platon hem de Levinas için, sorumluluk yahut da adalet radikal 

bir açıklık anlamına gelmektedir. Bu anlamda cezalandırılmaksızın her türlü 

adaletsizliği yapan görünmez olan Gyges‟in yerine, Gorgias‟ta tüm çıplaklığı/açıklığı ile 

cezayı/sorumluluğu üstlenme vardır. Böylelikle her iki filozof için de aşkınlığın 

karşısında ben‟in konumunun pasiflik/kırılganlık/maruz kalma olduğunu görürüz. 

Çünkü Levinas‟a göre Bir ya da birisi olarak çıplak olarak varlıktan kovulan özne 

kırılgandır, duyarlılıktır tıpkı Platon‟un Parmenides’teki Bir gibi (Levinas, 2011c: 54). 

Buna göre Levinas‟ın Parmenides’ten “öyleyse Bir varsa, hem kendisi hem de başkaları 

ile ilişki içinde hem her şey hem de hiçbir şeydir” (Parmenides, 160b) argümanını 

referans eder. Levinas için “Bir vardır” ifadesi hiçbir şeyin olmadığına yalnızca Bir‟in 

olduğuna işaret etmektedir. Herhangi bir kimliğe sahip olmayan bu Bir için, hareketten, 

zamandan, değişimden ve varlıktan bahsedilemez çünkü o herhangi birşeyle ilişkide 

belirlenemez. Bu yüzden Bir varlıksızdır (Staehler, 2010: 64). Bu nedenledir ki varlığın 

ötesinde bulunan Başka‟yı Parmenides’teki Bir‟e benzetir. Başka olmaksızın ben, kendi 

içkinliğine atılmıştır. Bu yüzden kırılganlık ancak Başka ile ya da varlık olmayan Bir‟le 

mümkün olmaktadır.  

Yalnız burada şu notu düşmekte fayda var: Platon‟un adalete yaklaşımı 

Levinas‟ınkinden oldukça farklılık göstermektedir. Çünkü Levinas için adalet, etik alanı 

değil ontolojiyi işaret eder. Adaletle birlikte ben ve Başka arasındaki ilişkiye üçüncünün 

dahîl olması ile etik alandan çıkıldığını söyler Levinas. Böylelikle üçüncü ya da adalet, 

Başka ile ben arasındaki “ilişkisiz ilişkiyi” simetrik hâle getirmiştir. Ontolojinin alanına 

işaret eden adalet alanında artık etik alandaki gibi Başka karşısında duyulan sonsuz 

sorumluluk bulunmamaktadır. Başkası’nın üçüncü ile ilişkide olduğunu söyleyen 

Levinas‟a göre, üçüncünün sorumluluğunu ben üstlenemem. Ben yalnızca 

komşum/yakınım için sorumluyumdur (Levinas, 2011c: 187). Burada adaletin sonsuz 

sorumluluk karşısında bilinci kesintiye uğrayan ben‟in yeniden içkinliğine yöneldiğini 



128 
 

görürüz. Bu nedenledir ki Platon‟un adaletini, Levinas‟ın adaletinden ziyade 

sorumluluğu ile kıyaslamak daha doğru bir kıyas olacaktır. 

3.4. AĢkınlığın Dili  

Platon‟un dil hakkındaki düşüncelerine açıklık getirirken çalışmanın ilk 

bölümünde Savunma ve Sokratik Doğurtma’ya yer vermiştik. Ve her iki başlığın altında 

da Sokrates için önemli olan şeyin erdemli yaşam olduğunu, bunun için de asıl 

güzeli/doğruyu bilmenin gerektiğini söylemiştik. Bunun üzerine Platon insanların 

hayatlarını sorgulamalarını sağlayarak, bir zamanlar sahip oldukları hakikatin bilgisini 

anımsayabileceklerini söylemiştir. Dolayısıyla diyaloglarda Sokrates‟in ağzından 

konuşan Platon, karşısındakine sorular sorarak, onun kendisinde bulunan hakikati ortaya 

çıkarmasını sağlayan, İyi‟yi hatırlatan bir öğretmen olmaktadır. Her ne kadar Sokrates 

kendisinin kimsenin akıl hocası, öğretmeni olmadığını şöylemiş olsa da (Sokrates‟in 

Savunması: 33b). Çünkü kendisinin sofistlerin yapmış olduğu gibi para karşılığında ders 

vermediğini ve kimseye bir şey öğretmediğini söylemiştir. Böylelikle Sokratesçi 

öğretmede yapılan, bir zamanlar bilgisine sahip olunan unutulanın yeniden 

anımsanmasıdır. Bu durumda aşkın İyi‟ye ulaşmak bir taraftan başkasının sorgulaması 

ile gerçekleşip bana dışardan gelirken diğer taraftan da bir zamanlar bilgisine sahip 

olduğum İyi‟yi hatırlamamın sonucu olarak bende zaten içkin olarak bulunuyor 

demektir. 

Levinas ise yüzün “öldürmeyeceksin!” buyruğunda Sokratik doğurtma 

yönteminde olduğu gibi ruhta zaten önceden mevcut olanların yeniden gün yüzüne 

çıkartılmasından/anımsanmasından farklı olarak, burada ben‟in özdeşliğinin ortadan 

kalktığını söylemiştir. Bu buyrukta yüz ben‟in kendini sorgulamasını sağlar ve 

böylelikle ona öğretir. Bundan dolayı Platonvari ben‟in kendinde olanı hatırlamasına 

yol açan maiotik yöntemine dayalı öğretim anlayışını kabul etmeyen Levinas göre 
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“aynının önceliği Sokratik öğretmedir: Başka’dan hiçbir şey almamak, sanki ben, 

dışardan bana gelen, hiçbir şey almayan ya da özgür olan konumdayımdır” (Levinas, 

1991: 43). Burada bir parantez açarak Levinas‟ın Platon‟un maiotik yöntemine dayalı 

öğretiminin eleştirisinde belirsizliğe dikkat çekmek istiyoruz. Buna göre, Levinas 

“öğretme maiotiğe indirgenemez; o dışsallıktan gelir ve benim içerdiğimden daha 

fazlasını bana getirir (Levinas, 1991: 51) diye yazarak maiotikte, öğrenenin bildiğinden 

fazlasını öğrenmediğini başka bir ifadeyle onun içkinliğinin ortaya çıktığını söylemiştir. 

Fakat aynı durumu Levinas‟ta yüz karşısında ben‟in kendini sorgulaması sonucunda 

köken öncesi bir sorumluluğa sahip olduğunu fark etmesi ile de ilişkilendiremez miyiz? 

Nasıl ki Sokrates‟in soruları karşısında bulunan kişi bir zamanlar sahip olduğu hakikatin 

bilgisini hatırlıyorsa aynı durum Levinas‟ın ben‟i için de geçerli değil midir? Bu 

sorunun yanıtını Levinas‟ta bulmak zor. Yalnızca Levinas‟ın maiotik eleştirisi 

okuyucunun aklında belirsizlik bırakır.  

Levinas içinse söylem, “tamamen yabancı birşeyin, saf “bilgi” ya da 

“deneyim”in, şaşkınlık travmasının deneyimi olup yalnızca “mutlak yabancı bize 

emredebilir” (Levinas, 1991: 73). Levinas köken öncesine işaret eden bu buyrukla dilin 

kurucusu olanın ben/Aynı olmayıp Başka olan olduğunu göstermiştir. Fakat Levinas her 

ne kadar Platon‟a yukarıdaki eleştiriler getirmiş olsa da onun af dileme ve öğretme 

kavramlarından önemli ölçüde esinlenmiştir. Sokrates, Sokrates’in Savunması’nda 

kendisine yönelik suçlamalar karşısında asla af dilememiş aksine yaptıklarını 

savunmuştur. Çünkü o, kendisine tanrı tarafından verilen görevi yerine getirmiştir. Dilin 

tarafsız olmayıp hep bir muhatabın olduğunu söyleyen Levinas içinse konuşarak, yüz 

karşısında af dileriz. Fakat Levinas için bu demek değildir ki af dileme, içkinliği çağırır. 

Ona göre af dileme, çoktan Başka karşısında bulunduğumuzu anlatır. Burada çoktan 

Başka’nın sorgulamasına maruz kalan ben‟in durumu anlatılır. Bundan dolayı af 

dilemede ben‟in, kendini ileri sürerek yargılamayı talep ettiğini söyleyen Levinas‟a göre 
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yargılama ise sonsuzdaki kaçınılmaz durumu ifade etmektedir. Yüz‟ün buyruğu 

karşısında ben‟in burdayım sözü af dilemeyi anlatmaktadır. Bu anlamda Levinas için af 

dileme, konuşmanın özünü oluşturur (Levinas, 1991: 40).  

Aynı zamanda Levinas‟ın, yüz‟ün karşısında asla sonlanmayacak sorguya 

çekilmem, Başka’nın yüz‟ü ben‟i sorgular, ona emreder hem de ona öğretir ifadeleri 

bize, kendisinin tanrı tarafından insanlara musallat ettiği at sineği olduğunu söyleyen 

Sokrates‟i hatırlatır. Levinas‟a göre öğretme, bütünlüğün hegemonyası olmaktan ziyade 

bu bütünlüğün kapalı çemberini kıran sonsuzun mevcudiyetidir (Levinas, 1991: 171). 

Levinas öğretmede, Başka‟nın bana kendisini değil etiği, varlıktan öteyi, İyi‟yi 

öğrettiğini söylemiştir. Bu anlamda Savunma’da kendisine yönelik suçlamalardan biri 

olarak gençleri doğru yoldan ayırmak ile suçlanan Sokrates, insanlara sorular sorarak 

hakikatin ne olduğunu bilmelerine yardımcı olmuştur. Bu anlamda Sokrates, etiğin 

savunucusu/öğretmeni olmuştur. Bunun hakkında Levinas Totality and Infinity’de şöyle 

yazar: Her özün üstünde olan İyi‟nin yeri, teolojinin değil felsefenin en derin, en kesin 

öğretimidir (Levinas, 1991: 103). 

Burada verilen açıklamalara göre her iki düşünür için de konuşmanın bir 

monolog olmaktan ziyade bir muhatabı varsaydığını görürürüz. Fakat bu muhattap 

konuşmanın karşılıklı yapıldığını anlatmaz. Çünkü bu durumda sonsuzun değil 

bütünlüğün kapıları açılacaktır. Sokrates, Savunma‟da kendisine yönelik “başkalarına da 

kendisi gibi olmalarını öğretiyor” (19c) suçlaması karşısında kendisinin tanrının verdiği 

ödevi yerine getirdiğini söyleyerek bilge olduğunu söyleyen insanları sorgulamaya 

başlamıştır. Bunun üzerine kendilerinin hiçbir şey bilmezken bildiğini sanan devlet 

adamlarını, ozanları ve el işçilerini sorgulaması sonucunda onlara eksikliklerini, 

kusurlarını göstermiştir. Platon‟un verdiği bu açıklamalardan çıkan sonuç bize 

sorgulamalar sonucunda konumundan/özdeşliğinden şüphe eden insanları 
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göstermektedir. Yine benzer bir durumla karşılaştığımız  Levinas‟ta ise yüz‟ün tezahürü 

olan söylemde ben‟in yüz karşısında konumundan edildiği görülür. Çünkü Levinas‟a 

göre yalnızca Başka bana öğretebilir. Bununla ilgili olarak Levinas, düşüncelerini şöyle 

ifade eder: “Bir anlamı kavramak, bir ilişkiden diğerine geçmek değil, verilen ilişkileri 

kavramaktır. Verileni almak ise Başka‟nın ifadesi olarak öğretileni almaktır” (Levinas, 

1991: 92). Platon‟da Levinas‟taki Başka olanın yerinde Sokrates‟i görüyoruz. 

Levinas‟ın Başka için dul, yetim, yoksul olarak yaptığı tanımlamaları Savunma’da 

Sokrates‟in kendisi ile ilgili söylediği şu sözlerle ilişkilendirebiliriz:  

[...]kendiniz de görüyorsunuz ki bana olmadık şeyler yakıştıran, utanmaz sıkılmaz 

suçlayıcılarım bir kimseden para aldığımı ya da almak istediğimi tanıtlayacak bir tanıt ortaya 

çıkarmak atılganlığında bulunamıyorlar. Dediğimiz doğru olduğunu tanıtlayacak yalanlanmaz 

bir tanık çıkarıyorum ben ortaya: Yoksulluğum (31b-c). 

Yine Sokrates’in Savunması‟nda Sokrates‟in kendisine yönelik gençleri baştan 

çıkarmak, devletin tanrılarına inanmayıp, bunların yerine yenilerini koymak ve 

başkalarını da kendisi gibi yapmak gibi suçlamalar karşısında, kendisinin hiçbir şey 

bilmediğini ve onu diğer insanlardan ayıran farkın, bilmediğini biliyor görünmemesi 

olduğunu söylemiştir. Ey insanlar! İçinizde en bilge kişi, Sokrates gibi bilgeliğinin 

gerçekte bir hiç olduğunu bilendir (23a). Theaitetos‟ta Sokrates‟in kendisinin yapmış 

olduğu işin ebelik olduğunu söylemesi de bunu anlatır (149a). Ve Sokrates kendisinin 

diğer ebelerden farklı olarak bedene değil ruha yöneldiğini fakat bilgelik konusunda 

diğer ebeler gibi kendisinin de kısır olduğunu söylemiştir. “Tanrı beni başkalarını 

doğurtmaya zorluyor, fakat doğurmayı benim elimden almıştır” (150d). Platon‟un 

diyaloglarında vermiş olduğu bu ifadeler de bize Levinas‟ın Başka ile anlattığına ne 

kadar benzediğini göstermektedir.  

3.5. Etiğin Ereği Olarak Çileci YaĢam 

Platon etiğin ereğinin ne olduğu tartışmasında mutluluğu öne çıkarmış fakat 

bunun nasıl elde edileceği konusunda gizemini korumuştur. Adaletli olmanın, mutluluk 
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için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Platon, adaletli olmayı ise güçle birlikte özdeş 

olarak düşünen anlayıştan farklı birşekilde tanımlamıştır. Buna göre Gorgias‟ta 

çağındaki yaygın adalet anlayışından farklı düşünerek kötülüğe maruz kalmanın, 

kötülük yapmaktan daha iyi olduğunu ve ceza çekmenin, cezadan kaçmaktan daha iyi 

olduğunu söylemiştir. Ve mutlu olmanın da ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini 

söylemiştir. Bundan dolayı Platon etiğinde mazlumun/ezilenin/mağdurun tarafındadır. 

Özne burada hiçbir zaman bitmeyecek cezayı çekmektedir. Mutluluğun şartının erdemli 

olmak/İyi‟ye ulaşmak olduğunu söyleyen Platon  için, İyi‟ye ulaşmak ise gizem 

taşımaktadır. Devlet‟te güneşin İyi‟nin yerini tuttuğunu söyleyen (508c) Platon‟a göre 

görülür dünyada nasıl ki ışık yahut güneş aracılığıyla görme gerçekleşiyorsa, kavranılır 

dünyada da İyi aracılığıyla düşünme gerçekleşmektedir. Fakat ne duyulur dünya da göz 

güneşe ne de düşünülür dünyada ruh İyi‟ye ulaşabilir. O, “varlıktan çok daha parlak, 

çok daha güçlü bir şeydir” (Devlet, 196). Mağaranın dışına doğru yolculuk yapan 

filozof, şeylerin özünü bilmek için doğurma acısı (Platon, 1999: 19) içerisindedir. Fakat 

bu asla son bulmayacak, doyumsuz bir arzudur. Her ne kadar ruhun bu doyumsuzluğunu 

giderecek olan yalnızca İyi olmuş olsa da buna nasıl ulaşılacağı hususunda 

bilinememezlik hâkimdir. Çünkü ideaların bilgisine akılla erişen insan, kavranan 

dünyanın sınırında bulunan (Devlet, 517b) aşkın İyi söz konusu olduğunda belirsizliğe 

düşmektedir. Ve bu belirsizlikten dolayı da mutluluğa ulaşması güç olmaktadır. Burada 

Platon‟da çileci bir anlayışın izleri görülmektedir. Özellikle Phaidros‟ta bu çileci 

anlayış daha açık birşekilde görülür. Söz konusu edilen diyalogta aşkın ne olduğunu “at 

arabası miti” üzerinden ele alan Platon‟a göre aşığın durumu trajiktir. Çünkü bu aşık 

güzelin kendisine tam olarak ulaşamayıp bu güzele en yakın olan güzellikler karşısında, 

ruhu bir yandan sevinç  duyarken diğer yandan da acı içindedir. Bu iki farklı ruh halinde 

içinde aşık, artık ne kendi içine ne de başka bir yere sığamaz. “Ruh, birbirine karışan bu 

iki hissin pençesinde hayli garip bir sıkıntıya düşer ve öfkeye kapılır, bu hâldeyken ne 
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gece ne gündüz uyuyabilmesi mümkündür, ne de bir yerde sabit durabilmesi. Artık 

nerede olursa olsun, içinden güzeli görme beklentisi taşmaktadır” (Phaidros, 251d-e). 

Peki güzelin yahut da İyi‟nin kendisi ile karşılaştığında ne olmaktadır? Şölen‟de 

bununla ilgili olarak “bir güzellik ki kendini bir yüzle, elle ayakla, bedene bağlı hiçbir 

şeyle göstermeyecek, ne bir söz alacak, ne bir bilgi, bir canlıda, belli bir varlıkta 

bulunmayacak, ne canlıda, ne yerde, ne gökte, hiçbir yerde, kendi var, kendinden var, 

kendisi ile hep bir örnek (211a) diyen Platon için, böylelikle varlığın ötesindeki İyi 

duyulara verili bir fenomen olmaktan çok uzaktır. Onunla karşılaşma yalnızca bir anlık 

olur. Bununla ilgili olarak Mektuplar’da Platon şöyle yazmıştır: “gerçek, ruhta sıçrayan 

bir kıvılcım gibi parlar ve sonra kendiliğinden gelişir” (1999: 60). Dolayısıyla Platon 

için Şölen‟de bu dünyanın güzelliklerinden başlayan yol (211c) ile Devlet‟te diyalektika 

yürüyüşü (510a-511c) bizi sonunda varlığın ötesi olan İyi‟ye ulaştırır fakat onunla 

karşılaşmanın imkânını vermez. Çünkü İyi ne ben‟in duyu verilerine verili bir imge ne 

de bilinç içeriği olmaktadır. Aksine pasiflik durumunun görüldüğü bu karşılaşmada 

ben‟in, çileci bir yaşam içinde olduğu anlatılır.  

Söz sırası Levinas‟a geldiğinde ise burada Platon‟a itiraz edecek haklılık payı 

bulmak güçtür. Çünkü Levinas için de varlığın ötesiyle ya da Başka ile karşılaşma 

edilgenliği/pasifliği içermektedir. Yüzün buyruğu karşısında ben, hem hiçbir zaman 

ödeyemeyeceği bir borçtan dolayı yerinden edilir hem de hiç kimseye devredemeyeceği 

bu sonsuz sorgu karşısında kendi olur, biricikleşir. Kendi olmanın en mükemmel 

yolunun başkası için olma olduğunu söyleyen Levinas için “öznenin öznelliği, zulüm ve 

işkencedir” (Levinas, 2011c: 146). Bununla beraber yüzün buyruğu karşısında 

“burdayım” (me void) diye yanıt veren ben, asla ödenemeyecek bir borcu 

üstlenmektedir. “Kardeşinden, onun özgürlüğünden bile sorumlu olacak kadar sorumlu 

olmak! Bu ancak, uyandıran yani öğreten, eğiten ve sınayan acı içinde gerçekleşen 

şiddetle mümkündür” (Levinas, 2010j: 226) diye yazan Levinas, burada 
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Dostoyevski‟nin Karamazov Kardeşler‟inden “Bizim her birimiz herkes için herkesten 

önce suçluyuz ve ben diğerlerinden daha fazla sorumluyum” sözünü alıntılar. İşte bu 

sonsuz sorumluluk karşısında ben‟in, her türlü bağlamı önceleyen bu yükümlülüğe daha 

en baştan atanmış olmasına obsesyon diyen Levinas‟a göre burada kendini kaybeden 

ben‟in yeniden kendini bulmasının travmatik/çileci bir durumu ifade ettiğini söylemiştir. 

Çünkü burada hiçbir zaman ödeyemeyeceği ve asla kaçamayacağı borç karşısında 

ben‟in bilinci kesintiye uğratan, ben‟i edilgin kılan durum söz konusudur. “Bilinçte, 

etkin kaynağı –hiçbir şekilde- bilinçte bulunmayan bir acı çekme ya da Çile (Passion) 

nasıl mümkündür?” (Levinas, 2010m: 631) diye soran Levinas‟a göre çile durumunun 

özür dilemekten farklı olduğunu söyler. Çünkü özür dilemek ben‟in yeniden kendine 

yönelmesi anlamına gelmektedir. Böylelikle Levinas bu sonsuz sorumluluk karşısında 

ben‟in, her türlü bağlamı önceleyen bu yükümlülüğe daha en baştan atanmış olduğunu 

söylemiştir. Böylelikle bilinci kesintiye uğratan bu travmatik ya da çileci durumda, ben 

kadim bir borçlanma içindedir. Levinas‟a göre “zulmü bu özellikleriyle tanırız, 

sorgulamadan (questionnement) ve sorumluluktan önce, cevabın (réponse) logosunun 

ötesinde soru konusu edilmiş [olarak]” (Levinas, 2010m: 631). Böylelikle Levinas için 

kökten bağlanmayı işaret eden sorumlulukta, yüzün ikircikliği karşısında mutluluktan 

ziyade huzursuzluk söz konusu olmaktadır: 

[Sorumluluk] Ben'i kendiliği içinde, evrenin dayanağı olan, varlıktaki merkezi yeri 

içinde onaylar. Nihayet mutlu bir bağlanma söz konusudur, seçilmenin soyluluğundan başka 

bir şey olmayan ve mutluluk olduğunu bilmezden gelen çetin ve hoşnutsuz bir mutluluk, 

“toprağın uykusu tarafından” cezbedilen bir mutluluk. (“Ve bununla birlikte, Efendim, mutlu 

değilim...”) (Levinas, 2010ı: 122). 

Böylelikle gerek Platon‟un gerekse de Levinas‟ın etik anlayışlarının bizi 

ulaştırdığı sonuç mutluluktan ziyade çileci bir yaşam olmaktadır.  

SONUÇ 

Ontoloji ve etik temelinde ele aldığımız Platon ve Levinas felsefelerinin 

sorunlar dahilinde karşılaştırılmasına ilişkin, sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: 
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Her şeyden önce bir antikçağ düşünürü ile çağdaş dönem düşünürü arasındaki 

bu karşılaşmaya yer vermek, her iki düşünürün de felsefelerine farklı bir gözle bakmayı 

sağlayarak daha bütüncül bir kavrayış getirmeyi olanaklı kılmıştır. Özellikle 

söyleyebiliriz ki Levinas‟ın felsefesi Platon‟un felsefesi ile ilgili olduğu zaman açıklık 

kazanmaktadır. Bu anlamda Levinas‟ın felsefesinin iki şekilde cereyan ettiğini 

söyleyebiliriz: bir taraftan Platon„u eleştirir diğer taraftan ise onun analizlerini geliştirir. 

Bu konuyu biraz daha açmamız gerekirse şu noktalara değinebiliriz: 

Levinas, geleneksel düşüncenin başında bulunduğunu söylediği Platon‟u her 

şeyden önce varlık ve varolan ikilemini ortadan kaldırarak, varolanı varlık üzerinden 

temellendirmekle eleştirmiştir. Bu anlamda Levinas varlık varolan ayrımının en temel 

ayrım olduğunu öne sürerek kendisinin bir ayrılık felsefesi yapmak istediğini 

söylemiştir. Bu amacını gerçekleştirmek için de Platon‟un temel kavramı olan varlığın 

ötesinde İyi fikrini, kendi felsefesi için çıkış olarak ele almıştır. Gonzalez, Levinas‟ın 

Totalité et Infini adlı eserinin 1987 Almanca basımında, Platon‟a olan borcunu şu 

şekilde ifade ettiğini söylemiştir: “Bilgelik başkasının yüzünü öğretir. O çoktan varlığın 

ötesindeki İyi ve Platon‟un Devlet’in VI. kitabında idealar üzerine söylenenler 

tarafından duyurulmamış mıdır?” (Gonzalez, 2008: 41). Burada açık bir şekilde 

Levinas‟ın Platon‟a dönüşünü görürüz.  

Platon ile Levinas felsefelerinin bir diğer kesişim noktasının ise dünyada 

olmaklık olduğu görülür. Burada da Platon‟u eleştiren Levinas‟a göre Platon‟da 

dünyada olmaklık, ereksellik taşımaktadır. Bu ereğin ise bilginin nesnesi olan 

idealar dünyasına ulaşmak olduğunu söylemiştir. Dünyada olmaklığı ışık 

metaforu üzerinden ele alan Levinas‟a göre ışık yahut da bilgi içkinliğin, 

yönelimselliğin dolayısıyla da ontolojinin kaynağı olmaktadır. Bu nedenle 

Levinas varolanların, ışığın kaynağı olarak görülen İyi‟den/güneşten pay alarak 
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varolduklarını söyleyen Platon‟u dünyada olmaklığın anlamını hâlâ ontolojinin 

sınırlarında bulmakla eleştirmiştir. Fakat Levinas bir taraftan Platon‟a bu eleştiriyi 

yaparken diğer taraftan Platon‟un İyi kavramını kucaklamış olduğunu 

görülmüştür. Bu iddia ile ilgili olarak Şiddet ve Metafizik adlı yazısında Derrida, 

Levinas için de varlığın ötesinde bulunan İyi‟nin, yalnızca bütünlüğü aşmadığını, 

Varlık ya da Ben olarak Aynı‟nın nötr bütünlüğüne tabi olan ontolojinin ve 

fenomenelojinin tahribatının da aracı olduğunu belirtmiştir (Derrida, 2006: 69).  

İki düşünür arasındaki bir diğer ortak nokta ise aşkınlığın olanakları 

olarak görülen ölüm, eros ve sorumluluk durumlarında aktif bir özne ya da ben‟in 

yerini edilgin/pasif bir ben‟in aldığı görülür. Burada özellikle Platon‟un eros ve 

adalet hakkındaki görüşlerinin Levinas‟ın felsefesinde önemli bir yere sahip 

olduğu belirtilir.  

Sırasıyla ilerleyecek olduğumuzda öncelikle erosu ele alacak olursak; 

Özellikle Platon‟un Phaidros‟ta anlattığı “araba miti” ile aşkı, sevenin 

iktidarından ziyade kırılganlık/pasiflik olarak ele aldığı anlatılır. Burada Platon‟un 

aşığın durumuna ilişkin olarak benzettiği kutsal delilik hâli, Levinas‟ın arzu 

kavramıyla yakından ilişkili olduğu ve bundan dolayı da Levinas‟ın arzu 

kavramının anlamını Platon‟un Phaidros‟taki kutsal delilik fikrinden ödünç almış 

olduğu görülür.  

Sıra adalet ya da sorumluluğa geldiğinde ise burada da Levinas‟ın Platon‟dan 

önemli bir şekilde etkilenmiş olduğunu görürüz. Özellikle Platon‟un Gorgias‟ta 

anlattığı mitte, doğru yargılama için gerekli olan çıplaklık vurgusu, Levinas‟ın 

felsefesinde çok fazla değinilen bir kullanım olmuştur. Ben‟in 

yönelimselliğinin/egoizminin çıplak bir yüz‟le kırıldığını söyleyen Levinas‟ın böylece 

Platon‟un çıplaklık kavramını benimsemiş olduğu görülür.   
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Diğer bir ortak nokta ise her iki düşünürün de dile yaklaşımlarındaki benzerlik 

olacaktır. Burada Levinas öncelikle Sokratik doğurtma yöntemini, ruhta zaten önceden 

mevcut olanların yeniden gün yüzüne çıkartılması/anımsanması olduğunu söyleyerek 

Platon‟u eleştirmiştir. Fakat Levinas‟ın Platon‟a yönelik maiotik yönteme ilişkin 

eleştirisinde nasıl da kendi felsefesi ile bir tutarsızlık içinde olduğunu göstermeye 

çalıştık. Bunun ardından Levinas‟ta, Platon‟un af dileme ve öğretme kavramlarının etik 

bir söylemin ifadeleri olarak benimsenmiş olduğu görülür. Buna göre Levinas, yüz‟ün 

buyruğu karşısında ben‟in burdayım sözü ile af dilemenin; Başka’nın bana kendisini 

değil etiği, varlıktan öteyi, İyi‟yi öğrettiğini söyleyerek de öğretmenin önemini 

vurgulamıştır.  

Ve son olarak iki düşünür arasındaki kesişme noktası ise, etiğin ereğinin 

mutluluktan ziyade çileci bir yaşama/travmaya yol açması olmuştur. Burada Platon için, 

varlığın ötesinde bulunan İyi‟ye yükselen filozofun, İyi ile karşılaşmasının olanağını 

artık ne duyu verileri ne de bilgi vermektedir. Bu nedenle şeylerin özünü bilmek isteyen 

filozof doğurma acısı içinde bulunmaktadır. Yine Phaidros‟ta anlatılan “araba miti” ile 

de aşığın durumunun travmatik olduğu görülür. Aynı şekilde Levinas‟ta da görülen bu 

travmatik durum, yüz‟ün karşısında sonsuz sorumluluğu üstlenen ben‟in kadim 

borçlanmasından kaynaklanmaktadır.  

Böylelikle çalışmanın başında edindiğimiz sorunlara, her iki düşünürün 

felsefelerindeki benzerliklere yer vererek açıklık getirmeye çalıştık. Ve yapılan 

karşılaştırmalar sonucunda Levinas düşüncesinin bir anlamda Platon‟u geri (yeniden) 

okumak olduğunu düşünebiliriz. 

Sonuç olarak denilebilir ki Levinas‟ın varlık-varolan ayrımı üzerinden ayrım 

yapmamakla Platon‟u eleştirmesinin nedeni olarak Platon değil, Platon‟un mirasçıları 

olan Husserl ve Heidegger sorumlu tutulabilir. Bu nedenle çalışmada ara ara Levinas‟ın 
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Platon düşüncesinden ziyade Husserl ve Heidegger düşüncesi ile nasıl uzlaşmaz olduğu 

gösterilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda başlangıçta sormuş olduğumuz “Levinas‟ın 

felsefesinden Batı metafiziği eleştirisi çıkarmak mümkün müdür?” sorusuna Platon 

hariç tutularak olumlu birşekilde yanıt verilmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, antikçağ düşünürü olan Platon ile çağdaş düşünür olan 

Levinas‟ın felsefelerindeki karşıt ve ortak noktaları göstermektir. Karşımızda bir 
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taraftan ontoloji temelli bir etik diğer tarafta ise ontolojiyi dışlayan bir etik anlayış 

bulunmaktadır. Platon için etik alanına aşkın İyi ile girilmektedir. Çünkü ontoloji bölümünde 

yer verdiği idealar kuramında, görülür dünya ile idealar dünyası arasındaki ilişkinin nasıl 

kurulduğu üzerine şüphe etmeye başlamıştır. Bunun devamında Platon ideaların birlikten ziyade 

çokluğa karşılık geldiği sonucuna ulaşmıştır. Ve Platon için bize birliği verecek yer, varlığın 

alanından bambaşka olan aşkın İyi olmaktadır. Aşkın İyi‟ye nasıl ulaşılacağı söz konusu 

olduğunda ise Platon, ideaların bilgisini veren aklın burada yetersiz olduğunu 

söylemiştir. Çünkü yalnızca görülür dünyanın değil idealar dünyasının da varlık nedeni 

olan aşkın İyi, ontolojinin sınırlarını aşmaktadır. Aşkın İyi‟ye ulaştıracak basamaklar olarak 

ölümü, erosu ve son olarak erdemi düşünen Platon‟a göre bize aşkın İyi‟yi verecek olan en 

yüksek erdem olarak kabul ettiği adalet erdemi olacaktır. Levinas için ise, etiğin alanına Başka 

ile girilmektedir. Başka ise varlığın alanına işaret eden bir alter egodan ziyade varlığın alanını 

kesintiye uğratan mutlak başkalıktır. Bu anlamda Levinas başkalığın nasıl elde edileceği 

konusunda öncelikle ölüm ve erosa yer vermiş olsa da onun için başkalık yalnızca sorumlulukla 

elde edilmektedir. Bu çalışmanın iddiası ise Levinas felsefesi her ne kadar Platon başta 

olmak üzere Batı metafiziği eleştirisi üzerine kurulmuş olsa da ele aldığı ilk felsefe 

sorunu, ölüm, eros, sorumluluk, etik söylem ve etiğin ereği gibi temel problemler 

açısından yeniden Platon düşüncesine bir dönüşten ibaret olduğudur.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to show opposite and common points in the 

philosophies of Levinas, the contemporary thinker, and Platon, the antiquity thinker. On 
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the one hand we have an understanding that an ethics which based on to ontology and 

on the other hand another that an ethics which excludes ontology. For Plato, the ethical 

field is entered into with the Good beyond Being. Because he began to doubt how the 

relationship was established the relationship between the visible world and the world of 

ideals in the theory of Forms which was mentioned in the ontology‟s section. 

Afterwards, Plato has reached to the conclusion that the ideals correspond to plurality 

rather than unity. And for Plato, the place that will give us the unity is the Good beyond 

Being which is utterly other than field of being. When it comes to how to reach to the 

Good beyond Being, Plato said that the mind that gives knowledge of the ideals is not 

capable of in this field. Because the Good beyond Being goes beyond the limits of 

ontology, not only of the visible world but also of the world of ideals. According to 

Plato, who considers death, eros, and finally virtue as steps to reach the Good beyond 

Being, the justice is virtue that he regards as the ultimate virtue will give us the Good 

beyond Being. As for Levinas, field of ethics is entered with the Other. As for the Other 

is the absolute otherness that  transcends the area of being rather than an alter ego that 

refers to the area of being. In this sense, Levinas primarily mentions from death and 

eros about how the otherness will be obtained, actually for him it is obtained only with 

responsibility. The claim of this study is that although philosophy of Levinas is based 

on to criticism of Western metaphysics, especially Plato, his thinking is back to Plato‟s 

thinking in terms of fundamental problems such problem of the first philosophy, death, 

eros, responsibility, ethical discourse and ethic‟s goal. 
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