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GİRİŞ 

Çevremize şöyle bir baktığımızda anlam verebildiğimiz ya da veremediğimiz 

çeşitli olaylar silsilesi ve nesneler bütünü görmekteyiz. En basitinden masamın üzerine 

baktığımda kitaplarımı, defterlerimi ya da telefonumu görmekteyim. Bahçeye 

çıktığımda oradaki bitkileri, kedileri ya da suya yansıyan gölgemi görmekteyim. Bu tür 

varlıklar hakkında insanların bilgi sahibi olduğunu düşünürüz. Bu bağlamda “bilme” 

kelimesinin farklı bilgi türlerini tanımlayan farklı kullanımlarına bakmakta fayda 

olacaktır. Lehrer, bilmenin çok farklı anlamlarda kullanıldığını söyler. Bunlardan ilki, 

bazı özel yetkinlik biçimlerine sahip olmak, yani bir müzik aleti çalmayı bilmek ya da 

çarpım tablosunu bilmek anlamına gelirken, diğeri bir şey veya biriyle tanışmak, yani 

Ayşe’yi bildiğimi söylediğimde, Ayşe ile tanıştığım onu tanıdığım anlamına 

gelmektedir. Bilmenin bir diğer kullanım şekli ise bir şeyin doğru olarak tanınmasıdır, 

yani “Ay dünyanın uydusudur.” cümlesi, ay hakkında dünyanın uydusu olduğu bilgisine 

sahip olduğum anlamına gelmektedir. 1  

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, “bilme” kelimesini kullanırken hep 

bir nesne üzerine konuşulduğunun ve o nesneyi doğru olarak tanıdığımda, o şeyin ancak 

bir şey olduğunu bildiğim ve tanıdığım üzerine yapılan yorumlardan ibarettir. Ancak 

bizim burada aradığımız bilgi türü bir nesne üzerine yapılan yorumdan ibaret olmayıp, 

aslında bilginin özünü ve doğasını araştırmaktır. Bunu da en güzel “öteki bilim ya da 

bilgi dallarında bulunmayan, bilgi üzerine verilen bir araştırmanın alanı olarak sadece 

felsefenin sınırları içerisinde yer alan”2 bilgi felsefesinde bulabiliriz. “Tüm tikel ya da 

                                                 

1 K. Lehrer, Theory of Knowledge, United States of America: Westview Press, 2000, s.5. 
2 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2010, s.16. 

 



2 

 

özel bilimler gerçekliğin bir alanına ilişkin bilgi edinmeye çalışırken bilgi felsefesi 

genel bilgiyi, bilgi olarak bilginin kendisini inceleme konusu yapar.”3 

Bu çalışmanın amacı; Bilginin kendisini, doğasını ve yapısını temele alarak: 

Bilgi nedir? Bilgiyi bilgi yapan temel nitelikler nelerdir? Bilginin zihinsel edimi nedir 

ya da var mıdır? Bilginin zihinsel koşulları nelerdir? gibi sorulara yer verilerek, bilgi 

bilimsel (epistemolojik) felsefi görüşleri kapsamında Sofistlerin ve Platon’un bilgi 

görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla, çalışmada Platon’un diyalogları temel alınarak 

bu filozofların karşıt düşünceleri ele alınmakta ve Platon’un eleştirilerine yer 

verilmektedir. Ayrıca, bu filozofların içinde bulundukları dönemin temel bilgi bilimsel 

sorunları ve dönemleri açısından önceki düşünürlerin kendi felsefelerinde ne türlü 

yenilik getirdiklerine dair düşünceleri ele alınmıştır.  

Bu çalışmanın ilk bölümünde, Sofistlerin felsefi görüşlerine yer verilmiş ve 

onların bilgi felsefesine ilişkin düşünceleri incelenmiştir. Ancak onların bilgi 

hakkındaki görüşlerinin incelenmesinden önce onların düşüncelerine ilham veren doğa 

filozoflarının ve Herakleitos ve Parmenides gibi filozofların düşüncelerine de yer 

verilmiştir. Böylece, Antik Yunan uygarlığında ortaya çıkan ekonomik, siyasi ve 

kültürel gelişmeler incelenerek felsefenin nasıl o dogmatik çizgiden çıkarak yepyeni bir 

yol izlediği görülmüştür. Buna göre, “tüm sonlu ve ilineksel belirlenimlerin sonsuz ve 

tözsel bir başlangıç noktasından, yani onların söylemiyle arkhe’den hareketle var 

olabileceğini iddia eden”4 doğa filozofları aslında bilginin ne olduğu problemine 

yönelmekten ziyade ontolojik problemlere, yani varlık alanına, evrenin ana maddesi ya 

da ilk ilke (arkhe) arayışlarına yönelmişlerdir. Ancak “bilmek, bilen süje ile bilinen 

                                                 

3 E. Orman, Bilgi Felsefesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi,  

https://www.academia.edu/37037442/Bilgi_Felsefesi adresinden elde edilmiştir, 2018, s.20. 
4 E. Orman, a.g.e., s.59. 
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obje, ben ile alem arasında ilişki kurmak”5 anlamına geldiğinden ve bir bilgiyi elde 

etmek için bilgi bilimsellik anlamında özne ve ontolojik anlamda nesne olan bu iki 

edimin bir arada bulunması gerektiği düşüncesinden hareketle aslında doğa 

filozoflarının da bilgi felsefesine öncü bir duruşlarının olduğu bize gösterilmektedir. 

Başka bir ifadeyle, onların “evrendeki oluş sürecini açıklamak için felsefi olarak peşine 

düştükleri bu ilke ya da ana madde arayışları ontolojik bir karakter taşımış olsa da bu 

arayış sürecinin bilinçli bir şekilde dile getirilmemiş bir bilgi bilimsel duruş ve yönelim 

içerdiği de göz ardı edilemez.”6 Ancak onların bu varlığı temele alan duruşları ve 

genellikle evreni anlamak üzerine kurulu felsefeleri belli bir nesne üzerine yoğunlaşmış 

ve her birinin farklı düşüncede oldukları farklı ilkeler ve başlangıç noktaları ortaya 

çıkarmıştır. Bu ise felsefeyi çıkmaza sokmuş ve yepyeni felsefi bir görüşün ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.  

Çalışmada bir diğer odak noktası olan filozoflarımız Herakleitos ve 

Parmenides’in düşüncelerine de yer verilmiştir. Herakleitos, doğa filozoflarına benzer 

şekilde bir ilk ilke benimsemesine rağmen, sabit ve değişmez bir maddenin yerine 

duyuların ön planda olduğu değişimi ve oluş-yok oluş sürecini benimsemiştir.  

Düşüncelerinde aklı (logos) ön plana çıkaran Herakleitos, duyularımız yoluyla ortaya 

çıkan oluş, hareket ve çelişkilerin bir bilginin ortaya çıkmasında gerekli olduğu 

düşüncesini savunmuş görünmektedir. Parmenides ise Herakleitos’un düşüncelerinin 

aksini savunmuştur. Parmenides’in düşüncesinde “oluş” fikri yerini “varlık” fikrine 

bırakmıştır. Buna göre, “asıl bilgelik ve doğru bilgi, hiç değişmeden özdeş ve bir kalan 

varlığın bilgisidir ve tüm çokluk ve hareket bir yanılgıdan ibarettir.”7   

                                                 

5 H.Z. Ülken, Bilgi ve Değer, Ülken Yayınları, İstanbul, 2001, s.24.  
6 E. Orman, Bilgi Felsefesi, s.60. 
7 E. Orman, a.g.e., s.61. 
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Bu iki filozof oluşa ve varlığa dayalı düşünceleriyle sofist felsefenin özellikle 

de Protagoras ve Gorgias’ın düşünceleri üzerinde büyük etkide bulunmuşlardır. Bir 

tarafta algılarımız sonucu deneyimlediğimiz her şeyin oluş ve çelişki içerisinde olduğu 

düşüncesi, diğer tarafta ise çokluk, hareket ve değişimin ancak bir yanılgı olabileceği 

düşüncesi hakimdi. İşte bu tür çelişkilerin ışığında, nesne odaklı bir felsefeden insan 

odaklı bir felsefi görüşe imza atan Protagoras ve Gorgias’ın düşünceleri aynı zamanda 

göreli (relativist) bir temel üzerinde seyretmektedir. Protagoras’ın “insan her şeyin 

ölçüsüdür” sözü, sofistlerin bilgi anlayışının algı temelinde biçimlendiğini, Gorgias’ın 

ise “hiçbir şey yoktur, varsa bile insan için bilinemezdir, bilinebilir olsa da insanlara 

bildirilemez ve anlatılamaz” sözü her şeyin oluş ve çelişki içerisinde ve ancak duyular 

yoluyla algılanabilir şeyler olduğu görüşü üzerinde temellenmiş ve bilginin elde 

edilmesinin mümkün olmadığı fikri ortaya çıkmıştır. Protagoras’ın Herakleitos’tan 

etkilenerek duyular üzerine temellendirdiği felsefesi ve Gorgias’ın Parmenides’in 

düşüncelerinden etkilenerek oluş ve hareketi dışlaması sonucu hiçbir şeyin var olmadığı 

düşüncesi ve bilginin imkansızlığı problemi ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da bu 

problem Platon’un felsefesine de büyük ölçüde etki etmiş ve ışık tutmuştur. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde, Platon’un bilgi görüşü, onun Theaitetos 

diyalogu çerçevesinde ele alınmıştır. Platon’un çoğu diyaloglarında baş konuşmacı 

Sokrates’tir. Ancak onun ortaya atmış olduğu tüm görüşler Platon’a aittir. Buna göre, 

Sokrates, tüm diyaloglarında kendi doğurtma yöntemini kullanarak karşı tarafın 

düşüncelerini öğrendikten sonra, o konu hakkında güçlü kanıtlar sunup çürütme 

yöntemini kullanmıştır. Tümüyle bilgi konusunu ele alan bu diyalogun incelenmesi ile 

diyalogun günümüz bilgi bilimine nasıl katkıda bulunduğunu göstermek amaçlanmıştır.  
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“Bilgi nedir?” sorusuyla başlayan diyalog, Protagoras’ın tanımı olan “duyu 

algısının bilgi kaynağımız olduğunu öne sürdüğü ‘Bilgi algıdır.’”8 cevabıyla devam 

etmiştir. Ancak bu cevabı yeterli bulmayan Sokrates, “Bilgi algıdır.” önermesini 

çürütme yoluna gitmiş ve aynı zamanda Protagoras ve Herakleitos’un düşüncelerine de 

eleştirilerde bulunmuştur. Bunun üzerine aynı soru tekrar sorulmuş ve yeni cevap “Bilgi 

doğru sanıdır; inançtır.” şeklinde olmuştur. Ancak bu cevaptan da tatmin olmayan 

Sokrates, “doğru inanç olarak öne sürülen bir inancın-bilginin gerçekten doğru olup 

olmadığını nasıl anlayacağız?”9 sorusuyla bu cevabı da çürütmüştür. “Bilgi nedir?” 

sorusuna verilen bir diğer cevap ise “Bir logosa dayanan doğru sanı-inanç bilgidir.” 

tanımı olmuştur. Burada sanının logos düşüncesiyle desteklenmesi de, yani bir açıklama 

getirme girişimi de aynı şekilde başarısız olmuştur. Böylece diyalogun tamamı bilginin 

ne olabileceği problemi üzerine odaklanmış gibi görünse de bu soruya cevap bulmak 

yerine daha çok bilginin ne olmadığı problemi üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Bu nedenle aynı bölümün başka bir kısmında doğru bilgiye ulaşmak için 

bilginin nesnesi olarak farklı bir yöne sapmanın faydalı olabileceği görüşünden 

hareketle duyusal şeylerden ziyade ancak akılla ulaşılabilecek formların doğaları ele 

alınmıştır. Platon artık duyumlar yoluyla elde edilen bilgiler yerine akıl ile ulaşılan, 

değişmez, ezeli ve ebedi olana ulaşma derdindedir. İşte bunu da onun varlık alanıyla 

bilgi görüşünün ayrılamaz bir bütün oluşunun anlatıldığı, bilgi türlerinin ve nesnelerinin 

birlikte ele alındığı Devlet’in 6. ve 7. kitaplarında yer alan Bölünmüş Çizgi ve Mağara 

Alegorilerinde açık bir şekilde görmekteyiz. Aynı zamanda bilginin ve varlığın daima 

duyumlar yoluyla elde edildiğini ve her şeyin oluş, yani hareket içerisinde olduğunu 

iddia eden görüşler ile hiçbir şeyin ve hareketin var olmadığını, varlığın Bir olduğunu 

ileri süren görüşlere karşı, Platon’un tikel ve öznel olandan farklı olarak evrensel tanım 

                                                 

8 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 80. 
9S. Çelik, a.g.e., s. 83. 
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ve değişmez gerçekliklere dayalı “idealar alanı” ile bu problemi aşmaya çalıştığını 

görürüz. Çalışmada ayrıca bu bilgiyi açığa çıkarma yolu olarak Platon’un felsefesinde 

hatırlama (anamnesis) kavramının önemine de değinilmiştir. Son olarak Platon’un, 

Gorgias’ın felsefesine bilgi ve inanç kavramları açısından yaptığı eleştirilere 

değinilmiştir. 

Sonuç kısmında ise ikinci bölümde karşılaştırmış olduğumuz Sofistler le 

Platon’un düşüncelerinin kısa bir değerlendirmesi yapılıp, bu iki düşüncenin bilgi 

bilimsel felsefeye nasıl ışık tuttuğu gösterilmeye çalışılmıştır. 
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             BÖLÜM I 

             1.SOFİSTLERİN BİLGİ KURAMI 

             1.1.Sofistlerin Ortaya Çıkmalarında Etkili Olan Unsurlar 

             1.1.1.Antik Yunan Uygarlığının Durumu 

Geçmişten günümüze bilimde, felsefede ve sanatta bir takım gelişmeler 

olmuştur. Bilim, sanat ve felsefe bu gelişmelerin sağladığı bir takım birikimler sonucu 

şimdiki şeklini almış bulunmaktadır. Örneğin bilimi ele aldığımızda çok eski 

zamanlarda insanlar basit bir hastalıktan kolaylıkla hayatını kaybedebiliyorken, belli bir 

süreç boyunca yapılan araştırmalar ve deneyler sonucu günümüzde birçok hastalığın 

tedavisi bulunmuştur. Aynı şekilde, felsefeyi de bir yap-boz gibi düşünürsek, bu yap-

bozun parçalarını farklı çağlarda yaşayan farklı filozoflar oluşturmuş, sonunda ise 

bugün geldiğimiz nokta oluşmuştur. Bu noktada Sofistlerin felsefesine geçmeden önce, 

bu yap-bozun ilk parçaları, yani temelleri olan ve Sofistlerin felsefesinin ortaya 

çıkmasında büyük etkileri olan belli başlı nedenlere bakmamızda fayda olacaktır. 

Böylece, Sofist felsefeyi anlamamız daha da kolaylaşacaktır. 

İsa’dan önce 5. yüzyılda, Yunan uygarlığı açısından önemli gelişmelere tanık 

olunmuştur. Bu yüzyılda “Yunan siteleri bir araya gelerek Perslerle yapılan savaşları 

kazanmışlar, devlet son derece zenginleşmiş, ayrıca tüm vatandaşların site yönetiminde 

söz sahibi olabileceği bir yönetim biçimi- demokrasi yönetimi- de iş başına gelmiştir.”10 

Görüldüğü üzere Yunan sitelerinin bu savaşları kazanması ve onların pek çok kültürle 

etkileşim içerisinde olmaları sonucunda ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan birçok 

değişimi ve gelişmeyi beraberinde getirmiştir. 

                                                 

10 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 36. 



8 

 

Bu tür değişmeler sonucunda artık yeni bir uygarlık anlayışı ve yeni bir felsefi 

anlayış yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. O halde bu tür değişimlere yol açan sebepleri 

kısaca incelememizde fayda olacaktır. 

Bu tür değişimlere yol açan sebeplere baktığımızda öncelikle ekonomik 

sebepleri görürüz. Bu dönemin sonuna doğru denizciliğin gelişmesi, paranın icat 

edilmesi gibi olaylar sonucunda Akdeniz dünyasında Yunanlıların ticaret ve sanayide 

büyük gelişmeler gösterdiğine ve böylece yeni bir ekonominin bir pazar ekonomisinin 

çıktığına şahit olmaktayız.11 Siyasal açıdan baktığımızda ise bu dönemde Atina’da 

özellikle köklü bir demokrasi meydana gelmiştir. “Bu demokrat idare şimdiye 

kadarkilerden çok daha fazla insanın devlet yönetimine katılmasını sağlamıştır.”12 

Kültürel açıdan ise, “Bu çağda artık daha önce devlet yönetimine hakim olan soyluların 

hiyerarşik dünya tasarımı, siyasi ilahi haklar kuramı, dinsel ahlakları, aşkıncı dünya 

görüşleri karşısına eşitlikçi dünya tasarımı, doğal haklar ve sözleşme kuramları, din dışı 

hümanist ahlak, kısaca içkinci bir dünya görüşü konulmaya çalışılmıştır.”13 Başka bir 

deyişle artık eskiden hakim olan bazı durumlar,-bunlar yukarıda bahsettiğimiz şekilde 

ekonomik, siyasal ve kültürel olarak algılanabilir- değişime uğramış ve artık Yunan 

uygarlığında insan hayatı açısından köklü değişimler yaşanmıştır. Böylece bir yandan 

ekonomik, diğer yandan siyasal, bir diğer yandan kültürel gelişim o dönem koşullarına 

ayak uydurmak için yeni bir eğitim anlayışının ortaya çıkmasını gerektirmiştir. 

Yurttaşların her alanda gereken bilgileri öğrenmeleri ciddi bir ihtiyaç ortaya çıkarmış ve 

                                                 

11 A. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2, Sofistlerden Platon'a, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2016, s.6. 
12 E.V. Aster, Felsefe Tarihi: İlkçağ ve Ortaçağ, İstanbul, İm Yayınevi, 2000, s.98. 
13 A. Arslan, a.g.e., s.7. 
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onların, bu bilgileri öğrenebilecekleri birtakım kişilere gereksinimleri olmuştur.14 İşte 

Sofistler de böyle bir gereksinimi karşılamak için ortaya çıkan öğreticilerdir.15 

1.1.2. Doğa Filozoflarının Etkileri 

Sokrates öncesi Yunan felsefesinde filozoflar ilgilerini doğaya, nesneye, oluşa 

ve harekete yönlendirmişlerdir. Bu nedenle de onlara Doğa filozofları denmektedir. 

İlkçağ filozoflarının doğayı temel alan, yani duyularıyla algıladıkları temel maddelere 

dikkatlerini çevirmelerinin nedeni elbette ki içinde bulundukları ilginç, şaşırtıcı ve 

anlaşılması güç olaylar karşısında çaresiz kalmaları ve çevrelerinde olup biten şeylere 

bir anlam yüklemeye çalışmak istemeleridir.    

M.Ö. 6.yüzyılda doğan felsefe ile dikkatlerini doğanın yapısını ve işleyişini 

aydınlatmaya yönelten bu kişiler, bir ana madde (arkhe) sorunu üzerinde 

düşünmekteydiler.16 Doğa filozofları ya da Miletli filozoflar olarak adlandırılan bu 

kişiler Thales, Anaximandros ve Anaximenes’tir. Buna göre, Thales “evrenin sudan ya 

da nemden geldiğini”17söylemiş, Anaximandros bu kütleye apeiron18 adını vermiş, 

Anaximenes ise “ana töz diye kabul ettiği biricik öğeyi hava”19olarak düşünmüştür. 

Miletli filozoflardan sonra Herakleitos’un da fikirleri Sofistlerin ve onlardan sonra gelen 

Sokrates ve Platon’un felsefelerinin daha iyi anlaşılmalarının sağlanması açısından 

üzerinde durulması gereken noktalardan birisidir. Herakleitos da bütün değişmelerin 

ardında yatan her şeyin ilk nedeni olan evrenin ana maddesini araştırmış ve bunu da ateş 

                                                 

14 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s.36. 
15 E.V. Aster, Felsefe Tarihi: İlkçağ ve Ortaçağ, s.98. 
16 S. Çelik, a.g.e., s.21. 
17W.K.C. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Çev. Ahmet Cevizci, Ankara: Gündoğan Yayınları,1999, s.34. 
18 Bu kütleye Anaximandros, “sınırları olmayan” anlamına gelen ve daha sonraki Yunancada iki temel 

anlamda kullanılan bir sözcük olan apeiron adını verdi. Bu anlamlar; a) dışsal olarak sınırlanmamış olan, 

eş deyişle uzaysal (mekânsal) olarak sınırsız olan ve b) içsel sınırlardan yoksun olan, eş deyişle 

bileşenleri arasında hiçbir ayrım ya da bölünme gözlemlenmeyen. Bkz. W.K.C. Guthrie, İlkçağ Felsefesi 

Tarihi, Ankara, 1999: 39. 
19W. Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Çev: Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 

1984, s.34. 
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olarak belirlemiştir. Ancak Herakleitos’un ana madde olarak belirlediği bu ateş diğer 

filozofların düşüncelerinden farklıdır. Çünkü diğerleri evrende bir süreklilik ve 

durgunluk ararken,  Herakleitos evreni tam tersine iki ilke ile betimlemiştir. Bunlar: “1) 

Her şey çekişme ve savaşımdan doğmuştur. 2) Her şey sabit bir akış içindedir.”20 Buna 

göre, “bizim dünyamız sonsuz canlı ateşten değişmeyle meydana gelmiştir ve bir vakit 

gelecek sonunda tümü ateşe girecektir, böylece bu akış yeniden başlayacaktır.”21 

Görüldüğü üzere, ortaya yepyeni bir görüş atılarak şeyler durağan ve sabitlik özelliğini 

kaybetmiş, yerine hareket ve değişim içeren bir özellik, yani oluş gelmiştir. 

Herakleitos’un “her şeyin değişim içerisinde ve çatışma içerisinde olduğu” şeklindeki 

öğretisi ileride bahsedeceğimiz Sofistlerin görüşlerini de büyük ölçüde etkilemiş 

bulunmaktadır. 

Böylelikle doğa filozoflarının doğayla ve nesneyle ilgilenmesi her birinin 

evrenin temel ilkesini (arkhe) bulma konusunda farklı iddialarda bulunmalarına neden 

olmuştur. Ancak “kimi iddialar diğeriyle çelişmesine rağmen, tümü birden doğruluk 

iddiasında”22 bulunmuş ve bu da birçok karışıklığa sebep olmuştur. İşte görmüş 

olduğumuz gibi bu ilkelerden her biri diğeriyle çelişmektedir ve bu cevaplardan en fazla 

bir tanesi bizi doğru bilgiye götürecektir.      

Doğa filozoflarının bu farklı görüşleri elbette ki felsefenin gelişmesi ve üzerine 

yeni bilgilerin eklenmesi açısından büyük bir adım olmuştur. “Böylece Yunan felsefesi 

aşağı yukarı bir, bir buçuk yüzyıl boyunca eşya denizine açılıp, onda çeşitli araştırma ve 

soruşturmalarda bulunduktan sonra bu araştırmaları yapan, bu soruşturmalarda bulunan 

kendisini masanın üzerine yatırmak ve kendisiyle ilgili konulara önceleri belli bir yer, 

                                                 

20 W.K.C. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s.59. 
21 W. Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, s.59. 
22G. Skirbekk, N. Gılje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Çev: Emrah Akbaş- Şule 

Mutlu, İstanbul: Kesit Yayınları, 2006, s.52. 
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daha sonra hâkim bir yer vermek ihtiyacını hissetmiştir.”23 Artık bütün dikkatler 

doğadan insan düşüncesine çevrilmeye başlamıştır. Diğer bir deyişle, felsefeyi bilgi 

kuramına ulaşmak için bir merdiven gibi düşünürsek ve eğer bu basamakları tırmanmak 

için gerçek bir ilerleme yapılacaksa, ilerleme noktası olarak temele nesneyi, yani eşyayı 

değil de, özneyi, yani insanı almak gerekliydi. Çünkü doğa filozoflarının vardığı 

noktada birçok farklı ilke benimsendiğinden ortaya bir karışıklık çıkmış ve her şeyin bir 

oluş içinde olduğunu düşünmeleri devamlı, değişmez ve sabit bir bilginin ortada 

kalmaması tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. “Belli bir alandaki doğru bilgi 

böylesine çeşitlilik gösterebilir miydi?”24 Böylelikle artık bu eski yöntemin imkanları 

tükenmiştir. “Bu yeni dünyanın ilgi ve ihtiyaçlarını en açık bir biçimde dile getiren yeni 

insanlar Sofistler ve bu açıdan onların bir devamı olan Sokrates olacaktır.”25 Böylelikle 

ilk filozoflar doğanın ilk ilkesine ilişkin çok çeşitli yanıtlar verdiklerinden gerçek 

bilginin ne olduğunu sormak Sofistler ve Platon gibi düşünürlere kalmıştır.26 

              1.2. Sofist Sözcüğünün Anlamı ve Sofistler      

Sofist sözcüğü farklı dönemlerde farklı açılardan yorumlanmıştır. Örneğin bu 

sözcük sözünü ettiğimiz dönemde “Yunanca bir sanat ya da beceriyi öğreten uzman, 

öğretmen, sanatçı anlamlarına gelen sophistes kelimesinden türemiştir.”27 “Önceleri 

Yunan dünyasının adları her zaman saygıyla anılan bazı devlet adamları, kanun 

koyucuları, kendilerinden özlü sözler kalmış olan şahsiyetleri bu adla anılmaktaydı.”28 

Daha sonra ise bu terim, “bilgi öğretimini meslek haline getiren, günümüzde üniversite 

hocası gibi bir anlam taşıyan”29 ve öncülüğünü Protagoras ile Gorgias’ın yaptığı 

                                                 

23 A. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2, Sofistlerden Platon'a, s. 12. 
24 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 22. 
25 A. Arslan,  a.g.e., s. 17. 
26 S. Çelik, a.g.e., s. 22. 
27 A.A. Peter, A Dictionary of Philosophy, New York, 1981,s.264. 
28 A. Arslan, a.g.e., s. 19. 
29 A. Arslan, a.g.e., s. 19. 
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yepyeni felsefi bir akım için kullanılmıştır. “Sofistler öğretmendirler, bunlar 

Yunanistan’ın çeşitli kentlerinde dolaşırlar, uğradıkları yerlerde para karşılığı ders 

verirlerdi.”30 Ancak o dönemde para karşılığı ders vermek bazı kimselere göre son 

derece kötü bir davranış olarak nitelendiriliyordu. Bunda da haksız değiller gibi 

görünüyordu. Çünkü para karşılığı verilen bu tür eğitim doğal olarak yalnızca zengin ve 

soylu bir kesimi ilgilendiriyordu. Bu nedenle de, başta Platon olmak üzere başka bazı 

önemli filozoflar Sofistlere olumsuz bakmışlardır. O dönemde derslerine karşılık ücret 

alması çok eleştirilmesine rağmen Protagoras, “istediğim ödeneği hak ettiğimi 

sanıyorum, hatta öğrencilerime bakılırsa daha çoğuna da layıkmışım”31 diyerek aslında 

öğrencilerine erdemin bilgisini öğretmesine karşılık aldığı ücretin yadırganacak ve aşağı 

görülecek bir yanının olmadığını söyleyerek bir bakıma kendini savunmaya 

çalışmaktadır. Ayrıca, Platon’un yaşlılık dönemi eserlerinden birisi olan Sofist 

diyalogunda, Platon, Sofistleri insanları oltalarına düşürmeye çalışan balık avcıları gibi 

düşünerek avcılığı şöyle tanımlamıştır: 

Avcılık, hayvan avı, kara hayvanı avı, insan avı, konuşma ile yapılan av, tek tek 

kişilerin avlanması, para kazanmaya hizmet eden av ve en sonunda da sözde-bilgelikle 

eğitmeyi deneyen sanat. Bu sanat, açıklamamızın sonucuna göre zengin ve soylu gençlerin 

avlanmasıdır.32 

Platon’un Protagoras diyalogunda ise Sofistlerin nasıl bir insan olduğu ve 

Platon’un onlara karşı olan tutumu açık bir şekilde tasvir edilmiştir. Buna göre; 

diyalogun başındaki konuşma Hippokrates ve Sokrates arasında geçmektedir. 

Hippokrates bir sabah heyecanla Sokrates’in kapısına gelir ve Sofistlerin en bilge ve en 

yaşlılarından birisi olan Protagoras’ın kente geldiğini ve kendisinin de ondan ders almak 

istediğini söyler. Bunun üzerine, Sokrates “ona para vermen yeter, seni de bilgin 

                                                 

30 E.V. Aster, Felsefe Tarihi: İlkçağ ve Ortaçağ, s.99. 
31 Platon, Protagoras, 328c. 
32Platon, Diyaloglar 2, Sofist, Çev: dr. Ömer Naci Soykan, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986b, 223b. 
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yapar”33 der ve bunun imkansız olmadığını dile getirir. Sonrasında ise birlikte 

Protagoras’ın kaldığı yere giderler. Burada “Protagoras büyük bir salonda bir aşağı bir 

yukarı dolaşmakta, arkasında öğrencileri kendisini saygıyla izlemektedir. Aynı salonun 

bir köşesinde öteki bir Sofist, Hippias gökyüzünü göstererek astronomi dersi 

vermektedir. Salona, bitişik odadan bir takım sesler gelmektedir. Bu odada da bir başka 

Sofist, Prodikos yattığı yerden ders veriyordur.”34 Böylelikle Sokrates ve Hippokrates, 

Protagoras’a yaklaşarak Hippokrates’in kendisinden ders almak istediğini söyler ve 

genç delikanlı bunun hangi konuyla ilgili olabileceğini sorar. Protagoras bu soruya 

şöyle yanıt verir: “bu bilgi ona ev işlerinde evini en iyi yönetme biçimini öğretecek 

olan, sitenin işlerinde de onun en iyi konuşup, davranan kimse haline gelmesini 

sağlayacak olan temkinliliktir.”35 Görüldüğü üzere, Sofistler özellikle siyaset alanında 

kişiye faydalı olacak bilgileri öğretmektedirler. Bunu da hitabet sanatıyla 

yapmaktadırlar.     

Sofistlerin eğitim uygulamalarında hitabet sanatı son derece önemli olmuştur. 

“Bu sanat güzel konuşma, dili ustaca kullanma, meclislerde, mahkemelerde, pazar 

yerlerinde başarıya erişme imkanını sağlayan bir saldırı ve savunma silahı, keskin bir 

kılıç olma özelliğine sahiptir.”36 Daha önce de bahsettiğimiz üzere, o dönemde 

gerçekleşen bazı alanlarda yaşanan gelişmeler sonucu insanların bu çağa ayak 

uydurabilmeleri açısından hitabet sanatı büyük önem taşımaktadır. Hitabet sanatının 

sağladığı avantajlardan birisi kişiye saygınlık kazandırmakken, bir diğeri yargılama 

alanında sağladığı avantajlardı. Çünkü bu sanat yoluyla yargıçların kararları üzerinde 

büyük değişimler gerçekleşebiliyordu. Ancak hitabet sanatının bazı sakıncalı yanları da 

vardır. “İstemli bir biçimde öğretilen konuşma sanatı, yalnızca karşısındakini 

                                                 

33 Platon, Diyaloglar, Protagoras, Çev. Tanju Gökçöl, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015, 310d. 
34 E.V. Aster, Felsefe Tarihi: İlkçağ ve Ortaçağ, s.100. 
35 Platon, Protagoras, 319a. 
36 A. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2, Sofistlerden Platon'a, s. 20. 
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inandırmayı temsil eder.”37 İşte Sofistlerin alaycı bir şekilde tanımlanmalarının 

nedenlerinden birisi de bu hitabet sanatıdır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse, 

birisinin malına ya da kendisine zarar veren bir kişiyi düşünelim. Bu kişi yargıç önünde 

bu hitabet sanatını kullanarak haksız durumdan haklı bir duruma düşebilir. 

“Uygulamada kolayca insanlara haksız bir nedenin nasıl haklı bir neden gibi 

gösterileceğini öğretme sanatı anlamına gelebilirdi.”38 “Dolayısıyla bu yolla insanların 

duygularını okşayarak, onları kendi inandığınız düşünce ve inançların yanına çekmeniz 

kolaylaşmaktadır.”39 Buradan da anlaşılıyor ki, nesnel bir gerçeklik değil de, herhangi 

bir insanın savunduğu göreli bir görüş, Sofistlerin öğretim sanatı yoluyla haklı ya da 

doğru bilgi yerine geçebiliyordu. Böylece, onların öğretim yöntemleri bazı bilgileri 

öğretirken hep öznel düşünmelerine, kendi inandıklarını öğretmelerine ve ayrıca da 

onların bu öğretim işini parası olan kişilere, yani sadece zengin ve soylu çocuklarına 

vermelerine başta Platon olmak üzere bazı çevreler büyük tepki göstermişlerdir.         

Sofistlerin doğa filozoflarından farklılık gösteren yanlarına dönecek olursak 

şunu belirtmek yerinde olacaktır; onların herhangi bir düşüncenin bir nesne üzerinde 

eyleme dönüştükten sonra zorunlu bir hakikatin ortaya çıkmasını sağlayan bir 

yöntemleri yoktur. “Görüş ve inanç ayrımları üzerine toplamış oldukları olgular 

yığınından herhangi bir pekin bilgiye ulaşmanın olanaksız olduğu vargısını 

çıkarabiliyorlardı.”40 Dolayısıyla aradıkları şey, evrene ilişkin nesnel bir gerçeklik 

değildir. Başka bir deyişle, amaçları mutlak bir doğruya ulaşmak değil de, nesne 

üzerinde o an için uygulanabilen, yani o an için doğru olan bir şeyi bulmaktır. Doğa 

filozoflarının amacı asıl bilgiyi bulmak olurken, Sofistlerin amacı öğretmekti.         

                                                 

37 E.V. Aster, Felsefe Tarihi: İlkçağ ve Ortaçağ, s.101. 
38 F.C. Copleston, Ön Sokratikler ve Sokrates, Çev: Aziz Yardımlı, İstanbul, İdea Yayınları, 2009, 

s.105. 
39 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 37. 
40 Copleston, Ön Sokratikler ve Sokrates, s.105. 
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Görüldüğü üzere “Sofistler, insanlara, onlara yarar sağlayan bilgileri 

kazandırmaya çalıştıkları için, felsefi açıdan rölativist (göreli) bir bilgi anlayışını 

benimsemişlerdir.”41 Çünkü insanı temele alan görüşlerinde, ne kadar insan varsa o 

kadar bilgi ve ahlak değeri de vardır ve bu bilgi ve ahlak değerleri de kişiden kişiye 

değişmektedir. Dolayısıyla onlar genel geçer, mutlak, her şeye kaynak olabilecek bir 

bilgi kavramının olmamasının yanında, bilginin ulaşılamaz bir kavram olduğuna da 

inanmışlardır. Onların bu tür şüpheci yaklaşımları yukarıda da bahsettiğimiz şekilde 

hitabet sanatlarını geliştirmiş ve kendi bilgi aktarımlarını da bu hitabet sanatı yoluyla, 

yani ikna yoluyla gerçekleştirmelerine yol açmıştır. 

Doğa filozoflarının Sofistler üzerindeki etkilerine ve onların genel özelliklerine 

değindikten sonra artık Sofistlerin en yaşlısı ve en bilgesi olan Protogoras’ın görüşlerine 

geçmekte fayda olacağı kanısındayım. 

1.2.1. Protagoras 

Bazı kaynaklara göre Abdera’da doğan ve burada farklı kültürlerin etkisi 

altında eğitimini alan Protagoras, yine farklı kültürlerle etkileşim içerisinde olan 

bilgeliğin ve demokrasinin şehri Atina’da yaşamını devam ettirmiştir. “Yabancı 

ülkelerle giderek artan ilişkiler ona farklı iklimlerde yaşayan insanların yasaları ve 

gelenekleri arasında birtakım temel farklılıkların var olabileceğini öğretmiştir.”42 Bunun 

sonucu olarak da eski geleneksel felsefeden farklı olarak yepyeni bir bakış açısı 

geliştirmiştir. 

“Sofist adını benimseyen ve öğrettikleri karşılığında ücret talep eden ilk kişi”43 

olan Protagoras, sofistlerin en ünlü ve en bilge kişilerinden birisi olmuştur. Döneminin 

                                                 

41 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 37. 
42 W.K.C. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s.89. 
43 Platon, Protagoras, 349a. 
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doğa filozoflarından farklı olarak öğretilerini daha da geliştirerek felsefeye yepyeni bir 

bakış açısı kazandırmıştır. Ancak onun öğretilerini kendi çağdaşlarından ve kendinden 

önceki filozoflardan büsbütün soyutladığını ya da öğretilerinin büsbütün farklı olduğunu 

söylenemez. Elbette ki onun da başka düşünürlerden etkilendiği apaçık ortadadır. 

Bunun en iyi örneğini Doğa filozoflarının sonuncusu olan Demokritos’ta görmekteyiz. 

Demokritos, doğadaki her şeyin temelini oluşturan değişmez ve en küçük 

parçacığın adına atom demiştir. Atomların “özellikleri münhasıran nicelikseldir; yani 

bizim genişlik, şekil ve ağırlık gibi fiziksel kavramlarla tanımlayabileceğimiz 

özelliklerdir; renk, tat, koku ve acı gibi nitelikler değil. Atomlar algılanamazlar.”44 

Nesneler bu atomların birleşmesiyle oluşmakta ve ayrılmalarıyla da yok olmaktadırlar. 

Buraya kadar atomların bazı özelliklerinden söz ettik ve bunların ise nesneleri meydana 

getirdiğini söyledik. Ancak bunların hepsi niceliksel özelliklerle ilgiliydi. Peki ya biz bir 

çiçeğin kokusu ya da rengi hakkında veya bir arkadaşımıza duyduğumuz sevgi ya da 

nefret hakkında, yani niteliksel özellikler hakkında ne söyleyebiliriz? Skirberk ve 

Gilje’ye göre Demokritos, “bütün nesnelerin dışarıya aracı türden bir atom yaydığını 

düşündü. Bunlar duyu organlarındaki atomlarla karşılaştıklarında, bizim o nesnelere ait 

nitelikler olarak algıladığımız özel etkiler ortaya çıkar.”45 Diğer bir deyişle, nesneler 

bazı niteliklere -koku, renk, tat gibi- sahip olmadıkları halde bizim algılarımız 

sonucunda bu tür nitelikler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, nesnelerden dışarı yayılan 

bir atomun duyu organlarındaki etkileşimi sonucu algılarımız aracılığıyla ortaya çıkan 

bir bilgi elde ederiz. Artık bu aracı atomlar sayesinde de her türlü bilginin duyulardan 

oluştuğunu söyleyebiliriz. Ona göre “her şey bedenlerimizdeki atomların geçici 

düzeniyle onların, atomların duyusal nesnede de söz konusu olan aynı geçici 

                                                 

44 G. Skirbekk, N. Gılje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, s.35. 
45 G. Skirbekk, N. Gılje, a.g.e., s.36. 
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birleşimlerine gösterdikleri tepkilerle ilgili bir sorundur.”46 Böylece atomların duyusal 

nesnede gösterdikleri tepkiler sonucunda nesnelerde ortaya çıkan nitelikler- tat, koku, 

sıcak, soğuk gibi-  geçici etkilere sahip olduklarından hiçbiri gerçek bir etkiye sahip 

değildir. Guthrie’ye göre, Demokritos’un felsefesinde “acı ve tatlı, soğuk ve sıcak 

gerçek olan hiçbir şeye karşılık gelmiyordu.”47 Örneğin; sağlıklı olduğum zaman bana 

tatlı gelen yemek, hasta olduğumda acı gelebilir. Burada da açık bir şekilde görünüyor 

ki,  geçici bir durum olan hastalık veya sağlık durumlarında bu atomların duyusal 

nesnede oluşturduğu tepkiler sonucunda yine geçici durumlar ortaya çıkmıştır. Bu 

yüzdendir ki, nesnelerden yayılan aracı atomlar sayesinde duyu organları etkilenir ve 

ortaya duyulardan oluşan bir bilgi çıkmaktadır.   

Demokritos’un felsefesinde, kendisi de bir doğa filozofu olmasına rağmen 

diğer filozofların aksine evrenin özünü kavramak için gözlemlenebilir türden şeyler 

yerine (toprak, su, ateş ve hava) felsefeye yepyeni bir terim getirdiğini ve atomların bir 

nesneyi kavramamızda algılara nasıl aracılık edip ortaya duyular yoluyla edinilen bilgiyi 

nasıl oluşturduğunu görmüş olduk. İşte Demokritos’un bir öğrencisi olan Protagoras, bu 

tür felsefi etkiler altında kalmış ve ortaya insan odaklı yepyeni bir felsefi görüş 

çıkarmıştır. 

Protagoras’ın o dönemde yazmış olduğu kitapları günümüze ulaşamadığından, 

en sağlam kaynakları Platon ve Aristoteles’in kitaplarında buluruz. Protagoras’ın en 

ünlü kavramı “insan-ölçü” (homo mensura) kavramıdır. Bu önermeyle ilgili Platon’un 

Theaitetos diyalogunda şu şekilde bahsedilir: “Her şeyin ölçüsü insandır, var olan 

şeylerin varlıklarının, var olmayan şeylerin yokluklarının ölçüsüdür.”48 

                                                 

46 W.K.C. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s.86. 
47 W.K.C. Guthrie, a.g.e., s.86. 
48 Platon,(Eflatun), Diyaloglar 2, Theaitetos, çev: Prof. Dr. Macit Gökberk, İstanbul: Remzi Kitabevi, 

1986a, 152a. 
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Platon’un bir başka diyalogu olan Kratylos’da ise bu öğreti nispeten de olsa 

açıklanıyor gibi durmaktadır: 

Protagoras, “Her şeyin ölçüsü kişidir.” derken şu savı tutuyordu: Nesneler 

bana nasıl geliyorsa, görünüyorsa öyle, sana nasıl geliyorsa, görünüyorsa öyledir. Yoksa 

onların özlerinde bir değişmezlik mi var sanıyorsun?49 

               Öncelikle “ölçü-insan” önermesi bilginin yanılmazlığı koşulunu 

doğurmaktadır. Çünkü ölçünün ötesinde başka bir kriter yoktur, yani ölçü ve ölçenin 

(algı) her ikisi de aynı türdendir. Sonuç olarak bütün algıların doğru olması 

gerekmektedir. “Her şeyin ölçüsünün insan olarak belirlenmesi ve şeylerden 

edindiğinin, şeylerin kendisinde olan belirli bir nitelikten dolayı değil de, kişinin 

kendisinden ona nasıl görünüyorsa ya da o nasıl algılıyorsa öyle olduğunu savunmasıyla 

Protagoras, bilginin kaynağını objeden sujeye aktarmış, böylece bilgi problemini obje 

temelinde değil suje temelinde inşa etmeye çalışmıştır.”50Ayrıca, Protagoras’ın bu ünlü 

önermesi ne tür bir anlam çıkarmamız konusunda güçlü tartışmalara konu olmuştur ve 

bu öğretiyi yorumlayanlar arasında hala kesin bir anlaşma yok gibi görünmektedir. 

Onun önermesini daha derinden incelemek ve daha iyi anlamak açısından onun bilgi 

bilimsel görüşlerini farklı açılardan incelememiz faydalı olacaktır.      

1.2.1.1. “Tüm Algılar Doğrudur.” 

 Protagoras’ın insan-ölçü önermesinde aslında savunduğu düşünce her şey için 

iki farklı düşüncenin aynı anda doğru olabileceği fikridir. Bunu ise Platon’un Theaitetos 

diyalogunun devamı olan rüzgar örneğinde açıkça görebiliriz. Buna göre; 

Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir, sana nasıl 

görünüyorsa senin için de öyle… Üşüyen için rüzgar soğuktur, üşümeyen için ise soğuk 

değildir.51 

                                                 

49 Platon, Diyaloglar, Kratylos, Çev. Teoman Aktürel, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015, 385e-386a. 
50 E. Zeller, Grek Felsefe Tarihi, Çev. Ahmet Aydoğan, İz Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.102. 
51 Platon, Theaitetos,152a. 
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Protagoras’ın bu cümlesine göre, A kişisi rüzgarın soğuk olduğunu iddia 

ederken, B kişisi rüzgarın sıcak ya da soğuk olduğunu iddia edebilir. Her iki yargıya da 

yanlış diyemeyiz, aksine gerçekte kabul edilen şey “soğuk” ve “soğuk olmayan” değil, 

“A için rüzgarın soğuk olduğu doğrudur” ve “B için rüzgarın soğuk olmadığı 

doğrudur.”52 Çünkü burada rüzgarın sıcaklığının herhangi bir değerlendirmesini 

yapacak yine bir insan olduğundan, sıcaklık onun algısına göre değişecektir. Böylelikle 

herhangi bir şeyin doğruluğu ya da yanlışlığı insanın algısına göre değiştiğinden, 

algıladığımız şeyler bizim bilgimiz haline gelmektedir. Taylor’a göre Protagoras’ın bu 

ünlü cümlesini anlamanın üç yolu vardır: 

“1) Orada sadece bir rüzgar yoktur, iki bireysel rüzgar vardır. Benim için soğuk 

olan rüzgar ve senin için soğuk olmayan rüzgar. 

2)Genel bir rüzgar vardır, fakat ne soğuk ne de ılıktır; rüzgarın görünür 

soğukluğu, sadece soğuk hissettiğimde benim için özel olarak var olur. Rüzgarın kendisi 

benim algılayışımdan bağımsız olarak var olur. Ancak soğukluğu ya da sıcaklığı yoktur. 

3)Rüzgarın kendisi soğuk ve ılıktır; iki nitelik ayrı fiziksel nesnede bir arada 

var olabilir ve birini algıladığımda diğeri ortadan kaybolur.”53 

Protagoras’ın önermesinde de savunduğu gibi bu üç yorum elbette ki onun 

ölçü-insanda da ortaya çıkardığı fikri uygular niteliktedir. Çünkü bir rüzgar örneğinin üç 

farklı yorumunu farklı açılardan görmekteyiz. Burada ortaya çıkan düşünceye göre 

Taylor, yukarıda bulunan üçüncü yorumu savunarak ”algılanan tüm niteliklerin 

                                                 

52A. Kenny, A New History of Western Pilosoophy, Volume I, Ancient Philosophy, New York: Oxford 

University Press, 2004, s.147. 
53 C.C.W. Taylor, From the Beginning to Plato, s.250. 
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algılanan nesnede nesnel olarak mevcut olduğuna inanıyorum.”54 düşüncesini savunarak 

kendi doğrusunu ortaya koymuştur. 

   Görüldüğü gibi, “var olan bir şey için karşıt iki ayrı savın olması bir 

çelişkinin değil, var olan şeylerin bilgisi için duyumlar dışında başka bir aracımızın 

olmadığının göstergesidir. Duyum ve algıların öznel ve göreli olduklarını iddia eden 

Protagoras’ın düşüncesini anlamak için başka bir örnek daha vermemiz gerekirse; içi su 

dolu üç adet kap düşünelim. Bunların birisi sıcak, birisi soğuk, diğeri de ılık olsun. En 

başta bu kaplardan sıcak olanına bir elimi, soğuk olanını da diğer elimi soktuğumu 

düşünelim. Daha sonra da bu iki elimi ılık suya soktuğumu düşünelim. Bu durumda ılık 

su bir elime daha soğuk gelirken, diğer elime sıcak gelecektir. Bu durumda ortaya aynı 

kişinin algıladığı iki farklı durum çıkmıştır. Peki burada hangi bilgi doğrudur? Sıcak 

olarak hissettiğim mi, yoksa soğuk olarak hissettiğim mi? İşte Protagoras’ın 

düşüncesine göre burada hangi elimin ne hissettiğinin daha doğru ya da daha yanlış 

olduğunun bir bilgisi yoktur. Ilık suyu hissetme durumum yalnızca o anki algılarıma 

bağlı olmaktadır. Protagoras bu nedenle yanlış sav diye bir şeyin olamayacağına, 

herkesin kendi duyumlarına referansla aynı konuda farklı savlara sahip olabileceklerine 

inanmıştır.”55 Böylelikle, Protagoras gerçeğin ancak mantıksal bir tutarlılıkta değil de 

insani kanının ölçü olarak alınmasıyla elde edilebileceğini savunmuştur. Jones’a göre, 

“Şeyler hakkında nesnel bir doğruluğa ulaşamayacağımız için, sağduyuya bel 

bağlamalıyız. Sağduyu dünyanın çok çeşitli ve değişken olduğunu bilirken, mantık bizi 

dünyanın bir ve değişmez olduğu sonucunu çıkarmaya zorluyorsa, mantık yerin dibine 

batsın diyordu Protagoras. Umutlarımızı kaygan bir Gerçekliğin keşfine bağlamaktansa, 

                                                 

54 C.C.W. Taylor, From the Beginning to Plato, s.250. 
55 Ö. Uçak, Felsefi Farklılaşma Sorunlarından Değil Cevaplardan Doğar: Sofistler ve Platon, Felsefe 

ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1. Ankara, 2006, s.73. 
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etrafımızda gördüklerimizi gerçek kabul edelim ve bu temelde iş görelim.”56 Bu 

noktada Protagoras aslında bize herhangi bir şeyi algıladığımızda onun bizde bıraktığı 

izlerin zamanla farklılaşacağını ve o algıladığımız şeyin ilk algıladığımız şey 

olamayacağını söylemektedir. Çünkü her şeyin değiştiğini ve algıların doğasını da göze 

alırsak insanın kendi içinde farklılaştığını söyleyebiliriz. Böylelikle birisine bir tür 

görünen şeyler başkalarına başka tür görünebilir. Bu nedenle aslında Protagoras bize 

gerçekliğin insandan bağımsız olmadığını söylemeye çalışmaktadır. Başka bir ifadeyle, 

herhangi bir varlık bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir, başkasına nasıl 

görünüyorsa onun için öyledir. 

1.2.1.2. “Olmak Algılanmaktır.” 

Protagoras’ın ne demek istediğini araştırmaya başlarsak öncelikle 

Protagoras’ın rüzgar örneğinde de gördüğümüz gibi bir kişiye farklı bir açıdan görünen 

bir durum başka bir kişiye diğerinin gördüklerinden daha da farklı bir şekilde 

görüneceğini kabul etmemiz gerekmektedir. Burada araştırmamız gereken ilk nokta 

belli bir duruma maruz kaldığımızda ortaya ne türlü bakış açılarının çıkabileceği 

düşüncesi ve bu tür farklı bakış açılarının hangisinin bizi doğru bilgiye ulaştırabileceği 

düşüncesidir. “Sözgelimi, Plutarkhos’un aktardığı bir mızrak yarışmasında bir 

seyircinin ölüm nedeninin sorgulandığı bir tartışmada Protagoras, birden çok farklı 

görüşün belirtilmesinin gerekliliği üstünde durur. Ona göre tek ve mutlak bir bakış açısı 

olamaz; hekime göre kesinlikle mızrak ölümün doğrudan nedenidir. Yargıca göre ise 

tersine, mızrağı atan sorumludur. Oradaki resmi görevliye göre de bu nedenle 

cezalandırılmaları gerekenler stad komiserleridir. Dolayısıyla çözüm araştırmalarında 

her şeyden önce tümelci bakış açısının terk edilmesi gerekir.”57 Bu da bizim bir nesne 

                                                 

56 W.T. Jones, Klasik Düşünce/ Batı Felsefesi Tarihi, Çev. Hakkı Hünler, İstanbul, 2006, s.103. 
57 J.P. Dumont, Antik Felsefe, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2007, s.37-38. 
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üzerinde algılarımız sonucu oluşan bilgilerimiz üzerindeki mutlaklığı ortadan kaldırıyor 

gibi görünmektedir. 

Herhangi bir olay karşısında ortaya çıkan farklı bakış açılarının neler 

olabileceğini ve ortaya sürekli bir çatışma durumu çıkabileceğini gördükten sonra 

konuya bir başka yönden, yani herhangi bir nesne ya da eşya karşısında insanın onu 

nasıl yorumladığı açısından da bakmak gerekmektedir. “Eşya kendisini, olduğu gibi 

insanlara aşikar kılmaz; her zaman eşyanın sadece belli yönleri ya da özellikleridir 

insana belli bir zamanda kendilerini sunan.”58 Örneğin; bir kurşun kalem düşünelim. Bu 

kurşun kalem bir öğrenci için defterine not almaya yarayan bir araç, bir kırtasiyeci için 

raflarında para kazanmak, satmak için bulundurduğu bir araç ya da bir fizikçi için farklı 

moleküler yapısı ve ağırlığı olan bir madde olarak düşünülür. “Nesnelerin nitelikleri söz 

konusu olduğunda, bu nitelikler bireylere nasıl görünüyorsa, o şekilde var oldukları 

belirtilme yoluna gidilmektedir.”59 Görüldüğü üzere bir nesne, kendisini farklı insanlara 

farklı açılardan farklı zaman ve farklı koşullarda farklı bir şekilde göstermiştir. “Eşyayı 

görmenin birden fazla yolu vardır. Eşyaya ilişkin bilgilerimiz eylemlerimiz ve durumlar 

tarafından belirlenir- bilgi konumumuza bağlı olarak görelidir.”60  

Gerek bir olay örgüsü durumunda gerekse bir nesne ya da eşya karşısında 

insanın durumu hep karşıt görüşlere maruz kalmaktadır. İşte Protagoras da her 

sorgulama durumunda birbirinin karşısına çıkan iki argümanın bulunduğunu iddia 

etmektedir.   “Muhtemelen gerçek bu karşıt görüşlerin çatışmasında ortaya çıkabilir.”61  

İnsan-ölçüt önermesinin ışığında, her iki karşıt argüman görünüş alanındaki 

konumlarından dolayı doğru olacaktır. Ancak bir görüş, en azından belirli durumlarda, 

daha çok arzu edilen, yani daha faydalı sonuçları ortaya çıkarması bakımından 

                                                 

58 G. Skirbekk, N. Gılje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, s.56. 
59 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 40. 
60 G. Skirbekk, N. Gılje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, s.56. 
61 D.W. Graham, The Texts of Early Greek Philosophy, s.720. 
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diğerlerinden daha iyi bir konumda olacaktır.62 “Özellikle pratik konularda bir inanç 

başka bir inançtan daha yararlı olabilmektedir. Sözgelimi öksürüğe bu otun kaynatılıp 

içilmesi değil de, şu otun kaynatılıp içilmesi daha çok yarar sağlayabilir.”63  Böylelikle 

de belli bir zamanda herhangi bir olayla karşılaşıldığında o an kişi için hangi durum 

fayda getiriyorsa, bu bilgi onun için en doğru bilgidir. Başka bir ifadeyle, Protagoras’ın 

felsefesinde, her bir insanın birbirinden farklı olduğunu, algılayan ve algılanan arasında 

ortak bir niteliğin olmadığını göz önüne alırsak, mutlak bilginin olanaklılığının da söz 

konusu olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu bilginin ve bilgeliğin olanaksızlığı 

anlamına gelmemektedir. “Protagoras’a göre, mutlak bilgi arayışında olan filozofların 

bulmaya çalıştıkları türden bir bilgi söz konusu değildir. Bilginin mutlaklığı yerine 

bilginin bir diğerinden daha iyi olması söz konusudur.”64 Buna göre, Protagoras insanlar 

arasında bir kıyaslama yapıldığında birinin ötekinden daha bilge olduğunu söylemesine 

karşın birinin algısının diğerine göre daha gerçek olduğunu söylememektedir. Örneğin, 

oda sıcaklığı normal olmasına rağmen hasta olan bir insan odanın soğuk olduğunu 

söyleyebilir. Ancak bu kişinin sıhhatli olduğu haline “bilge” denilemez. Böylesi bir 

durum ancak iki durumun karşılaştırılması sonucu hangisinin bir diğerinden daha 

faydalı ve iyi olacağı göz önüne alınarak seçilebilir. Buradaki “iyi”, “mutlak bir 

iyilikten” ziyade durumlara göre değişebilen bir kavram olarak kullanılır. Protagoras 

diyalogunda “iyi” kavramına ilişkin şunlar söylenir: “iyi öyle değişken öyle çeşitlidir ki, 

sözgelişi, yağ insan bedeninde dıştan kullanıldı mı iyidir de, ağızdan alındı mı çok 

kötüdür.”65 “İyi” kavramı konusunda tek bir tanım dahi yapılamayacağı,  yani “mutlak 

bir iyinin” olamayacağı, iyinin sürekli değişken bir yapısının olduğu görülmektedir. 

Başka bir ifadeyle “İyi” yi insana faydalı şeyler olarak tanımlasak bile eksik bir tanım 

                                                 

62 C.C.W. Taylor, From the Beginning to Plato,s.252. 
63 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 40. 
64 S. Satı, Sofistlerin Bilgi ve Varlık Anlayışı: Epistemolojik ve Ontolojik Bir İnceleme, Yüksek 

Lisans Tezi (Dan. Prof. Dr. Hasan Aslan), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s.32. 
65 Platon, Protagoras, 334c. 
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olacaktır. Çünkü Protagoras’ın göstermiş olduğu örnekte yağın dıştan ve içten 

kullanımında insan bedenin de göstermiş olduğu etkiye bakıldığında bir durumda iyi 

olan bir şeyin başka bir durumda kötü olabileceği görülür. Başka bir ifadeyle, 

Protagoras “iyi”nin değişebilir bir kavram olduğunu ve bazı ilaçların, yiyeceklerin 

insanlara, hayvanlara faydalı olabilirken, ağaçlara zararlı olabileceğini söylemiştir. Bu 

da bizi yine Protagoras’ın göreli düşüncesine götürmektedir. 

Ayrıca Protagoras’ın herhangi bir şeyi ancak kendi algılarımız sonucu 

bilebileceğimiz düşüncesini, onun tanrının varlığı hakkında söylediği sözde de 

bulabiliriz. Ona göre; 

Tanrılara gelince, ne onların var oldukları, ne var olmadıkları, ne de ne 

şekilde olduklarını biliyorum; çünkü bu konuda bilgi edinmeyi engelleyen çok şey 

vardır: onların duyularla algılanmamaları, insan hayatının kısalığı. 

Protagoras tanrı düşüncesini en başta insanın varlığı üzerine inşa etmiştir. 

Fakat insan, ancak ve ancak tanrının varlığını duyu organlarıyla algıladığı sürece bilgi 

edinebileceği düşüncesindedir, yani buna göre “Bir tanrı, Protagoras’a kendini 

göstermedikçe, tanrının varlığı onun için açık değildir.”66 Görüldüğü gibi, Protagoras 

herhangi bir şeyin bilgi olması için- tanrının varlığı düşüncesi de dahil olmak üzere- 

onların kendilerini insana ancak ve ancak algı yoluyla, yani duyu organları yoluyla 

göstermeleri gerektiğini düşünmüştür. 

1.2.1.3. İnsan Sözcüğünün Mahiyeti 

Bu noktada Protagoras’ın insan-ölçü önermesinde incelememiz gereken bir 

diğer nokta cümledeki insanın kim olduğu düşüncesidir, yani “insan her şeyin 

                                                 

66 D.W. Graham, The Texts of Early Greek Philosophy, s.720. 
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ölçütüdür.” cümlesinde bahsedilen “tür olarak insan mı, yoksa birey olarak insan 

mıdır?”67  

Protagoras’ın “insan her şeyin ölçüsüdür” önermesi gördüğümüz gibi farklı 

açılardan yorumlanabilmektedir. Burada öncelikle Protagoras’ın insan kavramını 

bireysel değil de tür olarak kullandığını varsayalım. Taylor’a göre de “19.  yüzyılda pek 

çok akademisyen, alıntıdaki “insan” kavramı birey olarak değil de bir bütün olarak, yani 

tür adını kastederek kullanmaktadır ve bu görüşe göre neyin bilineceği düşünce yapısına 

ve düzenlenişine göre bize sunulur.”68  Eğer Protagoras’ın önermesini bu şekilde ele 

alırsak ona Kant’ın önceli gözüyle bakabiliriz.69 Kant’a göre bir nesne hakkındaki 

bilgimizi tecrübelerimiz ve duyumlarımız sayesinde elde ederiz. Onun düşüncesi 

herhangi bir nesne hakkında bütün insanların aynı şeyleri algıladığı ve gördüğü 

hakkındaydı.70 Ancak Protagoras’ın burada ele aldığı düşünce genel olarak herkesin 

inandığı bir düşünce kalıbı olarak görünmemektedir. En basitinden düşünürsek, çok 

farklı toplumlarda çok farklı kültürler bulunmaktadır ve bu toplumlarında kendilerine 

has değer yargıları ve inançları vardır. Örneğin dinleri düşündüğümüzde Hıristiyan 

dinine inanan toplumlara göre bir çocuk dünyaya günahkar gelir. Ancak İslam dininde 

bu düşüncenin tam tersi mevcuttur. Benzer şekilde Amerika ya da bazı Avrupa 

ülkelerinde ehliyet fotoğrafı çektirirken gülümsemek kendine güveni, samimiyeti ifade 

ederken, Uzak doğu ülkelerinde özellikle Japonya gibi ülkelerde ehliyet üzerinde 

gülümsemiş bir fotoğrafının bulunması bu olayı ciddiye almamak olarak 

algılandığından hoş karşılanmamaktadır, yani görüldüğü gibi gülümseme üzerine farklı 

toplumlarda farklı anlam yüklemeleri olmuştur. Bu durum algısal değişikliklerin 

toplumdan topluma bile farklılıklar gösterdiğinin en açık bir şekilde neticesidir. 

                                                 

67 A. Arslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi Sofistlerden Platon’a, s. 30. 
68 C.C.W. Taylor, From the Beginning to Plato,s.249. 
69 F.A. Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi,1. Cilt,s.58. 
70 A. Arslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi Sofistlerden Platon’a, s. 30. 
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Böylelikle görüyoruz ki “değerler ve normlar, içinde var oldukları toplum için 

geçerlidir, diğer toplumlar için değil.” Dolayısıyla tek tek bireylerden ziyade 

toplumlarda da tek bir düşünce üzerinde uzlaşılamamaktadır. Ayrıca yukarıda da 

bahsettiğimiz gibi, herhangi bir eşya hakkında bile farklı meslek grupları, farklı 

toplumsal gruplar ve hatta farklı ırklar arasında farklı yorumlar bulunmaktadır. 

Öyleyse “Protagoras insan kavramını bir tür tümel olarak sunuyor ve onu sanki 

“insanlık” kavramını çağrıştırır şekilde kullanıyor gibidir.”71 Yani o, buradaki insan 

kavramını tikel olarak “şu veya bu insan” olarak ele alarak, genel geçer tek bir bilgiden 

ziyade, tikel ve tek tek bilgilerin varlığından söz etmektedir. Bunun ise en güzel 

örneğini farklı toplumların, farklı meslek gruplarının ve farklı ırkların farklı bakış 

açılarını ele alarak göstermiş olduk.  

Şimdi ise Protagoras’ın asıl söylemek istediği düşünce, insan kavramının tek 

tek insanlara atfedildiği fikridir. Platon’un Theaitetos diyalogunda verdiği örnekte de 

gördüğümüz gibi bir rüzgar bir kişiye sıcak gelirken diğerine soğuk gelebilmekteydi. Bu 

görüşe göre her bir insan algıladığı ve deneyimlediği şeyin yani kendisinin ölçüsüdür. 

Peki Protagoras’ı bu tür göreli bakış açısına götüren düşünce neydi? “Öncelikle 

Herakleitos’un öğretisinden etkilendiğini belirtmemiz gerekmektedir. Herakleitos’a 

göre var olan şeyler sürekli bir akış içerisindedir.”72 “Aynı ırmağa iki kez girilmez.” 

diyen Herakleitos’un düşüncesi her şeyin değişim halinde olduğu ve sabit kalıcı hiçbir 

şeyin olmadığı düşüncesiydi. İşte Herakleitos’un bu değişim düşüncesinden etkilenen 

Protagoras’a göre de tek tek insanların da her an değişim içinde olması sebebiyle, bir 

zaman farklı algıladığımız bir nesne başka bir zaman duyularımıza farklı gelebilir. 

Buradan da anlaşılıyor ki birey olarak insanlar bile değişik durumlarda aynı nesneyi 

                                                 

71 O. Karayemiş, Sofistler ve Felsefe, https://ege.academia.edu/oguzkarayemis, adresinden elde 

edilmiştir, (t.y.), s.3. 
72 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 40. 

https://ege.academia.edu/oguzkarayemis
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farklı açılardan algılayabilmektedirler.73 Ancak bununla ilgili olarak Zeller “insan 

ifadesini hangi anlamda anlamamız gerektiği, yani Platon’un Protagoras’ın bilgi 

teorisini Herakleitosçu akış doktriniyle birleştirip Theaitetos’da açıkladığı bireyci 

anlamda mı, yoksa daha sonraki yazarların tahmin ettiği gibi genel anlamda, yani 

insanın tür olarak mı anlaşılması gerektiği yahut nihayet kolektif bir anlamda 

dolayısıyla terimin bir grup (ulus, kabile) olarak mı insanlara hasredilmesi gerektiği pek 

o kadar kesin değildir.”74diye yazmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki, Zeller “insan” 

ifadesini Protagoras’ın ne anlamda kullandığı konusunda kesin bir sonuç 

çıkaramayacağımızı belirtmektedir. Başka bir noktada ise Zeller, Protagoras’ın ahlaki 

ya da siyasi bir bireyciliğin temsilcisi olmadığını, ancak onun felsefesinde yine de insan 

topluluğunun belli bir ahlaki ve adalet hissine sahip olmadan ortaya çıkamayacağını 

söylemektedir. Ayrıca bu tür değerler bu insan toplumu içerisinde formüle edilerek, 

hangisinin topluma daha faydalı ve iyi olacağı göz önüne alınarak varlığını sürdürebilir.  

Başka bir ifadeyle, Protagoras’ın felsefesinde aslında ahlaki ve siyasi değerlerden tüm 

insanların pay aldıkları ve genel geçer, ortak bir temel üzerinde uzlaşmanın site 

yönetimine daha faydalı olacağı düşüncesinden hareketle tümel bir düşünce 

benimsenmiştir. Ancak bu tür değerlere tümel bir düşünce yüklenmiş gibi görünse de 

onların getirdiği fayda ve iyilik göz önüne alınmış olduğundan dolayı yine göreli bir 

düşünce kabul edilmiştir. 

Yukarıda da aktarıldığı gibi Protagoras aslında toplumsal yaşantının 

gereklerine uymanın önemine vurgu yapmıştır. Bunun nedeni toplumsal yaşamın belirli 

bir tutarlılık içinde sürmesinin sağlayacağı güvenliğin insan için yararlı oluşudur.75 

Protagoras insanların toplumda genel geçer kabul görmüş ahlaki ve siyasi kurallara 

                                                 

73 F.A. Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi,1. Cilt,s.58. 
74 E. Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, Çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul, 2008, s.115. 
75 Y. Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul, 2004, s.43. 
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uygun davranmaları konusunda hemfikir olmuştur. Ancak o, bu tür değerlerin 

doğruluğunu ispatlamanın mümkün olmadığını ve bu tür değerlere uygun davranmanın 

toplumun istikrarı ve düzeni için gerekli olduğunu savunmuştur. Böylelikle “ölçü-

insan” düşüncesini savunan Protagoras, bir toplumun değerlerini yine o toplumun 

çıkarları ve iyiliği doğrultusunda kendisinin oluşturacağı fikrini öne sürmüştür.  

Görüldüğü üzere göreli bir bakış açısını savunan Protagoras, insanları her türlü 

tümelci ve mutlakçı bir söylemden uzak tutmuştur.76 Aslında ona göre bilginin 

nesnesini bulmak çok kolay olmaktadır. Onun bilgi teorisi, karşıtlıkları bir çatı altında 

birleştirerek ortaya farklı türden farklı duyumların oluşturduğu farklı bilgiler ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu durumda da şunu söyleyebiliriz ki, insan herhangi bir 

şeyin bilgisine ulaşmak için öncelikle kendi öznel duyumlara dayanan ve kendi 

tecrübeleri aracılığıyla o şeyin çelişkili ve zıt yönlerini bilmekte ve bu karşıt görüşler 

sayesinde de o şeye bir anlam bulmaktadır. 

Duyumcu geleneğin ve göreli bakış açısının doruk noktasına ulaştığı 

Protagoras felsefesinden sonra, bu bakış açısını daha da ileriye taşıyan bir başka sofist 

Gorgias’ın felsefesine geçebiliriz. 

  1.2.2.Gorgias 

  Temellerini göreli ve duyumcu felsefe üzerine kuran sofist Protagoras, “her 

şeyin ölçüsü insandır” düşüncesinden yola çıkarak insandan bağımsız hiçbir düşüncenin 

doğru olamayacağını ve herhangi iki düşüncenin aynı anda doğru olabileceğini 

söyleyerek tek bir gerçeğin olamayacağını ileri sürmüştü. Başka bir ifadeyle o, bir şey 

hakkında ortaya çıkan bütün ifadelerin aynı anda doğruluk değerine sahip olabileceği 

düşüncesindeydi. Ancak “Protagoras düşüncesinde görelilik söz konusu olsa da onu 

                                                 

76 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 40. 
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buraya getiren mutlak kuşkuculuk değildir.”77 “Sofist düşünceye kuşkuculuğu getiren 

ise Leontinili Gorgias’tır.”78 Doğa filozoflarının evrenin temel ilkesini bulmaları 

konusunda doğaya ve nesneye yönelmeleri karşında artık insanı anlamaya yönelik göreli 

ve kuşkucu felsefe ön planda olmuştur. Tıpkı Protagoras gibi Gorgias’ın eserleri de 

günümüze ulaşamamış ve onun düşüncelerine çeşitli kaynaklar aracılığıyla erişebilmiş 

olsak da şimdi herhangi bir düşüncenin anlaşılması konusunda büyük bir idrak gücüne 

sahip, o düşünceyi o anki duruma göre yorumlayıp en inandırıcı bir şekilde açık ve 

seçik ortaya koyabilen bir hitabet sanatına sahip olan Gorgias’ın şüpheci felsefi 

görüşüne yer vermemiz gerekmektedir. 

Gorgias’ın şüpheci felsefesindeki temel çıkış noktası bilginin bilinemeyeceği 

üzerinedir. Onu bu noktaya getiren düşünce Protagoras felsefesinde olduğu gibi her 

şeyin aynı anda doğru olabileceği düşüncesinden ziyade, hiçbir şeyin doğru olmadığı 

düşüncesidir. “Varlık üzerine bir bilginin imkanını ortadan kaldırmaya çalışan 

Gorgias”79, “Var Olmayan ya da Doğa” adlı eserinde üç temel düşünce üzerinde 

yoğunlaşmıştır: 

“1.Hiçbir şey yoktur. 

2.Varsa bile insan için kavranılmazdır. 

3.Kavranılır (bilinebilir) olsa da öteki insanlara bildirilemez ve anlatılamaz.”80 

1.2.2.1. “Hiçbir Şey Yoktur” 

Felsefesini “hiçbir şeyin var olmadığı”81 önermesi üstüne kuran Gorgias, 

varoluşsal durumun değişik biçimlerdeki doğası üzerine yorumlarda bulunmuştur. Buna 

                                                 

77 J.P. Dumont, Antik Felsefe, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2007, s.37. 
78 G. Çataloluk, Platon’un Gorgias Diyaloğunda Hukuk ve Retorik, İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Mecmuası Dergisi, 2010, s.24-25. 
79 F. Yılmaz, İlkçağ Düşünce Tarihi, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1947, s.188. 
80 W. Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, s.197. 
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göre, “eğer bir şey varsa, o ya var olandır veya var olmayandır veya var olanla var 

olmayanın karışımıdır.”82 

Gorgias’ın bu görüşünü biraz detaylı incelememiz gerekirse, öncelikle “eğer 

bir şey gerçekten var olsaydı; bu şey ya sınırsız, oluşmamış, başlangıçsız ve sonu 

olmayan bir şey olacaktı; ya da sınırlı oluşmuş bir şey olacaktı.”83 Eğer ilk incelememiz 

olan bu şeyin sınırsız, oluşmamış, başlangıçsız ve sonu olmayan bir şey olduğu 

düşüncesinin doğru olduğu varsayımında bulunursak, bu şeyin en başta bir şeyden 

meydana gelmemiş olması gerekir. Çünkü “var olan bir şeyden meydana gelmiş bir şey 

de yine var olan bir şeyden meydana gelmiş olacaktır ve bu durumda sonsuza kadar 

böyle sürüp gidecektir. Bu da imkansız görünür.”84 Eğer bu var olan şey sınırsız ise, 

“var olan bir varlığın tüm uzay ve zamanı doldurması gerekecektir. Uzay ve zamanı 

dolduran bir şey, aynı uzay ve zaman gibi, bölünebilen bir şey olurdu. Artık uyumlu 

olmaktan çıkar, parçalardan oluşmuş olurdu.”85 Böylelikle, sonsuz bir varlığın kendisini 

sınırlandıran uzayda ve zamanda bulunmaması gerekirdi. Ayrıca bu var olan şeyi 

başlangıçsız ve sonu olmayan bir şey olarak düşünürsek, “başlangıcı olmayan şeyin 

sınırı yoktur. Sınırsız olanın ise yeri yoktur. Çünkü yeri olan bir şeyin onu çevreleyen 

bir şeyin olması gerekir.”86 Yukarıda da açıkladığımız gibi sınırsız olan bir şeyden daha 

büyük bir şeyin olmaması gerekiyordu. O halde bu varlığın hiçbir yerde olmaması 

gerekir. Hiçbir yerde olmayan bir varlıktan da söz etmemiz mümkün görünmüyor. 

Gorgias’ın ilk önermesinin bir diğer önemli noktası olan “eğer bir şey varsa o 

var olmayandır”87 önermesini inceleyecek olursak, “eğer yokluk olsaydı bunun sonucu 

                                                                                                                                               

81 C.C.W.  Taylor, From the Beginning to Plato,s.253. 
82 A. Arslan,  İlkçağ Felsefesi Tarihi Sofistlerden Platon’a, s. 46. 
83 E.V. Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, s.106. 
84 F. Yılmaz, İlkçağ Düşünce Tarihi, s.188. 
85 E.V. Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, s.106. 
86 A. Arslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi Sofistlerden Platon’a, s. 46. 
87 E.V. Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, s.106. 
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olarak hem belli bir şey olarak var olacaktı, hem de anlamı gereği, yani yokluk olduğu 

için var olmayacaktı.”88 Böylelikle bir şeyin aynı zamanda hem var olan olarak hem de 

var olmayan olarak bulunması gerekir. Bununla birlikte hem var olanın hem de var 

olmayanın mevcut olarak kabul edilmesi ise bu ikisini birbirlerine özdeş kılacaktır. 

Böylelikle var olmayana var oluş hakkı verilmesinin yanında var olana da var olmayış 

hakkı verilecektir. O halde var olmayan var olacak, var olmayan da var olacaktır. Ancak 

var olmayan var olanın karşısında olandır. O halde bir şeyi hem var olan olarak hem de 

var olmayan olarak düşünmek imkansızdır. Çünkü “var olmayanın mevcut kabul 

edilmemesinin nedeni var olanın var olmayanla birlikte olmasının söz konusu 

olmamasıdır. Var olmayana var oluş hakkı tanınırsa var olana da var olmayış hakkı 

tanınmalıdır. Fakat var olan bir şeyin var olmaması mümkün değildir.”89 Bunu 

düşünmek de imkansızdır. Bu nedenle, bu tür nedenler de göz önüne alındığında ne var 

olan, ne var olmayan, ne de ikisi birden vardır. Gorgias böylece “hiçbir şey yoktur” 

sonucuna ulaşmaktadır.  

Görülüyor ki, bu ilk kısımda Gorgias hiçbir şeyin var olmadığı önermesini 

savunurken, “Varlık vardır.” düşüncesini savunan Parmenides’in iddiasının tam tersi 

görüşündedir. Gorgias, argümanlarıyla felsefi nihilizmin başka bir durumuna ulaşmıştır. 

Parmenides o döneme kadar olan düşünceleri çeşitli şekillerde kendine has fikirleriyle 

tahrip etmişti. Ancak o yine de gerçek varlığın bölünmez bütünlüğünü savunuyordu. 

Gorgias ise varlığın dünyasını da inkar ederek Parmenides’in başlattığı olumsuz süreci 

tamamlamıştır.90 

 

                                                 

88 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 41. 
89 S. Satı, Sofistlerin Bilgi ve Varlık Anlayışı: Epistemolojik ve Ontolojik Bir İnceleme, Yüksek 

Lisans Tezi (Dan. Prof. Dr. Hasan Aslan), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s.41. 
90 C.C.W. Taylor, From the Beginning to Plato,s.249. 
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1.2.2.2. “Varsa Bile İnsan İçin Kavranılamazdır.” 

Gorgias’ın ikinci önermesi “bir şey olsaydı da bilemezdik”91 şeklindedir. Buna 

göre; “Varlığı bilebilmemiz için düşünmemiz gerekir ve ayrıca düşündüğümüz şeyin 

salt düşünmemizden dolayı var olması gerekir.”92 Başka bir deyişle, var olanın bir 

bilgisi olsaydı sadece var olanın bilgisi düşünülmüş olur, var olmayanın bilgisi 

düşünülemezdi. Ancak düşünülmüş olan bir şey sırf var olan bir şeyin bilgisi üzerine 

olamaz. Biz çevremizde olup biteni ya algılarımızla ya da aklımız ile bilebiliriz. 

Protagoras’ın felsefesinde de gördüğümüz gibi duyularımıza dayanan düşünme, bize bir 

nesneyi farklı açılardan gösterir, yani herkes o nesneyi farklı bir biçimde görebilir. Bir 

diğer odak noktamız olan aklımıza dayanan düşünmede ise insan her çeşit şeyi 

düşünebilir.93 Örneğin; yıllar boyunca çocukların da izleyip kendi hayal güçlerini 

geliştirdikleri çizgi filmlere baktığımızda hayvanlar konuşur, halılar uçar ya da uçan bir 

insan görebiliriz. İşte bunların düşünülmüş olması onların gerçekte var oldukları 

anlamına gelmeyecektir. Çünkü bir şeye ilişkin düşüncemiz onun gerçekte var olduğu 

anlamına gelmez. Bunlar sadece imgelemimizin sonucudur. Görüldüğü üzere düşünme 

bize aradığımız gerçek bilgiyi vermez. Gerek algılarımız, gerekse aklımız bizi 

aradığımız doğru bilgiye ulaştıramaz. Çünkü eğer bir insan gerçek dışı ya da hayali 

şeyleri de düşünebiliyorsa gerçek olan şeyleri düşündüğünde bu düşündüklerinin 

hangisinin gerçek hangisinin gerçek dışı olduğu ayrımını yapabilecek bir durumda 

olmayacaktır. O halde bir şey varsa bile bunu insan ne düşünebilir ne de kavrayabilir. 

  1.2.2.3.“Kavranılır Olsa da Öteki İnsanlara Bildirilemez ve Anlatılamaz” 

 Burada “olmak” fiilinin kullanımının yeniden incelemesini yapmak gerekir. 

Buna göre, “Kedi vardır” cümlesinde fiil bir var oluşsal anlam taşımaktayken, “Kedi bir 

                                                 

91 F. Yılmaz, İlkçağ Düşünce Tarihi, s.188. 
92 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 41. 
93 E.V. Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, s.106-107. 
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hayvandır.” cümlesinde fiil yüklem tarafından takip edilen birleştirici yapı özelliği 

taşımaktadır. Bu iki cümlede de görüldüğü üzere “olmak” fiili iki farklı şekilde 

kullanılmıştır. Ancak buradan var olan bir şeyin mutlaka bir şey olması gerektiğini 

anlayabiliriz. Bundan dolayı “olmak” fiilinin var oluşsal kullanımının her zaman bir 

veya daha fazla yüklemi ima ettiği anlaşılmalıdır.94 Görülüyor ki, olmak fiili yüklemlere 

zorunlu olarak dahil edilmekte ancak gerçekte ifade edilmemektedir. Yukarıda örnek 

verdiğimiz cümlelerde olduğu gibi dilin işlevini anlayabilmek için kelimelerin ve 

cümlelerin anlamının temelde ne olduğuna ve ne ifade ettiklerine dikkat etmek 

gerekir.95 

Gorgias’ın bu son önermesi,  “her bireyin duyumlarının özel olduğunu ve 

çevremize iletebileceğimiz her şeyin deneyimler değil de, kelimeler olduğunu 

savunur.”96 Burada söz konusu olan kelimeler ve şeyler arasındaki ilişkidir. Bilindiği 

üzere çevremizle ya algılarımız ya da kelimelerin kullanımları yoluyla dolaylı olarak 

sürekli temas halindeyiz. Aslan’a göre “görmenin konusu görme ile kavrananlar, 

işitmenin konusu işitme ile kavrananlardır ve bunlar birbirlerinin konularını 

kavramazlar. Sonuç duyu organlarının birbirlerine kapalı olduğudur. Nasıl ki görülen 

şey işitilen şey olmazsa, dilimiz de bizim dışımızda var olan şeyin aynı değildir.”97 

Buradan da şu sonuç çıkar ki, duyu organlarımız bile birbirlerinin konularını 

kavrayamazken, çevremizi ancak ve ancak kişiden kişiye değişen algılarımız ve 

kelimeler yoluyla algılıyorken, “kelimelerin bahsettikleri şeyi değil de sadece 

kendilerini aktarması”98 sebebiyle bir kişiden diğerine ne bilgi ne de herhangi bir 

nesnenin durumunu aktarabiliriz. Birbirinden farklı olan iki kişi bir nesne hakkında aynı 

                                                 

94 C.C.W. Taylor, From the Beginning to Plato,s.255. 
95 C.C.W. Taylor, From the Beginning to Plato,s.255. 
96 A. Kenny, A New History of Western Philosophy, Volume I, Ancient Philosophy, New York: Oxford 

University Press, 2004, s.31. 
97 A. Arslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi Sofistlerden Platon’a, s. 48. 
98 C.C.W. Taylor, From the Beginning to Plato,s.255. 
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tasarımı nasıl yapabilir? Bundan birkaç yıl öncesinde sosyal medya üzerinden 

paylaşılan bir fotoğraftaki elbisenin hangi renkte olduğu üzerine birçok yorum 

yapılmıştır. Buna göre bazıları bu elbisenin rengini altın sarısı ve beyaz olarak 

algılarken, bazıları ise mavi ve siyah olarak algılamaktadır. İşte bu örnekte de görüldüğü 

üzere bir nesne üzerinde iki kişi aynı anda farklı yorumlarda ve farklı tasarımlarda 

bulunduğundan aynı sonuca ve bilgiye ulaşamazlar. Çünkü görünür olan bir nesnenin 

söz şeklinde ifade edilebilmesi için dil aracılığıyla duyulur hale gelebilmesi gerekir. 

Ancak dilin de aracılığıyla duyulur hale gelen bu nesne kelimelerde gerçek anlamını 

bulamamıştır. Bu da bizi algılayışın farklı olduğu ve dilin varlığı hiçbir biçimde olduğu 

gibi açıklayamadığı tezine götürmüştür. “Dil hiçbir zaman duyusal şeyleri doğru olarak 

temsil etmez, çünkü onlardan farklı bir şeydir ve duyusal şeylerin her biri ayrı bir tür 

organ tarafından algılanır, dil ise ayrı bir tür organ tarafından algılanır.”99 O halde 

buradan şu sonuç çıkar ki, biz birbirimize var olan şeyleri değil de sadece dili iletiriz. 

Buradan da anlaşılacağı üzere “gerek Protagoras gerekse Gorgias, 

görünümlerin arkasında değişmeden hep kendi kendisiyle aynı kalan mutlak bir varlık 

ve bu varlığın kalıcı bilgisini aramanın anlamsızlığına inanırlar.”100 Protagoras’ın göreli 

ve duyu temelli felsefesi, Gorgias’ın şüpheci, varlığı ve bilgiyi kabul etmeyen nihilist 

felsefesi yalnızca görünüşleri temel almış ve bunların sadece yararlı ve faydalı 

olanlarını insan için değerli kılmıştır. Buna göre, Sofistler bilginin imkanına ilişkin bir 

takım açıklamalar getirmesine rağmen ortaya ciddi problemler çıkmıştır. İşte bu tür 

problemleri Sokrates ve Platon gibi filozoflar görmüştür ve artık bilme ediminin ve 

bilginin mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır. Böylelikle, şimdi Sofistlerin 

                                                 

99 H. Tarım, Sofistlerde Hak Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, (Dan. Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan), Muğla 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, s.53. 
100 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 42. 
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nesnellikten ve evrensellikten uzak anlayışlarının karşısında Platon’un sistemli bir 

şekilde ele almış olduğu bilgi kuramına yer verilmesi uygun olacaktır.  
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            BÖLÜM II 

            2.PLATON’UN BİLGİ KURAMI VE SOFİST FELSEFEYE                                                   

                ELEŞTİRİLERİ 

             2.1.Bilginin Theaitetos Diyaloğu Açısından İncelenmesi 

             2.1.1. “Bilgi Algıdır.” 

Platon, Theaitetos diyaloğunda bilgi konusunu tartışır. Diyalog boyunca 

“bilginin ne olduğu” sorusunun cevabı araştırılır. Diyalogun başlangıcında Sokrates 

Theodorus’a geometri ya da felsefeyle ilgilenen gençlerin olup olmadığını sorar. 

Theodoros ise “aslında, arkadaşım, o tam olarak senin betimlediğin bir adam ve diğer 

taraftan da güzel düşünceli”101 diyerek Theaitetos’u yanlarına çağırır. Böylelikle de 

Sokrates ve Theaitetos arasındaki diyalog başlar. Sokrates “bilginin ne olduğu 

konusunda kafasının karışmış olduğunu”102 söyleyerek, Theaitetos’tan bu soruyu 

cevaplamasını ister. Theaitetos ise bu soruya şu şekilde cevap verir. 

Bana öyle geliyor ki, Theadorus’dan öğrenilebilen bütün şeyler bilgidir: 

geometri ve sonra demin saydığın bilimlerin tümü, bundan başka kunduracılık ve öteki 

sanatlar, toptan alınsalar da ayrı ayrı alınsalar da, bilgiden başka bir şey değildir.103 

Theaitetos ilk girişimini farklı bilimleri ve zanaatleri birer birer sayarak 

gerçekleştiriyor. Sokrates onu bir adım ileri götürerek bilginin içeriğini listelemenin 

soruyu cevaplamak için yetersiz bir yol olduğu konusunda uyarıyor,104 yani bütün 

bilgilerin kuşatıldığı açıkça söylenen bir yol bulunmalı. Sokrates’in burada sorduğu soru 

bilginin parçalarından ziyade, aslında kendi kendine bilginin ne olduğu sorusudur. 

Sokrates’in Theaitetos’tan istediği şey her birini ya da hepsini teker teker isimlendirme 

                                                 

101 Platon (Eflatun), Diyaloglar 2, Theaitetos, çev: Prof. Dr. Macit Gökberk, İstanbul: Remzi Kitabevi, 

1986a, 144c-d. 
102 Platon, Theaitetos,146a. 
103 Platon, Theaitetos,146d. 
104 A. Tschemplik, Knowledge and Self Knowledge in Plato’s Theaetetus, United Kingdom, Lexington 

Books, 2008, s.67. 
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ya da sayma değildir. Fakat bunun yerine istenen şey bilginin tek başına ne olduğunun, 

yani özsel yanının açıklanmasıdır.  

Platon’un bir başka diyalogu olan Menon’da da yine buna benzer bir durum 

görmekteyiz. Burada ise “erdemin ne olduğu” araştırılır. Bu soruya Menon şu şekilde 

cevap verir: 

Öncelikle bir erkeğin erdeminin devlet işlerini büyük bir ustalıkla yönetmesi, 

bunu yaparken de kendisine herhangi bir zarar gelmemesi, dostlarına yardım etmesi, 

düşmanlarına zarar vermesi olduğunu söylemek kolaydır. Kadının sahip olduğu erdemi 

anlatmakta kolaydır. Kadın iyi bir ev hanımı olmalı, evini güzel bir biçimde yönetmeli 

ve kocasına itaat etmelidir. Öte yandan erkek ya da kız çocuklar ya da özgür ya da köle 

olan yaşlı insanlar için çok sayıda erdem vardır.105 

Buradan da anlaşılacağı gibi Platon bu iki diyalogunda da araştırdığı şeyin 

özsel yanını bulmak istemiştir. Çünkü bilgi ve erdem olarak adlandırılan şeyler ile bilgi 

ve erdemin ne olduğunu söylemek arasında farklar vardır. Üstelik bilginin ve erdemin 

ne olduğunu aydınlatmadan önce bazı şeyleri bilgi ve erdem olarak adlandırmak zor gibi 

görünmektedir, yani buradaki soru araştırılan şeyin ne ile ilişkili olduğu değil, o şeyin 

ne olduğudur. “O halde bilginin ne olduğu bilinmedikçe ‘kundura bilgisi’ 

sözcüklerinden de hiçbir şey anlaşılmaz.”106 

Bilginin bu tanımını yetersiz bulan Sokrates, Theaitetos’tan bilginin tanımını 

yeniden yapmasını ister. Theaitetos ise “Bir şey bilen kimse bildiğini algılar. O halde 

bilgi algıdan başka bir şey değildir.”107 diyerek bilgi hakkında ikinci tanımını yapar. İşte 

bu önerme bilginin özünün incelenmesi açısından üzerinde durulması gereken ilk 

önermedir. Theaitetos’un bu önermesini incelemeden önce algının ne olduğuna 

bakarsak;  Diyalogda algı olarak çevrilen alışılagelmiş “aesthesis sözcüğü, duyum, 

dışsal nesneleri ya da olguları tanımamız, duyguları, tutkuları, v.b.g., içerecek biçimde, 

                                                 

105 Platon, Menon, s.31,71e. 
106 Platon, Theaitetos, 147b. 
107 Platon, Theaitetos, 151e. 
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geniş bir anlama sahiptir.”108 Aesthesis sözcüğü Platon tarafından hem algı (sensation) 

hem de algılama (perception) yerine kullanılır. Onun için algı (sensation) durumu 

kişisel, özel algı nesnelerine işaret ederken, algılama (perception) durumları ya 

doğrulanmış ya da güvenilmez olan ortak nesnelere işaret eder.109 Terimin algıları 

(görme, işitme, koklama), sıcak ve soğuk duyumlarını, hazları ve acıları ve hatta 

arzulama ve korkma duygularını kapsadığı söylenir.110 “Tüm bunlar ruhun, bedenle 

ayrılmazcasına birleşmiş olan duyumsal parçasına yerleşmişlerdir.”111 Theaitetos’un 

“Bir şeyi bilen kimse bildiği şeyi algılar.”112 biçimindeki sözleri, “onun büyük ölçüde 

dışsal nesnelerin algısını düşünmekte olduğunu ve bu bölümü izleyen eleştirinin 

sözcüğümüzü söz konusu anlamla sınırlandırdığını ya da en azından dışsal nesnelerin 

duyu algısını her türden aesthesise özgü bir şey olarak ele aldığını usa getirir.”113 

Aesthesis teriminin tanımından da anlaşılacağı üzere algının Platon tarafından daha 

geniş bir anlamının olmasının yanında aynı zamanda o sadece dış dünyayla, yani 

görünüşler alanıyla da ilgilidir. 

Görünüşler alanı bakımından bilginin mümkün olup olmadığı tartışması 

özellikle Theaitetos diyalogunda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ona göre “biri 

görülen biri görülmeyen iki varlık vardır ve görülmeyen her zaman aynı kaldığı halde 

görülen varlık değişmektedir.”114 “Değişmeyen belli nispetler içinde bulunan idealar, 

ideal varlık alanını  (idealar alanını) meydana getirirler. Buna karşılık görünüşler alanını 

meydana getiren nesneler, zamanla değişir ve yok olabilirler.”115 Platon, değişen 

                                                 

108F.M. Cornford, Platon'un Bilgi Kuramı, Çev: Ahmet Cevizci, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1959, 

s.53-54. 
109 G. Naknikian, Plato’s Theory of Sensation, The Review of Metaphysics, IX,1955,s.145. 
110 Platon, Theaitetos,156b. 
111 Platon, Timaios, Çev: Erol Güney – Lütfi Ay, İstanbul: Cumhuriyet Dünya Klasikleri, 2001, 42-a 
112 Platon, Theaitetos,151e. 
113 F.M. Cornford, Platon’un Bilgi Kuramı, s.54. 
114 F. Paksüt, Platon ve Platon Sonrası, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. Baskı, 1982, 

s.122. 
115 K. Bırand, İlkçağ Felsefe Tarihi, Ankara: Ajans Türk Matbaası, 1964, s.53. 
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şeylerin yani tek tek şeylerin bilgisinin görelilik ve çelişiklik içerdiğini düşünür. Bu 

noktada da, değişmeyen şeylerin -ideaların- bilgisinin mümkün olduğunu ve o şeylerin 

de bizi hakikate götüreceğini ileri sürer. Aynı zamanda, bilgi yargısı olabilecek her 

önermenin sahip olması gereken iki özellik vardır: var olana ya da gerçek olana ilişkin 

ve yanılmaz bir kavrayış olma özelliğine sahip olmalıdır.116 Ancak Platon, Theaitetos 

diyalogunda hiçbir zaman idealardan açık bir şekilde bahsetmemiştir. Bu diyalogun 

diğer diyaloglardan farkı ve önemi aslında burada yatmaktadır. Çünkü diğer 

diyaloglarda duyulur alan ve düşünülür alan arasındaki farkı açık bir şekilde görebiliriz, 

ancak Theaitetos diyalogunun temel odağı duyulur alan üzerinden bilginin ne 

olduğunun araştırılmasıdır. 

Platon bu bağlamda Theaitetos’un “Bilgi algıdır.” önermesini, Protagoras’ın 

“ölçü-insan” önermesiyle ve Herakleitos’un “Her şey değişim içindedir.” önermesiyle 

belli bir amaç doğrultusunda ilişkilendirir. Aslında burada Platon tarafından Protagoras 

ve Herakleitos’un düşünceleri algının bilgi olma önermesini destekler nitelikte görünse 

de en nihayetinde bu önermeleri çürütmeye çalışmıştır. Aynı zamanda “Bilgi nedir?” 

sorusunun konu edildiği bu diyalogda bilginin ne olduğundan ziyade, bilginin ne 

olmadığı üzerinde durulmuştur.  

Buna göre Theaitetos diyalogunda bilginin ne olduğu sorusuna karşılık verilen 

“bilgi algıdır” cevabı en başta “ölçü-insan” önermesiyle ilişkilendirilmiş olduğundan, 

Protagoras’ın “her şeyin ölçüsü insandır” önermesiyle de bağlantılıdır. 

 

 

                                                 

116 C. Güzel, Platon’un Bilgi Görüşü, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:20, 

Sayı:2, 2003, s.105. 
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2.1.1.1. “Her şeyin Ölçüsü İnsandır.” 

Sokrates, Theaitetos’un “Bilgi algıdır” önermesinin Protagoras’ın önceden dile 

getirdiği “Her şeyin ölçüsü insandır, var olan şeylerin varlıklarının, var olmayan 

şeylerin yokluklarının ölçüsüdür.”117 önermesiyle oldukça benzediklerini söyler. 

Sokrates’in buradaki asıl amacı Sofistlerin göreli düşüncelerini inceleyip bu tür öznel 

düşüncelerin nasıl çıkmaza girdiğini göstermek olmuştur. Bunun için Platon, Sofistlerin 

söz konusu rölativizmlerinin babası elbette ilk, en ünlü ve en önemli sofist olan 

Protagoras’ın118 düşüncelerini Theaitetos’un fikrinin doğruluğuna karar vermek için 

incelemeye başlamıştır.  

Cornford, Theaitetos diyalogunu yorumladığı Platon’un Bilgi Kuramı adlı 

eserinde şöyle der: “algılayan iki kişi, aynı nesneden tam tamına aynı duyum ya da 

algılara sahip olamaz.”119 Protagoras ise bu durumu “bütün algılar yanılmaz ve doğru 

olmak zorundadır” şeklinde ifade eder. Böylelikle,  Protagoras’ın rüzgar örneğinde 

olduğu gibi bir kişinin kendi görüşünü ifade ederken diğerinin görüşünü kendisinin 

görüşünden farklı olduğu için yanıldığını söylemenin yanlış olduğu sonucu ortaya 

çıkacaktır. 

Protagoras’ın gerçek görüşünün ne olduğu konusu iki şekilde yorumlanabilir: 

“1-Bir şeydeki niteliklerin, kendisine göründükleri kişi için ona göre 

göründükleri sürece var oldukları, fakat görünmelerinden bağımsız bir varoluşa 

sahip olmadıkları kabul edilir. 

                                                 

117 Platon, Theaitetos, 152a. 
118 A. Cevizci, İlkçağ Felsefesi, s.114. 
119 Cornford, Platon’un Bilgi Kuramı, s.103. 
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2-Farklı kişiler tarafından algılanan bütün nitelikler nesnelerde ya da maddede 

fiilen mevcuttur, yani soğukluk ve sıcaklık gibi iki karşıt nitelik rüzgârda                                                                

birlikte var olur.”120 

Sokrates, Protagoras’ın düşüncelerini izleyerek “esen aynı rüzgarın bazısını 

üşüttüğü, bazısını da hiç üşütmediği, bazısına hafif bazısına da sert geldiği çok kere 

olur”121 diyerek “rüzgarın kendisine soğuk ya da soğuk değil mi diyeceğiz; yoksa 

Protagoras’a uyarak üşüyenlere göre soğuk, ötekiler için de böyle olmadığını mı 

söyleyeceğiz?”122 şeklinde bir değerlendirme yaparak Theaitetos’un tanımından 

Protagoras’ın öğretisine geçmeyi mümkün kılmıştır. Fakat Sokrates algıyı tek başına 

varlığın ölçüsü olarak kısıtlamaz, yani onun soğuk ve sıcak rüzgar hakkında iddiası 

gösterir ki, o algıyı sadece niceliğin bir ölçüsü olarak düşünmez. Ona göre algı ile 

rüzgarın ne olduğu hakkında bir cevap verilemez, o sadece onun görünüşlerini 

yargılar.123 Başka bir ifadeyle, algı kişinin rüzgar karşısında ne hissettiğini söyleyebilir. 

Bu nedenle Sokrates, rüzgar hakkında konuşurken onun birine nasıl soğuk diğerine ise 

nasıl sıcak göründüğü konusuna dikkat çeker. Böylelikle, Protagoras’ın “Her şeyin 

ölçüsü insandır” önermesini “bana görünen şey benim için doğrudur” şeklinde bir 

ifadeyle yorumlamak mümkün olacaktır. Ancak Platon, Protagoras’ın bu “Rüzgarı kim 

soğuk algıladıysa soğuktur ya da soğuk algılamadıysa soğuk değildir.” şeklindeki 

değerlendirmesini kabul etmeyecektir. Çünkü o burada duyusal algılar ile fiziksel 

nesneleri iki farklı kategoride incelemiştir, yani göreli olan iki farklı durumu -bana göre 

sıcak olan rüzgar ile sana göre soğuk olan rüzgar- duyusal algı nesneleri olarak, bunun 

karşısında ise fiziksel bir nesne bulunur, yani “esmekte olan aynı rüzgar” bulunur. 

                                                 

120 A. Cevizci, İlkçağ Felsefesi, s.115. 
121 Platon, Theaitetos,152b. 
122 Platon, Theaitetos,152b. 
123 A. Tschemplik, Knowledge and Self Knowledge in Plato’s Theaetetus, s.74. 
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Başka bir ifadeyle, tek bir rüzgardan, yani soğuk ya da sıcak olan değil de aynı 

rüzgardan bahsetmektedir.   

Eğer şeyler bana göründükleri ve sana göründükleri gibi ise bir şeylerin kendi 

kendine olduklarını ya da varlıklarının olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Yine 

aynı şekilde, eğer bu çorba sıcaksa, algılayan ben olduğum için bu çorbanın sıcak 

olduğunu iddia edebilirim, çünkü bana sıcak gibi görünür. Aynı zamanda çorbanın 

soğuk olduğunu iddia edersem yine algılayan ben olduğum için bu kez aynı çorba aynı 

anda soğuk gibi görünür. Bu nedenle görüldüğü üzere, her şeyin ölçüsü ben 

olduğumdan ve algılayan yine ben olduğumdan dolayı bir durum hakkında çıkarım 

yapmak zor gibi görünmektedir, yani sadece tek tek tikel nesneler hakkında yargılarım 

vardır. Buradan da anlaşılacağı gibi Protagoras insanların hayatlarını ve birbirleri 

arasındaki iletişim gücünü arttıracak “ortak bir çevrenin” gerçekliğini yadsımaktadır. 

Yukarıda da bahsedilen “görünme” terimini Protagoras’ın öğretisini anlamak 

açısından incelememizde fayda olacaktır. Platon’un diyaloglarında “Phantasia ya hayal 

etme ya da görünüş olarak çevrilmektedir.”124 Ayrıca, “Phantasia ve onunla aynı kökten 

gelen ‘phantasma’ kavramı, ‘görünür kılmak’ anlamına gelen ‘phantazein’ fiilinden 

türemektedir.”125 Özellikle Theaitetos ve Sofist diyaloglarında geçen phantasia terimi 

bilgi bilimsel açıdan ele alınmıştır.  

Theaitetos diyalogunda Sokrates, “görünme (phantasia) algılamak (aesthesis) 

oluyor”126 ve “Sıcaklık konusunda ve bu türden her şeyde görünüş (phantasia) ile algı 

(aesthesis) aynı şeydir. Çünkü her insan şeyleri nasıl algılıyorsa, diğer insanlar da öyle 

algılar”127 diyerek phantasia terimini açıklamaya çalışmıştır. Yine aynı diyalogda 

                                                 

124 A. Tschemplik. Knowledge and Self Knowledge in Plato’s Theaetetus, s.70. 
125 A. Silverman, “Plato on Phantasia”, Classical Antiquity,Vol.10, No.1 (Apr., 1991), s. 124 Dipnot-4. 
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Sokrates, “birinin görünüşleri ile görüş ve sanılarını (doksa) aynı içerikte kullanır.”128 

Başka bir ifadeyle, phantasia terimi önce duyum ve algı daha sonra ise sanı ile aynı 

anlamda kullanılmıştır. Araştırmamızı daha açık hale getirmek için phantasia teriminin 

daha sık kullanıldığı Sofist diyaloguna bakmamız gerekir. Bu diyalogda Platon 

phantasia terimini Theaitetos’ta kullandığı şekilde duyum, algı ve sanı anlamında 

kullanmanın yanı sıra insanın ruhunda oluşan bir durum olarak da düşünür. Ancak 

phantasia algıyla bağlantılandırılarak anlatıldığından, ruhta kendi başına 

oluşmamaktadır. Sadece düşünce ruhta kendi başına oluşan bir şeydir. “…gördük ki 

düşünce, ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır, sanı ise düşüncenin sonucudur ve 

görünür (phantasia) dediğimiz zaman kastettiğimiz, duyum ve sanının bir 

karışımıdır.”129 Buradan da anlaşılacağı üzere phantasia duyum ve sanı karışımıdır; sanı 

ise düşüncenin sonucudur. Öyleyse düşünce ile phantasianın dolaylı bir ilişkisi vardır. 

Sokrates tarafından tanıtılan phantasia terimi sayesinde düşünce ile dünya arasında, algı 

ile hareket arasında şık bir bağlantı kurulmuştur.130 Ancak daha önce Platon düşünce ve 

phantasianın farklı şeyler olduğunu söylemişti. Bu durum phantasia terimine muğlak, 

içinden çıkılamaz bir durum kazandırır. Çünkü bir tarafta phantasianın düşünceden ayrı 

olduğunu savunurken bir tarafta ise birbirleriyle ilişkili olduğu söylenir. Bu 

belirsizlikten en çok Sofistler yararlanmıştır. Çünkü sanı, duyum, bilgi ve phantasia 

gibi kavramları kendi isteklerine ve durumlara göre kullanabilmektedirler. Bu noktada 

Theaitetos diyalogu ile bağlantı kurulabilir. Burada Platon, Protagoras’ın görüşlerini 

bilgi bilimsel açıdan yorumlarken phantasia terimine başvurmuştur, yani "Protagoras’ın 

“insan her şeyin ölçüsüdür” önermesi tüm fikirleri (opinion, doxa) de 

kapsamaktadır.”131 Platon, burada Protagoras’ın “insan her şeyin ölçüsüdür” şeklindeki 

                                                 

128 Platon, Theaitetos, 161e,162a. 
129 Platon, Sofist, 264a,b. 
130 A. Tschemplik, Knowledge and Self Knowledge in Plato’s Theaetetus, s.70. 
131 Crombie, An Examination of Plato’s Doctrines, Routledge and Kegan Paul, London,1967, Vol.II.s.5. 
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öğretisinin göreliğinin ancak algı düzeyinde geçerli olabileceğini ve onun ancak sanı ya 

da yargı düzeyinde ele alınabileceğini vurgulamak istemiştir.  

Tschemplik’e göre, Protagoras’ta bulunan zorluk “yüksek güçlerin” –herhangi 

bir formun ya da tanrının imkanının- herhangi birine başvurmadan bilginin açıklamasını 

vermesidir. Bilen açısından soruyu cevaplamak için insanların ölçü yapılmasıyla insanı 

standart ve her şeyin dengeleyicisi olarak ortaya atmıştır.132 Böylece, insanın ölçü 

yapıldığı bir düzende ortaya bir çokluk ortaya çıkmaktadır. Platon’un bir başka diyalogu 

olan Parmenides’te ise Zenon aynı nesnenin aynı anda zıt yüklemler içerebileceği 

konusunda Parmenides’in monist görüşünün terk edilmesine bağlar, yani, “Eğer varolan 

şeyler Çok iseler, o zaman hem benzer hem de benzemez olmalıdırlar ki bu 

olanaksızdır; çünkü ne benzemez olanlar benzer ne de benzer olanlar benzemez 

olabilirler.”133 Buradan da anlaşılıyor ki, bir şey hakkında çelişkili ifadeler 

kullanamayız. Bir şeye ya benzer ya da benzemez diyebiliriz. Aynı anda benzer ve 

benzemez diyemeyiz. Aynı zamanda bu şey ya birdir ya da çoktur. Her iki özelliği de 

aynı anda taşıyamaz.  

Protagoras’ın ‘ölçü-insan’ önermesi Herakleitos’un “her şeyin akış halinde 

olduğu” düşüncesinden hareketle ortaya çıkmıştır. Herakleitos’un Protagoras’ı 

etkilediği bu düşüncesi bize tek başına geçerli bir bilginin olamayacağını, yani ortak 

genel geçer bir bilgiye ulaşılamayacağını gösterir. Böylelikle Protagoras’ın bu göreli 

bilgi anlayışı Herakleitos’un “her şey akış halindedir" görüşü ile daha da 

güçlenmektedir. 
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2.1.1.2. “Her Şey Akış Halindedir.”  

Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür” görüşü ile Herakleitos’un “Her şey 

akış içindedir” görüşünü birleştirmemiz gerekir. Çünkü birbirlerini yakından etkileyen 

bu iki düşünürün görüşleri doğrultusunda ilk tezimiz olan bilginin algı olup 

olamayacağı konusu bu sayede bir açıklığa kavuşabilecektir. “Herakleitos değişmenin 

bir nitelikte karşıtına dönüşme şeklinde olduğunu savunmuş ve Parmenides’in durağan 

ve değişmez varlığına karşı, niteliksel değişme olarak oluşun gerçekliğini öne 

sürmüştür.”134 Akış kuramına göre her şeyin hareket halinde olmasından ve durmadan 

değişmesi sebebiyle bireysel hiçbir nesne yoktur. Şeyler durağanlık ve sabitlik içermek 

yerine, yani varlık olmak yerine, bir hareket ve değişim, yani oluş içerisindedirler. 

Herakleitos, her şeyin bir değişim içinde olduğunu, evrenin dinamik bir yapıya sahip 

olduğunu düşünmüş; varlığı bir değişimler bütünü olarak ele almış ve “varlık nedir” 

sorusuna “oluş” şeklinde cevap vermiştir. 

Bununla birlikte Platon, Theaitetos diyalogunda hareketi şu şekilde açıklar: 

Gök küresi ile güneş hareket ettikçe yerde ve gökte her şeyin varlığa sahip 

olacağını gelişeceğini, fakat bütünü, zincire vurulmuş gibi birden bire durursa bütün 

şeylerin mahvolacağını, alt üst olacağını gösterdiğini sana itiraf ettireyim mi?135  

Burada bahsedilen hareket, yaratıcı bir güç, hayatı besleyen bir kaynak olarak 

düşünülürken, durağanlık ise bozulma ve çürümeye neden olan bir şey olarak 

tanımlanır. Ancak eğer hareketin “var olma” nın ya da “oluş” un bir nedeni olduğundan 

bahsedersek, durağanlığın da “yok olma” nın ya da “yokluk” un bir sebebi olduğunu mu 

iddia edeceğiz? “Onun öne sürdüğü en önemli hakikat ‘her şeyin bir olduğu’ 

doğrusuydu, fakat bu birlik, farklılık, karşıtlık ve değişmeyi dışta bırakmak bir tarafa, 

evren dinamik bir denge hali içinde bulunduğu için, değişme ve karşıtlığa bağlı olmak 
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durumundaydı.”136 Buradan anlaşılıyor ki, ona göre karşıtların savaşı, varlık ya da 

oluşun tek ve en önemli koşuludur. Buna göre varlığın karşıtı olan yokluğu bir hiçlik ya 

da durağanlık olarak düşünmekten ziyade, onu varlığın ya da oluşun kaynağı ve sebebi 

olarak düşünmemiz gerekir. Çünkü bu iki zıtlık sayesinde evrenin o sürekli değişen ve 

gelişen düzeni korunur.  

Herakleitos’u daha iyi anlayabilmemiz açısından iki önermenin ayırt edilmesi 

gerekmektedir. 

1.İlk olarak karşıtların birbirinden ayrılamaz özelliği Herakleitos felsefesinde 

önemli bir yer tutar. Ona göre, savaş, varlık ya da oluşun tek ve en önemli koşuludur. 

İşte her şey bu savaş sayesinde bir arada bulunur. Bundan dolayı, “varlıkların doğuş ya 

da varlığa gelişi, birbirlerine karşıt olan ve dolayısıyla, birbirlerini varlıkta tutan karşıt 

güçlerin çatışmasına bağlıdır.”137 Bu, “Hiçbir şey salt kendi başına bir şey değildir.” 

önermesine yüklenen anlamdır. “Her şey sürekli olarak bir durumdan karşıtına geçiş 

sürecindedir ve kendisinde her zaman aralarında asılı imiş gibi durduğu zıtları ihtiva 

eder.”138 Başka bir ifadeyle, herhangi bir şeyi karşıtlarından birinin adını vermeden 

niteleyemeyiz, yani büyüğü küçük kavramından, güzeli çirkin kavramından ayırt 

edemeyiz.  “Görmüş olduğumuz gibi, karşıtların bu ayrılmazlığı fikri kendinde rüzgarın 

aynı anda hem sıcak hem de soğuk olduğunun düşünülmesine yol açmış ve bu fikir 

Protagoras tarafından da savunulmuştur. Burası Protagoras, Herakleitos ve Platon’un 

düşüncelerinin ortak olduğu nokta gibi görünmektedir.”139  

2. Bir diğer önemli nokta ise, Herakleitos’un ünlü “her şeyin değişim içerisinde 

olduğu” önermesi ele alındığında kendinde varlığa sahip olan her şeyin aslında hiçbir 
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zaman var olmadığı, aksine hareketin neticesi olarak sürekli oluş içerisinde 

bulunduğudur. Buna bağlı olarak Platon’un da kendisine ilke edindiği gibi, akılla 

anlaşılır nesneler hiçbir zaman değişime uğramazken, duyu tarafından algılanan 

nesneler sürekli bir değişim içerisindedirler.140 “Bunun sonucunda, “Algı her zaman var 

olanın algısıdır.” biçimindeki Protagorasçı sav yerini Platoncu şu öğretiye bırakır: Algı 

her zaman oluş süreci içinde olanın algısıdır.”141  

Bu iki açıklamadan da gördüğümüz gibi Herakleitos felsefesinde karşıtların 

birliği ve her şeyin her zaman bir oluş içerisinde olması ilkelerinin felsefe tarihi 

açısından da büyük önemi vardır. Çünkü Herakleitos’un bu ilkelerinin kendinden 

sonraki filozofların düşüncelerine ilham olduğu gibi Platon’un bazı diyaloglarında da 

tartışıldığını sık sık görmekteyiz. 

Sokrates’in Theaitetos diyalogundaki zar örneğinde “altı zarı dört zarla 

kıyaslayarak altı zarın dört zardan daha fazla olduğunu, hem de bir buçuk kez daha fazla 

olduğunu söyleriz; fakat on iki ile kıyaslarsak daha az olur.”142 denmiştir. Aslında 

Theaitetos burada matematikten bir örnek vererek hareketin sonuçlarının bilmecesinden 

kaçma girişiminde bulunmuştur. Ancak, gördüğümüz gibi sayı ve hesaplama işiyle bile 

bu ikilemden kurtulamamışlardır. Buradaki düşünce birçok yorumu barındıran 

tuhaflıkları içermektedir. Sayılar birinin bir diğeriyle ilişkisinde değişmez, yani altı 

sayısı, on iki sayısının yarısı olması ve dört sayısının yarısından daha fazla olmasına 

rağmen, altı sayısı olarak kalır. Fakat biz altının varlığının ölçüldüğü X karşısında 

bilgisizsek ve sadece ölçümün sonuçlarından haberdarsak, altının değişen doğasının 

olduğunu kararlılıkla savunmaya devam ederiz. Burada önemli olan nokta ise altı 

zarının nicelik, yani sayı olarak değil de nitelik olarak değişebilmesidir. Başka bir 
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ifadeyle altı zarına sayı olarak hiçbir şey ekleyip çıkarmamamıza rağmen, yanına farklı 

değişkenler koyduğumuzda bu iki zarın karşılaştırılmaları sonucu durumları 

değişecektir. Belki aynı yorum bizim rüzgarın niteliği hakkındaki yargılarımızda da söz 

konusu olabilir. Nasıl ki rüzgarın neliği onun hakkında bazı tür yargılar yapmadan, onu 

bir şeylerle ilişkilendirmeden bilinmiyorsa, altı sayısı da onun diğer sayılarla ilişkisinde 

açığa vurulur.143 

Diyalogun takip eden kısmında ise Sokrates değişim ve oluş hakkında şu 

şekilde bir örnek verir: “Ben bu yaşımda senin gibi bir delikanlıya göre daha büyüğüm; 

bir yıl içinde büyümeksizin veya eksilmeksizin senden daha küçük olacağım. Bu da 

vücudumun hacminin eksilmesiyle değil, tersine senin büyümen ile olacak. Zira ben 

önceden olmadığımı, bir oluştan geçmeden sonradan oldum. Bunun böyle olmaması 

gerektir. Ancak vücudumun hacminden bir şey kaybedersem daha küçük olurum.”144 

“Kendi kendisinin aynı kaldıkça herhangi bir şeyin nicelik ve hacim bakımından daha 

çok veya daha az olacağını, kendisine bir şey katılmadan veya kendisinden bir şey 

alınmadan bir şeyin çoğalacağını veya azalacağını aklımız almaz.”145 Bu nedenle de, 

burada aklımıza bir takım sorular takılmaktadır. Yetişkin birisi yıllar sonra çocuk 

büyüdüğünde ondan nasıl küçük olmuştur? Kişiye farklı görünen her şeyin sebebi o 

kişinin asla aynı kalmayışıyla ilişkilendirilebilir, yani o kişi bu örnekte ilk önce bir 

şeyin bir şeyden az olduğu düşüncesindeyken, daha sonra ise o şeyin diğerinden fazla 

olduğu düşüncesine sahiptir. Burada akla yatkın olarak iki şey vardır: ya ben değişirim 

ya da çevremdeki şeyler. Yine bunu farklı bir örnekle açıklarsak, farz edelim ki yeni 

mezun oldunuz ve iş başvurusu yapıyorsunuz. Başvuru belgeleri arasında da bir adet 

vesikalık fotoğrafınız isteniyor. Şimdi, eğer ben şimdiki halim yerine dört yaşımda 
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çektirdiğim fotoğrafımı başvuru belgelerim arasına koyarsam, o dört yaşındaki çocuk 

fotoğrafı bana mı ait olacaktır? Eğer o fotoğraftaki ben isem şimdiki ben kimdir? 

Şimdiki ben, ben isem o fotoğraftaki ben nasıl ben olurum? O fotoğraftaki de şimdiki de 

ben isem neden aynı değiliz? İşte Herakleitos, her şeyin bir değişim içinde olduğunu ve 

bu değişim yüzünden her şeyin tek bir şey olduğunu ve varlığın oluş olduğunu bu 

şekilde iddia etmektedir.  

Aynı zamanda, Platon hareketin algılayan ve algılanan olarak iki niteliğinin 

olduğunu belirtir. Ancak bu ikisini asla birer varlık olarak düşünmez. Çünkü “Ne 

algılayan algılananla birleşmeden önce, ne algılanan algılayana rastlamadan önce bir 

şeydir. Buna karşılık bir şey karşısında algılayan olan, bir başka şeye rastladığında 

algılanan olarak görülebilir.”146 Hem algılayan hem de algılanan hareket içerisindedir. 

Her ikisinin de var olmaları açısından buradaki algılayan ve algılanan arasındaki ilişki 

zorunludur. Örneğin; siyah bir kalemi hem benim görmemin hem de kalemin varlığının 

görünmesinin yokluğunda algılayamam. Çünkü hareketin ilkesi sonucu bu 

imkansızdır.–hareketin olması için algılayan ve algılanan arasında karşılıklı etkileşim 

gerekmektedir. Çünkü benim algımın benim tarafımdan parçalarının bütünleştirilmesi 

sonucu görme eylemi ne gördüğümü ortaya koyar. Bu nedenle ben ne gördüğümün 

ölçüsüyümdür ve bu durum da kaçınılmaz olarak benim için doğrudur. Sokrates, 

Protagoras’ın öğretisini “Benden ne geliyorsa benim için o doğrudur’ şeklinde 

yorumlamıştır. Algı konusunda başka bir mümkün yolun bulunmadığına ve ne 

gördüğümüzün doğrulanması için kendi kendine algının işleyişinden yani algılayan ile 

algılanan arasındaki etkileşimden daha fazlasına ihtiyaç yoktur. Algı benim varlığımın 

algısıdır, algılama eylemi kadar varlığın eylemini de içerir. Algıladığım kadar, 

olmalıyım da.  
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Fakat Zeller’e göre akış dokrinini savunan Herakleitosçuluk, sabit, değişmez 

bir nesne gereksinimi içerisinde bilginin nasıl mümkün olabileceğini araştırdığı ölçüde, 

Platon’un felsefesi içerisinde negatif bir yerde bulunur. İşte bu kayıp bilgiyi bulup 

yeniden ele geçirme işi de Platon’a düşmüştür.147 Zeller’in bu görüşünü ise Platon’un 

Philebos diyalogunun şu satırlarında açık bir şekilde görebiliriz: 

Değişmezlik, saflık, gerçeklik ve saf öz yalnızca başka bir şeyle karışmayan 

şeylerde ya da buna en yakın şeylerde bulunur. Diğer şeylere önemsiz ya da daha aşağı 

seviyeden bir şey olarak bakmamız gerekir.148 

Yukarıda da gördüğümüz gibi genel olarak Herakleitos’un düşünceleri duyulur 

alana işaret etmektedir. “Sadece duyu nesnelerine uygulanabilir olsa bile Herakleitos’un 

öğretisiyle bilginin algı biçimindeki tanımını birlikte ele alırsak, bilginin var olan değil, 

var olmakta olanla olduğunu anlarız.”149Ancak Sokrates’in aradığı gerçek ve değişmez 

evren kavranılır alana aittir. Çünkü aradığı değişmez, kalıcı ve gerçek bilgi buradadır. 

Bu nedenle Sokrates, Theaitetos diyalogunda üzerinde düşündüğü Protagoras ve 

Herakleitos’un savlarına bir takım çürütmeler getirecektir.  

2.1.1.3.Protagoras ve Herakleitos’un Savlarının Çürütülmesi  

En başta Sokrates, Theaitetos’un öne sürdüğü “Bilgi algıdır.” önermesini 

Protagoras ve Herakleitos’un önermeleriyle birleştirmesine rağmen, sonuçta kendi 

düşünceleri ile taban tabana zıt sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü ona göre “… bilgi 

dediğimiz şey, değişerek bilgi olup durursa, bilgi hep sürecek, kalacak, bilgi olacak, 

ama bilgi de biçim değiştirirse, bir başka biçim bilgi olarak değişir, bilgi diye bir şey de 

kalmaz artık. Bilgi durmadan değişip durursa bilgi olmaz; bundan da şu sonuç çıkar: Ne 

özne kalır bilecek, ne de nesne kalır bilinecek. Tersine, bilecek hep bir özne, bilinen bir 

nesne gibi, güzel gibi, iyi gibi, her bir varlık gibi varsa, bütün o konuştuklarımın, 
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sözünü ettiklerimizin akışla, devinmeyle hiçbir benzerlikleri yoktur.”150 Bu ifadeden de 

anlaşılacağı üzere, Sokrates’in aradığı değişmez, sabit ve kalıcı olanın bilgisidir.  

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Platon, Theaitetos diyalogunda idealardan 

hiç bahsetmez, ancak bu kavramlardan bahsetmemesine rağmen, yine de idealar 

türünden bir şeyi araştırdığını da diyalogdan kolaylıkla çıkarabiliriz. Ayrıca “Platon 

Theaitetos’ta Formlardan olanaklı olduğu denli az şey söylemek durumundadır ve 

burada Form sözcüğünü kullanmaktan kaçınır; ancak bu ‘ortak’ terimlerin Formlar 

olduğunu işaret eder. Terimler, bir ismin çok sayıdaki bireysel şeye ortak olması 

anlamında ‘ortak’ tır.”151 Bu problem de dış dünyayı algılamamızı sağlayan duyularımız 

yoluyla değil de zihnimizi işin içerisine sokarak çözümlenmiştir. Sokrates, “bilgiyi 

algıda değil, artık ruhun, şu yalnız ve doğrudan doğruya, şeylerle meşgul olduğu 

durumunda”152 aramaktadır, yani “duyularla alınan izlenimlerde bilgi bulunmaz; fakat 

bu izlenimler hakkındaki düşünüşlerde bulunur; zira görünüşe göre varlığa ve gerçeğe 

bu alanda varılır; ötekinde ise imkansızdır.”153 Görüldüğü üzere Sokrates, bilgiye 

duyularımız yoluyla değil de aynı zamanda düşünüş ya da zihnimiz yoluyla da 

ulaşabileceğimizi söylemektedir. Burada algılarımızın görevi sadece bilgiye ulaşmak 

evresinde zihnimize yardım etmesidir.  

Bütün bu değerlendirmelerden sonra Sokrates artık “Bilgi algıdır” düşüncesiyle 

özdeşleştirilmiş olan Protagoras’ın “ölçü-insan” önermesini diyalogda karşılıklı soru 

cevap yöntemi çerçevesinde çürütmeye çalışacaktır. “Bilgi algıdır” önermesini Sokrates, 

Theaitetos’un yeni doğmuş çocuğu, kendisini de onun ebesi olarak kabul ederek, bu 

yeni doğanın iyice ele alınması gerektiğini, yani aldanılıp aldanılmadığının iyice 
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incelenmesi gerektiğini; “zira çocuk belki de büyümeye layık değildir”154 diyerek 

aslında Protagoras’ın düşüncelerini çürütmeye hazırlanıyordur. 

Sokrates, Theaitetos diyalogunda “Bilgi algıdır.” önermesini güçlendirmek için 

Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür” önermesiyle birlikte incelemişti. Ancak, 

diyalogun ilerleyen kısımlarında ve özellikle de Sofist diyalogunda sofistlerin gerçek 

bilgiye sahip olamayacakları söylenerek onlara karşı bir takım eleştiriler getirilir. Çünkü 

“Bu adamlar, kendilerinin her konuda her şeyi bildikleri sanısını, her yerde gençlere 

vermeye çalışmaktadırlar.”155 Fakat Sokrates’e göre bir insan her şeyi bilemez.  

Gerçekte öyle olmadıkları halde, çünkü daha önce de gördüğümüz gibi, her 

şeyi bilir olmak mümkün değildir.156 

  Görüldüğü gibi Platon artık Protagoras’ın göreli dünyası ile kendi değişmez 

idealar dünyasının birbirlerine taban tabana zıt olduğunu ve bu şekilde değişen şeyleri 

nesne edinerek gerçek bilgiye ulaşılamayacağını düşünerek, onu Theaitetos diyalogunda 

şu şekilde eleştirir: 

[…] başkasının tecrübe ettiği şeyin olamaması gibi hiç kimse bir başkasının 

düşündüğü şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu inceleyip, belirleme hakkına sahip 

değilse ve eğer her insanın algının bir sonucu olarak inandığı, onun için gerçekten 

doğruysa; tıpkı hiç kimsenin inançlarına yalnızca kendisi için sahip oluyorsa ve bu 

inançların hepsi haklı ve doğru ise; Protagoras’ın başkalarına ders vermesini ve bunun 

karşılığında kendisine cömertçe para ödemesini haklı kılacak bilgeliği nerede kalır.157 

Buna göre “Mademki bana etki eden şey, benim içindir ve başka biri için 

değildir, o halde algıladığım şey de benim için doğru olacaktır.” Fakat durum tam 

tersidir. Çünkü hiç kimse nesne hakkında doğru bilgi sahibi olmayacaktır. Herkes kendi 

fikirlerini kendi algısına göre kuracaktır ve bu fikirler de kişiye göre ya doğru ya da 

yanlış olacaktır. Böylece diyebiliriz ki, Protagoras’ın önermesi diğerlerinin 

önermesinden daha güvenilir değildir. Eğer “herkes kendi bilgeliğinin ölçüsü” ise 
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Protagoras’ın öğretmen olması ya da bir şeyleri öğretmesi için kişilere özel ders vermesi 

faydasız görünmektedir, yani eğer Protagoras kendi iddiasında haklı ise, herkesin 

fikrinin doğru olduğunu kabul ederek bir başkasına ait olan fikirleri ve görüşleri 

incelemek ve çürütmeye çalışmak saçmadır. 

Aynı zamanda yine Protagoras’ın dediği gibi “insan her şeyin ölçüsü ise 

insanların bir kısmı akıllı, bir kısmı ise akılsız olamaz, yani herkes akıllı olur; ancak 

akıllılık ve akılsızlık var olduğuna göre Protagoras’ın doğru söylemiş olması mümkün 

değildir.”158 Sokrates bunu en iyi şekilde Theaitetos diyalogunda açıklar. O, “Bir yanda 

sıhhatli Sokrates, öte yanda hasta Sokrates. Bunlardan biri ötekine benzer mi ya da 

benzemez mi?”159 şeklinde bir soru sorarak iki durum arasındaki algı farklılıklarına 

değinmek istemiştir. Sokrates aynı zamanda, duyum yanılmalarına da değinerek 

Protagoras’ın öğretisinin eksik yanlarını göstermeye çalışmıştır. Ona göre, “Eksik kalan 

taraf rüyalarla hastalıklar, bu arada da özellikle delilik ve başka bütün işitme ve görme 

yanılmaları veya genel olarak duyum yanılmaları dediğimiz şeylerin konusudur.”160 

Böylece Sokrates insanların algılarının bulundukları hastalık, sıhhatlilik ya da akıllılık, 

akılsızlık ya da rüyada olma gibi durumlara bağlı olarak sürekli değiştiğini göstermek 

istemiştir. Bunun sonucu olarak ise bilginin algı olduğu iddiası çürütülür. Çünkü 

Protagoras’ın bu görüşü bütün değerlerin ve bilgilerin bütün nesnelerini kökünden 

göreli hale getirmiştir. Ancak bilginin kaynağı değişmez ve asla yanılmaz olandır.  

Protagoras ve Herakleitos açısından yorumladığımızda aynı anda algılama 

sürecine giren iki birey aynı nesneyi algılayamaz ya da bu iki bireyin o anda 

algıladıkları şeyi tekrar aynı şekilde algılaması mümkün değildir. Sözgelimi, 

gördüğümüz renklerin sürekli olarak değiştiğini varsayalım. “Kırmızı gibi bir sözcük, 
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ayrı koyulukta pek çok renge uygulanır. “Kırmızıyı görüyorum” dediğimizde, bu sözleri 

kullanmak için geçen zaman boyunca, tümcenin doğru kalmaması için bir neden 

yoktur.”161 Başka bir ifadeyle, burada hem kırmızıyı algılayan kişi hem kırmızı gibi bir 

sözcük hem de aradan geçen vakit sürekli değişim içerisinde olduğundan tekrar aynı 

cümleyi aynı nesne hakkında dile getireceğim yargı için bir daha kullanmam mümkün 

değildir. Platon’un göstermek istediği nokta, hiçbir ayrım olmaksızın “her şeyin” 

değişiyor olması durumunda, dilin hiçbir sabit anlama sahip olamayacağıdır. “Algı 

bilgidir” önermesinde, sözcüklerin anlamları sabit bir biçimde değişiyor olmalıdır. Bu 

yüzden önerme doğru ya da aynı önerme olarak kalamaz162, yani eğer Herakleitos’un 

öğretisi bütün gerçeklikleri kapsarsa, bilginin dünyası “tözden” eksik kalacaktır. 

Nesneleri adlandıran bizim kullandığımız çoğu kelime durağanlık ve kalıcılığa sahip 

olamayacaktır. Buna göre de doğru bilgi ve dil imkansız olacaktır, çünkü “bilgi algıdır” 

önermesi de aynı zamanda değişmektedir. Örneğin, ben bir elbisenin renginin mavi 

olduğunu söyleyebilirken, bir başkası bu elbisenin renginin yeşil olduğunu söyleyebilir. 

Bu durumda benim mi yoksa bir başkasının iddiasının mı daha doğru olduğu fikri hiçbir 

zaman açıklığa kavuşamaz. Böylece de biz ne konuştuğumuz hakkında asla başka 

birisiyle bir iletişim kuramayız. Çünkü her şey akış içinde olduğundan konuştuğumuz 

şeyi ne bilebiliriz ne de hakkında kesin bir yargı verebiliriz. Bu nedenle de biz 

Herakleitos’un akış düşüncesini bile formüle edemeyiz. Böylece Platon bir kez daha bu 

düşünceyi çürütmüş olur. 

Diyalogun başka bir bölümünde Sokrates yine Protagoras’ın “ölçü-insan” 

düşüncesi üzerine farklı bir yorum getirir. O, “neden Protagoras Gerçek’inin 

başlangıcında bütün şeylerin ölçüsü domuzdur veya hayvandır veya algı sahibi 
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varlıkların aşağı türünden herhangi biridir demedi?”163 şeklinde bir soru sormaktadır. 

Yine burada da Theaitetos’un iddiasına Sokrates tarafından kuvvetli bir şekilde 

saldırılır. Buna göre Sokrates, Protagoras’ın felsefesinde hassas bir nokta olan Tanrı’yı 

tanıtır ki, o özellikle Tanrıyı onun varlığı, yokluğu ya da onun formu hakkında hiçbir 

şeyin bilinemeyeceğini söyleyerek tartışmadan dışlamıştır. Böylece “eğer domuz ya da 

tanrı hepsi muhtemel ölçü iseler, neden biz hayran kalıyoruz ve büyük paralar 

harcıyoruz bilge Protagoras’a?”.164 Protagoras burada “doğru olduğunu düşündüğüm ya 

da doğru olduğu yargısına vardığımı da ‘bana doğru görünen’ kapsamı içine sokarak, 

duyum ve algının ötesine geçti.”165  Aynı zamanda burada başka bir itiraz ortaya çıkar 

ki, yukarıda da sıklıkla bahsettiğimiz gibi, her insan kendi yargılarının doğruluğunun 

ölçüsü olamaz. Çünkü tek bir genel kavram üzerinde uzlaşıldığında insanlar arasında 

iletişimin daha kolay ve bilginin değişmez ve daha sağlam temeller üzerine 

oturtulduğunu rahatlıkla görebiliriz.  

“Algı bilgidir” düşüncesine karşı Platon’un ortaya attığı başka bir çürütme ise 

yabancı dil üzerine verdiği örnektir. Sokrates, “Barbarların dilini öğrenmeden iddia 

edecek miyiz ki onların ya konuştuklarını işitmiyoruz yahut söylediklerini işitiyor ve 

biliyoruz? Onların harflerini bilsek de bunlara bir göz gezdirsek, ya görmediğimizi ya 

da görürsek bildiğimizi mi söyleyeceğiz?”166 Burada “bilme” sözcüğünün değişik 

anlamlarına dikkat çekme gibi olumlu bir işlevi yerine getirirler. 

“1-Yazılı ya da ağızdan çıkan simgelerin anlamlarını bildiğim zaman, 

Süryaniceyi bildiğim söylenir. 
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2-Belirli bir kişiyle duyu algısı yoluyla tanışık hale geldiğim ve bu tanışıklığa 

ilişkin kayda belleğimde sahip olduğum zaman, Sokrates’i bilirim.”167   

Cornford’un bu itirazı algının ve bilginin neliği üzerinedir. İşte burada bu 

örnek kullanılarak harfleri ya da yabancı bir dili bilmeden, onların hem duyulabileceği 

hem de algılanabileceği kanıtlanmıştır. Başka bir ifadeyle, ilk kez bir yabancı dil 

duyduğumuzda, biz sadece onu duyarız, yani bunun anlamı biz onu sadece algılarız. 

Fakat biz bu yabancı dili anlayamadığımızdan onu bildiğimizi iddia edemeyiz. Bir şeyi 

bilmemiz için zihnimizin algıladığımız nesneyi aynı zamanda yorumlaması da 

gereklidir. Bu durumda yalnızca algı ortaya çıkar, bilgi değil. Aynı zamanda Platon’un 

bu konu hakkında daha sağlam itirazı hafıza üzerine olacaktır. Platon görmenin yardımı 

ile problemi analiz eder ve şöyle der: “Bir şeyi gören ve gözlerini kapayan bir kimse, o 

şeyi görmeden de hatırlar.”168 “Görülüp bilgisi elde edilen şeyi, görmediğimiz ve 

görmediğimiz halde hatırlarken, bilginin algı olduğuna nasıl inanabiliriz?”169 Eğer 

gördüğümüz ya da algıladığımız bir nesne bizim tarafımızdan biliniyor anlamına 

gelirse, onu görmediğimizde ya da algılamadığımızda aynı şekilde bilinmiyor anlamına 

gelir. Ancak bu önermenin eksik kalan tarafı zihnimizi ya da hafızamızı nereye 

koyacağımızdır. Örneğin; bir elmaya tek gözüm kapalı baktığımda, bunun anlamı bu 

elmanın benim tarafımdan hem biliniyor hem de bilinmiyor olduğu mudur? Böylece de 

ya algıyı ya da daha önceden tecrübe ettiğimiz şeyleri hatırlamak, bilgi olarak kabul 

edilemez ve bilgi algı ile özdeş değildir diyebiliriz.   

Diyalogun başka bir bölümünde yine Sokrates, Protagoras’ın iddiasını 

zayıflatmak için savını daha da ileriye götürür. Sokrates bilgi ve bilgeliğin farklı 

olduğunu iddia eden karşıt düşüncesini ortaya atarak, bu tür bir düşüncenin bazı 
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kişilerin bazı alanlarda diğerlerinden daha bilge olduğunu gösterdiğini söyler. Sokrates, 

insanların günlük hayattaki davranışlarının bu iddiayı doğruladığını söyler. “Büyük 

tehlikeler karşısında başta bulunanlara Tanrı gözüyle bakılmasının nedeni, bu 

kimselerin bilgi bakımından başkalarından ayrılığı değil midir? İnsan ilişkilerine 

baktığımız zaman, hep öğretmen ve önder arayanlarla, kendilerini öğretime yetili 

bulanlarla karşılaşırız.”170 Görülüyor ki, bazı durumlarda bazı insanlar diğerlerinden 

daha bilgedir. Burada Sokrates tarafından üzerinde uzlaşılan tanımda bilgelik doğru 

düşünme iken, bilgisizlik ise yanlış sanı171 olarak düşünülür, yani Sokrates bir kez daha 

bilgelik ve bilginin özdeş olduğundan bahseder.  

Sokrates’in Protagoras’ın iddiasını çürüttüğü son nokta ise gelecek hakkındaki 

yargılarımızda Protagoras’ın ölçü ilkesine başvurulamayacağıdır. Bu saldırı da yukarıda 

bahsettiğimiz “bilgi ve bilgelik” özdeşliğiyle ilgilidir. Çünkü şarabın tadının tatlı ya da 

acı olup olmadığı, havanın yarın sıcak veya soğuk olacağı ya da bazı başka bilgelik ve 

bilgi isteyen durumlarda kendimize ölçü olarak güvenmekten ziyade, uzmana danışmak 

yerinde görünüyor. Bu nedenle eğer bütün ölçü ilkeleri algı ile kısıtlansaydı, gelecek 

hakkında tahminler olmayacaktı, çünkü biz geleceği algılayamayız. Fakat eğer uzmanlar 

gelecek hakkında tahminler yaparsa, onların algıdan ziyade başka bazı şeylere de 

ihtiyaçları vardır.172 Aslında burada Sokrates’in başvurduğu önemli nokta bilgi ve sanı 

arasında ayrımı göstermesidir. Buna da en iyi kanıt uzmanların gelecek hakkında 

yargıda bulunmaları olacaktır. Sokrates asla insanın ölçü olduğunu reddetmez. Ancak 

çürütmesinde üzerinde durduğu nokta bazı insanların bazı şeylerin ölçüsü olurken 

diğerlerinin de diğer başka şeylerin ölçüsü olduğudur, yani bu mutlak olarak uzman ve 

uzman olmayan arasındaki ayrımın temelidir. Algı alanında hiçbir uzman yokken, diğer 
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alanlarda uzmana, yani ölçüye ihtiyaç vardır. Aslında, algı, dış dünyanın bilgisini elde 

etmek açısından bize bir başlangıç noktası sağlar iken bilgi ölçünün bir çeşidi olarak 

tanımlanır. Ancak, aynı yollarla kendi kendimizi bilmek ve algılamak durumu aynı 

değildir.173 

Bununla birlikte Protagoras’ı sadece algısal göreli bir kimlikte tanımlamak 

yanlış olacaktır. Çünkü o kendi savlarında adalet, dürüstlük gibi bazı politik önermeleri 

de içerir. Theaitetos diyalogunda Sokrates bununla ilgili şunları söyler: “Bilge ve iyi 

hatipler devlete zararlı olanın doğru olarak görünmesine yardım ederler; gerçekten her 

devlete doğru ve iyi gelen şey, devlet bu inançta bulundukça iyi ve doğrudur.”174 

Aslında burada karşımıza çıkan düşünce bir devletin kendisi için en iyi yönetimi seçme 

koşulu, her şehrin kendi ölçüsü olması ya da her bilgenin şehrin ölçüsü olması 

durumudur. Böylece, insanın her şeyin ölçüsü olduğu önermesi yine çürütülmüş 

görünmektedir. Bu nedenle devletlerin kendileri için seçtikleri en iyi yönetim başka bir 

şehir ya da devlet değil, sadece kendileri için iyi olandır, yani politik içerikte de her 

şeyin ölçüsü şehirdir. Gördüğümüz gibi ortak bir yargı sadece tek tek devletlerde 

bulunmaktadır. Böylece de devletler açısından düşünürsek tek tek devletlerin kabul 

ettiği yasalar ve kurallar varken herkesin kendi ölçüsü olduğu bir durum yoktur. Çünkü 

kişilerin devletlerin ortaya koyduğu bu kurallara uyması zorunludur. Bir devletin kişiler 

için en doğru kararları vermesi, yani ölçü olması algının ötesinde bir durumdur. Bu 

nedenle Protagoras’ın düşüncesi politik önermeleri de içerdiğinden, bu düşüncenin algı 

düzeyinde kalmayıp sanı düzeyine geçtiğini rahatlıkla görebiliriz. 

 Diyalogda Sokrates maietike (doğurtma) yöntemini kullanarak algılama, 

araştırma ve düşünme türünden konuları araştırır. Sokrates ve Theaitetos şu sonuca 
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varır: “O halde duyumlarla alınan izlenimlerde bilgi bulunmaz; fakat bu izlenimler 

hakkındaki düşünüşlerde bulunur; zira görünüşe göre varlığa ve gerçeğe bu alanda 

varılır; ötekinde ise imkansızdır.”175 Sokrates bu nedenle gerçekten Theaitetos’un ilk 

tanımı olan “Bilgi algıdır” önermesini çürütür. Eğer algı tarafından bilgiye 

erişilemiyorsa, ondan başka ya da algıya ek olarak bilginin içerildiği şeyler olmalıdır. 

Bunun üzerine Theaitetos, Protagoras ve Herakleitos’un önermeleri vasıtasıyla bilginin 

algı olup olmadığı düşüncesini daha karmaşık bir hale getirir. Bu nedenle ölçü ve 

hareketin sorunlarıyla ayrıntılı bir şekilde baş edebilmek için algının ayrıntılı bir 

analizinin yapılması gerekmektedir. Bunu Theaitetos’un cevaplarının yanlış olduğunu 

göstermek yerine, ona kendi cevaplarını incelemesi için yol gösterici bir yöntem olan 

maietike (doğurtma) yöntemini kullanarak yapar. Çünkü bilginin ne olup olmadığı 

konusunda ortaya atılan iddiaların gerçekten bilgi olup olmadığını Theaitetos tarafından 

keşfedilmesi gereklidir.   

Theaitetos’un ilk bilgi tanımının araştırılmasının sonuçları tamamen 

olumsuzdur. Çünkü bir tarafta her şey hakkında ölçüye ihtiyacımızın olduğu ortaya 

çıkarken, diğer tarafta bizim ölçü olabilmemiz için kapasitelerimizin ne olduğu ve 

yeteneklerimizin kısıtlamalarının ne olduğu açık değildir. Verilen duyusal 

vasıtalarımızla, duyusal nesneleri ölçmek için iyi bir şekilde donatılmış olabiliriz, fakat 

genel şeyleri ölçmek için ruha izin veren nedir? Buna göre Platon Phaidon diyalogunda 

ruha tanrılık alana benzettiği için efendi demiş, bedene ise ölümlü alana benzettiği için 

köle demiştir.176 “Bilgi ancak ve ancak, ruhu aldatan ve bozan olumsuz özelliklerin 

bulunmadığı, yani arınmış bir ruhta ortaya çıkar.”177 Ruh varlığa ve gerçeğe ulaşılan bir 

alan olarak görülür. Aynı zamanda, bilginin ilişkilendirildiği bir ad olarak görülür ruh 

                                                 

175 Platon, Theaitetos 186c. 
176 Platon, Phaidon, 79e-80a. 
177 S. Bayram, İdea Bilgisinin Kritiği, Yüksek Lisans Tezi (Dan. Prof. Dr. Rahmi Karakuş), Sakarya 
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kavramı. Bu nedenle de ruh ve varlık arasındaki bu ilişki bilgi ve varlık kavramlarını da 

birleştirir.  

Denkel ise Platon’un bu tezini şu şekilde yorumlar: “…algı ne ölçüde değişime 

giriyor ve tutarsızlıklar gösteriyorsa özdeksel dış dünyada o ölçüde tutarsız ve 

değişkendir. Zaten böyle bir dünyanın bilgisinin olanaklı olmaması da bu yüzdendir: 

Bilgi değişmez, saltık ve kalıcıdır; oysa dış dünya değişken olduğuna göre, bilgiye 

kaynak olmamalıdır. Bilginin gerçek kaynağı dış dünya değilse, bu kaynak anlık 

olmalıdır.”178 Platon Sofist diyalogunda bu düşünceyi destekler nitelikte şunları 

söylemektedir: 

[…] her şeyin değişme ve harekette olduğunu kabul edecek olursak, aynı 

şekilde, bu önermeye göre akla uygun bilgiyi var olanın alanından çıkartmış olacağız.179 

               Ancak Çüçen, Platon’un bilginin duyular yoluyla elde edilemeyeceği 

düşüncesinin iki argümanla çürütülebileceği görüşündedir. Buna göre, “ilk olarak bir 

duyusal nesneye güzel dediğimizde, onun mutlak veya salt güzel olduğunu ileri 

sürmüyoruz. İkinci olarak, her terim bir başka terim veya nesne ile ilişki içinde 

olmayabilir. Örneğin, “kırmızı” dediğimizde bu terim veya bu terime karşılık gelen 

nesne bir başka şeyle ilişkili olarak anlaşılmaz.”180 Elbette Platon’da duyumların 

tamamen dışlanamayacağını anlamış gibi görünüyor ki, Philebos diyalogunda haz ve 

bilgeliğin birbirlerine karıştıkları bir yaşamda ancak iyi bir hayatın elde edilebileceği181 

görüşünü savunmaktadır. Buna göre, “iyi bir hayat ne bir başına rasyonel ya da düşünsel 

faaliyetten ne de salt hazdan meydana gelir. O, rasyonel faaliyet daha önce gelip baskın 

çıkacak şekilde, belli bir sentezle belirlenir.”182 Platon burada duyumları tamamen 

reddetmek yerine onları da işin içine katmış gibi görünüyor. Ayrıca Çüçen, Platon’un 

                                                 

178 A. Denkel, Bilginin Temelleri, İstanbul, Metis Yayınları, 1998, s.54. 
179 Platon, Sofist, 296b. 
180 A.K. Çüçen, Bilgi Felsefesi, Bursa: Asa Kitabevi, 2001, s.109. 
181 Platon, Philebos, 61c. 
182 Platon, Philebos, s.23. 
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bilginin ne olduğu konusunda duyu algısını anlamadığını, fakat algıları da tamamen 

reddetmediğini; çünkü Menon’da da söylendiği gibi algıların yardımıyla gerçek bilgiyi 

hatırladığımızı belirtir. Böylece, bilginin aklın bilgisi olduğunu ve sabit, değişmez ve 

tümel İdeaların bilgisine de ancak aklın bilgisi yoluyla ulaşabileceğimizi söyler.183 

Bilginin algıdan tamamen farklı olduğu savını çürüten bir başka nokta ise Platon’un 

İdeaları184 anlattığı ve düşünülür alanın görülür alandan tamamen farklı olduğunu ve 

düşünülür alanın asıl gerçekliğe sahip olduğunu ve de duyusal nesnelerin bu düşünülür 

alanda bulunan idealardan nasıl pay aldığını (meteksis)185 gösterdiği Phaidon 

diyalogunda görebiliriz. Buna göre, “Kendinde güzellik dışında bir güzellik varsa, bu 

şey ancak bu kendinden güzelden bir şeyler aldığı için güzeldir.”186 Şölen’de ise bu 

ilişki şu şekilde anlatılır: 

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.187 

                Yukarıda da görüldüğü gibi duyulur nesneler pay alma yoluyla her şeyin 

kaynağı olan idealar tarafından içerilmekte ve ona benzemektedir. Böylece yine duyulur 

alanı düşünülür alandan apayrı bir yerde düşünme olasılığı yok gibi görünmektedir. 

Son olarak, Protagoras’ın felsefesinde neyin ölçüldüğü belirtilir, ancak ölçünün 

aracı belirtilmez. Theaitetos’un sanı olarak nitelediği şey ile algılanabilir duyu 

niteliklerinden düşünülebilir “genel şeyler”in yukarısına hareket etme ile yeni bir ölçü 

                                                 

183 A.K. Çüçen, Bilgi Felsefesi, s.112. 
184 İdealar konusuna ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı değinilecektir. 
185 Ancak Platon’un br başka diyalogu olan Parmenides’te duyulur alan ile düşünülür alan arasında 

kurulan bu ilişki bir başka güçlüğü ortaya çıkarmaktadır. Buna göre, idealardan daima güzel olarak 

bahsedilmesine rağmen “saç, çamur, kir gibi gülünç olduğunu düşündüğü şeylerin idealarının olup 

olmadığını da sormuş ve de böyle şeylerin ideaların olamayacağı konusunda hemfikir kalmışlardır.” 

(Platon, Parmenides,130c.) Bu tür şeylerin idealarının olamayacağı görüşü karşısında, duyulur alan ve 

düşünülür alan arasında pay alma ile kurulan ilişki karşısında da tutarsızlıkla karşılaşmaktayız. 
186 Platon, Phaidon, 100c. 
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tanıtılacaktır. Bu ise, Platon ve Theaitetos’un üzerinde tartıştıkları bilginin ne olduğu 

hakkındaki ikinci önemli önerme olan “Bilgi doğru yargıdır” kabulüdür. 

2.1.2. “Bilgi Doğru Yargıdır.” 

Önceki bölümde bilginin algı olarak tanımlanmasıyla ve sonuçta bu önermenin 

çürütülmesiyle bilginin ne olmadığını açık bir şekilde gördük. “Bilgi algıdır” 

önermesiyle Sokrates, Protagoras ve Herakleitosla hesaplaşmaya çalışmıştır. Kısaca, 

Sokrates onların önermelerine karşı en başta tüm yargıların doğru olmadığını, eğer 

herkesin yargısı kendine göre bir ölçüt olursa ortada ne yaşanabilecek ortak değerlerin 

olduğu bir toplum ne de değişmez tek bir gerçekliğin olduğu bir yapıya sahip olabiliriz, 

yani her şeyin herkese göre değiştiği bir yapıdan bahsetmek imkansız görünmektedir. 

İkinci olarak ise Sokrates’e göre insan her şeyin ölçüsü değildir. Bu yargıyı eğer insan 

her şeyin ölçüsü oluyorsa neden bilinçli bir varlık olan hayvanlar da her şeyin ölçüsü 

olmuyor? şeklindeki bir soruyla çürütmüştür. Son olarak Sokrates, Protagoras ve 

Herakleitos’un önermelerine karşı “Herkes aynı derecede bilge değildir.” görüşünü 

savunmaktadır. Burada da Sokrates işinde uzman olan kişileri, örneğin doktorları, 

kunduracıları, göstererek bu önermeyi çürütmüştür.  

Sokrates yukarıda kısaca özetlediğimiz şekilde bilginin algıyla aynı olduğu 

önermesini çürüttükten sonra Theaitetos’tan bilgi hakkında yeni bir tanım ortaya 

atmasını ister. Theaitetos ise bilgi hakkında yeni bir tanım yaparak şöyle der: “Biri 

doğru, biri yanlış olmak üzere, iki tür yargı vardır diyor ve bilgiyi doğru yargı olarak 

tanımlıyorsun.”188 Bu önermeyi ortaya çıkaran temel düşüncede ise yine Protagoras’ın 

ölçü-insanı vardır. 167a’da Protagoras hiç kimsenin yanlış bir yargı veremeyeceğini 

söyledi, çünkü “var olmayanı düşünmek de, tecrübe edilenden başka bir şeyi düşünmek 
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de olanaksızdır ve tüm tecrübeler doğrudur.”189 Başka bir ifadeyle, insan her şeyin 

ölçüsü olduğundan dolayı herkesin kendi tecrübesi kendine doğru olacaktır. Dolayısıyla 

da ortada yanlış bir tecrübe kalmamış ve yanlış olan da doğruya indirgenmiştir. Ancak 

burada Protagoras’a karşı itiraz iki karşıt düşüncenin ikisinin birden doğru 

olamayacağıdır. Böylece bu önermenin çürütülmesi açısından da bilginin doğru sanı 

olduğu görüşü ortaya atılmıştır.  

Bilgiyi elde edebilmek için öncelikle bir yargıya sahip olmalıyız. Theaitetos 

diyalogunda yargı hem ruhun konusunun içeriğini oluşturan algı hakkında hem de 

kapasitesi varlık olan ta konia (genel şeyler) hakkında düşünmektir. Bu kapasite 

doxazein (sanı) olarak da adlandırılmaktadır. Böylece yargının doğru ya da yanlış 

olduğunu tanıma yoluyla yargıdan bilgiye geçiş kolaylaşacaktır. Sokrates ve Theaitetos 

doğru yargının bilgi olup olmadığını incelemeden önce yanlış yargı olayı üzerinde 

düşüneceklerdir.190 

2.1.2.1.Yanlış Yargı 

Theaitetos diyalogunda yanlış yargı üç farklı düşünme yoluyla incelenmiştir. 

Bunlar ise şöyledir: 

1. “Bir şeyin (bilinen ya da bilinmeyen) bir başka şey (bilinen ya da 

bilinmeyen) olduğunu düşünmek olarak Yanlış Yargı.”191 

2. “Varolmayan şeyi düşünme olarak Yanlış Yargı.”192 

3. “Bir şeyi bir başka şeyle karıştırmak olarak Yanlış Yargı.”193 

                                                 

189 Cornford, Platon’un Bilgi Kuramı, s.205. 
190 A. Tschemplik, Knowledge and Self Knowledge Theaetetus in Plato’s, s.105. 
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2.1.2.1.1. “Bir Şeyin (Bilinen ya da Bilinmeyen) Bir Başka Şey (Bilinen ya                              

da Bilinmeyen) Olduğunu Düşünmek Olarak Yanlış Yargı” 

Yanlış yargının olanaksızlığını savunan Sokrates, olan bir şeyi nasıl olup da bir 

başka şey olarak düşünebileceğimizi eleştirmektedir. Bu kısım tecrübe edilen şeyin 

özdeşlik durumlarıyla ilgilenirken yanlış yargının imkansızlığını da göstermektedir. 

Örneğin eğer ben üçgeni (x) olarak ve kareyi de (y) olarak bilirsem, x’i yanlışlıkla y’ye 

benzetemem ya da tam tersi durum olan y’yi x’e benzetemem. Aynı zamanda bilmenin 

bütün diğer olasılıklarını düşündüğümüzde, örneğin x ve y’yi her ikisini de bilmeme 

durumu da aynı sonuca yol açacaktır. Başka bir ifadeyle, bildiğim ya da bilmediğim her 

hangi bir şeyin ne bildiğim şeyi ne de bilmediğim şeyi yanlış tanımlaması mümkün 

değildir. Theaitetos diyalogunda Sokrates’in bu konu hakkında sorduğu soru şu 

şekildedir: “Ne Sokrates’i ne de Theaitetos’u bilen bir insanın Sokrates’in Theaitetos ya 

da Theaitetos’un Sokrates olduğuna (doğallıkla yanlış bir şekilde) inanmaya başlaması 

olanaklı mıdır?”194 Burada da gördüğümüz gibi Sokrates’in bu soruna karşı istediği 

cevap aslında bilinen şeylerin bilinemez olduğunu ya da bilinemez şeylerin bilinir 

olduğunu düşünmenin imkansızlığına vurgu yapmak istemiştir. 

 Her şeyi bilmek ve bilmemek olarak grupladığımızda ortaya yine büyük bir 

sorun çıkmaktadır: bilinen ve sonrasında unutulan şeyleri hangi kategoriye koyacağız? 

Bu şekilde bir yargıya ulaşmanın imkanı yok gibi görünmektedir. Bu nedenle de yanlış 

yargıyı hiçbir yere koyamayacağımızdan, yanlış yargıyı başka bir argümanla 

inceleyebiliriz. 
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2.1.2.1.2. “Var Olmayan Şeyi Düşünme Olarak Yanlış Yargı” 

Sokrates bu konuda aslında Parmenides ile aynı fikirdedir. Onun için varlığın 

olmadığı bir yargı ya da sanı mümkün değildir. Var olmayan zaten hiçtir. 

(Parmenides’in “varlık var olandır, var olmayan da var değildir” sözünü hatırlatır 

burası.) “Olmayan bir şeyin kanısı olmaz, olamaz. Olan bir şeyin kanısı da olamaz. 

Böylesi de bilgi olur. Dolayısıyla kanı, hem var olan hem var olmayan bir şeyle ilgili 

olmalıdır.”195 Bunu ise Theaitetos diyalogunda şu şekilde açıklar: “Eğer böyleyse, o 

ister var olan bir şey hakkında ya da ister mutlak olarak var olmayan bir şey hakkında 

olsun, var olmayanı düşünmek olanaksızdır.”196  Buna göre, var olmayan bir şey 

hakkında bir yargıda bulunmamız imkansızdır. Başka bir ifadeyle, bildiğim ya da 

yargıda bulunduğum bir şey vardır, ancak var olmayan bir şeyi hem bilemem hem de 

onun hakkında asla bir yargıda bulunamam. Özkan’ın da bir şeyin bilgisini elde etmede 

öncelikle “varlığı” ve “doğruluğu”nun bir koşul olduğu konusunda hemfikir olduğunu 

görebiliriz. Buna göre, bilgi hakkında ancak iki kavram üzerinde -“var olan ve doğru 

olan”- konuşabileceğimizi ve bilginin bu iki türün birleşimi olduğunu söylemektedir. 

Böylece, bilginin var olan bir şeyin bilgisi olduğunu olmayan bir şeyin de 

bilinemeyeceği görüşündedir.197 

Aynı zamanda Protagoras’ın ölçü-insanı burada çürütülmüş gibi 

görünmektedir. Çünkü Protagoras “İnsan her şeyin ölçüsüdür” derken mümkün 

olmayan, yani var olmayan şeyleri de kastetmiştir. Böylece Sokrates “bilme” ve “var 

olma” durumlarında yanlış yargının mümkün olmadığını kanıtlar. Ayrıca, Sokrates 

bilgiyi yargıdan bu şekilde ayırır, çünkü eğer yanlış yargı mümkün değilse, doğru 
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yargıyı da elde etmek mümkün değildir.198 Bu nedenle de yanlışın doğasını ortaya 

çıkarabilmek için Sokrates ve Theaitetos’un ortaya attığı üçüncü argüman olan “Bir şeyi 

bir başka şeyle karıştırmak olarak yanlış yargının olanaksızlığı” na bakmamızda fayda 

olacaktır. 

2.1.2.1.3. “Bir Şeyi Bir Başka Şeyle Karıştırmak Olarak Yanlış Yargının  

Olanaksızlığı” 

Sokrates burada daha önce üzerinde tartıştığı ilk iki önermeyi bir araya 

getirerek allodoksia terimini ortaya çıkarır. “Platon, bir kişiyi bir başkasıyla karıştırmak 

anlamına gelen allognoein’e benzer bir biçimde, allodoksia (yanlış yargılama) 

sözcüğünü de kendisi bulmuştur.”199 Diğer bir deyişle, Sokrates tarafından bilmenin ve 

varlığın bir arada tutulmasıyla bu yeni terim, allodoksia, ortaya çıkmıştır.  Bunu 

Theaitetos diyalogunda şöyle tanımlar: “Böylelikle o her zaman bir şeyi, bir başka şey 

yerine düşünür, ancak düşündüğü şey daima var olan bir şeydir ve hedefe tam bir isabet 

sağlayamadığı için onun haklı olarak yanlış bir şekilde yargıladığı söylenebilir.”200 

Bunun üzerine Theaitetos bu konu hakkında çözüm üretmek yerine daha fazla zorluk ve 

karmaşıklık içeren bir örnek verir: “Şimdi oldukça doğru bir açıklama getirdiğine 

inanıyorum. Bir kişi güzel yerine çirkini ya da çirkin yerine güzeli düşündüğü zaman, o 

gerçekten de ve doğru bir biçimde yanlış olanı düşünmektedir.”201  

Sokrates var olan yanlış sanıların açıklamalarına düşünmenin imkanını 

irdeleyerek ulaşma çabasındadır. Burada kendi verdikleri örnekler ile açıklarsak, 

Theaitetos’un Sokrates’e benzeme durumunda Theodorus, Theaitetos’u çirkin olarak 

belirlerken, Sokrates, Theaitetos’un güzel olduğunu belirterek Theodorus ile 
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çelişmektedir. Buradaki zorluk iki farklı insanın aynı şeylere dayandırılan bir durum 

karşısında nasıl zıt görüşlere sahip oldukları değil de tersine, iki zıt şeyin aynı şey 

olarak nasıl tanımlanabileceği durumudur.  

“Theaitetos çirkindir” ve “Theaitetos güzeldir” önermeleri bize Theaitetos ve 

Sokrates’in birbirinden tamamen başka olduklarını kabul ettikleri nokta olan “Sokrates 

hastadır” ve “Sokrates sağlıklıdır” ın tartışmasını hatırlatır.202 “Theaitetos güzeldir” ve 

“Theaitetos çirkindir” önermelerinden “Güzel çirkindir” önermesini çıkarmak mantıksal 

bir yanılgı olacağından, yanlış sanının problemi de çözülmüş olacaktır. Ancak “bir 

insan, aynı anda her iki şey hakkında bir önerme kurmakta olduğu ve anlığında her ikisi 

de bulunduğu sürece bir şeyin bir başka şey olduğunu söyleyemez.”203 Böylece de, 

sorunun çözümünden bu şekilde asla bahsedemeyiz.  

Ayrıca bu sorun bir şeyin bir başkasıyla karıştırılması olarak da ele alınmıştır. 

Ancak yanlış sanının karıştırma olarak açıklanması sorunun çözümü açısından yine de 

yetersizdir. Çünkü düşünme kişinin kendi içsel durumlarında kendi kendine konuştuğu 

ve karara vardığı204 bir süreçtir. Bu düşünme sürecinde ise düşüncelerimizin 

nesnelerinin hepsinin farkında olduğumuzdan bir karıştırmadan hiçbir zaman 

bahsedemeyiz. Bu nedenle de hiçbir zaman yanlış bir yargıyı bu şekilde açıklayamayız. 

Yukarıda bahsettiğimiz argümanlar son derece içinden çıkılmaz argümanlardır. 

Ancak bu üç argümanın dışında mutlaka yanlış yargının açıklamasının yapılabileceği 

mümkün bir yol bulunmalıdır. Bu noktada Sokrates, belleğin rolünü hatırlatır. Buna 

göre, tecrübenin nesneleriyle daha önce tanışmış olan bir kişi bellek sayesinde daha 

önceden tecrübe ettiği nesneler hakkında belli hatalar yapabilir. Böylece en başta 

açıklanması imkansız olarak görülen yanlış yargı, bellek durumu işin içine katılarak 
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açıklanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle diyalogda bize belleğin iki rolünden 

bahsedilmiştir: Balmumu levhası olarak tasarlanan bellek ve kafes olarak tasarlanan 

bellek. 

2.1.2.2. Balmumu Levhası Olarak Tasarlanan Bellek 

Belleğin balmumu levhası olarak düşünülmesi bize belleğin doğasını ve onun 

algıyla olan ilişkisini daha açık olarak kavramamızı sağlar. Bu sunulan hikayeye göre 

algı kabaca düşünmeyle ilişkilidir. Buna göre Sokrates der ki, 

Anlıklarımızın, şu ya da bu bireyde daha büyük ya da küçük olabilen ve göreli 

olarak daha katışıksız ya da daha bulanık olan bir balmumundan meydana gelen ve 

bazılarında daha katı, bazılarında daha yumuşak, bazılarında ise tam kıvamında olan bir 

levha (balmumundan levha) içerdiğini varsayalım. Onu Musaların anasının armağanı 

olarak Bellek diye adlandıralım ve gördüğümüz ya da işittiğimiz ya da anlıklarımızda 

kavradığımız bir şeyi anımsamak istediğimiz zaman bu mumu algıların ya da 

düşüncelerin açık etkisi altında tutar ve onların damgalarını bir mühür yüzüğünün 

damgasını basabileceğimiz gibi mumun üzerine basarız. Damgası böyle basılan şeyi 

imge kaldığı sürece anımsar ve biliriz. Silinen ya da bir damga bırakmayı başaramayanı 

unutur ve bilmeyiz.205 

Şimdi burada bir şeyi nasıl bileceğimiz konusunda yeni bir görüş ortaya 

atılmıştır. Daha önce yukarıda bahsettiğimiz şekilde bilinen bir şeyin başka bir şey 

olacağı ya da bilinmeyen şeyler olduğunu düşünmenin imkansızlığı durumu balmumu 

levhası olarak tasarlanan bellek açıklamasıyla bir kez daha gündeme gelmiştir. Buna 

göre yanlış şu durumlarda olanaksızdır: 
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“1. Her iki nesne de şimdi algılanıyor değilse, bir tanışı bir başka tanışla 

karıştıramam. 

2. Yalnızca algı söz konusuysa eğer gördüğüm iki şey birbirleriyle ya da 

görülen nesneyi görülmeyen bir nesneyle karıştıramam. 

3. Bilgi ve algının söz konusu olduğu yerde hem şimdi görülen hem de tanınan 

iki tanışı birbirleriyle; ya da şimdi görülen ve tanınan bir tanışı mevcut olamayan bir 

tanışla ya da var olmayan bir yabancıyla karıştıramam. Onlardan birini şimdi ister 

göreyim isterse görmeyeyim bana tümüyle yabancı olan iki kişiyi birbirleriyle 

karıştıramam.”206 

Yanlışın olamayacağı durumları gördükten sonra şimdi sırada hangi 

durumlarda yanlış bir yargının elde edilebileceği durumu vardır. Buna göre, “Şimdi 

bilinen algılanan şeyler bunların daha önceki izleriyle çakıştırılamadıkları zaman yanlış 

düşünce ortaya çıkar. İzlenimler, karşılık geldikleri algılarla doğrudan doğruya, tamı 

tamına uyarlarsa sanı doğru olur; böyle olmazsa yanlış olur.”207 Bu durumu diyalogda 

verilen örnekler yardımıyla açıklamaya çalışırsak, Sokrates’i tanıyan birisi Sokrates’i 

uzaktan gördüğünde Sokrates’i bilir ancak Sokrates’i tanımıyorsa onu bilemez.  Bu 

nedenle Sokrates’i tanıma ya da tanımama durumu bizde daima bulunan bir şeylerle 

yani bizim daha önce elde ettiğimiz ya da aşina olduğumuz şeylerle, algı 

eşleştirmelerinin birbirleriyle uyum sağlama ya da sağlayamama durumudur. Bu durum 

yanlış yargının açıklanmasında büyük rol oynamaktadır.  

Yukarıda da gördüğümüz gibi düşünme ve algı eşleştirmeleri sonucunda bir 

yargı elde ediyoruz. Ancak yanlış yargıyı düşünme ve algı arasındaki uyumsuzlukta 

görmek kişinin bildiği bir şeyi bildiği başka bir şey olarak görmesidir. Çünkü bilinen 
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aynı şey hem bilinecek hem de bilinmeyecektir. Bu ise olanaksızdır. Aynı zamanda, 

“acaba sadece düşünülen bir insan, herhangi bir şekilde algılanmamış olan bir atla 

karıştırılamaz mı? Acaba yalnız düşüncenin konusu olan on bir ile yalnız düşüncenin 

konusu olan on iki birbiri ile hiç karıştırılamaz mı?”208 Böylece, yanlış yargının bu 

tanımı, yani düşünce ve algı arasındaki uyumsuzluk bize matematik ve değerler 

alanındaki hataları açıklayamadığından bu düşünceden vazgeçip yanlış yargının başka 

bir açıklamasını yapmamız gerekecektir. Başka bir ifadeyle, tüm yargıları içermeyen 

mum tabletin yerine başka bir açıklama getirilmelidir.  

Sokrates’in yeni kafes imgesini geliştirebilmemiz için balmumu modelinin 

neden yetersiz kaldığını anlamamız gerekir. Buna göre balmumu levhası modelinde algı 

yoluyla dışarıdan tecrübe edilen nesneler bellekte bir imge oluşturuyor ve sonrasında da 

bellekte oluşan imgelerin hatırlanması yoluyla bilgi haline geliyordu. Ancak sorun algı 

yoluyla elde edilemeyen matematik ve değerler alanında yapılan hataları nasıl 

açıklayabileceğimizdir. Bu nedenle de balmumu levhası modeli yetersiz kalmış, yerine 

belleğin bir kafes olarak düşünüldüğü model getirilmiştir. Burada kafes olarak 

düşünülen model, algı ile karıştırılmamış düşüncelerin seviyelerini temsil eder. 

2.1.2.3. Kafes Olarak Tasarlanan Bellek 

Yanlış yargının imkanını balmumu levhası ile açıklayamayan Sokrates, bu 

önermeyi açıklayabilmek için yerine yeni bir bellek tasarısı geliştirmiştir; kafes olarak 

tasarlanan bellek.   

Sokrates “anlığımızın bazıları sürüler, bazıları küçük öbekler, bazıları da 

diğerleri arasında yalnız başlarına çeşitli yönlerde uçan her türden kuşla dolu olan bir 
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tür kuşluk içerdiğini”209 söyler. O, bu kafesteki kuşlara sahip olmak için iki tür 

avlamanın söz konusu olduğunu söyler. Bunu “elde bulundurma” ve “sahip olma” 

arasındaki farkı ortaya atarak göstermiştir. Bunlardan biri sahip olmak için yapılan av, 

diğeri ise çoktan beri sahip olduğumuz şeyi yakalamak ve elde tutmak isteği ile yapılan 

avdır, yani insan uzun zamandan beri sahip olduğu halde bilincinde kullanışa hazır 

olmayan bilgileri yeniden yakalayabilir; çoktan beri bildiği bir şeyi yeniden 

öğrenebilir.210 Bilgiyi elde bulundurmak ve sahip olmak arasındaki farkı kafesteki kuşu 

yakalamak ve ilk durumda tekrar kafese sokmak olarak düşünerek Sokrates bize saf 

bilginin tecrübeden farklı olduğu ipuçlarını da vermektedir. Yaşayan kuşların imgeleri 

hareketlilik önerir; onların esir alınmasından sonra bile kuşların kafes içinde uçtuğu 

söylenir ve onları tekrar ele geçirmeye ihtiyaç vardır. 

Kafes içerisinde düşünülen kuşların örneği aslında bilginin nasıl elde edildiğini 

ve ona nasıl sahip olduğumuzu açıklamak için tasarlanmıştır. Buna göre,  sahip olunan 

bir şeye sahip olamamak nasıl mümkün değilse, bilinen bir şeyi bilmemek de mümkün 

değildir. Ancak bazen 7+5’in sonucu olarak 12 yerine 11 hatasına düşülmektedir. 

Burada 7+5’in hesaplamasını yapan kişi, sonucun 12 yerine 11 olduğu konusunda 

yanılmaktadır. Bu durum daha önce bahsettiğimiz bir kişinin diğerine benzetildiği, 

tanıyamama yanılgısıdır. Fakat buradaki yanılgının haricinde matematiksel hesaplama, 

yani düşünme süreci algı sürecinin yerine geçmektedir. Platon’un bu algı sürecinden 

düşünme sürecine geçişi deneysel bir durumdan saf bilgiye geçişi anlatmaktadır. Aynı 

zamanda Sokrates bu karıştırma işini şu şekilde açıklar: “ İstenilen bilgi yerine 

başkasını elde etmek mümkündür. Bir güvercin yerine yabanisi yakalanır gibi ruhta on 

bir yerine on iki, on iki yerine on bir yakalanabilir; hataya düşülebilir. İstenilen bilgi 

yakalandığı zaman da hatadan kurtulunur; gerçeğe ulaşılır. Kısacası, doğru sanı olduğu 
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gibi yanlış sanı da vardır.”211 Böylelikle “kafes olarak tasarlanan model bizi, yanlış bir 

yargının yanlış bilgi parçasıyla karıştığında ortaya çıktığı önerisine götürür.”212  

Ancak ortaya büyük bir problem çıkmaktadır. “Nasıl olur da yanlış bir inanç 

yanlış bir inanç olarak tanınmayıp da anlıkta saklanmış olarak bulunan doğru bir inançla 

karıştırılabilir? Bu durumu açıklamak anlıkta bulunan bir nesneyi, bellekte bulunan 

başka bir nesneyle karıştırmanın açıklamasını yapabilmek kadar güç bir durumdur.”213 

Bu nedenle Sokrates’in yanlış sanının açıklaması olarak söyledikleri gösterir ki, bilginin 

tanımının tam olarak ne olduğunu göstermeden yanlış sanının ne olduğunu anlamak 

nafile ve boş bir uğraş olacaktır. Bu nedenle en başta bilginin ne olduğunu tartışmak çok 

daha uygun olacaktır.  

Bunun üzerine bilginin tanımını araştırmaya yeniden başlayan Sokrates, 

Theaitetos’a bilginin ne olduğunu tekrar sorar. Theaitetos ise bu soruya şu şekilde cevap 

verir: “Doğru inanç bilgidir. Çünkü doğru olana inanmakta en azından hiçbir yanlış 

olamaz ve sonuçlar her zaman doyurucudur.”214 Platon, Menon diyalogunda doğru 

inancın nasıl bilgi kadar değerli olduğunu şu şekilde anlatır:  

Bir insan Larissa’ya ya da başka bir yere bir yolun nasıl götürdüğüne ilişkin 

doğru bir öğüt alırsa, doğru bildiği konular hakkında doğru inanca sahip olduğu sürece 

en az bilgiye sahip olan kimse kadar iyi bir yol göstericidir.215  

Bu iki diyalogda da gördüğümüz gibi doğru inanç bilgi ile özdeş kılınmıştır. 

Ancak Sokrates, bu önermeyi de hatipler ve avukatların mesleğinden bahsederek 

bertaraf eder. Buna göre hırsızlıktan suçlanmış birileri, mahkeme jürilerini hatipler ya 

da avukatlarının aracılığıyla suçsuz olduklarına ikna edebilirler ve muhakeme hatipleri 

gerçekten de ne gördüklerini bildirirlerse jüriler olay hakkında doğru bir sanıyı elde 
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edebilecektir. Aslında onların yaptıkları şey karşılarındaki jüriye bir şey öğretmekten 

ziyade, onlarda istedikleri sanıyı oluşturmak ve onları kandırmaktır. Buradaki 

muhakeme hatiplerinin örneği yukarıda bahsettiğimiz Menon’daki “Larissa’nın yolu” 

açıklaması ile paralel gitmektedir. Her ikisinde de birilerinin yönlendirmelerinin 

sonuçları vardır. Ancak Sokrates’in burada farklı olarak hesaba kattığı durum iknadır. 

Burada ikna yoluyla hakimler ya da avukatlar jüriye doğru olarak kabul ettikleri sanıları 

bilgiymiş gibi kabul ettirebilirler. “Bu durumda hakim doğru bir karar vermiştir, buna 

rağmen, der Platon, hakimin davalının suçsuz olduğunu bildiğini söyleyemeyiz.”216 İşte 

bu yüzden de doğru bir inanca ya da sanıya bilgi diyemeyiz. 

Sonuç olarak bilginin sanı olarak tanıtılması, onun bir varlığa hitap etmesi 

açısından doyurucu bir tanım gibi görünse de o, hatasızlık kriterini karşılayamamıştır. 

Bunu ise yanlış sanının analizini yaparken çok açık bir şekilde gördük. Böylece 

Sokrates ve Theaitetos artık iki durumdan birini yapmalıdırlar ya varlığın dolaysız 

kavrayışını sağlayan bilginin açıklamasını bulmalılar, böylece hem hatasızlığın kriterini 

hem de varlığı karşılarlar ya da doğru sanıyı garantiye alan bazı yeni yollar bulmalılar. 

Bunun üzerine Theaitetos, bilginin ne olduğu hakkında doğru sanının içerisine kanıtı 

(logos) ekleyerek “Kanıta dayanan doğru sanı bilgidir” diyecektir. 

              2.1.3. “Bilgi,  Kanıta Dayanan Doğru Sanıdır.” 

İkinci bölümde tartışılan bilginin tanımının salt sanı ya da yargı olması yetersiz 

bulunmuş ve yerine “bir tür rapor ya da açıklamanın (logos) eklenmesinin doğru inancı 

bilgiye dönüştüreceği inancı”217 getirilmiştir.  
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Theaitetos diyalogunda bilginin ne olup olmadığı hakkındaki problem açıklama 

(logos) ya da kanıtın farklı yönlerden değerlendirilmesiyle ele alınmıştır. Açıklamanın 

ilk incelemesi Sokrates’in önceden sahip olduğu bir rüyanın anlatılması ile başlar. 

2.1.3.1. Sokrates’in Rüyası 

Bu rüyaya göre, dikkatimizi çeken ilk kısım öğeler ve öğeleri oluşturan 

karmaşıklıklar arasındaki ilişkidir. Her şey özünde basit öğelerden oluşan 

karmaşıklıklara sahip bir durumu içerir. Örneğin; biz bir masanın uzun, ahşap ve demir 

bacaklardan oluşan karmaşık bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu savımız masanın 

herhangi bir kısmının daha basit öğelerden oluştuğunu söyleyen bir duruma kadar 

gidebilir ve bu öğeler mümkün olan en basit öğeye ulaşana kadar daha da 

basitleştirilerek devam edebilir. İşte Sokrates’in düşü, masa olarak adlandırılan 

karmaşık varlığın basitleştirilmiş ilk öğelerinin açıklanamayacağını söylemektedir. 

Şimdi, bu rüyayı oluşturan ilkelere bakalım. Buna göre; 

1. “Kendilerinden biz insanları ve bütün başka her şeyi oluşturan ilk öğelerin 

kanıtları olamaz”218 ve onlar herhangi bir logosu kabul etmez. 

2. Bu öğelerden her biri salt kendi başına sadece adlandırılabilir, yani öğeler 

sadece teşhis edilip isim verilebilir.219  

3. Hiç kimse bu kendinden ve kendiliğinden var olan şeyin ne var olduğunu ne 

de var olmadığını iddia edebilir. Eğer onu salt kendi başına dile getirme 

durumundaysak, ona hiçbir şey eklememeliyiz. “Salt” ya da “o” ya da “her bir” ya da 

“kendi başına” ya da “bu” ya da bu türden bir terimler çokluğu içinden herhangi bir 
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başkasını bile eklememeliyiz. Çünkü her yerde kullanılan bu sözcükler eklendikleri 

terimlerde tikellik yerine evrensellik ifade ederler.220  

4. Eğer (3)’te tartışılan terimlerden herhangi birini kullanmak mümkün olsaydı, 

ilk öğelerin bir betimlemesini (logos) oluşturmak mümkün olacaktı. 

5. Fakat basit ve benzersiz bir şey ortaya çıkarmak için evrensel olarak 

uygulanan adları kullanmak mümkün değildir. Böylece de, 

6. Öğeleri sadece adlandırabiliriz ve adlandırma öğeleri bilmek için yeterli bir 

koşul değildir.221 

Yukarıdaki altı ilkeden de anlaşılacağı üzere öğeler ve öğeleri oluşturan bir 

ayrım dikkatimizi çeker. Biz logosu bilginin tatmin edici açıklaması olarak tanıtırken 

öğelerin konuşulamayan doğası açık bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Sokrates her ne 

kadar bu rüya ile aynı görüşte olmasa da burada aslında üzerinde durulan nokta birinci 

bölümde ele alınan ve ancak algı ile kavranabilen basit öğelerin yani adların bir 

açıklamasının, yani logosunun olmayışı önermesidir.  

Sokrates bu önermeyi harfler ve hecelerin nasıl açıklandığı konusunda verdiği 

bir örnekle çürütür. Buna göre, harfleri nasıl öğrendiğimize bakarsak, hecelerin 

açıklandığını harflerin açıklanmadığını görürüz. Sokrates adının ilk hecesi olan “sok” 

un ne olduğu sorusuna “s”, “o” ve “k” denecektir. Ama “s” nin açıklanması mümkün 

değildir. Böyle olunca da öğenin bilinemez ve hecenin bilinir olduğu söylenecektir.222  

Platon aslında, rüya kuramını bu şekilde ortaya koyarak hata yapmaktaydı. Böylelikle 

de “Sokrates öncelikle öğelerin bilinemez olduklarını savlayan önermenin kuram için 
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yıkıcı olduğunu göstererek kuramı kendi temelleri üzerinde çürütür.”223 “Bir hece ya 

belli sayıdaki harflerdir ya da o harflerden meydana gelmiş bir bütündür. Hece belli 

sayıdaki harfler ise “sok” hecesini tanıyan kimsenin “s”, “o” ve “k” harflerini 

tanımadığı söylenemez.”224  

Buna göre yukarıda bahsedildiği şekilde karmaşıklık (hece) ne basit olan 

öğelerinden (harf) fazladır, ne de bazı şeyler bu basit öğelerden fazladır, yani ne harfler 

bilinmeden hecelerden bahsedebiliriz, ne de heceler bilinmeden harflerden 

bahsedebiliriz. Burada Sokrates’in isminin ilk hecesi olan “sok” hecesi “s”,“o”ve “k” 

öğeleri bilinmeden bilinemez. Eğer herhangi bir şeyin basit öğeleri bilinemezse, 

karmaşıklık da bilinemeyecektir. “Bireşmişlere kıyasla, öğeler alanı bir konunun tam bir 

şekilde öğrenilmesi için daha açık, daha esaslı bir bilgiyi olanaklı kılar. Biri çıkıp da 

bireşiğin bilinir fakat öğenin bilinemez olduğunu iddia ederse biz buna ister istemez 

saçma diyeceğiz.”225 Bu nedenle de kanıta dayanan doğru sanıyla öğeler ve bileşikler 

açısından bilgiyi elde ettiğimiz önermesini burada görememekteyiz. Bu önermeyi 

desteklemek için Platon logosu ele alarak onun üç farklı yönünü incelemektedir. 

2.1.3.2.Logos 

Platon’un felsefesinde logos kavramı onun bilgi felsefesi açısından önemli bir 

yere sahiptir. Doğru sanının bilgi olabilmesi için temellendirilmesi verilen cevapların 

neden doğru olduğunun söylenmesi, yani logosun elde edilmesi ve kolayca 

unutulmaması gerekmektedir.226 Sokrates, parça ve bütüne karşı bakış açısında ve onun 

akıl ile olan ilişkisinde tam olarak bilginin ne olduğunu bulmak için logosun üç farklı 

anlamını incelemeye başlar.  
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http://dergipark.gov.tr/auifd/issue/40716/490586 adresinden elde edilmiştir, 1978, s.350. 
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2.1.3.2.1. “Logos, Ağızdan Çıkan Bir Söz ya da Bir Sestir.” 

Logosun ilk anlamı “insanın düşüncesini, ağızdan çıkan ses aracılığıyla, isimler 

ve fillerle açıkça dile getirmesi insanın fikrine ilişkin bir imgeyi bir ayna ya da sudaki 

bir yansımaya benzer bir biçimde dudaklardan akan akıntıya fırlatması”227 şeklinde 

verilmiştir. 

Buna göre, bu açıklamanın en belirgin özelliği birinin düşüncelerinin salt dil ile 

ifade edilmesi logos açısından yetersiz gibi görünmektedir. Burada dil düşüncelerin 

görüntüleri olarak ifade edilmektedir ve bu görüntülerin dile getirilmesi karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Çünkü çoğu insan düşüncenin kendisinden bahsederken ancak bir 

görüntü hakkında konuşabilir. Örneğin, benim ağaç hakkındaki düşüncem gerçekte olan 

ağaçtan farklıdır ve üstelik benim ağaç hakkında düşüncelerimi kelimeler ve cümleler 

yoluyla ifade etmem bu ağaç tanımından da ötesinde kalan bir durumdur.228 Görüntü 

sadece düşüncede olanın başka bir şey ile ilişkisinde anlaşıldığından, burada elde edilen 

imgeler bütün olmayanı ve mükemmel olmayanı belirtir. Aynı zamanda eğer logos 

Herakleitos’un “hareket ve akış” teorisinde geliştirdiği şekilde bir görüntü 

oluşturacaksa, yani her şey sürekli olarak değişecekse, bu görüntünün de nasıl bir 

görüntü olacağı açık değildir. Çünkü gerçekte olan görüntü, düşüncede bulunan görüntü 

ve bunların dile getirildiği görüntülerin sürekli olarak farklılık gösterdiğini söylemiştik.  

Böylece, logosun bu tanımı da yetersiz bulunarak diğer bir tanıma geçilir. 

2.1.3.2.2. “Logos, Bir Nesneyi Parçalarına Ayırarak Yapılan Tanımdır.” 

Bu tanım en basit parçaların biliniyor olmasının dışında, Sokrates’in rüyası ile 

benzerlik göstermektedir. “Bir düşüncenin ifade edilirken parçalara ve öğelere ayrılması 

                                                 

227 Platon, Theaitetos, 206d. 
228 A. Tschemplik, Knowledge and Self Knowledge Theaetetus in Plato’s, s.130. 
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gerekir ki o düşünce söz içinde netlik kazanabilsin.”229 Bu anlamda logos burada 

“öğeler yoluyla bütüne erişmek”230anlamında kullanılır.  

Logosun bu anlamını daha kolay anlamamız için Sokrates, Theaitetos’a 

Hesiodos’un araba hakkındaki örneğini kanıt gösterir. Buna göre, Hesiodos arabadan 

söz ederken yüz parçası olduğunu söyler.231 Böylece de arabayı araba yapan öğeleri 

ayırarak konuşmaktadır. Yüz parçayı da sayarak arabanın özünü tam anlamıyla 

belirleyebilen kişidir ki, bu fazlalığı, dolayısıyla doğru sanıya bir de kanıtı katmış ve 

sadece sanıda bulunan bir kişi yerine arabanın özü üzerinde bir uzman ve yetili bir 

kimse olmuş olur.232 Burada verilen örnek üzerinden düşünürsek, uzman yük arabasının 

ne olduğunun bilgisine onun bütün parçalarını sayarak ulaşabilirken, Sokrates bu 

arabanın ancak birkaç parçasını sayabilir. Sokrates burada “ortak akıl” ve uzman 

arasındaki farklılığı kurmak ister. Bilim adamı her parçayı isimlendirebilir fakat 

meslekten olmayan kimse sadece ya çok açık ya da işlevsel parçalardan birine isim 

verebilir.233  Aslında burada bahsedilmek istenen şey sanıdan bilginin ayırt edildiğidir. 

Bilen, yani belli bir konuda uzman olan kişi, parçaların analizini yapar. Ancak sanan, 

yani Sokrates, sadece kısmi bir açıklama verebilmektedir.  

Aynı zamanda bu yük arabasını oluşturan parçaları biz iyi bir şekilde bilsek 

bile, hala yük arabasının ne olduğu bilgisine, yani onun ne için kullanıldığı, nasıl 

sürüldüğü gibi, ulaşamayabiliriz. Onun parçalarını bilmek nesnelerin ne olduğunu, ne 

tür bir işleve sahip olduğunu bilmekten farklıdır. Örneğin; Theaitetos isminin öğelerini 

bilmek Theaitetos’u bilmek değildir. Burada Platon bize nesnelerin bizim tasvirlerimiz 

                                                 

229 G. Kurtul, Pre-sokratiklerden Platon’a Mitos, Logos ve Dialektik, Felsefe Logos Dergisi, Sayı 35-

36, İstanbul: Fesatoder Yayınları, 2011, s.130. 
230 Platon, Theaitetos, 208c. 
231 Platon, a.g.e.207a. 
232 Platon, a.g.e.207c. 
233 A. Tschemplik, Knowledge and Self Knowledge Theaetetus in Plato’s, s.131. 



79 

 

dışında daha fazlasına ihtiyacı olduğunu hissettiriyor. Bu durumda eksik olan şey Form 

ya da yük arabasının özüdür.234 

Görüldüğü üzere, bir nesneyi öğelerine ayırabilme yoluyla doğru sanıya logosu 

da ekleme yöntemiyle bilgiye ulaşabileceğimiz önermesi bilen ve sananın iki farklı 

düzeyde ele alınmasıyla bir kez daha çürütülmektedir. Bu başarısız tanımlamadan sonra 

Theaitetos ve Sokrates son girişimleri olan “bir şeyi bir başka şeyden ayıran fark olarak 

logosu”235 incelemeye başlarlar. 

2.1.3.2.3. “Logos, Ayırt Edici Bir Nesnedir.” 

Bu son tanımda “logos, güneş gibi tek başına kendi kendini tanımlayan benzeri 

olmayan bir nesne olarak ele alınmış bulunmaktadır.”236 Sokrates, logosun bu tür 

açıklamasına uygun olarak güneş örneğini verir. Buna göre, “güneş gökte, dünya 

etrafında dönen cisimlerin en parlağıdır.”237 

Buradaki güneşin tüm diğer nesnelerden parlaklık özelliği açısından farklılığı 

diğer tüm tikel nesnelerden onu ayıran bir özelliktir. İşte buradaki diğer nesnelerden 

ayırıcı farklılık logos olarak ifade edilmektedir. Ancak birisi çıkıp gökyüzündeki diğer 

nesnelerin örneğin, ay ya da yıldızların daha parlak olduklarını iddia ederlerse ve 

böylece de güneşin daha parlak olduğunu iddia eden kimse güneşin diğer bütün parlak 

özdeş cisimlerden nasıl farklı olduğunu söyleyemezse, parlaklık açısından güneşin daha 

üstün olduğu savını savunan kişinin bilgiye sahip olduğunu söyleyemeyiz.  Eğer biri 

güneşi gökyüzünde parlak bir cisim olarak tanımlıyorsa, o bilgiyi değil de, mutlaka 

doğru bir sanıyı açığa çıkarır. Çünkü ayırt edici özellik olarak farklılığın temelinde ifade 

edilen logosun bu tanımı algının temelinde bir sanının ifadesinden daha fazla hiçbir şey 

                                                 

234 G. Kurtul,  Pre-sokratiklerden Platon’a Mitos, Logos ve Dialektik,s.130. 
235 Platon, Theaitetos, 208d. 
236 İ. Turgut, Platon’da Bilgi Türleri, s.358. 
237 Platon, a.g.e. 208d. 
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değildir.238 Konuya bu açıdan bakıldığı zaman, “Bir şey hakkındaki doğru sanı farka 

dayanır denebilir. Oysa yalnız sanı ile kavramak yeterli görülmeyip farkın da bilinmesi 

istenince bilginin tanımı tam bir maskaralık olur.”239 Görüldüğü gibi, buradaki bilginin 

tanımı doğru sanı ve logosun bilgiye eklenmesi çabasıyla elde edilmeye çalışılmıştır. 

Farkın bilgisi ve doğru sanıyla bilginin tanımına ulaşmak konusunda farklı 

yorumcuların farklı düşüncelerine rastlarız. Buna göre, bilginin gerekçelendirilmiş 

doğru inanç olmadığını savunan düşünürlerin yanında bilginin gerekçelendirilmiş doğru 

inanç olduğunu savunanlar da vardır. İlk olarak, Gettier de Platon gibi 

gerekçelendirilmiş doğru inancın bilgi olduğu iddiasına karşı çıkmaktadır. “Ona göre 

doğru olan ve bilgi olarak kabul edilen bir önermenin yanlış gerekçelendirmeye 

dayanması mümkündür. Bu durumda gerekçesi yanlış olan bir şey bilgi olarak kabul 

edilemez. Çünkü yanlış gerekçelerle doğru sonuca ulaşmak da olanaklıdır; ancak bu da 

rastlantısal olarak ya da şans eseri doğru olabilir.”240 Bu şekilde yani rastlantısal ya da 

şans eseri ulaşılmış bir şeyi biliyorum demek ya da onun bilgi olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Yine benzer şekilde Price da “bilginin bir nedene dayanan doğru 

inanç” olduğu fikrini incelemiş ve “kişinin sahip olduğu inanç doğru olsa ve buna 

inanmak için “iyi nedenleri” bulunsa da tüm bunlar böyle bir inanca bilgi demek için 

yeterli değildir.”241 demiştir. Ayrıca bu konuyla ilgili bir örnek veren Price’e göre, 

“Pazar gününün hava durumunu bir önceki günden tahmin edebilirim ve o gün havanın 

güneşli olabileceği düşüncesine inanabilirim. Pazar günü olduğunda benim bu inancım 

doğru olabilir. Fakat ben Pazar gününün güneşli bir gün olacağı inancına yıldız falım 

                                                 

238 A. Tschemplik, Knowledge and Self Knowledge Theaetetus in Plato’s, s. 
239 F. Paksüt, Platon ve Platon Sonrası, s.268. 
240 G. Durhan, Gettier Problemi Bağlamında Epistemik Gerekçelendirme Anlayışının Kritiği, 

Humanites Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, 7 (13), s.40. 
241 F. Uslu, Bilgi ve İnanç Kavramlarının Analizi, Epistemoloji Temel Metinler, Aktaran Dr. Hasan 

Yücel Başdemir, Ankara: Öncü Basımevi, 2010, s.43 
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öyle söylediği için ya da öyle olmasına gerçekten inandığım düşüncesi benim bu doğru 

inancımın gerçekten bir bilgi olduğu fikrini söyleme gücünü bana kazandırmaz.”242 

Bilginin gerekçelendirilmiş doğru sanı olmadığı iddiasını savunan düşünceleri 

inceledikten sonra sıra bilginin gerekçelendirilmiş doğru sanı olduğu iddiasını savunan 

düşünürleri incelemeye gelmiştir. Buna göre, Earl Conee ve Richard Feldman gibi 

deontolojik kanıtçılığı savunan düşünürler, kanıtları gerekçeleyiciler olarak nitelerler. 

Onlara göre, “bir inanca ve bilgiye sahip olmanın ön koşulu kanıtların olmasıdır. 

Kanıtlar hem bir inancı olguya bağlama hem de bu bağlantı için gerekli olan teminat 

şartlarını sağlamak için başvurulacak yegane araçlardır.”243 Gerekçeler, sistematik bir 

akıl yürütme yoluyla inancı teminat altına alır ve bilgiyi ortaya çıkarır. Başka bir 

ifadeyle, onlara göre, kanıtlar bize bir inancın doğru olup olmadığı konusunda yeterince 

güvence verir ve bizi doğru bilgiye ulaştırır. 

Bütün bunların sonucunda söyleyebiliriz ki, her ne kadar Conee ve Feldman 

gibi yorumcular bilginin kanıtlanmış doğru sanı olduğunu iddia ediyor olsalar da, 

Platon’un kendi düşünce sisteminde bu kesinliğe ulaşmak güçtür. Çünkü yukarıda da 

bahsetmiş olduğumuz gibi gerek Platon’un Theaitetos diyalogu gerek Gettier ve Price 

gibi düşünürlerin bilginin gerekçelendirilmiş doğru sanı olmadığı fikri üzerine yaptıkları 

yorumlar göz önüne alındığında bu diyalogdan bilginin bir tanımına ulaşılamadığı 

sonucu çıkmaktadır. 

Böylece diyalog bizi bilginin açıklaması için bir şeylerin eksik ve gerekli 

olduğu hissiyle baş başa bırakır. Çünkü ilk önermemiz olan duyumlar yoluyla bilgiye 

ulaşma çabamız nesnelerin gerçekte ne oldukları hakkında o şeyin ideasını vermek 

                                                 

242 H.H. Price, Belief, London, 1969, s.84 
243 H.Y. Başdemir, Bilgi ve İnanç Kavramlarının Analizi, Epistemoloji Temel Metinler, Ankara: Hitit 

Kitap Yayınevi, 2010, s.199. 
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yerine bize anlık ve sürekli olmayan durumları verir. İkinci olarak ise, bilginin sanı 

açısından betimlenmesi eksik bulunmuştur ve bazı yargılarda doğru sanıyı yanlış 

sanıdan ayırmak için hiçbir kriter bulunamamıştır. Son olarak ise, sanının logos ile 

desteklenmesi, yani bir açıklama getirilme girişimi yine aynı şekilde başarısız olmuştur. 

Kısacası, eğer bizler daima duyularımız ve sanılarımız ile hareket edersek, bilginin ne 

olduğu cevabına hiçbir zaman ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle “doğru 

bilgi, nesnesi olarak farklı bir düzenden olan şeylere- duyusal şeylere değil de usla 

anlaşılabilir Formlara ve Formlar hakkında olan doğrulara- sahiptir.”244 Başka bir 

deyişle nesnelerin doğru açıklamasını elde edebilmek için ancak onun özüne ulaşmamız 

gerektiğinden, onların bilgisine bizi ulaştırabilecek yeni bir yol bulmamız 

gerekmektedir. 

2.2. Bilginin Doğası ve Nesneleri 

Eserlerinde bilgi düşüncesini en başta Devlet diyalogunda inceleyen Platon, 

genel olarak bilginin ne olduğu problemini tam olarak açıklığa kavuşturamamıştır. 

Theaitetos’da gördüğümüz gibi öncelikle bilginin ne olduğu sorusundan hareket 

edilmiş, ancak sonrasında bu soruya cevap vermek yerine daha çok bilginin ne olmadığı 

sorunu üzerinde durulmuş ve duyumlar yoluyla algılananlara ilişkin yargıların 

güvenilmez olduğu ispatlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, “Platon’un varlık ve 

bilgi anlayışını birbirinden bağımsız ele almak imkansızdır. O, her ikisinde de 

değişmeyene, ezeli ve ebedi olana ulaşmayı amaç edinmiştir.”245 Platon’un bilgi görüşü 

ve varlık görüşünün birbirlerinden ayrılamaz oluşundan dolayı bilgiyi incelerken onun 

varlık görüşünü de hesaba katmamız gerekecektir. Bunun en iyi örneklerini ise bilgi 

görüşünü varlık alanıyla birlikte inceleyen, yani bilginin türlerini, nesnelerini de ele alan 

                                                 

244 Cornford, Platon’un Bilgi Kuramı, s.301. 
245A. Topakkaya, Sistematik Felsefe Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması, Ankara: Nobel 
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Devlet’in 6. ve 7. kitaplarında yer alan Bölünmüş Çizgi ve Mağara Alegorisi’nde 

bulabiliriz. 

Ayrıca bilginin ve varlığın daima bir oluş içerisinde, yani hareket içerisinde 

olduğunu iddia eden Herakleitos ve yine varlığı Bir olarak kabul eden ve harekete hiç 

yer vermeyen Parmenides’in felsefelerinde bilgiyi elde etmenin imkansızlığı üzerinde 

durulduğundan,  Platon bu sorunu aşmak için alternatif yollar aramaya başlamıştır. Bu 

nedenle de Platon “bu problemi içinde yaşadığımız dünyadan başka bir dünya 

tasarlayarak aşmaya çalışmış ve ‘İdealar alanını’ tanıtmıştır. ‘İdealar alanı’ Platon’un 

özellikle varlık ve bilgi alanına ilişkin görüşlerinin temelini teşkil etmektedir.”246 

Ontolojik olarak birbirinden farklı bu iki nesneli görüşte kavranan alan ideaları 

temsil ederken, görünen alan ise nesneleri yani duyusal alanı temsil etmektedir. Buna 

göre, “ideal varlık alanını meydana getiren idealar, tümel, zorunlu, mutlak, değişmez, 

ezeli ve ebedi varlıklardır.”247 Bunlar düşünme konusudurlar. “İnsanların böyle şeyler 

hakkında bilgisi vardır.”248 Diğer tarafta ise görünen alan, yani nesneler alanı vardır. 

Nesneler alanında ise varlıklar değişirler, devinirler, oluş ve bozuluşa tabidirler. Bunlar 

hakkında insanların sanıları vardır.249 “Böylece duyusal alana dönen zihin inanç (doxa) 

halinde iken, akılla anlaşılabilir dünyaya dönen zihin bilgi hali içindedir.”250 Platon’un 

gözle görülür alanı ile akılla anlaşılır alanı arasındaki ayrım sonucu ortaya ‘Bölünmüş 

Çizgi Analojisi’ çıkmıştır. Bu analoji sayesinde bu iki alan üzerine kurduğu felsefenin 

daha somut örneklerini görebiliriz. 

                                                 

246A. Topakkaya, Sistematik Felsefe Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması, s.11. 
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2.2.1.Bölünmüş Çizgi Analojisi 

Platon, Devlet diyalogunda “İdeal bir devletin gelecekteki filozof 

yöneticilerinin başka bir takım niteliklerinin yanında, her şeyden önce bilgiye sahip 

olması gerektiğini”251 bildirir. Sonrasında ise ‘Bölünmüş Çizgi Analojisini’ tanıtarak bu 

filozofların hangi tür bilgilere sahip olması gerektiğini göstererek, bize bilginin en 

karanlık alanından en aydınlık alanına doğru derecelendirilmiş bir şeklini sunar. 

Buna göre Platon, Devlet diyalogunda ortasından iki eşit parçaya bölünmüş bir 

çizgi varsayar. Bu iki eşit parçanın bir kısmı görülen alanı, diğer kısmı ise düşünülür 

alanı temsil etmektedir. Bu her bir parçayı da tekrar ikiye böldüğümüzü252 düşünmemizi 

ister. Böylece dört eşit parçadan oluşan bir çizgi ortaya çıkmış olur. Dikey olarak 

düşünülen ve dört parçaya ayrılmış bu çizginin altta kalan iki parçası duyuların daima 

değişen ve karanlıkta kalan yanını, yani sanıyı temsil ederken, üstte kalan iki parçası ise 

düşünülür olan yanı, yani aydınlık yanı, kavranılabilir yanı temsil etmektedir. Bu 

şekilde aşağıdan yukarıya doğru çizilmiş her parça ayrı bir bilgi çeşidini göstermektedir. 

Ayrıca, var olan her şey bu analojide, duyumlar alanı ve düşünülür alan olarak 

ayrıldığından, bölünen bu her iki alanın içinde de imgeler ya da şeylerin temsil ettikleri 

ve bu imgelerin orijinalleri olan şeyler arasında ayrım yapılır. 

Duyumlar alanında bulunan ve çizginin en alt kısmına karşılık gelen görüntüler 

alanı yer alır. Platon, “görüntüler diye önce gölgelere, sonra sularda ya da mat, cilalı, 

parlak yüzeylerde görülen yansılara ve bütün buna benzer şeylere diyorum”253 der. 

Buradaki biliş tarzı, Platon’un tahmin (eikasia) adını verdiği, düşlerle, gölgelerle ve 

yansımalarla ilgili olan duyusal bir bilgi türüdür.254 Bu tür biliş tarzı fiziksel nesnelerin 

                                                 

251 A. Cevizci, İlkçağ Felsefesi, s.31. 
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birer görüntüleri olduğundan bilginin en alt derecesinde bulunur. Örneğin, “gölge, aslı 

hakkında belli ipucu verdiğinden, gölgeden varlığın aslını tahmin etmek ya da 

gölgelerin kendileri arasında bir kısım tahminler yürütmek bu bilgi türüne girer. Aslında 

buna bilgi bile denemez.”255 

Duyumlar ile algılanan alanın bir diğer parçası çizginin en alt kısmında ortaya 

çıkan “bu görüntülerin yansıttığı nesnelere, yani çevremizdeki hayvanlar, bitkiler ve 

insan elinden çıkma bütün eserlere karşılık olarak”256 kabul edilen şeylerdir. Yukarıda 

da bahsedildiği gibi, kavranabilir ve duyumlanabilir olan her iki alanda da ortaya çıkan 

görüntü orijinal ilişkisinin burada açık bir örneği sergilenmektedir. Buradaki bölümleme 

hakikat ve onun karşıtı olan nesneye göre yapılmıştır, yani görülen alanda en alt 

seviyede bulunan görüntüler sahte olarak nitelendirilebilirken, ikinci seviyede bulunan 

ve bu görüntülerin orijinalleri olan nesneler ise hakiki ve gerçek olarak nitelendirilebilir. 

Duyumlar alanının bu kısmında bulunan biliş tarzı ise inanç (pistis) olarak adlandırılır. 

Bu aşamadaki inanç, tahmine göre daha kuvvetli bir bilgi türü olmakla birlikte, yine de 

gerçek bilgi olmayıp muhtemel bilgidir. Çünkü bu bilginin kaynağı duyulardır. Duyular 

da yanıldıkları için kaynaklık ettiği bilgiye de güvenilmez257, yani burada bahsettiğimiz 

bu iki biliş tarzı -tahmin ve inanç- bir bilgi değildir. Onlar sadece sanı, yani doxa 

düzeyinde birer biliş tarzıdırlar. 

Çizginin düşünülür, yani kavranılır alanı temsil eden ilk kısmında ise “ruh, 

görülen alanın asıl nesnelerini birer görüntü olarak kullanmak zorundadır.”258 “Bu 

kesittekiler, üst kesitteki nesnelerin sureti ya da görünüşü olmalıdırlar. Bu şartları 

sağlayabilen nesneler ise Aristoteles’e göre duyusal şeylere ve idealara ek olarak, bu 

                                                 

255M. Ülger, “Eflatun’un Bilgi Görüşü”, Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:12,Sayı:2, 

2007, s.197. 
256 Platon, Devlet, 510a. 
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ikisinin arasında bir yer tutan nesneler olarak varoluşunu öne sürdüğü matematiksel ara 

nesnelerdir.”259 Artık burada duyumlar alanındaki görüntülerin orijinalleri 

bulunmaktadır ve bu nesneler kavranılır alanın en yüksek kısmında bulunan ideaların 

imgelerini temsil eder. Dahası, kavranılır alanda dianoia olarak adlandırılan bu tür biliş 

tarzı, duyumları formların imgeleri olarak kullanır, ancak dianoia bazı durumlarda 

duyumlar alanındaki pistis ile ilişkilendirilebilir.260 Böylece matematiksel varlıklar 

kavranılır alanda bulunan her iki biliş tarzında da görülürken, duyulur alanda bulunan 

inanç (pistis) alanında da görülür. Dianoia’nın nesnelerinin kavranılır alanda olmasına 

rağmen, yine de ideaların imgeleri (görüntüleri) olmasının sebebini ve aynı zamanda da 

duyulur alan ile ilişkilendirilmesinin sebebini Cevizci şu şekilde açıklar; 

Bunun ilk nedeni, matematiğin ara nesnelerinin İdealara bağımlı olması, 

İdeaların bir olduğu yerde, onların çok olmasıdır. İkincisi ise, matematiğin veya 

geometri, aritmetik, harmoni benzeri matematiksel bilimlerin, apaçık ilkelere değil de, 

bir takım hipotez ya da kabullere dayanan bilimler olmalarıdır.261 

Buna göre matematiksel bilimlerin duyulur alanda düşünülmesinin nedeni 

düşünülür varlıkların temsili için görünür figürleri kullanarak bazı varsayımlara 

dayanmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; defterimize çizdiğimiz bir üçgen şekli 

tamamen rastlantısal bir özelliğe sahiptir, yani deftere çizilen bu üçgen üzerinde çalışan 

bir geometri öğrencisi mükemmel olmayan ve gerçekle bir bağlantısı olmayan bir üçgen 

üzerinde çalışmaktadır. Ancak bu şekillerin kendilerini değil, asıllarını düşünerek bunlar 

üzerinde akıl yürütürler; çizdikleri şekilleri değil, salt kareyi salt köşegeni göz önünde 

tutarlar.262 Böylece matematiğin nesneleri duyulur nesneler ve ideaların arasında bir 

yerdedir. Çünkü sonsuz olma ve değişmez olma gibi bazı özellikleri Formlar ile 

paylaşan dianoianın nesneleri, duyulur özelliklere sahip nesnelerden farklıdır. Fakat 

                                                 

259 A. Topakkaya, Sistematik Felsefe Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması,  s.55. 
260 G. Fine,  Plato on Knowledge and Forms, New York, Oxford University Press, 2003,  s.105. 
261 A. Cevizci, İlkçağ Felsefesi, s. 235. 
262 Platon, Devlet, 510d-e. 



87 

 

dianoia,  nesnelerinin çokluğu içermesiyle duyulur nesnelerle aynı özelliği paylaşırken, 

diğer taraftan Formların bir olması bakımından farklılık gösterirler.  

Platon, matematiği bilginin bir çeşidi olarak düşünür ve matematiksel 

çalışmalar filozofun eğitiminde aşırı önemli bir rol oynar. Fakat o matematiği bilginin 

daha düşük bir formu olan dianoiaya yerleştirir.263 Çünkü bilginin en yüksek çeşidi 

çokluk özelliğini taşıyan ve duyusal alanda örneklerini içeren matematiksel bilimleri 

içermez, diyalektiği içerir. Dahası matematiksel bilimler bilginin bir sonraki adımı, yani 

en yüksekte bulunan formların alanına geçiş için bir basamaktır. 

“Çizgi Analojisi’nin en üstteki kısmında ise aklın, kendiliğinden, diyalektikle 

kavradığı şeyler (idealar) vardır.”264 “Bu bilgi türü, duyusal alanla artık hiçbir ilişkisi 

kalmamış olup sadece ideaları konu alan noesistir.”265 Burada dianoia kesitinde kalan 

ve ancak bilginin sınırlı bir kısmını inceleyen ve duyusal olanla bağlantısını 

koparamayan matematikçinin açıklayamadığı bazı noktaları aydınlatmak artık 

diyalektikçinin işidir. “Diyalektik bilgi ise, varsayım ve duyularla değil, iyi ideasıyla 

ilişkili olarak ilk nedenleri ve ilkeleri veren tümel bilgidir”266, yani “diyalektik, bir şeyi 

varsayımlar ile değil de, o şeyin özünü oluşturan ilk nedeni araştıran ve varlığın 

tabiatıyla olan ilişkilerini toplu bir bakışla kavrayan”267 bir yöntemdir. Buna göre 

kısaca, çizgi analojisinin en üstünde bulunan kısmın nesneleri idealar olurken, ancak 

diyalektik yöntem ile elde edilen bu bilgi türü ise noesis olmuştur. Böylece, kavrayış ile 

elde edilen bu bilgi türü bir varlığın bilgisini elde etme konusunda zihnin en berrak ve 

en aydınlık halini temsil ettiğinden, artık burada saf bilgiye ulaşılabilir. 

                                                 

263 G. Fine, Plato on Knowledge and Forms, s.105. 
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Ancak Platon’un Bölünmüş Çizgi Analojisi bize tahminden inanca, inançtan 

düşünmeye, düşünmeden ise anlama seviyesine yani bilgi düzeyine nasıl 

erişebileceğimiz konusunda çok az fikir verir, yani buradaki dört biliş seviyesi 

arasındaki ilişki karmaşık kalır. Bunun nedeni ise Çizgi Analojisi’nin daha çok durağan 

oluşuyla alakalıdır. Başka bir ifadeyle Çizgi Analojisi’nde tek canlandırılan varlık, 

çevremizdeki hayvanlar ve büyüyen, gelişen her şey inancın (pistis) nesneleridir. 

İnsanoğlu ise bu senaryoda eksiktir.268 Böylece, biliş türlerinin bu dört seviyesinin daha 

dinamik ve somut bir örnekle açıklandığı ve aynı zamanda bu diyalektik anlayış 

çerçevesinde bir insanın ideaların bilgisine nasıl ulaşabileceği konusunda hangi yolları 

izlemesi gerektiğini açıklayan Platon’un ünlü Mağara Alegorisi’ni de incelememiz 

gerekecektir.  

2.2.2. Mağara Alegorisi  

Platon, iki farklı alanı, yani bir yanda başlangıçsız, sonsuz ve mükemmel olan 

idealar alanını, diğer yanda ise daima değişen, ölümlü ve mükemmel olmayan nesneler 

alanını Mağara Alegorisi’yle en iyi şekilde örneklemektedir. Bu benzetmeye göre, 

Platon insanları ışığa açılan yer altı mağarasında ayaklarından ve boyunlarından 

zincirlenmiş bir halde düşünür. “Mahkumların arkalarında ve uzakta bir tepenin 

üzerinde yanan bir ateşin ışığı sırtlarına vurur. Bu ateş ile mahkumlar arasındaki yolda 

küçük bir duvar ya da perde bulunmaktadır.”269 “Duvarın arkasında ise insanlar 

ellerinde türlü türlü eşya, taştan, tahtadan, her çeşit maddeden yapılmış küçük insan ve 

hayvan heykelleri taşırlar.”270 Böylece ateş sayesinde mahkumların önündeki duvara bu 

kukla oynatıcılarının ellerindeki her türlü nesnelerin gölgeleri yansımaktadır. 

Mahkumlar ise sadece arkalarındaki ışık kaynağının yansıttığı bu tür gölgelere bakarak 
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hayatlarını bu şekilde geçirirler. Sonrasında ise eğer bir mahkum zincirlerinden ve 

bilgisizliklerinden kurtarılıp mağaranın dışına çıkarılırsa en başta gölgelerini gördüğü 

nesneleri seçemeyecek ve gözleri kamaşacaktır.271 Çünkü mağaranın dışına çıkarılan bu 

kişi gölgeleri değil, artık gerçek bilgiyi tecrübe ettiğinden ve aydınlığa alışık 

olmadığından geçirdiği bu süreç ona acı verecektir. Ancak sonra yukarıdaki dünyaya bir 

kez alıştığında en kolay ve ilk seçtiği şeyler gölgeler olur; sonra insanların ve öbür 

nesnelerin suya yansıyan görüntülerini, daha sonra da nesnelerin kendilerini seçer. 

Bundan sonra ise kafasını gökyüzüne kaldırdığında ilk göreceği şeyler yıldızlar, ay ve 

gökyüzünün kendisidir. Son olarak ise her şeyin başlangıcı ve sonu olan güneşi yani iyi 

ideasını görecektir.272 

Yukarıda kısa bir şekilde bahsettiğimiz Mağara Benzetmesi aslında Çizgi 

Analojisi’nde değindiğimiz bölümleri somut bir şekilde yansıtmaktadır. Buna göre, 

nesneler ve idealar olmak üzere iki farklı alan düşünen Platon’a göre yer altında 

düşünülen bu mağara duyumların yani nesnelerin alanıdır. Buradaki ellerinden ve 

boyunlarından bağlı bir şekilde bulunan mahkumlar arkadan geçen nesnelerin duvardaki 

görüntülerini gerçek bilgi sanan, yani onların ikincil görüntülerine inanan insanlardır. 

Duvardaki görüntüler ise gerçek nesnelerin birer yansımaları olduğundan bu 

mahkumların bilişsel açıdan bulundukları düzey eikasia ya da tahmin düzeyidir.273 

Mahkumların arkalarında ve uzakta bir tepenin üzerinde yanan ateş ise bize duyulur 

alandaki deneyimlerimizi mümkün kılan güneşi temsil etmektedir. Sonrasında ise 

zincirlerinden kurtarılıp özgür bırakılan mahkum ateşi ve bu tepenin üzerinde bulunan 

kukla oynatıcılarını gördüğünde artık biliş seviyesinin bir üstü olan inanç (pistis) 

düzeyindedir. Mağaranın dışına çıkmasıyla özgür hale gelen bu kişi artık bir filozof 
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olarak adlandırılır ve her şeyin gerçek olduğu akledilebilir, kavranılır alana ulaşmıştır. 

Buradaki yani mağaranın dışındaki nesneler artık idealar alanındadır. Asıl gerçekliğe 

sahip olan, hiçbir değişikliğe uğramayan ve duyular üstü bir özelliğe sahip olan idealar 

alanı bilginin elde edilebileceği tek yerdir. Mağaranın dışına çıkan filozof en başta 

nesnelerin yansımalarını görecektir. İşte bu da Çizgi Analojisi’nde bilgi seviyesi olarak 

düşünmeyi (dianoia) temsil etmektedir. Sonraki seviyede, yani bilgi düzeyinin anlama 

(noesis) aşamasında ise artık gözleri aydınlığa iyice alışan filozof mağara dışındaki 

gerçek nesneleri her şeyin asıl kaynağı olan güneş sayesinde rahatlıkla görebilecektir. 

Buradaki güneş ise bilginin en yüksek konusu olan, doğruluk ve öbür erdemlerin 

yararlılık ve üstünlüğünü ondan aldığı iyi kavramı ya da ideasını274 simgelemektedir. 

Böylece gerçek bilgiyi elde etmenin ve artık o mağaranın sonsuz karanlığından kurtulup 

aydınlığa ulaşmanın tek yolu “İyinin Biçimi ile tanışmaktır.”275 “İyi ideası nesneleri 

hakikate kavuşturan ve bilen kişiye bilme gücünü veren bir gerçektir.”276 Buna göre İyi 

ideası ancak gerçek bilginin kaynağı olarak gösterilebilir. 

Böylelikle, Platon felsefesinde gerçek ve değişmez bilgiyi elde etme 

konusunda önemli bir yeri olan ideaların nerede bulunduklarını yani bu idea bilgisini 

nerede kazandığımızı da incelememizde fayda olacaktır. 

2.3. İdealar Alanı 

“Platon’un ideası, en genel anlamıyla, baktığımda ya da gördüğümde o 

görünen biçim demektir; yani bir şey gördüğümde o gördüğüm şey bir ideadır. Örneğin 

bir adam gördüğümde, onu kendisi olarak, yani bir insan olarak görürüm. Çünkü benim 

zihnimde, baktığımda gördüğüm şekle karşılık gelen bir insan ideası vardır ve ben onu 
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gördüğümde bu ideadan pay almış olarak görürüm.”277 Bu nedenle İdealar zihnimizde 

düşünülür, yani bilinir alanı temsil ettiklerinden ezeli, ebedi, mutlak, değişmez ve 

kusursuz olma özelliğine de sahip olduklarından zihnimizle ulaşabileceğimiz bilinir, 

yani düşünülür alanı temsil eder. Ancak “idealar alanındaki hiçbir idea yalnızca 

insanların anlıklarındaki ya da giderek Tanrının anlığındaki düşünceler değildirler.”278 

Başka bir ifadeyle, bir kaleme hem diğer bütün kalemlere benzediği için hem de 

anlamsal bir değerlendiriliş, yani işlevselliği açısından kalem adını verebiliriz. Ancak 

bu kalem adını bir idea olarak göremeyiz. Çünkü “Platon ideaları kendilerinde ve 

kendileri için var oluyor olarak tasarladığından”279 “onlar birer ad ya da kelime 

olmaktan ötedir, gerçek varlığa sahip olarak kendiliğinden var olandır.”280 Böylece bu 

kadar eksiksiz, kusursuz, mükemmel ve kendindeliğe sahip olan idealar ancak ve ancak 

düşünceyle kavranabilir. Buna göre, bilginin konusunun oluş ve yok oluş dünyası 

içerisinde bulunan duyusal şeylerde değil de, değişmez ve sabit kalan bir alanda 

aranması gerektiğini savunan Platon, Parmenides diyalogunda idealardan şu şekilde 

bahseder: 

Eğer düşünceleri tüm bu karşı çıkışlara ve benzeri güçlüklere takılmış biri 

şeylerin idealarının varoluşunu yadsıyor ve altında her bir bireysel şeyin sınıflandırıldığı 

bir ideayı kabul etmiyorsa, üzerine düşünülecek bir şey bile bulamayacaktır. Çünkü her 

şeyin ideasının her zaman aynı olduğunu yadsır ve bu yolda uslamlamayı sürdürme 

gücünü bütünüyle yok eder.281 

Görüldüğü üzere, ideaların yokluğunda konuşmanın dahi imkansız olacağını 

söyleyen Platon, nelerin idealarının var olduğu konusu üzerinde düşünmüştür. Buna 

göre, “bütün iyi şeyleri iyi yapan ve onlara iyi dememizin nedeni olan bir iyi 

ideasından”282 bahsederek, “İyi ideasının”283 idealar alanının varlığını kabul etmemiz 
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konusunda her şeyin temelinde bulunduğu düşüncesine bizi götürür. Bununla birlikte, 

Platon’un bu iyi kavramına benzer olarak kullandığı “Bir” kavramına ilişkin 

düşüncelere Parmenides diyalogunda, “Güzellik” kavramına ilişkin düşüncelere de 

Şölen diyalogunda rastlamaktayız. Burada Platon, Bir hakkında her şeyi tamamlayan ve 

koruyan, her şeyin ondan pay aldığı; ama varlıktan ya da yaşamdan ya da düşünmeden 

farklı olduğu ve bu yüzden de ona Bir denildiğini ifade etmektedir.284 Buna göre, 

Platon’un Bir ile İyi ideasının aynı şeyler olduğu iddiasına Aristoteles’in eserlerinde de 

rastlanmaktadır.285 “Demek ki Bir ve İyi aynı şey ise onu her çeşit bilgiden önce talep 

etmek ve bilgisel nesneler gibi telakki etmemek doğru olur.”286 Her şeyin temelinde 

“Bir” ya da “İyi” ideasının bulunduğu şeklinde bir kabulden sonra karşımıza bazı 

zorluklar çıkmaktadır. Bu zorluklar, Platon’un iki alanlı düalist görüşünün temellerini 

gördüğümüz duyulur şeyler ile idealar arasındaki ilişkiyi anlamak için “pay alma”, 

“taklit etme” gibi terimler çerçevesinde idealar ve şeyler arasında bulunan 

tutarsızlıklardır. Buna göre,  İyi ideasının her şeyin temelinde bulunması ve her şeyin iyi 

ideasından pay almasından dolayı her şeyin iyi ve güzel olmasından bahseden 

Parmenides'te Platon saç, çamur ve pislik gibi şeylerin idealarının olamayacağından 

bahseder.287  Böylece, bu tutarsızlıkların aydınlatılması ve duyulur ve düşünülür alan 

arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması için pay alma (meteksis) ve taklit etme 

(mimesis) gibi terimlerin açıklanması gerekmektedir. 

Pay alma konusunun en net şekilde incelendiği Parmenides diyalogu, en başta 

Zenon’un çokluk reddi ile başlar ve “eğer var olan şeyler Bir değil de çok iseler o 
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zaman hem benzer hem de benzemez olmalıdır”288 ki bu da içerisinde karşıtları 

barındıracaktır. Böylelikle Zenon, çokluğun olanaksız olduğu ve yanılsamadan ibaret 

olduğunu söylemektedir. Aslında buradaki ana sorun birlik olarak düşünülen idealar 

alanının çokluk olarak düşünülen duyulur alan ile ilişkisinin nasıl olduğu tartışmasının 

açılmasıdır. Diyalogun ilerleyen bölümlerinde Platon, çokluğun imkansızlığını 

düşünmenin aksine, Bir-Çok sorununun ancak çokluğa pay veren tikellerin idealardan 

aynı anda pay almaması koşulu ile bu problemin çözülebileceği görüşünü savunur. 

Buna göre, Platon Parmenides diyalogunda şöyle söylemektedir: 

Çok olduğumu göstermek isteyince, sağ ve sol yanlarımın, ön ve arkamın, 

benzer olarak aşağı ve yukarı yarılarımın tümünün de ayrı olduklarını söyleyebilir-

çünkü çokluğa katıldığımı yadsıyamam. Ama öte yandan, Bir olduğumu göstermeyi 

isteyince, yedi olmamıza karşın benim tek bir insan olduğumu çünkü Bire de katıldığımı 

söyleyecektir.289 

 Buna göre, burada Zenon’un savunduğu görüş bir şeyin karşıt nitelikleri- 

örneğin benzer olma ve benzemez olma gibi- aynı anda barındıramayacağı görüşüydü. 

Ancak aksine Sokrates artık Çokluk- Birlik düşüncesini farklı bir boyuta taşıyarak bu 

şeylerin karşıt niteliklerden farklı zamanlarda idealardan pay alabileceklerini 

savunmaktadır. Sokrates’in örneğinde de bahsettiği gibi, bir insanın bütünlük ideasından 

pay alması açısından Bir’e katıldığını, ancak bu insanın başka bir zamanda ellerini, 

kollarını, bacaklarını düşündüğümüzde parçalık ideasından pay aldığını görmekteyiz.  

Ancak hala birliklerin çokluklara nasıl pay verdiği sorunu çözülememiştir. Bu 

konunun çözümüne ilişkin diyalogun devamında ise Parmenides, Sokrates’e şu soruyu 

yöneltir, “O zaman bütün yelken her bir insanın üzerinde mi olacak, yoksa her birinin 

üzerinde ayrı bir parçası mı bulunacaktır?”290 Bu soruyla birlikte pay alma sorununun 

başka bir boyutuna geçmekteyiz. Burada Platon, Bir olanı, yani ideayı bir yelkene 
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benzeterek, bu yelkenin şeylerin üzerinde parça parça mı yoksa bütün olarak mı 

bulunduğu sorusunu yöneltmektedir. İlk olarak duyusal şeylerin idealarda bir parça 

olarak bulunduğunu düşündüğümüzde karşımıza yine bir takım problemler çıkmaktadır. 

Buna göre, içerisinde çokluk ve parça barındırmayan idealar duyusal nesnelerde parça 

olarak bulunduğunda onların yine de bölünemez ve Bir olduğunu söyleyemeyiz. 

Demir’e göre ise “bir tikel, ideanın bir bölümünü içeremez, çünkü o zaman geniş bir 

şey, örneğin bir fil, genişlik ideasından bir bölüm içerdiği için geniş olmuş olur. Eğer 

durum böyleyse, o zaman da genişlik ideası, geniş nesnenin kendisinden bir bölüm 

verdiği için küçülmüş yani kendisinden daha küçülmüş olur.”291  Burada bahsedilen şey, 

bir genişlik ideasından pay alan fil aslında genişlik ideasının özüne tam olarak 

ulaşamadığından ve tam olarak pay alamadığından ve böylece genişlik ideası da pay 

verdiği şeyden daha geniş olamayacağından aslında küçüklük ideasıyla temas içerisinde 

olacaktır. Bu durumda da bu nesne hem genişlik hem de küçüklük ideasından pay almış 

olacaktır. Bu ise ideaların özellikleri göz önüne alındığında imkansız görünmektedir. 

İdeaların nesnelerde parça olarak bulunamayacağını gördükten sonra ikinci 

olarak ideaların nesnelerde bütün olarak bulunup bulunmadığını incelemeliyiz. Buna 

göre, daha önceden de bahsettiğimiz gibi çokluk ve parça içermeyene bütün bir idea 

duyusal nesnelerin hepsinde bulunmak durumunda olacaktır. Bu da yine, ideanın Bir 

olma özelliği ile çelişmektedir. Özetle idea ile şeyler arasındaki pay alma ilişkisinin ne 

parça ne de bütün olarak bulunabileceği mümkün görünmektedir. Böylelikle diyalogun 

başka bir kısmında pay alma ilişkisine eleştiri olarak Aristoteles’in Üçüncü Adam İtirazı 

olarak da bilinen öğretisi dile getirilmiştir. Buna göre, salt büyüklük ideasının ve onlara 

katılan nesnelerin aynı çatı altında görünmesi sonucu ortaya başka bir büyüklük ideası 

daha çıkacaktır ve sonra bu da tümünün büyük olmalarını sağlayacak başka bir ideanın 

                                                 

291 A. Demir, Platon Epistemolojisi Açısından Doksa Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, (Dan.Prof. Dr. 

Bayram Ali Çetinkaya), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, s.26. 



95 

 

ortaya çıkmasına neden olacak ve bu sonsuza kadar sürecektir. Böylece, idealardan her 

biri Bir olamayacak, ama belirsiz bir çoklukta olacaklardır.292 Görüldüğü üzere, idea ile 

duyusal nesneler arasındaki ilişkinin bir çokluk doğurduğu ve de bu çokluğun getirdiği 

sonsuz ilişkiden de kurtulamadığı ortadadır.  

Platon’un idealar ile şeyler arasında bulunan ilişkiyi pay alma açısından 

düşündüğü bir diğer nokta ise asıl-kopya (taklit etme) ilişkisidir. Buna göre, “idealar 

doğada örnekler ya da modeller olarak bulunurlar ve başka şeyler onları andırırlar ve 

onlara öykünmelerdirler.”293 “İdealara göre duyusal varlıkların durumu, gerçek 

varlıklara göre onların yansılarının veya gölgelerinin durumunun aynıdır. Bir varlığın 

bir duvar üzerine düşen gölgesi bu varlığa ne kadar benzerse duyusal alandaki şeyler de 

idealarına o kadar benzerler.”294 Burada benzetilen ve benzeyen üzerine kurulan ilişkiyi 

açık bir şekilde görmekteyiz. Ancak bu benzerlik ilişkisinde de bir takım problemlerle 

karşılaşmaktayız. Çünkü ideasına benzer olan şey ona katılmakla ideanın kendisi olma 

sorunu ortaya çıkacaktır, yani benzerlik ilişkisi tek taraflı değil de ideanın da benzetilen 

şeylere benzemesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Benzeyen ile benzetilen şeylerin aynı 

idealara sahip olmaları ise ideaların özellikleri düşünüldüğünde söz konusu bile olamaz. 

Platon’un Parmenides diyalogunda görülüyor ki, ideaların ciddi bir şekilde 

eleştirisi yapılmış ve bu ideaların duyusal nesnelerle ilişkileri çözümsüz kalmıştır. 

Ancak yine de Platon aynı diyalogda “altında her bir bireysel şeyin sınıflandırıldığı bir 

idea kabul edilmezse, üzerine düşünülecek bir şey bile bulunamayacağını”295 

söylemiştir.  

                                                 

292 Platon, Parmenides, 132b. 
293 Platon, Parmenides, 132d. 
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Böylelikle artık yeni rotamız Platon’un felsefesinde idealar ile duyusal alan 

arasındaki ilişkiye ulaşmak amacıyla çokluğun içinde bir birlik ilkesinin bulunması 

olacaktır. Bunu ise Platon’un kozmolojisinin anlatıldığı Timaios diyalogunda 

görmekteyiz. Buna göre, değişme içindeki duyusal nesnelerin bilginin ve söylemin 

konusu olabilmeleri için duyusal alanın ve fiziki evrenin sabit, değişmez veya 

kendisiyle bir ve aynı kalma özelliğine sahip olması gerekiyordu. “İşte idealar ve şeyler 

arasındaki benzerliğin kurulmasını temin eden şeye Platon Demiurgos adını vermiş ve 

onu ilahi sanatkar ve manevi bir güç olarak tanımlamıştır. Duyusal şeylerin İdealardan 

ayrılığını veya farklılığını sağlayan unsur ise zorunluluk alanı meydana getiren ve 

“kap”, “hazne”, şekil alan madde ya da “mekan” şeklinde tanımlanabilecek olan şey 

olarak, khoradır.”296 Görüldüğü gibi, Platon evrenin açıklanmasında üç temel neden 

üzerinde uzlaşmış bulunmaktadır. Bunların ilki sabit ve değişmez olan idealar, ikincisi 

var olan her şeyin maddi nedenini veya dayanağını meydana getiren şekilsiz bir fiziki 

gerçeklik olarak hazne, yer veya madde olarak khora297 ve son olarak söz konusu 

şekilsiz maddeye ezeli, ebedi ve etkin olan ideaları model alarak biçim veren ilahi güç 

ya da sanatkar olan Demiurgos’tur.298  Ayrıca “Demiurgos’un yaratıcı faaliyetini ele 

alırsak, onun gerek Yahudi- Hristiyan, gerek İslami Tanrı’dan farklı olarak, var olanları 

yoktan var eden bir Tanrı olmadığını söyleyebiliriz.”299 Demiurgos evreni yoktan var 

eden bir Tanrı olmaktan ziyade, her şeyin maddi nedeninin dayandığı şekilsiz ilk 

maddenin niteliklerini ideaların bilgisine dayandırarak görünür alan ile düşünülür alan 

arasındaki düzenleyici konumda bulunmaktadır. Bunu ise Brisson şu şekilde ifade 

etmektedir: 

 

                                                 

296 Platon, Timaios, 52c-d.  
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Duyusal ya da fiziki dünyada söz konusu olan düzen ve süreklilik, khorayı 

İdeaları model olarak alıp şekillendiren Demiurgos’un, maddenin ayrılmaz bir parçası 

olan zorunluluğa baskın çıkmasının bir sonucu olup kendisini nedensellik, istikrar ve 

simetri benzeri özelliklerle gösterir.300 

 Görülüyor ki, Demiurgos, idealar ile şeyler arasındaki ilişki sorununu çözmüş 

ve ideanın bilgisi Demiurgos’un sanatkar ve şekillendirici bir güç olma özelliği 

sayesinde her şeyin maddi özelliği ve dayanağını meydana getirme özelliğine sahip ilk 

madde olan khora’ya aktarılmaktadır. Öyleyse şunu söyleyebiliriz ki, duyusal alanda 

var olan şeyleri, bu duyusal alanda bulunan ideaların gölgelerinin açığa çıkmasını 

sağlayan301 Demiurgos’un ideaları bu maddelere yerleştirmesi sayesinde bilebiliyoruz. 

İdeaların duyusal alanla nasıl ilişki kurabileceğini inceledikten sonra Platon’un 

Sofist diyalogunda ideaların birbirleriyle olan ilişkilerini incelemekte fayda olacaktır. 

Buna göre, idealar alanını cins-tür öğretisi içerisinde ele almıştır. En yüksek beş cins 

olarak varlık, aynılık, başkalık, hareket ve sükuneti302 ele alan Platon’a göre bu cinslerin 

başında varlık gelmektedir.303 Bu beş cinsin tanıtılmasının ardından birbirleriyle nasıl 

ilişkide oldukları anlatılmaktadır. Burada, bazı ideaların birbirleriyle bağıntı kurabilir 

oldukları, bazılarının da olmadıkları göz önüne alınmış ve bu ilişki harflerin arasında 

bulunan ilişkiye benzetilmiştir. Çünkü görülüyor ki, harfler de birbirleriyle kurulan 

ilişki çerçevesinde anlam kazanmaktadır.304 Bu beş cinsin birbirleriyle ilişkilerine 

baktığımızda onlardan her biri diğerlerinden farklıdır. “Onlar arasında üçü, yani varlık, 

aynılık ve başkalık her şeye ve birbirlerine yüklenebilir. Ancak hareket ve sükunet her 

şeye ve birbirlerine yüklenemezler, çünkü her şey harekette ve sükunette değildir.”305 

Örneğin, bir kuşun var olduğunu ve kendi kendisiyle aynı olduğunu ve bir insandan 

                                                 

300L. Brisson, Plato’s Natural Philosophy and Metaphysics, A Company to Ancient Philosophy, (ed. 

By M.L.Gill-P.Pellegrin), Oxford, Blackwell Publishing, 2006, s.54. 
301 Gözle görünür dünya veya alemde ortaya çıkan bu düzeni mümkün kılan şey ise, Demiorgos’un 

İdeaları kendisine model alarak hayata geçirdiği şekillendirme faaliyetidir. (A.Cevizci, Platon, s.69.) 
302 Platon, Sofist, 250 vd. 
303 A. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi-Sofistlerden Platon’a, s.280. 
304 Platon, Sofist, 253a. 
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farklı ve başka olduğunu ve hareket halinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak onun 

sükunette olduğunu söyleyemeyiz. Böylelikle görülüyor ki, “bu öğreti her şeyden önce 

ideaları birbirleriyle ilişkiye sokmamızı mümkün kılmaktadır.”306  

Aydın’a göre, “hem Parmenides hem de Sofist’te ideaların Bir olup olmadığını 

araştıran Platon’un ulaşmış olduğu sonuç çokluktur.”307 Parmenides diyalogunda da 

gördüğümüz gibi idea ve şey arasındaki ilişki çerçevesinde her idea şeylerle kurduğu 

pay alma ilişkisi yönünden aslında çokluğun tam ortasında kalmaktaydı. Ancak Platon 

bunu evrenin düzenleyicisi ve idealar ile şeyler arasında aracı bir konumda bulunan bir 

Tanrı rolüyle, yani Demiurgos ile çözmüş gibidir. Sofist’te ise idea-idea ilişkisi 

üzerinden yapılan inceleme çerçevesinde ideanın hem bir’i hem de çokluğu içerdiğini 

görmekteyiz. Bunu bir örnek üzerinden ele alırsak: bir ağaç ideası düşünelim. Buna 

göre, bu ağaç ideası dalları, yaprakları, gövdesi düşünüldüğünde varlık, sükunet gibi 

birçok şeyden pay alacaktır. “Ancak bütün bunlar ağaç ideasının içinde bir sentez, bir 

birlik ve bütünlük oluşturacak şekilde birbirlerine karışmakta ve erimektedir.”308 

Görülüyor ki, ideaların çokluk içerdiği görüşünü çürütmek isteyen bu yeni yaklaşım 

mutlak birlikten uzaklaşmış ve yerini göreli birliğe bırakmıştır.309 

Platon’un bize bir şeyin bilgisine nasıl ulaşabileceğimiz konusunda gösterdiği 

yol böylelikle idealar alanındadır, yani gerçek bilgi aslında idealarda bulunmaktadır, 

ama idealar benim bilincime ancak dolaylı yollardan gelmektedir, yani bunlar dünyada 

yoktur. “Yine de ben bir şekilde onları bilebilirim, onlar benim içimdedir, dolayısıyla 

bana şeyleri bilme izni verirler.”310 Peki, benim içimdeki bu ideaları bilmem nasıl 
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310 Ç. Dürüşken, Antikçağ Felsefesi, s. 187. 



99 

 

mümkündür? Platon bu konuyu farklı eserlerinde birçok mitos örneği vererek 

aydınlatmaya çalışmaktadır. Bizim burada ele alacağımız mitos ise Devlet diyalogunun 

10. bölümünde geçen Er Mitosu’dur. Bu mitos ideaların nesneleri hakkında daha çok 

bilgi sahibi olmamızı ve bu ideaların bilgisine nasıl ulaşabileceğimizi daha kolay 

anlamamızı sağlayacaktır. 

2.3.1.Er Mitosu 

Platon’un Devlet diyalogunun 10. bölümünde geçen Er Mitosu’nun onun 

felsefesinde pek çok açıdan gizemli kalan ideaların bilgisi ve ölümden sonraki yaşam 

gibi bazı konuların anlaşılmasında büyük önemi vardır.  

Bu mite göre, bir asker olan Er, savaşta ölür. Fakat on gün geçmesine rağmen 

bu süreçte diğer ölülerin bedeni çürürken onun bedeni bozulmamış halde bulunur ve 

yakılmak için evine götürülür. Ancak on ikinci gün yakılmak üzere odunların üzerinde 

yatarken yeniden hayata döner. Çünkü onun görevi öte dünyada olup bitenleri insanlara 

aktarmaktır. Yeniden hayata döndükten sonra bu on gün içinde neler yaşadığını 

insanlara teker teker anlatır. Buna göre; 

Ruhu bedenden çıkar çıkmaz, daha birçoklarıyla birlikte yola düzülüp kutsal, 

esrarlı bir yere gelmişler. Orada kapı gibi açılmış yan yana iki delik varmış yerde; gökte 

de tam bunların karşısında iki delik bulunuyormuş. Ara yerde yargıçlar oturuyormuş. 

Bunlar yargılarını verdikten sonra doğruların önüne haklarındaki yargıyı taşıyan bir 

yafta asıp göğe çıkan sağdaki yola gitmelerini buyuruyorlar, eğrilerin de, arkalarına 

bütün yaptıklarını yazan bir yafta asarak aşağı inen soldaki yola gitmelerini 

buyuruyorlarmış.311 

Bu şekilde ruhlar yeryüzünde işledikleri suçların cezasını çektikten ve 

yaptıkları iyiliklerin ödülünü aldıktan sonra, hepsi bir çayırda toplanır. Burası “gökyüzü 

ile yeryüzü arasında gökkuşağından çok daha parlak ve çok daha saf bir ışığın 

süzüldüğü bir mekandır.”312 Gökyüzünden inenler orada gördükleri sonsuz güzellikleri, 
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yeraltından gelenler ise çektikleri işkenceleri birbirine anlatır.  Er ve diğer ruhlar ışığa 

gelir gelmez doğruca Kader’in bakire kızı, insanlara kaderlerini dağıtan Lakhesis’in 

huzuruna çıkarılır.313 Burada Lakhesis’in kucağında pek çok kura ve yaşam biçimi 

vardır. Buna göre, ruhlara yeni bir yaşam biçimine adım atmakta oldukları ve yeryüzüne 

tekrar dönecekleri söylenir ve her birinin seçim yapmakta özgür oldukları pek çok 

yaşam biçimi önlerine sunulur. Yaşam örneklerinin sayısı onları seçecek olan ruhların 

sayısından fazladır. Her insanın her tür hayvanın yaşamından örneklerdir bunlar.314 

“Herkes seçtiğinden kendisi sorumludur. Tanrı sorumlu tutulamaz.”315 Başka bir 

ifadeyle, yeryüzüne tekrar dönecek olan ruhlar yaşamlarını kendi seçimleriyle 

belirlemişler ve bu ruhların özgür seçimlerinden dolayı kendilerinden başka hiç kimse 

de sorumlu tutulmamıştır. Seçtikleri yaşam her ne olursa olsun iyiden yana tavır 

aldıklarında yaşamdan sonraki dünyada daima kendilerini ödüllendirirler, kötüden yana 

tavır aldıklarında ise kendilerini cezalandırırlar.  

Ruhlar bu şekilde teker teker yeni yaşamlarını seçtikten sonra Unutma Ovası 

Lethe’ye varmışlar. “Akşam olunca Unutkanlık ırmağı Ameles’in kıyısında 

konaklamışlar. Bu ırmağın suyu hiçbir kabın içerisinde durmazmış. Her ruh bu sudan 

biraz içmek zorundaymış. İçer içmez her şeyi unutmuşlar sonra uyumuşlar. Gece yarısı 

olunca bir gök gürültüsü kopmuş, yer sarsılmış ve ruhlar birden bulundukları yerden 

yukarı fırlatılarak, gökte kayan yıldızlar gibi her biri doğacağı yere doğru 

saçılmışlar.”316 

Ancak Er’in, yaşam sonrasında olup bitenleri gözlemleyip ve sonrasında da 

dünyaya gelip olup bitenleri insanlara aktarması için görevlendirilen bir kişi olmasından 

dolayı bu sudan içmesine izin verilmemiştir. Böylece Er hiç farkında olmadan kendi 
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bedenine geri döner ve orada yaşadıklarının hiçbirini unutmadan insanlara aktarır. 

Kısacası, ölümsüz olan ruh duyusal dünyaya gelmeden önce ideaların bilgisi ile 

tanışmış ve onları elde etmiştir. Sonrasında duyusal alanda bedenleşmiş bu ruh ideaların 

bilgisini unutmuştur. Duyusal alanın aldatıcılığına batan ruh bu ideaların bilgisine ancak 

ve ancak potansiyel olarak sahiptir. İdeaların bilgisini aktüel olarak açığa çıkarmanın 

tek yolu ise hatırlamadır. 

Bu anlattığımız mite göre Platon, yaşamdan sonraki hayatı sonsuz adalet ve 

özgür bir seçim içerisinde sunmaktadır. Bunu da ancak mutlak ve değişmez olan idealar 

alanında görebiliriz. Ancak, Platon’un felsefesinde ideaların bu bilgisine nasıl 

ulaşacağımız daima muallakta kalmaktadır. Bu nedenle de Er mitosu bize ideaların bu 

bilgisine ancak anımsamayla ulaşabileceğimizi gösteren bir ışık yakmıştır.  

“Mağara Alegorisi’nde de gördüğümüz üzere bilme ancak “insanı bağlayan 

esaret zincirlerinden kurtulup özgürleşmesi”317 anlamına gelmekteydi. Ancak, insanın 

bu bilgi ve bilgi türlerini nasıl elde edebileceği meselesi de bir o kadar önemlidir, yani 

bu bilgi türlerinin kaynağı ve insanın herhangi bir şeyin bilgisine nasıl ulaştığı konusu 

bilginin araştırılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu sorunu ise Platon, Er 

Mitosu’na da bakılırsa anımsama kuramıyla aşmış gibi görünmektedir. 

2.3.2.Hatırlama (Anamnesis)  

Platon “nasıl biliyoruz?” sorusuna bilginin dışımızda olan şeyleri görmek değil 

de içimizde olan şeyleri hatırlamak318 olduğunu söyleyerek hatırlamanın bilgiye 

ulaşmaktaki önemini vurgulamıştır. 

                                                 

317 A. Cevizci, Platon, s.242. 
318 Ç. Dürüşken, Antikçağ Felsefesi, s.188. 
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Platon’un yukarıda bahsettiğimiz Er Mitosu’nda da gördüğümüz şekliyle bir 

şeyin hatırlanması için öncelikle o şeyin önceden bilinip unutulması gerekiyordu. Bunu 

ise yaşamdan sonraki dünyada, yani Hades’te ruhlar, karşılaştıkları hakikatleri 

unutmaları için içtikleri Lethe ırmağının suyu ile gerçekleştiriyorlardı. Platon, ruhun 

yeniden yaşama başlarken her şeyi unutmuş gibi görünse de aslında işin iç yüzünün 

böyle olmadığını, hafızanın anamnesis, yani bilgiyi geri çağırma yetisi sayesinde 

önceden öğrendiklerini hiçbir şekilde unutmayacağını belirtmiştir.319 

Platon’un bilginin nasıl elde edildiğine yönelik ilk sistematik açıklaması 

Menon diyalogunda geçmektedir. Buna göre bu diyalogda bizim bilginin elde edilme 

yöntemine yönelik araştırmalarımıza yön verecek şu soruları sorar. 

“1.Hakkında en ufacık bir bilgin olmayan şeyi nasıl araştırabilirsin? 

2.Araştırmanın asıl konusu olan şeye nasıl ulaşacaksın? 

3.Bilmediğin şeyi bulduğunu nasıl anlayacaksın?”320 

İşte bu tür kritik soruları Sokrates ruhun ölümsüzlüğü açıklamasıyla bilginin 

özü itibariyle doğuştan olduğunu, bilginin baştan beri ruhta örtük olarak bulunduğunu, 

öğrenmenin bir zamanlar kazanılmış, fakat sonradan unutulmuş bu bilginin 

anımsanmasından başka hiçbir şey olmadığını321 öne sürerek cevaplamaya çalışmıştır. 

Sokrates elde edilen bilginin aslında öğrenme değil de anımsama olduğunun en 

güzel örneğini geometri konusunda hiçbir bilgisi olmayan köle bir çocuğa sorduğu 

sorularla kanıtlamaya çalışır. Sokrates en başta karenin alanı konusunda ona asla 

doğrudan bir şey öğretmeksizin bir takım sorular yöneltir. Köle ise bu soruların 

                                                 

319 Ç. Dürüşken, Antikçağ Felsefesi,  s.201. 
320 Platon, Menon, 80d. 
321 Platon, Menon, s.49. dipnot. 
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cevaplarını bildiğini sanıp kendinden emin cevaplar vermektedir. Ancak Sokrates yine 

sorular sorarak köleye hatasını gösterir. Kafası karışan köle Sokrates’e göre artık 

“sadece bilmemekle kalmıyor aynı zamanda bilmediğinin de farkındadır.”322 Burada 

Sokrates köleye bir şey öğretmekten ziyade, onun doğru bilgiyi bulması konusunda 

yönlendirici bir takım sorular sorarak, doğurtma yöntemi, geometri problemine yönelik 

hangi noktalarda yanıldığının farkına varmasını sağlamıştır. En sonunda ise köle çocuk 

bu geometri problemini Sokrates’in sorduğu soruları cevaplayarak kendisi bulmuştur. 

Böylelikle Sokrates öğrenmenin hatırlama olduğunu ve ancak bilgiye bu şekilde 

ulaşılabileceğini ispatlayan örneğini Menon diyalogunda güçlü bir kanıtla bize 

sunmaktadır. Bu durumda aklımıza takılan en önemli soru hiçbir şey öğretilmediği 

halde kölenin nasıl bu geometri problemini çözdüğü sorusudur. Bu bilginin ancak bizim 

ruhumuzda doğuştan var olduğu şeklinde yanıtlanabilir. 

Soru sorularak ortaya çıkarılan ve bir bilgiye dönüştürülen doğru inançlar 

kendisinde varsa, bu insanken ya da insan değilken devam edebiliyorsa, onun ruhunda 

bilginin hep bulunmuş olduğunu söyleyebiliriz.323 

Böylelikle aslında Platon ruhumuzda bilginin daima bulunduğunu ve bu 

bilginin ise hiçbir zaman deneyime, yani duyumlar alanındaki değişenin bilgisi üzerine 

temellendirilemeyeceğini ifade etmektedir. Değişmeyenin bilgisinin “zihnimizin kendi 

öz kaynaklarından türetilmesiyle”324 mümkün olacağını söyleyen Platon, bu tür bilginin 

ancak ve ancak değişmeyen özlerin var olduğu idealar alanında325 olabileceğine dikkat 

çeker. Bununla birlikte, Dominic Scott, idealar kuramının gündeme getirildiği Phaidon 

diyalogunda, birinin doksa ya da ampirik bilgi diğerinin ise episteme veya rasyonel bilgi 

olmak üzere iki ayrı düzeyde bilginin açığa vurulması doğru inançtan bilgiye geçişi 

                                                 

322 Platon, Menon, 84b. 
323 Platon, a.g.e. 86a. 
324 Platon, a.g.e. s.49.dipnot 
325 A. Topakkaya, Sistematik Felsefe Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması, s.51-52. 
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imkansız hale getirdiğini söylemektedir.326  Bunun çözümü ise, gerçek bilginin a priori 

olduğu yani unutulmuş olan İdeaların anımsanmasıyla bilgiye ulaşılabileceği 

düşüncesindedir. 

2.4.Gorgias Felsefesine Sokrates’in Eleştirileri 

2.4.1.Bilgi ile İnanç Ayrımı  

Bu dönemde Atinalılar site yönetimine daha etkin katılabilmek ve kendi 

haklarını daha iyi savunabilmek için hitabet sanatına ihtiyaç duymuşlardı. İşte “sofistler, 

toplumsal konularda bireylerin başarılı olabilmeleri için bilgi sahibi olmaları gerektiği 

düşüncesinden hareketle, dikkatlerini bilgi konuları üzerinde yoğunlaştırmışlar ve bu 

şekilde sitenin yurttaşlarına, gereksinimleri olan her türlü bilgiyi öğretme görevini 

üstlenmekle kalmamış, asıl önemlisi bilginin kuramsal, felsefi incelenmesi sürecini de 

başlatmışlardır."327 

Gorgias felsefesini anlamamızda bize yardımcı olan Platon’un ünlü Gorgias 

diyalogu, “hitabet sanatının ahlaksal ve siyasal gücünü ve çeşitli alanlarda oynadığı rolü 

ön plana çıkararak ele alır.”328  Bu diyaloga kısa bir göz atacak olursak; “Sokrates, 

Gorgias’a hitabetin ne tür bir şey olduğunu ve konusunun ne olduğunu ”329 sorar. 

Gorgias bu soruya en başta “hitabetin en soylu sanat olduğunu, sözlerle ilgili olduğu ve 

bu sanatın insanlara konuşmayı ve düşünmeyi öğrettiği”330 şeklinde cevap verir. 

Gorgias’ın bu cevabına itiraz eden Sokrates bu defa “Bu sözlerin ne olduğunu, ne gibi 

şeylerle ilgili olduğunu”331 sorar. Yani Sokrates’in öğrenmek istediği şey “bu sözlerin 

hangi şeyler, hangi varlıklar veya gerçekler ya da doğrular hakkında sözler 

                                                 

326 D. Scott,  Recollection and Experience: Plato’s Theory of Learning and its Successors, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1995, s.34. 
327 S. Çelik,  Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 35-36. 
328 Platon, Gorgias, s.43. 
329 A. Arslan,  İlkçağ Felsefesi Tarihi Sofistlerden Platon’a, s. 50 
330 Platon, Gorgias, 448c-449d-450a. 
331 Platon, Gorgias, 451d. 
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olduğudur.”332 Bunun üzerine Gorgias’ın hitabet üzerine yeni cevabı aşağıdaki 

şekildedir: 

              -Hitabet insanla ilgili en büyük ve en iyi şeylerle ilgilidir.333 

-İnsanlara kendileri için özgürlük, hangi devletten olursa olsun, başkalarını yönetmek 

gücünü sağlar.334 

- Mahkemelerde yargıçları, kurultayda üyeleri, halk toplantısında, ya da buna benzer 

siyasi toplantılarda vatandaşı kandırmak için sözden büyük ne var? Sözün gücünü 

edindin mi hekim de beden eğitimcisi de senin buyruğuna girer; zenginlikler topladığını 

söylediğin sarraf da o zenginlikleri kendi için değil, konuşmayı, kalabalığı kandırmayı 

bilen senin için toplamıştır.335 

Platon’un başka bir diyalogu Philebus’da bu sanattan şu şekilde bahsedilir: 

Gorgias, ikna sanatının diğer tüm sanatlardan çok daha üstün olduğunu 

söyler, çünkü her şey her şeye güç kullanarak değil, istekle kendine boyun eğdirir. Bir 

sözcükle bu sanat, hepsinin en yetkinidir.336 

Ancak Gorgias diyaloğunun başka bir kısmında Sokrates ve Gorgias hitabet 

sanatının bir kandırma sanatı337 olduğu fikri üzerinde uzlaşır. Üstelik Gorgias bunu şu 

şekilde ifade eder: 

[…] mahkemelerde, ya da başka toplantılarda, doğru olan ya da olmayan 

şeyler üstüne bir kandırma sanatıdır.338 

Bu düşünceye göre, “bir hatip doğru olan ya da olmayan şeyleri öğretmez 

mahkemelerde veya başka toplantılarda, sadece ikna eder, inandırır, inanç aşılar.”339 

Böylelikle de bilgisiz bir kişi, bilgiliymiş gibi görünerek, bilgisiz kimseleri kandırmakta 

o konu hakkında daha bilgili kişilere göre oldukça yeteneklidir.340 

                                                 

332 A. Arslan,  İlkçağ Felsefesi Tarihi Sofistlerden Platon’a, s. 50. 
333 Platon, Gorgias,451d. 
334 Platon, Gorgias,452d. 
335 Platon, Gorgias,452e. 
336 Platon, Philebus, 58a7-b2. 
337 Platon, Gorgias, 453a. 
338 Platon, Gorgias,454b. 
339 E. Uzun, Platon’da Retorik’in Peşinde Bir Gorgias Okuması, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 2, Mart-

Nisan 2015, ss. 7-20,s. 11. 
340 Platon, Gorgias, 459c. 
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Hitabet sanatıyla ilgili bu tür bir tespitten sonra Sokrates elbette ki verilen bu 

cevapla yetinmeyecek ve tartışılmakta olan konuyu övmek veya yermek yerine o 

konunun özünün ne olduğunu merak ederek konuyu tabiri caizse didik didik inceleme 

taraftarıdır. Artık “varmak istediği nokta iknanın ürünü olan kanıyı felsefeyle 

ulaşılabilecek bilgiden ayırt etmek, onun değerden ari olduğunu göstererek hitabetin 

aslında yanıltıcı bir dalkavukluk olduğunu göstermektir.”341 Konusunun doğru olan ya 

da olmayan şeyleri birbirinden ayırt etmek olduğu fikrinden hareketle Sokrates, 

Gorgias’ın düşüncesine daha sağlam saldırır. Sokrates, Gorgias’a bilmek ve inanmanın 

aynı şeyler olup olmadığı sorusunu sorar.342  Buna göre iki düşünür arasında geçen 

diyalog şu şekildedir: 

Gorgias-Bence aynı şeyler değildir Sokrates. 

Sokrates- Dediğinin doğru olduğu şundan belli: Biri sana, “Yanlış inançlar olduğu gibi, 

doğru inançlar da var mıdır?” diye sorsa yanılmıyorsam vardır diye cevap verirsin ona. 

Gorgias- Evet.  

Sokrates-E…Doğru bilgiler olduğu gibi, yanlış bilgiler de var mıdır? 

Gorgias-Hayır, yoktur. 

Sokrates-Gerçekten de yoktur; bundan ötürü de bilmekle inanmak ayrı ayrı şeylerdir. 

Gorgias-Çok doğru. 

Sokrates-Ama bilenler gibi, inananlar da bir şeye kanmışlardır, değil mi? 

Gorgias-Evet. 

Sokrates- Öyleyse iki çeşit kandırma vardır diyebilir miyiz? Biri bilgisiz olan 

inanmaktan doğar, öteki bilerek inanmaktan.343 

Burada her iki düşünürün de üzerinde uzlaştığı gibi “inanç, hem doğru hem 

yanlış olabilirken bilgi doğru olmasıyla inançtan ayrılır. Bilgi tanımı gereği yanlış 

olamaz çünkü yanlış olursa ona bilgi denemez. Öyleyse bilginin ayırıcı ikinci niteliği 

                                                 

341 G. Çataloluk, Platon’un Gorgias Diyaloğunda Hukuk ve Retorik, İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Mecmuası Dergisi, 2010, s.28. 
342 Platon, Gorgias, 454d. 
343 Platon, Gorgias, 454d-e. 
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doğru olmasıdır.”344 Örneğin, ben bugün havanın güneşli olduğunu bilmişsem, bu 

kesinlikle doğrudur. Çünkü eğer bilmişsem bu konuda en ufak tereddüte bile yer yoktur. 

Ama eğer ben bugün havanın güneşli olduğuna inanıyorum dersem, bu önermem doğru 

da olabilir yanlış da olabilir. Böylelikle “bilgi kelimesi öyle bir kullanıma sahiptir ki 

onu sadece doğruluğundan emin olduğumuz yargılar için kullanırız ve eğer kesinlikle 

emin olduğumuz bir yargının yanlış olduğu ortaya çıkarsa artık ona bilgi denemez.”345 

Yukarıda görüldüğü üzere, “bilmek kesinken inanç daha ziyade hislerle 

alakalıdır. Ama Sokrates’e göre bilen de inanan da ikna olmuştur.”346 Bu durumda 

“söylevci, mahkemelerde, ya da başka toplantılarda, doğru olan ya da olmayan şeyleri 

öğretmez, onları inandırır.”347 Ancak bu tür cevaplar yine Sokrates’i tatmin 

etmeyecektir. Bunun üzerine Sokrates bütün seçimlerde o işin ustası kimse onun 

seçilmesi gerektiğini söyleyerek örnekler üzerinde ilerler. Örneğin bir gemi yapılacaksa 

o iş alanında bilgili gemi yapıcısı veya bir savaş düzenlenecekse yine o iş alanında 

bilgili komutanlar dinlenecektir.348 Peki her işi ustasının yapması gerektiği düşüncesi 

karşısında hatip hangi konularda bilgilidir? Sokrates’in bu konuşması üzerine Gorgias 

tekrar sözü alır ve Atinalıların tersanelerini, surlarını, limanın planlarını, işinde bilgili 

ve usta kişilere değil de bir hatip olan Temistokles ile Perikles’in öğütlerine uyarak 

yaptıklarını söyler.349 Hitabet sanatını bütün sanatların üzerine yerleştiren ve 

konuşmalarında sık sık bu sanata350 başvuran Gorgias hitabet sanatının marifetlerinin 

neler olduğunu teker teker saymaya başlar. Hitabet öyle bir sanattır ki, hastalarını ilaç 

                                                 

344 F. Uslu, Bilgi ve İnanç Kavramlarının Analizi, Epistemoloji Temel Metinler, Aktaran Dr. Hasan 

Yücel Başdemir, Ankara: Öncü Basımevi, 2010, s.40. 
345 F. Uslu, Bilgi ve İnanç Kavramlarının Analizi, Epistemoloji Temel Metinler, Aktaran Dr. Hasan 

Yücel Başdemir, s.41. 
346 M.A. Duman, Gorgias’ın Altın Heykeli Yahut Platon Külliyatındaki Kudretli ve Zengin Erdem   

Öğreticisi “Gorgias” Üzerine, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:2, Sayı:7, Aralık 2014, s.136. 
347 Platon, Gorgias, 455a. 
348 Platon, Gorgias, 455b. 
349 Platon, Gorgias, 455e. 
350 Hitabete başvurmaktan kasıt, tartışılmakta olan konunun özüne ilişkin bir belirleme yapmaktan ziyade    

onu övmek veya yermektir. (E. Uzun, Platon’da Retorik’in Peşinde Bir Gorgias Okuması, s.10.) 
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kullanmaya ikna edememiş bir hekim karşısında hastayı ikna edebilir ya da bir tersane 

yapımında kalfaların sözü karşısında hitabet ustasının sözü dinlenir. Bir ikna becerisi 

olan bu sanatta hitabetçi “her konuda dinleyenleri kandırarak konuşmayı iyi bilir.”351 

Böylelikle, öğrencilerine para karşılığı bu sanatı öğretmeyi vaat eden Gorgias’ın 

düşüncesinde bir hatip dinleyicilerini eğitmek yerine onları ikna eder. Çünkü bunun en 

güzel örneğini kendi sanatında bilgili birisi olan hekim ya da bir beden eğitimcisinin 

karşısında tıp bilgisi olmadan ya da beden eğitimi hakkında bilgisi olmadan ancak 

sadece bu hitabet sanatını kullanarak kendisini bir hekim ya da beden eğitimcisi seçtiren 

hatibi görüyoruz. Buna göre hitabetçi “bilgisiz bir kalabalık önünde de hekimden daha 

fazla hekimdir. Bu çıkarımlara göre bilgisiz biri ikna etme hususunda bilgiliden daha 

mahir olabilir.”352   

Böylelikle Gorgias’ın şüpheci felsefesinde doğru bilginin olmadığı düşüncesi, 

kanıtlanamayan bilgiye ancak ve ancak ikna yoluyla ulaşılabilir fikrini ortaya çıkarmış 

ve bu fikir onun felsefesinin temelini oluşturmuştur. Bir başka ifadeyle, “insanlar 

doğruluk konusunda ancak ikna edilebilir.”353 düşüncesi onun düşüncelerine hakim 

olmuştur. Bu durumda hitabet sanatında, bilgili kişilerin değil de ancak bilgisiz kişilerin 

ikna edilebileceğini ve bir kişiyi ikna etmek için bilginin şart olmadığını açıkça 

görmekteyiz. Ancak Gorgias, felsefesinde doğru bilginin yalnızca ikna yöntemi ile 

aktarılabileceğini söyledikten sonra bilginin hiçbir şekilde kavranılamayacağını ve 

aktarılamayacağını da söyler. Aktarılamayan ve kavranılamayan bir bilgi nasıl ikna 

yöntemiyle açığa çıkarılabilir? Burada bir çelişki var gibi görünmektedir. Ancak bu 

düşünceyi Gorgias belki de kendi felsefesinde doğru ve gerçek bir bilgiye yer olmadığı 

düşüncesini savunurken ikna yöntemiyle aktarılan şeyin ancak doğru bilginin yerini 

                                                 

351 Platon, Gorgias,456c. 
352 M.A. Duman, Gorgias’ın Altın Heykeli Yahut Platon Külliyatındaki Kudretli ve Zengin Erdem   
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tutabileceği düşüncesiyle söylemiş olabilir. Örneğin insan türünün nasıl ortaya çıktığı 

konusunda doğru bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bunu ancak ikna yoluyla 

insanlara aktarabilirsiniz. Fakat bu gerçek ve doğru bir bilgi değildir. Gerçek bilgi var 

olamaz, öğrenilemez ve aktarılamaz.  

Ancak herhangi bir konu hakkında sadece fikir yürütmek ya da o konu 

hakkında bir takım inançlar ya da kanaatler geliştirmek yerine, mutlak doğrunun 

peşinde o şeyin salt özüne ulaşma gayesinde olan ve sırf doğru bilgi uğruna ölen 

Sokrates için hitabet sanatı dalkavukluktan başka bir şey değildir.354 “Bilgiye dayalı 

olmayan ikna ancak bilgisiz kalabalıkları etkileyebilir.”355  Buna göre “retorik insan için 

en yüksek iyiliği aramaz, aksine insanları haz tuzağına düşürerek onları aldatır.”356 

Bunun en güzel örneği ise hekim ile aşçı arasındaki ilişkidir. Şüphesiz ki bir hekim 

insan vücuduna neyin iyi geleceğini neyin kötü geleceğini en iyi bilen kişidir. Ancak 

cahil bir topluluk önünde bir aşçı yedirdiği şeylerin vereceği hazzı gözeterek hekime 

üstün gelebilir. Bununla birlikte bir beden eğitimcisi karşısında onun kılığına bürünmüş 

süs de beden güzelliğinin ancak yalancı biçimler, renkler ve boyalarla elde edilebileceği 

gösterişsel sahte zevklerle beden eğitimcisine üstün gelebilir.357  İşte bunu gibi “hekimle 

aşçı karşılaştırıldığında aşçı ne ise, filozofla retorikçi karşılaştırıldığında retorikçi 

odur.”358 Doğru, mutlak ve değişmez bir bilgiye ulaşmaktan ziyade retorik ancak 

insanları sözlerin gücüyle kandırır. 

Cross ve Woozley de bilmek ve inanmak arasında mantıksal farklılıklar 

olduğunu şu şekilde ifade etmektedir,  “bilgi söz konusu olduğunda bir şeyi ya bilirsiniz 
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ya da bilemezsiniz ve bu ikisi arasında bir derecelenme söz konusu değildir.”359 Ayrıca 

“bilgi her zaman kendisine ilişkin olarak doğru bir açıklama verebilir, oysa doğru inanç 

hiçbir açıklama veremez; öte yandan bilgi ikna tarafından sarsılamaz, buna karşın doğru 

inanç iknaya yenik düşebilir.”360 Yani bir kişi herhangi bir şey hakkında kendinden 

emin bir şekilde o şeyi büyük bir güçle biliyor ya da kendinden emin olmadan güçsüz 

bir şekilde o şeyi biliyor diyemeyiz. Bunu Platon’un Timaios diyalogunda da 

görmekteyiz. Buna göre, bilgi ve doğru inanç arasında özsel açıdan bir fark olduğu ve 

birbirlerine benzemeyen şeyler olduklarından dolayı da farklı nesneler oldukları ifade 

edilir. Ayrıca, Platon, bilginin eğitimle yaratıldığını, inancın ise ancak ikna tarafından 

yaratılmasıyla ortaya çıkabileceğini söyler.361  

Diyalogun başka bir kısmında Sokrates’e göre, mutlu bir yaşama ancak bilgi ve 

doğrulukla ulaşılabilir.362 “En mutlu insan ruhunda hiçbir kötülüğü barındırmayanken, 

en mutsuzu ise kötü olan, kötülükten kurtulamayandır.”363 Kötülük yapmanın kötülük 

görmekten daha acı verici olduğunu söyleyen Sokrates hitabet sanatını “kendisinin ya 

da yakınlarının yaptığı kötü işleri açığa vurarak fenalıkların en büyüğü olan kötülükten, 

yanlış yola sapmaktan kendini de yakınlarını da kurtarmanın”364 bir yolu olarak 

kullanıldığı sürece doğru olduğunu ifade etmektedir.  

  

 

         

                                                 

359 R.C. Cross, A.D. Woozley, “Bilgi, İnanç ve Formlar”, İdealar Kuramı Platon’un Felsefesi                    

Üzerine Araştırmalar, Der. Ahmet Cevizci, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1999, s.52. 
360 R.C. Cross, A.D. Woozley, a.g.e.,s.53. 
361 Platon, Timaois, 52a. 
362 Platon, Gorgias, 470e. 
363 Platon, Gorgias,,478d-e. 
364 Platon, Gorgias, 480d. 
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            SONUÇ 

            Bu çalışmamızda odak noktamız, bilgi konusunda Sofistler ve Platon’un 

düşüncelerine yer verip onların felsefelerine Platon diyaloglarından yararlanarak 

eleştirilerde bulunulmaktı. Bu kapsamda ilk bölümde Protagoras ve Gorgias’ın bilgi 

bilimsel görüşlerine yer verilmiş ve onların göreli bakış açıları her şeyin değişken 

olduğu fikrinden hareketle duyumlar alanının dışına çıkamamamış ve bilginin ne 

olduğuna da ulaşılamamıştır. İkinci bölümde ise özellikle Theaitetos ve Gorgias 

diyaloglarından yararlanarak Platon, Sofistlerin bu rölativist bakış açılarına eleştiriler 

getirirken, algılarımızın, sanılarımızın ya da kanıtlanmış doğru inançlarımızın bilgiye 

ulaşmakta kaynak olup olamadığı fikirleri üzerinde tartışılmış ve bilginin aslında 

duyusal alandan ziyade düşünülür alanda bulunduğu ve bu gerçek bilgiye de ancak 

düşünülür alanda bulunan idealar yoluyla ulaşabileceğimiz düşüncesi üzerinde 

uzlaşılmıştır. Ayrıca idealar ile duyusal alan arasındaki ilişkiye ve ideaların bilgisinin 

nasıl elde edilebileceği konusuna da yer verilmiştir. Bununla birlikte, Sofist felsefe ve 

Platon’un felsefelerinin birbirlerinden yöntem açısından çok farklı olmalarına karşın 

yine Sofistlerin Platon felsefesi üzerindeki etkileri yadsınamaz derecede önemli 

olduğunu vurgulamak gerekir. 

Bilgi bilimsel (epistemolojik) temelli araştırmamız çerçevesinde ağırlıklı olarak 

Platon diyaloglarında ele alınan Sofistlere ilişkin eleştiriler hakkında şunları 

söyleyebiliriz: 

Herakleitos’un oluşu, hareketi, çelişkiyi ve değişimi temele alan ontolojik 

görüşünün aksine Parmenides’in hiç değişmeden özdeş ve bir kalan varlığı temele alan 

görüşlerinden etkilenen ve neredeyse bu iki görüşün kendilerine has bir sentezini yapan 

Sofistler, göreli (relativist) ve kuşkucu bakış açılarıyla Platon’un eleştirilerinden 

kaçamamışlardır. Çünkü Platon, relativist ve kuşkucu bir felsefeden ziyade idealist bir 
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felsefinin ve mutlak bir bilginin peşindedir. Ancak onların bu tür kuşkucu ve göreli 

bakış açıları dolaylı da olsa bilginin olanağına ve neyin bilinebileceğine dair soruların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenledir ki, bu iki dönem filozoflarının 

felsefelerinin öncelikle detaylı bir şekilde incelenerek farklılıklarının görülmesi ve 

sonrasında da bütünleyici bir şekilde incelenmesi çalışmamız açısından önemli bir 

noktadır. Görülüyor ki, aslında kendilerinden önce gelen filozoflar diğerlerine olumlu 

ya da olumsuz bir şekilde ilham kaynağı olmuştur, yani ya felsefelerini daha da 

geliştirerek o yönde ilerletmişler ya da Platon’un yaptığı gibi kendi felsefelerini farklı 

bir yöne taşımışlardır.  

Platon bu noktada Sofistlerin göreli dünyası olan “değişen, gelişen ama aynı 

zamanda eksilen, bozulan ve hatta yok olan varlıkların gerçek bir bilgisinin 

olamayacağını”365 düşünmüş, aksine “gerçek bilgilerin ideaların bilgisi olarak bu 

dünyadan devşirilemez”366 şeyler olduğunu iddia ederek bu bilgilere ancak ruhumuzun 

derinliklerinde ulaşabileceğimizi söylemiştir. Platon’un Sofist felsefeye eleştirilerde 

bulunduğu noktalar ise şu şekildedir: 

Platon, Theaitetos diyalogunda “Bilgi algıdır.” önermesini Protagoras’ın “İnsan 

her şeyin ölçüsüdür.” önermesiyle birlikte incelemiştir. Buna göre, bir Sofist ve 

öğretmen olarak Protagoras’ı öğrencilerine hem ücret karşılığında ders vermesi hem de 

kendi fikirlerini benimsetmeye çalışması konusunda eleştirmiştir. Çünkü bu durumda 

yine herkesin kendi fikirleri kendi algısına göre değişeceğinden, Protagoras’ın 

düşünceleri de kişilere göre ya doğru ya da yanlış olacaktır. Bu bakımdan onun bir 

yandan “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” önermesini savunurken diğer yandan birine bir şey 

öğretmesi yani kendi fikirlerini doğru diyerek empoze etmesi çelişki içermektedir.  

                                                 

365 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 86. 
366 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 86. 
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Platon’un Protagoras felsefesine diğer bir eleştirisi şu şekildedir: eğer bilgi ile 

algı aynı şeyler ise, insanların algılarının hastalık, sağlık ya da akıllılık, akılsızlık ya da 

rüyada olma durumuna bağlı olarak sürekli değiştiğini göze alırsak, bilginin de sürekli 

değiştiğini düşünmeliyiz. Örneğin hasta bir insan odanın soğuk olduğunu iddia ederken, 

sıhhatli bir insan aksini söyleyebilir. Bu durumda, bilginin sürekli değiştiğini mi 

söyleyeceğiz? Yine bu iddia da Platon’un değişmez, mutlak bilgi anlayışıyla çelişkiler 

içermektedir. 

Bilgi ve algının aynı şey olduğu önermesine bir diğer eleştiri şu şekilde ifade 

edilebilir: bu algılama sürecinde aynı anda iki birey aynı nesneyi farklı biçimde 

algılayabilir ya da bu iki kişinin aynı anda aynı şekilde algıladıkları şeyleri farklı bir 

zamanda farklı bir şekilde algılamaları mümkündür. Burada gösterilmek istenen nokta, 

her şeyin değişiyor olması ve ölçü-insan kavramı dahilinde dilin de hiçbir zaman sabit 

kalamayacağıdır. Bu noktada gündelik hayatımızda nesneler hakkında kullanmış 

olduğumuz kavramlar bile sürekli bir değişim ve oluş içerisinde olacağından sabit ve 

kalıcı bir bilgiye hiçbir zaman ulaşamayacağımızdan dolayı doğru bilgi ve kullanmış 

olduğumuz dil bile imkansız hale gelecektir. Hatta “Bilgi algıdır” önermesi bile sürekli 

değişim içerisinde olacaktır. Bu anlamda her bireyin kendi yargılarının doğruluğunun 

ölçütü olması toplumsal yaşamda bir kaos ortaya çıkarmaktadır. Çünkü en basit bir 

nesne üzerinde bile bu nesnenin genel bir kavram olduğu konusunda uzlaşıldığında 

toplumsal yaşamda insanlar arasında iletişimin daha kolay olacağını görmekteyiz. Bu 

nedenle, değişmez ve mutlak bir bilginin önemi açık bir şeklide tekrar ortaya 

çıkmaktadır. 

Göreli bakış açısına bir diğer eleştiri noktası, algının ve bilginin kimliği 

üzerinedir. Bu anlamda, eğer algıladığımız ve gördüğümüz bir takım nesneler bizim 

tarafımızdan biliniyor anlamına gelirse, o nesneyi algılamadığımız ya da görmediğimiz 



114 

 

zaman mantıksal olarak bilinmiyor anlamına gelecektir. Burada Platon bir elmaya bir 

gözümüz açık bir gözümüz kapalıyken baktığımızda bu elmayı hem biliyorum hem de 

bilmiyorum mu diyeceğim? şeklinde bir soru yönelterek zihnimizi ya da hafızamızı işin 

içine almadan sadece algılarımız yoluyla konuşmanın anlamsız olduğunu ifade etmiştir. 

Diğer bir eleştiri noktası ise gelecek hakkındaki yargılarımızda Protagoras’ın 

ölçü-insan önermesine başvurulamayacağı düşüncesidir. Çünkü Platon için bilgelik ve 

bilgi isteyen durumlarda o iş hakkında uzman olan kişilere başvurulması gerekmektedir. 

Ayrıca bilgi ve sanı arasındaki ayrım da burada ele alınmıştır. Buna göre, bir konu 

hakkında uzmanlaşmış kişiler o konuda bilgi sahibiyken, o konuda uzman olmayan ama 

konuşan kişiler sadece o konu hakkında sanıya sahiptir.  

Kısacası Platon, Protagoras’a duyusal dünyayı odak noktası yapmasından ötürü 

eleştirilerde bulunmuştur. “Duyusal alan varlığın gereklerine cevap vermediği gibi 

bilginin elde edilmesine, bilimin yapılmasına da imkan vermemektedir. Platon bundan 

dolayı duyusal alanın karanlığı yerine akılsal alanın aydınlığını koymak ve bilime konu 

olarak onu verdirmek ihtiyacını duymuştur.”367  

Gorgias’a geldiğimizde ise, onun ünlü “Bir şey yoktur, olsa da bilinemezdi, 

bilinse de başkalarına aktarılamazdı.”368 düşüncesi bize onun varlık alanıyla düşünce 

alanı arasındaki ayrımı tam olarak tasarlayamadığını göstermektedir. Aslında bu 

düşünce ile birlikte Gorgias bize hiçbir şeyin olmadığını ve olsa bile bilinemeyeceğini 

söylerken bilginin de olmadığını ifade etmektedir. Ancak bu noktada bir takım 

çelişkilere rastlamaktayız. Çünkü aslında bu düşünceye göre bize anlatılmak istenen 

hakiki bilginin var olamayacağı, öğretilemeyeceği ve aktarılamayacağı iken, başka bir 

                                                 

367 A. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi Sofistlerden Platon’a, s.258. 
368 S. Çelik, Bilgi Felsefesi İlkçağ’dan Yeniçağ’a, s. 41. 
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yerde insanların doğru bilgi konusunda ancak ikna edilebileceği düşüncesi yer 

almaktadır. İşte Platon da Gorgias’ı bu noktada eleştirmektedir. 

Hitabet sanatının insan için en yararlı ve en büyük şeylerle ilgili olduğunu ileri 

süren Gorgias, bu sanatın gerek mahkemelerde gerek kurultaylarda gerekse halk 

toplantılarında insanları kandırmanın veya ikna etmenin bir yöntemi olduğunu ileri 

sürer. Ancak Sokrates, Gorgias’a bu noktada itiraz ederek hitabetin bir sanat olmaktan 

ziyade bir dalkavukluk olduğunu söyler. Çünkü Sokrates’e göre bu tür bir yöntem ancak 

bir kandırmadan ibaret olurken, bilgisiz kişileri bilgiliymiş gibi gösterir. Burada 

varılmak istenen nokta hitabet sanatıyla ulaşılan kanıyı bilgiden ayırt ederken, onun 

herhangi bir değer taşımadığını göstermek ve hitabetin aslında yanıltıcı bir dalkavukluk 

olduğunu söyleyebilmektir. 

Platon’un Gorgias’a diğer bir eleştirisi inanç ve bilgi arasındaki ayrım 

konusundadır. Buna göre, inanç hem doğru hem de yanlış olabilirken, bilgi sadece 

doğru olabilir. Örneğin, ben “bu sabah yağmur yağacağına inanıyorum” dersem, bu 

sabah yağmur ya yağar ya da yağmaz. Ancak “bu sabah yağmur yağacak bilgisine 

sahibim” dersem bu bilgiyi kesin olarak elde etmişimdir ve yağmurun yağıp 

yağmayacağı konusunda en ufak tereddüte bile düşemem. Görüldüğü üzere bilmek 

tanımı gereği kesinlik taşırken, inanç bir ihtimal olma özelliği taşımaktadır. Bu noktada, 

Sokrates, her işi ustasının yapması gerektiği konusunda Gorgias’a eleştirilerde bulunur. 

Çünkü Gorgias, hitabet sanatının her konuda her şeyin üstesinden gelebileceğini iddia 

etmektedir. Ancak Sokrates, bir hitabetçinin hekimin bildiği şeyleri nasıl bilebileceğini 

ya da bir gemi ustasının bildiği şeyleri nasıl bilebileceğini söyleyerek aslında 

hitabetçinin uzmanlık isteyen konularda bilgiye sahip olmasından ziyade, o konuda 

sadece insanları kandırdığını bir kez daha göstermek istemiştir. İşte yine burada da 

görüyoruz ki, Gorgias’ın peşinde olduğu şey ikna yöntemiyle elde edilen inanç ya da 
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kanıdır. Çünkü doğru bilginin ve hiçbir şeyin olmadığı düşüncesi ona ancak doğru 

bilgiye ulaşma çabası yerine ikna yöntemiyle ulaşılan inancı ya da kanıyı 

benimsetmiştir. Onun felsefesinde bilgi hiçbir şekilde kavranamaz ve aktarılamazdır. 

Sonuç olarak, incelemiş olduğumuz Theaitetos diyalogunda, bilginin ne olduğu 

sorusunu araştırırken kendimizi bilginin ne olmadığı konusu üzerinde düşünürken 

buluruz. Buna rağmen diyalogun sonunda yine de bilginin ne olduğunu bulamayız. 

Platon’un mutlak bilgiye ulaşmasında, Sofistler insan odaklı ve göreli felsefeleri ile 

büyük katkıda bulunmuşlardır. Çünkü onlar, Platon felsefesine yepyeni bir bakış açısı 

kazandırmış ve Platon, onların felsefelerinde görmüş olduğu eksiklikleri eleştirerek 

günümüz filozoflarına ilham kaynağı olan kendine has felsefesini ortaya koymuştur. 

Mutlak ve değişmez bir bilgiyi arayan Platon, buna ancak idealar alanında 

ulaşabileceğimizi savunur. İdealar ezeli, ebedi, mutlak, değişmez ve kusursuz olma 

özelliği açısından Platon’un aradığı bilgi tanımıyla örtüşmektedir. Her ne kadar 

Theaitetos diyalogunda “bilgi gerekçelendirilmiş doğru sanıdır” savı konusunda bilginin 

imkanının olanaklı olabileceğini söyleyen yorumcular olmasına rağmen burada 

Platon’un böyle bir anlayıştan uzak olduğunu görmekteyiz. Çünkü buradaki 

gerekçelendirme algının temelinde bir sanının ifadesinden başka bir şey olmayacaktır. 

Buna göre duyular ile elde edilen yani sürekli değişim ve oluş içerisinde bulunanlardan 

ziyade akıl ile ulaşılan bilginin peşinde olan Platon’un, bilgi anlayışında göreli ve 

nihilist bir düşünceyi savunan Sofistlerden farklı olarak nesnel ve evrensel bir tutuma 

sahip olduğu sonucuna ulaşırız. 
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ÖZET 

Geçmişten günümüze kadar insanoğlu çevresindeki her şeyin işleyişi hakkında 

sürekli merak içinde kalmış ve onlara anlam vermeye çalışmıştır. Bu sebeple, 

hayatımızı devam ettirmemiz açısından bilmenin ve bilginin hep çok önemli bir yeri 

olmuştur. Bu çalışmanın amacı, doğa filozoflarının öncü olduğu o ilk maddeden 

hareketle evrenin temeline dair bilgi bilimsel sorular sormak ve bilginin ne olduğu 

hakkında sorulan bu soruların Sofistler ve Platon felsefelerinde cevaplarını bulmaktır. 

Ayrıca, çalışmada Platon’un diyalogları çerçevesinde Sofistlerin göreli felsefelerine 

eleştirilerde bulunulmuştur. Çalışmamızın ilk kısmında, Protagoras ve Gorgias’ın göreli 

felsefelerine yer verilmiş ve doğa filozoflarının ortaya koymuş olduğu nesne odaklı 

felsefenin yerini özne odaklı yepyeni bir felsefi anlayışa geçişi anlatılmıştır. 

Protagoras’ın “insan-ölçü” odaklı felsefesi bilginin algı temelinde biçimlendiğini, 

Gorgias’ın “hiçbir şeyin olmadığı” önermesi her şeyin oluş ve çelişki içerisinde 

olduğunu bize gösterir. Böylelikle Sofistlerin felsefelerinde görülüyor ki, mutlak bir 

bilgiye ulaşmak imkansızdır. İşte bu imkansızlık Platon için büyük bir problem 

oluşturmuş ve mutlak bilgiye ulaşma çabası içerisine girmiştir. Bu nokta da 

çalışmamızın ikinci bölümünde Platon’un temel diyalogları incelenmiş ve bilginin ne 

olduğu konusu üzerinde düşünülmüştür. Platon Sofistlerin özne odaklı felsefelerinden 

etkilenmesine rağmen, onların düşüncelerini hep çürütme tarafındadır. Böylelikle, daha 

sonra Platon’un Theaitetos diyalogu incelenmiş ve ilk olarak “Bilgi Algıdır.” önermesi 

çürütülmüş ve Protagoras’a esas eleştiriler burada getirilmiştir. İkinci olarak ise “Bilgi 

doğru sanıdır; inançtır.” önermesi çürütülmüş ve son olarak da “Bir logosa dayanan 

doğru sanı-inanç bilgidir.” önermesi çürütülmüştür. Görüldüğü üzere bilginin ne olduğu 

konusunda bir tanıma ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu sorunun cevabına ancak ideaların 

doğaları ele alınarak ulaşılmıştır. Platon, duyular ile elde edilen yani sürekli değişim ve 
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oluş içerisinde bulunanlardan ziyade akıl ile ulaşılanın peşindedir. Başka bir ifadeyle, 

ezeli, ebedi ve mutlak bilgi arayışı içerisindedir. Bu problem ancak idealar alanı 

tasarlanarak aşılmıştır. Çalışmamızın son kısmında ise Gorgias’ın felsefesine bilgi ve 

inanç ayrımı kapsamında eleştirilerde bulunulmuştur. Bu çalışmanın iddiası, Sofistlerin 

göreli ve algı temelli felsefelerine Platon felsefesini temele alarak eleştirilerde 

bulunmak ve mutlak bilginin nasıl elde edilebileceğini bulmak olmuştur.  
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ABSTRACT 

From past to future, human beings have always been wondered about the 

function of all things in their environments and they have tried to give some meanings 

to them. For this reason, with regard to continue to our life, knowing and knowledge 

have always been a significant place for human beings. The purpose of this study, from 

the first substance that the nature philosophers are pioneered is of asking 

epistemological questions about the basis of universe and finding the answer to these 

questions which is about whatness of knowledge in the philosophy of Sophist and 

Plato’s. Furthermore, in this study the Sophist’s are criticized in terms of their relativist 

philosophies within the framework of Plato’s dialogues. The first part of our study, 

Protagoras and Gorgias’s relativist philosophies are given and object oriented 

philosophy, which is revealed by nature philosophers give its place to a new 

philosophical understanding which is subject oriented philosophy. Protagoras’s opinion 

which is about human-measure shows that knowledge is shaped on the basis of 

perception, and also Gorgias’s view which is about “there is nothing” shows that 

everything is in conflict and contradiction. Thus, in the philosophy of Sophists, it is 

impossible to reach absolute knowledge. This impossibility creates a big problem for 

Plato and he tries to reach absolute knowledge. At this point in the second part of our 

study, Plato’s basic dialogues are examined, and thought about the whatness of 

knowledge. Although Plato is influenced by Sophist’s subject oriented philosophy, he 

always intends to refute their thoughts. Thus, Plato’s Theaitetos dialogue is examined 

and the first activity is that the hypothesis which is “Knowledge is perception” is 

refuted and the main criticisms of Protagoras are brought here. The second hypothesis 

which is about “Knowledge is true belief” is also refuted. Finally, the hypothesis that 

“Knowledge is true belief based on logos” is refuted. As we can see, there is not any 
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definition about what is knowledge. For this reason,  the answer to this question has 

been achieved only by addressing the nature of the ideas. Plato is in pursuit of what is 

achieved by reason rather than by the senses which is always in continuous change. In 

other words, he is in search of eternal and absolute konowledge. This problem has been 

overcome only by designing the ideas field.  In the last part of our study, Gorgias’s 

philosophy has been criticised within the scope of the distinction between knowledge 

and belief. The claim of this study is to criticize the Sophist’s relative and perceptual 

philosophy based on Plato’s philosophy and to find out how absolute knowledge can be 

obtained. 
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