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Öz
Platon, Devlet’in beşinci kitabında, nesnenin farklı tipleri üzerinde farklı şekilde işleyen iki farklı bilişsel yetiyi birbirinden ayırır: bilgi ve inanç. Devlet’in altıncı
kitabında ise, Platon’un bu açıklaması üzerinde değişiklik yaparak, farklı koşullar
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ileri süreceğim. Doğru inancın bilgiye dönüştüğü bu koşulların, nesnenin doğasını
ve ontolojik statüsünü ortaya çıkaran, inancın nesnesinin tekilleşmiş (individuation) açıklamasının hükmü olduğunu göstereceğim. Platon doğru inancın nesnesinin
tekil açıklamasının birçok alternatif yolunu araştırır. Çalışmamı doğru inancın bilgiye dönüşmesinin koşulunu yerine getirecek olan tekilleşmenin teleolojik açıklamasının Platonik taslağı ile sonlandıracağım.
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ceğim. Bu iki sonuca bağlanarak, Devlet’in altıncı kitabının ortak bilişsel gücünün,
doğru inancın nesnelerinin açıklamasını yapan tekilleşmenin hükmü aracılığıyla,
inançtan ziyade bilgi olarak işlev göreceğini savunacağım. Böylece, Platon’un bilgi kavrayışının “nesnesinin tekilleşmiş açıklaması ile birlikte doğru inanç” olduğu
gösterilmiş olacak.

1.Sokratik Epistemik Miras
Sokrates’i erken Platonik diyaloglar öncelikle ahlaki alanda tanımlar arayışında olarak gösterir. Sokrates’in tanımları, özellikle de onun ahlaki kavramları
tanımlama girişimleri ve bilgiyi reddetmesi hakkında çok şey yazılmıştır. Burada bu konu2 hakkındaki literatürü açıklamakla meşgul olmayacağım. Yalnızca S.
Marc Cohen’in Sokratik tanımlara ilişkin “onların kelimeler hakkında değil ama
varlıklar hakkında olduğu” fikrine katıldığımı belirtmekle yetineceğim: “Sokratik
tanımlamalar kelimeleri karşılamazlar, aksine şeyleri karşılarlar. Sokrates ‘adalet’
kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek değil adaletin doğasının kendinde ne demek olduğunu bilmek istiyordu... X= dfABC ancak ve ancak (1) X’in bütün durumları ABC’nin durumlarıdır ve ABC’nin bütün durumları X’in durumlarıdır ve
(2) X’in bütün durumları X’in durumlarıdır; çünkü onlar ABC’nin karakteristiklerine sahiptir.”3Sokrates’in başarılı tanımlamalara sahip olduğunu düşündüğünü
kabul etsek de etmesek de, onun varlıkları (bu durumda soyut ahlaki varlıklar)
tanımlama çabası ona bu varlıkların yapısal bilgisini, o varlıkların ve onları o yapan
şeyin ne olduğunu vereceğini gösterir.
Antik Çağ’dan beri, Xenophanes ile başladığı düşünülen ve özellikle Helenistik dönemde yıldızı parlayan skeptisizmin tarihinde oynadığı rol nedeniyle,
Sokrates’in bilgiyi reddetmesi sorunu önemlidir.4 Platon’da Sokrates’in hiçbir şey
bilmediğini söylediğini gösteren metinler olduğu gibi, bilgi hakkında iddiada bulunduğunu gösteren metinler de vardır. Vlastos, Platon’un metinlerinde görülen
her iki duruş için de adil bir pozisyon ileri sürer:
“Paradoksu çözmek için, yalnızca onun (Sokrates) kendi bilme kelimesi
hakkında ikili bir kullanım yaptığını varsaymamız gerekir. O kesinlikle hiçbir şey bilmediğini deklare ederken, filozofların daha önce kullandıkları ve
çok sonra kullanmaya devam edecekleri çok güçlü bir anlamdan söz eder.
Bir kimse bir şeyi bildiğini söylediği zaman, bir kesinlik iddiasında bulunuyor demektir. Bu onu radikal bir biçimde, ahlaki bilgiye zayıf anlamda sahip
olduğunu kabul etmekte serbest bırakır. Bu, O’nun kendi felsefi soruşturmasının ciddiyetsiz metodunu, safsatayı gerektirir.”5
2
3
4
5

Bu konu için bakınız Nehamas (1975), Vlastos (1981a), Benson (1990), Rudebush (2009)
Cohen(2004)
Bilginin Sokrates tarafından onaylanmaması hakkında bakınız Gulley (1968), Vlastos (1971),
Vlastos (1985)
Vlastos (1985), s. 12.
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Kriter tamamlandı mı? Bu koşullar bir yetinin bireyselleşmesi için gerekli ve yeterli mi? Ortada aynı yolda işleyen ama farklı nesnelere uygulanan yetiler
olabilir mi? Platon bunun mümkün olmadığını mı düşünüyor? O, eğer bunlar
aynı uygulamalarsa, aynı nesnelere sahip olmak zorunda olduklarını mı düşünüyor? Peki ya duyma hakkında? Köpekler aynı zamanda bizim duyduğumuz sesleri
duymalarına rağmen, bizim duyamadığımız dalga boylarını da duyarlar. Her ne
kadar Platon bunu bilmiyor olsa da, o köpeklerin koklamada çok hassas olduklarını ve insanların koklayabildiklerini de koklayamadıklarını da koklayabildiklerini
biliyordu. Platon köpeklerin koklama duyularıyla insanlarınkini aynı fonksiyonda
mı değerlendiriyordu? Yoksa o daha ziyade, köpeklerin koklama duyusunun bizim koklama yetimizle bulgulayamadıklarımızı bulgulamasının nedeninin, onların yetisinin bizimkinden büsbütün farklı yolda işlemesine mi bağlıyordu? Platon
Devlet’in beşinci kitabında, farklı uzantılardaki yetilerin aynılığına izin vermezken,
altıncı kitabındaki pozisyonu daha farklı ve karmaşıktır. Bu durumun, onun bilgi
anlayışını açıklamasında temel rolü oynadığını iddia edeceğim. Devlet’in beşinci
kitabının argümanı için, Platon’un bir köpeğin insanınkinden farklı bir koklama
duyusuna sahip olduğunu kabul ettiğini varsayacağız, çünkü köpekler insanların
koklayamadığı bazı kokuları koklayabilirler. O, aslında köpeklerin kokladıkları bütün kokuların insanların kokladıklarından farklı duyum nesneleri olduklarını kabul
edebilirdi, çünkü onların koklamalarının ilgili yetileri farklıydı.
Platon’un Devlet’inin beşinci kitabındaki yeti kriterine göre; şu halde, bizim
koklama yetimizin onlarınkinden farklı olması nedeniyle, köpeklerin kokladıkları
kokuları aynı şekilde koklayamıyoruz. Bu pozisyon hakkında yetersiz olan bir şey
vardır. Köpekler ve biz fırındaki rostonun kokusuna tepki gösterirken, “uzmanlaşmalarında” özdeş olmasalar da, aynı kokuyu kokladığımıza ve yetilerimizin aynı
olduğuna dair ezici bir eğilim vardır. O halde, Platon’un yetiler için bireyselleşme
kriterinde yetersiz olan nedir? Sorunu değerlendirmek ve onun çözümünü bulgulamak için, Aristoteles’in Kategoriler’ine kadar felsefeye açık bir biçimde katılmamış olan bazı metafiziksel araçları dışarıdan almaya ihtiyacımız var.
Aristotelesçi sınıflandırma sistemini kullanarak; bir kimse, yetinin cinsleri
(koklamanın) ve türleri (insan koklaması, köpek koklaması) arasında ayrım yapabilir. Cinsler belirlenebilir; onun farklı türleri cinsin özelliklerini alternatif yollarla
belirler. Örneğin, eğer köpek bir cins ise, Dalmaçyalı ve Terrier formları alternatif
türlerdir. Bunun sonucu olarak, farklı tür köpeklerin koklama yetileri, ya da köpeklerin ve insanlarınkinin, genel olarak (tümel) aynı ama spesifik olarak farklı olmasını bekleyebiliriz. Ayrıca, insanların köpeklerle aynı kokuları alıp almadığı sorusu,
kendi koku güçlerinin bireyselleşmesi için ek bir zorluk oluşturur. Kokuların bireyleşme kriterlerini, cisimlerin güç-özellikleri olarak vermek zorundayız. Koklama yetisinin nesneleri, yetiler ve kokulardır. Bunun sonucu olarak, bir yeti için ne
gibi bir bireyselleşme kriteri koyarsak koyalım, o aynı zamanda yetinin nesnesinin
Dört Öge-Yıl: 7 Sayı: 14 Aralık 2018
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dadır. Cehalet ne olmadığı hakkındadır. Gerekçelendirilmiş sanı ise ne olduğu ve

Zürcher, E. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
ne olmadığı
hakkındadır. Bilgi gerçeği yanlışlanamaz bir biçimde, cehalet yanlış
Yayınları.

olarak ve gerekçelendirilmiş sanı yanlışlanabilir bir biçimde temsil eder. Platon
cehalet (agnosia) hakkında çok fazla konuşmaz. O’nun, cehaleti zihnin bir gücü
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olarak değerlendirdiğini varsaymamız için çok az sebep vardır. Cehalet, onun ne
olduğu ve ne olmadığı arasında bağlam kurmak ve onlar arasında gerekçelendirilmiş sanının nesnelerinin yerini tayin etmek adına, argümanda kısaca ifade edilir.
Her ne kadar, bilgiden gerçekliği temsil eden olarak söz etmişsem de,
Platon’un dili, algısal upuygunluktan çok daha fazlasıdır. Tek başına bilgiye sahip
filozoflar hakkında şunları söylüyor: “gerçek filozoflar kimler? Doğruyu öğrenmeyi
sevenler.”7 (475 e). Bunun hakkında söyleyecek daha çok şeyimiz var, özellikle hata
içeren gerekçelendirilmiş sanı hususunda.
Yetilerin bireyselleşme kriteri, yetinin nesnesinin ve işleyişinin spesifikasyonunu gerektirdiği için bilgi ve gerekçelendirilmiş sanının işleyişlerinde fark yaratır.
Platon ilgili nesneleri karşılaştırmaya devam ederek, cehalet ve bilginin nesneleri
hakkında şöyle der: “Bu durumda şu yeterli bir kavrayıştır: Nasıl incelediğimizin
bir önemi olmaksızın, var olan bilinebilirken var olmayanın bilinmesine olanak
yoktur.” (477a). Bunlar tam olarak Platonik Formlardır. Platon onları olağan tayin
ettiği gibi ‘kendinde F olan’ olarak tanıtır ve onları ‘F şeyler’inden ayırt eder (476b-c).
Ayrıca Platon her bir formun sayısal (nümerik) birliğini kurmakla ilgilenir:
güzel ve çirkin zıt olduklarına göre, onlar farklı iki şeydir. […] İki farklı
şey olduklarına göre, ikisi de tek başına vardır. […] Aynı şey doğru, yanlış
ya da iyi ve kötü gibi şeyler için de geçerlidir. Her biri kendi başına tektir.
Yalnızca farklı kombinasyonlar gereği farklı görüntüler altında karşımıza
çıkarlar. (476a)

Platon ister nesnelerde ister eylemlerde isterse formlardan pay alan diğer
şeylerde, her bir formun onlara karakteristiğini veren olarak göründüğünü söyler.
Böyle bir konum, Parmenides’te ele alınan pay almanın doğasına aittir, pay almanın doğası hakkında bir form ile onun örneğinin ‘birleşiminin’ neyi gerektirdiğini
açıklama girişiminde bulunmayacağım. Yine de bugünkü bağlamda Platon için
zorluklar doğurduğu düşünülebilir. Formlardan pay alma biçimi farklılaşmada rol
oynamayacak.
Her bir Formun sayısal birliği, örneğinin çokluğundan farklı olarak,
Platon’un çokluktaki benzerlik açıklamasının üstünde ve merkezinde yer alır. Bu
tema mevcut argümanda mevzu bahis değildir. Fakat Platon neden her formun sayısal benzersizliğini argümentatif açıdan tanıtmak ve kurmak için kendi yolundan
dışarı çıkmaktadır? Platon için Formlar üstte açıklayıcı bir rol olarak onun metafiziğinde yer alır. Formların tanımlayıcı bir özelliği olarak, her bir şeyin karakteri ya
da dilin genel ifadesi başına tek bir Form’un bulunduğunu tespit etmek önemlidir.
Mevcut bağlamda daha da önemlisi, her bir Formun tekliği (eşsizliği) gerekçelen7

Aynı zamanda bakınız örneğin, “Ruh ölümsüz olduğu için, birçok defa doğmuş ve hem burada hem
diğer yaşamda her şeyin bilgisine sahiptir.” (Menon, 81d)
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8

Bilgi argümanının varoluşsal okuması için örneğin bakınız, Cross ve Woozley (1964); Hintikka
(1973); Stokes (1992)
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fedilmesi geleneğinin temelini oluşturmuştur.9 Elbette ki bu, varoluşun “daha düşük
derecedeki” manasını anlamakta sorunludur. Ancak bu Platon’un pozisyonuna zarar
veren bir öğe sayılamaz. Yine de, Platon’un kendi argümanında ne demek istediğinin alternatif yorumlarını bulmak için başka nedenler var olduğuna inanıyorum.
Özellikle, varoluşçu yorum gerekçelendirilmiş sanının nesnelerinin açıklamasına
uygun değildir. Göreceğimiz gibi, gerekçelendirilmiş sanının nesneleri, Formlar
ve onların karşıtları tarafından karakterize edilmiştir. Örneğin bir şeyin güzel ve
çirkin olması gibi… Bu pozisyonu, varoluşsal bir okumayla yorumlarsak; güzel bir
nesnenin, çirkinlikten de pay aldığı için, Güzel Formu’ndan daha az var olduğu
sonucunu türetemeyiz ki bu o nesneyi daha az güzel yapar ama varoluşsal olarak
eksiltmez. Benzer sorunlar cehalet yetisinin nesnelerinin varoluşsal yorumu için de
geçerlidir.
Gerekçelendirilmiş sanının nesnelerinin hemen yukarıda alıntılanmış olan
tanımı, “-dır”ın yüklemsel yorumunu çağırır. Bilginin nesnelerinde “F” her anlamında “F” iken, örneğin Güzellik Formu eksiksiz bir biçimde güzeldir; gerekçelendirilmiş sanının nesneleri hem F ve hem de F-olmayandır.10
Bu yorum bilginin ve gerekçelendirilmiş sanının nesnelerini anlamak için
bize yardımcı olsa da cehaletin nesneleri için durum daha sorunludur. Çünkü bu
yorumda cehaletin nesnesi tam anlamıyla F-olmayandır, yine de F olarak bilinebilirdir; büyük olan küçük olarak ve dürüst olan, dürüst olmayan olarak bilinebilirdir.
Son olarak, “-dır”ı (is) “doğrudur” (is true) olarak anlayan, doğru olan (veridical) yorum vardır. Bu cehaletin nesnesinin tamamen yanlış olmasına karşın11,
bilginin nesnesinin tam anlamıyla doğru, gerekçelendirilmiş sanının nesnesinin
hem doğru hem de doğru olmayan olduğunu söyler. Gail Fine’nın doğru olan yorumunun versiyonunda, inandığımız şey doğru ya da yanlış olabilirken, bilinen tam
anlamıyla doğrudur. Bu bilginin nesneleriyle inancın nesnelerinin doğru önermeler
olarak örtüşebileceği anlamına gelir. Fine, Platon’un bilginin nesnelerinin dünyası
ve inancın nesnelerinin dünyası şeklinde, gerçekliğin İki Dünya görüşünü savunmadığını ileri sürmek için bu argümandan faydalanır. Gonzales (1996) Devlet’in
beşinci kitabının Fine okumasına karşı bir argüman ileri sürer. Doğru ve varoluşsal
olan olarak yorumlamada, nesnelerin aksine bilişsel yetilerin nesneleri, önermeler
olduğu gibi yüklemsel yorumları da olabilir.
Benim anlayışımda, Platon’un argümanı farklı pasajların farklı okumasını
gerektirir, ya da en azından bazı pasajlar “-dır”ın (esti, on) üç okumasından biri
9 Cross ve Woozley (1964), Ch. 7-9.
10 Allen (1960), Vlastos (1965), Gosling (1968), Annas (1981), Smith (2000), Sedley (2007) ve
Gonzalez (1996) varoluşsal ve yüklemsel olan yorumun birleşimi.

11 Fine (1978, 1990). Doğru olan olarak yorumun kritik tartışması ayrıca Job van Eck tarafından
önerilmiştir (2005).
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eder. Platon’un
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o görmeyi ve işitmeyi dikkate almamızı ister (477 c). Onlar hakkında önemli olan,
onların nesnelerinin renkler ve sesler gibi tamamıyla örtüşmeyen şeyler olmasıdır.
Adıvar, H. E. (2005). Mehmet Kalpaklı G. T. (Haz..), Mor Salkımlı Ev. İstanbul: Özgür
Onlar, bu yetilerin her birinin diğerinden farklı olması gibi tür olarak farklıdırlarYayınları.
görmek ve duymak gibi.
Şanlıurfa, Yukarı Telfidan Köyü saha araştırması.

Bayraktar, H. (2007). Tanzimattan Cumhuriyet’e Urfa Elazığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu
Buradan şuMerkezi.
sonuç çıkar: Bilgi ve gerekçelendirilmiş sanı arasındaki ayrımAraştırmaları

da, bilgi gerekçelendirilmiş sanının özel bir çeşidi olarak, gerekçelendirilmiş sanı

Bingöl, S. (2005). Osmanlı Mahkemelerinde Reform ve Cerîde-yi Mehâkim’deki Üst
açısından çözümlenemez ya da tanımlanamaz. Örneğin, Devlet’in beşinci kitabında,
Mahkeme Kararları. Tarih Incelemeleri Dergisi, XX (19), 19-38.

görme yeteneğinin duymanın özel bir çeşidi olarak tanımlanamayacağı gibi. Eğer

Çadırcı, M. (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı.
bu şekilde düşünmek zorundaysak, bunun önemi inanç ve bilgi hakkında bin yıllık
Ankara: TTK.

dönem için filozofların düşündükleri gibi bir tür inanç, özellikle gerekçelendiril-

Deringil,
S. (2002).
İktidarın Sembolleri
ve İdeoloji bakış
II. Abdülhamit
( 1876-1909)
(Çev.
miş doğru
inanç olmadığına
dair Platon’un
açısına Dönemi
bir katkıda
bulunmaktır.
G.
Ç.
Güven).
İstanbul:
YKY.
Aslında, bu bilgi anlayışının kökeninin genel olarak Platon’un kendisi olduğu düFatma
Aliye
Hanım.
(1995).
Ahmed Cevdet
ve zamanı.
İstanbul:
şünülür,
Menon
ya da
Theaitetos’ta
bazı Paşa
pasajlarda
Platon
bilgiyiBedir.
doğru inancın bir

çeşidi, örneğin;
açıklaması
yapılan( Çev.
doğru
olarakAnkara:
tanımlıyor
Foucault,
M. (2006).
Deliliğin Tarihi
M. inanç
A. Kılıçbay).
İmge.görünmektedir.
Platon Menon’da
ki: ve
[gerekçelendirilmiş
doğru
sanı]Metis.
“düşünülerek bulununGinzburg,
C. (2011).der
Peynir
kurtlar (Çev. A. Gür).
İstanbul:

caya, yani bir yere bağlanıncaya kadar, onların fazla bir anlamları yoktur” (98a).
Theaitetos’ta ise Platon, “bilgi gerekçelendirilmiş doğru yargıdır, ancak bu doğru
Kodaman, B. (1987). II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. Ankara: Türk Kültürünü
yargı gerekçelendirmesi olmaksızın bilginin dışında kalır” (201 c-d) yargısının
Araştırma Enstitüsü.
doğru olup olmadığını araştırır.
Kenanoğlu, M. M. (2007). Nizâmiye mahkemeleri. Islâm Ansiklopedisi, XXXIII, 185-188.

Kürkçüoğlu, C. (2008). Şanlıurfa 1850-1950. Şanlıurfa: ŞURKAV.

Hesabı verilen doğru inanç olarak bilgi kavrayışının bu çeşidine, yalnızca
zamanımızda Gettier’in (1963) gerekçelendirilmiş doğru inancın bilgi için yeterli
Ortaylı,
İ. (1983).
Osmanlı
imparatorluğu’nun
Uzun Yüzyılı.
İstanbul:
Hil.
olmadığını
gösteren
ünlü
karşı örneğiyleEnmeydan
okundu.
Bu meydan
okuyuşu
Seyitdanlıoğlu,
M.
(1996).
Tanzimat
Devri’nde
Meclis-i
vâlâ.
Ankara:
TTK.
yanlışlamak için birçok girişimde bulunuldu, öncelikle başarısız olmakla birlikte
bilgi için H.
gerekçelendirilmiş
doğru
inanç gereksinimine
dördüncü
koşul eklenTanpınar,
(2001). XIX. Asırda
Türk Edebiyatı
Tarihi. İstanbul:
Çağlayanbir
Kitabevi.
di.
Ancak
Gettier’in
“bilgi”
testini
geçecek
durumların
çeşidini
bloke
edebilecek
Urfa. (1984). Yurt Ansiklopedisi, X, 7367-7389.
yeterli bir ek bulunamadı.
Nicault, C. (2001). Kudüs 1850-1948 (Çev. E. S. Vali). İstanbul: İletişim.

Zürcher, E. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
Yayınları.

12 Platon’un Devlet’inin beşinci kitabında bilgi ve inanç teorisinin yorumlayıcı tablosunun kapsamlı
araştırması de Harven tarafından verilmiştir.
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Geçtiğimiz son kırk yıl içinde Gettier’in karşı örneğine muhalif biçimde,
bilginin analizini “gerekçelendirilmiş doğru inanç” olarak desteklemenin birçok
başarısız girişimi gerçekleştirildi. Buna karşılık, Timothy Williamson alternatif
olarak, bir çeşit inanç fikrine indirgenemeyen ilkel zihinsel bir durum anlayışı
önerdi.
…bilgi ve yalnızca bilgi, kanıt oluşturur. Bu metin bu ilkeyi savunmaktadır, bu S’nin kanıtıyla S’nin bilgisini eşitler (dengeler), her bir birey ya da
topluluk için olası herhangi bir durumda S... Bu denklemi E=K olarak adlandırın.13

Williamson’ın ‘dolaysız/dolaysız bilgi’14 (knowledge first) analizinde, her ne
kadar bilgi inancın bir çeşidi değilse de, yine de inancı gerektirir15, buna rağmen:
inanç bilgiyi hedefler (yalnızca doğruyu/doğruluğu değil)… Çeşitli diğer
koşullar karşılandığı halde bilmek yalnızca inanmak değildir: Bu o durumun yeni bir çeşididir, gerçek olandır.16

Williamson’a göre, mevcut meselemizle en ilişkili olan şey, bilginin inancın bir çeşidi olmadığıdır. Bilgi, bilginin durumuyla ilgilenen herhangi birinin
inançlarından çıkarsadığımız inanç ve koşullar düzleminde çözümlenemez. Daha
ziyade, gerekçelendirilmiş sanı ilkel olarak dahi olsa zihinsel durumun tamamen
farklı bir türüdür. Bu, Platon’un ve Williamson’ın bilgi teorileri arasındaki ortak
özellik olarak üzerinde durmak istediğim, bilginin “belirli koşullardaki inanç”
olarak çözümlenemezliğidir. Aynı zamanda onların açıklamalarındaki farklılığı
da vurgulamak isterim: Devlet’tin beşinci kitabında, Platon bilginin inancı gerektirdiğini düşünmüyordu. Bilgi ve inancın daha sonraki değerlendirmelerinde
aralarındaki ilişki daha yakındır. Öyle ki gerekli koşullar karşılandığında inanç
bilgiye dönüşür.
Devlet’in beşinci kitabına göre, bilgi; görmenin duymanın bir çeşidine indirgenebileceğinden daha fazla gerekçelendirilmiş sanının bir çeşidine indirgenemez.
Bilgi ve gerekçelendirilmiş sanı iki farklı zihinsel yeti ya da melekedir. Bununla birlikte, göreceğimiz gibi gerekçelendirilmiş sanı ve bilgi, Platon’a gerekçelendirilmiş
sanının bilgiye transformundan söz etmeye izin verir. Platon’a göre gerekçelendirilmiş sanının bilgiyle ilişkisinin nasıl olduğunu anlamak için, Platon’un Devlet’in
beşinci kitabında gerekçelendirilmiş sanının durumuna ilişkin verdiği açıklamaya
döneceğiz.

13
14
15
16

Williamson (1997), s. 717.
Çevirenin notu: Platon’un epistemesi gibi deneyden edinilmeyen dolaysız bilgi kastedilmektedir.
Williamson (2000), 41-48.
Williamson (2000), 47.
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Platon bilgiye sahip olmayan ama yalnızca gerekçelendirilmiş sanıya sahip

İngiliz Ulusal Arşivi: FO 195/1720; FO 195/1883;
FO 195/1477; FO 195/1368; FO 195/
olan zanaat/sanat sevenler (algıyı sevenler)17 (the lovers of sight) ile bilgiye sahip
1932; FO 195/1976; FO 195/1305, FO 195/1369; FO 195/ 1448; FO 195/1306;
olan filozofları birbirinden ayırır:
FO 195/ 1545.
Bu,Misyoner
filozof adını
gerçekten
hak642,
edenler
ile sanata
meraklı
olanlar,
Amerikan
Arşivi:
640, 641,
643,644,
645, 646,
647, 648,
651,zanaat652, 653, 654,
karlar
arasındaki
ayrımdır.
Zanaatkarlar
güzel
sözleri,
renkleri
ve
bunlardan
655, 660, 661, 66 2, 663. Reeller.
üretilen sanat eserlerini severler. Buna karşın, onların düşünceleri güzelin
Sâlnameler:
Salname-i
Vilâyet-i
Haleb:
1320. yetersizdir. (476 a-b)
kendisini
görmek
ve sevmek
konusunda
Şer’îyye Sicili: 23 Recep 1293- 25 Şaban 1296 tarihli Urfa Şer’îyye Sicili

Platon’un tanımladığı zanaat/sanat severlerin kesin doğasını anlamak
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Ankara: TTK.
yoksundur. İnanç yanlışlıkla karışmış haliyle doğrunun izini sürer.
Şanlıurfa, Yukarı Telfidan Köyü saha araştırması.

Deringil, S. (2002). İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi ( 1876-1909) (Çev.
yalnızca
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Ginzburg,
C. (2011). Peynir ve kurtlar (Çev. A. Gür). İstanbul: Metis.
“göremez”ler:
Foucault, M. (2006). Deliliğin Tarihi ( Çev. M. A. Kılıçbay). Ankara: İmge.

Kenanoğlu, M. M. (2007). Nizâmiye mahkemeleri. Islâm Ansiklopedisi, XXXIII, 185-188.
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Kürkçüoğlu, C. (2008). Şanlıurfa 1850-1950. Şanlıurfa: ŞURKAV.

Neden zanaat/sanat sevenler kavrayamıyor? Zanaat/sanat sevenlerin, güzelliğin bilgisinin bilişsel durumuna erişmesini engelleyen şey nedir? Bunu anlamak
Ortaylı,
İ. (1983). Osmanlı
imparatorluğu’nun
En Uzun
Yüzyılı.
İstanbul:
Hil.
için zanaat/sanat
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H. (2001). XIX. Asırda Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
Nicault, C. (2001). Kudüs 1850-1948 (Çev. E. S. Vali). İstanbul: İletişim.

Urfa. (1984). Yurt Ansiklopedisi, X, 7367-7389.

17 Çevirenin notu: Burada zanaat/sanat (algı) sevenler ile yazarın demek istediği şey bilgi ve sanı

arasındaki
ayrımdaModernleşen
bilgeliği sevenlerin
yani filozofların
bilgiye
zanaat/sanat
Zürcher,
E. (1999).
Türkiye’nin
Tarihi (Çev.
Y. ulaşmalarına
S. Gönen). karşın,
İstanbul:
İletişim
sevenlerin
Yayınları.sanı düzeyinde kaldıklarıdır. Bu kullanım bilgi ve sanı arasında yapılan ayrım göz
önünde bulundurularak okunmalıdır.

18 Çevirenin notu: Yine bilgi, inanç ve sanı bağlamları düşünüldüğünde, bilgi dolayımına gönderme
yapacak biçimde kullanılmış olup ‘gerçek’ kavramıyla karşılanmıştır.
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Böyle bir kimse gerçekten uyanık mıdır yoksa rüya halinde midir? Bu bir
rüya değil midir: ister uykuda olsun ister uyanık olsun, bir şeyin benzerini o
şeyin aslıymış gibi görmek rüya değil midir? ( 476c)

Gerekçelendirilmiş sanıya sahip olan ama bilgiye sahip olmayan kişinin durumu bir rüya hali gibi tanımlanır. Platon bu durumu gerekçelendirilmiş sanıya
sahip olanın, benzerlik olmayan yerde benzerlik gördüğünü söyleyerek açıklar. Gerekçelendirilmiş sanıya sahip olan, orijinal olan ile onun kopyası olanı karıştırarak
daha büyük hata yapar. Bu, yalnızca bir tanımlama hatası değildir; aynı zamanda
ontolojik kategorilendirmede ve şeylerin bir diğerine olan ilişkisi hakkında bir hatadır. Onlar farklı bir ontoloji alanını başka bir alanla karıştırıyorlar, bu genellikle
rüya halinde olanın, rüya halinde olmayandan farklı bir gerçeklik vizyonuna sahip olduğunu gösterir. Rüya halinde olan, gerçekliğin farklı alanlarındaki varlıklar
arasındaki ayrımı söyleyemez. Karışıklık benzerler arasında olmakla birlikte, buna
kategorik olarak farklı olanlar neden olur.
Kabul edilmelidir ki, böyle bir durumda tikel çeşitliliği metafiziksel olarak
doğru bir biçimde kavrayamazlar. Onlar, kendilerini tümeller ve Platoncu anlamdaki Formlar dahil olmak üzere transandantal varlığın herhangi bir biçimini reddetmeye adamış olabilirler. Bu reddediş tekiller arasındaki temsilin Wittgensteincı
anlamdaki ilksel ilişkisi olarak benzerlik açıklamasının lehinedir. Ama burada bizim
için ilginç olan, zanaat/sanat severin bilgi yerine gerekçelendirilmiş sanı tarafından
kuşatılmış olmasından ötürü sıkıntı çekip çekmediğini doğrulamak değil, Platon
için gerekçelendirilmiş sanının bilişsel durumunun ne olduğunu ortaya çıkarmaktır. Dolayısıyla, biz Platonik ontolojinin doğruluğunu varsayacağız ve zanaat/sanat
severin durumunu Platonik ontolojisiyle olan ilişkisinde değerlendireceğiz.
Zanaat/sanat severin kafa karışıklığı durumunu anlamak için, onların hatalı
bilişsel durumunu Theaitetos’ta betimlenen çeşitteki yanlış belirleme durumuyla
karşılaştırabiliriz. Bu kitapta algılayıcı, uzaktan görünen Sokrates’i, Theaitetos olarak algılar. Bu, aynı çeşitten nesnelerin tanımlanmasındaki bir hatadır. Bu bize
gerçekliğin kavrayışının, algılayıcının durumu hakkındaki bir şeyden, onun hatalı
algısından başka bir şey söylemez. Bunun aksine, zanaat/sanat severin sergilediği
başarısızlık gerçekliğin kavrayışının eksikliğidir. Bu, hangi nesneyle ilgilendiğine
ilişkin bir hata değildir, yalnızca, bu kozmosta orada ne olduğunun eksik kavrayışını açığa çıkaran, ilgilendiği nesnenin çeşidinde bir hatadır. Platon’a göre, zanaat/
sanat severler karakteristik ontolojisiyle birlikte bütün bir gerçeklik alanını reddetmese de gözden kaçırmaktadır. Yine de zanaat/sanat sever kendi sınırlı ontolojisinin gerçekliğin bütününü kapsadığını düşünür. Onlar güzelliğin kendinde doğasını
anlayamaz ya da “kavrayamaz”:
Onların düşünceleri kendinde güzelin doğasını takip etmekte ve görmekte
yetersizdir. (476b)
Dört Öge-Yıl: 7 Sayı: 14 Aralık 2018
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Ancak karşıt açıdan bakmak adına, güzelin kendisine inanan, hem güzel
şeyleri hem de güzellikten pay alan şeyleri bilen ve bunları birbirine karıştırmayan insan rüyada mıdır yoksa gerçek yaşamda mı? (476c-d)

Bilgeliği seven, filozof, zanaat/sanat severlerden farklıdır, çünkü onlar bilişsel durumlarının nesnelerini tekilleştirmekte başarılıdırlar. Filozof Formların var
olduğunun ve dünyadaki nesnelerin Formlardan pay aldığının farkına varır. Bu
durum (476c) dünyadaki nesnelerin, Formların kopyaları olduğu anlamına gelir ve
filozof şeylerin söz konusu iki sınıfını ayırmayı başarabilir. Böylece filozof Formların varlığının çeşidinin ne olduğunu kavrar. Bunun aksine, zanaat/sanat severlerin
böylesine varlığın çeşidini ya da onların ilgili doğaları arasındaki farkı kavrayamadığını görüyoruz. Bu, Platon’da bilgi ve gerekçelendirilmiş sanı arasındaki farkın
temeli olarak ele aldığım şeydir:
Böylece onun [bilgeliği sevenlerin, filozofların] düşüncelerini bilgi, diğer
kimsenin [zanaat/sanat severler] düşüncelerini ise sanı olarak adlandırmakta haklıyız. (476c)

6. Gerekçelendirilmiş Sanının Bulanıklığı (Dimmes),
Nesnelerin Doğasının Belirsizliği ve Dilin Yetersizliği
Benim yorumumdaki argümanda bir gerginlik ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Bir yandan, filozoflar Formların ve onlardan pay alanların -deneyimimizin
nesneleri- bilgisine sahip olarak sunulur, oysaki zanaat/sanat severler ikisinin de
bilgisine sahip değildir. Aslında onlar yalnızca çokluğun karışık kavrayışı olan gerekçelendirilmiş sanıya sahiptir. Diğer yandan, bilgi yetisinin nesnelerinin gerekçelendirilmiş sanı yetisinin nesnelerinden farklı olduğu iddia edilir; çünkü onlar
farklı yetilerdir. Buna göre; bilginin nesneleri yalnızca Formlardır. Oysa gerekçelendirilmiş sanının nesneleri yalnızca deneyimin çoklu nesneleridir. Kısacası gerilim, farklı nesneleri19 olduğu iddia edilen yetiler olarak açığa çıkar. Filozofların
Formların ve onlardan pay alan gerekçelendirilmiş sanının nesnelerinin bilgisine
sahip oldukları iddia edilir.
Bu gerilimin var olduğuna inanıyorum. Bununla birlikte, söz konusu gerilim Platon’un tanımladığı ve yüzleştiği metafiziksel problem hakkında öğreticidir.
Problem, gerekçelendirilmiş sanı yetisinin doğası ve onun nesnelerinin doğası olmak üzere belirsizliğin iki çeşidi olmasıdır.
Platon’un gerekçelendirilmiş sanı yetisinin doğasının belirsizliğini tanımlama yolu rüya metaforu (yukarıdaki alıntıya bakınız) ve karanlık metaforu aracılığıyladır:
19 477d4, 478a12-b5 metinlerini nesnelerin farklı sınıflarından ziyade, farklı nesneleri iddia eden
olarak okuyorum.
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Bu durum, koşullar, perspektif ya da bağlam nedeniyle gerekçelendirilmiş
sanının nesnelerinin görünüşüne ilişkin bir sorun değildir. Aksine bu, varlığın öyle
olmasının sorunudur. Aslında, çokluktaki şeylerin her biri, iki karşıtın herhangi
birinden pay alıyorsa, her iki karşıttan da pay alır. Şeylerin daima her iki karşıttan
da pay almalarının gerekliliğini zaten açığa çıkardık. Dünyadaki şeyler yalnızca
Formların kopyalarıdır. Dünyadaki şeyler kusurlu olarak Formlardır, çünkü onlar
yalnızca Formların kopyalarıdır. Alexander Nehamas şöyle ileri sürer: “Platon için
kopya olmak modelle karşılaştırıldığında, “yetersiz gelmesi” ya da kusurlu olmasıyla
aynı şeydir. Kopyaların kusurlu ya da yetersiz olmasının nedeni mükemmel özellikleri içerme biçimleridir.20” Bu bizim onlarla bilişsel ilgimizin doğasının karakterinden ziyade, çokluğun yapısının doğasının karakteridir.
Yukarıda aktarılan pasaj, bize çokluk hakkında daha fazla bilgi verir. Bu pasaj aynı zamanda Platon’un şeyler, dil ve zihin arasında gördüğü ilişki biçiminin de
göstergesidir. Dil, nesnelerin karakterize edilmesi için kullanılır. Örneğin, a adildir,
b güzeldir, c dindardır gibi... Eğer nesneler daima her iki karşıttan da pay alıyorsa,
bu ifadelerin amacı nedir? Bu açmazın çözümü basitçe her iki karşıta da her zaman
değiniliyor olması olabilir: a adildir ve adil olmayandır; b güzeldir ve çirkindir: c
dindardır ve dinsizdir, vb. Bu durum, birinin görüş nesnelerinin doğası hakkında
doğru önerme kurmasına olanak tanıyabilir mi?
Ben inanmıyorum. Karşıtların birliği çokluğun doğasının tanımlanması
olarak görünür, ama Platon’da da olduğu gibi, basit bir refleksiyon böyle olmadığını bize gösterir. Adil bir kişiyi düşünelim. Bu kişiyle ilgili olarak uygulanacak
metodun açıklamasıyla, adil olmayan kişiyle ilgili olarak uygulanacak metodun
açıklaması tamamen aynı olacaktır; her biri adildir ve adil olmayandır. Bu, bütün
durumlar için aynıdır. Bununla birlikte, iki adil kişinin nitelikleri arasında bile büyük fark vardır. Birisi, aynı betimlemeyi daha adil olan kişi için kullanmaya devam
ederken, nasıl olur da daha az adil olan ve adil olmayan için de kullanabilir?
Platon, çokluğun doğası hakkındaki kötümserliği ifade eder. O şöyle söyleyecek kadar ileri gider:
Çokluktaki herhangi bir şey, hem bir kimsenin söylediği şey hem de o kimsenin söylediği şeyden daha başka bir şey midir? Evet, sanki iki anlamı olan
sözler gibi ya da belki çocukların bilmeceleri gibi iki anlamlıdır… Var da
diyemeyiz, yok da diyemeyiz. (479b-c)

Çokluk hareketsiz bir biçimde var olan ve var olmayan değilse, çokluğun
doğasına ilişkin olarak Herakleitosçu radikal bir akış var gibi görünüyor. Burada
Platon’un neden böyle düşündüğünü veya nesnenin bu şekilde olmasını sağlayacak
şeyleri incelemeyeceğim. Platon’un çokluktaki nesnelerin doğasında bulduğu aşırı
belirsizlikleri ifade edeceğim.
20 Nehamas (1975) 109.
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gerekçelendirilmiş sanının nesnesidir? Benim iddiam, bu çatışmanın Platon’un
Devlet’in beşinci kitabındaki bilgi açıklamasının literatürde dikkat çekilmemiş
olan ancak biçimlendirici rol oynayan başka bir özelliğini anladığımız zaman sönükleştiğidir.
Platon, bir nesnenin ontolojik durumu ve o nesnenin doğası arasındaki fark üzerinden hareket eder. Bir nesnenin ontolojik durumu bir Formun, ya da
Formlardan pay alanların durumu olabilir. Bir nesnenin doğası incelenen nesnenin karakteridir; örneğin güzel, adil ya da dindar olmak gibi. Bir nesnenin doğası,
Formlarda görüldüğü üzere belirli ve değişmez olabileceği gibi akış halinde de
olabilir. (Platon’da gördüğümüz bu terimin kullanımı, belirsizliği ve değişkenliği
yakalamak için deneyimin çoklu nesneleriyle ilişki kurar). Platon Devlet’in beşinci
kitabında, filozofların dünyadaki çoklu nesnelerin bilgisine niteliksiz bir biçimde
sahip olmadıklarını söylemez. Onun söylediği şey, filozofların Formları, onlardan
pay alanlardan ayırt edebildikleridir (476c9-d7). Filozofların bildiği şey, Formların
ontolojik durumunun ne olduğu (476a2-8) ve her bir Formun doğasıdır (479e79 ile 477a3, 478b3). İkisi, yani nesnenin ontolojik durumu ve doğası, bu nesneler için tekilleştirme ölçütlerini sağlar. Dahası, buna ek olarak filozofların bildikleri
şey Formlardan pay alanların ontolojik durumudur (476c9-d7). Bununla birlikte,
filozofların çokluğun doğasını bildiği hiçbir yerde iddia edilmemiştir. Çokluğun
doğasının belirsiz, değişken olması nedeniyle onlar, onun doğasını bilemiyorlar.
Peki, filozoflar çokluğu biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Bilgi yetisi gerekçelendirilmiş
sanı yetisinin nesneleriyle örtüşen nesnelere sahip midir? Cevap ne “evet” ne de
“hayır”dır. Filozoflar çokluğun bir yönünü bilirler, ama diğer yönlerini bilmezler.
Filozofların çoklukla bilişsel bağlantıları, onların doğasını bilemeseler de
çokluğun herhangi bir üyesini ayırt etmesini sağlar. Bu Platon’un çalışmasında, filozofların çoklukla olan minimum bilişsel bağlantısı “gerekçelendirilmiş doğru inancın bilgi olması” için geçişi sağlayan temel olacaktır; çünkü bu oluşun ve deneyimin
dünyasında filozoflara tutunma noktası sağlar. Benim iddiam, çokluğun bilgisini
edinmek ve eksik olan şeyin anlaşılması için epistemolojik/metafiziksel temelin
Devlet’in beşinci kitabındaki argümanda gerçekleştirildiğidir. Bu argümanın bize
gösterdiği filozofların çokluğu ayırt etmek, betimlemek için yeterli bilişsel erişime
sahip olmalarına karşın, çokluğun tekilleşmiş açıklamasına, yani, onlara çokluğun
doğasına bilişsel erişimi sağlayan açıklamaya, sahip olmadığıdır.

7. Bilgi ve İnanç Teorisinden Ortaya Çıkan
Devlet’in beşinci kitabında bulduğum bilgi ve inancın pozisyonuna ilişkin
olarak bir taslak vermek ve bu pozisyonun Platon’un çalışmasında nasıl geliştiğini göstermek faydalı olabilir. Devlet’in beşinci kitabında Platon bilgi ve gerekçelendirilmiş sanının, görmek ve duymak kadar aralarında fark olan iki farklı
bilişsel yeti olduğu düşüncesini araştırır; onların işleyişi de nesneleri de farklıdır.
Dört Öge-Yıl: 7 Sayı: 14 Aralık 2018
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üzerinde farklı işler. Değişmekte olan gizli doğalı nesneler üzerinde yanılabilir bir
biçimde gerekçelendirilmiş sanı olarak işlev görürken, doğru üzerinde, (yanılma
payı olmaksızın, gerçek bir biçimde) değişmeyen saf varlıklarda bilgi olarak işlev
görür. Bu bilişsel yeti, görüde olduğu gibi, farklı koşullar altında farklı bilişsel yeti
olarak işler. Platon’un bilgiyi bir tür inanç olarak açımlamasına izin veren şey budur.
Eğer bilgi ve inanç aynı yeti ise, bu yetinin inanç yerine bilgi olarak çalışmasını
sağlamak için gerekli olan “açık görü” için doğru, olanaklı koşullardır. Bu, inançdurumlarını bile bilgi-durumlarına dönüştürebilir. Bilgi için doğru koşullar, bilişsel
gücün nesnesinin tekilleşmiş hesabı temin edilerek sağlanır ki, bu belirsizliğin karanlığına ışık tutularak onun doğasını açığa çıkarır. Elbette ki bu, çokluğun tekil
açıklamasının sağlanmasının imkansız olduğunu açığa çıkarabilir. Çokluğun doğasının belirsizliği ve değişkenliği, onların tekilleşmiş açıklamalarının önünde engel
teşkil edebilir. Bu durumda onların bilgisi mümkün olmayacaktır. Platon doğru
inancın ve onun bilgiye dönüştürülmesinin böylesine tamamlayıcı tekilleşmiş açıklamasını araştırır. Genellikle Platon için çokluğun bilgisi, onların doğasının tekilleşmiş açıklamasını temin etmekte, onların algılanmaları (Theaitetos, 201b7-8)
nedeniyle ya da onları fark etmenin bir başka yoluyla mümkün olduğu kadarıyla
mümkündür.
Theaitetos’ta, Platon doğru inancı bilgiye dönüştürecek olan yeterli
“açıklama”yı (logos) bulmak için çaba göstermektedir. Onun önerisi, muhtemel bilgi nesnelerinin alternatif tekilleşme kriterini araştıran yapısal açıklamadır. Platon,
doğru inancın nesnesini basit bileşenlerine analiz eden (201e); bileşimini belirten (202b7); öğelerini veren (206e7-207a-1); ayırt edici özelliklerini tanımlayan
(20208c7-8) bir açıklama düşünür. Platon bunlardan tam anlamıyla memnun olmamakla birlikte, bu onun bir yenilgi gibi görünmemektedir.

8. Nesnelerin Teleolojik Tekilleşmiş Açıklaması
Bitirirken, tamamen onun tarafından geliştirilmemiş olsa da, yalnızca
Platon’un sistemi içinde mevcut olan, bilgiyle ilgili olarak tekilleşmenin daha ileri
bir boyutu olan teleolojik tekilleşme açıklamasından söz edeceğim. Bu, Platon’un
Güneş Metaforu’ndaki (Sun Simile) tümelin teleolojik açıklamasının bir kombinasyonundan ve diyalektiğin var olduğu konusundaki soruşturmalardaki rolünden
kaynaklanır. Platon, Güneş Metaforu’nda, İyi İdeası’nın (formunun), şeylerin evrendeki gibi olmasının nihai nedeni olduğuna ve neden onun hakkında bilgi sahibi
olabileceğimize işaret eder:
Bilinen şeyler de iyi sayesinde bilinir olurlar. Onların var olmaları iyiye bağlıdır. Dolayısıyla iyi, bir varlık olmaktan çok, daha güçlü ve aydınlatıcı bir
kaynak olarak konumlandırılır. (509b)
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