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Felsefe tarihinde her dll§Llnce tutumu, kendine has 

ara§tirma ve anlama ~er~evesine sahiptir. Bu ~er~eveyi be

lirleyen, felsefi tutum ve gi:irll§Un genel kavramlar1, ger

~ekligi algilama bi~imi ve b.ilgisinin s1n1r lar 1d1r. Ara9-

t1rma ve anlama ~er~evesinin s1n1r1n1ysa ele ald1g1 serular 

~izer. Her du9Unce ve felsefe tutumu i fadesini getirdigi 

~i:izllmlerden ~ok, ilgi duydugu ve yaneldigi serularda bulur. 

Felsefi bir gi:irll§On, hatta felsefe tarihinde belirli dane

min temel dll§Unce azellikleri, ortaya koyulan sorularda 

gizlidir. Bu nedenle, bir filezofu yahut bir felsefe di:ine

mini anlamanin yolu, ancelikle temel sorularini incelemekten 

ge~melidir. Platen felsefesinin, Bati dll9Unce tarihi i~in

deki i:incelikli yerini, kimi zaman ~i:izUmlerine kar§1 ~ikila

rak da els a, Bat1 felsefesinde ikibin yildan fazla zaman

dir tarti§ilmaz bi~imde sahip aldugu onemi, bu felsefenin 

getirdigi gi:izumler ve kurdugu kavram sistemine eldugu kadar 

ele ald1g1 sorunlardaki isabete de bagliyeruz. Platen' un, 

ertaya att1g1 serularin belirledigi ufuk i~inde ara§t1r1lma

d1k9a, anla§ilamayacagi gi:irll9undeyiz. Ancak, ate yandan, 

ge9mi§ di:inemlere ve ge~mi§ di:inemlerin f ilezoflarina yi:inelik 

aragtirma, anlama ve yorumlama ~abalari, ~ra9t1rmac1n1n 

du9Unce ufkuna ai t serulara da sahiptir. Ba9ka bir si:iyle

yi§le, her anlama ve yarumlama etkinligi, inceledigi garll9-

leri bir anlamda kendi kavram ~er~evesi ve anlayi§ina gore 

deger lendirir. Bu nedenle her yarumlama 9abas1, kendi du

§Unce i:izelliklerini, sorularini ve ayn1 zamanda anlama ek

sikliklerini beraberinde getirir. 

Dzellikle ge~mi§ di:inemlerin f ilezaflar1n1 yerumla

manin, iki yi:inlU 9abay1 gerektirdigi garugUndeyiz. Filazefu 

aragt1r1rken, anun sahip eldugu dll§Once ger~evesini ve 

gartlar1n1 goz ard1 etmemek ve kendi dU§Unce dunyamizdaki 
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yeri ve onemini a~iga ~ikartmaya dikkat etmek bu yerumlama 

~abas1n1n iki yonUnU elw~turmaktadir. Ba§ar1l1 anlama ve 

yerumlama gal19mas1, bu iki y~n arasinda uygun denge kurma

ya bagl1d1r. Ba§ka bir deyi§le, gegmi§ dtinem filezefunu 

yerumlamanin ta§1d1g1 gu~lukler, f ilezefun dU§Once ufkunu 

belirleyen serunlar ile yerumcunun bak1§ a~1s1n1 belirleyen 

serunlar arasinda kurulmas1 gereken dengeyle a§ilabilir. 

~al1§mam1z a~1s1ndan, Platen'u· kendi dU§Unce dUnyas1n1n 

s1n1rlar1 igerisinde ara§t1rmad1k~a, du§Uncemizdeki yerini 

de ertaya keyamayacag1m1z gtirU§Ondeyiz. Oiger yon den, Pla

ten 1 u dU§Unce ger~evemizde yerumlamak, enu kendi serular1-

m1z degrultusunda yargilamak anlamina gelmemelidir. Bu ba

kJ.§ a~1s1ndan hareketle, galJ.§mam1z1n yontemi ilk elarak 

Platen 1 un serularindan ye la gikarak, felsefi tutumunu ve 

soylemek istediklerini, kendi dU§Once ufkumuzun belirledigi 

s1n1rlar iginde anlamak ve yerumlamak elacaktir. Bunu ya

parken, Platen'un b1rakt1g1 metinler uzerinde yegunla§agiz. 

GorU§Gmuzce, her felsefe tutumu, dile getirildigi metinler

de ya§ar. Bu nedenle, galJ.§mamizda Platen'un felsefi du9un

celerini ifade ettigi dialeglardan anlamaya ve yerumlamaya 

gal19acag1z. Dialeglar ile Platen felsefesini ozde§ kabul 

ederek, Platen hakk1ndaki taniklara ikinci dereceden on em 

vererek, enun Akademi 1 de vermi§ eldugu ve dialoglarda ken

dini gtistermeyen gorG§lerini, konumuzla can al1c1 bi~imde 

ilgili elmad1kga dikkate almayacagiz. Dialeglarin, rahat 

bir Uslupla yaz1lm1§ elmakla birlikte, belirli bir dUzen ve 

sisteme sahip eldugunu ve estetik yap1 ile felsefi i~erigin 

ig ige ge~tigini dG§llnmekteyiz. Kald1 ki, galJ.§mam1z1n kenu

su ag1s1ndan Platon dialeglar1n1n, ileride daha a~ik elarak 

gtisterilecegi gibi, si.lreklilik ve bi.lti.lnli.lk gtisterdigi ka

naatini de ta§1maktay1z. 

YUzy1l1m1z1n ba§J.nda yap1lm19 felsefe gal1§malar1 

sayesinde Platen dialeglar1n1 s1n1flama imkan1n1 elde etmi§ 

bulunuyoruz. Platen' un, higbir dialogunu ba§tan son a tek 

bir felsefe sorununun incelenmesine ayirmamakla birlikte, 



belirli sorunlari butunluk igerisinde degi§ik dialoglarda 

ele ald1g1 one surUlebilir. Zeller, Burnet, Taylor ve 

Shorey gibi yorumcular tarafindan da belirtildigi uzere 

Platen, felsefe gali§malarini ba§langigtan itibaren belirli 

bir sistem gergevesinde ortaya koymu§tur. Kanaatimizce, 

Platen, ayni felsefe sorunlarina degi§ik donemlerde farkli 

gozum ve agiklamalar getirmekle birlikte, kendi dli§lince 

ufkunun belirledigi temel so~ulari ilk dialoglarindan iti

baren degi§tirmemi§tir. Bununla birlikte, Platen 

felsefesini olup bitmi§ bir yapi olarak degil, belirli fel

sefe sorunlari gergevesinde geli9tirilen, onarilan bir yapi 

olarak gormek gerekir. Bu yap1n1n temelinde de Idea ogreti-

si bulunur. Platan felsefesinin temel sorunlar~ 

Idea ogretisinin gizdigi mantik s1n1rlar1 iginde ele alin

madikga, dogru olarak yorumlanamayacagi gorli§lindeyiz. Bu 

nedenle, Idea ogretisinin Platon felsefesinin butunlUgU 

iginde sureklilik gosterdigini dli§linuyoruz. Vine bu ogreti 

tarafindan belirlenen mantik s1n1rlar1 ile Platon tarafin-

dan ortaya 

dogrudan bir 

konulmu§ 

iligki 

temel f elsef e 

bulundugunu one 

gergek goz onunde bulundurulmadiki;a' 

sorulari arasinda 

surUyoruz. I§te bu 

gali§mamizda ele al-

d1g1m1z sorunlarin surekliligi ile kal1c1l1g1na yonelik temel 

inancimiz anla§ilamaz. 

~ali§mamizin ana amaci, Platon felsefesinde dil ile 

geri;eklik arasindaki ili§kinin dogasini ara§tirma konusu 

yaparak Platon'da "anlam felsefesi"nin olup olmad1g1, 

soru9turmakt1r. Bizim gorU§UmUzce dUnyayi anlamanin ve 

anlamlandirmanin yolu, dil ve dli§linceden geger. Dnemli 

insan etkinligi olarak felsefe de, anlam verme gabalarinin 

yap1s1n1 ve dogasini ara§tiran bir ugra§idir. Ancak, gali§

mamizda an lam kavrami, "Haya tin anlami nedir?", "Ins an ol

manin anlami nedir?" turUnden sorularin geni§ kus;atiminda 

degil, "Adlarin anlami nedir?", "Dnermenin anlami nedir? 11 

sorularinda ortaya gikt1g1 bigimiyle inceleme konusu yap1-

lacakt1r. Kisaca soylersek, yalnizca dille ortaya koyulan 



ifadelerin anlamina, daha degrusu dil ile gergeklik ili§ki

si ag1s1ndan anlam kavramina yaklagmaya gal1gacag1z. Bir 

bakima amac1m1z, dUnyanin kendini degil, dUnya hakkinda ke

nugan onermelerin anlaml1l1g1 ile s1n1riar1n1 Platen felsefesi 

agisindan ara§tirmak elacaktir. 

Felsefe serularinin ilgi edagi, Platen 1 dan once 

Sekrates ve Sefistlerin tak1nd1g1 felsefi tavirla birlikte, 

dUnyanin yap1s1n1 ve dogasini agiklamaktan uzaklagarak, 

dUnyayi agiklayan ve tasvir eden yapilarin dogasi ve anla

mina yonelmi§tir. Bu yonelme birlikte, felsefi sorularin 

amaci, artik fizik dUnyanin ne oldugunu degil, bu dUnyanin 

nasil bilinebilecegini ve anlamli olarak nasil tasvir edi

lebilecegini ortaya gikarmak olmugtur. DU§Unce tarihinde 

ilk kez bu donemde, gergekligi dile getiren i fadeler ile 

onermelerin anlami ve dogrulugu, dil ile gergeklik arasin

daki ili§kiler tarti§ma konusu k1l1nm1gt1r. Platon felse

fesindeyse dil, gergeklik ve anlam sorunlarinin, bu gal19-

man1n konusunu olu9turacak kadar yogun ele al1nd1g1 gorU-

9Undeyiz. Dzellikle, 11 Euthydemos 11 , "Kratylos 11
, 

11 Theai tetos 11 

11 Sofist 11 , 
11 Devlet Adam1 11 , 11 Parmenides 11 dialoglari ile 

11 7.Mektup 11 da belirli bir bUtUnlUk ve sUreklilik iginde or

taya gikan dil ve anlam gorU9lerini inceleyecegiz. Bu nok

tada, gal19mam1z1n Platon felsefesini bUtUn ku9at1m1nda 

ara9t1r1p yorumlamak iddiasini ta91mad1g1n1 da vurgulamak 

istiyoruz. Platon'un yukarida sayd1g1m1z eserleri gergeve

sinde ortaya gikan dil ve anlam gorU§lerini inceleyecek ve 

yine bu dialoglar ile 11 7. Mektup 11 da kendisini gosteren dil 

kavrayJ.§J.nin tutarli ve bUtUnlUklU oldugunu kanitlamaya 

gal19acag1z. t;ali§mamiz, yukarida belirttigimiz ana amag 

dogrultusunda Platon'da "Dil ve gergeklik arasindaki ili§

kinin dogasi nedir?", "Gergekligi tasvir eden onermelerin 

anlami nedir? 11
, Anlam ile Idealarin ili§kisi nasil kurul

mu9tur?", "Anlamli konugmalarin s1n1r1 ile felsefe arasinda 

nasil bir ili§ki vard1r? 11
, 

11 Dilin tasvir ettigi gergeklik 

nedir?" sorularini ara9t1rma konusu yapacaktir. Dzetlersek, 
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amac1m1z, Platen felsefesinde dilin mantik yap1s1 ile ger

i;ekligin mantik yap1s1 aras1ndaki ili§kiyi incelemek, ve 

dilden yela i;1karak gergekligin yap1s1n1 ara§t1r1p ara§t1-

ramayacag1m1z1 meydana g1kartmak elacaktir. 

Temel amac1m1z degrultusunda, i;al19mam1z1n I.BolUm' 

Unde Platen'un felsefe ufkunu kavramak istedigimizden, on

celikle Platen tincesi dil ve anlam kenusundaki yakla91mlar1 

ara§tirma kenusu kilmJ.§ bulunuyeruz. Bu bclLimLin ikinci ve 

LigUncLi kesimlerinde genel elarak Platen'un dil ve anlam ke

nusundaki gcrU9leri ele al1nm1§t1r. Vine saz kenusu btilLim

deki amac1m1z, Platen oncesi ile Platen'da dil, anlam, ger

geklik ve felsefe aras1ndaki ili§kilere yonelik i;al19malar1 

sergilemektir. 

II. Btilllm I de' Platon I un ad ogretisi Ve bu ogretide 

adlar1n anlam1 ve adlar ile nesneler aras1ndaki ili§kinin 

dogasi, "Kratylos" dialogu temelinde Pl a ton ve Hermogenes 

ve Platen ile Kratylos arasindaki gorLi§ farklar1; ve dogal 

olarak uygun ad ile dogal olarak dogru ad arasindaki fark

lilik konu edilecektir. Bu bolLimGn temel amaci Platon' un 

"Kratylos" dialogundaki dil ve anlam konusundaki gtirG9leri 

ile "7. Mektup" daki gorU9ler arasinda bir sLireklilik ve 

bUtLinlLik eldugunu kanitlamak elacaktir. 

III. BolGm 'de, Platen' un anlam felsefesinde onerme

lerin dogrulugu ile anlam1n1, onermeler ile Idealarin ili§

kisini, gergekligin yap1s1n1, zihinde kurulan geri;eklik ile 

dilin mant1k yap1s1 aras1ndaki ili9kileri inceleyecegiz. 

Qal19mam1zda kar91la§t1g1m1z en onemli gGglLik, 

Platen' da dil ve gergeklik ili9kisi ag1s1ndan anlam kenu

sunun, Platon yorumcular1nca bag1ms1z bir ara§t1rma alanl. 

olarak ele al1nmam19 elmas1ndan kaynaklanmaktad1r. Ancak 

kimi Platen yerumcular1, Platon hakkindaki i;al1§malar1nda, 

ozellikle de dil gorLi9leriyle ilgili dialaglar1n 
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incelemesinde, anlam sorununa deginmi§lerdir. Ross, 

Cherniss, Taylar, Cornford gibi yorumcular anlam kanusunu, 

Idealar duzeyinde ele alm1§lard1r. Bizim a~1m1zdan da, 

idealar ogretisi gaz anunde bulundurulmadan, dil ve gergek

lik ili§kisi a~1s1ndan anlam sorununu inceleme konusu yap

mak alduk~a gugtur. Biz bu gu~lugu kabul etmekle birlikte, 

anlam konusunun Platon 1 da bag1ms1z olarak incelenebilecegi

ni gostermek istiyoruz. 



I. BtiLUH 

FELSEFE VE ANLAM 
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1) PLATON ONCESINDE OIL VE ANLAM 

Dilin dagas1na ili§kin felsef i ara§t1rmalar1n koke

ni varl1g1n dagas1 ve yapisi.na ili§kin ara§tJ.rmalar kadar 

eskidir. Felsefi uyanJ.§ dilde ve dille artaya i;1km1§t1r. 

Varlik hakk1nda gorU§lerini artaya kayan ilk filazaflar 

dili, dU§Uncenin zarunlu ko§ulu alarak gormi.l§lerdir (1). 

Felsefe oncesi donemlerde insan zihni ii;in "dUnya ..•• can

s1z veya dilsiz bir§ey almay1p i§itilebilen, anla§ilabilen 

bir geydir. Bu nedenle dagan1n gi.li;leri, eger kendilerinden 

uygun §ekilde istenirse yard1mlar1n1 esirgemezler. Hii;bir 

§BY bUyi.lli.l sozci.lge kar§J. duramaz. carmina vel caela passunt 

deduce re lunam ( Ilahiler gokten ay1 bile indirebilirler)" 

(2). Tabiat1n sihirle ve mi talaj ik unsurlarla ai;iklanmaya 

i;al1§1ldigi donemlerde sozci.lk, bir i§aret yahut nesnenin 

temsili ve geri;ekligin ruhsal sembali.1 alarak degil, bizzat 

geri;ekligin kendisi alarak gori.llmi.l§ti.lr. Sihir ve mitolojik 

tasavvurlarla ku§at1lm1§ insan bilinci ii;in sozcUk ve nesne 

aras1nda ruhsal bir bag mevcuddur. Bu bak1mdan sozi.ln sihir

li gUcUni.l denetim alt1na alan ki§i nesnelerin de denetimini 

ele gei;irebilirdi. Sozci.lk ile nesne aras1nda varaldugu 

dU9Uni.llen sihirli ili§ki, daha sanraki donemlerde Namina si 

nescis, Perit et cagniton rerum (Adlari bilen nesneleri de 

bilir) ozdeyi§iyle Kratylos'un gorU§lerinde kendini yeniden 

gosterecektir. "Fakat, dogaya bi.lyi.lli.l sozcUk araciligiyla 

bayun egdirmek umutlarinin tUmU ba§a i;ikm1§tl.. Arna bunun 

sonucu alarak insan, dil ile geri;eklik arasindaki ili§kiyi 

daha ba§ka bir J.§J.k alt1nda gormeye ba§ladi. SozcUgUn bUyU

sel i§levi artadan kalkml.§ ve yerine anlambilimsel i§levi 

gei;mi§ti. SozcUk artik giz dolu gUi;ler ta§imiyordu; artik 

dagrudan dagruya fiziksel ya da daga i.lsti.l bir etkisi yaktu. 
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Nesnelerin dagas1n1 degi§tirmedigi gibi tanr1lar1n veya de

manlarin istencini de zarlayamiyardu. Bununla birlikte a 

(sozcUk), ne anlamsiz ne de gUc;sUzdU. Yani yalnizca bir 

Flatus vacis ( ba9 bir ses), salt bir hava solugu degildi. 

Arna kesin tizelligi fiziksel olmayip mantiksal oz yap1s1yd1. 

Fiziksel ytinden stizcUgUn gUc;sUz aldugu tine sUrUlebilir, 

ancak mantiksal ytinden o, daha yUksege gerc;ekten en yUksek 

yere c;1kart1lm19t1r. Lagos (s9z) evrenin ve insan bilgisi

nin ilk ilkesi olmu§tur"(3). 

Felsefe tarihinde ilk kez Herakleitas, fizik dUnya

yi ac;1klaman1n ve anlamanin ilkesini maddi bir unsurda 

degil, mantiga ve anlama dayali bir ilkeyle temellendirmek 

istemi§tir. Herakleitos 1 a gore evreni anlamanin ve yarum

lamanin ilkesi insan dUnyasinda bulunur (~). Insan ise 

but Un anlam1n1 ve tizelligini dU§Unce ve dilde bulur. "Bu 

nedenle evrenin 1 anlam1-n1 1 kavramak is ti yo rs ak, konu§manin 

ne anlama geldigini anlamamiz gerekir 11 ( 5). Heraklei tas 1 un 

dU§Uncesinde Logos (dil ve dU§Unce) bUtUn insanlarda ortak

tir (Herakleitas fr2). Herakleitas 1 a gtire herkese artak 

clan Lagos, evrensel bir ilke alup insan zihninin dar 

kal1plar1yla s1n1rland1r1lmam19t1r (6). Akilla kanu9mak is

teyenler, Logos 1 a uymal1d1r. ( Heraklei tos fr 114). Herak

lei tas 1 un felsefesinde Logas'un, evrensel ilkenin sesine 

kulak veren zihin, evreni ve fizik dUnyayi ac;iklar ve ya

rumlar. Herakleitas'un gtizUnde dil ve zihin arasinda yapica 

bir ayrim gtizetilmemi9tir (7). Stiz (La gas) Heraklei tas 1 da 

sonsuz ve bozulmaz bir gUce sahiptir. Gerc;ekligin birligi 

ve dUzenliligi, stizUn (Logos} anlamsal gUcU ve birligi Uze

rinde in§a edilmi§tir. Heraklei tas 1 a gi::ire dil, dU9Unce ve 

gerc;eklik arasinda kapmaz bir bag vardir. Fakat Herakleitos 

dil ile gerc;eklik arasindaki ili§kinin dagas1n1; dilde ger

c;ekligin nasil temsil edildigini ac;iklamadan birakm1§t1r. 

Dte yandan, Herakleitas 1 da si::izcUkler anlamca bir gUce sahip 

almalarina ragmen, si::izcUk ile an lam arasinda ne tUr bir 

ili§ki oldugu da ac;ik degildir. Milattan i::ince Be9inci 

yUzyilda Eski Yunan Felsefesi, Heraklei tas 1 un ac;iklamadan 
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b1rakt1g1 nesne ile sazcllk ve nesne ile anlam aras1ndaki 

ili9kileri iki farkl1 bigimde ag1klamaya gal19acakt1r. 

8e9inci yllzy1lda ba9layan dille ilgili tart19mala

r1n beslendigi ikinci kaynak Parmenides 1 in garll9lerinden 

dogmu9tur. Parmenides 1 e gore varl1k ile dll9Unce azde9tir. 

DU9Unmek varolan1 dll90nmektir; varolmayan ne dll9Unulebilir 

ne de dile getirilebilir. Parmenides, varl1g1n s1n1r1n1, 

du90ncenin s1n1r1 olarak belirlemi9tir. Parmenides 1 de 

du90ncede ortaya gikan varl1g1n s1n1r1 ayn1 zamanda dilin 

de s1n1r1d1r. Parmenides'in garu90nde dilin s1n1r1 ile var

l1g1n s1n1r1 azde9tir. Konu9mak, varolan hakk1nda konu9mak

t1r. Parmenides'in du90ncesinde konu9mak ya varolan1 sayle

mektir, yani dogruyu konu9makt1r ya da varolmayan1 sayleme

ye gal19makt1r, yani anlamB1z konu9makt1r. Parmenides, 

konu9man1n ya dogru ya da anlams1z oldugunu iddia etmi9tir. 

Parmenides 1 in gazunde yanl19 konu9mak varolmayan1 dile 

getirmektir, varolmayan1 dile getirmek de anlams1z olan1 

soylemektir. Parmenides 1 de her ad1n gergek olan bir ta91y1-

c1si vardir. Dogru onerme, ta§iy1cis1 yahut i9aret ettigi 

gergek nesnesi olan adlardan olu9ur. I9aret ettigi gergek 

nesnesi olmayan adlardan kurulu onermeler anlams1zd1r. Fel

sefe tarihinde anlamli konu9malar ile anlams1z konu9malar 

arasindaki s1n1r1 ilk i;:izen filozof Parmenides olmu9tur. 

Parmenides 'e gore du9unulebilir olan her §ey anlaml1d1r; 

anlaml1 olan her konu9ma varl1g1 dile getirir Parmenides'in 

dil felsefesi tart19malar1na dart onemli katk1s1 olmu9tur : 

(1) Ilk kez Parmenides anlamli konu9malar ile anlamsiz ko

nu9malar arasindaki s1n1r1 gizmeye gal19m19t1r. (2) Her 

ad1n geri;:ekbir ta91y1c1s1 olmasi gerek~igini ileri surmu9-

tur. (3) Varolmayan1 dile getirmenin imkans1z oldugunu, 

dolay1s1yla yanl19 onermelerin olanaks1z oldugunu d090nm09-

tur. ( 4) Ad1n anlamanin, i9aret edilen nesne oldugunu ima 

etmi§ ve dilin gergekligi dogru olarak tasvir edebilecegini 

ileri surmu9tur. 



10 

Herakleitos ve Parmenides'in doneminde felsefi dO

§OnO§ hen Oz if ade (Logos) ile i fadenin di le getirdi g i du

§Onceyi, yani anlami birbirinden ayirdedecek seviyede 

degildi. Ne Herakleitas ne de Parmenides ifade ile anlamin 

birbirlerinden ayirdedilip edilmemesini soz kanusu yapma

m19lard1r (B). i;unku her iki filazof da dil ile varlik ve 

dil ile dll§Once arasinda zorunlu, dogal bir ili§ki oldugu

nu, hatta bunlarin birbirlerinden ayr1 olmad1klar1n1 dO§O

nuyarlardi. Heraklei tas ve Parmenides dil ile varlik yahut 

ad (anama) ile anlam (semaina) arasindaki ili9kiyi govde ve 

ten arasinda bulunan ili§ki gibi dO§OnmO§lerdir. Her iki 

filazafa gore, anlam dilde zarunlu alarak bulunur; dil oznel 

ve keyfi unsurlara yer vermeyen dagal bir yap1d1r. Bu done

min d09unce ufkuna bir kurumun dagal olmasi, onun akil ya

salarina gore ezeli ve ebedi alarak duzenlenmi§ olmas1n1 

gerektirir. Iki filozafa gore de dil, evrenin kendisi gibi 

belirli yasa ve ilkelere uygun olarak duzenlenmi§tir. 

Herakleitas ve Parmenides'de tarti§ma kanusu yapil

madan kabul edilen dil ile varlik ve ifade ile anlam ara

sindaki ili§kiler Demakritas'la birlikte tart1§1lmaya ba§

lanm19t1r. Demokritas, dilin nasil artaya gikt1g1n1 ve dil 

ile gergeklik arasinda ne ge9it bir ili§ki aldugunu ara§

tirma kanusu yapm19t1r. Demokritos dilin kokenine ve dagu

§Una ili§kin gali§malariyla dil felsefesine onemli katki

larda bulunmu.gtur. Dil, nasil ortaya gikm19t1r? Dil do gal 

mi, yaksa insanlarin kendi aralarinda yapt1klar1 anla§ma ve 

uzla§malara dayanarak meydana getirilen sasyal bir kurum 

mudur? 8e9inci yuzyil oncesinde Eski Yunanlilar dagal 

olanla (Physei an) bir tanri, bir kahraman yahut bilge ki

§iler tarafindan akil yaluyla yasaya ( evrensel ilkelere) 

uygun olarak kurulmu9 yap1lar1 anl1yarlard1. Demokritos'a 

gore adlarin, varl1g1n ozyap1s1n1 bilen ki§i ya da ki9i

lerce nesnelere verilmi§ olmasi, dilin uzla91ma bagl1 

alarak meydana getirilmesi anlamina gelmez. Demokri tas' da 

dilin meydana gik191nda ad koyucunun (Dnomathetes) varl1g1-

na yer yoktur. Demokritas, dilin dogal bir yapi almad1g1n1 
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saylerken, dilin akil sahibi ki§i ya da ki§ilerin bilini;li 

kararlariyla meydana getirildigini kasdetmemi§tir. Demokri

tas 'a gare dil, bilint;li bir kararla degil, 1 Insan 1 in ii;gu

dUsel tepkilerini belirtmek ii;in i;1kard1g1 hir1lt1lar, i;1g

l1klar, anlamsiz ve eklemlenmemi§ seslerden kendiliginden 

evrimle§mi§tir. Diadoros 1 dan ogrendigimiz kadariyla (9), 

Demokritas'un goru9linde dil 'insan'larin ileti§im zorunlu

lugundan dagmu9tur. 1 insan 1 l~rin ileti§im amaciyla i;1kar

d1g1 i;1gl1klar zamanla anlaml1 seslere danU§mO§ ve bildiri

§im amaciyla kullanilmaya ba§lanmi§tir. 

Dnlarin sesleri anlamsiz ve ka
ri§ikti, anlar (insanlar) za
manla i;1kard1klar1 sesleri ek
lemlediler ve her bir nesne i
t;in farkli bir i9aret (sozcuk) 
kullandilar; her kanu hakkinda
ki gorli§lerini birbirlerine an
lamli bir bit;imde aktarmaya 
ba§ladilar. DUnyanin meskun 
bolgelerinde benzer hadiseler 
kendini gosterdi. DUnyada yaga
yan herkes ayn1 ses yap1lar1n1 
meydana getirmedi. ~UnkO her 
insan toplulugu kendi i;1kard1g1 
sesleri duzenledi ve degi§tir
di. Bu sebeple yeryuzunde bir,,,. 
i;ak f arkli dil artaya i;1kt1 
(Oiadaras I-VII.3). 

Oiadaros'un yukarida saylediklerinden i;1kard1g1m1z 

kadariyla, evrim yaluyla anlamli sozcukler haline donU§en 

sesler, daha sanra nesnelere i§aret etmek Ozere insanlar 

tarafindan ad alarak verilmi§tir. Demakritas'un uzla§im 

ogretisi dilin kokenini ve dogu§unu ai;iklamaktan i;ak, adlar 

ile nesneler arasindaki ili§k.iyi temellendirmeye ytinelik

tir. Oemakri tas' a gtire dil, ne tanr1n1n armagan1d1r ne de 

bilgili insanlarin artaya kaydugu bir kurumdur. Oil, insan 

tapluluklar1n1n bildiri§im ihtiyacindan kaynaklanan sasyal 

bir kurumdur. Oemakri tas 'un dU§Oncesinde, dil bilgili in

sanlar tarafindan kurulmu§ do gal bir yapi alsayd1, bunye

sinde keyfi unsurlari bar1nd1rmazd1. Oil, evrim sanucu 
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bir kurum olmay1p, dagal bir yap1 

i9aret eden birden i;ok ad ( Sinanim) 

birbirlerinden farkl1 nesnelere tek 

degi§mez, 

lad1g1m1z 

i;1kmas1nda 

verilmezdi ve kimi adlar zaman ii;inde 

kimi kural di§1 durumlar soz konusu olmazd1. An-

kadar1yla Demokritos, 

kai;1n1lmaz oldugunu 

dilin, dO§Oncenin ortaya 

gostermeye i;al1§m19t1r. 

ins an, sesleri eklemleme yeteneginden yak sun olsayd1, en 

yal1n dO§Onceleri bile Oretemezdi (10). 

Oil felsefesi ai;1s1ndan Demokri tos 'un as1l onemi 

di! ile geri;eklik yahut dil ile anlam aras1ndaki ili9kiyi 

ara§tirma giri9iminde ortaya i;ikar. Adlar ile i9aret ettik-

leri nesnel~r arasinda nas1l bir ili§ki vard1r? Adlar ile 

anlam aras1nda dagal mi, yaks a uzla91ma dayal1 bir ili§ki 

mi soz konusudur? Demokritos'a gore di! ile gergeklik ara

s1nda zorunlu bir ili§ki yaktur. Di!, gergekligin teni de

gil, gergeklige ins an taraf1ndan dikilmi§ giysidir. Adler 

nesnelere do gal olarak yap1§1k degildir. Adlar, nesnelere 

i§aret etmek Ozere insan taraf1ndan verilmi§ sembollerdir. 

Demokri tos 'un dil gorG90nde, her nesneye ins an taraf1ndan 

verilmi§ bir ad vard1r. Demokritos ad ile adland1r1lan 

nesne aras1ndaki ili§kiyi temsil ili9kisiyle ai;1klamaya 

i;al1§m1§t1r. Dnun gorG§Onde adlar nesnelerin yerine kulla

n1lan sembollerdir. Demokri tas 'da ad ile nesne aras1nda, 

nimbus bulutlar1 ile yagmur aras1ndaki gibi dogal bir ilii;

ki yoktur. Ad nesneye do gal olarak ai t olmad1g1ndan dog al 

olarak sahip oldugu bir anlam1 bulunmaz. Demokritos 1 a gore 

anlam, seslere bildiri§im amac1yla insanlar taraf1ndan ve

rilmii;tir (Diadaros I-VII .. 3). Demakritos hakkinda Diadaros 

ve Proklos taraf1ndan aktarilan bilgiler geri;ege yakinsa, 

Demokri tas, Heraklei tos ve Parmenides tarafindan dil ile 

geri;eklik aras1nda kurulmui; alan bOtOnlOgO pargalamakla 

felsefe tarihinin en onemli sarunlarindan birini artaya 

kaymu§tur. Demokritos'la birlikte dil ile gergeklik aras1n

daki ili§kinin dogasina yonelik tart19malar felsefenin gGn

demine girmi§tir. 
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Ksenaphan 1 un 11 Memorabilia" (III. Ki tap 14. k1s im 

2-7) 1 da belirttigi gibi Be§inci yUzy1l Atina 1 s1n1n onemli 

tart1§ma kanular1ndan bir tanesi geri;eklik ile dil aras1nda

ki ili§kinin dagas1 almu§tur. 11 Adlar1n dagrulugu (Drthates 

tan anamatan) nedir? 11 sarusuna soz kanusu donemde genel 

alarak iki tUr cevap verilmi9tir. Bir obek dU9UnUr, 

Demakri tas 1 un ai;t1g1 yaldan yUrUyerek, adlar ile nesneler 

arasindaki ili§kinin temsili aldugunu, adlar1n nesnelere 

hii;bir gereki;e almaks1z1n insanlar tarafindan verildigini 

(thesei an) ileri sUrmU9lerdir. Bir diger obek ise adlar1n 

nesnelere insanlar taraf1ndan verildigini fakat adlar1n 

verili§inin tamamiyle keyfi almad1g1n1, belirli bir temele 

(Physei on) dayand1g1n1 savunmu9tur. K1saca soyleyecek 

alursak, adlar ile nesneler aras1ndaki ili§kiyi yahut adlar 

ile anlamlar aras1ndaki ili9kiyi birinci obek uzla91m ogre

tisiyle, ikinci obekse dagalc1 ogretiyle at;J.klamaya t;al19-

m1§t1r. Bu naktada dil felsefesi .i;eri;evesinde Eski Yunan 

dUnyas1nda ortaya t;ikan uzla9mac1l1k ve dagalc1l1k kavram

lar1n1 biraz aydinlatmak gerekir. Dogalci ogretiden yana 

olan Pythagoras, Sokrates gibi filozaf lar, adlarin nesnele

re verilmi§ aldugunu kabul etmekle birlikte, gorUnU9lerin 

arkasinda kal1c1 ve bilinebilir dagalar bulundugunu ve bu 

dogalarin yahut nesnelerin ozyap1lar1n1n (Phys is) sozcUk

lerin kal1c1 anlamlari aldugunu dU9UnmU9lerdir. Dilde 

artaya i;ikan dogalc1l1g1n en belirgin yonU, nesnelerin ozU 

olarak gordUkleri anlamin uzla§ima hit;bir bit;imde konu ol

mamas1d1r. Dogalc1l1k ile uzla§mac1l1k aras1ndaki geki§me 

ve ayr1l1k, adlarin nesnelere verilip verilmemesinde degil, 

adlarin i§aret ettigi kal1c1 ve a§kJ.n anlamlarin varl1g1n1 

kabul edip etmemekte ortaya i;1km1§t1r. Diger yonden uzla§ma 

ogretisini savunan bUtUn filozoflar1 ayni i;izgi iginde 

dU§Unmek de yanl1§t1r. Protagoras, Gorgias ve Atinali 

Antisthenes adlarin i§aret ettigi kal1c1 ve B§kin anlamla

rin varl1g1n1 kabul etmezlerken, Sofist Antiphon, Sokrates 

ve Platen t;izgisinde artaya t;ikan uzlai,;;ma ogretisi kal1c1 

ve a§ kin anlamlarin yahut geri;eklikleri kabul eder. Ote 

yandan Kratylas gibi dU§UnUrler, dogalc1 olmalar1na, yani 
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adlar1n nesnelere verilmedigini ileri sOrmelerine ragmen, 

gerc;eklik dOnyas1nda B§kin ve ayn1 kalan dagalar1n varl1g1-

na inanmam1§lard1r. 

Biz c;al1§mam1zda, dil hakkinda Be§inci yOzyilda 

c;al19malar yapm19 filazaflar1, dagalci ve uzla9mac1 alarak 

s1n1 flamak yerine, dil ve gerc;eklik, ad ve anlam arasinda 

kurduklar1 ili9kilere gore i,nceleyecegiz. Dilin yap1s1 ve 

gerc;ekligin yap1s1, sozcOklerin dagasi ve nesnelerin dagas1 

aras1ndaki ili§kiler uzla§ima mi, yaks a dagal zarunlu bir 

ili9kiye mi dayanir? Gerc;ekligin ic; yap1s1 dilde sozcOkler 

yaluyla i fade edilebilir mi? (11). Dil gerc;eklige kendi 

kurdugu kavramsal c;erc;eveyi mi uygular? Dilin artaya kaydu

gu kavram c;erc;evesi ile sozcuklerin ta§1d1g1 anlamlar 

herkeste artak m1d1r? Soz kanusu sarunlar felsefe tarihinde 

bilinc;li alarak ilk kez Safistlerle birlikte tart191lmaya 

ba9lanm19t1r. Demakritas 1 un uzla9ma ogretisini kendilerine 

c;1k19 naktas1 yapan bir obek Safist, Demakri tas 1 un aksine. 

gorUnU9lerin altinda sozcUklerin i9aret ettigi bir gerc;ek

ligin varl1g1n1 inkar ederek anlamin, insan1n tasavvurlar1-

na ve kullanima bagl1 aldugu ileri sUrmU§lerdir. Safistle

rin dil gorU§OnU Herakleitas'un "ak19 ogretisi"ile Parmeni

des 1 in varl1k anlay191 belirlemi9tir. Heraklei tas 'un aki§ 

ogretisini kendilerine temel alan kimi Safisteler, her§eyin 

degi§im ic;inde bulundugunu, nesnel bilginin mumkUn almaya

cag1n1 ve her §eyin varl1g1n1n ve yaklugunun olc;usunU 

algilayan ki§iye bagl1 aldugunu ileri sUrmU§lerdir. Safist

lere gore, sUrekli degi9en alg1 dUnyasi hakkinda kanu§mak 

alanaks1zd1r.".... Safistlere gore adlar, nesnelerin dagas1-

n1 dile getirmek Uzere kullan~lamazlar; nesnel kar91l1klar1 

yaktur. Dnlar1n (sozcUklerin) gerc;ek gorevi, nesneleri 

betimlemek degil, insanda duygular uyandirmak ( tir)" (12). 

Cassirer' in de belirtmi§ aldugu gibi, Safistler ile 

Herakleitas arasindaki temel bir fark vard1r: "Herakleitas' 

a gore Lagos yani sozcUk evrensel · metafiziksel bir ilkeydi. 

Bu ilkenin gen el bir dagrulugu ve nesnBl 
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gegerliligi vardir. Arna Safistler artik Herakleitas'un tum 
' nesnelerin, evrensel ve ahlaksal dUzenin kokeni ve ilk il

kesi alarak savundugu "kutsal sozcUgU" kabul etmiyarlardi" 

(13). Safistler igin sozcUklerin uzla§im yaluyla yerine 

kullan1lacaklar1 sabit ve degi9mez nesneler yaktur. SozcUk

ler, sadece her insanin kendi oznel ta.savvurlarini i fade 

etmek Uzere kulland1g1 i9aretlerdir. Safistlerin dil fel

sefesini besleyen ikinci kaynak, Parmenides'in 'bir alan'i 

ve Elea mantigidir. Safistler, Parmenides'in "dU§UnUlebilir 

her §BY varalan §Byler hakkindadir 11 gorU9Unden ya la 

gikarak, yanl19 kanu9manin imkansiz aldugunu; i;UnkU varal

mayani soylemenin mUmkUn almadigini savunmu§lardir. Diger 

yandan Gargias ve Kseniades gibi dU§UnUrler, algilanabilir 

olan nesnelerin otesinde, Parmenides'in sozUnU ettigi var

ligin almadigini; adlarin anlamliligi ii;;:in gergek bir ta§l.

y1c1n1n varliginin onem ta§imad1gin1 savunmu9lard1r. 

Safistler, fizik nesneler dUnyasinda dil ii;;:in bir 

temel aramak yerine, dilin yap1s1n1 ve dagasini inceleme 

konusu yapmayi tercih etmi§lerdir. Gergekligin yapisinin 

sozcUkler yoluyla dile getirilemeyecegine inanan Safistle~ 

dilin i fade ve etkileme yonlerini arai;tirm19lard1r. Dil, 

Sofistlere gore geri;;:eklik hakkinda bilgi vermez, fakat in

sanlari etkileme ve yonetmede onemli bir goreve sahiptir. 

Bu bakimdan Safistler, dili bilimsel bir ifade araci alarak 

degil, ikna etme ve geki§me (eristik) araci alarak gormU9-

lerdir. Dilin gramatik yap1s1n1 ve sozdizimini inceleyen 

ilk Safist Pratagaras'tir. Protagoras, felsefi anlamda 

cUmle i;;:e9itlerini birbirinden ayirdetmi9tir. Degi§ik tanik

lara gore, Protagoras cUmleleri dort yahut yedi ge§ide 

ayirmi§tir Dilek ( dua), saru, cevap, emir veya nakil, 

cevap, soru, emir, ai;iklama, dilek ve i;;:agri (14). Protago

ras ayni zamanda adlarin cinslerin dii;il, eril ve cinssiz 

alarak ifade ettikleri anlamlara gore s1n1flam19t1r. 
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Herakleitos'un aki§ agretisi uzerine bilgi ve var

lik ogretisini in§a eden Protagoras, gergekligin ve varl1-

g1n algusunu (metron) insanin algi yoluyla elde ettigi 

bilgi olarak belirler. Protagoras' a gore, bilgi ve gergek 

insanin alg1s1nda ortaya gikar. 11 insan, her §By in algusu

dur; varolan §eylerin varolu§lar1n1n da varolmay1§lar1n1n 

da ... 11 Platon'un belirttigi uzere (Theaitetos 1610), Prota

goras'1n gorU§O §ayledir : Herkes kendi alg1lad1g1 §eylerin 

algusu ise, her ki§inin kendi alg1s1na dayanarak verdigi 

hukUm dogrudur ve ba§kalar1n1n bu hUkmun yanl1§l1g1 Uzerin

de konu§maya hakki yoktur. Protagoras, ayni nesne hakkinda 

bir hukmU dile getiren geli§ik iki onermenin her ikisinin 

de dogru oldugunu savunur ( Euthydemos 2868-C). Baylelikle 

Protagoras, her anermenin dogru oldugunu ve yanli§ konu§ma

n1n imkansiz oldugunu ileri surer. Aristoteles 'e gore 

"ButUn fikirler ve izlenimler dogru ise, bUtUn yarg1lar1n 

ayni zamanda hem dogru hem yanli§ olmasi gerekir. ~Unku gok 

sayida insan birbirine kar§it gorU§lere sahiptir ve bu 

insanlardan her biri. kendi gorU§lerini payla§mayan insanla

rin yan1lg1 i~inde oldugunu dU§UnUr" (Metafizik 1009 A6). 

Protagoras 1 a gore, herkes kendi gergekliginin ve alg1lad1g1 

nesnelerin ol~usU oldugundan, adlarin belirgin olarak 

i§aret ettigi bir nesneye gerek yoktur. Ad belirli bir nes

neye i§aret etse bile, Protagoras ag1s1ndan herkesin sazko

nusu nesne hakkindaki tasavvuru farkli olacagindan ad1n be

lirgin bir anlami olmayacaktir. Protagoras'in ogretisinden 

g1kard1g1m1z sonuca gore anlam, adi kullanan ki§ilerin bi

lincinde ortaya gikan tasavvurlar yahut izlenimlerdir. 

Protagoras, her ki§inin bilincinde farkl1 tasavvurlar1n 

varl1g1n1 kabul ettiginden nesnel bir bildiri§imin imkansiz 

oldugunu, ancak iknaya ve etkilemeye yanelik bir bildiri§i

min olabilecegini ve bunun da rhetorik ve eristikten ge~

tigini ileri sUrmU§tur. Kisaca soyleyecek olursak, 

Protagoras 1 da her zihne ortak ve a§kin anlamlar soz konusu 

degildir, sadece birbirine yakin tasavvurlar ve izlenimler 

vardir. Protagoras i~in uzla§im adlar ile nesneler arasinda 

degil, adlar ile tasavvurlar arasinda saz konusudur. 
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Protagoras'la ayni t;izgiyi payla9an Gorgias da, 

dilin,nesneler hakkinda dogru dU9Unceleri ifade edemeyece

gini, sadece dogru ve yanl19 kanaatleri bildirecegini ileri 

sUrer (Gorgias 4540-455~). Gorgias'a gore dil, gert;ekligin 

bilgisini ifade edemez. Gorgias, Parmenides'in temel kabul

lerinden olan "varlik ve dU9Unce ozde9tir" ve "her adin 

geri;ek bir ta91yic1si vardir" gorU9lerine saldirarak Elea 

felsefesinin varlik kavraminih anlamini geli9tirir. Gorgias 

Elea felsefesinin ileri sUrdUgU tUrden degi9mez ve akilla 

kavranan bir varligin olmad1g1n1 ileri sUrer. Gorgias, "Hit; 

bir9ey var degildir 11 derken, insanin elleriyle dokundugu, 

gozleriyle gordUgU §eyleri kasdetmez. Ona gore duyu algimi

zin otesinde akilla kavranan hit;bir §SY yoktur. Varolan her 

§BY duyu algisinda ortaya t,;.:ikar; 11 herhangi bir §ey varol

saydi bile insan tarafindan kavranilamazdi". Gorgias, 

ikinci onermesinde de yine akilla kavranan varligi hesaba 

katar. Gorgias 1 in dU9Uncesinde zihnin kavramlari geri;ek 

varliklar olmadikga, varlik (gergeklik) dU9UnUlemez. Gorgias 

at;isindan insan zihninde herkes igin ortak ve gergek olan 

kavramlar yoktur. Ona gore zihin 1 duyu alg1s1yla kazanilan 

oznel tasavvurlara ve dU9Uncelere sahiptir. Gorgias'in 

felsefesinde dU9Unce ve varlik (gergeklik) ayni §ey 

degildir. Gorgias igin dU9UnUlebilen her 9ey gergek degil

dir. Gorgias, kanatli adam ve deniz Uzerinde yUrUyen sava9 

arabalari gibi varliklari dU9Unebilecegimizi, fakat soz 

konusu §eylerin gert;ek varliklar olmad1klar1n1 ileri sUrer 

(15). Gorgias, bizim kanaatimize gore, zihindeki dU9Unce 

olgulari ile zihni d191ndaki algularin apayri varolu9lara 

sahip olduklar1n1 dUgUnen iki filozoftur. Gorgias, gergek

ligin (varl1g1n) dU9Uncenin konusu olmad1gin1, dU9Unmek 

igin varligin gerekli olmad1gin1 dU9UnUr. Gergeklik ona 

gore, salt zihin ile degil, duyu algisiyla kavranir. Gorgi

as 1 in felsefesinde dU9Uncemizde bulunan her varliga bir 

yahut birden gok ad verebiliriz. Orne gin "Pegasus 11 adinin 

Gorgias 1 a gore zihnimizde bir dU9Uncesi vardir, fakat bu 
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ad1n gergek bir ta§1y1c1s1 yoktur. Bu bak1mdan dil felsefe

si tarihinde ad1n anlam1 ile i9aret ettigi nesne aras1ndaki 

ay1r1m1, farkina varmadan yapan ilk ki9i Gorgias'dir. 

" ( Varlik) kavranilsa bile ba§kalar1na bildirilemez ve an

lat1lamazd1 (Gorgias Fr83) 11
• Gorgias uguncu onermesinde hem 

ak1lla kavranan varl1g1n (varsa) hem de duyu alg1s1nda 

ortaya gikan gergekligin dil yoluyla ba§kalarina bildirile

meyecegini ileri surmu§tur .. Gorgias, gergeklik hakk1nda 

nesnel bir bildiri9imin olanaks1zl1g1n1n iki nedene bagl1 

oldugunu du§Linur : (1) Bildiri§im igin kulland1g1m1z adlar 

ile nesneler arasinda bir benzerlik yoktur; dil ile gergek

ligin yap1s1 birbirleriyle ortu§mez. ( 2) Sozcugu soyleyen 

ile sozcugu i9iten ayn1 anlam1 payla§amazlar. 

Parmenides 1 in felsefesine kar§1 en kokten tav1r 

Kseniades'den gelmi9tir. Kseniades, Gorgias 1 tan daha 

nihilist bir tu tum tak1narak, gorunu§ler ve f ikirler de 

dahil olmak uzere her §eyin yanl19 oldugunu soyler (Adersus 

Mathematicas 7.53). ~unku Kseniades'e gore higbir §BY ayn1 

kalmaz, her §BY yokluktan gelir ve tekrar yokluga doner. Bu 

bak1mdan, her §eyin yokluga donu§tugu bir dunyada, Ksenia

des 'e gore, dogru konu§manin imkan1 yoktur. Kseniades 1 e go

re konu§man1n imkan1 yoktur. kseniades'in onemi Eski Yunan 

felsefesinin en temel kabulu olan ~x nihilo nihil fit il

kesine sald1rm19 olmas1ndan gelir. 

Sokrates' e buyuk bir hayranl1k duymas1na ragmen, 

Atinal1 Antisthenes anlam ile dil konusunda Sokrates 1 den 

oldukga farkl1 goru§ler ortaya koymu§tur. Antisthenes, dun

yan1n birbirinden ayr1 ve farkl1 ogelerden kuruldugunu 

du§unur (16). Dunyan1n kurucusu ogeleri hakk1nda higbir 

tan1m yap1lamaz ve bu ogelere kendi ad1ndan ba9ka bir ad 

yuklem olarak verilemez. Sozgeli§i Antisthenes'e gore 
11 insan iyidir 11 turunden bir onerme kuramazs1n1z. 

Antisthenes sadece 

deki ozde§lik 

11 Insan insand1r 11
, "iyi iyidir" bigimin

onermelerinin olanag1n1 kabul eder. 
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Lykaphran ve Stilpa gibi dO§OnOrler "var-d1r 11 

fiilinin yOklemsel ve varalu§sal anlamlar1n1 

birbirinden ayird edememi§lerdir. Antisthenes 1 e gore, ozne 

ba§ka, yUklem ba§ka ·bir nesnedir; soz kanusu iki nesne 

arasinda higbir ozde§lik kurulamaz. Antisthenes'in dO§Once

sinde "a dam iyidir" demek, a dam ile i yinin ozde§ aldugunu 

soylemek anlamina gelir. Antisthenes ve ozde§lik onermeleri 

di§inda yOklemlemeyi inkar ed~n dO§OnOrler, Elea fels~fesi

nin "bir-alan, gak alamaz" ogretisinin etkisiyle bir 

nesneye kendi adindan ba9ka ad vermenin antalajik dOzlemde 

alanaksiz aldugunu kabul etmi§lerdir. Pl a tan ise 11 Saf ist" 

dialagunda bir alanin gak alacag1n1, pay alma ve katilma 

ili9kileriyle antalajik alarak temellendirerek "a b dir 11 

tOrOnden onermelerin ozde9lik soz kanusu almadan kurulabi

lecegini gostermi9tir. Antisthenes 1 in,dil felsefesi ag1s1n

dan bir diger onemli yonO de yOklemlemeyi inkar etmesinin 

sanucunda artaya gikar. Antisthenes'e gore bir nesnenin ta

n1m1n1 vermek imkans1zd1r (Metafizik 1024831 ,1043823) ancak 

soz kanusu nesneyi alu9turan ogelerin bir listesi gikarila

bilir (17). Antisthenes 1 e gore "Sokrates iyi insand1r 11 demek 

yerine, 11 Sokrates/iyi/insan 11 demek gerekir. Caizzi 'nin 

belirttigi gibi (1 B), Antisthenes 'in hatas1 oze ve arizi 

olana ili§kin yOklemleri ve azel adlar ile genel adlar1 

ayirdedememesinden kaynaklanir. Protagoras ve Gorgias 1 1n 

aksine, Antsithenes, adlar ile duyu alg1s1nda kar§1m1za 

gikan nesneler arasinda dagal bir ili9ki aldugunu dO§Onur. 

Her nesnenin kendisine ait clan bir ad1 ve ozde§lik onerme

si tOrOnden bir tan1m1 oldugunu kabul eder. Fakat 

Antisthenes de Gargias ve Protagoras gibi, mutlak ve ayn1 

kalan nesnelerin (eide, ausia) yahut anlamlarin bulundugu

na inanmaz; tikel nesnelerin ozlerini (ousia) ve dO§Oncenin 

d1§1nda bulunan cinslerin varl1g1n1 inkar eder (19). Platen 

ve Antisthenes arasinda gegtigi sanilan bir kanu§mada 

Antisthenes, 

('at-olma'y1) 

Platen 1 a "Bir at gorOyorum fakat 'at-lik 1 1 

goremiyarum" di ye sorar. Pl a ton buna §oyle 

kar§1l1k verir 11 Hay1r, kendisiyle bir at1 gorebilecegin 
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gozlere sahipsin, fakat ~ at-lik 1.1. gorebilecegin gozlere he

nUz sahip degilsin 11 (Simplicius, Categories 208,28). 

Lykaphran, Elealilar ve Herakleitas tarafindan 

ortaya kanan ve Platan'un 11 Safist 11 de (2518) i;ozUmlemeye 

giri§tigi yUklem verme kanusunu kendi ai;isindan temellendi

rir {20). Onerme, Platon'un du~uncesinde iki ayri unsurdan 

(azne ile fiil yahut dar anlamda azne ile yUklem) al~§mU§ 

bir butundur. Antisthenes 'e gore anerme, adlardan olu§mU§ 

bir yigindir. Lykophron, yuklem sorununu 11 es tin 11 fiilini 

onermede kaldirarak i;ozmeye i;all.§1.r. Lykophron, Aristote

les 1 in soyledigine gore (Physika 185025) 11 insan beyazd1r 11 

onermes in in yerine, 11 insan-beyaz-la§-maktad1r 11 bii;imindeki 

ifadelerinin soylenmesi gerektigini ileri surer. Yuklemle

menin imkanini inkar eden diger bir dO§Unur, Megarali 

Stilpo ise ontolojik olarak v.arligin bir olduguna inand1g1 

ii; in a zde §lik anermeler inin di.§ ind a ·11 a b dir 11 
• bii;iminde ki 

onermelerin kurulmas1n1n imkansiz oldugunu savunmu§tur. 

Oil felsefesine ilgini; katkilardan bir tanesi de 

Prodikos tarafindan yapilmi§tir. Pradikos adlarin anlamla

r1n1 ve kullanim ka§ullar1n1 ara§tirir. Pradikas 1 a gore, 

ayni anlami ta§iyan iki sozcUk yoktur. (Protagoras 34DA, 

Kharmides 163A). Platon'un soylediklerini hesaba katarsak, 

Prodikos sozcUklerin duzgUn ve dogru kullan1mlarin1 tespit 

etmesine ragmen, onlar1n ta§1d1g1 belirli anlamlarin ne tar 

var olu9u bulundugunu tarti§ma konusu yapmam1§t1r. Prodikos 

hakkindaki, fragmentlerden, sabi t ve dil dl.§l. anlamlarin 

varl1g1na inand1g1n1 i;ikarmak olduki;a gui;tUr. DO§Uncemize 

gore Prodikos, anlam1n dilde ve sozcUklerin kullan1m1yla 

birlikte ortaya i;1kt1g1na inanir. Bir bakima Prodikos an

lambilim kurucusudur ( Ksenephon, Memorabilia III, XIV, 2-

7) . 

Bir manada yukarida sozU edilen dU§OnUrler dil 

dl.§l. anlamlar1n ve genel yap1lar1n inkar 
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ederlerken, dilin kendi kavram t;ert;evesini gert;ekligin ya

p1s1na uygulad1g1n1 dU9UnUyarlard1. Soz kanusu dU9UnUrler, 

anlam1 oznel tasavvurlara ve sozcUklerin keyfi kullan1mla

r1na dayand1rmaya t;al191rken, bu harekete kar91 geli9en 

diger bir felsefi tutum da, anlam1 nesnel ve dil di91 bir 

temele aturtmaya t;abalam19t1r. Bu tutuma gore, anlam, ilkin 

ve her9eyden once varl1k arac1l1g1yla at;1klanmal1d1r; t;UnkU 

varl1k ya da toz hakikat ile gert;ekligi birbirine birle9ti

ren evrensel kategaridir. Bir sozcUk1 dile getirdigi §eyle 

kendisi aras1nda bir ozde9lik almas1yd1, a §BY 1 anlam1na' 

gelmezdi. Sembal ile nesnesi aras1ndaki bag1nt1 yaln1zca 

uzla91msal degil, dogal bir baglant1 almak zarundad1r (21). 

Daha once belirttigimiz gibi, dagal ad ogretisinden yana 

tav1r tak1nan dU9UnUrler, ad ile anlam aras1ndaki ili9kiyi 

farkl1 §ekillerde at;iklamaya t;al19m19lard1r. Soz geli§i, 

Kratylas ad1n (an am a) ses yonU ile fizik nesne aras1nda 

dagal bir ili9ki aldugunu dU9UnUrken, Sokrates ad1n anlam 

it;erigi ile nesnenin dagas1 ( Physis) aras1nda dogal bir 

ili§ki aldugunu ileri sUrmU9tUr. Dte yandan Safi st 

Antiphon, Sokrates gibi, nesnelerin dagas1na ve dagal 

cinslere inanmas1na ragmen sozcUk ile dagal cins aras1nda 

dagal bir ili§ki bulundugunu kabul etmemi9tir. Soz kanusu 

Ut; fila?:af, farkl1 at;1klamalar getirmekle birlikte dilin 

yap1s1n1n gert;ekligin yap1s1na uygun alarak dUzenlenmi§ 

alduguna, yani dilin kavram t;eri;evesinin gert;ekligin yap1-

s1n1 temsil ettigine inanm19lard1r. 

Safist Antiphon, adlar1n dagal cinslerin varl1g1na 

inanmakla birlikte, adlar1n soz kanusu cinsleri tam alarak 

dile getirmekte yetersiz kald1g1n1 one sUrmU9tUr. 

Antiphon'a gore adlar1n anlam1, i9aret ettikleri nesnelerin 

dagalar1na uygun alarak belirlenmelidir. Adlar uzla91ma bag-

11 alarak nesnelere verilmelerine ragmen, cinsler uzla91ma 

hit;bir §ekilde bagl1 degildir (22). Antiphon'un anlam ogre

tisi bizim gorU9UmUze gore, Platan'un anlam felsefesine al

dukt;a yak1nd1r. 
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Oil ve akil (zihin) arasinda bir azde§lik aldugunu 

ileri sOren Herakleitas'un garO§lerinden etkilenen KratylasJ 

saz kanusu azde§ligi1 sazc0k ile sazcOgOn anlam igerigi ara

sindaki azde§lik alarak dO§OnOr (23). Kratylas'a gare, nes

nelerin insanlar tarafindan verilmi§ adlari yaktur. Her ad, 

saz kanusu nesnenin dagal pargas1d1r. Insanlar taraf ind an 

nesnelere takilan adlar, geri;ek adlar degildir. ( Kratylas 

383A). Kratylas, bir adin anlam yona ile ses yonUnU birbi

rinden ayirdedememi9tir. Platen' un Sakrates' i tarafindan, 

Kratylas'a "anlam sesler ve heceler yaluyla taklit edilir" 

garO§O atfedilmi§tir. Kratylas'a gore dil, gergekligin mU

kUmmel clan bir madeli aldJg..n:la1adlar1n dagasini bilen nesne

lerin de dagas1n1 bilir. Kratylas, farkli dillerin ayni 

kavram gergevesine sahip aldugunu ileri sUrmesine ragmen 

(Kratylas 383A-B), soz kanusu yap1n1n varalu§ nedenini 

temellendirememi9tir. Kratylas, adlar ile nesneler arasinda 

dagal bir ili9ki aldugunu ileri surmekle birlikte, sUrekli 

degi§en duyu dunyasinin otesinde akilla kavranin dagal 

cinslerin varligina inanmaz. Hi9bir §eyin ayni kalmad1g1na 

inanan Kratylas, soylenen her §eyin yanl19 alduguna ve hii;

bir9ey hakkinda kanu§ulamayacagina karar vermi§tir. 

Safistlerin bir k1sm1, dilin, gergekligin bilgisini 

veremeyecegini ve nesnel bir bildiri§im alanaksiz aldugunu 

ileri sUrerken, Sakrates, dilin nesnel ve herkese artak clan 

kavramsal temelini artaya t;ikartmak istemi§tir (24). Sakra

tes, her adin, ozellikle de genel adlarin herkesce payla

§ilabilecek anlamlari almasi gerektigini dU9UnmU9tOr. Sak

rates 1 e gore "iyi", "gUzel", "adalet" gibi genel adlarin 

i9aret yahut temsil ettigi bir daga ve ozyapi vardir. Sak

rates 1de genel adin anlami i9aret ettigi daga yahut oz ya

pidir. Sakrates, ad ile anlam arasindaki ili§kinin uzla§ima 

bagli aldugunu dU90nmekle birlikte7 anlamin kendisinin uzla-

91ma bagli aldugunu kabul etmez. Kratylas ile Sakrates' in 

gorU9lerini Platen' un garu9leriyle birlikte inceleyecegi

mizden, §imdilik burada saylediklerimizle yetiniyaruz. 
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Sonui; olarak, Platon 1 un dil ve anlam gori.l§leri yukarida an

latmaya i;al1§t1g1m1z zengin ve yogun bir tarti§ma gelenegi 

i.lzerine kurulmu§tur. 

Platon oncesi donemde ortaya i;ikan dil ve anlam ko

nusundaki gori.l§leri ozet olarak on ana ba§lik altinda 

s1n1 flayabiliriz (1) Yanli§ konu§mak imkans1zd1r, i;unki.l 

yanli§ konu§mak,varolmayani sQylemek anlamina gelir ve var

olmayan ifade edilemez (Protagoras, Antisthenes- kaynak 

Parmenides 'in i;al1§malar1). (2) Ayni konu hakkindaki biri 

dogru digeri yanli§ iki onerme birbiriyle i;eli§mez. 

(Protagoras, Antisthenes). ( 3) Dogruluk izafidir ve bireye 

bagl1d1r (Protagoras, Gorgias). ( 4) Sozci.lkler arasinda bir 

uyum olmad1g1 ve sozci.lklerin geri;eklige tekabi.11 etmedigi 

gori.l§i.l yanl1§t1r, i;unki.l sozci.lklerin kar§1l1k geldikleri bir 

geri;eklik (on, physis) ve dogal cinsler (eide) vardir (Sok

rates, Antiphon). (5) Nesnelerin oz yap1s1n1n tan1m1n1 ver

mek imkans1zd1r, sadece nesneyi olu§turan pari;alarin say1-

m1n1 verebiliriz. Sozgeli§i, "Sokrates insandir" tan1m1 

yerine "Sokrates, iki el, bir kafa ile govde ve benzeri 

§eylerden meydana gelir" demeliyiz (Antisthenes, muhtemelen 

Lykophron). ( 6) Her nesnenin kendisine ai t clan yalnizca 

bir tan1m1 (Logos) vardir. Soz konusu tanim nesnenin meyda

na geldigi ogelerin adlarindan olu9ur ( Antisthenes). ( 7) 

Adlar ile zihnin duyu alg1s1yla dogrudan dogruya bilgiye 

konu ettigi nesneler arasinda dogal bir ili§ki vardir. Ad, 

bu dog al ili§kiyi ta91mal1d1r; nesnesi ile do gal ili§ki 

ii;inde bulunmayan bir ad, kesinlikle ad degildir (Antisthe-

nes, Lykophron, 'Kratylos 1 ). ( 8) Adlar keyfi olarak sei;il-

mi§ etiketlerdir; adlar ile verildikleri nesneler arasinda 

dog al bir baglanti yoktur ( Demokri tos, 'Hermogenes 1 ). ( 9) 

tizne ile yi.lklemi birbirine 11var-d1r1 (es tin, is) fiiliyle 

b,a§.lamak imkans 1zd1r; i;.:unki.l boy lesi bir baglanti bir

ola~\ i:i;ok-olan kilacagindan nesnelere bir yi.lklem verile

mez ( Lykophron, Antisthenes). (1 0) Bazi Elea di.l§i.lni.lrlerine 

gore bir-olan gok-olan olamayacagindan, sadece ozde§lik 

onermelerini kurmak mi.lmki.lndi.lr (Stilpo ve Megaralilar) (25). 
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2 - PLATON 1 UN DIL ANLAVI~I 

Felsefe dille yap1lan bir etkinlik aldugu kadar 

dilde yap1lan bir etkinlikti.r de. Felsefe tarihi bayunca 

her filazaf kulland1g1 dile kar§1 bir rahats1zl1k duymu§ ve 

dilin, dO§Onceyi kendi yalundan al1kaydugunu, orttugunu, 

geri;eklik kavray1§1m1z1 i;arp1 tt1g1n1 du9unmO§tOr. Filazaf

lar bir yana, gunluk ya§amda bile, i;agu zaman dilin bula

n1kl1g1ndan, dO§Oncelerimizi i fade edememekten ve dil ku

rallar1n1n at;1k almamas1ndan yak1n1r1z. Felsefe yapman1n 

kai;1n1lmaz yal arkada§1 alan dil, beraberinde bir dizi sa

runu da getirecektir. Zarunlu alarak dile dayanan filazaf

lar, anla§mak ve dO§Oncelerin duzgun i fade edebilmek it;in 

dili dagru ve anlaml1 kullanman1n s1n1r1n1 belirlemeye i;a

l19m19lard1r. Her filazaf, dili kendi anlaml1l1k kistas1na 

gore s1n1rlam19t1r. Felsefe ve bilim etkinligi it;in dilin 

kag1n1~maz oldugunu goren (Sofist 260A) Platon, dili 

'di§ardan' kendi anlam kistas1na gore temellendirmek ve an

lamli konu9malar1n yap1s1n1 ayd1nlatmak istemi§tir. Felsefe 

tarihinde dili ve dilin yap1s1n1 felsefi bir sarun olarak 

goren ilk ki§i Platan'dur. Ilk danem dialoglarindan 

itibaren, dildeki kural d1§1 durumlardan ve sozcuklerin 

yanl19 kullan1mlar1ndan Platon'un rahats1zl1k duydugunu go

ruyoruz. Biz bu kis1mda once Platan 1 un dile nas1l yakla§t1-

g1n1, sanra da Platon 1 da hangi anlamda bir dil felsefesin

den soz etmenin mumkun oldugunu ag1klamaya i;al1§acag1z. 

Uzerinde ya§ad1g1m1z dunyada yaln1zca insan bir 

dile sahip degildir, t;Onku insan dilin kendisidir. Insan1n 

d1§1nda kimi canl1lar bir tak1m sesler t;1karabilir, hatta 

bu sesler arac1l1g1yla birbirlerine belirli durumlari ile

tebilirler. Fakat yaln1z insan g1kard1g1 seslere bir anlam 
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yUkleyebilir ve dU§Uncelerini dille ifade edebilir, ba9ka

lar1na bildirebilir. Aristateles'e gore, bazi canlilar ses 

yaluyla aci ve haz duygular1n1 belirtmelerine ragmen, sade

ce ins an i;1kard1g1 seslere bir anlam verebilir (Pali tika 

I1, 1253A). insan dU9Uncelerini yalnizca agzindan r;1kard1g1 

seslerle bildirmez. ins an bildiris;im arac1l1g1yla, el ve 

yUz hareketlerinden resimlere, haritalardan r;anlara, r;izgi

lerden bayraklara kadar bir .dizi fizik nesneyi kullanir. 

Biz bu kisimda, Platan'un dil gorU§Une bagli kalarak sadece 

kanu§ma dilini inceleme kanusu yapacagiz. Fakat daha once, 

Platan'da bizim "dil" ad1n1 verdigimiz etkinligin hangi te

rimlerle kar§1land1g1n1 incelemek istiyaruz. Dili oncelik

le agizdan i;ikan sesler · alarak dU9Unen Platen, bizim "dil 11 

terimimizekar§ilik gelmek Uzere "glatta" terimini kullanir 

(26). "Glatta", Platen 1 da hem fizyalajik organ hem de dil

bilim anlamindaki 'dil' dir (Kratylas 4238, Theaitetas 

1 85C). Platen, yine "dil" e kar91l1k alarak· zaman zaman 

"Phone" ter imini kullanir. Pl a ton' a gore "Phone 11 , insanin 

sahip oldugu bildiri§im yetenegidir. insan agzindan g1kar

d1g1 sesler araciligiyla (Phone) d09Uncelerini bildirir. 

Ur;UncU alarak Platan'un yine kanu§ma yahut dil yoluyla 

eklemlenmi§ ses anlamina gelen "dialektas" terimini kullan

d1g1 gorUlUr. !;ali§mamizda "dil" terimini, Platen' da sozU 

ger;en Ui; terime kar§ilik alarak kullanacagiz. Platon yazi 

dilini sadece 7.Mektup (343A) ve Phaidras (274E-275E) 

dialagunda soz 

kanu§ma dili 

Platen' a gore, 

kanusu etmi§tir. Platen' da 

arasinda yapica bir ayrim 

kanu§mak (Legein), seslerden 

yazi dili ile 

yoktur (27). 

olu§mU§ sozU 

(Lagos) kullanarak dU§Unceleri bildirmek anlamina gelir 

(Kratylos 4DBA). Yazi ise sozUn bir takim gorsel i§aretler

le yahut da harflerle sabi tle§tirilmesinden ba§ka bir9ey 

degildir. Platon'a gore insan, dU§UndUgUnU, zihninden ger;e

ni ancak fizik gerer;lerle ba§kalarina bildirebilir. Fizik 

i9aretler olmadan ( sema) bildiri§im olanaks1zd1r ( Kratylos 

400C). Platon'un dil kavray191nda dil dU§Unceleri ve 



26 

tasavvurlari herkesce gozlemlenebilir yapilarla ifade eder 

(28). Platon 1 da dilin fizik govdesini ve soz konusu fizik 

govde ile dU9Uncenin ve gerr;ekligin ili~kisini incelemeden 

once, dilin ne tur bir varolu9u oldugunu ve dilin varolu-

9unun neye dayand1g1n1 ar;iklamaya r;al19al1m. 

Platon'a gore dil ne tUr bir gerr;ekliktir? Alg1m1-

za konu olan bir agacin fizik .gerr;ekligi ile "agac;" terimi

nin fizik gerr;ekligi arasinda nasil bir benzerlik yahut da 

farkl1l1k soz konusudur? Platon r;ok ar;ik bir bir;imde, dil 

ve fizik dUnyanin birbirinden farkli iki varlik alani oldu

gunu tespit eder (Kratylos 430A). Dilsel soylemeler de 

(logoi, utterances) diger fizik nesneler gibi bir varolu9a 

sahiptir ve duyular1m1za konu olur. Fakat Platon' a gore 

dil, obUr kUltur nesneleri gibi insan tarafindan Uretilmi§ 

ve insanin bir etkinligi olarak ortaya r;1km1§ tir. Halbuki 

diger nesneler insan taraf1ndan yarat1lmam19t1r. Dte yandan 

Platon'un gorU9Unde insan tarafindan meydana getirilen 

sesler ba§ka §eylere i§aret etmek Uzere kullanilan sembol

lerdir. 11 Protagoras 11 dialogunda anlat1lan ef s an eden anla

d1!:}1m1z kadar1yla, Prometheus' dan hayat1n1 devam ettirebi

lecek teknik bilgiyi alan insan, bu bilgi sayesinde aletler, 

"' barinaklar ve mabetler yapmayi ogrendi. 8ay1 e c e ins an 1ar1 n §eh i r -

lerde topluluklar halinide ya§amaya ba9lamas1yla dil orta

ya r;1km19t1r. Efsaneye gore, insan tanrisal olan yonU 

sayesinde nesnelere ad takmayi ve konu9may1 ogrenmi9tir. 

(Protagoras 322A). Soz konusu parr;ada insanin, topluluk 

olu9turmas1yla birlikte dilin de ortaya c;1km1§ oldugu vurgu
lanm19t1r. 

Platon'un gorU9Unde dilin, nasil ba9lad1g1 felsefi 

bir sorun olarak ele alinmaz. Platon, dili, bir olgu olarak 

kabul eder ve dilin yap1s1n1 ve dagas1n1 aydinlatmaya 

r;al191r. Dil, ins an zihninin artaya koydugu bir yap1d1r 

( Kratylos 416C). Dil, insanin temel etkinliklerinden 

( Praksis) biridir. Platon' a gore, nasil kimi hayvanlarin 

penr;eleri, kUrkleri dogal alarak kendilerine aitse, ayni 
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§ekilde dil de insane dogal olarak aittir. Oil insane ozgO 

bir yap1d1r. Platen Ida dilin dog al olmas1' bunun otesinde 

bir anlama sahip degildir. Platen, dilin do gal (Physis) 

olmas1n1 toplumsal bir olgu olarak kabul etmi9tir. Platon'a 

kal1rsa, dil, kOltOrUn, Nemos'un bir OrOnOdOr (Kratylos 

3880). Oil insan1n yaratt1g1 (Thesis) bir elgudur. Platen 

dilin yarat1lmam19 oldugunu higbir zaman soylemez. 

Platen' da dil agaglar ile ta9lar gibi do gal degildir. 0 

ileri sOrOlenin tersine dilin degal (Physis) m1, yoksa 

meydana getirilmi§ (Thesis) mi oldugunu asla tart19ma ke

nusu yapmam19t1r. Platen 1 un felsefe sisteminde her dOzen, 

her yap1 ve kurum ya insan akl1n1n ya da Tanrinin yaratma

sidir (29). Kanaatimizce, Demekrites'la ba9layan dilin 

do gal mi, ye ks a toplumsal bir elgu mu oldugu bigimindeki 

tart19madan yola gikarak, Platen 1 un da ayni tart1§maya 

dilin degu§unu ag1klamak igin ba9vurdugunu ileri sUrmek 

yanli§t1r. Platen, yalnizca adlar ile kavramlar ve adlar 

ile i9aret edilen nesneler aras1ndaki ili§kilerin degal mi, 

yoksa temsili (Thesis) mi oldugunu tart19ma kenusu yapm19-

t1r. Kisaca soyleyecek olursak, dil, kOltOrOn (Nemes) ortaya 

koydugu anlamli seslerdir. DOnyada insan elmasayd1, dOnya 

gergekligini tasvir edecek bir dil de olmayacakti. 

DO§Onceyi yahut anlam1 dile getiren fizik yapilar 

degi§ik seslerden olu9ur. Dilin fizik yap1s1 ses birimle

r in den ( Phonem) meydana gelir. P la ton' a gore, dilin f izi k 

yap1s1n1 meydana getiren sesbirimler Ug ge§ittir. 

"Philebos" dialogunda, Theuth adiyla anilan bir Mis1rl1n1n 

ses birimleri, UnlOler, UnsOzler 

olarak Oge ay1rm1§ oldugu soylenir 

Kratylos (424C) ve Sofist (253A) 

ve soylenmeyen sesler 

( 30). ( Philebos 17,1 8) . 

dialoglar1na gore, soz 

konusu Og ge§it sesin yahut harfin uygun bigimde bir araya 

getirilmesiyle heceler ve sozcUkler meydana getirilir. 

SozcUklerin biraraya getirilmesiyle dU9Unceleri dile geti_ 

ren cUmleler olu§turulur. Seslerden meydana 

p1lar1, anlami hesaba katmadan ara9t1ran 

dal1na "Gramatike" (dilbilgisi) adi verilir 

gelen genel ya

bilgi ( Tekhne} 

(Sofist 253A). 
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Platon, dille bir gramerci olara il~ilenmediginden 

kendinden onceki gramer i;ali§malar 1n1 dikkate almam1§t1r. 

O, dilinfizik yap1s1n1 incelemek yerine, dilin a donemdeki 

basi t gramer bilgisinden yo la c;ikarak '· bir · takim felsef i 

sonui;lara ula§mak istemi9tir (31). Pl a ton, i fadelerin 

dUzenlenebilirligini, dilin gramatik yap1s1n1 felsefi 

bakimdan inceleyerek irdelemi9tir. 

DordUncU kisimda inceleyecek olmamiza ragmen, bura

da kisaca Platon' da felsefi gramerin ne anlama geldigini 

ai;iklamaya i;al19acag1z. Platon 1 un gorU§Unde gramer ifadele

rin sozdizimini ve kurulu9 imkanlar1n1 inceleyen bir etkin

liktir. Platon, cUmlelerin kuruldugu sozcUkleri iki katego

rik yapi ii;inde s1n1flar adlar (onomata) ve fiiller 

(rhemata). Bir bakima Platon 1 da, adlar "hakkinda konu9ulan" 

i:iznelere, fiiller ise "hakkinda konu§an" yUklemlere denk 

dU9er. Bu iki ayri cins ·oge nasil biraraya getirilir? 

P 1 at an 1 a gar e t er i m 1 er gram at i k a 1 a r a k 11v a r.d 1 r '' ( e st i , is ) 

kopulasiyla bir araya getirilir veya 11 var-degildir" (auk 

esti, is not) kopulasiyla birbirinden ayr1l1r. Platon'daki 

felsefi gramer terimlerin mantik ili9kilerini, onermelerin 

yap1lar1ni ve ozelliklerini inceler. Platon'da mantik ancak 

felsef i gramer oli;usUnde soz konusudur. Elbette Platon I un 

felsefi gramer terimini kulland1g1n1 soylemiyoruz. Fakat 

bizce, dialektik i;ali§manin dille ilgili kismi, felsefi 

gramere uygun dU9mektedir. Platon'a gore dialektiki;i, 

onermelerin, geri;ekligin yapisina uygun olarak kurulmasini 

ve dilin dUzgUn kullan1lmas1n1 saglar ( Sofist 253C, 

Kratylos 3900). Gramerci yalnizca dilin fizik bUnyesini in

celemesine ragmen, dialektiki;i dilin gramer yapisi ile zih

nin yapisi ve geri;ekligin yap1s1 arasindaki ili9kileri in

celeme konusu ya par. Platon dilin gramer yapisindan yo la 

i;ikarak bir dizi felsefe sorununu i;ozebilecegini du9Unen 

ilk filozoftur. Platon, Herakleitos'daki akil ve dil ozde§

ligini, dilin grameri ve zihnin yapisi arasindaki bir 
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ozde§lik elarak yerumlami§tir. Platen dilin gramerinin zih

nin yapisina uygun elarak in§a edildigini dli§linmli§tOr. Pla

ten 1 un amaci, dile gomlilli elan ve zihnin yap1s1n1 yansitan 

gramerin ai;iga i;1kart1lmas1d1r. Platen kanaatimizce dilin 

mantik yap1s1 ile gramer arasinda bir farklilik eldugunu 

tarti§ma kenusu yapmami§tir. Platen 1 a gore, dilin mantik 

yap1s1 yahut grameri idealar dlinyasindaki mantik ili§kile

rin dile getirebilecek bi~imde dlizenlenmi§tir (Sofist 

26DA). Dil, Idealarin mantik yap1s1n1 verebilecek mantik 

imkanlarina malik elmasina ragmen,. gramatik elarak yanli§ 

kullan1lmas1 nedeniyle her zaman Idealarin mantik ili§kisi

ni degru elarak yansitmaz. Dialektiginin gorevi, dilde gra

matik elarak yanli§ kurulmu§ yap1lar1 ertaya i;ikarmaktir. 

Platen, hem dilin mantik yap1s1n1n geri;ekligin yapisina 

uygun eldugunu hem de gramerin blitUn dillerde ayni eldugu

nu kabul etmi§tir (Kratyles 389E, 39DE). 

Platen's gore, dil yalnizca fizi~ blinyeden elu§maz. 

Dilin gorevlerinden biri, bilgileri ve dli§Gnceleri birbiri

mize aktarmaktir (Kratyles 388C, 334E). Dli§Uncelerimizi ak

tard1g1m1z sesler ve i§aretler herkesce gozlemlenebilir 

fizik gerei;le~ elmasina ragmen, soz kenusu gerei;lerin ta§1-

d1g1 dli§linceler gozlemlenebilir fizik nesneler degildir. 

Platen, Theaitetps 1638'de seslerin, yani herkesce gozlem

lenebilir soylemelerin (legei, utterances) dli9Unceleri bir

birimize aktard1g1n1 vurgulam1§t1r. Fizik bir nesne el an 

soyleme ile bu soylemenin ta91d1g1 fizik nesne elmayan dli-

9Unce arasinda nasil bir ili9ki vardir? Kisaca Platon, dil 

ile dli9Unce yahut ad ile anlam arasindaki ili§kileri 

hangi bii;imde kurmu9tur. "DU9Unce ile konu§ma ayn1 

§eydir ( Dkuoun dianoia. men kai l13ges tau ton ) . Valnizca 

zihnin kendisiyle yapt1g1 ii; konu9maya dli§lince ad1n1 veri-

yoruz 11 
( Sofist 263E). Konu9ma ise, bir dli9Uncenin isimler 

ili fiiller arac1l1g1yla sesli elarak ifade edilmesidir 

( Theai tetes 2060). Zihin Platen' a gore, dU§i..incesini ken di 

ii;inde f izik gerei;ler elan isimler ile f iiller arac1l1g1yla 
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degil, kendisinde bulunan genel yapilar ( koinoia) ve ta

savvurlarla ylirlitlir (Theai tetes 1850, Philebes 398). Soz 

kenusu gen el yapilar ve tasavvurlar fizik nesneler 

degildir .. Zihindeki soz kenusu yapilar ile isim ve fiille

rin ili§kisi nasil kurulur? Platen dli§lince ile kenu§ma ayni 

§eydir derken kasdetmek istedigi dli§lince ile dilin entolo

j ik olarak ayn1 §BY oldugu degildir. Platen "Kratyles" 

dialegunda adin f izik yonli il~ anlam yonli arasinda Kratyles 

tarafindan kurulan resim ili§kisini ~liruturken, adin fizik 

yap1s1 ile dile getirdigi dli§lince arasinda temsil ili§kisi

ni temellendirmi§tir (Kratyles 389-390A). Platen'a gore 

adlar dO§lincelerin yerine kullanilan sozel i§aretlerdir. 

Cassirer' inde belirttigi gibi .: (32), Platen dil ile dO§Once 

ya da ad ile anlam arasinda dolayli ve uzla§ima bagli bir 

ili§ki kurmu§tur. Platon'a bak1l1rsa dil ile dO§lincenin ay

n1l1g1, beden ile ten arasindaki ayn1l1k degil, beden ile 

bedene uygun elbise arasindaki ili§ki gibidir. Ustelik, 

yine Platen 1 a gore, dil her 

~imde dile getirmeyebilir. 

zaman dO§Onceyi uygun bir bi

Adlar (Onomata) zihnimizdeki 

dli§Unceleri ba§kalarina aktarmak i~in dO§lincelerimizin ye

rine kulland1g1m1z ve uzla§ima bagli olarak se~tigimiz 

fizik i9aretlerdir. Platan 1 da adlar arac1l1g1yla dli9Unceler 

ba9kalar1na aktarmanin mlimkun alu9u·: (1) Adlarin dili kul

lanan bireyler tarafindan ayni anlamda kullan1lmas1na ve 

(2) Bildiri§imde bulunan ki§ilerin zihinlerinde ortak yapi

lara sahip olmasina bagl1d1r (Gargias 481A, Theaitetos 

1BSE). 

Platen 'a gore dil, sadece zihnimizdeki dli§linceleri 

birbirimize aktard1g1m1z bir gere~ olmakla kalmaz ayni za

manda ger~ekligi tasvir eder ve ger~eklik hakkinda bize 

bilgi verir (Kratylos 388C). "Kratylos" dialogunun 

bUtUnUnden ~ikard1g1m1z kadariyla, Uzerinde ya§ad1g1m1z 

dlinyanin degi§ik varlik kavray1§lar1na dayanan1 birbirinden 

farkli tasvirleri saz kanusudur. Sazgeli§i, Heraklei tascu 

varlik agretisine bagli alanlar1n dlinya tasviri ile 
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Parmenidesci varlik ogretisinden yana tavir alanlarin dUnya 

tasviri farkli tizelliklere sahiptir. Pl a tan, dUnyanin dil 

tarafindan yap1lm1§ zarunlu, tek ve dagru alan bir tasviri 

almad1g1n1 ileri sUrmU§tUr (Kratylas 4520). "Oil gergekligi 

nasil tasvir eder?", "Oilin bize sundugu her gergeklik tas

viri. nesnelerin dagru bilgisini verir mi?". Oilin kendili

ginden, dagal ve dogru tek bir dUnya tasviri sundugunu 

ileri sUren Kratylas'un aksine, dilde degi§ik dUnya tasvir

leri oldugunu tesbit eden Platon, stiz konusu dUnya tasvir

leri ile tasvir e~ilen nesneler arasindaki ili§kinin daga

sini ortaya gikarmak istemi§tir. Platen' un dil gorU§Unde 

riOnyay;i. tasvir eden yapilar adlardan olU§ffiU§tur. P 1 at an .' a g tire g er

g e kl i g i olu§turan nesneler, adlardan olu§an yapilar arac1-

l1g1yla tasvir edilir. Platen bu naktada seruyu "Adlar ile 

nesneler arasinda nasil bir ili§ki vardir?" bigiminde sa

rar. Platon gok agik bir bigimde, dildeki adla~ yani aktUel 

adlar ile nesneler arasindaki ili§kinin uzla§ima bagli 

olarak kuruldugunu kabul etmi§tir. Higbir nesnenin zorunlu 

aktUel bir adi yoktur. AktUel adlar uzla§ima bagli olarak 

nesnelerin yerine kullandigimiz i§aretlerdir. Nasil aktUel 

.adlar ile zihnimizdeki dO§Unceler arasinda zorunlu ili§ki 

yaks a, ayni bigimde nesneler ile nesnelerin aktUel adlari 

arasinda da zorunlu ili§ki yoktur. Platan'da sadece "dogal 

uygun ad" olarak ni telenen, zihinde temsil edilen genel 

yapilar ile nesnelerin dogasi arasinda uzla§ima bagli olma

yan bir ili§ki soz konusudur. AktUel adlardan kurulu dOzen, 

yani dil, Platon' a gore, uzla§ima bagli alarak zihin ile 

gergekligi birbirine baglayan koprUdUr (Kratylos 3890, 

390A). Platon ag1s1ndan dil, gergeklik hakkinda belirli bir 

bilgi, belirli bir tasvir verse bile, gegu kere gergekligin 
... 

haritas1n1 zihne uygun olarak g1karamad1g1ndan dagru ve tam 

bir tasvir iunamaz. Platan'un g~rU§Unde, dil bize gergekli

gi dUzenledigimiz belirli kategerileri verir (33). Fakat 

Platen'a gore, dilin bize sunmu§ eldugu kategeriler zihnin 

yapisina uygun olarak dUzenlenmedikge, gergekligin yapisi 

hakkinda tam bir bilgiye sahip olamayiz. Platon, gergekligi 
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dilden ba§ka yallardan incelemenin munkun aldugunu sayler

ken ( Kratylas 438E), dilin, zihin ile gergeklik arasinda 

kurdugu kaprOyO yikmaz; a sadece zihin ile gerc;eklik ara

sinda dagrudan bir ili§kinin de kurulabilecegini dO§OnOr ve 

dile bagli kalinmadan da gergekligin ara§tirilabilecegini 

varsayar. Dilin gramatik yap1s1 ile gergekligin yapisi ara

sinda bir uygunluk almasina (Safist 259E) ragmen, aktuel 

adlar dili ayakta tutan dagal uygun adlara uygun alarak 

verilmedikge (Kratylas 389E), dil, geri;ekligin dagru ve tam 

bir madelini yahut tasvirini i;ikarmaz. Platan'un garO§O 

ai;1s1ndan geri;ekligin bilgisini edinmek ii;in sadece dile 

bag1ml1 kalmasak bile, bilginin aktar1lmas1 ve ogrenme ii;in 

dil kai;1n1lmaz bir arai;tir. Bu bakimdan, Platen 1 a gore, 

dili, nesnelerin dagasi ile zarunlu ili9ki igerisinde clan 

'dagal uygun adlar'in yapisina gore duzeltmek gereklidir. 

Platan'un tutumu, geri;eklik ile dil arasindaki 

ili9kinin uzla§1m1na bagli alarak temellendirilmesinde de

gil, dilin geri;eklige uygun olarak duzenlenmes in de odakla

§1r. Pl a ton ii;in dilbilimsel i;ozumleme ve dil ele9tirisi 

yararsiz bir ugra§ · degildir (34). Platen, Cassirer 1 in be

lirttigi Ozere (35), d090nce tarihinde dilin bilgisel yanO

nO felsefi anlamda s1n1rland1ran ve artaya koyan ilk ki9i

dir. Pl a tan 1 un amaci, Heraklei tas, Parmenides ve Sakrates 

i;izgisi dagrul tusunda dili nesnel bildiri9im araci alarak 

temellendirmektir. Dil, bilgi edinme ve bildiri9im 1i;1n 

kag1n1lmaz bir aragtir (7.Mektup 3428). Platon'a gore, ak

tuel adlarin nesneleri dagalarina uygun alarak s1n1 flaya

bilmesi ( Kratylas 388C) ve dilin, geri;ekligin dOzgOn bir 

haritasi alabilmesi igin, aktuel adlarin, dili ayakta tutan 

kavramsal i;ergeveye oturtularak duzenlenmesi gerekir. Pla

ten zihnin kavram i;eri;evesi ( "dagal uygun adlar") ile ger

gekligin yap1s1 arasinda zarunlu bir uygunluk gardOgO ii;in, 

dilin stiz konusu yapilara uygun alarak duzeltilmesiyle, 

geri;ekligin dilde duzgun alarak tasvir edilebilecegini d0-

9unur. Platen, aktuel dili tamami y la bir kenara birakip 
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yeni ba§tan nesnelerin yap1s1na uygun 'Ideal' bir dil kur

maya i;;;ali§maz. AktUel dil zihnin kavram i;;;eri;;;evesine uygun 

gelmeyecek bii;;;imde geri;;;ekligi s1n1flayabilir. Stlzgeli§i, 

aktUel dilde bulunan 11 Barberes 11 s1 fat1n1n Platen' a gore ne 

(zihinde bulunan)" degal uygun ad~1 ne de bu s1fat1n i§aret 

ettigi geri;;;eklikteki nesnelerin pay ald1g1 asil bir Idea 

vardir (Dev let Adami 2620). Platen' a gore nesnelerin asil 

degas1n1 bilen dialektiki;;;i, · aktUel dildeki adlar1 "de gal 

uygun adlar"in yap1s1na uygun elarak yeniden dOzenler. Pla

ten'un dU§Oncesinde, aktOel dil i;;;ek eskiden geri;;;ekligin ya

p1s1n1 bugOnkUnden daha iyi verecek bii;;;imde dOzenlemi§ elsa 

bile (Kratyles 41BE), ilk kenulan adlar zamanla degi§mi9 ve 

kaybelmu§tur (Kratyles 414C, 421). Dyleyse dialektiki;;;iye 

d09en odev aktUel dili geri;;;eklige uygun bii;;;imde dUzenlemek

tir (Kratyles 4240, 4258). Bu n~ktada ad keyucu, dialektik

i;;;inin gazetimi altinda, geri;;;ekligi degalarina uygun elarak 

balOmleyen "degal uygun adlar 11 1 uzla91ma ve dil gelenegine 

bagl1 olarak aktOel adlara yerle§tirmelidir (Kratyles 3900-

E). Platen' a gore, anlamlar1 "do gal uygun adlar" elarak 

tesbit edilen aktUel adla~ nesneleri dogalarina uygun 

elarak s1n1flayabilir ve tasvir edebilir. Platen'a bak1l1r

sa, nesnel dili ayakta tutan kavram i;;;eri;;;evesini "dogal 

uygun adlar" verir. Dil, Platon ai;;;1s1ndan, dilden once var

elan saz konusu adlara gore dOzenlenmediki;;;e ne nesneler 

hakkinda bir bilgiye sahip elabilir ne de bilgilerimizi 

birbirimize aktarabiliriz. "Degal uygun adlar"i Ikinci 

BolOm'de inceleme konusu yapacagimizdan, burada "uygun 

adlar"1n Idealar1n zihnimizdeki temsilleri eldugunu stlyle

mekle yetinecegiz. Dzetlemek gerekirse, Platon sadece dile 

bagl1 kalarak geri;;;ekligin degas1 ve yap1s1 hakk1nda bilgi 

edinemeyecegimizi, fakat geri;;;ekligin degas1 ve yap1s1n1 og

renmek ii;;;in dilin de kai;;;1n1lmaz eldugunu kabul etmi§tir. 

Platon dili ayakta tutan nesnel bir yap1n1n varl1-

g1na ve soz kanusu yap1n1n da dilden bag1ms1z olduguna 
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inanir. Dili ayakta tutan nesnel yapi Idealarin, zihindeki 

temsilleri olan genel yapilar yahut "dogal uygun adlar"dir.· 

Platon'da dialektik, soz konusu yap1lar1 ve yap1lar1n bir

birleriyle ili9kilerini incelerken (Sofist 2530-E), grama

tik de, dilin f izik bUnyesini, stizcUkleri ve stizcUklerin 

ili9kilerini ara9t1r1r (Sefist 253A-B). Platen'un gtirU§Llnde 

gramer bilgisi ile dildeki stiz konusu tizellikleri ara9t1ran 

dialektik, "rheterik" ara9t1rmalar1n alaninda yer alir. 

"Rhetorik" sanat1n1n (tekhne) ke9fi M.D.Be§inci yuzy1l1n 

ilk yar1s1nda Coraks ve Tisias adli iki Sicilyaliya atfedi

lir (36). "Rhetorik", geni§ anlamda her tUrlU kenu9man1n ve 

dildeki ifadelerin yap1s1n1 inceleyen (Gergias 4490), 

konu§ma tekniklerini ogreten sanattir. "Rheterik" gUzel ve 

etkili konu9ma tekniklerini ogretir. Bir anlamda 

"rheterik", gramer, filoloji ve etimoloji c;al19malar1yla 

beslenir. Gergias ve Polos gibi yalnizca etkili ve gUzel 

kenu9may1 amac;layanlarin yani sira, Keslu Prodikos ve 

Elisli ~ippias gibi ki§iler de dilin, degru ve dUzgUn kul

lan1lmas1na onem vermi9lerdir (37). Dar anlamda rhetorik, 

bilginin ve dogrulugun ne aldugunu bilmeden insanlari salt 

gtirUnU9ler ve stizde fikirler hakkinda ikna etme sanat1d1r. 

Hatipler, gerc;ek bilgiyi (episteme) degil, dogru gibi 

gtirUnen (doksa) §eyleri ogretmeye c;al191rlar (Phaidros 

26DA). "Rhetorik", Platen' a gore, insanlari stizler arac1-

l1g1yla yanl19 kanaatlara inandirma sanat1d1r (Gorgias 

452E, 4548, 455A). Platon'a gore hakikatin n~ oldugunu bil

meyen ve sadece kanaatler, daha dogrusu sanilar pe9inde 

ke§an adamin stiz sanati degersizdir (Phaidres 262C). 

Platen 1 un gozUnde, gUzel kenu9mak hakikati ve nesnelerin 

asil degas1n1 ogretmek i~in yeterli degildir (Phaidros 

272E). Ogrenme ve tigretme i~in. dili dUzgUn kullan1lmas1n1n 

tinemini kavrayan Platon i~in "rhetorik", sadece kanaatleri 

ve sozde fikirleri ogreten Sefistlerin ve hatiplerin eline 

birakilabilecek bir sanat degildir. Platan, iknaya dayali 

"rhetorik 11 sanat1n1 ele9tirmesine ragmen, 11 felsefi rheto

rik11 yahut 11 dialektik rhetorik 11 adi verilebilecek bir ytin

temi geli9tirini9tir (38). Platen kendi "dialektik rhetorik''ini 
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bilgi (episteme) ve dogru kanaatlerin ogretilmesi uzerinde 

temellendirmi§tir (39). Platen 1 un "dialektik rhetorik" soz 

oyunlar1yla insanlar1 etkilemek yerine, ak1l yurutmenin ku

rallar1n1 ve s1n1rlar1n1 r;izer ( Phaidon 908). "Dialektik 

rhetorik" Platen felsefesinde ogrenme ve ogretme ii;in kar;1-

n1lmaz bir geri;ektir. Nesnelerin as1l dogas1n1n ve va-rl1g1n 

gerr;ek bilgisine sahip dialektikr;i (Philobos SBA), soz ko

nusu bilgisini ancak kulland1g1 dil sayesinde, "felsefi 

rhetorik" sayesinde ba§kalar1na ogretebilir. (Gorgias 4S9D, 

Phaidros 27BA-D). Anlat1lacak §eylerin iyi ve guzel olabil

mesi ir;in konu§an ve yazan kimselerin anlatacaklar1 konular 

hakk1nda tam ve dogru bilgiye sahip olmas1 gerekir 

(Phaidros 259E). Platon'un "dialektik rhetorik"i dili 

ayakta tutan nesnel yap1n1n dogas1n1n ara§t1r1lmas1na ve 

soz konusu nesnel dogan1n ba§kalar1na duzgun ve uygun 

terimlerle anlat1lmas1na ve ogretilmesine dayan1r (Phaidros 

26SD-27BA-D, Philobos SBA). 

Platon'un dil hakk1ndaki buraya kadar ele ald1g1m1z 

gorO§leri ozetlemek istiyoruz : (1) Dil, sosyal ( Sunnomos) 

bir olayd1r ve insan zihninin kultur ii;inde ortaya koydugu 

bir yap1d1r (Protagoras 322A, Kratylos 416C). (2) Oil, 

insan etkinligidir (Kratylos 3B78). (3) Oil, gorev yeri

ne getiren alettir ve her dil kullan1m1n1n, bir kurallar1 

vard1r (Kratylos 3BBA-8-C). (4) Oilin gorevi, nesneleri do

galar1na gore s1n1 flamak ve gerr;ekligin kullan1labilecek 

bir hari tas1n1 vermektir ( Kratylos 3BBC). ( 5) Oil in ikinci 

gorevi dO§Onceleri bildiri§imini ve bilginin ba§kalar1na 

dogru bir;imde ogretilmesini saglamakt1r (Kratylos 434E-

435A, 3BBC, 42BE). ( 6) Oil sadece fizik gerr;eklik olmayip 

anlaml1 sesleri aktaran etkinliktir (Theaitetos 1638). 

Oil felsefesi, Searle'nin belirttigi gibi, (40) 

dilin anlam, dogruluk, dogrulama, konu§ma eylemleri ve man

t1k zorunlulugu gibi ozelliklerinin ara§tirilmasin1 kapsi

yor ise, soz konusu ozelliklerin buyuk bir kisminin, 
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Platen'un felsefe gUndeminde 

soyleyebiliriz. Ostelik Pl a tan, 

yer aldigini 

dil felsefesinin 

rahatlikla 

en onemli 

kenularindan elan dil ile dO§Oncenin ili§kisini ve dil ile 

ger~ekligin bag1nt1s1n1 ve bildiri§im kenularini geni§ kap

samli elarak ara§tiran ilk filezaftur. Elbette biz, 

Platen 1 un bGtOn felsefesini dil Ozer in de kurdugunu, dilbi

limsel ~ozUmleme yontemlerini kullandigini iddia etmiyeruz. 

Arna, dUgOnce tarihinde dili ~elsefi biri kaygiyla inceleyen 

ve .dilin felsefesini yapar.i ilk ki§inin Platen aldugunu dO§OnU

yaruz. Asil amacimiz : Platan'da dil felsefesi aldugunu or

nekleriyle gostermek degil, Platen 1 un dil felsefesinde . 

anlamin ne aldugunu dil ve ger~eklik ili§kisi temelinde 

a~1klamaya ~ali§mak alacaktir. 
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3) PLATON FELSEFESiNDE ANLAM 

Felsefi dU§Unce varligin ne oldugunu ara§tirmakla 

ba§lami§tir. Filozoflar, varolanlarin birbirlerinden fark

l1l1g1n1 ve ge§i tliligini; varolanlarin sUrekli degi§imini 

her §eyin kendisinden meydana geldigi ilk ve temel bir oge 

ile ai;iklamaya i;ali§ml.§lardir. Bati felsefe geleneginin 

ba§.lnda duran ilk filozoflar, varolanlarin yap1s1 ve dogas1-

n1, fizik dUnyadan ald1klar1 temel bir oge arac1l1g1yla te

mellendirip aydinlatmak istemi§lerdir. Soz konusu filozoflar 

bir anlamda, fizik dlinyadan ald1klar1 bir ogeyle varolanla

rin anlam1n1 kavrayip yorumlami§lardir. Bir bakima, felsefe 

varolanlarin insan taraf1ndan anlamli bir bii;imde agiklanma

sindan ve gevremizi ku§atan nesneleri anlamlandirmaktan 

ibarettir. Hemen hemen her filozof varolanlari anlami olarak 

ai;iklamaya i;all.§1.rken, ilk i§ olarak kendi anlam verme ger

(;ergevesiyle anlamli olan ile anlams'iz olanin s1n1r1n1 

gizmek ve belirlemek istemi§tir. Bu ai;idan bak1ld1g1nda, 

Nicolai Hartmann' in yerinde tesbi tiyle, "felsefe tarihinde 

anlam problemi felsefesinin ba§lad1g1 gUnlere kadar geri 

gider ve gUnUmUzde de felsefe bu problem Uzerinde son sozU 

soylemi§ olmaktan uzaktir" (41). Bizim dU§Uncemize gore Bati 

felsefe tarihi varlik ( gergeklik), an lam ve sinir (paras) 

kavramlar1n1n ara§t1r1lmas1yla ba§lami§tir. Varl1g1n ne ol

dugunu incelemek, bizce anlamli olanin s1n1r1n1 gizmek ma

nasina gelir. Bu goru§ ai;isindan bak1ld1g1nda, ilk kez 

Herakleitos ile Parmenides, belirli bir oranda da Pythagoras 

varligin anlam1n1 ve s1n1r1n1 fizik olmayan bir ogeden, 

akildan ve dU§Unceden yola i;ikarak belirlemeye gali§ml.§lar

dir. Soz geli§i Parmenides 'in gozUnde varlik, dU§UnUlebilir 

olanan s1n1rlar1yla ozde§tir, anlam ise dU§UnUlebilir ve 

soylenebilir olan §eylerin s1n1rlar1 ii;inde yer alir. Fakat 
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kapsamli olarak, "Bati felsefesinde ilk defa varlik proble

mini anlam problemine baglayan Platen oldu. Platon 1 da varo

lan' in lizerinde bir kule gibi yilkselen ve biltiln varolan' 1 

ku9atan, anlamdir. KoklinO Grek idealizminde bulan Platon'un 

bu metafizik temel 

nin bOtOnli igin 

gOnOmOzOn diliyle 

gorO§O 

gegerli 

§Dyle 

son derece spekulativtir ve dOnya

olma iddias1n1 ta91r. Bu gorO§ 

belirtilebilir Varolan her §BY 

anlam'a dayanir, varolan 1 1 ta~iyan, varolan'a kal1c1l1k ka

zandiran anlamdir; varolma, anlamin gergekle9mi9 olmasi de-

" mektir (42). Platen, yalnizca yalin bir bigimde varl1g1n 

yap1s1n1 ve ko9ullar1n1 degil, ayni zamanda varlik kavram1-

n1n anlam1n1 da ara~t1rm19t1r (43). Platen, varl1g1n ve var

lik hakkinda anlamli konu9man1n s1n1r1n1 Idealar dOnyasiyla 

gizer. Platon 1 a gore, kendimize konu kild1g1m1z varlik, kuru

lu9 olanaklar1n1 ve dlizenini Idealar dlinyas1n1n mantik ger

gevesine borgludur. Insan, ancak sahip oldugu Idea bilgisiy

le varl1g1 anlamli olarak kavrayabilir ve varlik hakkinda 

anlamli olarak konu9abilir. Varlik hakkinda anlamli olarak 

konu9abilmenin imkan1n1 ve s1n1r1n1 idealar dOnyas1n1n man

tik s1n1r1 belirler. Platen felsefesinde her anlamli 

onerme, bir anlamda epistemeyi dile getiren her onerme Idea

larin birbirleri arasindaki mantik ili9kilerini dile getirir 

(Sofist 259E). Platon 1 da varl1g1n anlam1n1 ve anlamli olarak 

konu9man1n imkan1n1 saglayan; hem varolanlari hem de d09Un

ceyi ve dili ayakta tutan Idealar dOnyas1d1r. 

Aristoteles'e gore yalnizca insan agzindan gikard1g1 

seslere bir anlam ylikleyebilir (Politika I,21243a). Soyledi

gimiz bir sozclik veya bir climle nasil anlamli olabilir? Bir 

sozcligO i9ittigim~z zaman, sozcOgO soyleyen ki9inin 

kastettigi geyi veya sozcligiln anlam1n1 nasil kavrariz? Bir

birimizle konu9urken sozcOkleri belirli nesnelere i9aret 

etmek ve belirli nesneler hakkindaki d09ilncelerimizi i fade 

etmek amaciyla kullan1r1z. Bildiri9im, yani anlamin sozclik

ler arac1l1g1yla aktar1lmas1, dilin temel ozelligini te9kil 

eder. Platon 1 a gore dil, nesneler hakkindaki dU9Uncelerimizi 
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birbirimize bildirdigimiz bir geregtir. (Kratylos 388C, 

434E). Insanlar dU§Uncelerini birbirlerine kulland1klar1 

i§aretler (semata) arac1l1g1yla aktar1r (Kratylos 4DOC). Saz

cUkler dU§Uncelerimizi birbirimize aktard1g1m1z ve nesnelere 

at1f yapt1g1m1z i§aretlerdir. Platon'un garU§Unde dil anlam-

11 seslerden meydena gelmi§ bir yap1d1r ( Theai tetos 1638). 

Platan 1 da anlam herhangi bir dil almaks1z1n ba§kalar1na ak

tar1lamaz. SazcUkler ile ta§1~1klar1 anlamlar aras1nda nas1l 

bir ili§ki vard1r? Anlam nedir? Anlam ne tUrden bir varolu§a 

sahiptir? 

Saz kanusu sarular1n cevaplar1n1 Platen felsefesinde 

aramadan once "An lam Nedir"? sorusunun Platen taraf1ndan 

tart1§ma kenusu yap1l1p yap1lmad1g1n1 kisaca degerlendirmek 

istiyeruz. Platen, 11 8ilgi Nedir"? 11 Adalet Nedir "? sorulari

n1n gramatik yapis1 iginde 11 Anlam Nedir 11 ? sorusunu higbir 

zaman sermami§tir. "Anlam Nedir 11 ? serusunun Platon tarafin

dan serulmami§ olmasi, anlam konusunun, sazcuklerin ta§idigi 

anlamin ara§tirma konusu yapilmadigini gastermez. Platen, 

"8ilgelik 11
, 11 Adalet 11

, "Cesaret" gibi genel terimlerin i§aret 

ettigi nesnelerin ne tUr bir varolu§u oldugunu ara§tirirken, 

soz konusu terimlerin anlam1ni ve uygulanma sinirlarini in

celeme kenusu yapiyerdu (Kharmides 1758, 8UyUk Hippies 287C, 

Lakhes 1 91 E-1 928). Diger yandan, 11 Arslan 11 ve 11 Leon 11 gibi 

farkli ses abeklerinden meydana gelmi§ iki ad1n, ayni ozel

liklere sahip nesnelere uyguland1g1ni, delayisiyla da iki 

adin ayn1 anlama (Teuton Semainon) sahip eldugunu saylerken, 

adlarin anlamin1 hesaba katiyordu (Kratylos 390E, 3948). 

Platen 11 Semainon" terimini bugUn kullandigimiz "anlam 11 teri

mine yak1n bir bigimde kullanmi§tir. Biz bu k1s1mda Platen 

felsefesi ai;1s-:lndan -se~cUklerin ta-§1di~1 anla-m-Hl- - -varolu§unu 

ve anlam ile sazcUklerin ili§kisini tarti§ma konusu yapaca

g J.Z • 

"Anlam nedir? 11 Chomsky (44) ve Quine (45) 'in belirt- ~,n -7e-· ' -

mi§ oldugu gibi an lam dilbilimcilerin ve dil 
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f ilazaflar1n1n sik~a kulland1klar1 ve her §eye uygulad1kla

r1 bir terim olmasina kar§1l1k· kendisi hakkinda ~ak az §BY biliriz. 

Anlam, dil felsefesinin en bulanik ve i.lzerinde belirli bir 

uzla§ima varamad1g1 terimlerden bir tanesidir (46). tirnegin, 

C. K. Ogden ve I. A. Richards, anlamin yirmii.l~ tan1m1n1 tesbi t 

etmi§lerdir (47). Ostelik · Ogden ve Richards 1 dan bu yana 

ileri si.lri.llen anlarca anlam tan1m1 terimi daha bulanik hale 

getirmi§tir. "Anlam Nedir?~ sbrusuna verilen cevaplari genel 

alarak Ug ba§lik al tinda taplayabiliriz (48) (1) Anlam 

stizci.lgi.ln i§aret ettigi nesnedir (Platen, Russel, I.dtinem 

Wittgenstein). ( 2) Anlam zihindeki tasavvurlara ( Idealara) 

kar§1l1k gelir ( Safistlerin bir k1sm1, Ar istateles, Locke). 

(3) Anlam kullan1md1r, dilsel davran1§ta artaya ~ikar 

f ·ttI.dtinem Wittgenstein ve dilbilimci filazaflar). Birinci 

tibekte yer alan filazaflar1n gtirU§lerini "Dagrudan Anlam Og

retisi 11 alarak adlandirabiliriz. Bu tigretiye gore bir sozcU

gUn anlami ile stizcugun i§aret ettigi nesne tizde§tir. Bu 

bakimdan, Platen 1 da adlar ile nesneler arasindaki ili§kiyi 

adlar ile anlamlar arasindaki ili§ki alarak degerlendirece

giz. tite yandan, biz Platen' da anlamin i§aret edilen nesne 

alarak yarumland1g1n1 gtistermeye ~al1§1rken; anlam1ri ayni 

zamanda i§aret edilen nesnenin kavray1§1 ve bilgisi aldugunu 

gtizden ka~irmamaya da dikkat edecegiz. Diger ytinden, 

Platan'un dil tigretisinde 11 anlam'', 11 dU§i.lnce" ve 11 kavram" te

rimleri aralarinda ayrim gtizetilmeksizin ayni anlama gelebi

lecek bi~imde kullan1ld1g1ndan biz de stiz kanusu u~ terimi 

aralarinda bir ayr1m yapmaks1z1n kullanacagiz. Platen 

"anlam" terimine kar§1l1k alarak "semaino" terimlerinin yan1 

sire bir dizi ba§ka terimi de kullanm19t1r. Platen' a gtire 

her ad in bir gi:irev ve gi.lci.l ( dynamis) vardir. Her gen el ad 

sahip oldugu dynamis sayesinde belirli nesnelere uygulanabi

lir ( Kratylas 3948). Bir adin dynamis 'i ta§1d1g1 anlamdir. 

Her ad ta91d1g1 anlam, yani belirli bilgi sayesinde bir nes

neye veya nesne tibegine uygulanir. tirnegin "arslan" adi, 

ta§1d1g1 anlam nedeniyle kaplan tizelligini ta91yan nesnelere 
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uygulanamaz. Dte yandan Platen 1 a gore adlar dileklerimizi 

ve niyetlerimizi bildirmek amaciyla kulland1g1m1z arai;lar

dir. Her ad belirli bir niyeti (baulesis), yani anlami dile 

getirir (Kratylas 4218). Platen, kastetmek, niyet etmek 

alan "baulesis 11 terimini "anlam"a karg1l1k alarak kullanir. 

insan belirli bir dili kullanarak ba9kalar1na dU9Uncelerini 

zihninde alup biteni aktarmal< ister (Kratylas 434e-435A). 

Oil, Platan'a gore nesneler hakkindaki dU9Uncelerimizi 

(dianaiai) birbirimize aktard1g1m1z bir alettir. Platan'un 

gorU9Unde sozcUklerin ta§1d1g1 dU9Unceler ile anlamlar ayni 

9eylerdir. 

11 Platen 1 da anlam nedir ? 11 sarusuna an lam, sozcUgUn 

ettigi nesnedir ag1klamas1n1 getirmek yeterli alma

l;UnkU Platen, belirgin bir bii;imde ozel adlar, 

ve yer adlari ile genel adlar (artak adlar) 

i9aret 

yacaktir. 

yani ki9i 

arasinda bir ayr1m yapmami§ almasina ragmen, 11 Kratylas 11 

(397A-8) da ki9ilere ve kahramanlara verilen adlar ile 

cinslere ve niteliklere verilen adlar aras1nda bir farkl1-

l1k alduguna temas etmi§tir. Bu bakimdan, Platen 1 da adlar 

iki degi9ik nesne obegine igaret eder. 11 Theaitetas 11 adi be

lirli bir ki§iye i§aret eder. 11 Theai tetas" ad1n1n anlami 

soz kanusu adi ta§iyan (bearer) nesnedir. Dte yandan, be

lirli cins ve niteliklere i9aret eden, "adalet", 11 arslan", 
11 beyaz11k 11 gibi genel terimlerin ta§1y1c1s1 alan belirli 

nesneler veya nesne obekleri var m1d1r? Platan'a gore genel 

adlarin anlami, temsil ettikleri Idealardir. Platan'un 

dU9Uncesinde genel adlar Idealara i9aret eder. Carnfard 1 a 

gore (49) Platan'un anlam gorU90 basittir 11 Daire" ad1n1n 

anlami Daire Ideas1d1r. '0-a-i-r-e' sesi Daire Ideas1n1 

temsil etmek ii;in uzla§ima bagli alarak sei;ilmi§ bir ses 

obegidir 11 • Ayni ad1 (tauten anama) verdigimiz belirli nes

neler obegine tek bir Idea vermeye al1§t1k. 11 (Devlet 

596A)". Bazi hallerde, ideanin ad1n1 ta§imaya hak eden 

yaln1zca ideanin kendisi degildir. Ayni zamanda, kendisi 
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idea olmayan fakat varoldugu sUrece Ideanin formuna sahip 

olanba§ka bir nesne de Ideanin ad1n1 ta§imaya hak kazanirtt 

(Phaidon 103E). Platan 1 a gore genel adlari hesaba katarsak 

anlam ideadir. Belirli bir :i:deanin temsili olan gen el ad, 

soz kanusu :i:deanin ozelliklerini ta§iyan bOtOn nesnelere 

uygulanabilir. Platan'da anlam, ister ozel bir adin isterse 

genel bir adin alsun, dil dJ.§J. bir nesnedir. Platon'a gore 

adin ta§1y1c1s1 olan bir nesne yoksa adin anlami da yoktur. 

Platen, Gargias'in one sUrdOgO gibi, sadece dO§Uncede var

olan tasavvur ve hayalleri anlam olarak kabul etmez. 

Platon 1 da dU§Oncede yer alan her nesnenin zihin dJ.§J.nda bir 

varolu§u soz konusudur. Bu bakimdan Platon'da dil arac1l1-

g1yla ba§kalarina bildirilen dU§Oncelerin ve anlamin daya

nag1 dJ.§ardan verilmi§tir. Genel adlarin anlam1n1n 

Platon'da i§aret edilen :i:dealar oldugu soylenirken, zihnin 

idealar hakkindaki bilgisini ve kavray1§1n1 gozden uzak 

tutmamak gerekir. Platon'da dili anlaml1 olarak kullanan ve 

nesneleri dogalarina uygun olarak s1n1 flayan zihindir. 

Zihin, nesneleri sahip oldugu Idea bilgisiyle s1n1flar. 

Zihnini sahip oldugu bu idea bilgisi olmadan dOnya nesne

lerine anlam vermek ve dUnya nesneleri hakkinda anlaml1 

konu§mak imkansizdir. ~u halde Platon'da anlam, i§aret 

edilen nesne oldugu kadar, i§aret edilen nesnenin zihnimiz

deki kavrayi§J. ve bilgisidir de. 

Bizim gorU§OmOze gore Platon, adin hem bir nesneye 

i§aret ettigini ve anun temsili aldugunu hem de bir kavram1 

ve dU§Unceyi ifade ettigini kavrami§tir. Platon'a gore bir 

ad, i§aret ettigi nesnenin dU§Oncesini nasil dile getirir? 

Ad1n ta§J.y1c1s1 olan nesne ile nesnenin dU§Uncesi veya kav

rami arasinda nasil bir ili§ki vardir? Herhangi bir ses 

kUmesi bir dU9Unceyi, bir anlami nasil dile getiriyor? 

Platen' un anlam gorO§Unde hir;bir ses obegi kendiliginden 

anlama sahip degildir. SozcUkler, dili kullanan bireyler 

tarafindan belirli gorevler yUklenmi9 ve nesnelere i§aret 

etmek Ozere uzla§J.ma bagli olarak sei;ilmi9 i§aretlerdir. 
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Platan'un dO§Oncesinde her ad belirli bir bilgi pari;as1n1, 

i§aret ettigi nesnenin dagasina ait kavray1§1 dile getirir. 

Her ad sahip aldugu bu kavrayi§, yani ta§1d1g1 anlam yaluy

la belirli nesnelere uygulanir; adi sayleyen ve i§iten ayni 

nesneye yanelir. Saz kanusu kavrayi§lar yahut anlamlar 

adlara nasil verilir? Bu nesne kavray1§lar1 yahut anlam 

nedir? 

Platan 1 u felsefesinde benzer azelliklere sahip nes

neler ayni ideadan pay alir. ~rnegin, "arslan" ad1n1 verdi

miz nesneler Arslan Ideas1n1n azelligini veya farmunu 

ta§ir. "Arslan" ad1n1 verdigimiz her bir nesneye dagal ala

rak ai t alan azel bir idea (ta prose khan eidas) vard1r. 

" Ar s 1 an 11 ad 1n1 n an 1am1 s a z k anus u a z e 1 idea d 1 r . Fa k at s a z 

kanusu ideanin bilgisi ve kavray1§1 zihinde ve dilde nasil 

temsil edilir? ~unku Platan'a gore idean1n kendisi ne 

zihinde, ne dilde, ne de fizik nesneler dunyas1nda bulunur. 

Platon'da her azel ideanin kendisine dagal alarak ait bir 

kavray191 ve bilgisi vardir. Platan, Idealarin zihindeki 

temsillerini yahut bilgilerini her nesne igin "dagal olarak 

uygun ad" (to ekasta physei kephukas onama) terimiyle kar-

91lar. "Her nesne igin do gal olarak uygun ad" ( dagal uygun 

ad) fizik bir ses veya bir sozcuk degil, sozcUgUn ta§1d1g1 

anlam ya da du9uncedir. Platan' da fizik seslerin, sesli 

i9aretlerin (semian tes phones~ yani sozcUklerin her nesne 

ii;in dogal alarak uygun ad ile ili9kisi nasil kurulur? 

Platan'da fizik sesler ile fizik seslerin ifade ettigi an

lamlar arasinda dagal, zarunlu bir ili9ki yaktur. Arslan 

Ideasinin bilgisi yahut dU§Uncesi alan 'Arslan-it;in-uygun

ad' in (ta ekasta physei kephukas on a ma) kendisine dagal 

olarak ait biri ses abegi yaktur. Soz geli9i Arsl~n fdeas1-

n1n dagal kavrami alan 1 Arslan-ii;in-uygun-ad'1 "l.i.a.n" 

sesiyle ifade edilebilecegi gibi "l.e.o.n" sesiyle de ifade 

edilebilir ( Kratylas 3890-391 A). Pl a tan' a gore adlar ile 

ta91d1klar1 anlamlar veya kavramlar arasindaki ili9ki uzla-

91ma bagli olarak kurulur. Ad ile adin ta91d1g1 anlam yahut 
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kavram arasindaki ili§kinin uzla§ima bagli elarak kurulma

sina ragmen, anlam yahut kavram ile Idea arasindaki ili§ki 

degal ve zerunlu elan bir ili§kidir. Zihin sahip eldugu bu 

kavramlar yahut anlamlar sayesinde ger~eklik dunyasini an

lamli elarak kurar ve ger~eklik dunyasi hakkinda anlamli 

elarak kenu§abilir. Demek ki, Platen' un an lam ogretisinde 

adlar, sadece i§aret edilen nesnelerin yerine kullanilan 

i§aretler degil, ayni zamanda.i§aret edilen ne~nenin kavra

mini yahut anlamini da temsil eder. Adin, temsil ettigi ve 

herkes tarafindan ayni bigimde kavranan bir anlami elmad1g1 

surece nesnel bir bildiri§im imkani da bulunmaz. 

Platen 1 a gore. anlam ses veya heceler yeluyla soz

cukler tarafindan taklit edilerek ifade edilmez. Fizik ses

lerin, sozcuklerin, anlamin resim eldugunu ileri suren 

Kratyles'un aksine, Platen'da adlar anlami temsil eden 

araglardir. Platen, adlar ile ta91d1klar1 anlamlar arasinda 

uzla§ima ve istege bagli bir ili§ki eldugunu ileri 

sarerken, Sefistlerin yapt1§1 gibi adlar ile nesneler 

arasindaki ili9kiyi tamamiyla bireysel istek ve keyfi 

tutumlar uzerine de in§a etmez. Platen 1 a gore adlar ile 

anlamlar arasindaki ili§ki, dili kullananlarin al1§kanl1k

lar1na ve dil gelenegine baglidir ( Kratyles 3880). Platen 

i~in, ayn1 dili kenU§an ki§iler sozcukleri farkli 

anlamlarda kullanirsa bildiri§im ve anla§manin nesnel teme

li y1k1lm19. elur (Kratylos 385A-387E). Bu bakimdan Platen, 

adlarin belirli bir anlamda kullan1lmas1 ve bildiri§~min 

nesnel bir temele eturtulmasi i~in devreye dili duzenleyen 

ad keyucu (enemathetes) ile dialektik~iyi sekmu9tur. Ad 

koyucu ile dialektik~i sozcuklerin duzgun ve belirgin bir 

bigimde kullan1lmas1n1 saglamak amaciyla belli kurallar ile 

yontemler ertaya keyar. 

Platen' a gore, dili kullanan bireyler yasaya 

( nemos) ve kurallara uygun elarak, kulland1klar1 sozcOklere 



belirli anlamlar ve gorevler yUkler. Birbirimizi anlaya

bilmemizin temeli Pl a ton ir;in, sozcUklere ayni an lam ile 

gorevi vermemize baglidir. Platnn'da anlamin kendisi (idea 

veya ideanin Uygun-Adi) uzla91ma ve degi9ime konu olmamakla 

birlikte, sozcUklerin kullanimi uzla91m ile degi9ime 

baglidir ( Kratylos 414C, 41 BE, 421 D). GorU9UmUze gore Pla

ton 'da dilin degi9mesine yol ar;an etken sozcUklerin kulla

nimindan kayn aklanir. Bu b aki.mdan, P 1 a ton' a gore yUriJr liJ k

te ki dilde .. sozcUkler farkli anlamlarda kullanilabilir. 

tite yandan, gUnlUk dilde kullanilan kimi terimlerin anlami 

salt kullanima bagli olabilir. Fakat Platon'un anlam ogre

tisinde, felsefe ile bilimin i fadelerinde yer alan genel 

terimlerin belirgin bir anlami ve temsil ettigi bir ideasi 

vardir. Platon'a gore, sadece felsefe ile bilim onermeleri, 

gerr;ekligi dUzgun ve anlamli bir bir;imde dile getirebilir. 
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II.BDLiJM 

ADLAR VE NESNELER 



1) PLATON 1 UN AD OGRETISI 

Her insan1n dunya hakk1nda bir dLi§Lincesi, bir ga

ru9u vard1r. Dunya hakk1ndaki garLi§lerimizi ve du9Unceleri

mizi belirli yarg1lar halinde dile getiririz. Dile getirdi

gimiz her yarg1 dUnyan1n bizim taraf1m1zdan yap1lm19 bir 

tasviri, mant1k~a kurulmu9 resmidir. DUnya nesnelerine 

ili§kin alarak yapt1g1m1z tasvirleri cumleler arac1l1g1yla 

ba9kalar1na aktar1r1z. Her tasvir bizim dunya ile 

ili§kimizi artaya kayar. Dunya nesneleri hakk1nda dile ge

tirilen yarg1laran hepsinin dagru almad1g1n1; en az1ndan 

dUnya hakk1nda birbirinden farkl1 ve birbirine kar91t yar

g1lar1n varaldugunu biliriz .. Bir anlamda, dunyan1n dil 

arac1l1g1yla artaya kanmu§ tek ve dagru alan bir tasviri 

bulunmad1g1n1 hepimiz kabul ederiz. 

Dunya nesneleri hakk1ndaki bilgilerimizi birbirimi

ze aktard1g1m1z dil ile Uzerinde ya9ad1g1m1z dUnya aras1nda 

nas1l bir ili9ki vard1r? ~evremizi ku§atan nesneler hakk1n

da nasil konu9abiliriz? Sozgeli§i Ozerinde yaz1 yazd1g1m 

masayla ilgili bir tak1m yarg1lar1 ifade ederken, anun 

sahip aldugu baz1 azellikleri dile getiririz. Hatta soz 

kanusu masaya kendisinde almayan ozellikler de yukleyebili

riz. Mas a hakkindaki dagru yahut yanli§ al an yarg1lar1m1 

ba§kalar1na aktarabilirim. Ancak, nesneler hakk1nda uzad1ya 

tasvirler vermektense, soz konusu nesneye dilimizdeki ses

lerden bir par~as1n1 (phones marian) ad alarak veririz 

(Kratylas 383A). Masa hakk1nda 11 Uzerinde yaz1 yazd1g1m1z 

belirli yukseklikteki bir duzlem 11 tasviri yerine sadece 
11 masa 11 ad1n1 kullan1r1z. Mas a denilen nesne ile "mesa 11 ad1 

aras1nda nas1l bir ili§ki soz kanusu alabilir? 11 Masa 11 ad1 

Ozerinde yaz1 yazdigim nesnenin dogal bir par~as1 m1d1r? 



so 

Bir ad nesnenin dagal bir parr;as1 degilse, 11 m. a. s. a 11 sesi 

herhangi bir ba§ka nesneye degil de, neden bu nesneye ve

rilmi§tir? Bir adin bir nesneye verilmi§ almas1, ne anlama 

gelir? Dilimizdeki seslerden bir parr;as1n1 nesnelere ad 

olarak nasil veriyoruz? Herkes diledigi nesneye diledigi 

ad1 verebilir mi? Adlar uzla§ima ( Suntheke) ve anlai;maya 

( homologia) bagl1 olarak ver ili yarsa, uzla§ im ve anlaeyma 

kimler arasinda ve nasil yapLliyar? Adlar ile adland1r1lan 

nesneler arasinda ne tur bir ilieyki stiz konusudur? Adlar, 

insanlar tarafindan nesnelere veriliyarsa, ad ile nesne 

arasindaki ili§ki nasil kuruluyor? 

Adlar ile nesneler arasindaki ilieykinin dogas1n1 

anlamaya yonelik r;abalarin tarihr;esi felsefe oncesi donem

lere kadar uzanir. "Stizcukler eskiden beri batil inanr;

larin konusu olmugtur. DLi§man1n1n·· ad1n1 bilen adam, bu ad1 

kullanarak onun Listunde sihirli bir gur; sahibi olabilirdi" 

(1). Felsefe oncesi donemlerde, I. Solum 1 de soz ettigimiz 

gibi sozcukler ile nesneler arasinda sihirli bir ili§ki ol

dugu dueyunuluyordu. Bu gun dahi dilimizde kullanilan 11 ad1 

bats1n 11 deyiminin bu dtinemlerin izlerini ta§1d1g1n1 saniyo

ruz. Dile ilgi duyan filozoflar, adlar ile nesneler arasin

daki ili§kinin dogas1n1 kavramak ir;in yogun bir r;aba harca

m1§lard1r. Bati felsefesinin baglag1c1ndan bu yana, dil ile 

gerr;eklik arasindaki ili§kiyi ar;iklama giri§imleri 

birbiriyle r;ati§ma ir;inde clan bir dizi yoruma yol ar;m1§

t1r (2). Dzellikle Eski Yunan dunyasinda adlar ile nesneler 

arasindaki ili§kiyi farkl1 bir;imde ar;iklayan iki rakip 

dLi§Lince vardi. : (a) Dogalcilar, adlar ile nesneler arasin

da dagal bir ili§ki aldugunu ve seslerin anlama dogal bir 

bir;imde ( Physei) sahip oldugunu dLi§Linuyorlard1. ( b) 

Uzlaeymacilar, adlarin nesnelere uzla§ima bagl1 olarak ve

rilmiey oldugunu ve seslerin anlama uzla§J.m ve kullanim ara

c1l1g1 yla sahip olduklar1n1 kabul ediyorlardi (3). Fakat 

bizim I.Bolum'de tesbit ettigimiz kadariyla, Platen oncesi 

dtinemde adlarin nesnelere verilmemi§ oldugunu iddia eden 
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bir goru§ ileri sUrUlmemi§tir. Sadece Platon'un "Kratylos" 

dialogunda: gizdigi 1 Kratylos 1 tipi, dialogun hemen ba§in

da her nesnenin kendisine do gal olarak ai t dogru bir adi 

bulundugunu (onomatos orthoteta einai ekasto ton 

ontonphysei pephukuian) ve bir nesneye insanlarin aralarin

da uzla§arak verdikleri ses pargalarinin geri;;:ek ad olmaya

cagini one sUrmU§tUr. Bizim gorU§UmUze gore dogalcilar ile 

uzla9mac1lar arasindaki en temel ayrim birincilerin, 

gen el terimlerin i§aret ettigi tizyapilar ( ousia, physis) 

ile dogal cinslerin (genos, idea) varl1g1n1 kabul etmeleri

ne kar§1l1k, ikincilerin dU§Unce ve tikel nesnelerin 

d191nda genel yap1lar1n bir varl1g1 bulunduguna inanmami§ 

olmalar1d1r. Bu agidan, J.B.Gald'un belirlemi§ aldugu gibi, 

adlar ile nesneler arasindaki ili9kinin dagas1n1 ai;;:iklamaya 

i;;:al191rken, Platan'un hangi tigretiden yana tavir tak1nd1g1-

n1 sarmak anlams1zd1r (4). Diger yandan, bizim geleneksel 

ayrima kar§it olarak artaya kaydugumuz dagalc1l1k-uzla§ma

c1l1k ayrirni yanli§ olsa bile, Platan'un uzla9rna ogretisin

den mi, yaksa dogalc1 tigretiden mi yana aldugunu sarmak 

yine de dagru almayacaktir. Zira Platen, nesnelerin ozyap1-

s1na i§aret eden her nesne ii;;:in dagal alarak uygun adin, 

yani anlam ii;;:Sriginin uzla§irna bagli almad1g1n1 anaylamakla 

birlikte ~ adlarin kullan1m1n1n uzla§im ve anla9maya bagli 

aldugunu kabul etmi9tir. 

~al19rnam1z1n bu kisminda Platan'un ilk dialaglarin

dan itibaren adlar ile nesneler; sesler ile anlam arasinda 

uzla9maya bagli bir ili9kinin varl1g1n1 kabul ettigini 

temellendirmeye i;;:al19acag1z. Bu naktadan hareketle, 

Platan 1 un "7.Mektup"da artaya kaydugu uzla§ma ogretisi ile 

daha once ileri sUrmU§ oldugu gtirUgler arasinda bir sUrek

lilik aldugunu gtistermeye i;ali§acagiz. Bu bakimdan amac1-

m1z, Platan'da uzla§manin ne anlama geldigini ve Platan'un 

hangi tUr uzla§mac1l1g1 ele9tiri kanusu yapt1g1n1 incelemek 

alacaktir. Platan'un dagal ogretiye kar§i geli§tirdigi 

ele9tirileri; dagal ogretinin Platan'daki iki anlam1n1, 



52 

Kratylos 1 un dogal dogru ad agretisi ile Platon'un geli§tir

digi dogal uygun ad ogretisini daha senraki kisimda ele 

alacagiz. Platen'un dogalc1l1g1yla ilgili iddialar1m1z1 

yine saz kanusu kisimda ileri surecegiz. GorO§OmOz Platen, 

'Hermagenes' ve 1 Kratylas' tiplerinin ileri sOrdOgO gorO§

lerin bir kism1n1 cUrOterek bir kism1n1 da birle9tirerek ve 

geli§tirerek ken di ad ogretisini temellendirmi§tir. Zaten 

Platen, soz kanusu ogretinin . temel ta§lar1n1 ilk dialagla

rinda dB§emeye ba§lam1§t1r. Bizim bu kisimda yapacag1m1z, 

Platen'un ad ogretisini 11 Kratylos" dialegunu azellikle 

Sokrates 1 in 'Hermagenes ile giri§tigi tart19may1 esas alarak 

kavramaya ~ali§mak alacaktir. 

Platen, adlar ile nesneler arasindaki ili§kinin de

gas1n1 nasil a~1klam1§tir? Platen ag1s1ndan adlar ile nes

neler arasindaki ili9kinin dogas1n1 agiklamak nigin gerek

lidir? Felsefi tutumunu nesnelerin ozyap1s1n1 (eusia, 

phys is) ve hakikatini ( aletheia) ara9t1rmak ( dsetein) ve 

ke§fetmek (euriskein) Uzerine eturtan Platen, nesnelerin 

degasi ve hakikatinin adlar yeluyla agrenilip ogrenilemeye

cegini tarti§ma kanusu yapm1§t1r. Bu agidan Platen 1 un dil 

felsefesinin temel sarusu 11Pdlann degas1n1 bilen kimse adlar 

yeluyla nesnelerin de dagas1n1 bilir mi?" sarusudur. 

Platen, adlar ile nesneler arasindaki ili§kinin degas1n1 

bilgi ogretisi ag1s1ndan ara9t1rma kenusu kilm1§t1r. "Adlar 

nesneler hakkinda nasil bilgi verir?" Soz kenusu seru 

Platen'u ister istemez adlar ile nesneler arasindaki ili9-

kinin degas1n1 aciklamaya sevketmi9tir. Platan 1 da adlar 

nesnelerin degal sembelleri .· midir, yeksa uzla91ma bagl1 

elarak nesnelerin yerine kullanilan i9aretler midir? Dili

mizdeki seslerin bir nesneye ad elarak verilmesi ne anlama 

gelir? Platon'da adlarin i§aret veya temsil ettigi nesneler 

ne turden varl1klard1r? 
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Va§ad1g1m1z dunyada kimi nesneler ba§ka nesnelere 

i§aret eder. Sozgeli§i, nimbus bulutlar1 yagmur yagacag1na, 

bacadan tu ten duman acakta ate13in yand1g1na delalet eder. 

Nimbus bulutlar1yla yagmur, dumanla ate§ aras1ndaki ili§ki 

dogal bir ili§kidir. Nimbus bulutlar1 kimse taraf1ndan 

yagmur yagacag1na i§aret etmek ir;in ser;ilmi§ bir sembol 

degildir. Dte yandan, kimi nesneleri de kendi aramizda yap

tig1m1z bir ser;meyle ba§ka .nesnelere i§aret etmek Uzere 

kullan1r1z. Uzun sUre r;alan siren sesini hava taaruzunun 

ba§lad1g1n1 belirtmek amac1yla kullan1r1z. Trafik kuralla

r1na gore; kirm1z1 J.§J.k durmaya, ye§il 1§1k ise ger;mek ge

rektigine i§aret eder. Uzun r;alan siren sesi ile hava 

taaruzu ve kirm1z1 l.§J.k ile durmak aras1ndaki ili§ki dogal 

olmay1p, insanlar1n kurduklar1 bir ili§kidir. Nesneler ile 

soz konusu nesneleri temsil etmek Uzere kullan1lan i§aret

ler aras1ndaki ili§ki uzla§ma ve anla§maya bagl1 bir ili§

kidir. Belli bir nesne belirli ki§iler taraf1ndan herhangi 

ba§ka bir nesneye i§aret etmek Oz ere kullan1l1r. Herhangi 

bir i§aretin bir ki§i taraf1ndan bir nesneyi temsil etmek 

amac1yla ser;ilmi§ olmas1 yeterli degildir; diger ki§ilerin 

de ser;ilen bu i9aretle hangi nesnenin temsil edildigini . 
bilmesi gerekir. Bir nesneyi temsil eden i9aret Uzerinde 

bireyler arasi uzla§l.m soz konusu almazsa, anla§ma alanak

lar1 artadan kalkar. Nesneleri temsil etmek ir;in 

kulland1g1m1z i§aretlerin bir kism1. sozcuklerdir. 

Platon'un "Kratylos" (4330) da belirttigi gibi, ad nesne

nin temsilidir (onama deloma tau pragmatos). Sozcukler uz

la§1ma bagl1 alarak nesnelerin yerine (stand for) kullan1-

lan i§aretlerdir. Platen' a gore adlar, nesnelere insanlar 

taraf1ndan. verilmi§tir (Protagoras 422A). 

Nesneleri temsil etmek amac1yla adlar1 nasil kul

lan1riz? Bir nesneyi temsil etmek ir;in kulland1g1m1z ad1n 

varolu§u nedir? Bir ad nesneye uzla§ima bagl1 olarak nas1l 

verilir? Platon'un bu sorulara ne tUrden cevaplar verdigini 

ara§tirmadan once, II ad" ve "sozcUk" terimlerinin 
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Platon 1 daki anlamlar1n1 gazden gegirmek istiyoruz. Platen, 

"onoma 11 terimini "ad" terimine kar§ilik gelecek bigimde 

kullanir. Platen 1 da 11 anama 11 terimi ayni zamanda, 11 isim 11 , 

11 oz el ad 11 , 11 genel ad 11 , 11 belirli tasvir 11 (definite des er ip-

tian), 11 sifat 11 , 11 ozne 11 ve 11 y0klem 11 terimlerinin anlamlar1n1 

da igerecek bit;imde kullan1lm1§t1r (5). Platan'a gore 

(Sofist 261E) varalan nesnelere i§aret etmek it;in iki tar 
11 sesli i§aret 11 e ( semeian te·s phones) sahibiz: adlar ve 

fiiller (rhemata). Platan'a bak1l1rsa fiiller de eylemlere 

i9aret eden adlardir. Platen sazcOk ile ad1 da.birbirind?.n 

ay1rdetmi§tir. Platen, "sozc0k 11 terimine kar§1l1k gelmek 

Ozere "sesli i9aret"-semeian tes phones- (Sofist 262A,263D) 

ve "ses pargas1 11 -phones marian- (Kratylos 383) deyi§lerini 

kullanm1§t1r. f;al19mam1zda her iki terimi de sazcOk anla

m1nda kullanacagiz. Ad nesnelere i9aret etmek amaciyla 

kulland1g1m1z bir sozcOktOr (Kratylos 383,Safist 261A-

263D). Platon 1 un ad ogretisinde bir nesneye yahut bir 

eyleme ad vermek dilimizdeki seslerden bir kism1n1 bu nes

nenin yerine kullanmak anlam1na gelir. Diger yandan Platen 

"ve", 11 yahut 11 , "her", "bu", "hepsi", gibi terimleri ad ola

rak kabul etse bile, ogretisinin d1§1nda tutmU§tUr. 

SozcUkler, anlama ve anlatmanin en temel birimleri

dir. 11 Kendisini kullanarak bir ki9i veya bir nesneye, bir 

etkinlige yahut bir duruma i9aret ettigimiz sozcOk bir 

add1r 11 (6). Platen'unda belirtmi§ oldugu gibi adlar, nesne

lere i9aret etmek uzere kullanilan sesli sembollerdir (se

meian tes phones). Sesli sembel alan ad, hem i§aret ettigi 

nesneyle hem de dile getirdigi d090nce yahut kavramla ili§

ki igindedir (7). Bu naktada Platen 1 un i;ozmesi gereken Ot; 

temel serun vard1r (1) Ad1n fizik yonuyle, yani ses ve 

hecelerden alu9mu§ ytinOyle i§aret edilen nesne aras1nda 

nasil bir ili9ki vardir. ( 2) A din di le getirdigi dLl9Llnce 

ile sesler ve heceler arasindaki baglanti ne tLlrtendir? (3) 

Adlar arac1l1g1yla nesnenin dogas1na ili§kin bilgi edinmek 

mOmkUnse, ad nesnenin bilgisini nas1l bildirir? Platen'a 
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gore, ad nesnenin dagas1n1 ya ses ve heceler yoluyla taklit 

ederek bildirir, boyle bir durumda adlar nesnelerin belir

gin ve temel ozelliklerini resimleyecek bi9imde kurulmal1-

d1r, ya da belirli bir nesne uzerinde onceden bir kavray19 

ve bilgi sahibi clan ki9iler bu nesneye aralarinda anla9a

rak bir ad verirler, bu durumda da soz konusu ad, onceden 

bilinen nesneyi uzla91ma bagli alarak temsil eder (Kratylos 

4330-E). Pl a tan 1 da ad, ister ·nesnenin ozelliklerinin resmi 

isterse nesneyi temsil eden herhangi bir ses pargasi alsun, 

her durumda nesneye verilmi9 b}r sozcuktur: 

SOKRATES 

HERMOGENES 

Kanu9mada addan daha ku9uk olan 
bir par9a var m1d1r (Estin aun 
ati legeis lagau smikroteran 
marian alla e anama:)? 
Hayir, ad en ku9uk par~adir 
(Duk, alla tauta smikratatan). 
KRATYLOS 385C 

Platon'un goru9unde sozcuklerin nesnelere ad alarak 

verilmesinin nedeni, nesneler hakkinda edilen bilgiyi 

ba9kalar1na aktarmaktir : 

Demek, adlar ogretmek i9in nes
nelere veriliyar (Didaskalias 
ara eneka ta anamata legetai;). 
KRATYLOS 428E 

Ad verme (onamadsein) dilin nesnelerle clan ili9kisinde 

ortaya r;;:ikar. Kimi adlar ne.den bel.irli bir nesne obegine 
. 

uygulaniyar da ba§kalarina uygulanmiyar? Soz geli9i 

"Arslan" ad1n1 neden kanatli clan yaratiklara veremiyoruz? 

"Arslan" adi bize, 19aret etti§i nesne hakkinda nasil bilgi 

verir? "Arslan" ad1n1 kulland1g1m1zda, ba9kalar1 bu terimle 

hangi nesneyi kasdetmi9 aldugurnuzu (ta refer) nasil bilir? 

Diger yandan, belirli tek bir nesneye i9aret eden adlar ile 

bir tUre, bir nitelige yahut ozellige i9aret eden adlar 

aras1nda nasil bir fark vardir? Orne gin, "Ksanthos" adi 

belirli bir kente i9aret etmek igin kullan1l1rken, "kent", 

adi belirli bir yerle9im birimine i9aret etmek amaciyla 
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anamadsesthai kai a, all' aukh 
e an hemeis baulethamen, eiper 
ti tais emprasthen mellei hama
lagaumenan einai; kai auto men 
an plean ti paiaimen kai ana
madsaimen, allas de au;) 
KRATVLOS 3870 

Platan'un felsefe ufkunda her ad belirli bir varalana 

(pragma, an) i§aret eder. Ad1n i§aret ettigi belirli bir 

nesne yaksa ad1n anlam1 da yaktur. Bu goru§ten hareket eden 

Platen, genel adlar1n i§aret ettigi nesneyi Idea alarak be

lirlemi§tir. 

SOKRATES 

HIPPIAS 
SOKRATES 

HIPPIAS 
SOKRATES 

HIPPIAS 

SOKRATES 

"Bu durumda adalet varalan bir 
§BY midir"? 
Kesinlikle 
"Dyleyse bilgelik arac1l1g1yla 

bilge bilge aluyar ve iyiden 
dalay1 butun iyi §eyler iyi a
luyar, degil mi"? 
Elbette 
"Adalet, bilgelik ve buna ben
zer §eyler vardir. Soz kanusu 
varliklar almasayd1, adil al an 
( adil insanlar) ve bilge al an 
(bilge insanlar) ve bunlara 
benzer §eyler mevcud almayacak
t1 II o 

Kesinlikle bunlar varalan §ey
lerdir. 
"Oyleyse, guzel denilen §eyle

rin hepsi guzellikten dalay1 
ggz~l a~muyar mu"? 
BUVUK HIPPIAS 287C 

Platen' un du9uncesinde, "guzel" ad1n1n i9aret ettigi var-

11k, Gargias ve Antisthenes'in ileri surmu9 aldugu gibi bir 

du9unce nesnesi degil, zihnin di§inda bulunan geri;ek bir 

varl1kt1r (antes an). 

Sava§ ve i;ati§ma diye iki ad 
alduguna gore, (bu adlar1n i
§Bret ettigi) birbirinden 
farkli ozelliklere sahip iki 
i;e§it varl1k vard1r (Phainetai 
mai, haster kai anamadsetai 
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duo tau ta onomata, polemos te 
kai stasis, auto kai einai duo, 
onta epi duoin tinioin diapho
rain) . 
DEVLET 47DB 

Sonug olarak, varolmayan §eye 
ai t bir ad, bir konu§ma yahut 
da bir bilgi, bir algi veya bir 
kanaat yoktur. Varolmayan ad~ 
landirilamaz ve higbir canli 
tarafindan algiianamaz. 
PARMENIDES 142A 

Adlar, kendilerinden ba§ka bir varlik alanine ait 

olan nesneleri temsil etmek Ozere verilmi§ i§aretlerdir 

(Kratylos 416C, 43DA). Adlar, nesneleri temsil etmek ama

ciyla belirli bir ki§i veya toplum tarafindan mi verilmi§

tir? Bir nesneye ad vermek tamamiyla ki§ilerin kendi arzu 

ve isteklerine mi baglidir? Herkesin ayni nesneye farkli 

adlar verdigi bir dil gelenegi iginde adlar ogretme gorevi

ni yerine getirebilir mi? Ayni nesneye verilmi§ olan iki 

farkli ad ne anlama gelir? Platon ilk dialoglarda bu soru

larin cevabini bulmaya gali§irken Og goz onunde tutuyordu : 

(1) Adlarin (genel adlarin) i§aret ettigi bir doga vardir 

ve ad soz konusu doganin tanimini di le getirmelidir. ( 2) 

Adlar nesnelerin yerine kullandigimiz i§aretlerdir. (3) 

Adlar nesnelere yasa koyucunun gozetiminde yapilan uzla§ma

ya gore verilmi§tir. 

Platen ilk dialoglarda adlar ile nesneler arasin

daki ili§kiyi Sokratesci tanim gergevesinde inceleme konusu 

yapmi§tir. Soz konusu dialoglarda Platon 1 un Sokrates'i, 

nesnelerin degi§mez bir ozyapisi veya dogasi (bebaios 

ousia) bulundugunu tern el bir kabul olarak benimsemi§tir. 

Platen 1 un Sokrates 1 ine gore her ad (gen el ad) verildigi 

veya uygulandigi nesneye ait doganin belirli bir tasvirini 

dile getirir. Bu bakimdan Platon'un Sokrates'i her adin bir 

tasvir oldugunu kabul etmi§tir; 0 1 na gore adin anlami adin 

dile getirdigi tasvirdir. Her tasvir, nesnenin dogasina ait 



59 

olan ozelliklerin tan1mlanmas1ndan ba9ka bir §BY degildir. 

Vine Platon'un Sokrates'ine bak1l1rsa, belirli bir ad dile 

getirdigi tan1mdan (horidso, aphoridso, diaridso) dalay1 

belirli bir nesne obegine uygulanabilir. 11 Lakhes 11 

dialogunda, yigi tligin ne oldugu ara9tiril1rken, "yigi t" 

teriminin uyguland1g1 nesnelere ait ortak bir ozelligin 

yahut bir doganin (physis) varl1g1 temel alarak kabul 

edilir (8). Dialagdaki tart19mac1lara gore "yigi t" ad1n1n 

belirli bir anlam1 vardir ve soz kanusu anlam ile 11 yigi t 11 

ad1n1n uyguland1g1 nesnelere ait daganin tan1m1 ortu9ur. 

~imdi, sen de yigitligin ne al
dugunu anlatmaya t;all.§ Lakhes. 
Hazda, acid a ve sayd1g1m1z bu
tun durumlarda bulunan ve hep
sinde ayni alan, "yigitlik" 
ad1n1 verdigimiz kabiliyetin ne 
oldugunu ar;ikla ( Peira de kai 
su, a Lakhes, ten andreian 
autos eipein, tis ausa dynamis 
e aute en hedane kai en lupe 
kai en apasin ois nun de elega
men auten einai, epeita andreia 
kekletai). 
LAKHES 1928 

Platan'un Sokrates'i yigitligi, bilgeligi, dindar

l1g1 ve adaleti nesnel ve degi9mez varliklar olarak gormu9-

tur. Soz kanusu varl1klar1n her birine belirli bir ad 

yaluyla i9aret edilir. Saz geli§i A ozelligini veya dagas1-

n1 ta91yan a nesnelerine 11 a" ad1yla aldugu gibi, "b" yahut 

"c" adlarindan biriyle de i9aret edebiliriz. Fakat "a" ad1-

n1n anl am1 01 A dogasinin taniml. olan 1 a 1 olarak belirleye 

eek olursak (9), artik ''a" ad1n1, 8 ozelligini ta91yan nes

nelere uygulayamayiz. Platon'un Sokrates'i nesnelere ait 

dogalarin degi9mez olduguna ve herkes tarafindan ayn1 bi

r;imde tanimlanabilecegine inanir. Platan'un Sokrates'ine 

gore nesneye ait dogan1n tan1m1n1 verebilmek ir;in ozellikle 

nesneye ait doganin ne oldugunu bilmek gerekir. Kimi yorum

cularin (10) one surdi.lgi.lni.ln tersine' II Kratylos II dialogundan 

1:inceki donemde Platen' un, "adlar1 bilen nesneleri de bilir" 
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gori..i13Uyle i fadesini bulan dagalc1 ogretiden yana alduguna 

dair hi~bir belirti yaktur. ilk donem dialaglarda Platan'un 

Sakrates'i adlarin ta131d1g1 bilgiden yala ~ikilarak nesne

lerin dagasina ili§kin bilgiye ula§ilabilecegini ileri 

si..irmemi§tir. "Menan 11 (72A, 740) dialagunda bir ,nesneye ait 

doganin tan1m1n1n ba§ariyla verilebilmesi i~in, tanimlana

cak daganin 1 onceden 1 bilinmi13 almasi gerektigi belirtil

mi§tir. ilk donem dialaglarda ·dil, nesnelerin dogas1n1 ke§

fetmenin ve ara9t1rman1n bir aleti degil, nesnelerin daga

sina ili§kin bilginin dUzgUn olarak ba13kalar1na aktarmanin 

aleti olarak yorumlanmi§tir. Platen ilk dialaglarda bir 

nesneye ad vermek ile soz konusu nesnenin dogas1n1 ke§fet

menin ayr1 13eyler aldugunu belirtmi13tir. 

SDKRATES 

THAGES 
SOKRATES 

THAGES 
SOKRATES 
THAGES 

Senin almayi arzulad1g1n bir 
§8yin~adi~var~m~; yok mu? 
Bir ad1 oldugunu soyleyebilirim 
Ad1n1 bilmesen bile, soz konusu 
geyin ne oldugunu biliyor musun 
Voksa ayn1 zamanda bu §eyin 
ad1n1 da mi biliyorsun? 
Ad1n1 da biliyorum. 
Peki §tiyle bakalifil adi nedir? 
Buna 11 bilgelikten" ba13ka ne ad 
verilebilir, Sokrates. 
THEAGES 123C 

Sokratesci tanim, 13u iki temel kabul Uzerine in§a edilmi§

tir : (1) A dagas1n1n ozelliklerini ortaya koyan 'a' tanimi 

verilirken, 11 a 11 adi hem 'a' tan1m1n1 i fade eder hem de A 

dogas1n1 ta§iyan a nesnelerini temsil eder. ( 2) a 

nesnesinin tan1m1 11 a 11 ad1n1n temsil ettigi A dagasidir. A 

dagasinin tan1m1 dilden bag1ms1zd1r ve dile gore anceden 

bilinir (11). 

Herhangi bir 13eyin ad1n1, a §e
§Byin ne oldugunu bilmeden an
layabilecegini saniyar musun? 
THEAiTETOS 1478 
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Anlam, adlar taraf1ndan nas1l i fade edilir? Ilk 

donem dialaglar1nda Platan'un Sakrates 1 i anlam1n sesler ve 

heceler yaluyla takli t edilerek i fade edildigine dair bir 

goru§ ileri surmemi§tir. Sakrates 1 e gore nesneye ait daga

n1n tan1m1 herhangi bir ses kumesiyle dile getirilebilir. 

(Demakrasi ii;in) baz1 insanlar 
buna "demakrasi" ad1n1, diger
leri de diledikleri ba§ka ad1 
veriyarlar. 
MENEKSENDS 238C 

Platan 1 un Sakrates'ine gore, arslan turune "arslan" ad1n1n 

yerine "tila" ad1 pekala verilebilirdi. Zira arslan turu 

ile "arslan" ad1 arasinda dagal, zarunlu bir ili§ki yaktur. 

"Arslan" ad1 arslan cinsinin dagal bir pari;as1 degildir. Bu 

bakimdan, 11 a.r.s.l.a.n 11 sesi ile "arslan" ad1n1n anlam1 

arasinda zarunlu ve dogal ili§ki yaktur. Dte yandan "a.r.s. 

l.a.n" sesi "arslan" adina ait anlamin bir resmi (eikan) ve 

taklidi (mimema) de degildir. Ilk donem dialaglardan i;1kar

d1g1m1z sonuca gore; anlam ile agz1m1zdan i;1kard1g1m1z ses

ler arasinda bir temsil ili§kisi vardir ve anlam uzla§ima 

bagli olarak belirlenmi§ herhangi bir ses obegiyle i fade 

edilebilir. 

Platon, ilk dialoglarda belirgin almamakla birlik

te, bir adin kullan1l1§1 ile nesneye ad alarak verili§i 

arasindaki fark1 artaya kaymu§tur. Platon, dildeki her ad1n 

belirli bir anlam1 ve gorevi bulundugunu kabul eder. Her ad 

ta§1d1~1 an lam s-a-y-e-sinde belirli bir bigimde kullan1l1r. 

Ayni ad f arkli anlamlarda ve f arkl1 nesnelere i§aret etmek 

uzere kullan1l1rsa, ki§iler arasindaki bildlri§im imkan1 

artadan kalkar. Platan'un Sokrates'i adlarin sabit anlamla

r1n1 ve kullan1m kurallar1n1 bu nedenle tesbit etmeye i;a

l1§m1§t1r. Ona gore adlar, uzla§im ve gelenege bagl1 alarak 

beliril nesneleri temsil etmek uzere kullanilan i§aretler

dir : 
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"8ilgelik" ad1n1 yasa koyucunun 
hangi Qesneye verdigini heoUz 
ke§fedemeoik·. 
KHARMIDES 1758 

"Meneksenos" 238C ve yukar1daki metinden hareketle adlar 

ile nesneler aras1ndaki ili§kinin dogal olmad1g1n1 ve adla

r 1n istege ve uzla§ima bagl1 olarak verildigini soyleyebi

liriz. 8elirli bir nesneye "xyz" ad1 verilecegi gibi 1 abc' 

ad1 da verilebilir. Gergekten de nesneye ad vermek bireysel 

istek ve arzuya bagl1d1r. Ayn1 §ekilde ad1n kullan1l1§1 da 

birey istek ve keyf i tutumlara bagl1 m1d1r? 

Dil bir sembol sistemidir. Dildeki her sembol be

lirli bir bigimde kullan1l1r. Adlarin kullan1l1§1 bireyle

rin istegine bagl1 degildir (12). Ayn1 dili konu§anlarin 

adla hangi nesnenin kasdedildigini bilmesi gerekir. Adi 

soyleyen ile ad1 i§iten ayn1 nesneye yonelmezse, bildiri§im 

imkansiz hale gelir. 

Ilk once, Prodikos'un da soyle
digi gibi, adlarin dogru olarak 
kullanmas1n1 ogrenmek zorunda
sin. 
EUTHYDEMOS 277E 

8az1 insanlar, bir adam iskem
leye tam oturacakken altindan 
iskemleyi gekiverirler ve ada
min tepetaklak dU§tUgUnU gorUn
ce gUlerler. Ayni sen de bu in
sanlar gibi, adlari farkl1 an
lamlarda kullanarak insanlara 
gelme takiyor ve tepetaklak 
ediyorsun. 
EUTHYDEMOS 2788-C 

Platon'da uzla§im herhangi bir ad1n nesneye verili§inde de

gil, soz konusu ad1n kullan1m1nda ortaya gikar. Adlarin, 

belirli bir nesneye gonderim yapabilmesi, adlari kullanan 

bireylerin dil gelenegine ve al1§kanl1klar1na bagl1d1r. 
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Peki, seni istedigin adi kul
lanmakta serbest b1rak1yorum, 
yalniz hangi ad1 hangi nesne i
r;in kulland1g1n1 bana soyle. 
§imdi ar;ik bir tanim ver bana, 
"bilgelik" diye adland1rd1g1n 
(onomadsein) §ey, 1y1 i§ler 
yapmak, ortaya koymak veya ba§
ka bir §BY mi? 
KHARMIDES 1630 

Platen daha sonraki donemlerinde de ayni konu uzerinde is

rarla duracaktir. "Sofist" dialogunda bildirdikleri yukari

da soylediklerinin devami niteligindedir 

Sen ve ben, a nun ( Sof ist) hak
kinda adindan ba§ka ( "Sofist" 
adi) ortak hir;bir §eye sahip 
degiliz. Bu adin verildigi §eyi 
sen kendine gore ben kendime 
gore anlarim. Fakat bir tanim 
vermeden yalnizca ad Ozerinde 
anla§maktan r;ok, her durumda 
nesnenin kendisi hakkindaki bir 
tanim Ozerinde uzla§mal1y1z. 
SDFIST 2188-C 

Platon 1 un ilk donem gorO§lerini §Dyle ozetleyebiliriz: (1) 

Nesnelerin ozelliklerini veren degi§mez bir dogasi vardir. 

(2) Hir;bir nesneye dogal olarak ait olan aktuel bir ad yok

tur, adlar nesnelere insanlar tarafindan verilmi§tir. ( 3) 

Adlarin kullan1§1nda uzla§ma ve anla§ma kar;1n1lmazd1r. ( 4) 

Adlarin anlamlari i§aret ettikleri nesnelere ait olan doga

larin tan1m1d1r ve bu tanimlar dild1§1 ogelerdir. ( 5) Oil 

d1§1 bir age olan anlam bel1rl1 sesler arac1l1g1yla temsil 

edilir. A din ses yonu (phones) ile an lam arasinda hir;bir 

zarunlu ili§ki yoktur. (6) Nesnelerin dogas1n1 adlar yoluy

la degil, ba§ka yollar arac1l1g1yla biliriz. 

Platen, "Kratylas" dialagunda, ilk donem dialag

larinda ula§m1§ aldugu sanur;lari taplu bir bir;imde yeniden 

gozden ger;irecek ve derinle§tirecektir. "Kratylas 11 dialagu 
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dart anemli naktada ilk dialaglarda artaya i;ikan tarti§ma 

kanular1n1 devam ettirir. (1) Adin kullan1l1§1 ile bir nes

neye verili§i arasindaki fark belirginle§tirilir. ( 2) Vasa 

kayucu ya hut ad kayucunun onemi gosterilir. ( 3) Adin an lam 

yanu ile ses yanU aras1ndaki ili§ki derinle§tirilerek ai;1k

lan1r. ( 4) Adlar araciligiyla nesnelerin bilgisinin el de 

edilip edilemeyecegi tarti§ma kanusu kilinir. Dialog, 
11 Adlar in dagrulugu nedir 11 ? sarusu i;eri;evesinde adlar ile 

nesneler arasindaki ili§kinin dagasin1 aydinlatmaya i;ali§

mi§tir. Dialagda tarti§maya taraf alan ki§ilerden Hermage

nes 1 e gore, adlarin dagrulugu uzla§ma (suntheke) ve anla§

madan (hemalagia) ba§ka bir §SY degildir. Adlar, nesnelere 

uzla§ima bagli olarak verildiginden, adin dagrulugu kulla

nim amacina baglidir. Tarti§manin diger ki§isi Kratylas' a 

gore ise, adlarin dagrulugu nesnenin dagasini bildirmektir: 

Ad, nesneye ait alan dagay1 resimleyerek temsil eder. 

Hermagenes'in tutumu daha i;ok ad ile adin kullan1c1s1 ara

sindaki ili§ki uzerinde yagunla§irken, Kratylas ise ad ile 

adin i§aret ettigi nesne arasindaki ili§ki Uzerinde yogun

la§ir (13). Dialagdaki konu§macilarin hepsi, adlarin nesne

lerin temsili oldugunu (Katadelama) kabul eder. Fakat asil 

sarun, "Ad nesneyi nasil temsil eder"? sarusuna verilen ce

vaplar artaya i;ikacaktir. 

SOKRATES : Adlar1n nesnenin temsili oldugu 
garO§OnU yeterli buluyar musun? 
(Pateron tauta auk apeskei se, 
ta einai ta anama delama tau 
pragmatos;) 

KRATVLOS VeLerli buluyarum (Erne gel). 
KRATVLOS 433C-D 

"Ad nesneyi nasil temsil eder"? sarusuna uzla§ma

cilar adlar in nesnelere uzla§ 1ma bagli alar ak verildi gi, 

dolayisiyla adlar1n nesneleri uzla§ima bagl1 olarak temsil 

ettigi ( deloun tois ksunthemenais) cevab1ni vermi§tir. Bu 

garU§, bir bakima "adlar nesnelerin yerine kullanilan 

(stand for) semballeridir 11 anermesi yle i fade edilebilir. 
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Nesne anceden bilindigi sUrece, herhangi bir ses nesneye ad 

alarak verilebilir. Sazgeli§i, belirli bir dili i;evresi 

"kuisku" ad1n1 anceden bildikleri bir nesneye i§aret etmek 

Uzere kullanabilir. Dil i;evresinin bireyleri "kuisku" 

ad1n1n hangi nesneye i§aret ettigini (ta refer) bildigi 

mUddeti;e, nesne,ad tarafindan bildirilmi§ alur. "Ad nesneyi 

nasil temsil eder"? sarusuna dagalcilar , adin nesneye ait 

dagayi taklit ederek temsil e~tigi cevab1n1 getirmi§tir. Bu 

gorU§ ai;1s1ndan adlar, harfler ve heceler arac1l1g1yla nes

nenin dagas1n1 resimleyerek bildirir. 

Ilk adlar nesneleri temsil eden 
i§aretlerse, adlarin, i9aret 
ettikleri nesnelere elden gel
digince benzeyerek temsil etme
sinden daha iyi bir yal anere
bilir misin? Vaksa Hermagenes 
ile ba§ka ki9ilerin geli9tir
dikleri agretileri mi tercih 
edersin? Dnlarin iddia ettikle
rine gore, nesneleri anceden 
bilen ki9iler adlari, nesneleri 
temsil etmek Uzere uzla§ima 
bagli alarak artaya kaymu9lar
d1r (Alla ta prata ei mellei 
de lama ta ti nan gignesthai, ek
heis tina kallia trapan tou 
delomata auta genesthai allon e 
auto polesai ati malisto taia
uta ala ekeina a dei deloun 
auta; e ode mallan se hareskei 
a tropas an Hermogenes legei 
kai alla pallai, to ksunthemata 
einai ta anomata kai deloun 
tais ksunthemenais, pro eidasi 
deta pragmata). 
KRATYLOS 433-434A 

Platon, ilk dialoglarda "Adlar nesnenin dogas1n1 

nasil temsil eder"? sorusunu, Hermongenes'e benzer bit;imde, 

adlarin nesnelerin yerine kullanilan semboller aldugu ve ad 

ile adland1r1lan nesne arasinda bir benzerlik bulunmad1g1 

cevabiyla kar91lam19t1r ( Kharmides 1630, 1758, Meneksenos 

238C). Platon, bu gari..l9Unden "Kratylos 11 dialogunda vaz mi 

gei;iyor? Vazgei;memi§se, Platan' un anlay191 ile 
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Hermagenes 1 inki arasinda ne tUr bir fark vardir? Platan 

hangi naktalarda, Hermagenes'in uzla§mac1l1g1na y1k1c1 

ele§tiriler getirmi§tir? Hermagenes 1 in uzla§mac1l1g1 ne 

tUrdendir? (14). 

Oialagun hemen ba§inda Hermagenes'in ileri sUrdU

gU gorU§ler §Unlardir : (a) Adlarin uzla§ma ve anla9madan 

ba§ka bir dagrulugu yaktur. (b) Bir kimse bir nesneye hangi 

ad1 verirse versin dagrudur. Oaha once verilmi§ al an ad 

ba§ka adla degi§tirilirse, yeni kanulmu§ ad da eskiden ka

nulmu§ ad kadar dagrudur. Bu, kolelere verilen adlara ben

zer. Kolelere verdigimiz yeni adlar eskileri kadar dagrudur 

(c) Nesneye dagal alarak ait bir ad yaktur. Adlar, belirli 

al1§kanl1k ve kurallara gore nesnelere verilmi§tir. ( g) Ad 

kayanlarin tek ki§i veya devlet (dil gevresi) almasi onemli 

degildir. (d) Adlar, uzla91ma bagli alarak nesneleri temsil 

eden i§aretler alup onceden _bildigimiz nesnelerin yerine 

kullan1l1r. ( e) Ad in gorevi kanusunda degi§ik uzla§malara 

gidilebilir. BOyUk denilen nesnelere ''kOgOk", kOgOk denilen 

nesnelere "bUyUk" adiyla i§aret edebiliriz (Kratylas 3840, 

3850-E, 4330-E). 

Grate' nin yer i nde tesbi ti yle, Hermagenes 1 in "ad

lar uzla§ima ve anla§maya bagli alarak nesneyi temsil eder" 

i fadesi ile "herhangi bir ad, ki§inin diledigi nesneye 

verilebilir" ifadesi tutarli degildir (15). Adlarin belirli 

taplumlardaki bireylerin bildiri9im ve bilgilendirme amaci

na hizmet edebilmesi, bireylerin adlarla ayni nesnelere 

yonelmelerine, ayni anlami kavramalarina bagl1d1r. Bu nak

tada Hermagenes, hem tek bir ki§inin nesneye ad vermesi ile 

bir dil gevresinin ad vermesini hem de adin kullan1l1§1 ile 

adin nesneye verili§ini birbirine kar1§t1rm1§t1r. 
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Gi:irO§lerinde hakli alabilirsin 
Hermagenes, Fakat ara§tirmak 
gerekir. Bir nesneye, istedigi
miz adi verebilir miyiz? 
Ev et 
Ad verenin bir ki§i veya devlet 
almas1n1n i:inemi yak mu? 
Yak 
Peki, i:iyleyse, ben diledigim 

her hangi bir adi bir nesneye 
verebilir miyim? Mesela "at" 
denilen nesnelere "insan", "in
s an" denilen nesnelere de "at" 
ad1n1 versem, ayni nesneler 
i~in herkese "insan", bense 
"at" ad1n1 kullansam, i:ite yan
dan taplumun "at" dedigine ben 
"insan" desem, dagru alur mu? 
Senin si:iylemek istedigin §BY bu 
mu? 
Evet bunu si:iylemek istiyarum. 
KRATYLOS 385A 

Hermagenes, adin uzla91ma dayali kullan1m1 ile ki9inin her

hangi bir sesi istedigi anlamda kullanmas1n1 birbirine ka

r19t1rm19t1r (16). Bir adin anlam1 yahut da temsil ettigi 

nesne hakk1nda var1lacak uzla91m en az iki ki§i arasinda 

si:iz kanusudur. "Bir ki9inin diledigi bi~imde kulland1g1 ses 

bir sozcOk degildir" (17). Hermagenes' in uzla9mac1l1g1nda 

adlarin kullan1m1ndaki uzla§ma ve gelenek ile bireylerin 

istegine bagli kullanma birbirinden ay1rdedilmemi9tir (18). 

DOnyada tek bir insan alsaydi, adin bireysel kullan1m1 

mUmkUn alurdu. Ayni dil ~evresine ait bireylerin adlar 

yaluyla bildiri9im yapabilmesi, uzla91m ve gelenege bagl1-

d1r. Humpty Dumpty 1 nin, yapabilecegini soyledigi §eyleri 

yapamamas1n1n nedeni, sozcUkleri diledigi anlamda kullanma

s1ndand1r. Ba9kalar1yla bildiri9im yapabilmenin imkani, 

si:izcOklerin ayni anlamda kullan1lmas1na bagl1d1r. Si:izgeli

§ i, "BugOn hava s icak aldugundan pal ta mu gi ydim" ve "Kar

n1m tak aldugundan yemek istiyarum" i fadelerindeki "sicak" 

ve "tak" terimleri yahut da "pal ta" ve "yemek rt. terimleri 

farkli anlamlarda kullan1ld1klar1ndan, bu ifadelerle bildi

ri9im imkans1zd1r. 
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Diger yandan Hermogenes degieik dil gevrelerinin 

ayni nesneye farkli adlar vermesi ile ayni dil gevresindeki 

bireylerin ayni nesneye farkli adlar vermesini birbirlerine 

karietirir. Sozgeliei, atlara Ingilizce konueanlarin "hor

se", Yunanca konueanlarin "hippos", Fransizca konueanlarin 

"cheval", La ti nee konueanlar in 11 equus" adlar ini vermeleri 

ile TGrkge konuean bireylerin atlara "at" yahut, "insan" 

yahut da baeka bir ad vermeleri arasinda bir ayrim oldugunu 

gormemietir. 

SOKRATES 

HERMDGENES 
SOKRATES 

HERMDGENES 

Herhangi bir nesneye ad veren 
ki§i igin nesnenin adi vermi§ 
oldugu ad olacak degil mi? 
Ev et 
Bu durumda, her nesnenin kendi
sine verildigi kadar adi olacak 
ve verilen her yeni ad toplama 
katilmayacak mi? 
Ev et Sokra tes ,_ ben adlar in soy
ledigimizden baeka bir dogrulu
gu olduguna inani yo rum. Ben 
nesneye benim verdigim ad yo
luyla iearet ederim, sen de 
kendi verdigin adla. Zaten dev
letler de ayni nesne igin 
farkli adlar i kullanir. Sadece 
Yunanlilar ile Yunanlilar degil 
Yunanlilarla diger uluslar da 
ayni nesne igin f arkli adlar 
kullanir. 
KRATYLDS 3850-E 

Daha sonra inceleyecegimiz gibi, Hermogenes ayni nesneye 

iearet eden "hippos" ve "horse" gibi iki adin ayni anlama 

sallip oldugurru t<avr ayamam19 tir. BUylelilde, ayn1 nesneye 

iearet eden ve ayni anlama sahip adlari fizik yapilarina 

bakarak ayri adlar olarak dG§GnmG9tGr. 

Platon, Hermogenes 1 in aksine adin uzlaeima bagli 

kullaniliei ile keyf i kullanilieini birbirinden ayirdetmi9-

tir. Hermogenes'in "uzla9ima bagli olmayan uzlaemacilik''ina 

da bu noktadan yGklenmi9tir. Platon, adlarin kullanili9in

daki uzla9mac1liga degil, Hermogenes'in Humpty Dumpty 
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tavrina ele9tiri getirmi9tir (19). Platen 1 un dU9Uncesine 

gore, uzla91ma bagli elmayan dil imkans1zd1r. Bireyler ara

si uzla9ima ve gelenege bagli elarak herhangi bir nesneye 

"mas a" veya "pencere" ad1n1 vermekle, herkesin "mas a" de

digine "pencere" ad1n1 vermek birbirinden farkl1 9eylerdir. 

Platen, Hermegenes'in oznel uzla9mac1l1g1n1n degruyu soyle

mekle yanl191 saylemek arasindaki farki ertadan kald1raca

g1n1 gormU9tUr (Kratyles 385-0). "BugUn yagmur yagiyer" ile 

"BugUn yagmur yagmiyer" ifadelerindeki 1 yagmur 1 terimi 

farkli anlamlarda kullanilacak elursa, yagmurun yagip yag

mamas ina bagli elmadan her iki i fade de degru elacaktir. 

Platen boyle bir durumun imkansiz elacag1n1, delay1s1yla da 

Humpty Dumpty gorU9UnUn yanli§ eldugunu belirtmi9tir. 

Platen ikinci elarak, adin kullan1l191 ile ad1n . 
bir nesneye verili9inin farkli geyler oldugunu tesbi t et-

mi9tir (20). Platen, daha ilk dialeglarinda herhangi bir 

sesin nesneye keyf i bir tutumla ad elarak verilebilecegini 

soylemi9tir(Meneksenes 238C). Ger~ekten de, yeni ke9fedilen 

bir bocek tUrUne veya icad edilen bir alete, herhangi bir 

ses kUmesini ad elarak verebiliriz. Sozgeli9i, yeni ke9fe

dilen bocek tUrUnU, dilin kurallarina, fenetik yap1s1na, 

gramerine ve telaffuzuna uygun elarak elu9turulacak "k1z1l

ayak", "testers-di§", 11 A17" gibi terimlerle adlandirabili

riz. Platen 1 a gore ad keyucu, herhangi bir ses obegini bir 

nesneye ad alarak teklif edebilir (Kratylos 3890). Ad nes

neye verildikten senra kural ve gelenege baglanir. 

Platen 1 da bir adin herhangi bir ses kUmesiyle meydana geti-

rilmesinin bir onemi yektur (Kratyles 389,391 ). D, seslerin 

nesnelere ad olarak verili9inin istege ve Humpty Dumpty 

tavrina bagli oldugunu, ancak adlarin kullan1l1§1n1n uzla-

91m ve gelenegi gerekli kild.1g1n1 gormU9tUr. Bu noktada 

gozden ka~1r1lmamas1 gereken en onemli husus 9udur; Platen, 

seslerin nesnelere keyfi olarak verilebilecegini soylemi§ 

olmakla birlikte, nesnelerin belirli ozellikler ve obekler 

iginde kar91m1za gikt1g1n1, her obege ayri bir ad verilme

si gerektigini bir kenara birakmam19t1r. 
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Platen, "Kratylas" dialagunda anamadsein (ad ver

mek) fiilinin, bir adi kullanmak ve bir adi nesneye vermek 

anlamlarina da uygun alarak, adlarin iki tur gorevi aldugu

nu belirtir; adlar, ogretme ve ogrenmede kullanilan ve nes

neleri dagalarina gore siniflayan aletlerdir (anama ara di

daskalikan ti es tin arganan kai diakri tikan tes ausias). 

Adin, ogretme amaciyla kullanilmasi bildiri9imi ve uzla9ma 

kanulariyla yakindan ilgilidir. Adlarin ogrenme amaciyla 

kullanilabilmesi igin, adi soyleyen ile i9itenin ayni nes

neye ytinelmesi, 'ayni anlami 1 kavramasi gerekir. tigretme 

veya bildirme stiz kanusu aldugunda, adin dagrulugu bildirim 

deki ba9ar1s1na baglidir. Adin dagru ve dlizgun kullanilmasi 

da yliklenen gtirevle ilgilidir (21). Platen' da adin gorev

lerinden bir tanesi, nesneler hakkindaki dli9lincelerimizi 

birbirimize aktarmaktir (Kratylas 434E-435A). Adin, nesneye 

gtinderme (ta refer) yapmak amaci Platan'ca kavranm19 aldugu 

soylenebilir (22). Hermagenes 1.in Humpty Dumpty tavri ile 

adin stiz kanusu amaci (nesneye gonderimde bulunmak) gergek

le9emez. t;;linkli, adin gtinderme yapabilmesi igin adi soyle

yenle i§ i tenin ayni nesneye yonelmeleri gerekir. 11 Pence re 11 

diyerek masayi kasdeten bir kanu9mac1 ile 11 pencere 11 adiyla 

saksiyi anlayan dinleyici arasinda, ayni adla nesneye yti

nelmediklerinden bildiri9im imkani yaktur. Platen' a gore 

adin' soyleyen ile dinleyene ayni §eyi bildirebilmesinin 

( Delai men aun amphaterais) uzla91m ve gelenege baglidir. 

Adlar belirli bir dil geleneginin kural ve al19kanl1klar1na 

uygun alarak kullanilmadikga, kanu9mac1lar dinleyicilerini 

kasdettikleri nesnelere yonel temezler (23). Platen, dilin 

bildiri9im yani soz kanusu aldugunda, adin dagrlugunun an

la9ma ve uzla9maya bagli aldugunu dli9linlir. Adin bir amaci 

yerine getirebilmesi, kendisine uzla9ma ve gelenege bagli 

olarak bir gorev yliklenmesine bagl1d1r. 
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§u andaki telaffuzu kullanarak 
11 skleron 11 ( sertli k) ad1n1 sf:iy-
ledigimizde birbirimizi anlam1-
yor muyuz? Sen benim bu adla 
hangi nesneyi kasdettigimi bi
liyor musun? (Eu legeis. Ti 
oun; nun hos legomen, ouden 
manthanomen allelon, epeidan 
tis phe skleron, oude aistha su 
nun o ti ego lego;) 
Ev et, seni gele·nek yoluyla an
l1yorum (Egoge, dia ge to 
ethos, o philtate) 
Gelenek derken, uzla§1mdan ba§
ka bir §ey sf:iyledigini mi dU§U
nUyorsun? Uzla§mayla kasdetti
gin §U degil mi? Ben konu§tugum 
zaman belirli bir anlam i fade 
ediyorum, sen de benim hangi 
anlam1 i fade ettigimi anl1 yor
sun. Soylemek istedigim bu de
gil mi? (ethos de legon oiei ti 
diaphoron legein ksunthekes; e 
allo ti legeis to ethos e hoti 
ego, hotan touto phtheggomai, 
dianooumai ekeino, su de gig
noskeis ho ti ekeinodianooumai; 
ou touto legeis;) 
Evet (Nai) 
Ben konu9urken benim kasdetti
gim §eyi anl1yorsan, sana soy
lemek istediklerimi bildirmi§ 
olmuyor mu yum? ( Dukoun ei gig
noskeis emou phtheggomenou, de
loma soi gignetai par emou;) 
Evet (Nai) 
KRATYLOS 434E 

Oil al1§kanl1klar1 ile gelenek, adlar1 kullanma

nin yallar1n1 ve uygulanma s1n1rlar1n1 tesbi t eder. Dilin 

kurallar1, bize adlar1n hangi amaglar igin kullan1labilece

gini gosterir. 11 Skleron 11 ad1n1n anlam1 ve hangi nesneye 

kar§1l1k olarak kullan1lacag1 gelenek ile uzla§1m taraf1n

dan belirlenmi§tir. Platon, gerek ilk df:ineminde gerekse 
11 Kratylos 11 da ve sonr aki df:ineminde adlar 1n kullan1lmas 1n1n 

uzla91m ve gelenege bagl1 oldugunu vurgulam1§t1r. Ancak, 

Kratylos 434E-435B 'den gikard1g1m1z kadar1yla, uzla§ma ve 

anla9ma ile gelenek aras1ndaki ayr1m1 belirgin k1lamad1g1n1 
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soyleyebiliriz. Gelenek, bireylerin kendi aralarinda 

yapt1klar1 uzla9ma ve anla§malardan bag1ms1z alarak hUkmUnU 

sUrer. Gelenek, bireyler tarafindan hazir alarak bulunur. 

Sozgeli§i, yeni kanugmaya baglayan ~acuk i~erisine dagdugu 

dilin kural ve geleneklerine uygun alarak sozcUkleri kul

lanmaya ba§lar. Cacuk ile yeti§kinler arasinda sozcUklerin 

nasil kullanilacagina dair bir uzlagma ve anlagma soz kanu

su degildir. Bizim dU§Oncemiz.e gore Platon, uzlagma ve an

la§ma sozcUkleriyle dilde hukUm sUren kullanma kurallarin1 

ve al19kanliklar1n1 kasdetmi9tir. 

SDKRATES 

HERMDGENES 
SOKRATES 

Kulland1g1m1z adlar1 bize kimin 
verdigini soyleyebilir misin? 
(Dude touto g'ekheis eipein, 
tis paradidosin hemin ta anoma
ta ais khrametha;) 
Soyleyemeyecegim (au deta) 
Adlar1 bize verenin yasa (gele
nek) oldugunu dU§UnmUyar musun? 
(Ar aukhi ho namas dakei soi ho 
paradidaus auta;) 
KRATYLOS 3880 

Platan, adlar1n gelenek yahut yasa taraf1ndan belirli 

kurallara gore meydana getirildigini ve haz1r alarak buldu

gumuz adlar1n soz konusu kural ve al19kanl1klara bagl1 ala

rak kullan1lmas1 gerektigini belirtmi9tir (Kratylas 38BD-

39DE). 

SDKRATES Kanugurken, ifade etmek istedi
gim dU9Unceyi (anlami) kendisi
ne benzemeyen bir 9ey (ses) 
arac1l1g1yla bildiririm. Senin 
"Sklerotes II orneginde lambda 
( L) harfi sert al an bir cisme 
benzemez. Bu bak1mdan, sen ken
dinle bir uzla9maya gitmedin 
mi? ~Unku nesnelere benzeyen ve 
benzemeyen harfler, gelenek ve 
uzla§1m1n yard1m1yla bildirme 
gorevini yerine getirir. Gele
nek, uzla9madan bUtUnUyle fark-
11 alsa bile benzerligin degil, 
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gelenegin bildirme ieinin ilke
si eldugunu soylemek zerunda
y1z. Zira gelenek, hem benzer 
hem de benzer elmayan harf lerle 
bildirme gorevini yerine geti
riyermu§ gibi gozukuyor. Bunu 
kabul ettigimize gore, -susman1 
enaylad1g1na yeruyerum- Kraty
los, hem uzla§ma hem de gelenek 
kenuetugumuz zaman dueuncemizin 
(anlam1n) bild~rilmesine yar
d1mc1 elur. 
KRATYLOS 335A-C 

Hermegenes 'in bildirieim ve adlar1n kullan1l1-

e1nda uzla§ma ve gelenegin onemini kavrayamad1g1n1 gor

mekteyiz. Hermogenes ad1n amac1n1, yani gonderim yapma go-

revini anlayamami§, 

saplan1p kalm1§t1r. 

dolay1s1yla 

Daha once 

11 oznel bir uzla§mac1l1ga 11 

de gosterdigimiz gibi, 

Hermogenes ad1n kullan1l1§1 ile ad1n nesneye verili§ini ve 

tek ki§inin diledigi sesi nesneye ad olarak vermesi ile dil 

gevresinin nesnelere ad vermesini birbirine kar1§t1rm1§t1r. 

Platon, bu kar19t1rmalar1n neticesinde ertaya r;:ikan gorG§

leri, yani Humpty Dumpty tavr 1n1 ele9tirmi§tir. Listelik, 

adlar1n kullan1m1nda ve bildiri§imde uzla§ma ile gelenegin 

kar;:1n1lmaz eldugunu 11 Kratylos 11 dialogunda Hermogenes degil, 

Platen 1 un Sokrates 1 i ileri surmG§tGr. Bu bak1mdan, 11 Kraty

les 385-D'de Hermegenes 1 in Humpty Dumpty tavr1na getirdigi 

ele§tirilerden hareketle Platen'un, uzla§ma ogretisini gu

ruttugunu soylemek yanli§ olacakt1r. Bu noktada yani adla

r1n kullan1l191nda uzla§im ve gelenegin rolu kenusunda, 

Platen'un gorG§lerinde bir sureklilik ve butunluk saz 

kenusudur (Meneksenes 

277E, 278B-C; Kratyles 

221A-B). 

238C, Kharmides 163D; Euthpdemes 

385A-D, 434E-435C, Se fist 21 8B-C, 

Platen' da uzla§ma ve gelenegin, adlar1n ogrenme 

ve ogretme amac1yla kullan1l1§lar1nda kar;:1n1lmaz eldugunu 

belirlerken, seslerin nesnelere ad elarak verili§inin 
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uzla§maya degil, ki§ilerin arzu ve isteklerine bagli oldu

gunu saylemi§tik. Sazgeli§i TOrk;ede masalara i§aret etmek 

Ozere "masa" adi yerine pekala 11 pencere 11 yahut de "kapi. 11 

adlar ini da kullanabilirdik. P la ton bu hususta, "mas a 11 

adinin masa nesnesinin dogal bir par;asi oldugunu ileri 

sOrmemi§tir. Bu a;idan bak1ld1g1nda Platen, Herma genes 1 in 

daha yukari.da s1raladig1m1z garO§lerinden ( c) i;ikkindaki 

tezini ele§tiri konusu yapmadigi gibi, tersine anlamini de

rinle§tirir ve temellendirir. Kar1§1kl1ga yol a;mamak ama

ciyla bu a§amada §U ayr1m1 yapmal1y1z : Platen, bir nesne

nin kendisine dogal olarak ait bir adi olmad1g1n1 soylerken 

aktOel clan "m.a.s.a" gibi sesleri hesaba katar, yoksa masa 

denen i;eylere dogal olarak ai t clan kavrami yahut anlam1 . 

kasdetmez. Platon, sadece nesnelere dogal olarak ait aktOel 

bir adin bulunmad1g1n1 ileri sOrmO§tUr. Platon'da nesnelere 
ad vermenin keyf iligi, 11 dogal-olarak-uygun-ad"1 (to ekasto 

physei kephukos onoma) yahut anlami herhangi bir ses kOme-

siyle ifade etmek manasina gelir. 

Platon'un dogalc1l1g1 aktUel adin kullan1§1nda ya

hut nesneyle verili§inde degil, adlarin s1n1flay1c1 ozelli

ginde ortaya ;ikacaktir. 11 Kratylos 11 dialogunun hemen ba§la

rinda Platon Sokrates'i Hermogenes 1 in aznelciligine kar§i, 

ger;ekligin nesnel bir yap1s1 oldugunu ve adlarin soz konu

su nesnel yapiya uygun gelecek bi;imde verilmesi gerektigi
ni ileri sorer : 

Her varlik e§it bi;imde; ayn1 
anda ve her zaman igin herkese 
ait degilse ve nesnelerin varo
lu§u bireylere bagli degilse, 
her nesnenin kendine ait degi§
mez bir ozyap1s1 bulundugu ve 
bu ozyap1n1n varolu§unun bize 
bagl1 olmad1g1 a§ikardir. Nes
neler, bizim kanaatlarimiza go
re oraya buraya sOreklenmezler, 
kendi dogalarina uygun olarak 
davranirlar. 
KRATYLDS 3860-E 
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Platen, bu pari;ada kendine has degalc1l1g1n ilk 

belirtilerini ertaya keymu§tur. Geri;ekligi dGzgGn elarak 

tasvir edebilecek bir dil, ancak nesnelere uygun elarak ve

rilmi§ adlar arac1l1g1yla ba§ar1l1 elabilir. Adlar1 nesne

lere uygun elarak vermek, nesneleri kendi degalar1na uygun 

gelecek bit;imde s1n1flamakla mGmkGndGr. Platen bir bakima, 

en az1ndan f elsefe ve bilim dilinin, oznel ilgilere gore de

gil, geri;ekligin mant1k yap1a1na gore elu§turulmas1 gerek

tigini iddia etmi§tir. Platen, bildiri§im ·yonG ele ald1-

g1nda, adin gorevini belirli bir nesneye yapilan gonderim 

elarak dG§GnmG§tGr. Fakat s1n1flay1c1 yan1n1 goz onunde tu

tarken, ad1n nesneye uygun gelecek bigimde verilmesi gerek

tigini ileri sGrmG§tlir. "Kratyles" dialegunun 386D-3BBG 

kism1ndaki akil yGrGtme §oyledir (1) Nesnelerin bizden 

bag1ms1z ve nesnel el an degalar1 vard1r. ( 2) Nesnelere yo

nelik i§lerin de bir nesnelligi vard1r. Sozgeli§i, bir kuzu 

budunu agarken kesme eylemi keyfimize gore degil, budun de

gal yap1s1na uygun alarak gergekle9tirilir. (3) Her nesneye 

yonelik bir eylem gergekle§tirmek igin uygun bir alet var

d1r. ( 4) Kenu§mak nesnelere yonelik i§lerden biridir. ( 5) 

Adland1rmak kenu§man1n bir pargas1d1r. (6) Adland1rman1n 

aletleri sozcliklerdir. 0 halde adlar, nesnelere uygun alet

ler elmal1d1r. Rebinseri'a gore, bir alet nesneye gore degil 

yerine getirilmesi istenen amaca uygun elarak Uretilir 

(24). GorU§GmUz ag1s1ndansa, bir aletin belirli bir amaca 

uygun alarak yap1lmas1, nesneye uygun elarak yap1lmas1 an

lam1na gelir. Sozgeli§i, bal1k ay1klamay1 amagliyersak, bu 

eylemi gergekle§tirmek igin pasta kesmeye uygun bir bigak 

Uretmeyiz. Bizim ag1m1zdan, ara9t1r1lmas1 gereken serun 

ad1n belirli bir amac1 yerine getirip getirememesi degil, 

alet alarak dU9GnGldligUnde, nesnelere uygun elarak nas1l 

verilebilecegidir. 

Insan nas1l konu9mas1 gerektigi 
hususunda kendi edindigi dU9Un
ceye gore, diledigi gibi konu
§Ursa mi, yeksa nesnelerde 
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dagal alarak bulunan soylemek 
ve soylenmek tarz ve yallarina 
uygun olarak konu9ursa mi dagru 
kanu§mU§ olur? Nesnelere uygun 
alarak kanu9ulmad1g1 takdirde, 
ba§una ~aba gosterilmi§ alacak
tir. 
KRATYLOS 3868-C 

Bir sesin nesneye ed alarak kayfi tutumla veril

mesi ile adin nesneye uygun alet almasi nasil bagda9t1r1la

bilir? Bir alet olan b1~ag1n fizik yap1s1 nesnenin karakte

rine gore sivriltebilir, keskinle9tirilebilir. Fakat nesne

ye, istege bagl1 bir tutumla ad alarak verilmi§ sesler, 

nasil si::iz konusu nesnenin dagasina uygun hale getirilebi

lir? 

SOKRATES 

HERMOGENES 
SOKRATES 

HERMOGENES 
SOKRATES 

Konu9ma nesnelerle ilgili bir 
etkinlik ise, adlandirma da 
nesnelere ili§kin bir etkinlik 
degil midir? ( Oukoun kai to a
nomadsein praksis tis en peri 
ta pragmata;) 
Evet (Nai) 
Fakat etkinliklerin sadece bize 
bagli olmad1klar1n1, ayni za
manda kendilerine ozgu dogalari 
bulundugunugormedik mi? (Ai de 
prakseis ephanesan hemin au 
prashemas ausai, all 1 autan tina 
idian physin ekhausai) 
Evet gorduk (Esti tauta) 

Dyleyse, daha once ula9m19 ol
dugumuz sonu~larla tutars1zl1ga 
dO§mek istemiyarsak, nesnelere 
dagalarinda bulunan adlandirma
ya uygun du9ecek bi~imde ad 
vermeliyiz, isteklerimize gi::ire 
degil. Adlari nesnelere uygun 
du9ecek bi~imde vermezsek, ad 
vermede ba§ar1l1 olamayiz. 
(Oukaun kai anamastean e pephu
ke ta pragmata anamadsein te 
kai anamadses thai kai a 
all 1 aukh e an heme is bouletho
men, eiper ti to is emprosthen 
mellei homologoumenon einai; 
kai auto men an plean ti poioi
men kai onomadsoimen, allos de 
OU j ) • 

KRATYLOS 387C-D 
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Bildi§imin yani sira adlarin bir ba§ka gorevi de nesneleri 

dogalarina gore s1n1flamakt1r ("tiiakritikon tes ousias" 

Kratylos 388C). Adlarin, nesneleri dogalarina gore s1n1fla

mas1, nesnelere uygun olarak verilmesine baglidir. 

Platan'un gorU9Unde nesneler sahip alduklari dagalara yahut 

da ozelliklere gore belirli tapluluklar ve obekler alu§tu

rur. Adlar, soz konusu obeklere uygun olarak verildigi tak

dirde, nesnelere uygun adlandLrma yap1lm1§ alur. Sozgeli§i, 

"arslan" adi, arslan dagasi ta§iyan nesnelere i§aret ama

ciyla sei;ilmi§se, art1k kedilere veya ba9ka obeklere ad 

alarak uygulanamaz. Platen 1 un dil ogretisine model alarak 

gene! adlari hesaba katilirsa, "arslan" ad1n1n belirli bir 

nesneye uygun air a let alarak yarumlanmasi, "arslan" yUkle

minin anlamiyla ve uygulama s1n1r1yla ilgilidir, yoksa 

"a.r.s.l.a.n" sesiyle degil "Arslan" adi dile getirdigi 

'anlam' dan dalayi belirli bir nesne abegi ii;in uygun ad

dir. Bu naktada soz kanusu alan, adin fizik yonU, ses yanU 

degildir. Platan 1 da adin uygulanma sinirini belirleyen ses 

yonU degil, ta§idigi ve bagland1g1 anlamdir. Bu bakimdan, 

arslanlara "arslan" adi yerine "ankay" adi da verilebilirdi 

fakat "ankay" terimi~e 'anlam' olarak arslan dogas1n1n ta

n1m1 verilmi§se, soz kanusu terim artik ba§ka bir nesne 

ii;in uygun bir ad, uygun bir alet olarak kullanilamaz. Ka

naat1m1zca, Platen' da adin nesnelere uygun bir alet alarak 

yarumlanmasi bundan ate bir anlam ta§imaz. "Kratylas" dia

lagunun, 386-388C par~alarinda P~atan 1 un dagalc1l1g1 iki 

bii;imde kendini gosterir (1) Nesnelerin bizden bag1ms1z 

olan dogalari vard1r. ( 2) Adlar bu dogalara uygun olarak 

verilmelidir. 

Dte yandan, dialogun yine ayn1 bolUmUnde, nesne

lere dogal olarak ait olan seslerin varl1g1ndan saz edilme

digini gormekteyiz. Adin s1n1flay1c1 yanU hesaba kat1ld1-

g1nda, Platen Hermogenes 1 in "adin dogrulugu uzla§ma ve an

la§madan ba§ka bir §SY degildir" gorU§UnUn yetersiz oldu

gunu dU9UnmU§tUr. Platon'a gore, dilin nesneleri dUzgUn 
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elarak tasvir edebilm~si uzla§1ma ve anla§maya degil, ger

r;ekligin dUzgUn elarak s1n1flanmas1na ve bolUmlenmesine 

bagl1d1r. Adlar1n nesneleri dUzgUn elarak s1n1 flayabilmesi 

uzlat1m ve anla§maya kenu degildir (25). Platen'un dU§Unce

sinde nesnelerin,degalar1na uygun elarak s1n1fland1r1lmas1-

n1n ve her bir s1n1fa ayri bir ad verilmesinin nesnel teme

li gerr;ekligin kendisinde bulunur. Adler, gergekligin yap1-

s1na uygun elarak verilmelidir. Adlarin dogru kullan1m1 an

cak · nesnel ve degru elarak yap1lm1§ s1n1 flaman1n eldugu 
l 

yerde mUmkUndUr. Oemek ki, Platen'da adlar1n degrulugu, 

sadece uzla§ma ve anla§maya degil, ayn1 zamanda nesnelerin 

elu§turdugu obeklere uygun §Skilde verilmesine de bagl1d1r 

(26). 

Adlar nesnelere nas1l verilmi§tir? Eski Yunan 

ak1lc1l1g1n1n genel tavrina gore, her sesyal (sunnemes) ku

rum bir tanri ya hut da bliylik yasa keyucular ( nemethetes) 

tarafindan akla uygun elarak ve belirli amaglar degrul tu

sunda kurulmu§tur. Bu ak1lc1l1k ag1s1ndan bak1lacak elursa, 

adlar sadece belirli nesnelere i§aret etmek lizere kullan1-

lan i§aretler degil, nesnelere degal bir amagla bagl1 eldu-
' gu igin kullan1lan sembellerdir (27). Bu bak1mdan, nesnele-

re verilen adlar keyfi elarak degil, belli bir amaci yerine 

getirmek lizere verilmi§tir. Platen, Yunan ak1lc1l1g1n1n ge

nel tavr1n1 benimsemi§ elmakla birlikte, bir tanr1 yahut 

insan U~tU gUgler tarBf1rtdan .nasn~l~r~ verilmig elan adla

degru elup e~mad1g1n1 tarti§ma konusu yapmi§t~r. Fakat 
adlar1n varelu§unu tanr1 veya insanUs

tU bir gUgle ag1klaman1n felsefi bir tutum elmad1g1n1 be

lirtmi§tir (Kratyles 4250-E) ikinci olarak Platen 1 a gore, 

"adlar1 icad eden eski insanlar'1n (Kratyles 411B) nesne

lere "en degru ad1" (Kratylos 4DBB, 4298, 4368) vermi§ 

eldugu §Uphe gotUrUr. Listelik, akla uygun elarak nesnelere 

verilmi§ elsalar bile, adlar zaman ir;inde degi§mi§ler ve 

ilk ozelliklerini kaybetmi§lerdir ( Kratyles 414C, 4220). 
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Bir bakima, Tevrat 1 ta ortaya konmu§ olan, "Ve Rab Allah her 

kir hayvan1n1, goklerin her ku§unu topraktan yap ti; ve onlara 

ne ad konacag1n1 gormek ic;in Adem 1 e getirdi; ve Adem her 

birinin adini ne koyduysa canli mahlukun ad.1 o oldu. Ve 

Adem butUn s1g1rlara, ve goklerin ku§larina, ve her kir 

hayvanina ad koydu" (Tekvin 2.Bap 19-20) tasvir, Platon'un 

goru§Onu anlamamiza yard1mc1 olabilir. Tevrat 1 ta getirilen 

ac;iklamaya bakilacak olursa, · Ad em, her cins hayvan1 ayri 

bir sozcUkle adlandirmakla adlar1 dogal cinslerin yap1la

r1na uygun olarak vermi§tir. Platan, adlar1 dagalarina uy

gun olarak verecek ki§ in in ad koyucu ( anamathetes, 

anamastikos) olmas1 teklifini yapmi§tir (Kratylas 388E). Bu 

naktada, Platan 1 da ad kayucularin, dili artaya kayan, ses

leri eklemleyen ki§iler alarak degil, eklemlenmi§ sesleri 

dUzenleyen, kanulmu§ adlarin anlamlar1n1 tesbi t eden dil 

yetkilileri olarak yarumlanm1§ olduklarini hatirlatmak is

teriz. 

SOKRATES 

HERMDGENES 
SOKRATES 

HERMOGEN55 
SDKRATES 

HERMDGENES 
SOKRATES 

HERMOGENES 

SOKRATES 

Adlar1, bize kimin verdigini 
soyleyebilecek misin? 
Soyleyemeyecegim 
Adlar1 bize verenin yasa (no
mas) aldugunu kabul etmiyor mu
sun? 
Dyle alsa gerek 
Demek, bir ogretici (didaskali
kos) ad1 kulland1g1 zaman yasa 
koyucunun (namothetes) eserini 
kullaniyor 
Sanirim 
Belirli 
ler mi 
mi yasa 
Belirli 
ler 

bir ustal1g1 olan ki§i
yoksa alelumun ki9iler 
kayucudur?-
bir ustaligi olan ki§i-

: Oyleyse Hermogenes, ad koymak 
herkesin i§i degil, sadece ad 
koyucunun i§idir. Bu yasa koyu
cu, butun sanat sahibi insanla
rin ic;inde az tesaduf edileni
dir (Duk ara pantos, andros, o 
Hermagenes, onoma thesthai, al
la tinos onamatourgou. Dutos 
d 'es tin, hos eoiken, ho nomot
hetes, hos de ton demiaurgon 
spanthutatos en anthropois 
gignetai) 
KRATYLDS 388D-389A 
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Ad kayucular adlari nesnelerin dagasina uygun 

alarak nasil verebilir? Ad kayucular yeni sesleri ortaya 

koymaktan gok, nesnelerin nasil balUmlenecegini bilmek zo

r u n dad 1 r . Far k 11 di 1 g e v re 1 er i n e a it ad · k o y u cu 1 a r a y n 1 an -

lami yahut da kavrami farkli sesler ve hecelerle ifade ede

bilir. Platen' un gorU§Unde es as clan adin yap1lm1§ oldugu 

ses ve heceler degil, dile getirdigi anlamdir. Hermogenes, 

adin f izik yonU ile anlam yonUnU birbirinden ayirdedemedi

ginden, degi9ik dil gevrelerine ait ad koyucularin ayni an

lami farkli ses ve hecelerle ortaya koymalar1n1 anlayama

mi§tir. Onun ag1s1ndan, ayni nesne obegine i9aret eden 

"hippos" ve "equus'' adlari farkli seslerden yap1lm19 olduk

lar1ndan, ayri anlamlar ta§iyan iki degi§ik addir (28). 

Hermogenes 1 in gorU9Unde ad, . sadece bir sestir ve 

lami dile getiren adlar, benzer seslerden olu9ur 

ayn1 an

( Kratylos 

3850-E). Hermogenes, ayni gorev ve anlama sahip iki ayri 

yUklemin, farkli sembollerle dile getirilmi9 olduklarindan, 

ayr1 goreve ve anlama sahip olacagina kanaat getirmi§tir. 

Sokrates, Hermogenes 'i ayni goreve sahip iki farkli ses ku
mesinin ayni anlama sahip olduguna ve ayni nesnelere i§aret 

ettigine iknaya gal19m19t1r (29). Platen' a gore adlar, sa

dece seslerden meydana getirilmi9 yapilar degildir. Her ad 

belirli ~ir goreve ve anlama sahiptir. Ayn1 goreve sahip 

clan ve ayni nesne obegine i9aret eden degi9ik fizik yap1-

lara sahip adlar, ayni anlama sahiptir. 

SOKRATES Sana bu ad ( Hektar ), Astvanaks 
ad1n1 and1r1yormu§ gibi geli

.. yar. Her ikisi de Yunanca olsa 
gerek. CUnkU "anaks" (bekgi) 
ile "hektor" ( muhaf iz) adlar 1 
ayni nesneyi temsil ediyor. 
KRATYLOS 393A 

Platon'a bak1l1rsa, adlarin ozde§ligini veren etimalajik 

degil, semantik benzerliktir (30). 
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Ayni anlamin (To auto semaino) 
§LI yahut bu ses kUmesiyle ifade 
edilmesinin onemi yoktur. Kas
dedilen nesnenin adda temsil 
edilen dogas1 ayni kald1g1 mUd
det~e, bir harfin eklenmesi ya
hut g1kar1lmas1 bir §ey degi§
tirmez. 
KRATYLOS 393C-D 

Farkli seslerden ve hecelerden olu§mU§ adlarin 

ayni gorevi yerine getirmesi ne anlama gelir? Ayni nesne 

obegine i§aret eden ve nesneleri benzer bigimde bolen adlar 

ayni gorevi yerine getirir. Ayni gorevi yerine getiren ad

lar farkli ses ve hecelerden meydana getirilebilir. Ayn1 

amaca ve i§leve sahip a let, degi§ik malzeme kullanilarak 

farkli §ekillerde imal edilebilir.. Bir us ta belirli bir 

amag igin dogal olarak uygun aletin (to physei ekasto pep

hukos organon edseuronta) bigimini verdigi sUrece, kullan1-

lan malzemenin ge§itliligi onemli degildir (Kratylos 389C). 

Ayn1 §ekilde, 

§U yahut bu 

yoktur: 

belirli bir nesne obegi igin uygun olan adi 

ses kUmesiyle ifade etmenin de bir onemi 

Adlar degi§ik hecelerle olu§tu
rulabilir, dolay1s1yla ayn1 ad
lar uzman olmayan ki9ilerce 
farkli alarak gorulebilir. Bu 
durum, hekimlerin degi§ik kaku 
ve renklerle haz1rlad1klar1 
ilaglarin ayn1 etkiye sahip ol
malarina ragmen, bize farkl1 
gorUnmelerine benzer. Fakat, 
bir hekim sadece ilaglarin et
kisini hesaba katt1g1 igin, ya
p1ld1klar1 ogelere bakarak 
farkl1 olduklar1n1 du9unmez. 
Adlardan anlayan ki§iler de, 
sadeece adin gorevini (dynamis) 
goz onUnde tutar, bir harfin 
eklenmesine, degi§tirilmesine 
yahut g1kar1lmas1na, hatta an
lamin tamamiyla farkl1 heceler
le bildirilmesine onem vermez. 
Mesela, biraz once tart1§t1g1-
m1z Astyanaks ve Hektor adla
rinda "t" harfi dJ.§J.nda artak 
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bir harf olmamasina ragmen, her 
ikisi de ayn1 anlama (tauten 
SemRino) sahiptir. 
KRATYLOS 394A-D 

Platon'a bakilacak olursa, farkl1 dil gevrelerinin degi§ik 

ses ve hecelerle ortaya koyduklar1 adlar, ayn1 11 dogal-ola

rak-uygun~ad" 1 (to ekasto physei pephukos onoma) ifade et

tikleri surece, nesneleri ayn1 bigimde s1n1 fland1r1r. Pla

ten, 11 hippos 11 ve 11 equus 11 gibi f arkl1 dil gevreler ine ai t 

adlarin ayn1 kavram1 yahut anlam1 dile getirdigini gormll§

tur. Farkl1 dil gevrelerine ai t ad koyucular, nesnelere 
11 dogal-olarak-uygun-ad 11 1 ( kavram1) f arkl1 ses ve hecelere 

verir. 

SOKRATES Benim sevgili dos tum, yasa ko
yucu, her bir nesne igin dog al 
olarak uygun adin seslere ve 
hecelere nasil verilecegini 
bilmesi gerekmez mi? Yetkili 
bir ad koyucu olmak istiyorsa, 
adlar1 ortaya koyarken ve (nes
nelere) verirken kendinde ad1 
( mutlak ad) goz onunde tutmas 1 
gerekmez mi? Farkl1 yasa koyu
cular, soz konusu ad1 ayn1 he
celere koymuyorlarsa, §Unu 
unutmamal1y1z: Farkl1 demirci
ler de ayn1 amag igin ayn1 ale
ti imal ederken ayn1 demiri 
i§lemezler. Fakat farkl1 demir
leri kullanm1§ olsalar bile, 
ayn1 bigimi i§ledikleri demire 
verdikleri surece, ister burada 
isterse yabanc1 ulkelerde ol
sun, uygun bir alet olmayacak 
m1d1r? (Ar oun, o bel tiste, 
kai to ekasto physei pephukos 
onoma ton nomotheten ekeinon 
eis taus phtoggous kai tas 
sullabas dei epistasthai tithe
nai, kai blepon ta pros auto 
ekeino ho estin onoma, panta ta 
onoma poiein te kai tithesthai, 
ei mellei kurios einai onomaton 
these; ei de me eis tas autas 
sullabas ekas tos ho no mo 
thetes tithes in, ouden dei 
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tauta agnaein aude gar eis tan 
a utan sideran a pas khalkeus 
tithesin, tau autau eneka paran 
ta au ta arganan all' homos, eas 
an ten auten idean apadida, 
eante en alla sidera, homos 
orthes ekhei to organon, eante 
enthade eante en barbarois tis 
pole egar;) 
Kesinlikle oyle olacak (panu 
ge) 
Burada yahut yabanci bir Ulke
de olsun, yasa kayucu, her bir 
nesneye µygun olan adin bigimi
ni hangi hecelerle ifade ederse 
etsin, iyi bir yasa kayucu sa
yilmayacak m1d1r? (Oukaun autos 
aksiaseis kai tan namatheten 
tan te enthade kai tan en tais 
barbarais, eas an ta tau anama
tos eidas apadida ta prosekon 
ekasta en hapaiaisaun sullabdis 
auden khero namatheten einai 
ton enthade e tan hopauoun 
allathi;) 
KRATVLOS 389D-39DA 

"Dogal olarak uygun adlar" ile aktUel adlar ara

sindaki ili9kinin dagasini a~1klamadan once, Platon'un "do

gal-olarak-uygun-ad" (to ekastophysei pephukas anama) nite

lemesi ile Kratylas 1 un "dagal dagru ad" ( anama arthateta 

einai ekasto tan onton physei pephukuian) nitelemesini bir

birinden ayirdetmek gerekir. Kratylas da, Herma genes gibi 

adin anlami ile ses yonUnU ayri §Byler alarak dU§Unemedigi 

i~in, dagal dagru ad ile aktuel sesleri ozde§ alarak yarum

lami§tir. Kratylas ikinci alarak, dogal dagru adlarin 

varalu§unu temellendirmeden b1rakm19t1r. Platen once, 

"dagal-olarak-uygun-ad"larin, yani anlamin sesler ile hece

ler arac1l1g1yla resimlenemeyecegini tesbi t etmi§tir. 

"Dagal-olarak-uygun-ad"lar, herhangi bir ses kUmesiyle tem

sil edilebilir. Sesler ile dagal uygun adlar arasinda za

runlu, dogal bir baglant1 yaktur. Pl a tan' un kavrayi§inda 

"dogal-olarak-uygun-ad", aktuel ad gibi fizik nesne degil

dir. Aktuel ad ile dogal uygun ad arasindaki ili9ki uzla91-

ma bagli bir ili§kidir. 
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"Dagal-alarak-uygun-ad"lar ne tUrden bir varalu

§a sahiptir? "Dagal-alarak-uygun-ad"lar1 kavramlar ile oz

de§le§tiren Kretzmann 1 a gore, Platen, "dagal-alarak-uygun

adlar" in antalajik kanumunu at;iklamadan birakmJ.§tJ.r (31). 

Bizim gorU§i.lmUzce, nesneler ir;in uygun al an Inek, Arslan 

gibi ozel Idealarin (ta prasekan eidas) varl1g1 soz kanu

su almadiki;a, "Inek-it;in-uygun-ad" ile "Arslan-ir;in-uygun

ad" dan soz etmek imkans1zd1r. "Dogal-olarak-uygun-ad "lar in 

ta§iyicisi Idealardir. "Dagal~alarak-uygun-ad"lar ile Idea

lar arasindaki ili§ki dagal ve zarunlu bir ili§kidir. 

Platan 1 da adlarin kurulu§una ve yap1l1§J.na ornek te§kil 

eden "Kendinde-ad" yahut 11 Idea-Ad" (au ta a es tin anama) 

§Llpheye yer vermeyecek bit;imde Ideadir. "Kratylas" ( 389D-

390A) da Platen, Idealar Ile Dzel Idealar (ta prasekan 

eidas) arasindaki ili§kiyi tarti§ma kanusu yapmi§tJ.r (32). 

Soz kanusu parr;alarda, "Idea~Ad", Hayvan Ideas1 gibi genel 

bir Idea alarak yarumlanir. Nas1l Hayvan Ideasindan pay 

alan, ~. faka~ .. ne Ha~vao:~Id~asi. ile ne de birbir

leriyle ozde:; almayan I Inek Id.easJ. I' I Arslan IdeasJ. I gibi 

tizel Idealar versa, ayni §ekilde Adin kendisinden, "Idea

Ad"dan pay alan uygun adlar vardir. Ayni Idea-Ad 1 dan pay 

alan 'Inek-ir;in-uygun-ad' ile 11 Arslan-it;in-uygun-ad" ne 
11 Idea-Ad" ile ne de birbirleriyle tizde§tir. Her uygun ad 

belirli bir nesne obegine ozel bit;imini veren daga (physis) 

yahut ozel Ideadan pay alir. Gald 1 a bakil1rsa, Inek Kavrami 

varalu§unu 'Inek Ideasi'ndan pay almasina barr;ludur (33). 

Platon felsefesinde ancak akil sahibi yaratiklar Ideanin 

bilgisine sahiptir. Bilgi, aklin Idealardan pay almasi an

lamina gelir. Bu bakimdan, Ideanin bilgisine yahut kavrami

na denk di.l§en "dagal-alarak-uygun-ad"larin varalu§u zihnin 

Idealardan pay almasina bagl1d1r. Demek ki, Platan'da "da

gal-alarak-uygun-ad"larin varalu§U hem Idealara hem de 

Idealardan pay alan zihne dayanir. "Dagal-alarak-uygun-ad"

lar Ideanin zihindeki temsili ve kavramidir, Ideanin kendi-

si degil ( Phaidan 79C-D, 

Theaitctas 185D-186A). 
1 01 c' 1 020; Timaias 308; 
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Ad koyucu adlar1 ortaya koyarken ve nesne.lere 

verirken 11 Idea-Ad 11 orneginden gok, 11 Idea-Ad 11 dan pay al an 

ozel Idealar1n bigimini ve yap1s1n1 goz anlinde tutar. 
11 Inek-igin-uygun-ad 11 1 ta§1d1g1 bilgi igeriginden dolay1 At 

Ideasina igaret etmek Uzere kullanilacak seslere veremez. 

Inek kavram1 yahut Inek olman1n ozelliklerini dile getiren 

bilgi hangi hecelere verilirse verilsin, 

sadece Ineklere i9aret etmek amaciyla 

ortaya gikan ad, 

kullan1labilir. 

Platon 1 un gorU9Unde Inek kavram1 farkl1 ses ve hecelere 

uzla91ma bagl1 olarak verilebilir. Ba9ar 111 bir ad koyucu 

yeni ve luzumsuz sesleri icad eden 11 dil bilgini 11 

gergekligi bollimleyen kavramlar1 kendilerine uygun 

seslere yerle9tirmesini bilen dil otoritesidir 

degil, 

dU9en 

{34). 

Platan'da "dagal-alarak-uygun-ad 11 lar zihnin kavram gergeve

sidir. Zihin sahip aldugu bu kavram gergevesi sayesinde 

gergekligi dlizenler ve balUmlere ay1r1r. Soz konusu kavram 

gergevesi, Platon 'da higbir i;ekilde uzla91ma kanu degil

dir. Sadece, zihnin kavram gergevesini dile getiren yapilar 

uzla91ma ve gelenege bagl1d1r. Oil, zihnin kavram gergeve

sini zarunlu olarak kendinde ta91maz. Oil zihnin kavram 

gergevesine uygun alarak dlizenlenmedikge gergekligi uygun 

alarak s1n1flayamaz. 

Oemek ki, nesnelerin s1n1flamas1 adlarin sss yo

nliyle degil, dile getirdikleri kavramlarla rlgilidir. AktU

el adlarin s1n1flama gorevini yerine getirebilmesi, kavram

lara uygun alarak dlizenlenmi§ almalarina baglidir. Platon'

un gorU9Une gore, yasa kayucular gergekligi her zaman dUz

gUn ve dagru bir bigimde bollimleyememi§lerdir. Aktliel dile 

bak1ld1g1nda, adlar1n nesnelere uygun alarak verilmemi§ ol

dugu gorlilecektir. Soz geli§i Zulular, Inekleri renklerine 

gore "Beyaz Inek 11 ve 11 K1rm1z1 Inek" olarak iki bollime ay1r

m1§ alduklar1 ~~~lde, gergekligi uygun olarak bolemedikle

rinden inek cinsine i9aret eden "inek" genel ad1ndan 

yaksundurlar {35). Oiger yonden, "Idea-Ad" ornegine bak1la

rak deve ve lama cinslerine artak olarak uygulanabilecek 

"dela" diye bir ad ortaya konabilir. Fakat, "dela" ad1n1n 
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dogal ta§1y1c1s1 clan 11 Dela-~zel-ideas1" yoktur. Demek, 

"dela" adi "idea-Ad" ornegine uygun olarak yap1lm1§ olsa 

bile, "delalar-igin-dogal-olarak-uygun-ad" varolmad1g1 igin 

yanli§ bir addir. Belirli dil gevrelerinde i§ goren ad ko

yucular nesnelere dogal-olarak-uygun-adi ses ve hecelere 

verirken (tithemi), dialektikgilerin yard1m1na ihtiyaglari 

vardir. Kanaatimizce, nesneleri dogalarina uygun olarak 

(kata physei) bolumlemeyi ad 'kayucular tek ba§larina ba§a

ramami§lardir. Ancak dialektikgi, dili nesnelere uygun ola

rak duzenleyebilir. Bu bakimdan onun tavri dil ele§tirisi 

yapan filozofunkini and1r1r. 

SOKRATES 

HERMOGENES 
SOKRATES 

HERMOGENES 
SOKRATES 

HERMDGENES 
SOKRATES 

ister bizde al sun, isterse ya
bancilarda yasa koyucularin ar
taya koyduklari i§ler hakkinda 
en son karari kim verecektir? 
~dlari kullanacak ki9iler degil 
mi? 
Ev et 
Bu ki§iler sormas1n1 bilen ki
§ iler olacaktir degil mi? 
Kesinlikle 
Bunlar, ayni zamanda, 
vermesini bilen ki§iler 
midir? 
Ev et 

cevap 
degil 

Cevap vermesini ve soru sarma
s1n1 bilen ki§ilere dialektikgi 
ad1n1 vermeyecek miyiz? 
KRATYLOS 390C 

Dialektikgi "nesneleri eklem yerlerinden bolmeyi'' (Phaidras 

265E) bilen ki§idir. D, nesneleri ta§1d1klar1 ortak dagala

ra yahut pay ald1klar1 idealara dayanarak deve, lama, ars

lan gibi cinslere ay1r1r. Aktuel adlarin, nesneleri birbi

rinden ayirdedebilen etiketler olarak kullanilabilmesi, 

dagru ve duzgun alarak yap1lm1§ bir s1n1flamaya bagl1d1r. 

SDKRATES Phaidros, ben dO§Onebilmek ve 
kanu§abilmek 1g1n yap1lacak 
bolme ve toplama i§lerine tut
kunum. Nesneleri dagal olarak 
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bir birlik it;inde toplayabilen 
(sunagage) ve varl1g1 i;ok 1 a 
ayirabilen (diariresis) ki§inin 
izinden Tanr1ym19 gibi ayril
mam. Buna muktedir insanlara, 
dogrusu Allah bilir, "dialek
tik~i" ad1n1 veririm. 
PHAIOROS 266 

Oialektikt;i, toplama ve bolme yontemlerini kullanarak ger

t;ekligin nesnel bir s1n1flamas1n1 yapar. Adlar, nesnel 

s1n1flamaya uygun olarak verilmedikleri surece, geri;ekligin 

dogru tasvirini yapmak mumkun degildir 

Gorevi ad vermek clan yasa ko
yucunun adlari gerektigi gibi 
ver~bilmesi, dialektikt;inin 
gozetimi al tinda i;al19mas1na 
bagl1d1r. 
KRATYLDS 3900 

Adlarin, nesneleri dogasina uygun olarak s1n1flaya

bilmesi, "dogal-olarak-uygun-ad"larin hecelere verili§ine 

bagl1d1r. Ayni 11 dogal-olarak-uygun-ad 11 di le getiren iki 

ayri ad geri;ekligi ayni bit;imde bolumler. Soz geli§i "Ars

lan" ve "Leon" adlari 11 Arslan-ii;:in-uygun-ad 11 1 ifade ettik

lerinden, geri;ekligi ayni bii;:imde bolumler. Fakat, 11 Arslan

it;in-uygun-ad" hem 11 inek" hem de "Arslan" adina baglanarak 

inek ve arslan cinslerine i§aret etmek uzere kullanilacak 

olursa dil s1n1flama gorevini yerine getirememi§ olur. Ayni 

dogayi ta91yan yahut ayni ideadan pay alan nesnelere, bu 

doganin yahut ideanin "dogal-olarak-uygun-ad 11 1n1 vermek ge

rekir. Benzer dogalari ta§iyan nesneleri tek bir obek al- .. 

tinda toplayabilir ve her bir abege belirli bir ad veririz: 

Ars1a·n1n yavrusuna "arslan 11 , 

a tin yavrusuna "at" denilmesi 
;ok yerindedir .... Her cinsten 
ayni azelliklere sahip yavru 
meydana gelir .... Oemek ki bun
lara da ayni adin verilmesi ge
rekir .... Oogalarina uygun ola
rak dunyaya gelen varliklara 
ayni adi vermek gereklidir. 
KRATYLDS 3938; 3948; 3940 
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Platon, "Kratylos" dialogunda bir iddia olarak or

taya koydugu gorO§lerini gei; dtineminde derinle§tirmi§ ve 

geli§tirmi§tir. Stizgeli§i, "Timaios" dialogunda ad verilme

den "Kratylos"da ortaya konulmu§ olan ogretiye atifta bulu

nulur: 

Bu hastalik belirtilerinin hep
sine "tid" orta~ ad1 (koinon o
noma) verilir. Bu ad, stiz 
konusu §eylere ya hekimler ya 
da birbirlerine benzeyen biri;ok 
durumu gozlemleyen ve bu f arkli 
§eylerin ait oldugu cinsi fark
eden ki§iler tarafindan veril
mi§tir. 
TIMAIDS 83C 

Platon son dialoglarinda "dogal olarak uygun ad" (to ekas

to physei pephukos onoma) terimi yerine, "genel yap1" (koi

na) terimini kullanmaya ba9lam1§t1r (Theaitetos 185D-185A). 

Soz konusu genel yapilar da, ayni dogal olarak adlar gibi, 

genel adlarin anlami olarak yorumlanm19lard1r (36). Platon, 

"Kratylos "da ortaya koymu§ oldugu, her gen el a din belirli 

bir tibege yahut uygun olan Ideaya i9aret ettigi gtir090nO 

"Devlet" dialogunda §Oyle ozetlemi§tir: 

Ayni adi verdigimiz her bir 
nesne tibegi ii;in tek bir Idea 
kabul etmeye al1§t1k (eidos gar 
pou ti en ekaston eiothamen 
tithes thai peri ekasta ta 
palla ois tauton onoma piphei
men). 
DEVLET 596A 

Platon'da Idealar, kendilerine ad olarak verilen genel te

rimlerin anlam1d1r. Idealari temsil eden genel terimleri 

kullanan bireyler, zihinlerinde temsil edilen Idea bilgi

siyle yahut kavram arac1l1g1yla Idan1n kendisine dogrudan 

bir gtinderim yapmadan bildiri§im saglayabilirler. Genel 

terim sadece Ideayi temsil etmez, ayni zamanda, Ideanin 
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al tin a dli§en tek tek nesnelere de gonder.imde bulunur 

Baz1 hallerde, idean1n ad1n1 
her zaman ~gin ta§1may1 hak 
eden sadece Idean1n kendisi de
~ildir, ayn1 zamanda kendisi 
Idea olmayan, fakat varoldugu 
slirece Idean1n bigimine sahip 
olan ba§ka §BY de Idean1n ad1n1 
ta§imaya hak ka~an1r. 

Ad ister bir Ideaya verilsin isterse fizik bir nes

neye, ad ile adland1r1lan varl1k aras1nda zorunlu dogal bir 

ili§ki yoktur. Platon higbir doneminde nesnelere dogal ola

rak ait aktliel adlar1n varl1g1n1 ileri slirmemi§tir. Platon 

Hermogenes'in nesneye dogal olarak ait olan bir ad yoktur" 

tezini §U §ekilde yorumlam1§t1r : Bir cinse ait olan aktliel 

bir ses yoktur, fakat her cinse dogal olarak ait bir kavram 

yahut anlam vard1r. Platon 1 da idealar1n kendilerine ait ak

tliel bir adlar1 yoktur. Her dil gevresi belirli bir Ideaya 

farkl1 bir aktliel sesi ad olarak verebilir. Hatta Bliylik 

Ideas1na verilmi§ olan "bliylik" ad1 yerine, zamanla "kliglik" 

ad1 bile kullan1labilir. Platon'da Bliylik Ideas1 ile ''bliylik" 

sesi aras1nda temsil ili§kisinden ate bir yak1nl1k yoktur. 

"Bliylik" ad1 'Bliylik Ideas1'n1n dogal, zorunlu ad1 degildir. 

Bliylik Ideas1na "kliglik" ad1n1 vermekle Idean1n kendi ozel

ligini ve dog as 1n1 da degi§tirmi§ olmay 1z. 11 Kliglik" ad1na, 

"Bliylik-igin-dogal-olarak-uygun-ad 11 yahut bliylik kavram1 

yliklendigi slirece, 11 kliglik 11 ad1 Bliylik Ideas1na kar§1l1k gel

mek lizere kullan1labilir. Platon' a gore, nesnelerin ozel

likleri onceden bilindigi slirece, herhangi bir aktliel ad 

uzla§1ma bagl1 olarak nesneye gondermede bulunmak amac1yla 

kullan1labilir. Platon, adlar 1n, bireylerin istegine bagl1 

olarak farkl1 anlamlarda kullan1lmas1na kar§1 gikm1§t1r; 

yoksa belirli bir dil gevresinin 11 kliglik 11 ad1n1 Bliylik Idea

s1na gonderim yapmak lizere kullanmas1na degil. Bu bak1mdan 
11 7.Mektup"ta ortaya konan : Buglin ''daire 11 dedigimiz §eylere 

"kare"; "kare" dedigimiz §eylere, "daire" ad1n1 vermekten 

' 
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kim alikayabilir bizi? " ( 7. Mektup 4338) gari.l§i.lnde artaya 

kandugu gibi, nesnelerin ad1n1 degi§tirmekle, dagalar1n1 da 

degi§tirmi§ almayiz. Platen ayni gari.l§leri "Kratylas" 

(433E) da Hermagenes'in agzindan ileri si.lrmi.l§ti.lr. Bi.lti.ln 

"Kratylas" dialagu bayunca, Platen 11 dagal-alarak-uygun

ad"lar1n, yani kavramlarin herhangi bir ses ki.lmesiyle ifade 

edilebilecegini savunmaya gal1§m1§t1r. 

Bu kisimda sergilemeye gal1§t1g1m1z Platen 1 un ad 

gari.l§i.lni.l §LI bigimde azetleyebiliriz : (1) Adlarin dagrulugu 

igin uzla§ma ve gelenek yeterli degildir. Adlar nesnelerin 

dagasina uygun alarak verilmedikleri si.lrece, dagru alarak 

kabul edilemez. Adlarin dagrulugu gergekligin dagru ve di.lz

gi.ln alarak bali.lmlenmesine bagl1d1r. Arslan tan1m1n1 dile 

getiren bir ad, arslan cinsinden ba§ka varliklara uygulan

miyarsa, dagru bir addir (Platen' da a din dagruluk degeri 

diye bir §SY stiz kanusu degildir). (2) Adlarin bildiri§im 

amaciyla kullan1l1§lar1nda uzla§ma ve gelenegin rali.l kag1-

n1lmazd1r. Adlari kullanmak belirli kural ve ali§kanliklara 

baglidir. ( 3) Adlarin nesnelere verili§inde istege bagli 

sesler segilebilir. Higbir nesneye ait zarunlulukla kar§i

lik alacak dagal sesler yaktur. ( 4) Adlar i§aret ettikleri 

nesnelerin sesler ile heceler yaluyla yapilmi§ bir taklidi 

degildir. (5) Anlam, ses ve heceler arac1l1g1yla resimlene

mez. Anlam fizik bir nesne degildir. (6) Anlam yahut 
1 dagal-alarak-uygun-ad 1 azel Ideanin dagal, zarunlu bir 

pargas1d1r. (7) Anlam ile sesler arasindaki ili§ki uzla§ima 

bagli alarak kurulmu§tur. Anlamin kendisine dagal alarak 

ai t ses abegi yaktur. ( 8) An lam in kendisi uzla§ima kanu 

te§kil etmez. Gergekligi btili.lmledigimiz kavram gergevesi 

bi.lti.ln dillerde artak clan dil atesi bir varl1kt1r. Dilin 

varalu§u zihinde temsil edilen kavram gergevesine bagl1d1r. 

(9) Vasa kayucular yahut ad-kayucular adlari, nesnelere 

kavram gergevesine uygun alarak vermedikge, dagru adlandir

ma yap1lm1§ almaz. Ad-kayucular adlarin, dagru kanulmu§ al

mas1n1n gi.lvencesi degildir. 
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(10) Ge~erli clan dilde kavram ~er~evesine uygun olarak ka

nulmam19 adlar vardir. (11 ) Adlar 1n, do gal dagrulugu soz 

kanusu degildir. DUnyan1n tek ve dagru clan tasviri yaktur. 

(12) Sadece adlara bagl1 kalarak nesnelerin dogas1n1 ve ha

kikatini ke9fedemeyiz. (13) Platen, her doneminde adlar1n 

kullan1l191n1n uzla91ma ve gelenege bagl1 aldugunu savun

mu9tur. 11 Kratylas 11 dialagunda, uzla§mac1l1k degil, Hermage

nes 1 in Humpty Dumpty tavr1 ~ ·urUtUlUr. (14) Adlar, onceden 

bilinen nesneleri temsil etmek Uzere verilmi§tir. 
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2) DOGAL-DOGRU AD OGRETISININ ELE5TIRISI 

Platen felsefesinin temel amaci, nesnelerin dogas1-

n1 ve hakikatini ara§tirip k~§fetmektir. "Kratylos" dialo

gunda Platen, adlar arac1l1g1yla nesnelerin dogasi ile 

hakikat1n1 ke§fedip ke§fedemeyecegimizi agiga gikarmak is

temi§tir. Bu bakimdan 11 Kratylos 11 dialogu, 11 adlari bilen, 

nesneleri de bilir" (hos an ta onomata epistetai, epistas

thai kay ta pragmata) hlikmlinli ele§tiri konusu kilmi§tir. 

Fakat dialog, soz konusu hlikmli dogrudan sorgulamak yerine, 

bu hlikmlin onclilli olan 11 adlar1n dogrulugu zorunludur" gorli

§linli ele§tiri konusu yapmi§tir. 11 Kratylos 11 dialogunda Pla

ten' un es as gayesi, adlarin zorunlulukla dogru olup olma

d1g1n1 soru§turmaktir. Nesneleri ogrenmenin adlardan ba§ka 

yolu olmad1g1n1 iddia eden Kratylos, adlarin dogrulugunu 

zorunlu §art olarak kabul etmi§tir. Kratylos'a gore, zorun

lu olarak dogru olan adlarin gorevi, ogretmektir. 

SOKRATES 

KRATYLOS 

Adlarin gorevi nedir? Adlari 
hangi iyi §eyleri yapmak lizere 
kullaniriz. 
Benim kanaatimca, Sokrates, ad
larin gorevi ogretmektir. Adla
ri bilen ki§inin, nesneleride 
bilecegi gok agik bir dogrudur. 
KRATYLOS 4350 

Kratylos'un gorli§lince blitlin adlar dogru oldugundan ve nes

neleri bildirdiginden, nesneleri ogrenmenin biricik yolu 

adlarin dogasini ara§tirmaktir. 

SOKRATES §imdi seninle, sozlinli ettigin 
nesneleri ogrenme yalu konusunu 
ve bu yoldan daha ba§ka bir yol 
bulunup bulunmad1g1n1, ba§ka 
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bir yal varsa hangisinin daha 
iyi ve guzel aldugunu tart1§a
l1m. 
Benim f ikrimce ba§ka yal yaktur 
ve bu yal, tek clan yal, en iyi 
yaldur. 
Nesnelerin ke§fedilmesi, adla
rin ke§fedilmesiyle ayni m1d1r? 
Adlarin dagas1n1 ke9feden, bu 
adlarin i§aret ettigi nesnele
rin de dagas1n1 ke§fetmi§ mi
dir. Yaks a, nesneleri ara§tir
mak ve ke§fetmek igin ba§ka 
yallar yak mudur? 
Adlari ara9t1rmak ve ke§fetmek, 
nesneleri ara§tirmak ve ke§fet
mek anlamina gelir. 
KRATVLOS 435G-436A 

Platen, adlari nesnelerin dagas1n1 ara§tirmak amaciyla kul

lanmadan once, dagruluklar1n1n ne aldugunu incelemek iste

mi§tir (37). 11 Adlar1n dagrulugu nedir 11 ? sarusu "Kratylas" 

dialogunun en temel sarusudur. Adlarin dagal bir dogrulugu 

aldugunu israrla soyleyen Kratylas' Hermagenes I in de be

lirtmi§ oldugu gibi, bu dogrulugun ne aldugunu agik~a ifade 

edememi§tir (Kratylas 4270). 

Platen, dialogun Ikinci bolumunde Kratylos 'un "her 

nesneye dagal alarak ait clan dogru bir ad vard1r 11 (onoma

tos ortoteta einai ekasta ton physei pepukuian) tezini gu

rutmek istemi§tir. Platen yarumcular1n1n hemen hepsi, Pla

ten' un iler i surmG§ oldugu, 11 dogal olarak uygun ad 11 (to 

easto physei pephukos on om a) ile Kratylos 1 un 11 dog al dogru 

ad" terimi arasindaki farki goremediklerinden, dogal dogru 

adlara kar§i yUrutulen y1k1c1 ele9tiriyi, "dagal-olarak-uy

gun-adlar"a (kisaca dogal uygun ad) geli§tirilmi§ ele9tiri 

olarak yarumlam19lard1r. Bu kar19t1rman1n sonucunda, yarum

cularin bir bolumu, Platon'un dogal uygun ad goru90nu terk

ederek, 11 Hermagenes'in uzla§mac1l1g1 11 n1 derinle9tirdigini 

ileri surmuglerdir (38). Diger bolumu de, Platen' un dogal 

dogru ad gorG§Gnu butun dialog boyunca savunmu9 aldugunu 

gostermeye gal1§m19lard1r (39). Biz Platon'un, Kratylos 
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tarafindan savunulmu§ elan degai degru adlara getirdigi 

ele§tirinin, degal uygun adl.ari hedef ald1g1n1 soylemenin 

yanl19 eldugunu dG§Gnuyeruz. Zaten, daha once tart19m19 

eldugumuz gibi, Platen, 1 Hermegenes 1 in uzla9mac1l1g1'n1n 

degil, adlarin kullan1l19lar1ndaki uzla9man1n kai;1n1lmaz 

oldugunu tesbit etmi9tir. Bu kisimdaki amac1m1z, degal

uygun adlar ile degal degru adlar arasindaki farki belirgin 

kilarak' Platen I un deg al degru adlar ogretisine kar91 yG

rGttGgG ele9tiriyi serimlemeye i;al19mak alacaktir. 

Platan, dialegda adlarin zerunlu degrulugu bulundu

gunu hii; bir zaman ileri surmemi9tir. Aktuel adlar ile 

dagal uygun adiari birbirinden ayirdeden Platen, aktuel 

adlar ile dagal uygun adlar arasinda zerunlu bir baglant1-

n1n elmad1g1n1 gormu9tur. Daha ai;ik bii;imde ifade edilecek 

elursa, adlar nesneleri uygun alarak s1n1 flayan kavramla

ri yahut anlamlari kendiliklerinden, dagal bir §ekilde dile 

· getiremezler. Halbuki, dagal dagru ad ile aktuel adi birbi

rinden ayiramayan Kratylas, hem her aktGel adin dagru aldu

gunu hem de do gal dagru a din harfler ve heceler 

arac1l1g1yla resimlenebilecegini sanm19t1r. Platan'da aktu

el adlar ne dagal uygun adlarin taklitidir ne de her aktuel 

ad zarunlu alarak dagrudur. Kratylas, dog al dagru adlari 

Heraklei tascu ak19 ogretisine gore temellendirmeye i;al19-

m19ken, Platan dagal uygun adlari Idea ogretisine gore te

mellendirmi9tir. Pl a tan ai;1s1ndan bak1ld1g1nda, sadece 

aktuel adlara bagli kalarak nesneler hakkinda bilgi sahibi 

almak imkans1zd1r. Vururlukteki dil, nesnelerin dagas1n1 ve 

yap1s1n1 bilen dialektiki;inin ele9tirisinden ve denetimin

den gei;mediki;e, nesneler hakkinda duzgun ve dagru bir 

tasvir artaya kayamaz : 

Nesnelere ad vermek, san1ld1g1 
gibi yarim ak1ll1lar1n yerine 
getirebilecegi bir i§ degildir. 
Kratylas, her nesnenin dagal 
olarak uygun bir adi aldugunu 
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ve herkesin ad verme ustasi a
lamayacag1n1 .... saylerken, hak
l1d1r. 
KRATYLDS 390E 

Sakrates, yukaridaki pargada "dagal dagru ad" yerine,"dagal 

uygun ad" terimini kullanmi§tir. Kanaatimizca, Sakrates'in 

amaci, adlarin dagrulugunun zarunlu almad1g1n1 daha ba§tan 

gostermektir. Hermagenes 1 in u A din dog al dogrulugu ( physei 

arthoteta onomos) nedir?" sorusu uzerine, "ben boy le bir 

dagruluktan soz etmedim" cevab1n1 vermi§tir. (Kratylas 

391A). Hakkikaten Sakrates, bu kisimlarda adlarin dagal 

dagrulugu alup almad1g1n1 tarti§ma kanusu yapmak istemi§

tir. 

"Adlarin dagrulugu nedir"? Adlarin dagrulugu nesne

nin dagas1n1 bildirmektir (anamatas, phamen, artates estin 

auts., hemis endeiksetai aion- esti ··ta pragma) 

4380. 

Adin bigimi bazulmu§ ve saklan
mi§ aldugundan, ("Atreus" adi) 
adamin dagas1n1 agik alarak 
artaya kayamiyar( ... ) Bir addan 
beklenen, nesnenin dagas1n1 
(physei) bildirmek (delai) 
degil midir? ( ... ) Adlarin dag
rulugu i§aret ettikleri nesne
nin ne aldugunu gostermek de
gil midir? 
(KRATYLDS 395,396A,422D) 

KRATYLDS 

Adlar, nesnelerin dagas1n1 nasil bildirir yahut gosterir? 

Platan 'da adin, nesneye ai t dagayi bildirmesi ne anlama 

gelir? Adlarin bildirme gorevini yerine getirebilmesi iki 

muhtemel yal arac1l1g1yla agiklanabilir. Birinci muhtemel 

agiklamaya gore, adlar nesnelerin dagas1n1 resimleyerek 

bildirir. Kratylas, ad ogretisini temellendirmek amaciyla 

bu ag1klamay1 benimsemi9tir. 
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Nesnelerin benzerlik 
yaluyla bildirilmesi, 
bir semballe temsil 
bildirilmesinden gak 
dedir. 
KRATYLOS 4358 

(taklit) 
rastgele 
edilerek 

daha ye-

Ikinci muhtemel ag1klamaya gore, adlar nesnelerin yerine 

kullan1lan semballerdir. Ad,. yerine kullan1ld1g1 nesneye 

higbir bak1mdan benzemez. Adlar, onceden bilinen nesneleri 

temsil etmek Uzere uzla91ma ve gelenege bagl1 alarak 

s e g i 1 mi§ i § are tl er di r . Sa z g e 1 i § i , 11 k u is k u " ad 1n1 i § it en 

ki9i, ad1n anlam1n1 yahut i9aret ettigi nesneyi bildigi 

mUddetge, soz kanusu adla hangi nesnenin kasdedilmi§ aldu

gunu bilir. Platan 1 un dU9Uncesinde adlar, nesnenin degas1n1 

kendilerine baglanan tanim yahut anlam sayesinde bildirir. 

"Arslan" ad1n1n anlam1n1 bilen ki9i, bu anlam arac1l1g1yla 

hangi tUr nesnelerin soz kenusu edildigini kavrar. 

Platan 1 da anlam, nesnenin taklidi degil, nesneye ait dega

n1n sazcUkler yeluyla yap1lm1§ tan1m1d1r. Bu bak1mdan 

Platen 1 da her ad, i§aret ettigi nesneye ai t bir tan1m1 

yahut tasviri dile getirir. Her tasvir yahut da anlam 

nesneye ait degan1n bilgisini ertaya keyar. Arslana ait de

gan1n bilgisini yahut anlam1n1 i fade etmek Uzere segilen 

i9aretin "arslan" yahut "Rasnal" elmas1n1n higbir onemi 

yektur. 

Platen 1 un garU§Unde, adlar1n degrulugunu ag1klama

n1n dort muhtemel yelu vard1r : (1) Adlar1n degrulugu nes

nelerin harf ve heceler arac1l1g1yla dUzgUn elarak takli t 

edilmesine bagl1d1r (Kratylos 423E, 4330-E). (2) Adlar, 

tanr1lar yahut insan-UstU gUgler taraf1ndan konulmu§ olduk

lar1ndan, dogrudur ( Kratylos 425, 438C). ( 3) Adlar1n dogru

lugu uzla91m ve anla9madan ba9ka bir §BY degildir (Kratylas 

433, 435A-8). ( 4) Adlar1n dogrulugu, 1 onceden bilinen 1 nes

nelere uygun olarak verilmi§ elmaktan ibarettir (Kratylas 

3890-391 A). 
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Biz onceki k1s1mda (II.BolOm, 1.Kisim) Platon'da adlarin 

dogru olarakkullanilabilmesi ve nesneleri uygnu bir bi~imde 

s1n1flayabilmesi i~in uzla§im ve gelenek ile dialektik~inin 

mOdahalesinin ka~1n1lmaz aldugunu tesbi t etmi§tik. Bu ba

kimdan ayni konulari tekrarlamamak, amaciyla burada sadece 

Platon'da adlarin degrulugunun (3). ve (4). §arta bagli el

dugunu soylemekle yetinecegiz. Kisaca belirtmek gerekirse, 

Platen adlarin degrulugunu zerunlu §Brt elarak gi::irmeyip' 

dialektik~inin ele§tirisiyle gelecekte ger~ekle§tirilebile

cek bir algu elarak yorumlami§tir. Adlarin dogrulugunu 

zerunlu §art elarak goren Kratyles ise, ogretisini ilk iki 

se~enege bagli elarak temellendirmek istemi§tir. Adlarin 

dogrulugunu zorunlu gormeyen Platen, Kratylos 'un gorO§OnO 

~OrO.tmek amaciyla, Sokrates arac1l1g1yla (1) ve ( 2). ser;e

neklerin yetersiz kanitlar eldugunu gastermeye ~al1§mi§t1r. 

Her nesneye degal elarak ait dogru bir ad bulundu

gunu ileri sO.ren Kratyles, bi.itOn adlarin nesnelere degru 

elarak verilmi§ eldugunu, yanli§ adin saz kenusu olmad1g1n1 

belirtmi§tir. Kratyles 1 a gore, bir ad ya dogrudur ya da an

lami olmayan ses kOmesidir. 

SDKRATES 

KRATVLDS 
SDKRATES 

KRATVLOS 

San1r1m sen, adlarin bir kism1-
n1n dO.zgOn bir kism1n1n da yan
li§ alabileceklerini kabul et
mi yorsun. 
Evet, kabul etmiyerum. 
Demek bO.tOn adlar dogru elarak 
konulmug. 
Evet, onlarin hepsi ger~ek ad
dir. 
KRATVLOS 4298 

VOrOrlOkteki dilde yer alan adlarin hepsini gerr;ek adlar 

alarak yarumlayan Kratyles, Platen' un degal uygun ad ile 

yOrOrlO.kteki ad arasinda yapmi§ oldugu ayr1m1 gorememi§tir. 

Platen, do gal uygun adlari degru elarak kabul etmesine ve 

nesnelerin degas1n1 dogru olarak bildirdiklerini soylemi§ 

elmasina ragmen, bu adlarin yOrUrli.ikteki adlar ile birebir 
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karg1l1k iginde bulunmalar1n1n zarunlu §art almad1g1n1 

iddia etmemi§tir. Zira Platen 1 da nesnenin dagas1n1 dagru 

alarak bildiren yururlukteki ad degil, bu ada baglanan an

lamdir. Sakrates dialagda, "ad ya dagrudur ya da ad degil

dir" garugunu gurutmek uzere, daha ance Kratylas 4230-4270) 

adlarin dagrulugunu agiklamak amaciyla bir aneri alarak ar

taya atilan, fakat gulung ve sagma bulundugu igin bir kena

ra birakilan anamatapeetik Bgretiyi (*) tekrar tarti§ma 

gundemine getirmi§tir. Platen yerumcular1n1n bir kismi, 

Platan'un neden i§e yaramaz diye terk ettigi (Kratyles 

4250, 4268) bu Bgretiye bir kez daha bagvurmug eldugunu 

anlayamam1glard1r. Burada, taklit (enematepeetik) Bgretisi

nin ele al1n1g1 uzerine iki tesbitte bulunmak istiyeruz : 

(1) Birinci kisimdaki (Kratyles 4230-4270) taklit Bgretisi 

bir teklif elarak fine surulmugken, daha senra yeniden ince

leme kenusu yapilan Bgreti, bu defa Kratyles'un degal dagru 

ad garugunu gurutmeye yanelik elarak ele al1nm1gt1r (l+D). 

(2) Platen, kendi ad Bgretisini temellendirmek amaciyla 

enematepeetik g5ru§e asla bagvurmam1gt1r (1+1). Ustelik 

Platen, bir ses kumesinin nesnenin taklidi elmakla ad ala

mayacag1n1 agik elarak kan1tlam1§t1r (Kratyles 423C-O). 

Oialegda taklit Bgretisine sahip gikan Kratyles elmugtur. 

SDKRATES 

KRATYLDS 

Adin nesnenin taklidi eldugunu 
kabul ediyer musun? 
Kesinlikle kabul ediyerum. 
KRATYLDS 43DA-8 

Kratyles'a g5re, nasil resimler (grammata) renkler 

arac1l1g1yla nesneleri taklit ediyer, bildiriyersa adlar da 

harfler ve heceler yeluyla nesnenin dagas1n1 taklit ederek 

(mimesthai) bildirir (delei). Kimi resimlerin nesneleri 

yanli§. elarak takli t edebilecegini gasteren Sakrates, ayni 

( *) Dnematepeetik tigreti : Igaret ettigi nesneyi takli t e

den seslere sahip s5zcukler yapma Bgretisi. 
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durumun adlar igin de saz kanusu alabilecegini ileri slirdli

glinde ( Kratylas 4300), adlar1n do gal dagrulugundan kalay

l1kla vazge~mek istemeyen Kratylas, resimlerin eksik ve 

yanli§ taklitle~ ortaya kayabileceklerini; fakat adlar igin 

bunun alamayacag1n1 savunmu§tur 

Evet Sakrates, resimler resmet
tikleri nesnelerden ba§ka var
l1klara yanl1§ alarak atfedile
bilir, fakat adlar igin bay le 
bir §BY saz kanusu alamaz. Ad
lar1n as1l sahiplerine verilmi§ 
almas1 zarunluluktur. 
KRATVLOS 4300-E 

Kratylas 1 un garli§linde 11 deve 11 ad1yla dagru alarak adland1-

r1lm1§ nesnelere 11 akliz 11 ad1yla i§aret edildiginde, 11 akliz 11 

ad1 yanli§ bir ad alarak degil, ba§ ve anlams1z bir ses 

alarak yorumlanacakt1r. Fakat, adlar1n dagrulugunu takli t 

agretisiyle temellendirmek isteyen Kratylas, Sakrates ta

raf1ndan s1k1§t1r1ld1kga, bazi adlar1n nesnelerin dagas1n1 

dlizgUn olarak taklit edemediklerini kabul etmek zorunda 

kal1r. 

SOKRATES 

KRATVLOS 

Oemek, adlardan bir kism1 
1y1 bir kism1 qa katli olarak 
dlizenlenmi§, degil mi? 
Belki 
KRATVLOS 4310 

Sakrates 1 e bak1lacak olursa, adlar1n nesnelere tamam1yla 

benzemesi gerekli degildir. Nesnenin temel azelliklerini 

taklit etmekle ad, saz konusu nesneyi bildirmi§ alur 

(Kratylos 433A). Sakrates, Kratylos'a hem adlar1n nesneleri 

yanli§ olarak taklit edebileceklerini hem de ad1n tamam1y

la nesneye benzemesinin gerekli olmad1g1n1 kabul ettirmi§

tir. 
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Adin 1y1 dUzenlenmi§ olmasi, 
kendinde uygun harf ler bulunma
s ina bagl1d1r. Uygun harfle~ 
adland1r1lan nesnedeki azellik
lere benzeyenler degil midir? 
Demek, dogru konulmu§ ad nesne
ye benzeyen haflerden olu§mU§
tur. Fakat, iyi resim olmayan 
katu dUzenlenmi§ adlarda nesne
ye benzeyen ve uygun alan harf
ler bulunabilec~gi gibi, nesne
ye benzemeyen ve uygun almayan 
harfler de bulunabilir. Adin, 
gUzel yahut iyi yapilmami§ al
masi bu nedene bagli degil mi
dir? 
KRATYLDS 433C 

Arslan tanimini dile getiren bir adin yanli§ alarak 

arslanlardan ba§ka nesnelere de uygulanabilecegini tesbi t 

eden Platan'un aksine, adin anlam yanU ile ses yanUnU bir

birinden ayirdedemeyen Kratylas, nesnenin resmi alarak dU-

9UndUgU anlami, tam bir kopya almasa bile, ba§ka nesnelere 

uygulamanin imkansiz aldugu kanisindadir. Gergekten de, 

elinde dUnyadaki bUtGn nesnelerin resimlerini ve adlarini 

igeren bir albUm ta§iyan biri, garmU§ aldugu nesneyi kalay 

kalay kendisine ait almayan resimle kari§tirmaz. Sozgeli§i, 

bu ki§i bir arslan gordUgUnde, bu nesneye ait adin,resmin 

altina yaz1lm1§ ad aldugunu hemen anlayabilirdi. Fakat 

Kratylas'un boyle bir albUme sahip alma §Bnsi yaktu. ~UnkU, 

nesnelerin kendileriyle ozde§ kalmad1g1 bir dUnyada, resim 

ile resimlenen nesne arasindaki benzerligi kurmak mUmkUn 

degildir. Diger yonden, her adin albUmdeki bir resme kar91-

l1k geldigini soylemek ve bunu temellendirmek imkans1zd1r. 

Zira Sokrates'inde belirttigi gibi, adlar nesneleri higbir 

§ekilde resimleyerek bildirmez. Adlarin dagrulugunu agikla

mak amaciyla, Platan'un onermi§ aldugu 1 .segenegi benimse

yen Kratylas, bu segenegin yeterli agiklama saglayamad1g1n1 

kabul etmek zorunda kalm19t1r. 11 Adlarin dagrulugu nesnenin 

dagas1n1 takli t ederek bildirmektir 11 gorU§UnU b1rakmad1g1 

taktirde Kratylas, adlarin nesneleri yanli§ alarak takli t 
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edebileceklerini de kabul etmek zerunda kalacakt1. Bayle 

bir senug, adlarin degrulugunun zerunlu §art elmad1g1n1 e

naylamaya yel agabilirdi. Bu ai;amada, Sekrates, Kratyles' a 

bir kez daha taklit agretisine inanip inanmad1g1n1 serar: 

Adan nesnenin harfler ve hece
ler arac1l1g1yla yap1lm1§ bir 
temsili aldugunu begenmiyersun, 
adlar igin ba§ ka bir degruluk 
ilkesi arayabilirsin. 
KRATYLOS 433B 

Adlarin dagal degrulugunu taklit agretisiyle agik

lamanin yetersiz aldugunu kanitlayan Sekrates, bu sefer 

dagrudan dagruya enematepeetik agretinin kendisine y1k1c1 

elei;tiriler getirmi9tir (Kratyles 434C-435D). Adlarin, nes

neleri temsil eden ii;aretler elabilmesi, benzerligin zerun

lu i;art eldugunu gerektirmez. Platen'un garUi;Unde, insanlar 

aralarinda yapmi§ alduklari uzlai;ma ve anlai;malara bagli 

alarak, herhangi ses pargas1n1 yahut ba9ka bir fizik nesne

yi, nesneye i§aret etmek Uzere kullanabilir (Kratylos 434E-

435D). Platen 1 un ad ogretisinde, higbir ad nesneyi takli t 

ederek bildirmez. Sozgeli9i, "dog" ve "kopek" adlarindan 

hangisi kapek Ideas1n1 yahut anlam1n1 resimleyerek bildi

rir. Platen, daha dialagun ba9lar1nda dagal-uygun-adi ifade 

etmek amac1yla segilen harf ve hecelerin anemli olmad1g1n1 

saylemekle, taklit agretisini benimsememii; eldugunu gaster

mi§tir (Kratyles 389E-390A-393D). Sonug olarak Platen, 

higbir daneminde ad agretisini takli t garUi;Oyle temellen

dirmemii;tir. 

Sekrates 1 i uyarisiyla, adlarin zerunlu degrulugunu 

takli t agretisiyle agiklamanin yetersiz oldugunu kavrayan 

Kratyles, iddiasini desteklemek amaciyla, 11 adlar, tanrilar 

yahut insan Ostu gugler tarafindan kenulduklarindan, degru

dur" gorU9UnU tart19maya getirmi9tir. Sakrates, adlarin za

runlu degrulugu olmad1g1n1 kanitlamak Ozere, 11 tanr1lar 

yahut UstUn insanlar tarafindan ,,..._ 
w; a;~ 

kenulmu9 

ftbekogJl'etim ... i!W?Ulm 
l1okwnc.u1msvon MerkeraS 

elan adlarin 
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dogrulugunu nasil biliriz"? sorusun kar91-tez olarak ileri 

sUrmU§tUr. Bu noktada Platon, tarti§ma konusunu tikamak is

temediginden, adlarin tanr1lar tarafindan konulup konulma

mi§ oldugunu degil, konulmu§ adlarin dogrulugunu tart19m1§

t1r. 

Tarti§ma konumuzu dG§Gnelim 
Kratylos. Bir kimse nesneleri 
ara§t1rmak amac1yla, adlar1n 
anlam1n1 incelemeyi tern el 
olarak alsa, yanilma pay1 ol
dukga yUksek olmaz mi? 
KRATVLOS 436A-8 

Kratylos 'a gore adlar, nesneleri bilen ki9iler tarafindan 

konulduklar1ndan zorunlu olarak dogrudur. Bu bak1mdan, 

adlar1n anlam1n1 incelemek nesnelerin dogas1n1 incelemek

tir. Kratylos'u elinden kagirmak istemeyen Sokrates, tanr1-

lar1 soz konusu etmeden ad koyucular1n yan1lma ihtimali bu

lunup bulunmad1g1n1 tarti§mak istemi§tir. 

SOKRATES 

KRATVLOS 
SOKRATES 

Sokrates 

ikisini 

olan bir 

melidir. 

Adlar1 ilk olarak nesnelere 
vermi§ olan ki§i, onlar1 nesne
ler hakk1ndaki kavray1§1na uy
gun olarak koymami§ m1d1r? 
Bizim gorU§UmUz bu degil miydi? 
Ev et 
Fakat, bu ki§inin nesneler hak
k1ndaki kavray1§1 yanl19sa ve 
adlar1 soz konusu yanli§ kavra
yi§a uygun olarak vermi9se, 
onun koydugu adlar1 temel 
ald1g1m1zda, yan1lm1§ olmaz 
m1y1z? 
KRATVLOS 436B 

yukar1daki pargada dialogun temel kabullerinden 

ortaya koymu§tur (1) DUnyanin dilden bag1ms1z 

dogas1 vard1rjadlar bu dogaya uygun olarak veril

(2) Adlar, bu dogay1 zorunlu olarak kendi yap1la-

rinda ta§imazlar. 
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Adlarin degrulugunu denetlemenin yegane yolu, on

lar1 geri;eklikle kar§1la§t1rmakt1r. Geri;ekligi uygun §ekil

de temsil eden adlar dogru, digerleri yanl1§t1r. Sadece 

dilden, dilin ortaya koydugu dunya tasvirlerinden yola i;i

karak dunya hakkinda bilgi sahibi elmak imkans1zd1r. Dilin 

mantik yap1s1n1 ara§tirmakla, dunyanin mant1k yap1s1n1 de

gil, dunyay1 kavrama bii;imimizin mant1ksal yap1s1n1 ara§

t1rm1§ oluruz. Listelik, yururlukteki dilden hareket eden 

Kratyles, geri;ekligin dOzgun ve degru tasvirini elde edeme

yecektir. Platen' a gore dil, zihnin Idealar1 kavray1§1na 

uygun olarak duzenlenmediki;e, geri;ekligin dogru tasvirini. 

ortaya koyamaz. Platon'da sadece felsefe ve bilim onermele

ri, kisacas1 epistemeyi dile getiren onermeler dialektiki;i

nin i;abasiyla zihnin kavray1§ mant1g1n1 ve Idealar dunyas1-

n1n mant1k ili§kilerini i fade edebilir. Platen, daha once 

belirttigimiz uzere, d090nce tarihinde felsefe sorunlar1n1 

aydinlatmak amaciyla, dili felsefi gramere (idealar1n 

mant1k yap1s1na) gore dOzenlemeye i;al1§m19 ve yururlukteki 

dili ele§tiri konusu yapm19 ilk ki§idir. Yuzy1l1m1z1n 

ba§inda moda olmu9 11 8Utlin felsefe dil ele§tirisidir 11 ( *) 

gorli§linli, daha geni§ i;evrei;evede Platon ikibin y1l once or

taya koymu§ffiU§tur. Dilini geri;ekligin dogru tasvirini 

verdigini iddia eden Kratyles,gorU90nO savunmak amac1yla ad 

koyucular1n yan1lm1§ elabileceklerini kabul etmez : 

Fakat Sokrates, bu i§ senin de
digin gibi degildir. Adlari ko
yan, nesnelerin bilgisine zo
runlu elarak sahiptir. Boyle 
olmasaydi, daha once de soyle
mi§ eldugum gibi, adlar kesin
likle ad olmazd1. the yandan, 
senin de kabul edecegin gibi ad 
koyucunun yan1lmam1§ elduguna 
dair kesin bir kan1t vard1r: 
Ad koyucu yan1lm1§ olsaydi, 
onun keydugu adlar boylesine 
tutarli olur muydu? Konu9urken 
adlar1n ortaya konulu§unda ayn1 
yontemin ve ayni sonucun goz 
onOnde tutulduguna dikkat et
medin mi? 
KRATYLOS 4368-C 

( *) Tractacus 40031 . 
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Kratylas, Sakrates 1 in ileri sUrdUgU "ad kayucular 

yanilabilir" tezini ~UrUtmek ve ad kayucularin yanilmaz al

duklar1n1 gostermek amaciyla iki kar91kan1t (apalagema) 

getirmi9tir : (A) Ad kayucu nesnelerin bilgisine sahip al

masayd1 adlar kesinlikle ad almazd1. ( 8) Ad kayucular ya

n1lm19 alsayd1, adlar arasinda dUzen ve tutarl1l1k bulun

mazd1. Sakrates, ikinci kar91kan1t1 ~UrUtmek Uzere tart19-

maya devam eder. Sakrates'e gore adlarin arasinda tutarl1-

l1k ve dUzen bulunmas 1, anl ar in nesneler in dagas1n1 ara9-

t1rmak amaciyla kullanilabilecekleri anlamina gelmez (42). 

Kanaat1m1zca, Platan'un dil felsefesinde, dilin bi~imsel 

dUzenlenmi9ligi, ger~ekligin dUzgUn alarak tasviri bak1m1n

dan yeterli §art degildir. 

Fakat Kratylas, bu (ikinci kar-
91kan1t) bir kar§ikanit degil
dir. ~UnkU, adlari kayan ba9-
lang1~ta yan1ld1ysa, boylece 
bUtUn adlari ba9lang1~taki 
hatasina gore dUzenlediyse, 
bunda §agilacak ne var? Bu du
rum geametri §ekillerinde aldu
gu gibidir: Ba§langi~ta yap1l
m1§ alan kU~Uk ve farkedilmeye
cek bir yanl19 bir ~ak hatali 
fakat tutarli ~1kar1ma yal 
a~ar .... Ustelik, ben adlarin 
oyle san1ld1g1 gibi tutarli 
alduklar1n1 da sanmiyarum. 
KRATVLOS 4360-E 

Sakrates, dUnyayi bir tek dil dUzeninin dagru bi~imde 

tasvir ettigine inanan Kratylas'a, farkl1 dUnya kavray19la

r1na gore kurulmu§ en az iki dil bulundugunu kan1tlam19t1r. 

Birinci dUnya kavrayi§ina gore alu9turulmu§ bulunan dil, 

nesneleri akJ.§ i~inde dU9Unerek adland1rm19t1r. Ikinci 

dilse, nesneleri degi9mez ve kendi kendileriyle ozde9 

alarak dU9Unen ki§iler tarafindan kurulmu§tur. (Kratylas 

436-437C). Sakrates'in akil yUrUtmesini bir kenara biraka

cak alursak, bu k1s1mlarda dikkati ~eken husus, dUnyanin 

dil tarafindan yap1lm19 degi§ik tasvirleri bulundugunun 
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vurgulanml.§ olmas1d1r. Dtlnyan1n degi§ik tasvirleri oldugu 

kabul edildiginde, dagru alan tasvirlerin yan1 s1ra, yanli§ 

tasvirlerinin de varl1g1 kabul edilmi§ olur. 0 halde, hangi 

tasvirlerin dagru aldugunu tesbit etmeden once, dilden yala 

c;1karak nesneler hakk1nda bilgi sahibi olmaya c;ali§mak, ya

nilmak tehlikesini de beraberinde getirecektir. 

Kratylos'un ikinci kar§1kan1t1n1n (8) gec;ersiz ol

dugu gosterildikten sonra,s1ra "ad kayucu adland1rd1g1 nes

nenin dagas1n1 bilerek ad koymu§tur" kar§1kan1t1n1n gec;er

sizligini ispat etmeye gelmi§tir. Kratylos'un birinci kar

§1.kani ti (A) iki tutarsiz iddiadan olu§mU§tur : (a) Nesne

leri ogrenmenin tek yalu adlard1r; ( b) Ad koyucu adland1r

d1g1 nesnelerin dagas1n1 onceden bilir. Kratylos (a) 'yi 

desteklemek amaci yla ( b) 1 ye ihti yac; duymu9tur ( 4-3). Fakat, 

kazunu kendi eliyle Sokrates 1 e ezdirmi9tir. Sokrates, bu 

noktada di ala gun en can al1c1 sorusunu artaya koymu9tur: 

Adlar ortada yokken ad koyucu nesneleri hangi yolla ogren

migtir? 

Nesneleri ogrenmek ve ke9fetmek 
ic;in adlardan ba9ka yolun bu
lunmadigi soyledigimize gore, 
ad koyucu adini verdigimiz ki
§i, ilk adlar hentlz nesnelere 
verilmemi§ken, nesneleri hangi 
adlardan ogrenmi§tir? .... Nesne
leri ogrenmenin adlardan bagka 
yalu yaks a, adlar hentlz nesne
lere konulmami§ken ve ad kayucu 
hic;bir ad1n bilgisine sahip 
degilken, anun ad vermeye ai t 
bilgiye sahip oldugunu nasil 
kabul edecegiz ? 
KRATVLOS 438A-8 

Kratylos, adlar olmaksizin ad koyucu~un nesnelerin bilgisi

ne nasilsahip aldugunu ac;1klayamam19t1r. Fakat, Sakrates 

ona, ad vermeden once nesneleri bilmek gerektigini ve 

adlarin nesnelere ait dogayi ogrenmede tek gec;erli yol al-

gostermi§tir. Kratylos, adlarin zorunlu 
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dagrulugunu ag1klamak Uzere, UgUncU bir kar§1kan1t devreye 

sakar. 

Benim dU§Unceme gore Sakrates, 
bu kanuda soylenebilecek en 
dagru garu§ §Udur. Nesnelere 
ilk adlari veren kudret, insan
da daha yUksek bir kudretti. Bu 
sebeple, adlarin zarunlu olarak 
dagru almas1 gerekiyar. 
KRATYLDS 438C 

Kratylas 1 un, adlar1n zarunlu dagrulugunu agiklamak Uzere 

iler~ sUrdUgU bu gorU§ dialagun birinci·k1sm1nda (4250) bir 

oneri alara~ ortaya at1lm19t1r. Fakat soz konusu oneri ye

terli bir agiklama saglamad1g1 ve felsefi ag1dan gerekge-

lendiremediginden, bir kenara b1rak1lm1§t1r. 

adlarin zorunlu dagrulugunu agiklamak amaciyla 

Sokrates, 

getirilen 

yukaridaki kar§1kan1 ta dogrudan · dagruya saldirmaz. Dialog, 

tanr1lar1n yahut demanlarin yanli§ i§ yapt1klar1n1 tart19ma 

kanusu yapmaz. Sokrates, adlarin tanrilar tarafindan veri

lip verilmedigini tart19mak yerine, tutarsiz ve di.izensiz 

clan adlarin tanr1lar1n i§i alamayacag1n1 soylemekle yetin

mi§tir. 

Ad kayucunun daiman yahut tanri 
almasina ragmen, adlari 
tutarsiz alarak kayabilecegini 
mi saniyarsun? Daha once soyle
diklerimizin sence bir anlami 
yak mu? 
KRATYLOS 438C 

Sakrates, Kratylas 1 un son gerekgesini gUrUtmek amaciyla (B) 

ye kar91 geli§tirdigi ele§tiriyi tekrarlar. (B) ye getiri

rilen ele§tirilerin sancunda Kratylos, yanl19 olarak kanul

mu§ adlarin varl1g1n1 kabul etmi§tir. ~imdi Kratylos, di.in

yayi farkl1 bigimlerde tasvir eden iki dilden birinin dogru 

aldugunu ileri si.irer : "Sokrates, iki obekten birindeki ad-

1 a r , g erg e k ad de g i 1 di r " ( Kr at y 1 as 4 3 8 C ) . Bu a k i l ,. .. 
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yOrOtmenin sonucunda §LI yarg1ya ula§1lm1§t1r Tanr1lar 

tarafindan konulmu§ adlar dogrudur, bunlar sayesinde nesne

lerin dogas1n1 ara§tirabiliriz, yanli§ konulmu§ oteki adlar 

ise nesnelerin dogas1n1 bildirmez. Sokrates'in gozmesi ge

reken sorun, hangi ad obeginin dogru oldugunu tesbit etmek

tir : 

Adlar, iki abege ayr1ld1klar1na 
ve her bir obek, kendisinin ha
kikat1n1 dile getirdigini ileri 
sOrdOgOne gore, hangi obegin 
dogru alduguna nasil karar ve
recegiz? Kesinlikle, eldeki ad
lardan ba§ ka adlara ba§VUrama
y1z, gunk a ba§ka adlar yoktur. 
Demek ki adlar1n hangi obeginin 
dogru oldugunu ve hangi ad obe
ginin nesnelere ait dogay1 gos
terdigini tesbit edebilmek 
igin, adlardan ba§ka bir yo la 
ba§vurmak gerekecek. 
KRATYLOS 433 

Platon'un dil felsefesinde, adlarin dogrulugunu ve dOzgOn

lOgOnu denetleyen bir Ust-dil saz konusu degildir. Platon 1 a 

gore bir tasvirin dogru-olup olmad1g1na tasvir i§lemi nes

neleri oldugu gibi (hos) dile getiriyorsa, dogrudur; getir

miyorsa yanl1§t1r. Bu bakimdan, adlarin dogru olarak konu

lup konulmami§ olduguna, adlarin kendisinden degil, nesne

lerden hareket ederek karar verebiliriz. Demek, adlarin 

tanri tarafindan konulmu§ olmas1, 

gunu agiklamak bak1m1ndan yeterli 

dogru konulmu§ adlari yanli§ 

adlarin zorunlu dogrulu

bir kanit sayilamaz. Zira 

olanlardan ayirdedebilmek 

igin, nesnelerin dogas1n1 onceden bilmek ka~1n1lmazd1r 

Tarti§m1§ aldugumuz §eyler dog
ruysa, Kratylos, bu durumda ad
larin yard1m1 olmadan nesnele
rin ne oldugunu ogrenmek mum
kundur. 
KRATYLOS 438E 
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Adlarin dagrulugunu zarunlu §art alarak kabul eden 

Kratylas'un ileri sUrdUgU bUtUn. kar§1kan1tlar1 r;UrUten Sak

rates, hem adlarin dagrulugunun zarunlu §art almad1g1n1 hem 

de sadece adlardan yala r;ikarak nesnelerin dagas1n1 ve ha

kikat1n1 ke§fetmenin imkansiz aldugunu gostermi§tir. 

Platan'un dil ogretisinde, adlarin (onerme dUzleminde) nes

neler hakkinda bilgi veremeyecegi gorU§U asla ileri sUrUl

memi§tir. Platen, sadece adl'ara bagl1 kalinarak nesneler 

hakkinda bilgi sahibi olunamayacag1n1 savunmu§tur. Adlar, 

Idealarin mantik yap1s1na uygun olarak dUzenledikleri sUre

ce, nesnelerin dagas1n1 ve yap1s11n ortaya kayabilir. Fakat 

Platen ar;1s1ndan, en iyi yal nesneleri dagrudan dagruya, 

deney yahut esasta ak1l yaluyla ogrenmektir. 

Nesneleri bir yandan adlar, 
diger yandan dagrudan kendileri 
arac1l1g1yla ogrenmek mUmkUnse, 
bu iki ogrenme §eklinden hangi
si daha dogru ve uygundur? 
KRATYLDS 439A 

Platen, 11 adlar1 bilen nesneleri de bilir" hUkmUnU 

dagrudan dagruya ele9tiri kanusu kilmam19t1r. D, bu hUkmUn 

oncUlU clan, 11 adlar1n dagrulugu zarunludur" yarg1s1n1 hedef 

olarak alip r;UrUtmU§tUr. Ni tekim, Kratylas 1 a gore adlarin 

dagrulugu zarunlu aldugundan adlar1 bilen nesneleri de 

bilir. Platen, adlarin dagrulugunun zorunlu §art almad1g1n1 

gostermekle, Kratylos'un adlari bilenin nesneleri de bile

cegi yalundaki gorU§UnUn ger;ersiz alduugunu artaya koymu§

tur. Kratylos dialogunun ve Platen' un ad ogretisinin iki 

nihai sanucu vardir : (1) DUnyanin, adlar arac1l1g1yla ar

taya kanmu§ al an her tasviri dagru degildir. ( 2) Sadece 

adlara bagli kalarak nesnelerin dagas1n1 ve hakikat1n1 ke§

fedemeyiz. 

Her ikimiz ir;in de varalanlari 
nasil ogrenmekyahut ara§tirmak 
gerektigini anlamak oldukr;a 
zardur. Fakat, varalanlar1, 
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adlari temel alarak agrenmek 
yahut ara§t1rman1n dogru olma
d1g1n1 nesneleri dogrudan dog
ruya incelemenin, adlara bagli 
kalmaktan gok daha yerinde ol
dugunu saylemekle yetinelim. 
KRATVLOS 4398 

Taklit agretisi ile adlarin dogal dogrulugunu guru

ten Platan ugUncu y1k1c1 ele§tiriyi Kratylas'un a§iri 

Herakleitosculuguna yoneltmi9tir (Kratylas 439D-440C). 

Kratylas dagal dagru ad garu§Onu Herakleitos 1 un aki§ agre

tisi uzerinde temellendirmi§tir (44). Platan' a gore, her 

§eyin akt1g1, kendisiyle ozde§ kalmad1g1 bir dunyada higbir 

nesneye ad verilemez, hig bir dagru yahut yanli§ bilgi dile 

getirilemez. Platon, her §eyin degi§tigi bir dUnyada adin 

dagrulugundan bahsetmenin imkansiz oldugunu belirtmi§tir. 

Kratylas tarafindan geli§tirilen ad agretisinin kilitlendi

gi nokta burasidir. "Her bir nesneye ai t olan dogal dogru 

ad vardir" garO§O ile "Her §SY aki§ ve degi§me igindedir" 

gorO§O tutarl1 bii;imde bagda§t1r1lamaz. Aristoteles' in de 

belirtmi§ aldugu gibi, "sanunda hii;:bir §SY stiylememek ge

rektigi du§Oncesine ula§m1§ alan Kratylos sadece parmag1n1 

sallamakla yetinecekti" ( Metafizik 1 01 Oa1 0). Her§eyin su

rekli degi§tigi bir dUnyada "bu masadir" bii;:iminde ifadeler 

kurmak imkans1zd1r. Masa oldugunu saylediginiz §ey, cUmle

nizi tamamlad1g1n1zda, artik ba§ka §ey olacakt1r. Platan'un 

gorU§Unde akil sahibi insan, kendisini adlarin saglad1g1 

bilgiyle s1n1rland1rmaz ve her §eyin sUreklenip gittigi bir 

dunyada saglam bilginin elde edilebilecegine inanmaz. 

Platan'un Kratylas taraf1ndan sergilenen dagal 

dagru ad ogretisinin temel dayanaklar1n1 gurUtmO§ olmas1, 

do gal uygun ad gorU§UnU terketmi§ oldugu anlamina gelmez. 

Robinson, Platon 1 un "Kratylas" dialagundan ba9ka hit;bir 

yerde adlarin dogal dagruluguna inanmad1g1n1 saylerken (45) 

hakl1d1r. Ancak Platon, adlarin dogal dogrulugunu 

"Kratylas" dialogunda da ileri sUrmemi§tir. Bu bak1mdan 
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Platan'un "Kratylos"da savundugu dagal dogru ad tigretisini 

sanraki dialoglarda ele§tirdigini stiylemek yanl1§ alacak

t1r. Platen' un "Kraty las" dialagunda ileri si.irdi.igi.i do gal 

uygun ad gtiri.i§i.i ile 7. Mektup 1 daki uzlagmac1 gori.i§ler ara

sinda tutars1zl1k yaktur. Robinson, Platon'un "Kratylas" 

dialagunu tamamlamak i.izereyken dagal dagru ad gtiri.i§Unden 

vazgei;tigini stiylerken, dagal dagru adlar ile do gal uygun 

adlar arasindaki fark1 gozden kai;1rm1§t1r. Ustelik 

Robinson, Platon 1 un dogal dagru adlara kar§1 yUri.itti.igi.i 

y1k1c1 ele§tirilerin, dogal uygun ad gori.i§tine getirilmi§ 

aldugunu sanm1§t1r (46). 

Platen' un ad ogretisinde nesneye do gal alarak ai t 

olan bir ses pari;as1 yaktur; sealer nesnelere i§aret etmek 

i.izere, belirli dil i;evresi taraf1ndan verilmi§tir. Halbuki 

Kratylos 1 a gore insanlarin aralarinda uzla§arak nesnelere 

verdikleri ses pari;as1 kesinlikle ad degildir (Kratylas 

383). Bir ba9ka ai;idan Platen, Kratylos 'un bulanik ve be

lirsiz alarak ifade ettigi 11 dagal dogru adlar bUtUn diller

de ayn1d1r 11 yarg1s1n1 temellendirmi§ ve geli§tirmi§tir. 

Kratylos, ad1n anlam yan1 ile ses yan1n1 birbirinden 

ayirdedemeyeceginden, dogal dogru adlarin bi.iti.in dillerde 

nas1l ortak olabileceklerini kavrayamam1gt1r. Dagal uygun 

adlar1 Idea tigretisiyle temellendirmi§ olan Platen, nesne

lere igaret etmek i.izere uzla91ma bagl1 olarak sei;ilen ses

lerin, degi9ik dil i;evrelerinde farkl1 gekillerde olugtu

rulmug olduklar1 halde, dile getirdikleri kavramlar1n yahut 

anlamlarin bUtUn dillerde artak aldugunu ve uzla§ima kanu 

tegkil etmedigini tesbit etmi§tir (47). Bi.iti.in dillerde 

artak olan kavram ~ergevesi. yani Idealarin mant1k mekan1 

farkli stizci.ik ve seslerle ifade edilebilir. 

Platen, "adlar1n dagrulugu nesnelerin dagas1n1 bil

dirmektir" temel kabuli.ini.i asla elegtirmemi§tir. Bu temel 

kabul, Platen 1 un ad tigretisinin en belirgin ozelliklerin

den birini gtisterir. Platan'a gore, her ad belirli tasviri 
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(definite des er iptian) di le getirir. Sozgeli § i 11 Hektar 11 

adi 11 kentin surlar1n1 karuyan beki;;i 11 tan1m1n1; "Sakrates 11 

adi "basik burunlu Atinali 1 Safist'" tasvirini ifade eder. 

Platan'un ad ogretisinde adlar nesnelerin dagas1n1 dile ge

tirdikleri tanim yahut tasvir arac1l1g1yla bildirirler. 

Adlari temel onermeler alarak yarumlayan Platen, bu garU§U

nUn sanucunda, her adin dagr.u yahut yanl19 alabilecegini 

iddia etmi9tir. Platen bu garUt;UnU "Theaitetas'' (201E-202A) 

ve 11 Sofist'' ( 2620) dialaglarinda terk etmi9tir. Fakat 11 ad

lar, nesnelerin dagas1n1 dile getirdikleri tanim arac1l1-

g1yla bildirir 11 tezini her daneminde savunmu9tur. 

Platen ile Kratylos'un ad ogretileri §U ana bat;lik

lar altinda kar91la9t1rabiliriz : (1) Kratylos'un dogalc1-

l1g1nda adlarin dagrulugu zorunlu §art alarak kabul edildi

gi halde, Platan'un ad gorU9Unde adlarin dagrulugu zorunlu 

degildir. ( 2) Kraty las 1 un dog al dogru adlar i ile P la tan 1 un 

do gal uygun adlari farkla §eylerdir. Kratylas do gal dagru 

adlarin varl1g1n1 temellendirmeden birakm1§t1r. Platon, 

ciagal uygun adlari idea ogretisiyle temellendirmi§tir. (3) 

Kratylas'a gore her ad dogru olarak konulmu§tur. Bir ad ya' 

dogrudur ya da ad degildir. Dil, dUnyayi dogru olarak 

tasvir eder. Platon'a gore, adlarin hepsi dogru olarak 

konulmami§tir. Dil dUnyayi zorunlulukla dagru olarak tasvir 

etmez. (4) Kratylas'un garU9Unde ad koyucu yanilmaz. Ad ka

yucu adlari nesnelere dagru olarak koymu9tur. Platen ii;;inse 

ad-kayucularin adlari dagru alarak vermi§ almalari zarunlu 

§art degildir. Ad kayucunun varl1g1, dilin ele9tiri kanusu 

kilinmadan dogru alarak kabul edilmesini gerektirmez. Adla

rin dagruluguna dialektikGinin ele§tiri ve denetiminden 

sonra karar verilebilir. (5) Kratylos'da nesnelerin dogas1-

n1 ogrenmek ve ke§fetmek ii;;in adlarin dogas1n1 ara9t1rmak

tan bat;ka yal yaktur Adlari bilen nesneleri de bilir. 

Platan'da sadece adlardan hareketle nesnelerin dagasini ve 

hakikat1n1 ke9fedemeyiz. Ustelik, adlarin dagruluguna nes

nelerin dogas1n1 ogrendikten sanra karar verebiliriz. 
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(6) Kratylos'un ogretisinde adlar, nesnelerin dogasini ben

zetici taklit araciligiyla bildirir. Platon'a goreyse, 

adlar, nesnelerin dogasini kendilerine baglanan tanim 

yoluyla dile getirirler. Ad in i fade ettigi tanim, i§aret 

edilen nesnenin bilgisini ortaya koyar, nesnenin ne oldugu

nu tasvir eder. ( 7) Kratylos 1 da anlam harf ve heceler ara

ciligiyla resimlenebilir. Platon 1 da anlam hi~bir §ekilde 

resimlenemez. 

Platon'un dogalciligi temel olarak, dogal uygun ad

larin varligini, genel adlarin i§aret ettigi degi§mez cins 

ve turlerin varligini kabul etmi§tir. Platon'un bu anlamda

ki dogalciligi, adlarin nesnelere verilmi§ olduklarini 

inkar etmez. Ustelik Platon uzla§im ile gelenegin bildiri

§im agisindan ka~inilmaz oldugunu belirtmi§tir. Sonug 

olarak soylendiginde, Platon dogal uygun adlari degil dogal 

dogru adlari savunan gorO§O gurutmO§tOr. 
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1) GERCEKLI~i TASVIR EDEN DNERMELERIN VAPISI 

Platan, "Kratylas" dialagunda adlarin temel gorevinin, 

bildiri§im ve s1n1 flamak aldugunu bildirmi§tir. "Kratylas 11 

dialagunda ad, nesnelerin ozelliklerini tasvir eden ve nes

neler hakkindaki dO§Oncelerin ba§kalarina aktar1lmas1n1 

saglayan temel dil birimi alarak yorumlanm1§t1r. Ancak sa

dece nesnenin ad1n1 soylemekle, sozgeli§i "masa", "Ahmet", 

"Istanbul 11 demekle, nesneler hakkinda bir dO§Onceye yahut 

bir tasviri ba9kalar1na aktarmi§ alur muyuz? Bildiri9imin 

ve nesneleri tasvir etmenin temel birimi adlar degil, ad

lardan belir li bir bit;imde olu§turulmu§ i fadeler ( lagoi) 

dir (1). DOnyadaki nesneler ve alaylar hakkindaki fikirle

rimizi, inaglar1m1z1 adlar arac1l1g1yla degil, ifadeler 

arac1l1g1yla bildiririz. Her ifade inand1g1m1z, kar§i g1k

t1g1m1z, §Ophe ettigimiz bir hukmu gun 191g1na g1kar1r. Her 

hi.1ki.1m, bir nesne veya bir olay hakkindaki du9Gncemizi ve 

bak19 ag1m1z1 gosterir. Nesneler ve alaylar hakkindaki 

d090ncemizi tasvirler (epanumia) yaluyla artaya kayariz. 

(2). Sozcuklerden alu§mU§ bir yap1 al an tasvir bir algu 

durumunun nesneler arasindaki bag1nt1lar 1n1n, di le getir il

mesi ve serimlenmesidir. Kisaca soyleyecek olursak, nesne

ler ve alaylar hakkinda kanu§abilmenin temel birimi ifade

ler yahut ci.1mlelerdir. 

"Kratylas" dialagunda ad ile cum le yahut ad vermek 

( anomadsein) ile i fade etmek ( legein) aras 1ndaki f arklar 

belirgin degildir. Platan, "Kratylas" dialagunda tasvir ile 

gonderimi (re tan, reference) birbirinden ayirdedememi§tir. 

"Kratylas "da a din dagru almasi, i13aret ettigi nesnenin ne 

aldugunu bildirmesine bagl1d1r. Ancak, nesnenin ad1n1 

soylemek, nesnenin ozelliklerini bildirmek anlamina gelmez. 
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Ad1n1 saylemekle, nesnenin tasvirini yapmi§ almayiz; yal

nizca dinleyeni saz kanusu nesneye yaneltmi§ aluruz. Adlan

dirmak nesne hakkinda kanu§mak degildir. Nesne hakkinda ka

nu§mak, nesneyi tasvir etmek, i fadeyle (la gas) mOmkOndOr. 

Saylemin birligi ad degil, i fadelerdir (3). Adin gore vi 

nesneyi tasvir etmek degil, nesneye atifta bulunmaktir. 

Bildiri§im yapmak ve nesnelerin aralarindaki farklari be

lirgin kilmak, ifadeler aracil1g1yla mOmkOndUr. Ad, ifade

nin par~asi almakla birlikte, ad1 kullanmak,ifadeyi kullan

mak anlamina gelmez (4). "Kratylas "da adlar ile i fadeleri 

aym. kefeye yerle§tiren Pl a tan, adlarin da i fadeler gibi 

dagru yahut yanli§ alabileceklerini dO§OnmO§tOr. Fakat 

"Theaitetas'' (201E) ile "Safist" gibi sanraki dialaglarinda 

ad ile i fade arasindaki temel ayrimin farkina varm1§t1r. 

Dzellikle "Safist"de ad vermenin nesneyi tasvir etmek an

lamina gelmedigi ve tasvirin ancak adlardan alu§mU§ ifadey

le mOmkUn oldugu tesbit edilerek, sadece ifadenin dogru ya

hut yanli§ olabilecegi belirtilmi§tir ( Sofist 261 C-263). 

"Kratylos" sonrasi danemde adlarin, dagru yahut yanli§ ol

duklari bir daha tarti§1lmam19t1r. Bu bakimdan Aristoteles, 

adlarin dagru yahut yanli§ olamayacaklar1n1; adlarin bir

le§tirilmesiyle meydana gelen i fadelerin dagru yahut yan

li§ olduklar1n1 soylemekle (onermeler 16a15,17a17), 

Platon 'a yeni bir §BY eklenmi§ degildir. Ancak Platon 'un 

garU9lerini derli toplu hale getirmi9tir. 

"Lagos" terimi eski Yunan dUnyas1nda ve Platan'da de

gi§ik manalarda kullan1lm1§t1r. "Logos" terimini modern 

dillerde tek bir sozcUkle kar91lamak neredeyde imkans1zd1r. 

"Logos" eski Vunancada, legein fiilinden tOretilmi§ bir 

isimdir (5). "Logos", insanin soyledigi (legei), dile ge

tirdigi §eydir (6). "Logos 11 terimini konu§ma, kavram, 

i fade, cilmle ve akil sazcOkleriyle kar91layabiliriz. 

Platon, "Lagos" terimini "Kratylas" (431 C), "Theaitetos" 

(201C-D) ve daha ilerde geni§ olarak ele alacag1m1z 

"Sofist" dialogunda §Opheye yer birakmayacak §ekilde cOmle 

ve ifade anlaminda kullanmi§tir. 
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Gundelik dilde kanu§malar1m1zda "onerme" ile "cumle" 

terimleri arasinda belirgin bir fark gormeyiz. Dnerme ile 

cumle arasindaki farki gormenin en iyi yalu §Udur: Farkli 

cumleler bir ve ayni onermeyi dile getirebilir. Sozgeli§i, 

"K1nal1ada Heybeliada 1 dan kUgUktur" cUmlesi ile "Heybeliada 

Kinaliada'dan buyUktur" cumlesi ayni dO§Onceyi, ayni anla

mi, yani ayni onermeyi dile getirir (7). GUnluk dilde kul

land1g1m1z her cUmle bir onermeyi i fade etmez. Yalnizca, 

dagru yahut yanli§ alabilen cUmleler, onermeyi dile getirir 

(B). Gergekten, dagru yahut yanli§ alan. cUmle degil, oner

medir. Dnermelerle bildiri§im yapabilmek, onermelerin dil 

yaluyla, semballerle ifade edilmesini gerektirir. Platan 1 da 

cUmle ile onerme arasinda temel bir ayrim yapilmi§ aldugu

nu soylemek aldukga zardur. Platan'un gorU§Unde hem cUmle, 

hem de cumlenin dile getirdigi onerme dagruluk degerine 

sahiptir. Platen, cumle ile o~ermeyi dagruluk ag1s1ndan ka

r1§t1rm1§ almasina ragmen, iki farkl1 cUmlenin ayni anlam1 

ve onermeyi ifade edilebileceklerini gozden ka91rmam19t1r. 

Sozgeli§i, "Theaitetos oturuyor" ve "Theaitetos kathatai" 

gibi iki cUmlenin ayni anlami, ayni onermeyi dile getirebi

lecegini kavram19t1r. Pl a ton, cUmle ile onermeyi ( dU9Unce 

yahut anlam) dagruluk degerleri ag1s1ndan degil, sesli 

yahut sessiz almalarina gore ayirmi§tir. Onun gorU§Unde 

onerme, cUmleden sessiz kanu§ma almasiyla ayr1l1r. 

Platen 1 da "logos 11 terimini incelerken, oncelikle dil 

yaluyla i fade edilen onermeleri gtiz tinUnde tutacagiz. Bu 

bakimdan, "tinerme" terimi ile "ifade" terimini ayn1 anlamda 

kullanacagiz. Carnfard'un da belirttigi Uzere, Platan'un 

ogretisinde i fadeler ( lagai) tinerme bigimleri degil' stiy

lendikleri sUrece varalan anlamli ve yUrUrlUkte ( aktUel) 

alan ifadelerdir (9). Platen, "logos" terimini stizlU ifa

delere kar§1l1k gelecek bigimde kullanm1§t1r (10). Platan'

un "logos" terimini Aristoteles 1 in kanu yUklem ve kapuladan 

olu§IDU§ bildiri cUmlesiyle (logos apophantikos) 
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kar1§t1rmamak gerekir (onermeler 17a12). Platen, ifade or

negi olarak 11 Sekrates bilgedir" bii;iminde kenu yUklem ve 

kapuladan olu§mU§ cUmleyi degil, ozne ve fiilden olu§mU§ 
11 Theai tetos eturuyer 11 bii;imindeki i fadeyi tern el alm1§t1r. 

Platen bildiri cUmlelerini istek ve duygular1 i fade eden 

cUmlelerden ay1rmam1§t1r. Bunu y apan Aristoteles 1 tir. 

Platen, Aristoteles'in tersine bUtUn cUmleleri onerme 

·alarak yorumlam1§t1r (11). Vine de Platen, onerme ile cUmle 

aras1ndaki farktan tamam1yla habersiz degildir. "Aferin 

Herakles 11 ile "Herakles aferindir" cUmlelerini ornek elarak 

verirken (Euthydemes 303A), her t;e§it cUmlenin bir onermeyi 

dile getirmedigini, ba§ka deyi9le, degru yahut yanli§ olma

d1g1n1 kavrami§ gibi gozUkUr. Platen, cUmleleri bit;imlerine 

gore degil, dile getirdikleri bilgi tUrUne gore 

s1n1flam1§t1r: (1) Idealar1n bilgisini (episteme) dile 

getiren felsefe ile bilim onermeleri. (2) Fizik nesnelerin 

bilgisini i fade eden (de ks a) empirik onermeler. ( 3) 

Aldat1c1 gorU§leri (phantasmata) dile getiren duygu ve 

istek cUmleleri. 

Platen' a gore, her lit; cUmle i;e§i ti de bir §SY hakk1nda 

(peri tinos) eldugundan, dogruluk degerine sahiptir. Zira, 

Platen'da her cUmle, varelanlar hakk1nda dogru yahut yanl1§ 

elan bir hUkmU ifade eder. 

VABANCI 

THEAITETOS 
VABANCI 

~imdi, kenu§mada bir ba§ka §BY 
daha ortaya i;1kar. 
Ne ? 
Evetleme (phasis) ve degilleme 
(apophasis) 
SOFIST 263E 

Degrudan degruya bir mant1k ara§t1rmas1 yapmayan Platen 

cUmleleri, Aristeteles'in yapm19 oldugunun tersine~ mant1k 

yap1lar1na gore s1n1flamam1§t1r. Platen'un dil gorU§Unde 

ifadelerin farklar1n1 ortaya keymak degil, enlarin kurulu§ 

imkanlari ile anlam1n1 aydinlatmak onemlidir. 
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Cornford, Platon'da Aristoteles anlam1nda onerme 

olmad1g1n1 soylerken hakl1d1r. Ancak Platon'un dil gorO§On

de hi~ kimse taraf1ndan soylenmeyen 1 onermeler 1 in bulunma

d1g1n1 soylerken (12) haks1zd1r. Platon'da "Hareket varl1k

tan pay alir" ifadesini dile getirsek de getirmesek de 

ya§ad1g1m1z dOnya olsa da, olmasa da ifadelerin i§aret 

ettigi 'olgu' ezeli ve ebedi ~larak vard1r. Platon'un ~ag1-

m1zda 1 onerme 1 ye ontolojik bir yer bulmaya ~al19anlar1n 

kar§1la9t1g1 gO~lOgO, Idea ogretisiyle a§m1§ oldugu 

kan1s1nday1z. Zaten Idealar1, genel adlar1n anlamlar1 

olarak tesbit eden bu gor09, dogal olarak Idealar1n birlik

teligini ( sumploke eidon) di le getiren i fadelerin i§aret 

ettigi olguyu da, 1 onermB 1 olarak kabul edecektir. Bir 

genel ad ve fiilden olu§an onerme agizdan ~ikarilan ses 

obegidir. Ancak gen el ad ile fiilin temsil ettigi an lam, 

yani Idealar aktOel onermeye yap1§1k degildir (13). Idean1n 

varl1g1 ad1n1n soylenip soylenm~mesine bagli olmad1g1 gibi, 

iki Idea arasindaki ili9ki de, bir onermeyle dile getirilip 

getirilmemesinden bag1ms1zd1r. 

Platon'un dO§Oncesinde her ifade (aktOel onerme) ve 

cumle bir varolan hakk1nda d09unceyi yahut hOkmO dile geti

rir. Dznesi bir varolana kar§1l1k gelmeyen ifadeler, hi~bir 

§SY anlatmayan anlams1z i fadelerdir. Platon' da varolmayan 

konu hakk1nda konu9mak, bir §SY soylememek (oudein legein) 

yahut da anlams1z konu§mak (alogos) demektir : 

Bir i fade, ancak bir §SY hak
kindaysa ( konusu vars a) i fade
dir ~ bir §BY hakkinda olmayan 
ifade, anlams1zd1r. (Logan 
anankaion, otonper e, tinos 
einai logon, me de tinos aduna
ton) 
SOFIST 262E 

SozcOklerin igaret ettigi bir nesne yoksa (arreton), anlam-

11 cumle kurmak imkans1zd1r. Sadece varolan bir 9ey 
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hakk1nda ( peri tinas) kanu§abilir iz. If ade yakluk hakk1n

daysa (peri medanas) anlam ta§imaz (14). Platan'un gorU§Un

de i fade, aktUel algu durumlar1n1n temsili oldugu kadar 

dU§Unebilir, tasavvur edilebilir, muhtemel olgu durumlar1-

n1n da temsilidir. Sozgeli§ i, 11 Theai tetos oturuyar 11 if ade

si, aktUel bir olgu durumunun temsilidir. Halbuki 11 Theaite

tas uguyar 11 onermesi, dO§OnUlebilir, muhtemel algu durumu

nun tasviridir. Platon ag1s1ndan, her iki ifadenin de 

kanusu (ozne) varalan bir nesneye i9aret ettiginden anlam

l1d1r. Her iki onerme anlamli olmas1na ragmen, sadece aktU

el olgu durumunu temsil eden birinci onerme dogrudur. Pla

tan'un dil gorU§Onde artaya koydugumuz dU§Unceler ve yargi

lar ister dogru, ister yanl19 olsun varolan bir nesne hak

k1ndad1r. 

SOKRATES 

THEAITETOS 
SDKRATES 

Birinin, bir kanu hakkinda yar
g1s1 varsa, bu yargi varolan 
bir §eyin yargis1 degil midir? 
Kesinlikle oyledir. 
Birisi varalmayan (me an) d090-
nUrse (doksadsein) higbir §SY 
dU§UnmUyor, demektir. 
THEAITETOS 189A 

Ifade (logos) ile d090nce (dianaia) ve yarg1 (daksa) 

aras1nda nas1l bir ili§ki bulundugunu ara9t1rmadan once 

Platon'da, konumuzun ~er~evesi a~1s1ndan dU9Uncenin ne an

lama geldigini ara9t1rmak istiyaruz. Platon ogretisinde 

dU9Unce, sani ( doksa; bilgi ogretisinin konusu al an bilgi 

tUrU, yargi anlamindaki doksa degil) ile neosis aras1nda 

yer alan temel bili§ (cognition) tUrlerinden biridir (Dev

let 510D-511A). Platen, zihnin temel faaliyetlerinden biri 

olan dU9Unceyi, sessiz konu9ma olarak tanimlam19t1r. Her 

dU9Unce, zihnin ortak terimler (kainonia) araciligiyla mey

dana getirdigi bir tasvirdir (Theaitetos 185). 
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DU9Unceyi nasil tan1ml1yorsun? 
Zihnin, ara9t1rd1g1 konu hak
kinda kendi kendisiyle yapt1g1 
konu9ma olarak tan1ml1yorum. Bu 
tan1m1, kendinden yeterince 
emin olmayan birinin yapt1g1 
tanim olarak kabul etmelisin. 
Fakat, ben zihnin kendi kendi
siyle konu9tugunu, kendisine 
sorular sordugu ve bu sorulara 
evet ve hayir (phaskousa kai au 
phaskousa) diye cevaplar verdi
gini dU9UnUyorum. 
THEAITETDS 189E-19DA 

Zihin, varolan 9eyler hakkinda dogru yahut yanli§ olan tas

virler ortaya koyar. Zihin, varolan 9eyler hakkinda olu9-

turdugu mantikga kurulmu9 resimleri (tasvirler) ba9kalar1na 

fizik yapilar olan ifadeler arac1l1g1yla bildirir : 

( ... )DU§Uncemizi ses yoluyla, 
isimler ve fiillerin yard1m1yla 
ifade ederiz. ~yle ki, dU§Unce
miz, dudaklar1m1zdan dokUlen 
ses selinde ayni aynadaki yahut 
suyun sathindaki akis gibi 
gorUnUr ( ... ) 
THEAITETDS 2060 

Platen, fizik gergeklik olan ifadenin fizik olmayan bir ya

p1n1n, dU§Uncenin tezahUrU oldugu gorU9Undedir. Zihin, var

liklar hakkindaki dU9Uncesini fizik yapilar olan isim ve 

fiillerle olu§turmaz; kendinde bulunan fikirler koinoia, 

dianoemata) ve tasavvurlar (phthemata) arac1l1g1yla meydana 

getirir. Bu fikir ve tasavvurlar sayesinde zihin, dU9Unce 

yap1lar1n1 ve gergeklik dUnyas1n1 olu9turur 

DU9Unce ile ifade ayni 9eydir. 
Sadece dU§Unce, ruhun kendi 
kendisiyle yapt1g1 sessiz ko
nu9mad1r. Soz konusu sessiz ko, 
nu9maya dU9Unce ad1n1 veriyo
ruz. 
SOF:i:ST 263E 
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:Plat.on, dU§Unce ile i fadenin ayni §BY olduklar1n1 belir

tirken, farkli varlik sahalarina ait clan iki yap1y1 ozde§ 

olarak dU§Unmemi§tir. 0 sadece, hem dU§Uncenin hem de dU

§Unceyi dile getiren ifadenin dogruluk degerleri ag1s1ndan 

ayni olduklar1n1 savunmu§tur. Her ifade dogru yahut yanli§ 

olabilen bir dO§Onceyi, bir tasviri di le getirir. Ifadeyi 

alu§turan stizcUkler dU§UnceLer in yerine kullanilan f izik 

yap1lard1r. 

D09Unce ile ifade ili§kisini gordUkten sonra, §imdi 

de Platen 1 da hOkmUn ( doksa) ne oldugunu, dU§Unce ve i fade 

ile clan ili§kisini agiklamaya gal1§al1m. Platen felsefe

sinde "doksa" terimi iki anlamda kullan1lm1§t1r. Doksa 

epistemeye kar§J.t olarak belirli tUrden bir bilgi etkinli

gine kar§1l1k gelmektedir. Do ks a bilgisi, duyu alg1s1yla 

( aistheta) kazanilan bir bilgi tUrUdUr. Biz gal1§mam1zda 
11 doksa 11 terimini genel olarak bu anlamda kullanmayacagiz. 

~al1§mam1zda 11 doksa 11 , terimi hUkUm ve hUkUm vermek 

(doksadsein), bir konu hakkinda dO§Unmek anlaminda da kul

lan1lm1§t1r. DU9Unmek yahut hOkOm vermek, zihnin kendi 

iginde ortak ter imler le yUrUttUgU bir faali yettir (15). 

HUkUm epistemeden ( gergek bilgi) dogru yahut yanl19 alma

siyla ayr1l1r. Sokrates, hUkUm vermeyi zihnin kendi ba§ina 

dO§OndUgUnde, kendi igindeki yapilarla ortaya koydugu et

kinlik alarak tanimlar (Theaitetos 1 B7A). Platon felsefe

sinde daksadsein fiili bir konu hakkinda dU§Onmek manasina 

gelir (16). 11 Theaitetas 11 dialogunda dU§Unce ve hUkUm birbi

rine gok yakin bigimde inceleme kanusu k1l1nm19t1r. HOkUm 

dO§Unmenin bir sonuca, bir karara vard1g1 yerde ortaya 

gikar. Zihin, kendi kendisiyle yapt1g1 kanu§mayi (dU§Unme

yi) bir sanuca baglad1g1 zaman, bir kanu hakkinda hOkUm 

vermi§ alur. Her hUkUm §LI durumda, dogru yahut yanlJ.§ alan 

bir dU§Uncedir. insan zihninde olu9turdugu hUkmU, kendi 

kendine yUrUttUgU kanu§mayi bir ba9kas1na agikga beyan 

ederse, hUkUm adi verilen §BY, i fade halinde ortaya gikar 

(Philebas 3BE-39A). 
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Zihin yava§GS yahut da· ani bir 
atakla bir karara vard1g1, §Op
he sana erdigi ve zihindeki iki 
ses uyu§tugu zaman, artaya hO
kOm G1kar. Artik bu durumda 
zihnin, bir hOkme vard1g1n1 
soyleyebiliriz. Dyleyse, ben 
dO§Onmeyi sessiz kanu§ma 
alarak, hOkmO de ki§inin yUksek 
sesle bir ba§kasina degil 
sessizce kendisine ifade ettigi 
onerme (la gas) alarak tan1ml1-
yarum. 
THEAITETDS 189E-19DA 

Platan'a gore, zihnin, her dO§Onme faaliyeti bir hOkOmle son 

bulur. Platen' un sazcOk dagarc1g1nda sessiz anerme yahut 

sesiz ifade hOkOm alarak adland1r1lm1§t1r. Platan'da hOkOm 

ile i fade aras1ndaki tek fark, birincinin sessiz kanu§ma 

almasina kar§1l1k, ikincinin sesli kanu9ma almas1d1r. the 

yandan, dO§i.inme ve hOkOm verme Platen 1 un dil tigretisinde 

ayn1 anlamda yarumlanm1§t1r. Yaln1z, d090nme faaliyetinin 

sanucunda meydana getirilen karar, hi.ikOm alarak yarumlan

m19t1r. SanuG alarak, d090nce ve hi.ikOm f izik gerGeklikler 

alarak. degil zihni varliklar alarak tesbit edilmi9tir. Zi

hin, adlar ve fiiller arac1l1g1yla alu§turdugu dil yap1la

r1 sayesinde ula§m1§ aldugu hi.ikOmleri ba§kalar1na aktar1r 
(17) : . 

( ... ) DO§Onmenin, zihnin kendi 
kendisiyle yapt1g1 kanu9ma al
dugunu; hOkmUn de dU9Unmenin 
sanucunda artaya G1kt1g1n1 .... . 
tesbi t etmi§ bulunuyaruz ( .... ) 
SDFIST 264A-B 

Platan'un gorO§Onde ifadeler, degi§ik varl1klara 

ili9kin farkl1 hi.ikOmleri dile getiren dil yap1lar1d1r. ~a

l1§mam1zda, alg1 nesnelerine ili9kin hi.ikmi.i (daksa) anlatan 

i fadeler ile Idealara ili9kin dagru hOkmO ( episteme) di le 

getiren ifadeleri inceleme kanusu yapacagiz. Platan'da alg1 

nesnelerine ili§kin empirik anermeler ile Idealara ili§kin 
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dialektik (felsefe ve bilim) onermeler arasinda yapica bir 

ayrim gozetilmemi§ elmakla birlikte, (18), dile getirdikle

ri hOkOmler ar;1s1ndan bir ayr1l1k soz kenusudur. Idealar 

arasindaki ili§kileri uygun olarak dile getiren dialektik 

tlnermeler her hal ve §artta dogrudur. Sozgeli§i, "Hareket 

vard1r" (Kines is estin) onermesi, Idealar arasindaki bir 

bag (Hareket Ideasi Ile Varlik Ideas1 aras1ndaki ezeli ba

g1nt1) hakkindaki degru hOkmO, epistemeyi dile getirir. 

"Theaitetes eturuyer" empirik onermesi, Idealar aras1ndaki 

bir bag1nt1y1 degil alg1lanan somut bir varlik hakk1ndaki 

degru yahut yanl1§ hOkmO dile getirir. Birinci onerme, her 

§artta degru olmasina ragmen, ikinci onerme Theaitetas 

ayaga kalkt1g1nda yanli§ olacakt1r. Bu bak1mdan, Platon'da 

epistemeyi dile getiren onermeler, varl1g1n mantik yap1s1na 

ve dogas1na uygun alarak kurulmu§ onermelerdir. 

~imdi, Platen 1 da herhangi bir kenu hakkinda hOkmO 

dile getiren i fadenin yahut onermenin fizik yap1s1n1n ne 

oldugunu ara§tirmaya gegebiliriz. Kanu§man1n ve bir nesne 

hakkinda hOkOmde bulunman1n temel birimi olan i fade hangi 

unsurlardan alu§mU§tur? Platen, "Kratyles" dialagunda adla

ri tarti§ma kenusu yaparken, adlardan meydana getirilmi§ 

yap1y1 ifade elarak degerlendirmi§tir. Ifade adlardan olu§

mu§ bir dil yap1s1d1r: 

Heceleri biraraya getirerek i
simleri (onemata) ve fiilleri 
( rhemata) meydana getirecegiz. 
Son olarak da, isimler ve 
fiiller arac1l1g1yla daha buyuk 
ve gUzel yap1lar ortaya kayaca
giz ( .... ) Fiiller ve isimlerle 
bunu yapmak mUmkUnse, cUmleler 
de yapmak mUmkUndUr. Zira 
cUmleler 1s1m ve fiillerin 
biraraya getirilmesinden elu§
mu§tur. 
KRATVLOS 424E-425A,431C 
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Platen, "Kratylos" dialogunda "logos" teriminin tan1m1n1 

yapmadan, anlam1 bilinen bir terim olarak kullanm1§t1r. 

"Kratylos" dialogunun amac1, adlar1n anlaml1l1g1 ve do~ru

lugu ai;1klamak oldu§undan, i fade konusu ikinci planda b1-

rak1lm1§t1r. "Ifade" terimi ilk kez, geni§ kapsaml1 olarak 

"Theaitetos" dialogunda incelenmi§tir. Ifade bire§ik 

( sullabas) varl1klar hakk1nde\ki tasviri dile getiren soz

cOklerden olu§mu9 bir yap1d1r. Sozgeli§i, Platen' a gore, 

tekerlek, kasa, dingil gibi unsurlar1n oirle§mesinden mey

dana gelen araba bire§ik bir varl1kt1r. Arab a hakk1ndaki 

tasvir, soz konusu unsurlar1n adlar1 arac1l1g1yla ifade 

edilebilir, sadece araba ad1n1 soylemi§ olmakla degil. Bu 

naktada, sorulmas1 gereken soru §Udur : Ifadeyi olu§turan 

adlar nas1l biraraya getirilir? 

Ifade, yaln1zca adlar1n yan yana s1ralanmas1ndan 

olu9maz. Ifadeyi meydana getiren her ad1n kendi bag1ms1z 

anlam1 olsa bile, her ad dizisi anlaml1 bir yap1y1 ortaya 

koymayabilir. Mesela, "tekerlek/kasa/dingil 11 ad dizisi bir 

ifadeyi meydana getirmez. Dte yandan, sozdizim kurallar1na 

uygun olarak olu9turulmu§ her ifade belirli bir anlam1 dile 

getirebilir mi? "Euton felsefeciler Oi;gendir'' ifadesi, 

kural1n1n uygun olarak kurulmu§ olmas1na ragmen, anlaml1 

m1d1r? Demek, her ad dizisi, kural1na uygun kurulmu9 olsa 

bile anlaml1 ifade meydana getirmez. Dyleyse, hangi tOrden 

ad dizileri anlaml1 ifadeyi olu§turur. 

Platen, ifadenin fizik yap1s1n1 hece ornegiyle ai;1k

lamaya i;al1§m1§t1r ( Theai tetos 202C-2108; Philobos 188). 

Her hece, iki farkl1 tOrden olu9mu§ karma§ik (complex) 

bir yap1d1r. Hece, sesli ve sessiz harflerin biraraya geti

rilmesinden olu9mu§tur. Ayn1 §ekilde her ifade, iki ayr1 ad 

tOrOnden meydana getirilmi§ karma§1k bir yap1d1r. "Sofist 11 

dialogunda (253A) Idealar aras1ndaki ili§kiler tarti§ma ko

nusu yap1l1rken baz1 harflerin aralar1nda uyu9arak karma91k 
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al an heceyi alu§turduklari ileri sUrUlmU§tUr. Platen 1 un 

dil gorU§Unde, hece orneginde oldugu gibi, ifad~ birbiriyle 

uyu§an adlardan meydana gelmi§ bir karma§ik yapidir. 

VABANCI 

THEAITETOS 

VABANCI 

THEAITETOS 

VABANCI 

Biraz once Idealar ve harf ler 
hakkinda tarti§ml.§ oldugumuz 
~ibir §imdi dE adlari iMceleye
lim. Meselenin i;ozUmU buraday
mi§ gibi-~orDnUyor~-
Adlar hakkinda bana ne 
soracaksiniz? 
Adlarin hepsi birbiriyle uyu
§Ur mu, yoksa adlarin higbiri 
birbiriyle uyu9mazm1, ya hut da 
kimi adlar birbiriyle uyu§ur, 
kimileri de uyu§maz mi? 
Kimi adlarin birbiriyle uyu9tu
gu, kimi adlarin da uyu§madigi 
bana en makul cevap olarak go
zUkU yor. 
Sanirim, soylemek istedigin §ey 
§Udur? Bir dUzen iginde soyle
nen adlar bir 9eyi i fade edi
yorsa ( deloma) bir birlik te§
kil eder. Yak, birbirleri ardi
na soylendiklerinde hii; bir §ey 
i fade etmiyarlarsa, bir birlik 
olu~turamazlar. 
SOFIST 2610-E 

"Theai tetos" (201E) 1 da Antisthenes 'e atfedilen bir gorU§ 

uyarinca, ifade, adlardan olu9mu§ bir katalog olarak yorum

lanm19t1r. Ancak, daha once misal olarak verdigimiz "teker

lek/kasa/dingil" adlarindan olu9mu9 dizi, Platon'a gore 

birlik olugturmadigindan, i fade degildir. Zaten "Theai te

tos" dialogunda ( 2078) i fadenin, yalnizca bir ad katalogu . 
olmadigi belirtilmi9tir. 0 

mindeki bir ad dizisini 

Platon'a gore ifade, iki 

gelmi§ anlamli bir dizidir. 

halde, "insan akillidir" bii;i-

nasil meydana getirebiliriz? 

degi9ik ad obeginden meydana 

VABANCI ( ... ) Varliga ( geri;eklige) de
lalet etmek Uzere kullandigimiz 
iki r;e§i t i9aret vardir (es ti 
gar hemin pou ton te phone peri 
ten ousian delomaton dittan ge
nes) 
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Nasil? (Pas;) 
Var liga iearet ettigimiz sem
bollerin bir kismina isi~ diger 
kismina da fiil ad1n1 ver1r1z 
(ta men onamata, ta de rhemata 
klethen). 
SDFIST 261E-262A 

Ifade isim ile fiillerden olu9mu9 birimdir. Nasil hece ses

li ve sessiz harflerden alu9mu9 bir birlik ise; ifade de 

isim ile fiil gibi iki degi9ik unsurdan meydana gelmi9tir. 

Ifadeyi olu9turan iki unsurdan biri olan isimleri, 

II. Bi:HOm 1 de 11 ad 11 terimi al tinda inceledigimizden, burada 

kisaca deginecegiz. Platon'un gor090nde isim, hakkinda 

konueulan eey, konu ya hut ozne manas1na gelir. Platon 1 un 

dil anlay191nda, ifadenin konusu, ya bir Ideay1 temsil eder 

ya_ da bir fizik nesneye i9aret eder. Ifadeyi olui;turan 

ikinci unsur fiildir. Fiil geni9 man ad a yOklem olarak de

gerlendirilebilir.. Lutoslawski 1 ye gore, 11 rhema 11 terimi igin 

en uygun kar91l1k ibaredir (pharase) (19). Biz genel tutuma 

bagl1 kalarak rhema terimini fiil yahut yuklem olarak 

c;:evirmeyi uygun buluyoruz. 

(ozneyi) belirleyen, konuyu 

kabul edilmi9tir. Platon 1 un 

anlami Idealardir (20). Fakat 

Zira Platon 1 da fiil, konuyu 

niteleyen bir etken alarak 

anlam ogretisinde fiillerin 

Platon 1 da fiiller ile Ideala-

lar aras1ndaki ilieki, s1fatlar ve Idealar aras1ndaki 

ili9ki kadar ac;:ik degildir. Platon'un goru9Unde ifade 

iginde gei;en "men" (oysa), "gar" (i;Onku), II kai II (ve) gibi 

pari;aciklarin temel gorevi yoktur. 

temel iki unsuru isim ve fiilldir. 

Platen ii;in ifadenin 

Baglaglar, edatlar ve 

diger kurucu unsurlar ikinci dereceden oneme sahiptirler. 

Hatta, Platon'da Aristoteles 1 in. anlad1g1 manada "ozne 11 ile 
11 yOklem 11 terimlerine de yer yoktur. 

lerden 

Platon'a gore ifade, 

meydana gelmedigi 

sadece ard arda soylenen isim

gibi, isimlerden ayri olarak 

yalnizca fiillerden olu9mu9 ad dizileri de ifadenin ortaya 

g1kmas1 ii;in yeterli degildir. 
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55zgeli§i "yUrUyor", "ko§uyor", 
"uyuyor" ve bunlara benzeyen 
diger eylemlere i§aret eden 
fiiller birbiri ardina saylen
diginde, bir ifadeyi meydana 
getirmezler. 
l;ok dogru 
Ayni §ekilde, 11 arslan 11

, "geyik" 
11 at 11 ve bunlara benzeyen var
liklara i§aret' eden isimler 
pe§pe§e saylendiginde, bir ifa
de ortaya gikmaz. 
SOFIST 2628-C 

Birakin sadece isimleri yahut fiilleri birbiri pe§ine 

saylemeyi, isim ve fiillerin biraraya getirilmesiyle de her 

zaman bir i fade meydana gikmaz (21). Platen, her isim ve 

fiilin birle§mesiyle meydana gelen ad dizisini ifade olarak 

kabul etmemi§tir; aksi taktirde 11 ki tap ko9uyor 11 tUrUnden 

ifadeleri dogru olarak degerlendirmek zorunda kalirdi. 

Oyleyse, isimler ve fiillerin 
uygunlugu ve kendi aralarinda 
olu9turdugu birlik, en kisa ve 
basit bigimde anermedir. 
SOFIST 262C 

Platen, Cornford'un da belirtmi§ oldugu Uzere, temel anerme 

arnegi olarak 11 Sokrates bilgedir 11 bigiminde azne, yUklem ve 

bunlari birbirine baglayan bagdan ( kopula) olu§an yapiyi 

saz konusu etmemi9tir (22). Platon'un temel onerme arnegi, 

isim ile fiillden olu§mU§ birliktir. Platen, 11 Sofist 11 

dialogunda temel anermeyi mantikga bir tutumla inceleme 

konusu kilmam19tir. Platon'un. yaptigi, Aristoteles gibi 

mantik ara9tirmasi degildir; o daha gok, anlamli ve dogru 

anermelerin varolu§ §artlariyla ve dilin varlikla clan 

ili9kisiyle ilgilenmii;;tir. Platen' da anermeleri ara§tirma 

konusu yapan, onlarin yapilarini, 

ara9tiran bilgi dali mantik olmayip 

gisidir ( grammatika) ( Sof ist 253A). 

arnegi olarak, isim ile fiillden 

(Anthropos manthanei) ifadesini 

kurulu9 imkanlarini 

dialektik ile dilbil-

Platen, temel anerme 

olu9mu9 11 Insan anlar 11 

vermi9tir. Platon'un 
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felsefesinde ifadelerin dagru alarak kurulma imkan1n1 Idea

lar arasindaki ili§kiler belirler. SC:izgeli§i "ins an" cins 

ismiyle 11 anlamak" fiilinin birle§mesinden meydana gelen bir 

ifadenin kurulu§ imkanlar1, Insan Ideas1 ile Anlama Ideas1-

n1n birbirlerinden pay almasina bagl1d1r. 

"Insan anlar" dedigimizde, bu 
en kisa ve en yalin turden bir 
C:inerme degil midir? 
SOFIST 262C 

. Platan felsefesinde C:inerme, her biri kendi ba91na anlam ta

§iyan iki degi§ik unsurdan alu§mU§ bir yap1d1r. tinermenin 

anlam1, kendisini alu§turan unsurlarin anlamindan daha faz

la bir §eydir. tinerme, kendini alu§turan adlardan ayr1 ve 

bag1ms1z bir anlama ~ahiptir. "Insan anlar 11 C:inermesinin an-

1am1 , " t n s an 11 v e 11 an 1 a r " t er i m 1 er i ne a it an 1am1ar1 n tap 1 a -

mina denk degildir; anlarin C:itesindedir. 

tinerme nasil bir yap1d1r? tinerme iki ayr1 unsurdan 

alu§mU§ bir 

geldiginden; 

pan) C:izde§ 

butundur. Her bu tun parc;alardan meydana 

butUn ve bunu alu§turan parc;alarin taplam1 (ta 

midir? (Theaitetas 204A) Sozgeli§i, 11 insan 

anlar" ifadesinin anlam1, kendisini alu§turan parc;alarin 

anlam taplamindan mi alu§mu§tur? Diger yonden onerme ken

disini meydana getiren adlarin butun ic;erisinde ayirdedile

medigi, birbirlerine kayna§t1g1 bir yap1 m1d1r? ·i fadenin 

yap1s1yla ilgili alarak Platen dU§uncelerini (Theaitetas 

202E-210D) Rafael Demas'un yard1m1yla §U bic;imde ozetlemek 

istiyaruz (23): (A) tinerme, kendisinden ayr1l1p c;1kart1lma

yan, ayirdedilmeyen kurucu parc;alarda alu§mU§ bir butUndur. 

Bu goru§ Platen tarafindan hemen terkedilmi§tir. Zira, 

C:inermeyi alu§turan kurucu parc;alarin belirgin, bag1ms1z 

anlam1 yaksa, bir butUn alan C:inermenin de bir anlam1 ala

maz. tinerme, birbirinden ayirdedilen ve kendi bag1ms1z go

revleri alan kurucu parc;alardan alu§mU§tur. tinerme, her un

surun birbiriyle kayna§t1g1 bir butun degil, birbirinden 

ayirdedildigi karma§ik (complex) bir yap1d1r. 



131 

(8) Dnerme, organik bir butUndUr. Onermeyi meydana getiren 

her kurucu pari;an1n, sadece tinerme dUzleminde bir anlam1 

vard1r. ( C) Onerme, kendi bag1ms1z anlamlar 1 olan kurucu 

pari;alardan olu§mU§ sentetik bir yap1d1r. 

(A) sei;enegini bir kenara birak1rsak (8) ve (C) se

i;eneklerini Platon 1 da §tiyle yorumlayabiliriz Platon' un 

dil gtirU§Unde her ad1n ken di bag1ms1z bir anlam1 vard1r. 

Platon sadece, "ve", "ise", "bu", "her" gibi adlar1n 

( onoma) tinerme dUzleminde anlam1 bulundugunu dU§UnmU§tUr. 

Dte yandan Platon' a gore her tinermenin kendini olu§turan 

adlardan bag1ms1z olarak ortaya i;1kan bir anlam1 vard1r. 

Kurucu pari;alar1 ay1rd1g1n1zda, ortadan kalkan tinermenin 

kendi bag1ms1z anlam1d1r. Onermeyi olu§turan kurucu pari;a

lar1n anlam1 tinermeden ayr1ld1klar1nda, ortadan kalkmaz. gu 

halde, Platon 'un tinerme gtirU§OnU §tiyle topar layabiliriz 

(1) Dnerme, degi§ik pari;alardan meydana gelmi§ karma

§1 kt1r. ( 2) Onerme, kendi bag1ms 1z anlam1 olan kurucu par

i;alardan olu§mU§ kompozisyondur. Fakat, onerme bu kompozis

yondan daha fazla bir anlama sahiptir. Platon'da isim ve 

fiilden olu§mU§ her tinerme bir varolan hakk1ndaki hUkmU 

dile getirir. Dnermede gei;en isim yahut konu her zaman var

olan bir §eyi temsil eder. Platon felsefesinde Idea dUnya

s1n1n mant1k s1n1rlar1 ii;erisindeki hertUrlU varolana ili§

kin dogru yahut yanli§ olan bir fikri di le 

getirebilirsiniz, fakat varolmayan bir nesne hakk1nda hii;

bir hUkUm one sUremezsiniz : 

0 halde tinerme, olu§makta olan, 
olu§mU§ olan ve olacak olan 
olaylar hakk1nda bir hUkmU 
ifade eder. Dnerme, nesnelere 
ad vermekten farkl1 olarak, i
sim ve f iilin biraraya getiril
mesiyle, bir konu hakk1nda fi
kir verir. Bu bak1mdan, tinerme
nin yaln1zca adland1rd1g1n1 de
gil, bir durumu tasvir ettigini 
stiylUyoruz. Dnerme terimiyle 
kasdettigimiz §BY bir karma§1k
t1r. Onerme, bir §BY hakk1nday
sa, tinermedir. Konusu olmayan 
bir tinerme mOmkUn degildir. 
SDFIST 262D,262E 
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2) ONERHELERiN ANLAMI VE DO~RULU~U 

Felsefe tarihi bayunca her filazaf anlaml1 kanu§man1n 

s1n1r1 ile .9artlar1n1 tesbi t etmek i.stemi§tir. Parmenides 1 -

in "anlams1z kanu§mak, varalmayan1 stiylemeye gal1§makt1r 11 

ve 11 varalmayan1 dile getiremezseniz 11 (ta ta me anta legein) 

gtirU§lerini kendilerine g1k1§ naktasi yapan Scifistler, var

alan durumlar hakk1nda kanu§an her tinermenin dagru ve an

laml1 aldugunu iddia etmi§lerdir. Dnlara gore, yanlJ.§ ka

nu§mak varalmayan bir durumu stiylemeye gal1§makt1r. Varal

mayan bir durumu dile getirmek, anlamsiz kanu§maktan ba§ka 

bir §BY degildir. Bcylece, cnermenin anlam1 ile dogrulugunu 

birbirlerine kar19t1ran Safistlerin gtirU9Unde bir cnerme ya 

dagrudur ve anlaml1d1r ya da anlams1zd1r ( Kraty las 429-

43DA). Dnlar1n ag1s1ndan anlamli alan, yani varalan bir du

rumu dile getiren bir onerme dagrudur; varalmayani dile ge

tiren onermelerse yanlJ.§ degil, anlams1zd1r. Safistler, 

yanlJ.§ onermelerin varl1g1n1 inkar etmekle kalmayip iginde 
11 var-degildir 11 (auk es ti, nan est) terimleri gegen 11 Elma 

k1rm1z1 degildir 11 bigimindeki alumsuz tinermelerin de varl1-

g1n1 yak saym1§lard1r. ~UnkU anlarin gtizUnde varalmayan bir 

kirm1z1 hakkinda kanu§uldugundan, soz kanusu onerme anlam

s1zd1r. Safistler "k1rm1z1 degil" bigimindeki terimlerin 

delalet ettigi algular1n varalmad1g1n1 dU§UndUklerinden, bu 

tUr ifadelerin varalmayan1 dile getirmeye gal1§t1g1n1 iddia 

etmi§lerdir. 

Platen, kendi anlam ogretisini tinerme dUzleminde te

mellendirirken, Ug sarunu gozUmlemek zarundayd1 (a) 

Dnermenin anlami ile dagrulugunu birbirinden ayirdetmek. 

(b) Dlumlu onermeler ile alumsuz onermelerin kurulu§ mant1-

g1n1 meydana g1karmak. ( c) Yanli§ onermelerin varalu§unu 
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kani tlamak. Pl a ton son iki sorunun ~tizUmUnU Parmenides 'in 

varolan (to on) ile varolmayan (to me on) kavramlar1n1n an

lam1n1 geni§leterek ~tizmeye ~al1§m1§t1r. Bu bakimdan ~al1§

mam1z1n bu kisminda Platon'da varolmayanin hangi anlama 

geldigini, varolmayan ile olumsuz tinermelerin ili§kisini 

inceleyecegiz. Arna daha once Platon'da onermenin anlami ile 

dogrulugu arasindaki farki a~1klamam1z gerekecek. Onermenin 

kurulu§ mant1g1n1 a~iklarken; ka~1n1lmaz olarak Idealarin 

biraraya gelmesi ile onerme arasindaki ili§ kileri de tar

t19ma konusu yapacagiz. Vanli§ onermeler sorununu bundan 

sonraki kisimda bag1ms1z olarak inceleyecegiz. 

Bir onermenin anlami nedir? Anlami alan her onerme 

dogru mudur? Platen' a gore, dilbilgisi kurallarina uygun 

olarak kurulmu§ her onerme, belirli bir varalan hakkindaki 

dU§Unceyi yahut hUkmU dile getirir. Bu bakimdan, herhangi 

bir varolan hakkinda bilgi veren her onerme anlaml1d1r 

(24). Platen 1 da bir onermenin anlami, belirli bir konuyla 

ilgili alarak dile getirdigi dU§Uncedir. Her anlamli onerme 

varolan bir olgu durumu hakkinda dagru yahut yanli§ bir 

hOkmO ortaya koyar. Bu a~idan, Platon'da bir konu Qzerinde 

bilgi veren her anlamli onerme dogru degildir. Pl a ton 1 un 

gorO§Onde, onermenin dogrulugu, anlamli olmasindan bag1m

s1zd1r. Bu nedenle, "onermenin dogrulugu, anlam1d1r" gorO

§UnU savunan Sofistlerin aksine, Platon,"onermenin anlami, 

dogru yahut yanli§ bir fikri dile getirmektir" gorO§UnO 

ileri ·sOrmO§tOr. Pl a ton 1 un ogretisinde her anlamli onerme 

bir olgu durumunun dogru yahut yanli§ clan temsilidir. 

Platen da Sofistler gibi, varolan hakkinda bir fikri dile 

getiremeyen her onermeyi anlamsiz olarak kabul eder. Fakat, 

bir olgu durumunu yanl19 olarak temsil eden onermeleri an

lamsiz degil, yanl19 onerme §eklinde degerlendirir. Platon 1da 

onermenin anlami ta§1d1g1 dogruluk degerine bagl1d1r, yoksa 

onun gorU§Unde her anlaml1 onerme dogru degildir {25). 

Platen felsefesinde varolanlar hakkinda konu§mak (to on 

legein kai to onta), her zaman dogruyu soylemek anlamina 
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gelmez. Sozgeli§i "dOnya dikdortgendir" onermesi Platan 

ai;1s1ndan anlams1z degil, yanl19 bir onermedir. 

Danya nesneleri hakk1nda anlaml1 olarak kanu9mam1z1 

neye bari;luyuz? Neden baz1 onermeleri anlaml1, baz1lar1n1 

da anlams1z kabul ediyoruz? Nesneler hakk1nda, "Agai; ye9il

dir11, 11 Ye§il madde degildir" tOrUnden anlaml1 onermeleri 
. . 

nas1l alu§turabiliriz? Bir kanu Uzerinde bir fikri nasil 

dile getiririz? Platon'un gorU9Unde her anlaml1 onerme, bir 

kanu (anama) ile yOklemin (rhemata) 11 var-d1r 11 Cestin) ve 

"var-degildir 11 (auk esti) terimleriyle bir araya getirilme

sinden meydana gelir. Iki ayr1 unsuru ( ozne ile yOklem) 

"var-d1r 11 ve "var-degildir" terimleriyle bir araya 

getirmenin mantik 9artlar1 nedir? Platan 1 a gore, her anlam-

11 onerme Idealarla ilgilidir. Idea ornegi olmadikga, hig

bir duyu nesnesi hakk1nda konu9ulamaz (26). Idealar dUnyas1 

anlaml1 konu9malar1n mant1k~a s1n1rlar1n1 belirler. Idealar 

dOnyas1n1n bir gorevi de dile anlam1n1 vermektir (27). Bir 

onerme ister fizik nesneler isterse Idealar hakk1nda 

al sun, anlaml1 alarak kurulu§ imkanlar1n1 Idea dOnyas1n1n 

mantik yap1s1na bargludur. Demek Platan'un anlay191nda 

dUnyaya ve zihne mant1k yap1lar1n1 veren Idealar almad1kga, 

anlamli kanu9ma, anlamli dil imkans1zd1r. Anlaml1 konu9ma

n1n s1n1r1 Idea dUnyas1n1n s1n1r1d1r. 

Her 9eyi bUtUn ba9ka 9eylerden 
ay1rmak, her tUrlU ifadeyi ko
kUnden yak etmektir. CUnkU 
ifade varalu9unu, Idealar1n 
kar§1l1kl1 olarak birle9mesine 
bari;ludur. ( Teleatate pantan 
lagan estin aphanisis · to dia
luein ekastan apa pantan dia 
garten allelon ton eidan sump
laken ha logos gegoner hemin) 
SOFIST 259E 

Platan 1 un ar;1s1ndan bak1lacak 

11kta arneklenmeyip ba9ka 

alursa, Idealar birr;ok var

varl1klara kapal1 olarak 
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kalsalard1, higbir nesne hakkinda kenu§amazdik (28). Sozge

li§i, Sekrates; ak1ll1, hayvan, iki ayakli gibi birgek Idea

nin kendisinde orneklendigi bir varlik elmasaydi, "Sekrates 

iki ayakli ak1ll1 hayvand1r 11 onermesini anlaml1 ve degru 

elarak elu§turmazdik. Platen ag1s1ndan, bir onermenin an

laml1 elarak kurulabilmesi, iki bakimdan Idealarla ili§ki

lidir. (1) Her nesnenin birden gek adinin elabilmesi ve 

birden gek yUklemi alabilmesi, pay ald1g1 Idealarin yahut 

ta§id1g1 ozelliklerin (physis) say1s1yla ilgilidir. (2) Iki 

ayr1 unsurun 11 va~-d1r" (estin) terimiyle biraraya getiri

lebilmesi, Idealarin kar§1l1kl1 ili§kisine bagl1d1r. 

Platen, empirik ve dialektik onermeleri mant1k yap1lar1 ve 

kurulu§ elanaklar1 ag1s1ndan birbirinden ay1rdetmemi§ el

dugundan, sadece dialektik onermelerin degas1n1 ara§t1rmak

la d~gerinin de ara§t1r1lm1§ elacag1n1 dU§UnmU§tUr (29). 

Ilkin; varolan bir nesnenin nas1l bir gek ad1 bulu

nabilecegini ara§tirmak istiyeruz. Birgok ada, yahut yUkle

me sahip olan nesne ne anlama gelir? Platen felsefesinde 

, hakk1nda anlaml1 olarak konu§abilecegimiz en kUgUk birim, 

belirli pargalardan olu§mu§ bUtUndUr. Pl a ton, mantikga ve 

anlamca daha fazla bolUnemeyen varl1g1, "atomon eidos" 

olarak adland1rm1§t1r. . Sozgeli§i, 11 ins an 11 atomon eidosu, 

kendisinden daha a§BQJ.d8 bulunan kurUCU agelerine pargala

namaz. Platon'un gorU§Unde, hakkinda konu§abilecegimiz her 

bireysel nesne, kendinde belirli ozellikleri ta§iyan bir 

atomon eidos 1 dur. Her bireysel nesne bird en gok Idean1n 

kendisinde orneklendigi bir bUtUndilr. Mesela, Sokrates 

ak1ll1, hayvan, adil Idealar1n1n kendisinde orneklendigi, 

bireysel bir nesnedir. Her atomon eidos kendisinde 

arneklenen Idealar arac1l1g1yla bilinir ve tan1mlan1r (30). 

Her nesneye pay ald1g1 Idealar1n ad11 yUklem olarak anlaml1 

ve dogru bir bigimde uygulanabilir. Anlaml1 ve dogru oner

menin varolu§u, saze konu ettigi nesneye, pay ald1g1 Idea

lara ait adlar1n yti1l.elte3ire bagl1d1r. Platon 1 da yUklemleme bir 

nesne hakkinda anlaml1 kenu§mak demektir (31). 
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Platen, "gak ad" yahut yUklem sarununu ilk kez 

"Theaitetas" dialagunda tarti§maya sakmu§tur. Adi anilan 

dialagda, Sakrates'in rUyasinda gormU§ aldugu belirsiz ki

§iler, tek tek nesneleri meydana getiren unsurlara 

(staikheia) dair tan1m1n (logos) verilemeyecegi, ancak bir 

ad verilebilecegini iddia etmi§lerdir. Gergekten Platen 

felsefesinde bir varlik birdeni;ak unsurdan meydana gelmi§ 

bire§ik (sullabas) bir nesne degilse (ataman eidas) hakkin

da "A X dir" bigiminde tanim yahut onerme ileri sUrUlemez. 

Fakat rUyada ileri sUrUlen gorU§Un asil ozelligi, her tar 

nesneye kendi adindan ba§ka bir ad verilemeyecegidir. Soz 

kanusu · gorU§U savunan ki§ilere gore, "Sakrates insandir", 

"Sakrates iyidir" bii;iminde onermeler dile getirilemez; 

sadece "Sakrates Sakrates"dir", "iyi iyidir" yahut da Sak

rates hakkinda kendisini alu§turan unsurlarin dokUmUne gi

ri§ilerek, "ak1ll1/insan/iyi/bas1k burunlu/hayvan/" denile

bilir. Sanug alarak, 11 Theai tetas 11 da ( 201 E) artaya kanan 

gorU§, ozde§lik onermelerinin di§inda her i;e§it yUklemleme

yi reddeder ni telikte olup Searl 1 Lin "The Encyclopedia of 

Philosaphy 11 de iddia ettigi Uzere, Platen' da oz el adlarin 

(proper name) anlami olmad1g1, ancak i§aret ettikleri nes

nesinin bulundugu yolundaki gorU§Uyle ilgili degildir (32). 

11 Safist 11 dialagunda bir nesneye birden gak adin 

yUklemlenebilecegi gorU§U, onermenin kurulu§ imkanlarini 

gostermek amaciyla tekrar ele alinmi§tl.r. Artik Platen' un 

elinde onermenin nasil orUlebilecegini gostermeye yarayacak 

miktarda malzeme vardir. Platen, dialagunun tan1nm1§ bolUm

lerine ( 251A-259E) gelmeden, hemen ba§larda 11 Bir var 11g1 

kendinden ba§ka bir varlik eklenebilir mi? (Ta men anti pau 

prasgenait an ti- tan antan heteran;) sarusuyla (Safist 

238A) yUklemlemenin, dalay1s1yla da onermenin kurulu§ man

t1g1n1 ag1klayacag1n1 belli etmi§tir. Artik Platen, ii;eri

sinde 11 var-d1r 11 (estin) ve "var-degildir" (auk estin) 

ifadelerinin gegtigi onermelerin kurulu§ mant1g1n1 agikla

maya giri§tigini gorUyaruz. 
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Gel §imdi, nasil aluyar da bir 
tek varalana, birc;ak ad veriya
ruz, bunu ac;iklamaya i;al1§al1m. 
Ne demek istiyiarsun? Bir misal 
verir misin? 
Bildigin gibi bir insan hakkin
da kanu§urken, ana birc;ak ba§
ka ad yUkleriz. Soz kanusu ki
§iye bir renk, bay pas, bir er
dem yahut da 'bir kotU sifat 
yUkleriz. Bu ve bunlardan ba§
ka yUklemlerde, soz kanusu ki§i 
hakkinda sadece insanl1g1n1 
degil, iyi oldugunu ve say1s1z 
ba§ka azelliklere de sahip bu
lundugunu soyleriz. Her tikel 
nesne ic;in bu gec;erlidir. Tek 
bir nesneyi biri;ok olarak dU
§LinUlebilir ve ana birc;ak ad 
verebiliriz. 
SOFIST 251A-B 

Platen, "5ofist 11 dialogunda, fizik nesneler ile Idea 

arasindaki "bir olan" "c;ok olan" sorununu bilinen tarti§ma 

konusu olarak ac;iklamadan b1rakm1§t1r. Kisaca ele alacak 

olursak, Platon felsefesi sonsuz sayidaki parc;aciktan olu§

mu§ fizik dUnyayi belirli bir mantik orgUsU ve yap1s1 ara

c1l1g1 yla temellendirmeye c;alJ.§J.r. Sonsuz sayidaki i;okluk 

belirli obekler al tinda toplanarak birbirleriyle ili§kiye 

girer (33). Platon'un gorU§Unde belirli ve s1n1rl1 bir bi

i;im ir;inde yer almayan parr;acik yoktur. Pari;ac1klar1n yer 

ald1g1 her yapi belirli ozellikleri ta§iyan bire§ik bir 

nesnedir ( Philebos 140-160). Platen 1 a gore, her bireysel 

nesne belirli sayidaki ozellik ve sonsuz sayidaki parc;acik

tan olu§mu§tur. Bu bakimdan bireysel bir nesne hakkinda sa

hip oldugu ozelliklere uygun olarak onermeler kurulabilir, 

yUklemler atfedebiliriz (34). Nesnelerin belirli ortak 

ozellikler ta§J.d1klar1n1 anlamami§ clan "gee; idrak edenler~ 

genel terimler ile yuklemlerin de varolu§ mant1g1n1 kavra

yamam1§lard1r. Dnlar, her §eyi ba§ka her §eyden mutlak 

olarak ay1rd1klar1ndan "A B dir" bic;imindeki onermelerin 

mant1g1n1 anlayamam1§lard1r. 
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San1r1m, soylediklerimizle hem 
geni;lere hem de ogrenmeye get; 
ya§ta ba§layan ya9l1lara gi.izel 
bir ziyafet gekmi§ olacagiz. 
Bazi insanlar it;in en kolay yol 
I bir I in I t;ok I I I t;ok I un da I I bir I 
olamayacag1n1 kabul etmektir. 
Bu ki§iler 11 insan iyidir" de
nilmesini istemezler, sadece 
11 iyi iyidir 11 11 insan insand1r 11 

demekten ho§lanirlar. Oyleki 
Theai tetos, bu ge9i t at;1klama
lar1 ciddiye alan gogu ya§ini 
ba§J.nl. almi§, kafaca zayi f, bu 
ti.ir §eyler kar91s1nda co§arak, 
bUyUk bir bi~ge1ik gosterd~kle
r1n1 sanan zavanli insanlar 
rastlad1g1n olmu§tur. 
SDF:i:ST 2518-C 

Burada sazU edilen 11 ya§l1 ki§ilerin ogretisi II ile 

"Theaitetos 11 (201 E) dialogundaki agreti arasinda bir 

benzerlik soz konusudur. Yorumcularin gogunlugu, bir nesne

ye birden t;ok adin yahut yUklemin verilecegini inkar eden 

ogretinin Antisthenes 'e ai t oldugunu kabul etmi§tir. Soz 

konusu ogretinin I bildigimiz kadariyla Eski gagda iki sa

vunucusu olmu§tur. Antisthenes, yUklemlemenin mant1g1n1 bi.i

ti.ini.iyle reddetmemi§tir. 0, sadece 11 ins an insandir 11 , 11 iyi 

iyidir" bit;iminde ozde§lik onermelerinin kurulabilecegini 

savunmu§tur. Antisthenes' in atomculugunda olgular birbir

lerinden tamamiyla ayri oldugundan, bir olgu ba§ka bir ol

guyla ozde§tirilemez. Sozgeli§i, birbirinden ayri clan 

insan ile hayvan olgular1n1 (:i:dealar1n1) 11 insan hayvand1r 11 

onermesiyle biraraya getirmek imkans1zd1r. Yi.iklemlemenin 

imkans1zl1g1n1 savunan ikinci ki§i Megara 1 11 Stilpo 1 dur. 

Ona gore varlik tektir ve kendisine ikinci bir varlik 

yUklemlenemez (35). Antisthenes, ozde§lik onermelerinin 

varolu§unu kabul etmesine kar§ilik, Stilpo her tUr yi.iklem

lemeyi ve onermeyi inkar etmi§tir. 

ald1g1 

Platen 1 un anlam 

her :i:deanin 

ogretisinde bir tikel 

adi yUklem olarak 

nesneye pay 

verilebilir 
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( Parmenides 1 358-C; Dev let 596A; Phaiden 1 03E). Pay alma 

ili§kisiyOklemlerin degru elarak uygulanma s1n1r1n1 belir

ler (36). Soz geli§i, yanli§ onerme kenusunda tart1§acag1-

m1z gibi, "kitap ke§uyer" bii;iminde alu§turulmu§ bir azne

yOklem ili§kisinde "ke§mak" yOklemi, "kitap" oznesine yan

li§ alarak uygulanmi§tir. Zira 'ki tap' :i:deasi ile 'ke§mak' 

Ideas1 birbirlerinden pay almazlar ve birbirlerine katil

mazlar. Platen, ozne ile yOklem arasindaki ili§kileri mey

dana i;ikarmak amac1yla, :i:dealar aras1ndaki katilma ve pay 

alma baglant1lar1n1 ai;iklamaya giri§ecektir. Platen's gore, 

Idealar aras1ndaki kar§1l1kl1 baglantilar ertaya keyulma

diki;a, ne tek tek nesnelerin birbiriyle al an ili§kilerini 

ne de ozne ile yOklem aras1nda kurulan anlaml1 bOtOnlOgOn 

mant1g1n1 anlayabiliriz. 

Platen'un dil gorO§Onde Idealar aras1ndaki kar§il1k

l1 birle§me ve ayrilma ili9kileri, kisaca Idealarin 

biraradal1g1 ( sumplake eidan) anlamli kanu9man1n mantiki;a 

varalu§ imkanlar1n1 ve fizik dunyanin bii;imini verir. 

8ag1ms1z ve kendi bireysel yap1s1na sahip alan bir Idea 

nasil ba§ka bir Ideayla butanuyle yahut kismi elarak kari-

9abilir? Sozgeli§i Insan :i:deas1 ile OkOz Ideasi 'Hayvan' 

Ideasina kat1lm1§ almalarina ragmen, ne 'Hayvan 1 Ideasiyla 

ne debirbirleriyle ozde§tirirler. "Insan Hayvand1r" dialek

tik onermesi Insan ile Hayvan :i:dealar1n1 ozde§ kilmaz. 

idealar, ozde§lik ili§kisine girmeden, bagka Idealar ve 

fizik nesnelerle kari§abilir, enlara yuklem alarak uygula

nabilir. Tekbir Idea birden fazla Ideaya yayilarak ornekle

nebilir. 8irbirinden ayr1 elarak duran Idealar (ck Oz ve 

insan gibi) ayn1 idea al tinda derlenebilir (39). Platen, 

idealar in birlikteligi serununu, 11 Dev let 11 
( 454A, 4 76A) ve 

"Phaiden" (1028) dialeglar1nda farkl1 ai;idan tart19ma 

kanusu kilmi§tJ.r (40). "Sofist" dialagunda ise :i:dealarin 

birlikteligi sarununu, onermelerin anlam1 ve kurulu§ manti

gini temellendirmek amaciyla yeniden ele alarak ai;iklamaya 

i;alJ.§ffi1§tir. "Sefist 11 dialegunun temel amac1, alumlu ve 

alumsuz onerm.elerin varolu§ imkanlar1n1 meydana 

i;1karmakt1r. 
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Herhangi bir varliga kendinden 
ba§ka bir varl1g1 yUklemlemek 
yasaksa, Sukunet ve Hareket'e 
de bir varlik ( varalu§ gerr;ek
lik) atfedemeyecek miyiz? Vaksa 
bu Ur; Ideanin ( cins) b_irbir le
r iy le kar1§mad1g1n1 ve birbir
lerinden pay almad1klar1n1 mi 
soyleyecegiz? Vahut da soz ko
nusu cinslerin bir araya gele
ceklerine inan.arak her §eyin 
ba§ka her §eyle birle§tigini mi 
ileri sUrecegiz? San alarak, 
bazi cinslerin bir araya gele
bileceklerini, baz1lar1n1n da 
biraraya gelemeyeceklerini mi 
kabul edecegiz? Theai tetas, bu 
adamlarin hangi ser;enegi tercih 
edecegini soyleyebilir misin? 
(Poteran mete ten ausian kine
sei kai stasei prasaptamen mete 
alla alla meden medeni, ·all 1 as 
amikta onta kai adunatan meta
lambanein allelon autos auta en 
tais par'hemin lagais tithamen; 
e panta eis tauten ksunagomen 
hos dunata epikoinonein allelo
is; e ta men, ta de me; tauten, 
a Thai tete, ti pot an auto us 
praaireisthai phesaimen;) 
Bu sarular1 anlarin adina ce
vaplayamayacagim. 
SOFIST 2510-E 

Idealar arasindaki bir legme ( kainonein) imkanlar1n1 

incelemeden once, Platon'da "birle§me" teriminin ne anlama 

geldigini ele alalim. Platan ayni terimi alg1n1n yahut dU

§Uncenin nesnelerle clan ili§kisine igaret etmek Uzere, 

psikolajik ve epistemek bir anlamda da kullanm1§t1r. Fakat 

Idealar arasindaki ili§kiler epistemik degil, antolajik 

ili§kilerdir. Soz kanusu ili§kiler kendilerini algilayan 

yahut dU9Unen varliklarin bulunmasina ihtiyar; duymazlar. 

Pl a ton, Idealar arasindaki ili§kileri ni telemek amaciyla 

"kainania" teriminin yani sira ba9ka terimleri de kullan

m19t1r (41). Idealar birbirleriyle farkli §ekillerde birle-

9ebilir. Idealar birbirine katilabilir (dekhesthai) ve ka

ri§abilirler (ameita). Platan, katilma ve kari§ma 
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ili§kilerini pay alma (metalambanein, metekhein) ili§kisi 

alarak yarumlami§tl.r. Bu ili§kiyi dile getiren · tinermeler, 

tizde§lik ili§kilerini dile getirmeyen tinermelerdir ("insan 

Hayvandir 11 ). Dte yandan, kimi Idealar birbirler ine uygun 

dU§er (symphanein) ve birbirlerini kabul ederler. Birbirle

rini kabul eden ve birbirleriyle kari§an idealar arasindaki 

ili§kiyi Platen, kar§ilikli baglanti (prasaptein) terimiyle 

i fade etmi§tir ("ins an ak1ll1dir 11 ). Pl a tan 1 un idea dUnya-

sinda, birbirini kabul edenlerin yani sira, 

mamiyla ayri duran (diaresis), birbirini 

( anarmastein) Idealar da ( 11 tikUz ve ins an 

birbirinden ta

kabul etmeyen 

Idealari gibi) 

vardir. idealar arasindaki birle§me ve ayriliklar olumlu ve 

alumsuz tinermelerin varalu§ imkanlarini verir. Sozgeli§i, 
11 insan OkUz Degildir 11 alumsuz tinermesi, iki Idea arasindaki 

ayrilik ili§kisine kar§1l1k gelen dogru bir onermedir. 

Platan'a gore Idealar aras1nda U~ tar muhtemel ili§

ki vardir (1) Her idea digerinden tamamiyla b~g1ms1zd1r. 

Bir nesne ba§ka bir nesneye higbir §ekilde birle§emez. Bu 

gorU§Un Ug onemli anlambilgisel sonucu vard1r (a) Genel 

bi r t er i m y ah u t bi r y Uk 1 em bi r n es n eye v er i 1 em e z . ( b ) Ba

t Un olumlu onermeler her durumda yanl1§t1r. ( c) Her 

alumsuz tinerme (Ins an ak1ll1 degildir) her durumda dagru

dur. (2) Her Idea ba§kasiyla baglant1 igindedir. Her nesne 

bir ba9ka nesneden pay alir. Bu gtirU9Un sanuglar1 da 

§Dyledir; (a) Her yaklem her nesneye uygulanabilir. VUklem

lerin uyglanma s1n1rlar1 belirsizdir. (b) Her alumlu tinerme 

(Elma ak1ll1d1r) her durumda dagrudur. ( 3) Bazi Idealar 

birbiriyle birle9ir, baz1lar1 da birle9mez. Bundan da' §U 

sanuglar g1kar1labilir : (a) Her yUklem, her nesneye uygu

lanamaz. VUklemleri uygulamanin s1n1rlar1 vardir. (b) Bazi 

alumlu tinermeler dagrudur, baz1lar1 da yanl19t1r. ( c) Bazi 

alumsuz tinermeler dogrudur (Elma, portakal degildir), baz1-

lar1 da yanl1§t1r (Insan ak1ll1 degildir). 



142 

Platen, yukarida sayd1g1m1z i.1~ birle§me se~eneginden 

hangisinin ge~erli eldugunu Eleali yabanci arac1l1g1yla 

ara§tirmaya devam ederek1 ilkin birinci se~enegin i~erdigi 

ihtimalleri tarti§ma kenusu yapar. Platen 1 a gore, bi.lti.ln 

elumlu onermelerin yanli§ eldugunu savunan bazi ki§iler, "A 

A1 d1r 11 bi~imindeki ozde§lik ili§kileri di§indaki her tlirli.1 

ozne yliklem ili§kisini inkar etmi§lerdir: 

0 halde, ilk elarak, hi~bir 
varl1g1n kendinden ba§ka bir 
varlikla birle§medigini ileri 
slirenlerin gori.l§lerini incele
yelim. Bu gori.l§e gore, hem 
Hareket hem de Sukunet Varelu§
tan (varlik) pay alamaz. 
SDFIST 251 E 

Platen, birinci se~enegi savunanlara §U akil yi.lri.lt

meyle ~i.lri.itmi.i§ti.lr Hareket ve Sukunet diye iki varlik 

varsa, Idea di.inyas1n1n bliti.irfrE· yayilan Varlik Ideasina ka

t1lmalar1, ondan pay almalari gereklidir. Zira, Platon 1 un 

di.l§i.lncesinde varolmak, Varlik Ideasindan pay almak manasina 

gelir. Madem Hareket 1 in varl1g1n1 kabul ediyoruz. 0 halde 

Hareketin, Varlik 1 tan pay ald1g1n1 da kabul etmemiz gereki

yer. Bu durumda "Hareket, Varliktan pay alir" (Kinesis 

metekhei teu entos) ve "Hareket Vardir" (Kinesis estin) 

olumlu onermelerini olu§turabiliriz. Platon felsefesinde 

Hareket ve Varlik iki ayri Idea oldugundan soz konusu oner

meler ozde§lik onermeleri degildir. Platen, Varlik Ideas1n1 

temel yi.lklemlerden sayd1g1ndan, her §eye degru olarak uygu

lanacag1 gori.l§i.ini.1 benimsemi§tir. Idealar arasinda kari§ma 

ve katilma ili§kisi olmasaydi, hi~bir §BY dile getirilemez

di, hatta "Hareket Varliktan pay almaz" onermesini dahi 

ileri si.iremezdik. 
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Bu ki§iler ister hareket eden 
varliklardan, ister hareketsiz 
varliklardan soz etsinler, on
lara bir varlik yOklemek zorun
dadirlar. ( ... ) Varliklar bir
birleriyle birle§memi§, birbir
lerinden pay almami§ olsalardi, 
anlaml1 olan hii;bir §BY soyle
nemezdi. 
SDFIST 252A-8 

Platon'un gorU§Onde birden c;ok nesneye uygulanabilen tUmel 

terimler olmaks1z1n, hic;bir anlaml1 ifade meydana getirile

mez. Platon'a gore, onermedeki terimlerden en az bir tanesi 

bir i;ok nesneye uygulanabilen ortak ad olmal~dir (42). 

VUklemlemenin mant1g1n1 inker eden ki§iler, "Vard1r" 

(einai), "ayri", "digerleri" gibi biri;ok §eye uygulanan 

genel terimleri kullanmalarina ragmen yUklemlemeyi kabul 

etmemi§lerdir : 

Bu adamlar1n en gUHini;leri, 
ba§ka nesnelerden pay alan nes
nelere ( farkl1 ozellikleri ta
§iyan nesnelere), kendi adindan 
ba§ka bir adi vermeyi kabul et
meyenlerdir ( ... ) Bunlar 11 var
lik 11, "ayri", "digerleri", 
"kendi" gibi her §eye uygulanan 
sayisiz terimi kullanmak zorun
dadirlar. Bu terimlerden kur
tulmak, anlarsiz almak ellerin
de olmad1g1ndan, ba§ka ki§ile
rin bu gorU§U i;UrUtmesine gerek 
yoktur. 
SDFIST 2528-C 

BUtan nesnelerin birbiriyle kar1§t1g1n1 ve her yUk

lemin bOtan oznelere uygulanabilecegini kabul · eden ikinci 

sec;enegi savunan ki§ilere gore, dUnya nesneleri hakk1nda 

hUkUm dile getiren her olumlu onerme dagrudur. Platon, bu 

sei;enegi a§agidaki ornegi vererek· safd1§1 birakacakt1r. Her 

§Byin ba§ka bir §SY ile birle§mesi durumunda "Hareket, 

Sukunettir" bii;imindeki bir onermeyi dogru olarak kabul 

etmek zorunda kal1nacakt1r. Hareket ile Sukunetin 
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birbirine dona§ar ve ortada ne hareket ne de sukunet 

kalirdi. Bu bakimdan soz konusu olumlu onerme iki ayri var

lik arasinda· bulunmayan ili§kiyi dile getirdiginden 

yanli§tir. 

YABANCI 

THEAITETDS 

YABANCI 
THEAITETDS 

YABANCI 

Satan nesnelere kar§ilikli ola
rak birbirlerine katilma kudre
tini atfedseydik, ne olurdu? 
Bu soruya ben cevap verebili
rim. 
Nasil ? 
Hareket ile Sukunet birle§se
lerdi, hareket mutlak olarak 
sukunete do9anur, sukunet de 
harekete gelirdi. 
Hareketin sukunette sukunetin 
de hareket ii;inde bulunmasi 
mutlak olarak imkans1zd1r.. 
SDFIST 2520 

Pl a ton, ilk iki sei;enegi kendi gorU§Une uygun §8-

kilde safdi§i kildiktan sonra, bazi varliklarin birbirinden 

pay ald1g1n1 baz1lar1n1n da pay almad1g1n1 ileri sUren 

gorU§Un, onermelerin dogruluk degerini ai;iklayabilecek en 

uygun gori.l§ oldugunu belirtmi§tir. 'A' Ideasi '8' Ideasin

dan pay aliyor yahut 1 8 1 Ideasina kat1l1yorsa, "AB dir" 

taranden olumlu ve dogru onermeler kurabiliriz (43). Diger 

yandan 1 C1 Ideasi 1 D' Ideasindan pay almiyorsa, yine "C D 

degildir" bii;iminde olumsuz ve dagru onermeler alu§turabi

liriz. Platon 1 un gora§Unde onermelerin kurulu§ mant1g1 

Idealar arasindaki kat1lma ve pay alma ili§kilerine bagl1-

d1r. 

YABANCI 0 halde baz1 §Syler .birbirle
riyle birle§iyor, baz1lar1 da 
birle§miyor. Burada, harflerin 
durumuna benzeyen bir §ey var. 
Zira harflerden baz1lar1 bir
birlerine uymalarina (sunarmot
tein) xagmen baz1lar1 da bir
birine uymaz. 
SDFIST 252E-253A 
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Bazi Idealar ezeli olarakbiraraya gelmelerine, birbirlerin

den pay almalarina ragmen, baz1lar1 da birbirlerinden ebedi 

olarak ayr1d1r ve birbirlerine katilmazlar. Soz geli§i 

Hareket ile Varlik Idealari ebediyen birarada bulunmalari

na ragmen, Hareket ve Sukunet Idealari ebediyen ayr1d1rlar. 

Platen 1 a gore, baglay1c1l1k gorevini goren bazi Idealarin 

(Varlik gibi) yani sira ay1r1c1l1k gorevini yerine getiren

ler de (farkl1l1k) vardir. 

Madem, bazi cinslerin (gene) 
kar§1l1kl1 olarak birbiriyle 
orUldUgUnU, baz1lar1n1n da o
rUlmedigini kabul ettik, a hal
de hangi cinslerin birbirle
riyle uyu§tugunu, hangilerinin 
de birbirlerini kabul etmedigi
ni gostermek; bUtUn cinslere 
yayilarak baglay1c1 dog ad a 
olanlar ile bolmelerden ve ay
r ilmalardan .sorumlu olanlarin 
varl1g1n1 ortaya i;ikarmak ii;in 
bize yol gosterecek bir bilime 
ihtiyai; yak mudur? 
SOFIST 2538-C 

Bu tarti§manin ozU, belirli yUklemlerin dogru olarak uygu

lanma s1n1r1n1 ai;iga i;ikarmak ve Idealar ve fizik nesneler 

dUnyasi hakkindaki olumlu ve olumsuz onermelerin kurulu§ 

imkanlar1n1 ai;1klamakt1r. Platon'un gorU§Unde bir ortak 

adin yahut s1fat1n nesneye dogru olarak yUklemlenebilmesi

nin imkani, saz konusu nesnenin, ortak adin temsil ettigi 

Ideadan pay almasina bagl1d1r. "Sokrates insandir" onerme

sinin dogrulugu, Sokrates'in insan Ideasindan pay almas1n1 

gerektirir. 

Genel bir baki§la' Platen I un ogretisinde Idealar 

birbirleriyle iki i;e§it ili§ki ii;erisinde bulunur (44). Ilk 

olarak Idealar, 'yan yana 1 ili§kide biraraya gelir. 1 Yan 

yana' bir ili§ki ii;inde bulunan Idealardan biri digerini 

ii;ermez. Sozgeli§i, Hareket ile Sukunet Idealari 'yan yana' 

bir ili§kide durduklarindan birbirlerini ii;ermezler. Ote 
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yandan Idealar, yukaridan a§agiya degru ili§kide dizilir

ler. Bir ba§ka deyi§le, bu,cins (genes) tlir (meres) ili§ki

sine kar§1l1k gelir. Soz kenusu ili§kide yukarida duran 

Idea alttakini ii;ermesine kar§1l1k,· alttaki pari;a Usttekini 

ii;ermez. Hayvan Ideasi ozde§liginden hit;bir §BY yitirmeden, 

insan, Dkliz, Arslan ve Ku§ gibi :i:dealarda f:irneklenebilir. 

Bu bakimdan Hayvan Ideasi yliklendigi diger Ideayla f:izde§ 

degildir. Platen 1 a gore, her varlik arasinda Ut; tUr ili§ki 

kurulabilir (1) Bir §BY ba§ka §eyle ayn1d1r ( f:izde§lik 

onermeleri). (2) Her §BY digerinden farkl1d1r (elumsuz 

onermeler). ( 3) Bir §BY ba9ka bir §eyle ne ayn1d1r ne de 

farkl1d1r (pari;a blitlin ili§kisi). Platen, idealar 

arasindaki ili§kileri incelerken aralarinda mantiki;a bir 

ayrim gozetmemi§, her tlir ili§kiyi ayni anlamda yerumlam1§

t1r. 

Idealar arasindaki ili§kiler ozne ile yliklem ara

sindaki ili§kiye indirgenebilir mi? Cornford'un da belirt

mi§ oldugu gibi, Idealar arasindaki kar§1l1kl1 baglantilar, 

ozne yUklem ili§kisinden farkli bir gorlinUme sahiptir (45). 

Iki Ideanin birbiriyle olan ili§kisinde, bag gorevini goren 

Ut;Uncli bir unsur yoktur. Idealar arasindaki .ili§ki bir 

manada a§k ili§kisine benzer. Zira, ortada seven ile 

sevilen ki§iyi birbirine baglayan Ut;Uncu bir varlik yektur. 

Oysa, onermede yer al an ozne ile yUklem ( isim ile fiil) 

Ut;Uncli bir unsurla birbirine baglanir. Dzne ile yUklem 

onermede ya 11 var-dir 11 ter imi yle biraraya getirilir ya da 
11 var-degildir 11 terimiyle birbirlerinden ayr1l1r. Platen 

ozne, yliklem ve bag ( kapula) terimlerini, Aristeteles .anla

minda (onermeler 16A15-20) inceleme konusu yapmami§ olmasi

na ve isim ile f iilden elu§mU§ onermeleri f:irnek olarak al-

masina ragmen 7 onermeyi kuran 

kavrami§tir. Platon'un amaci, 

temel birimlerin mant1g1n1 

Aristoteles 1 te oldugu gibi 

ifadelerin mantiki;a i;ozUmlemesini yapmak 

melerin varolu§ imkanlari dilbilgisi 

varlik bilgisi ai;1s1ndan ai;iklamaya 

degildi. 0, f:iner

ai;1s1ndan degil, 

i;al1§m1§t1r. Bu 
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bak1mdan, Platen'da ozne, yUklem ve bag terimlerini kulla

n1rken Aristeteles'in terimbilgisinden hareket etmekle 

birlikte, soz kenusu terimleri ozel bir dikkatle kullanmak 

gerektigini kabul ediyeruz. 

idealar1n kendi aralar1ndaki ili§kilerde ertaya bag 

gorevi goren UgUncU bir unsur,g1kmad1g1na gore, iki ideanin 

ili§kisini degru elarak temsil eden onermede ertaya i;ikan 

"var-dir" teriminin varelu§unu Platen 1 da nasil 

ag1klayabiliriz? · Platen, "var-dir" ve 11 var-degildir 11 

terimlerinin anlam1n1 kavrami§ m1d1r? Ilkin, Platen'un, 

"einai 11 fiilinin varelu§sal (existential) ve yUklemsel yan

lar1n1 bilini;li olmasa da, birbir.inden ayirdettigi belir

tilmelidir (46). 11 Einai 11 fiili Platen 1 da varelu§ anlam1nda 

Varlik Ideas1na kar§1l1k gelmek Uzere kullan1lm1§t1r. Bu 

bak1mdan, 11 Einai 11 fiilinin Platen'da onerme di§inda temsil 

ettigi bir Ideas1, yani anlam1 vard1r; 11 varelmak 11 anlam1n

daki "einai 11 fiilinin kar§1l1k geldigi Idea 'Varlik 1 (on, 

ousia) Ideas1d1r. Asil sorun, Platon 1 un "einai 11 fiilini 

kullani§ bigiminde degil, 11 es tin 11 ( var-dir) teriminin 

kullan1l1§1nda ortaya i;1kar. Dyleyse Platon "estin" (var

d1r) fiilini hangi anlamlarda kullanm1§t1r? 

Platen, dogrudan dogruya "Es tin 11 teriminin anlami 

§Udur 11 bigiminde ifadeler kurmam1§t1r (47). Fakat, yorumcu

lar1n bUyUk i;agunlugu Platon'un 11 estin" (var-d1r) teriminin 

yUklem yonU ile ozde§lik yonUnU birbirinden ay1rdetmi§ ol

dugunda birle§irler (48). Platen, "var-d1r" teriminin bu 

ikili anlam1n1 ay1rdedememi9 olsaydi (Sofist 256A), "gei; 

ogrenenlerin 11 ileri sUrdUgU "insan insand1r 11 , "iyi iyidir" 

tUrUnden ozde§lik onermelerine kar§i, 11 ins an hayvandir 11 , 

11 insan iyidir" bii;imindeki yUklemsel onermeleri de ileri 

sUremezdi (49). Platon'un gorU§Unde, daha once de belirtti

gimiz gibi, "Insan hayvand1r" onermesinde gei;en iki terim 

birbiriyle ozde§lik ili§kisinde degildir. Her tUrlU ozne

yUklem ili§kisini iki ayri varl1g1n ozde§le§tirilmesi 
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alarak goren "geg ogrenenler 11
, yUklem onermelerinin varalu§ 

mant1g1n1 kavrayamam1§lard1r. Platen, "Insan insand1r" ve 
11 Insan ak1ll1d1r" onermelerinde 11 var-d1r" (es tin) terimini 

birbirinden farkl1 anlamlarda kullanm1§t1r. Fakat Platen 

felsefesinde "var-d1r 11 ve "var-degildir 11 terimlerinin anla

m1, onerme dOzlemi d1§1nda dilbilgisi unsuru alarak ara§

t1rma kanusu yap1lmam1§t1r. Inceledigimiz kadar1yla, Platen 

alumlu dagru onermelerin kurulu§ imkan1n1 veren "var-d1r 11 

terimi Idealar aras1ndaki pay alma ve kat1lma ili9kisine 

kar§1l1k gelir. Platan 1 un ogretisinde, 11 var-d1r 11 terimi 

Cornford 1 un da belirttigi Uzere, sadece dilbilgisi ayunu 

almay1p (50) Idealar aras1ndaki ezeli ve ebedi 

baglant1lar1n dildeki 2arunlu tezahUrUdOr. 11 Var-d1r 11 

fiiliyle kurulmu§ her alumlu dagru onerme Idealar aras1nda 

varalan pay alma ve kat1lma ili§kilerini dile getirir. 

Artik, Pl a tan 1 da 11 var-degil" (auk es ti) teriminin 

gegtigi alumsuz onermelerin nas1l temellendirildigini 

alumsuz ve 

a~1klamakt1r. 

ge~ebiliriz. "Safist" dialagunun as1l amaci, 

yanl1§ onermelerin varalu§ mant1g1n1 

Bu kism1n hemen ba91nda belirttigimiz gibi, 

Platon 1 un doneminde Parmenides 1 in "varalmayanin varl1g1 

yaktur 11 (auk es tin einai ta me an) gorO§OnU benimseyen 

Safistler, 11 varalmayan1 soylemek, higligi (anlams1z1) soy

lemektir" (ta· me an legein, meden legein) hUkmUnU tart1§ma

s1z kabul etmi§lerdir. Safist lere gore, varolmayani soyle

mek ( legein ta me an) anlams1z alan1 dile getirmektir. Bu 

bak1mdan, "Hareket var-degildir" yahut 11 Hareket Sukunet 

degildir" bigimindeki alumsuz onermelerin imkans1z 

aldugunu, gOnkO alumsuz onermelerin varalmayan1 dile getir

meye ~al1§t1g1n1 dU§UnOyarlard1. Onlar ag1s1ndan varalmaya

ni (ta me an) soylemek isteyen her onerme anlams1zd1r. 

Platen alumsuz onermeler ile yanli§ onermelerin varalu§unu 

kan1tlamak amaciyla, varalmayan1n belirli bir anlamda 

mevcud aldugunu artaya kaymak istemi9tir. Bir ba§ka deyi9le 

Platen, alumsuz onermelerin, varalu§unu alumsuz algular 

Ozerinde kurmaya gal19m19t1r. Platan 1 un gorO§O a~1s1ndan 
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"var-degildir" teriminin anlami, varalmayanin yahut varal

mayan algularin varl1g1 ac;1klanmad1kc;a, artaya c;1kar1lamaz. 

Safistlerin i..izerinde en c;ak aynaklari kavram "ta me 

an" dir. Dnlarin gori..i§i..inde "ta me an" hic;likten ba§ka bir 

§BY degildir (51). "Ta me an"u soylemeye c;ali§mak hic;ligi 

di le getirmektir. Platen, "ta me an" kavram1n1n her zaman 

hic;lige kar§1l1k gelmedigini, belirli bir varolu§a sahip 

aldugunu gostermek amaciyla, Parmenides'in : 

Varalmayani asla varalarak di..i
§i..inemezsin. Uzak tut di..i§i..inceni 
bu yalu ara§tirmaktan. 

gori..i§i..iyle hesapla§maya giri§mi§tir. "Safist" dialagunda 

"Baba Parmenides 1 in gori..i§i..ini..i c;i..iri..itmek isteyen Eleali yaban

ci, "ta me an "un Parmenides tarafindan belirli bir varliga 

i§aret ediyarmu§ gibi kullan1ld1g1na dikkat c;eker. Eleali, 

ilkin "ta me on" ile mutlak yokluk, hic;lik anlami gelen "to 

medamas on"u birbirinden ay1r1r: 

Cak 1y1, §imdi sayle bana, 
mutlak yaklugu herhangi bir 
§Bkilde i fade edebilir miyiz? 
( Allakhre dran tauta. Kai moi 
lege ta medamas an talmamen 
pau phthegges thai;) 
SDFIST 237B 

Elealiya gore, mutlak yakluk hakkinda hic;bir §ekilde konu

§amayiz. Di..i§i..ini..ilebilir bir nesne (en ti) 
1 

olmadikc;a, di..i§i..in

mek ve kanuqmak imkans1zd1r. "Ta medamos an" hakkinda 

hic;bir di..i§i..inceyi yahut ifadeyi ileri si..iremeyiz. Mutlak an

lamda yakluk var degildir (ta medamas an auk esti). 

Platan'un gori..i§i..inde, kendisine ili§kin di..i§i..incelere sahip 

aldugumuz her §eyin (en ti), belirli anlamda varl1g1 olma

l1d1r. Platon, "ta medamas an" hakkinda hic;bir di..i§i..inceye ve 

bilgiye sahip alamayacag1m1z1 kabul etmi§tir (52). Bu 
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bak1mdan, "Safist" dialagu yaklugu degil, belirli bir an

lamda bir varl1g1, kar§1l1k geldigi nesnesi clan varalmaya

n1n (ta me an) varl1g1n1 tart1§ma kanusu yapm1§t1r. 

Platen' un amac1, varalmayan1n belirli bir anlamda 

varaldugunu kan1tlamakt1r. Platan'a gare, hig kimse "degil" 

terimini kullanarak bir varl1g1 yak saya~az. Dyleyse ~arun, 

"x-vat-degildir" ifadesinin m~nt1g1n1 ag1ga g1karmak ve x

almayan, x den ba§ka clan nesnelerin varalu§unu artaya 

kaymakta yatmaktad1r. 11 Var-d1r" fiili belirli bir ili§kiye, 

bir varl1ga kar§1l1k geldigine gare, "var-degildir~ ne tUr

den bir varalmayana kar§1l1k gelir. 11 i§te degillenmenin 

s1rr1 : Nesnelerin nas1l varaldugunu degil, nas1l varalma

d1g1n1 s6yleyebilmek" ( *). Platen varalmayan1n varl1g1n1, 

"Baba Parmenides "in g6rU§lerine kar§1 g1kma cUretini gas

tererek kan1tlamak istemi§tir. 

Dyleyse sadece, tarti§m1§ alma
y1 ve sazcUklerle aynamay1 bir 
kenara birakarak dinleyicileri
mizden birine "ta men an" ad1n1 
hangi nesneye verebilecegini 
sararak bu ad1 uygulad1g1 
nesneyi bize nas1l tasvir ede
cegini agrenelim. 
SDFtST 337C 

Platen' a gare varalmayan (ta me an) yaks a, anun hakk1nda 

higbir §ekilde "varalmayan §Udur" bigiminde i fadeler dile 

getiremeyiz. Fakat, varalmayan hakk1nda kanu§urken, ana bir 

varl1k . yUklemleyerek "varalmayan saylenemez aland1r 

( einai)" i fadelerini alu§turabiliyaruz ( Safist 228E). Dys a: 

"Varalmayan" ad1n1 herhangi bir 
varl1ga atfedmenin imkans1z al
dugu gak ag1kt1r (All' aun tau
ta ge delan, ati tan antan epi 
ti ta me an ais teen) 
SDFtST 237C 

(*) L.Wittgenstein, ~ate Backs 3DE 
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Platen 1 un gorU§Unde, ancak bir varlik ba§ka birine 

yUklemlenebildiginden, varolmayan hakkinda .dile getirdigi-

miz ifadelerin yUklenebilecegi varl1g1n 

bakimdan varolmayanin belirli bir 

gereklidir. l;UnkU varolmayan bir §BY, 

yandir : 

olmasi gerekir. Bu 

varl1g1 olmasi 

hakkinda konu§ulma-

Herhangi bir §eyi dile getire
meyen, zorunlu ve mutlak olarak 
higbir §eyi soyleyemez san1r1m. 
(To de me ti legonta anankaio
taton hos eoike, pantapasi me
den legein) ... Biri bir §BY soy
lUyorsa, higbir §eyi di le ge
tirmedigini kabul edemeyiz. Ki
saca, varolmayani sozle ifade 
etmeyi deneyen bir §eyi bildir
mek istemiyor· mu? 
SDFIST 237E 

Platon felsefesinde varolmayanin olmad1g1n1 soyleyen ki§i, 

belirli bir anlamda onun hakkinda bir dU§Unceye sahiptir. 

Dile getirilen her §BY, belirli bir varliga sahip olmak 

zorundadir. Platon'un gozUnde varolmayanin varolmad1g1n1 

soylemek geli§kiye dU§mek anlamina gelir (Sofist 2380). 

Pl a ton' a gore, sadece varolan varliklara 11 §U 11
, "herhangi 11

, 

"bir" gibi yUklemler yUklenebilir. l;UnkU: 

Sadece, varolan bir §eye ba§ka 
bir varlik atfedilebilir, degil 
mi? (To men anti pou prosgenoit 
an ti to onton heteron;) ... Fa
kat, herhangi bir varl1g1n 
yokluga yUklenebilecegini soy
leyemeyiz. (Me anti de ti ton 
onton· ara prosgignesthai pheso
men dunaton eina~) 
SDFIST 238A 

Varolmayandan soz ederken ona bir varlik atfederiz. 

Platen 1 un gozUnde bir nesnenin (en ti) varolmad1g1n1 soy

lemek onun hakkinda belirli bir bilgi sahibi olmak anlamina 

(*) Wittgenstein NB 3DE 
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gelir. Madem, varalmayanin §U yahut bu §BY aldugunu iler i 

sOrOyaruz, o halde onun belirli bir varolu9u bulundugunu 

kabul ediyaruz demektir. "Parmenides" dialagunda varalmaya

nin varligini kanitlamak amaciyla, ayni akil yOrOtme kulla

n1lm1§tir (1608-161 A) 1 A' nin varalmad1g1n1 ileri suren 

ki9i, 

ba9ka 

dir. 

ki9i, 

1 A1 nin belirli bir bilgisine sahip olmal1d1r ve A'nin 

§eylerden f arkli ozellikleri ta91d1g1n1 kabul etmeli

Sozgeli9 i, "Pegasus yo~tur" onermesini ileri suren 

Pegasus olmayan bOtun nesnelerden farkli olan bir 

geyi kastettiginden ve onun hakkinda belirli bir bilgisi 

aldugundan, onermesi yanli 9t1r. Platen, "varalmayan hak

kinda kanu9amazs1n1z" gorLl§Onu Parmenides 1 in kendi silahi 

olan "Hakkinda kanu9ulan her §BY varliga sahiptir" goru

§Llyle vurmu9tur. Platon felsefesinde varolmayanin varalma

digi mantikr;a kanitlanamaz bir gorO§ olarak kabul edilmi§

tir. 

Platon, "to medamos on" ile "to me on" arasindaki 

ayrimdan yola gikarak, Parmenides 1 in "to me on" gorU9unU 

r;Orutm09tur (53). Platon' da 11 to me on" (varolmayan) hir;lik 

anlamina gelmedigine gore, ne turden bir varolu9a sahip

tir? Platon ag1s1ndan varolmayanin belirli anlamda varoldu

gu gosterilebilirse, olumsuz ile yanl19 onermelerin de var

olu9 §artlari temellendirilmi§ olacaktir. Varolmayanin 

varl1g1 ortaya konduguna gore, sira §imdi olumsuz olgularin 

varl1g1n1 gostermeye gelmi§tir. 

VABANCI Kendimizi savunurken, Baba 
Parmenides'in ogretisini sorgu
lamak ve varolmayanin hangi ba
kimlardan varoldugunu, varola
nin da hangi yonlerden varolma
d1g1n1 zorunlu olarak gosterme
miz gerekecek. 
SOFiST 2410 

Platon, olumsuz onermelerin ve "var degildir 11 teri

minin anlam1n1 aydinlatmak amaciyla, varolmayanin varolu9u

nu idealar arasindaki ili§kileri devreye sokarak 
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temellendirmek istemi§tir. Ekanamik bir tutumla hareket 

eden Platen, tart1§maya en onemli cinslerden (megista gene) 

be§iyle devem etmek istemi§tir. Bu bak1mdan soz kanusu 

cinsler Platen 1 da en yUksek al an ilk be§ cins deg.il onemli 

olanlardan baz1lar1d1r (54) 

Ara§t1rmam1za, bUtUn cinsleri 
tarti§arak degil, cinslerden en 
onemlileri aldugunu dU~UndUkle
rimizle devam edelim. Once soze 
konu clan cinslerin her birinin 
oz yap1s1n1, sanra birbirleriy
le birlegebilme ozelliklerini 
gozden gei;irelim. Dolay1s1yla, 
varelan ile varolmayanin daga
s1n1 bUtUn ayd1nl1g1yla kavra
maya gUcUmUz yetmese bile, hii; 
degilse ara§t1rmam1z1n elverdi
gi oli;Ude en iyisini yaparak 
varalan ile varalmayana dair 
bir ai;iklama getirebiliriz. 
Varalmayan1n geri;ekten varaldu
gunu soyleyip soyleyemeyecegi
mizi buradan zarars1zca kurtu
lup kurtulamayacag1m1z1 ogren
mi§ olacag1z. 
SDFIST 254C-D 

Platen, soz kanusu be§ cinsin (Idean1n) aralar1ndaki bir

lei,;ime ve ayr1lma ili§kilerini inceleyerek varolan1n hangi 

anlamda varalmad1g1n1 ve varalmayan1n da hangi anlamda var

oldugunu gostermeye i;al1§1r. Platan'un tart1§ffi1§ aldugu Ha

reket, Sukunet, Varl1k, Ayn1l1k (tauten) ve Farkl1l1k 

(heteran) Idealar1n1n her biri geri;ek varalu§a sahiptirler 

ve birbirlerine indirgenemezler. Platen, Farkl1l1k Ideas1 

ile varalmayan1n varl1g1n1 ve alumsuz algular1 §U bii;imde 

at;1klanm1§t:i.r. Hareket varlik tablosunda yer alan geri;ek 

bir cinsdir ve Varlikla ayn1d1r, Varlikta belirli bir pay1 

vardir. Fakat Hareket, Varl1kla ozde§ degildir, Varl1ktan 

farkl1 alandir. Platen' a gore " ... den farkli clan", 

onermede "var-degildir" terimiyle temsil edilen ili§kiye 

kari,;iil1k gelir. Bu akil yUiUtmeyi §U bii;imde §ematize 

edebiliriz : 
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V A R L I K 

;ff ff ff ff ff ff f 
Hareket /Hareket degil 

II/II/Ill/II/I 

Platon'un, varlik tablosunda Hareket-olmayanin 

kar§1l1k geldigi yer, Varl1g1n, Hareket' den ba§ka oldugu 

yerdir. Hareket-olmayan bir yoklugu yahut hareketin kar91t1 

clan bir varliga degil, Hareketten farkli clan §Bylere te

kabUl eder. Ayni §ekilde, Varlik ile Farkli Idealari birbi

rine kat1ld1klar1ndan meydana i;ikan Varliktan farkli clan 

§BY, higlik degil, varolmayandir. Platen 1 un, be§li evre

ninde varolmayan, Varlik Ideasindan ba§ka clan Idealara 

kar§1l1k gelir : 

Sadece Harekette degil, biJtUn 
cinslerde varolmayanin· --bulon
mas1 kai;1n1lmazd1r. Geri;ekten 
de, bUtUn cinslerde bulunan 
Farkl1n1n dogas1, cinslerin 
her birini Varliktan ay1r1r, 
dolay1s1yla varolmayan kilar. 
Bu bakimdan ( ... farkli olduk
larindan) bunlara varolmayan, 
varliklardan pay alanlara da 
varolan diyecegiz. 
SOFIST 2560-E 

Platen 'da varolmayan, Varlik ve Farklilik Idealar1n1n bira

raya gelmesinden meydana i;ikar (SS). Bu bakimdan, 

varolmayan iki ayri Ideadan pay alan geri;ek bir varliktir 

(56) : 

Varolmayan hakkinda konu§dugu
muzda, varligin kar§iti clan 
bir §eyi degil ( hii;lik), var
liktan farkli olan bir §eyi 
kassfedi~oraz 
SOFIST 257B 
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Platon'un dU§Unce dUnyas1nda varolmayan iki anlama 

gelir : (1) Varl1ga kar§it olan hic;lik yahut mutlak yokluk; 

bu anlamda, varolmayan1n Idealar dUnyas1nda yeri yoktur. 

(2) Varl1ktan farkl1 clan. Bu anlamda, varolmayan, Idealar 

dUnyas1nda yer al1r ve olumsuz onermelerin dile getirdigi 

alumsuz algulara tekabul eder. Platen, birinci anlamdaki 

varalan1, hakk1nda kanu§ulamaz alarak bir kenara 

b1rakm1§t1r 

Varalmayan1n varaldugunu ortaya 
kaymakla, varl1g1n kar§1t1 clan 
§eyi Iddia ettigimiz san1lmas1n 
Varl1g1n bilinen kar§1t1n1 
tart1§rnam1z1n d1s;1na atal1 c;ok 
al du. Dnun varalup olmad1g1n1, 
bilinir yahut bilinemez aldugu
nu tart1s;mak bizi ilgilendirmi
yar. 
SDFIST 258E 

Platen, degillemenin ( apaphasis) mant1g1n1 Farkli 

Olanla temellendirir. Platon'a gore Farkl1l1k Ideas1 alma

saydi, varl1k "bir" alarak kal1rd1. Cte yandan, Farkl1l1k, 

tUmuyle Varlik Ideas1n1n ic;erisine yay1lm1s; alsayd1, mutlak 

yakluk, hic;lik artaya c;1kard1 ( Sofist 257A). Varolmayan1n 

farkl1l1k anlam1nda varaldugu gosterildikten sonra, s1ra 

alumsuz onermelerin temsil ettigi alumsuz olgularin varl1-

g1n1 temellendirmeye gelecektir. Platen "Guzel-degil" 

(guzel almayan), 11 K1rm1z1-degil" (k1rm1z1 almayan) ifade

lerinin is;aret ettigi varalmayan algular1, Farkli-Dlanla 

ac;1klamaya c;ali§mi§tir. 

11 Guzel-degil", dedigimizde, gU
zelden farkli clan bir varala
n1 kasdederiz. 
SDFIST 257E 

11 Guzel-degil" ifadesinin temsil ettigi 

lani, guzel kadar gerc;ek bir varalu§a 

guzel-almayan vara

sahiptir. Platen' a 

kar§1t1 clan bir gore, "guzel-degil" if~desi guzelin 
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varliga yahut varliklara i§aret eder. Platen'un varlik 

tablesunda 11 X-degil" ifadesi X-elmayan elumsuz elgulara 

kar91l1k gelir. Dlumsuz degru onermeler varlik tablesundaki 

elumsuz elgulara tekablil eder. "X-degil" ifadesi varlik 

tablesundaki X-den farkli elanlara i§aret eder : 

I; I; I; 9 91; I; I; 91; I; I; 
///0//// 
Ill x /Ill 
Ill Ill/ 
//X-deqil/// 

a) 11 X-dir 11
• ifadesi • e tekablil eder. 

b) "X-de§ildir" ifadesi a e tekabOl eder 

Platen'un dli§Unce dlinyasinda "X-deglidir'' ifadesinin temsil 

ettigi varliklar en az iki cinsin biraraya gelmesinden 

elu9mu§tur. Sozgeli§i, glizel-elmayan, gUzel cinsi ile 

Farkli cinsinin birbirine katilmasiyla ertaya gikar (57). 

Platen 1 un gorU9Unde 11 var-degildir 11 ifadesinin anla

m1n1 idealar arasindaki 11 ••• den farklidir 11 ili§kisi verir. 

Bu bakimdan, degru elumsuz onermeler, idealar arasindaki 

ayr1l1g1, birbirine kat1lmam19 elmayi dile getirirler. 

Demek, elumsuz onermeler idealar arasindaki ebedi ayr1l1k

lar1 ifade eder. 11 Hareket, Sukunet degildir 11 onermesi 

Platen'un gozlinde 11 Hareket, Sukunetden farkli eland1r 11 

bigiminde yerumlanmi§tir. Platen' da varelmayan, iki idea 

arasindaki farkl1l1k ili9kisinde ertaya gikar. Dyleyse 

onermeler, belli anlamda varelmayan §Byler Uzerine bir 

dli§Unceyi dile getirebilir. 11 Var-degildir 11 teriminin anla

m1n1 veren Farklilik ideas1d1r. Platen' da 11 Var-degildir 11 , 

11 
••• den farklidir", 11 boyle elmayand1r 11 anlamlarina gelir. 

Dlumlu onermelerde gegen 11 var-d1r 11 terimi de, Varlik idea

s1n1 degil, Ayn1l1k ideasini temsil eder. Dlumlu onermeler, 

idealar arasindaki ebedi birlikteligi anlatirlar. "Var-d1r 11 

t er i mi , 11 • • • i 1 e a y n 1d1 r 11 an 1 am 1 n dad 1 r . Hem e 1 u m.l u hem de 
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olumsuz onermeler varolan olgu durumlarina kar§1l1k gelir. 

Dlumlu onermenin dogrulugu, birbirine katilan Idealarin 

ili§kisini "var-dir" terimiyle ifade etmesine bagl1d1r. 

Dlumsuz onermelerin dagrulugu da, Idealar arasindaki ebedi 

ayr1l1klar "var-degildir" terimiyle ifade etmesini gerekti

rir. Sonui; alarak, Platen, Sofistlerin, varolmayanin, dile 

getirilemeyecegi gorU§UnU, varalan ile varolmayanin varl1-

g1n1 kanitlayarak, kisaca al~mlu ve olumsuz olgularin var

l1g1n1 gostererek i;UrUtmU§tUr (Sofist 259A-8). 

VABANCI 

THEAITETDS 
VABANCI 

THEAITETOS 
VABANCI 

THEAITETDS 
VABANCI 

Fark ettin mi, Parmenides 1 e 
meydan okuyarak, onun a§1lmas1; 
ni yasaklad1g1 s1n1rlar1 a9t1k. 
Ne demek istiyorsun? 
Ara§t1rmam1z1, bize yasaklad1g1 
s1n1rlar1n d1§1na yayarak, onun 
soylediklerinden daha fazlas1n1 
gosterdik. 
Nasil? 
0 §Dyle dememi§ miydi: 
Varolmayani asla varolarak dU-
9Unemezsin. Uzak tut dU§Unceni 
bu yolu ara9t1rmaktan. 
Evet boyle soylemi§ti. 
Fakat biz, sadece varalmayanin 
varaldugunu gostermekle kalma
dik, ayn1 zamanda varolmayan 
cinsinin asil dogas1n1 ai;1kla
d1k. Farkli-olanin belirli bir 
varolu§a sahip oldugunu ve var
olanlarin hepsine yay1ld1g1n1 
ai;iga i;1kard1k. Farkl1-olan1n 
varolanla kar91 tlik ii;erisinde 
bulunan her pari;as1n1 da ger
i;ekte tam olarak "varolmayan" 
diye nitelendirdik. 
SOFIST 258E 
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3) PLATON'DA VANLI§ HNERME SORUNU 

Parmenides 'in "Varalmayan1 dile getiremezsiniz ve 

dile getirilen her §ey vardir" .. gBr090nO benimseyen Saf istler, 

bOtOn onermeleri alumlu ve dagru alarak kabul etmi9lerdir. 

Dnlar ic;in, yap1s1nda "var-degildir" terimini ta91yan her 

onerme, varalmayan1 dile getirmeye c;al19an ba§ seslerden 

( psaphein) ba9ka bir §ey degildir. Varalmayan1 di le 

getirmek (ta ta me onta legein) anlamsiz alan1 soylemektir 

(ouden legein). Sofistler, onermenin anlam1 ile dagrulugunu 

birbirinden ayirdedemediklerinden, belirli bir anlami dile 

getiren her onermeyi dagru olarak tesbit etmi§lerdir. 

Kratylos' a gore, hie; kimse varolmayani dile getiremeyece

ginden, yanli§ konu9mak imkans1zd1r, bu nedenle bir onerme 

ya dogrudur ya da anlams1zd1r. Sofist Euthydemas'un belirt

tigi Ozere, bir §eyi soylemek, varolani dile getirmek (to 

an legein kai to onta) anlamina geldiginden, varalani dile 

getiren her onerme, dagruyu i fade eder ( Euthydemas 283E). 

Dnlar, dagruluk ve yanl19l1g1n dil ve dO§Oncedeki birle9-

tirmede ( symploke) artaya c;1kt1g1n1 kavrayamad1klar1ndan, 

dagruluk ve yanl1§l1g1n olgularda aldugunu dO§OnmO§lerdir. 

Dogru onermelerin anlam1n1n kar91l1k geldigi varalanlari, 

dagru algular olarak yorumlam19lard1r (58). Dnlarin ac;1s1n

dan "varolmayan" diye bir §ey varalmad1g1 ic;in yanli§ 

onermelerin anlam1n1n kar§ilik gelebilecegi, yanl1§ algular 

yoktur. Yanli§ olgu di ye bir §ey soz kanusu olmad1g1na 

gore, yanl19 onerme anlams1zd1r, ba§ sesten ibarettir. 

~al1§mam1z1n bu k1sm1nda Platon' un yanl19 onerme 

sarunu ile yanli§ olgu meselesini nasil bir sanuca baglad1-

g1n1 inceleme konusu yapacagiz. Platen, her iki sarunu da 

varalmayanin ikinci anlamiyla, yani farkl1l1kla c;ozOmlemeye 
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i;alJ.§mJ.§tir. Platon 1 un gf:irU§Unde, dU§Uncenin dogruluk. de

geri ile ifadenin dogruluk degeri arasinda bir fark 

gazetilmediginden, biz burada sadece ifadelerde yahut f:iner

melerde ortaya gikan yanl1§l1g1 ele alacagiz. Platon, 

"Euthydemos" ve "Kratylos" dialoglarindan i tibaren yanli§ 

i::inermelerin varolu§ mant1g1n1 ara9t1rm1§, ancak kesin bir 

sonuca ula9amam19t1r. "Euthyd,emos" ( 284C) dialogunda, "her 

f:inerme varolani dile geti~digi 1g1n dogrudur" garU§Une 

kar91 gikan Ktesippos, yanl19 konu9malar1n da varolanlardan 

soz ettigini, varolanlari olduklari gibi dile getiremedi

gini (ta on ta men tropon tina legei, oi mentoi hos ge ek

hei) belirtmi9tir. "Euthydemos"da yanli§ onermelerin varl1-

g1 sf:iz konusu yap1lm19 olmas1na ragmen, varolmayan kavrami 

gUndeme sokulmamJ.§ oldugundan, ·"oldugu gibi" ile 

"olmad1klar1 gibi" arasindaki fark belirsiz olarak b1rak1l

m1§t1r (59). Ayni konu "Kratylos" dialogunda tekrar tarti§

ma konusu yap1larak her f:inermenin dogru olmad1g1, yanli§ 

i::inermelerin de soz konusu oldugu iddia edilmi§tir. Sokrates 

dialogda dogru ve yanl1§ f:inermeleri §U qekilde tan1mlar : 

(a) Dogru i::inerme (logos alethes) , varolanlar 1 olduklar 1 

gibi di le getirir (hos ant a on ta lege hos estin). ( b) 

VanlJ.§ onerme (logos pseudos), varolanlari olmad1klar1 gibi 

ifade eder (hos d'an has auk estin). Hern "Euthydernos" hem 

de "Kra.ty las" dialogunda ortaya konmu§ olan tan1m deneme

leri, "Sofist" de derinlemesine incelenerek geli§tirilecek-

tir. · 

Platon 1 un gf:iztinde varolmayan konusunu aydinlatma-

d1kga, yanl1§ f:inerrne sorununu gozmek imkans1zd1r. 

Sofistlere gore, v~rolanlar1 olmad1klar1 gibi sayleyemeyiz; 

gUnkU olmayan bir §eyi ifade etmek, anlams1z olan1 dile ge

tirmektir. Platon, varolmayan §eyleri dile getirmek, yanl1§ 

i fadelerin olabilecegini gf:isterebilmek ena:iyla varolrrayaru.n varli

gini iddia etmenin ve Parmenides 1 in UnlU gorU§Une kar§J. 

gikmanin kaginilmaz oldugnu gf:irmU§ttir (Sofist 236E-

337A). Platon dU§Uncesinde yanli9l1k, varolanlar1 
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varolmayanlari da varolan §Byler olarak d090nmek ve ifade 

etmek oldugundan, varolan ile varolmayanin birbirine kar19-

t1klar1 ortaya konmadikga, sorunu gozmek imkans1zd1r 

Soylemek istedigim §BY §LI 
Kendi gor09lerimizi savunmak 
igin Baba Parmenides'in gor090-
nO tart19mak ye varolmayanin 
bir anlamda varoldugunu, varo
lanin da varolmad1g1n1 isbat 
etmek gerekiyor ( ... ) Bu 
isbatlama yap1lmad1kga, yanl19 
ifadelerden ve d090ncelerden 
soz agmak ( ... ) imkansiz olacak
tir. 
SOFIST 2410-E 

Platon, varolmayan kavram1n1n iki anlam1n1 ortaya 

gikararak varolmayanin higlik anlamina gelmedigini ve 

varolmayani dile getirmenin anlamsiz o1aru. soylemek olmad1-

gin1 tesbi t etmi9tir. Ge gen kisimda, varolmayanin 11 
•• den 

farkli olan 11 anlaminda varlik tablosundaki bOtOn cinslere 

yayild1g1n1 ve degilleme anlaminda varoldugunu (Sofist 2560-

2598) gosterdigimizden, bu konuya tekrar girmek istemiyo

ruz. Platon' a gore, Sofistin varolmayanin varl1g1n1 kabul 

etmesiyle sorun halledilmi§ olmuyor. ~OnkO, Sofist, varol

mayanin bazi cinslere kar19ip, baz1lar1yla da kar19mad1g1ni 

ileri sOrebilir. Ustelik, d090ncelere ve konu9malara kar19-

mad1g1n1 iddia ederek, d090nce ve konu9malar1n dogru oldu

gunu savunabilir. 

Varolmayanin da belirli bir 
cins olarak varlik tablosundaki 
bOtOn cinslere yay1ld1g1n1 gor
duk · ( ... ) ~imdi varolmayanin 
d090nce ile konu§maya kari91p 
kar19mad1g1n1 inceleyelim. 
( ... ) varolmayan d090nce ve ko
nu9maya kar19m1yorsa, d090nOlen 
ve soylenen her §BY dogru olma
l1d1r; kar191yorsa, yanl19 d0-
90nce ve konu9ma ortaya gi
kar. D090ncede oldugu kadar 
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kanu§mada da yanl1§l1g1 meydana 
g1karan varalmayan1 di.i§i.inmek 
yahut saylemektir. 
SOFIST 260B-C 

Platan, yanl1§l1g1n, varalmayan1 saylemek anlamina geldigi

ni kabul ettiginden, varalmayan1 dile getirmenin ne anlama 

geldigini ara§tirma kanusu kilm1§t1r. Olumsuz tinermelerin 

varalu§unu, kar§1l1k geldikleri alumsuz algularla agiklayan 

Platon'un yanli§ anermelerin varl1g1n1, Sofistlerin 'yanli§ 

olgular' 1yla temellendirecegini sanmak gocukca bir safl1k 

olacakt1r. Platen, yanl1§l1g1, yanl1§ olgularla degil, 

onermenin yap1s1ndan hareket ederek ag1klamaya gal1§m1§t1r. 

Bu nedenle, yaln1zca varolmayan1n varl1g1n1 artaya koymak 

yeterli degildir, tinemli olan, anun kanu§malara kar1§1p 

kar1§mad1g1n1 tesbit etmektir : 

Daha once varolmayan1n varl1ga 
kar1§t1g1n1 gtirdi.ik. Safi st ar
t1k bu cephede sava§amaz. Fakat 
baz1 §eylerin varalmayandan pay 
ald1g1n1, baz1lar1n1n da alma
d1g1n1 sayleyerek konu§ma ve 
di.ii;i.inmenin varalmayandan pay 
almad1g1n1 ileri sOrebilir 
( ... ) Kanu§ma ve dOi;i.incenin 
varolmayanda pay1 yoksa; varol
mayanla biraraya gelmezlerse, 
ortada yanl1§l1k diye bir §ey 
de stiz konusu olamaz. 
SOFIST 2600-E 

Platon felsefesinde bi.ltun varolanlara yay1lan cinslerden 

bir tanesi, varolmayan, Farkl1-0land1r (60). Sofistler var

olmayani higlik olarak dU§Unduklerinden, higbir §ekilde 

dile getirilemeye~egini savunmui;lardir. Bu nedenle de, nes

nelerden farkl1 olan i;eyi stiylemenin imkansiz oldugunu 

iddia etmi§lerdir 
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§imdi '5ofist 1 e yanl1§l1g1n hem 
konu§mada hem de dU§Unmede al
dugunu kan1tlayamay1z. ( ... ) §u 
halde, daha once soyledigimiz 
gibi, ilkin onerme ile hUkmUn 
varolmayanla bir ili9kisinin 
bulunup bulunmad1g1n1, her 
ikisinin de mutlak olarak dogru 
yahut yanl19 olup olmad1klar1n1 
inceleyelim. 
SOFIST 261B-C 

Platon'un 

idealar dUnyas1nda 

nu9an onermelerde 

bire9ik olgular1 

dU§Uncesinde, yanl1§l1k, algular yahut 

degil, soz konusu varl1klar hakk1nda ko

ortaya t;ikar. Bu at; id an, yanl1§l1k 

temsil eden onermelerdeki ozne-yUklem 

ili§kisinde kendini gosterir. Dnermeye Farkl1-Dlan1n kat1l

mas1 ne anlama gelir? Dogru onermeler, varolan olgular1 ve 

ili§kileri temsil ettigine gore, yanl19 onermeler, soylen

digi gibi1 varolmayan algular1 ve ili9kileri mi dile getiri

yor? 

Farkl1l1g1n onermede nas1l ortaya t;1kt1g1n1 incele

meden once, onermenin, Platon' da ne anlama geldigini kisa

ca tekrar gozden gei;irmek istiyoruz. Bir tinerme, her biri 

bag1ms1z anlama sahip iki ayri unsurdan alu9mu§ bir 

bUtUndUr (61). Dnerme, terimlerin "var-dir" ve "var-degil

dir" fiileriyle biraraya getirilmesinden olu§ur. Her 

tinerme, belirli bir konu hakk1ndad1r (peri tinos). 

Her onerme belirli bir konu 
hakk1ndad1r. Hakkinda konugtugu 
bir nesnesi olmayan onerme yok
tur. (Logan arrankaion-; :-hetan
per e, tinos einai logon, me de 
tinos adunatan) 
SOFIST 262E 

Her dU§Unenin bir konusu vardir 
dagil mi? (Kai men kai to dok
sasdomenon esti ti;) 
PHILEBOS 37A 
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Her onerme belirli bir konu hakkindaki bir bilgiyi yahut 

dU9Unceyi dile getirir. Bu ag1dan, bir onerme ister dogru 

isterse yanl19 olsun,varolan bir 9ey hakk1ndad1r(62). tiner

menin konusu ister tikel bir nesne isterse bir Idea olsun, 

varolan bir nesneye kar91l1k gelir. Bu nedenle, Pl a ton 1 un 

anlam ogretisinde ''eimdiki Fransa Kral1" hakkindaki onerme

lere yer yoktur. Demek, Platon'da varolmayan yahut Farkl1-

0lan onermenin konusuna katilmaz. Platen felsefesinde 

konusu varolmayan bir9eye kar§1l1k gelen onerme imkans1z

d1r. 

Platon'a gore varolan bir nesne hakkinda, ancak ona 

belirli ozellikler yahut yUklemler vererek konugulabilir. 

Belirli bir yUklem vererek varolan bir konu hakkinda dogru 

yahut yanl1§ olarak konu9abiliriz. Bu bak1mdan Platen' da 

anlaml1 clan her onerme dogru degil, dogru yahut yanl19 

olabilen her onerme anlaml1d1r 

tinermenin belirli bir ozelligi 
olmal1d1r, degil mi? (Oukoun 
kai poion eina auton einai 
dei;) 
SDFIST 262 

tinermenin ozelligi, onun dogru yahut yanli§ olabilmesidir. 

Platon'da her onermenin bir dagruluk degeri vard1r (63). ~u 

halde ne sadece isim (ozne) ne de sadece fiil (yuklem) tek 

ba9lar1na bir dagruluk degerine sahiptir. Dnermenin dagru

luk yahut yanl19l1g1 ozne ile yUklemin 11 var-d1r" veya "var

degildir" fiilleriyle birle9tirilmesinde ortaya gikar (64). 

Yanl19l1k ve dagruluk dU§Onceye 
kat1ld1g1ndan, onu sadece bir 
dU90nce degil, dagru yahut yan-
11~ dUgUnce yap1yor degil mi? 
PHILEBDS 37B-C 

Bir onermenin dogru yahut·yanl19 olmas1, bir konu hakkinda 

bir fikri dile getirmesine bagl1d1r. Bir konu Ozerinde 
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konu§maksa, terimlerin biraraya getirilmesiyle mOmkUn olur. 

Platon'da terimleri "var-dir" ve "var-degildir" fiilleriyle 

bir araya getirmedik~e, dogruluk ve yanli§lik ortaya 

~ikmaz. Vanl1§l1g1n olgularda, bulunmayip, dil ve dO§Oncede 

ortaya ~ikmas1n1n nedeni budur. Her onerme belirli bir konu 

hakkinda dogru yahut yanli§ olan bir fikri dile getirir : 

Her onermede ( ... ) tasdik ve 
inkar bulunur. (Kai men en lo
gois auto is men on. ( ... ) 
phasin te kai apophasin) 
SOFIST 263E 

Birkonu hakkinda bir yuklemi "var-dir" fiiliyle tasdik 

ederek "Elma Kirm1z1d1r" bi~iminde onermeler el de ederiz 

yahut da yOklemi inkar ederek "Elma Kirm1z1 Degildir" de-

riz. Platon'a gore belirli bir konu hakkindaki her 

tasdigin, "var-dir" terimiyle verilen her yOklemin dogru 

olabilmesi, dOnyadaki baton nesnelerin birbirinden pay al

mas1n1 gerektirir. Dte yandan, ayn1 §ekilde, "var-degildir" 

fiiliyle kurulan her onermenin dogru olmas1, nesnelerin 

birbirlerinden pay almamasiyla mOmkOn olur. Demek ister 

olumlu isterse olumsuz olsun, nesneler hakk1nda konu§an her 

onerme dogru degildir. 

Vanl1§l1g1n varolmasina sebep olan Farkl1l1k, 

oznede ortaya ~ikmad1g1na gore, nerede ortaya ~ikiyor, var

olmayan onermenin yUklemine mi kat1l1yor? Dnermedeki her 

yOklemin kar§1l1k geldigi birnesne var midir? Platon'un go

rU§Onde bir yOklem ister bir Ideaya, ister belirli tikel 

varolanlara kar91l1k gelsin, her durumda varolan bir nesne 

obegine yahut nesneye i§aret eder. Belirli bir anlamda, 

nesnesi olmayan bir yOklem yoktur. Her unsuru belirli 

nesnelere kar§1l1k gelen onerme dogru mudur? Sozgeli§i 

"ins an O~gendir" onermesinde, hem "ins an" hem de "U~gen w 

belirli nesneleri temsil eden terimler olu§masina ragmen, 

bu onermeyi dogru kilmaya yeterli degildir (65). "Insan 

O~gendir" onermesi yanli§ olduguna gore, Farkl1l1k onemenin 

neresinde ortaya ~ikmi§tir? 
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Platen' un anlam ogretisinde, Farkl1-0lan ozne ile 

yUklem aras1nda kurulan ili§kide artaya r;1kar. Yanl1§l1k 

yUklemin uygulanma s1n1rlar1nda kendini gosterir. Dnermenin 

dagruluk degeri, yUklemin uygulanma kanumuna bagl1d1r 

(66). 

VABANCI 

THEAITETOS 
VABANCI 

THEAITETOS 
VABANCI 

THEAITETOS 

VABANCI 
THEAiTETOS 
VABANCI 

THEAITETOS 

VABANCI 

THEAITETOS 
VABANCI 

THEAITETOS 

VABANCI 

gu halde, bir isim ve fiil (ka
nu, yUklem) arac1l1g1yla bir 
eylemi ve eylemi yapan1 bir 
araya getiren bir onerme kura
cag1m, sen de bana bu onermenin 
kanusunun ne hakk1nda aldugunu 
soyleyeceksin. 
Elimden geleni yapacagim. 
"Theai tetas aturuyar" onermesi 
yal1n bir onermedir, degil mi? 
Evet aldukr;a basit. 
0 halde, bu onerme ne hakk1nda
d1r' kiminle ilgilidir' soyler 
mis in? 
Ar;ikca benim hakk1mda, benimle 
ilgilidir. 
Va §U onermeye ne dersin? 
Hangisine? 
"gu an kendisiyle kanu§tugum 
Theaitetas ur;uyar" onermesine 
Herkes bu onermenin de benim 
hakk1mda aldugunu ve kanusunun 
da benle ilgili aldugunu kabul 
edecektir. 
Biraz once, her onermenin be
lirli bir ozellige sahip almas1 
gerektigini kabul etmi§tik. 
Ev et 
gimdi bu onermelerden her biri
ne nas1l bir azellik yUkleyebi
liriz? 
Bu onermelerden biri dagru, 
digeri yanl1§t1r (Tan men pse
ude pau, tan de alethe). 
Dagru clan senin hakk1nda var
alan §eyleri aldugu gibi sayle
yen onermedir. ( Legei de au tan 
ha men alethes ta anta has esti 
peri sou). 
SOFIST 263A-8 
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Platen, tekrar "Euthydemes 11 ( 284C) ile "Kra tyles 11 ( 385C) 

dialeglar1nda verdigi degru onerme tan1m1n1 gUndeme getir

mi§tir. Fakat §imdi, Platen 1 un elinde kenuyu ar;1klayacak 

iki kavram vard1r : Varelan ( 11 ••• ayn1 olan 11 ) ile varelmayan 

(" ... den farkl1 olan"). Ger;en kis1mda inceledigimiz Uzere, 

olgu dUnyas1ndaki nesneler birbirleriyle iki r;e§i t ili§ki 

ir;inde bulunur. Bir nesne ya diger nesnelerden pay al1r, 

baz1 azellikleri ta§ir ve belirli nesnelerle ayn1d1r; ya da 

ba§ka nesnelerden pay almaz, bazi ozelliklere sahip degil

dir ve belirli nesnelerden farkl1d1r. Sozgeli§i bir A nes

nesi a,b,c,d ozelliklerini ta§imasina ragmen, e,f ,g,h ozel

liklerini ta§imayabilir. Bu nesne hakkinda "A b dir", "A b 

ile ayn1d1r" yahut "A c degildir", "A c den farkl1d1r 11 

onermeleriyle oldugu gibi kenu§mU§ eluruz (67). Dnermeleri

miz olgular arasindaki varelan ili§kileri dile getirdigin

den, varela~ elgular1 oldugu gibi soylemi§tir (Sefist 

263B). Onermelerimizde ger;en terimler, nesnenin ili§kileri

ni temsil edecek §ekilde 11 var-d1r 11 ve 11 var-degildir 11 

fiilleriyle uygun olarak biraraya getirilmi§tir. Dnermenin 

degrulugu, nesnelerin ili9kisini degru elarak dile getirme

sine bagl1d1r. Degru onermede varelan, varolmayan olarak; 

varolmayan da varolan olarak temsil edilmez. 

Bir onerme varelanlari, varelmayan §Byler olarak 

nasil if ade eder? Sofist, "Theai tetes oturuyer" ( onerme 

dile getirildiginde oturuyorsa) degru onermesi 
1 Theai tios/oturma' olgular1n1 temsil ettigi halde, "Theai

tetes ur;uyor 11 onermesinin 'Theai tetes/ur;ma 1 elgular ina 

kar§1l1k gelmedigini ileri sUrerek, yanl1§l1g1 bir kez daha 

inkar eder. Sefist' e gore, onermenin kar91l1k geldigi bir 

olgu yo ks a anlamsizdir. Platen, Sofistin savunma hatt1n1, 

muhtemel olgular ile aktUel olgular1 birbirinden ayirdede

rek r;okertmi§tir. Platen'un dU§Uncesinde bUtUn onermeler 

aktUel olgulara kar§1l1k gelmez. "Theaitetes ur;uyor" yanli§ 

onermesi aktUel olan bir olguya degil, muhtemel biri elguya 

kar91l1k gelir. Muhtemel elgu, Idea dUnyas1n1n mantik 
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;er;evesinde nesneler arasinda kurulabilen her tOrlO ili§ki 

anlamina gelir. Yanli§ onermelerin kar§ilik geldigi olgula

rin ozellikleri nelerdir? AktOel olandan farkli olani 

soylemek ne anlama gelir? Yanli§ onerme hangi bi;imde var

olanlari, varolmayan; varolmayanlari da varolan §Byler 

olarak gosterebilir? "Antiphon kanatlidir" yanl1§ 

onermesinde, hangi varolan, varolmayan olarak gosterilmi§

tir? 'Antiphon' ile 'kanatl1 olmak' yak say1lmad1g1na gore, 

hangi unsur varolmayan olarak gosterilmi§tir. 

YABANCI 

THEAITETDS 
VA BANC I 

THEAITETDS 
YABANCI 

Yanli§ onerme varolan §eylerden 
farkl1 olana dile getirir (Ho 
de de pseudos hetara ton onton) 
Evet (Nai) 
Ba§ka §ekilde soyleyecek olur
sak, varolmayani varmi§ gibi 
soylemi§tir. (Ta me ont'ara hos 
onta legei). 
Evet, boyle yapar (Skhedon.) 
Dnerme ( " The a it e ta s u; u ya r " ) 
varolan §eyleri dile getirmesi
ne ragmen, senin hakkinda varo
lan §eylerden farkli olanlari 
soylUyor. 0 halde, daha once 
seyledigimiz gibi, varolan bir 
i;:ok §BY, ayn1 zamanda varolma
yan geyleri de kendinde tagir. 
( Dnton de ge on ta hetera peri 
sou. Palla men gar ephamen onta 
peri ekaston einai pou, poll a 
de ouk onta). 
SDFIST 2638 

Platen, artik "Kratylos" ve "Euthydemos" dialogla

rinda verilen yanli§ onerme tan1m1n1 geli§tirmeye haz1rd1r. 

Nesneleri olmad1g1 gibi soylemek (legein hos d'an hos auk 

estin), bir olguda varolmayan ili§kileri var gibi 

gostermektir. Plaion'un gorO§Onde her olgu, hem varolan hem 

varolmayan ili§kileri ta§ir. Sozgeli§i, bir insan hem ak1l

l1d1r, ak1ll1l1kla ayn1d1r; hem de O;gen degildir, O;genden 

f arkl1 olandir. "Her§ey (var 11 k) , hem varolanlar 1 hem de 

varolmayanlar1 kendinde ta§ir" (Polla men gar ephamen onta 

peri hekaston einai pou, polla de ouk onta). A nesnesi bir 
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yandan a,b,c,d'dir, diger yandan e,f ,g,h degildir. Hem (ARb] 

alumlu algusu, hem de [ AFg J alumsuz algusu sl::iz kanusudur. 

Olgular arasindaki birle§me (R) ve ayrilma (F) ili§kileri, 

l::inermelerin dagru yahut yanli§ almasindan bag1ms1zd1r. 

P la tan 1 a gore, hig kimse 11 A b degildir 11 yahut 11 A g dir" 

l::inermelerini ileri sUrerek, yeni algular yahut nesne 

ili§kileri meydana getiremez. 11 A b degildir 11 l::inermesi, 

varalan [ARb] ili§kisini, varalmayan bir ili§ki alarak gl::is

terdiginden yanl1§t1r. Vanli§ anerme, varalan ili§kileri 
11 var-degildir 11

, varalmayanlari da 11 var-d1r 11 terimiyle ifade 

eder. 11 Vanl1§ l::inerme varalan §eylerden farkli alani dile 

getirir 11 (Ha de de pseudos (logos) hetera ton onton). Van

li§ l::inerme ayni alani [ARb] farkli ("A b degildir"), farkli 

alani [ AFg] da ayni gibi ( 11 A g dir 11 ) gl::isterir. "Theai tetas 
-

uguyar 11 l::inermesinde Farkli-Dlan, sl::iz kanusu l::inermeye, kuru-

lan ili§kide kat1lm1§t1r. "Theaitetos uguyar 11 l::inermesi, 

varalmayani varalan olarak ifade etmi§tir. 11 Varalmayan1 

varmi§ gibi stiylemi§tir". (Ta me ont 1 ara hos onta legei) 
11 Theaitetos uguyor 11 l::inermesi, Theaitetas'a ait olmayan (ta 

me an) bir l::izelligi var gibi gostermi§, yani Theaitetas'un 

sahip oldugu l::izelliklerden farkli alani (hetera tan ontan) 

ifade etmi§tir (68). Vanli§ onerme, belirli bir kanu 

hakkinda 11 ayni 11 yerine 11 farkli11 alani yahut da varalani 

almayan diye ifade eden l::inermedir 

Sonug alarak, senin hakkinda 
ayni alani farkli, varalmayani 
da vaalan alarak dile getiren 
isim ve fiilden alu§an l::inerme 
yanli§tir. (Peri de sou 
legamena, legomena mentai tha
tera has ta auta kai me anta 
has anta, panta pasin eaiken he 
toiaute sunthesis ek te 
rhematan gignemene kai anamatan 
antes te kai alethos gignesthai 
lagas pseudes.) 
SOFIST 2630 
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Platon'un anlam agretisinde dogruluk Ve yanl1§l1k, 

yUklemin uygulama s1n1r1nda ortaya ~ikar. Bir nesneye pay 

almad1g1 Idealar1n ad1n1 yuklemek, saz konusu nesnede 

varolmayan azellikleri, varolan qeyler olarak gastermek an

lam1na gelir. Idea dunyas1n1n mant1k ~er~evesi i~inde kuru

lan her tinerme anlaml1d1r. Ancak anlaml1 clan her anerme 

aktUel olgulara karip.l1k gelmez. Vanlii; onermeler anlamli 

olmalarina ra~men, aktuel olgularda farkl1 olani dile 

getirdiklerinden, muhtemel olgulara kar9~l1k gelir. Farkl1-

Dlan, onermeye ozne ile yuklem aras1ndaki ili9kide kat1l1r. 

Bu bak1mdan yanl1§ tinermeler, olgular1 olduklar1ndan farkli 

gekilde ifade ederler. Platon'da dil, sadece olumlu ve 

olumsuz dogru onermeleri degil, ayni zamanda olumlu ve 

olumsuz yanli§ onermeleri de bunyesinde bar1nd1r1r. 

Sonu~ta, Platon 1 da tinermenin anlamli olabilmesi, dogru 

yahut yanl19 almas1na bagl1d1r. 
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4) GERCEKLIGIN TASVIRi DLARAK OIL 

Va§ad1g1m1z dunyadak~ nesneler surekli degi§im 

iginde olsalard1 ve kendi kendileriyle ozde§ kalmasalard1, 

ne nesnelerin bilgisine ne de nesneleri tasvir eden dile 

sahip olabilirdik. ~evremizi ku§atan nesneler birbirlerine 

benzemeselerdi ve benzer nesneler belirli obekler olu§tur

mam1§ olsayd1, genel terimlerden mahrum olacag1m1zdan, kul

land1g1m1z dil, altindan kalkilmayacak miktardaki sozcukten 

olu§mLI§ hantal yap1dan ba§ka bir§ey olmazd1. Platon, 
11 Kratylos 11 ( 4390) ile 11 Theai tetos 11 (1 828) dialoglar 1nda, 

surekli akip giden, kendi kendisiyle ozde§ kalmayan bir ev

renin dilce tasvir edilebilmesinin imkansiz oldugunu 

belirtmi§tir. Hakikatte, i;evremizi kugatan nesneler dunya

sina bakt1g1m1zda, nesnelerin belirli ozellik ile ili§kile

ri tekrarlad1g1n1, okuz, bakir, dikdortgen gibi belirli 

obekler al tinda kar§1m1za gikt1klar1n1 goruyoruz. Filozof

larin temel ilgilerinden birisi. nesneler dunyasindaki du

zenliligin ve yap1n1n nereden kaynakland1g1n1 ara§tirmak 

olmu§tur. Her §eyin akip gittigi bir dunya hakkinda sadece 

i§aret parmag1n1 oynatarak konu§maya gal1§m1§ olan 

Kratylos'un d1§1nda, felsefe tarihinde higbir filozof, nes

neler dunyasindaki duzenliligi tutarli bir bigimde inkar 

edememi§tir. Filozoflar, nesneler dunyasinda bir duzenlilik 

bulunup bulunmad1g1n1 tarti§maktan gok, nesneler dunyasin

daki duzenliligin ne oldugunu inceleme konusu yaparak 

burada 'gordugumuz' duzenlilik ile nesnelerin kendinde 

bulunan duzenlilik arasindaki ili§kileri ara§tirmi§lardir. 

Bu kisimda, 11 Nesneler dunyas1n1n duzenli yap1s1n1 veren 

nedir? ve 11 Nesnelerin kendilerinde bulunan duzenli yapi ile 

dilde ortaya i;ikan yap1 arasinda nasil bir ili§ki soz 
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kenusudur?" serular1n1 Platen 1 un dil felsefesi ag1s1ndan 

cevaplamaya gal1§acag1z. Bu bakimdan, Platen'da 

gergekligin, gergek varl1g1n (entes on, antes eusia) ne ol

dugunu inceleme konusu yaparken kar§1m1za gikacak elan 

tikel ile tUmel nesneler ili§kisine delayl1 olarak degine

cek ve konumuzla can al1c1 bigimde ilgili olmad1g1ndan, 

"OgOnca adam" (trites anthropes) tart1§mas1na girmeyecegiz. 

Oil ile gergeklik arasindaki ili§kiyi incelemeden 

once dilin tasvir ettigi gergekligin, Platen 1 da ne anlama 

geldigini aydinlatmaya gal1§al1m. Platon, ozellikle erta 

donem dialeglarinda iki tOrlO varl1g1 birbirinden ay1rdet

mi§tir. (1 ) Bilginin ( episteme) yahut da dialektigin ( fel

sefe ile bilim anlaminda) ara§tirma konusu elan asil 

varlik, gergek varliklar. ( 2) San1n1n (de ks a) yahut deney 

ile gozleme dayal1 bilgilerin ara§tirma kenusu olan varlik

lar (doksasta). "Devlet" dialogunun 5.kitabini (476C-480A) 

temel alirsak, soz konusu ayrimin epistemolojik degil, on

tolojik bir ayrim oldugunu gorLlyoruz (69). Platen felsefe

sinde her iki varlik taro, zihinden bag1ms1z olarak kendi 

varolu§ imkanlarina sahiptir. Platon, idealar1 §Op he ye yer 

birakmayacak olgOde asil varliklar ve gergeklik anlaminda 

ele alip i§lemi§tir. 

Bu noktada gali§mamiz ag1s1ndan gozOlmesi gereken 

Og sorun vardir : (1) Alginin konusu olan fizik nesnelerin 

(aistheta, doksasta) belirli bir gergekligi olup olmad1g1n1 

meydana gikarmak. ( 2) Fizik nesneler ile Idealar in ili§ki

sini tesbit etmek. (3) Gergekligin sadece Idealardan olu§up 

olu§mad1g1n1 agiga gikarmak. 

Aristoteles 1 e gore ( Metafizik 1 078830, 1 086830), 

Platon, fizik nesneler ile bunlarin asl1 olan Idealar1 

birbirinden kesin gizgilerle ayirmi§tJ.r. Gergekten de, 

"Phaidros "dan HTimaios" a uzanan bir dizi dialogda Pl a ton, 
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episteme ile doksanin ayr1m1na paralel olarak, varlik 

(antes) ile olu§a ( gignomena) farkli ozellikler atfetmi§

tir. Varlik ezeli ve ebedi olarak degi§me d1§1 kalmasina 

kar91l1k, olu§ dUnyasindaki nesneler, sUrekli degi§me, olu§ 

ve bozulu9 sUrecindedir ler. P la ton "Phaidon" ( 7BD-79A) da 

asil varl1klar1n kesinlikle degi9meye konu olmad1g1n1, her 

zaman kendileriyle ozde9 kal~1klar1n1 ifade etmi§tir. Asil 

varlik (ontos nn) fizik ozelliklere sahip olmadigindan, 

algi yoluyla degil, akil ( neosis) arac1l1g1yla kavranir. 

DU9Unceyle kavranan varliklar, gozle gorUlmeyen (asides) 

bir yapiya sahiptir. (Dev let 4 76C-480; Philebos 53B-54C-

59A-62A). Platon 1 da gergek varl1g1n ozelliklerini §tiyle 

siralayabiliriz: (1) idealar, mutlak ve a9k1n gergeklikler

dir, varolu9lar1 fizik nesnelere bagli degildir. (2) 

Idealar, ti.lmel varl1klard1r; adlari, kendilerinden pay alan 

nesneler obegine yUklem olarak uygulanabilir. ( 3) idealar, 

hareket etmez, olu§ ve bezulu9 si.lregleri iginde yer almaz

lar. (4) Her idea bir birlik elup kendi birligini kaybetme

den birgok nesneye pay verebilir. ( 5) idealar fizik nesne

lerin ornekleridir. ( 6) Idealar nesneldir ve zaman ile me

kanin d1§1ndad1rlar. ( 7) Idealar algiyla degil, dU9i.lnceyle 

kavranir gi.lnkU enlarin fizik yap1lar1 yektur. ( 8) idealar 

fizik gergekligin mantik yap1s1n1 belirler. ( 9) idealar, 

her ti.lr lU if adenin kurulu§ imkanlar 1n1 var ir. ( 1 0) Zihin 

tarafindan kavranilsalar da, varolu9lar1 zihne bagli degil

dir. 

Vukarida ozelliklere bakan 

Platen' da asil hakikatin degi9ime konu olan fizik nesne

lerden, duyularl~ kavranan varliklardan ayri oldugunu 

teslim eder. Gergekten Platen' un gorU9Unde fizik nesneler 

ile zihin varolmasa da, idealar varolu9 imkanlarindan 

higbir §SY yi tirmezler. Aslinda bu gorU9Un tuhaf bir yani 

da yoktur. Bizim ag1m1zdan gozUlmesi gereken sorun, 

Platen' un ogretisinde ontolojik olarak mevcud olan fizik 

nesnelerin belirli bir mantik yap1s1 ve dUzenliligi olup 
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almad1g1n1 meydana gikartmaktir. Sarun, Idealarin ayri ve 

bag1ms1z almasi degil, fizik nesnelerin ayri ve bag1ms1z 

alup almamas1ndad1r. Platan'un gergeklik kistas1n1, degi9-

mezlik, ozde§lik, akilla kavranabilirlik, zaman ile 

mekand191l1k alarak belirlersek, fizik nesnelerin 

gergekligi almad1g1n1 kabul etmek zarunda kalmaz miyiz? 

Fizik nesnelerin varl1g1 .ve gergekligi yak mudur? Platen 

felsefesinde, hakkinda bilgi.sahibi aldugumuz her nesnenin 

belirli varalu9u almasi gerekir. Zira Platan'da mevcud al

mayan §eyin ne bilgisi ne de du90ncesi vardir. Duyu nesne

leri ( fizik nesne) hakkinda belirli bilgiye ( daksa) sahip 

aldugumuza gore,_ bilgisine s-ahip aldugumuz nesne ne turden 

varalu9a sahiptir? l;ozmemiz gereken sarunlardan birincisi 

§U bigimde ifade edsbiliriz Fizik nesneler Platan 1 un 

gozunde nasil bir gergeklige (varalu§) sahiptir? 

Platen, fizik nesnelerin Idealari gore eksik ve 

sallant1l1 varliklar aldugunu; Idealar olgUsUnde nesnel 

gergekligi bulunmad1g1n1 agik alarak ifade etmi9tir (Devlet 

4 780). Fizik nesnelere ai t kesin ve bUtun zamanlar igin 

genel ger;er alan bilgi yaktur (Timaias 51 E). Idealar ile 

kar§1la9t1r1ld1klar1nda fizik nesneler iki bakimdan daha 

guvensizdir : Fizik nesneler hem alu§ ve bazulu§ surecinde

dir, hem de algiyla bilindiklerinden, alg1layan1n kanumuna 

aldugu kadar algilanma §artlarina da bagl1d1rlar. Bu ai;idan, 

fizik nesneler, hem antalaj ik hem de epistemalaj ik alarak 

geri;ek varliklar alan Idealardan daha a9ag1 seviyede yer 

alirlar. Bununla birlikte Platen 1 un, fizik nesneleri her 

turlu dUzen ile yapidan mahrum ve bilinmez elarak degerlen

dirdigini iddia etmek anlams1zd1r. Biz, Platen felsefesin

deki varlik ve alu9 ayr1m1yla ilgili tart19maya, (70) 

Platan 1 un, higbir doneminde elu9 halindeki nesnelerin 

geri;ekligini inkar etmedigini ileri sUrerek katiliyeruz. 

Platen 1 da fizik nesnelerin gergekligi ile dUzenliliginin 

bulundugunu iddia etmek, Idealarin fizik nesnelerden bagim

siz aldugunu kabul edip etmemekle ilgili degildir. 
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Platan'un daha ilk dialaglardan itibaren duyu 

nesnelerinin (aistheta) belirli ozellikler (dynamis, prase

ka) ta9idigini temellendirmeye i;ali9tigini gorUyoruz (71). 

Duyu nesneleri ta§idiklari belirli ozellikler sayesinde 

birbirinden ayirdedilir ve bilgiye konu alur. 11 Kratylas 11 

dialagunda, fizik nesnelerin sUrekli akJ.§ halinde bulunma

lari durumunda dilin, nesneleri tasvir etmesinin imkansiz 

olacagi belirtilmi9tir. 11 TheaitetosJ1 dialogunda da nesnele

rin sUrekli akJ.§ ve degii;ime iginde bulundugu bit dUnyada 

higbir §SY hakkinda konU§Ulamaycagi one sUrUlmU9tUr. 

Platon'a gore, fizik nesneler sUrekli degi9me halinde olsa

lardi ve higbir. ·zaman ozde9 kalmasalard1, 11 bu 11 , 11 baz1 11
, 

11 hepsi 11 , "beyaz", 11 arslan 11 gibi terimleri kullanamayacagi

miz gibi1 fizik nesnelerin degi9me iginde aldugunu da i fade 

edemezdik. ~u halde, fizik dtinya hakkinda dogru yahut 

yanli§ hUkUmleri dile getiren i fadelere sahip o~dugumuza 

gore, fizik nesnelerin belirli bir dUzenlilige ve 

gergeklige sahip olmasi gerekmez mi? 

Platon, 11 Philebos" (26D-59A) ve 11 Timaias 11 (35A) 

dialaglarinda olu9 dUnyasinin stirekli degi9me halinde al~a 

bile, belirli bir gergekligi (genesis eis ousian) bulundu

gunu ileri sUrmU§tUr. Platan 1 da fizik nesneler bilinemez 

( agnostos) ve hakkinda konu§ulamaz ( alogos) varliklar de

gildir. Duyu nesneleri belirli ozelliklere sahip aldukla

rindan kendilerine bazi genel terimler dagru yahut yanli§ 

olarak yUklemlenebilir. Fizik nesneler hakkinda kanu9mam1zi 

ve onlari sin1flamam1z1 saglayan mant1k yap1s1 Idealar 

taraf1ndan verilmi§tir. Fizik nesneler, Idealarin mant1k 

aleminde yer ali~. Degi9meyen ve akilla kavranan Idealar 

almasayd1, fizik nesnelerin ne bilgisine ne de tasvirine 

sahip olabilirdik. Zaman ve mekan igerisinde yer alan, 

degi9ime konu olan fizik nesne ile zaman ve mekandi91, 

degi§meyen Idea aras1nda nas1l bir ili9ki vard1r? 



175 

Platen felsefesinde fizik dlinya iki tUr varliktan 

Fizik nesneler ve fiziki nesneler tara·findan 

ta§inan azellikler. Platen'a gore, fizik nesne sensuz 

sensuz sayida pari;aciktan elu§mU§ bir yap1d1r. Fizik 

nesneyi olu§turan sensuz sayidaki parr;acik, dUzensiz olarak 

hareket .ettiginden ve hem algiya hem de zihni kavrayi§~ 

. kapali ka.ld1g1ndan, bilinemez ( agnestes) ve tasvir edilemez 

(ileges) elarak kabu~ edilmi§tir (Philebes 160; Timaies 

30A). Fizik dUnyanin diger zorunlu unsuru mekan yahut 

i;anaktir ( dekhe). Platen' un kavray1§1nda sonsuz sayidaki 

-pari;acik belirli bir mekan (dekhe) ii;inde biraraya gelerek 

fizik nesneyi mey~ana getirir (Timaies 30A-52A~B). Platen'a 

gore fizik nesneler, Tanri taraf indan mUkemmel bir arnege 

(paradeigma) bakilarak olu§turuldugundan, belirli bir yapi 

ve dUzene sahiptir. Fizik nesneler dUnyasi Ideal yap1n1n 

tezahUrUdUr (Timaies 2BA-8-29A). Bu bakimdan, Platon'un 

garli§linde mekanda vUcut bulmu§ fizik nesne, belirli b:i,r 

mantik. yap1s1na sahip bUtlinlliktUr. Pargaciklardan alu§mU§ 

fizik nesnelerin biraraya gelmesiyle belirli ozellikler 

sahip nesne durumlari ve yapilar elu§ur (Philebos 16D-23C

D-26D). Fizik geri;eklik lit; ayri unsurdan elu§mU§tur : (1) 

Fizik nesneyi olu§turan, pari;aciklar. ( 2) Mekan yahut i;anak. 

( 3) Bit;im veya ozellik. Pl a ton' da bu lit; unsurdan birini 

ertadan kald1rd1g1n1zda f izik gei;erligi ~a sadece algiya ya 

da yalnizca karma§ik bir y1g1na donU§tlirlirslinliz. Fizik 

nesnenin pargaciklardan olu§mLI§ yap1s1 ile Idea arasindaki 

ili§ki, arneklenme ili§kisidir. Fizik dunyadaki her nesne 

Idealarin mantik yapisina gare vilcut-bulmugtur. Anlad1g1m1z 

kadariyla her fizik nesnenin mantik yap1s1 ve sahip eldugu 

pargaciklar ayni elmasina kar§ilik, ir;erisinde yer ald1g1 

mekan (dokhe) farkl1d1r. Platon'da fizik nesnelerin 

yapilanl.§1. ile Idealarin mantik yap1lar1 arasinda degil, 

fizik nesne ile azellikler arasinda tikel-tilmel ili§kisi 

soz konusudur. Platon 'a gore, belli bir ya pi ve bigime 

sahip nesne, bir slire senra pari;alara ve pari;aciklara ayri

§arak bulundurdugu yapi ve bigimi yi tirebilir. Sozgeli§i 
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alg1lad1g1m1z bir agag bir sUre sonra parga ve pargaciklara 

ayri§arak ba§ka bir. nesne haline gelebilir yahut bUtUnUyle 

ortadan kalkabilir. Bu nedenle Platen, fizik nesneleri 

degi§mez yap1 ile bigimdeki Idealara oranla daha sallant1l1 

ve kaypak olarak degerlendirmi§tir. Kisacasi, fizik nesne

ler, Idealarin zaman ve mekan igindeki suretlerinden ba§ka 

bir §BY degildirler. 

~imdi Platon'da neden bazi pargac1klar1n agag 

bigiminde. baz1lar1n1n da arslan, kare bigiminde yap1land1-

g1n1 ara§tirabiliriz. Agag i:irnegimizi gi:iz i:inUnde tutarsak, 

nigin kesilip soyulmu§ agag gavdesine artik "agag" ad1n1 

vermeyip, "tomruk" diyoruz? Bir agaci tomruk haline getir

digimizde onun bagl1 bulundugu Ideayi (bigimi) de 'kesiyor' 

muyuz? Ideal bir i:irnege gore yarat1lm1§ fizik nesneler, 

belirli i:izellikleri nasil ta§ir? Platon 'da fizik nesneler 

ile i:izellikler arasindaki ili§kiyi tikel ile tUmel 

arasindaki ili§ki olarak yorumlayabiliriz. Fizik dunyaya 

bakt1g1m1zda, belirli i:izelliklerin farkli nesnelerce ta§1n

d1g1_n1, benzer ozelliklerinse degi9ik nesnelerde bulundu

gunu; benzer i:izelliklerle donanm19 nesnelerin obekler olu9-

turdugunu · garuyoruz. Fizik nesneler belirli dogalari 

(physis) oldugundan, ge§itli i:izelliklere sahip obekleri 

meydana getirir (Kratylos 386E-39BB-394E). Platon'un felse

fi tavri, algida kendini gi:isteren dUzenliligi ve obekle9me

yi inkar etmek degil, si:iz konusu dOzenli yap1y1 algidan ve 

fizik dUnyadan bag1ms1z olarak temellendirmek olmu§tur. 

Platen, fizik dOnyadaki dOzenliligi de, mantik yap1s1n1 da 

fizik nesnelerden ve zihinden bag1ms1z olan tUmeller arac1-

l1g1yla agiklamak istemi9tir. Bu bakimdan Idea tigretisini, 

fizik dUnyada kar91m1za gikan cins ile tUrlerin varolu9unu 

temellendirmeye yonelik bir kabul olarak degerlendirebili

riz (Phaidon 1DDA-D). 
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"Ph aid an" dialagunda (1020-1038) fizik nesnelerin, 

tikellerin belirli C:izellikler ile bigimleri kendi yapila

rinda bulundurduklari (parausia) ileri silrillmU9tUr. Gergek

ten, gevremizi ku§atan dilnyaya bakt1g1m1zda, belirli C:izel

likler ile bigimlerin birden gak nesnede ve farkli yer

lerde artaya gikt1g1n1 gorUyaruz. SC:izgeli9i, kare bigirninin 

farkl1 yer ve nesnelerde tek~arland1g1n1 ve orneklendigini 

algi yaluyla biliyaruz. Platan'un gorU9Unde bir yanda, asil 

clan ve higbir 9ekilde degigrneyen, algiyla kavranilmayan 

bigirnler (Devlet 476C), ate yandaysa fizik nesnelerde bulu

nan, degigime tabi alup ve algiyla kavranan gorilnUr bigim

ler ( haramena eide, Devlet 51 OD) soz kanusudur. Platen 1 a 

gore degi§ik nesnelerde gorUnUme gikan gorUnUr bit;im, akil

la kavranan asil bit;imin taklidinden bagka bir §ey degil

dir. Demas 1 unda belirtmi9 oldugu gibi, Platan'da fiziki bi

gimler (horamena eide) her zarnan tikel nesnelerin 1 igeri

sinde 'dirler (72). Platan 1 da agk1n olan, tikel nesnelerden 

ayr1lm1§ clan gori.inUr bit;im degil, akilla kavranan bit;im

dir. Bu nedenle Aristateles, Platen 1 un fizik nesneler ili= 

iedalari birbirinden ay1rd1g1n1 soylerken (Metafizik 

1078830-1086830), eksik ve hatali bir tesbitte bulunmugtur. 

Zira Platen, esas alarak gorUnUr bit;im ile akilla kavranani 

birbirinden ay1rm1gt1r, fizik nesne ile gorUnUr bigimi 

degil, TUmeli tikelin igine gomen Aristateles degil, Platen 

elmugtur. Aristeteles 1 in yapt1g1 tek i§, agkin ti.imelleri 

tasfiye etmek almugtur (73) ., Bizirn ai;1m1zdan Platen' da 

dilin tasvir ettigi geri;ekligin yapis~ onemli aldugundan, 

tikel nesne ile ti.imel arasindaki C:irneklenme (instatien) 

olayina girrnek istemiyaruz. Sanui; alarak Platen felsefesin

de fizik gergeklik degigime kenu ~lsa bile, belirli dilzen

lilige ve mantikga yapiya sahiptir. 

Gori.lnilr bit;imlere, yani belirli ozelliklere sahip 

fiziki nesneler, elu§ ve bozulu§ silrecinde yap1lar1 ile 

ozelliklerini kaybeder. "Agag" ad1n1 verdigimiz nesne agai; 

bit;imini ya hut C:izelligini yi tirerek tamruk bigimine veya 
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azelligine sahip alabilir. Platan'da nesnenin degi§mesi, 

bir bi<;imi yitirip bir ba§ka bi<;ime gec;mesi anlamina gelir. 

Platan'un garO§Onde garunur bic;imler birbirlerine danu9mez, 

sadece nesne bir bic;imden digerine donu9Ur. Fizik nesneler 

hakkinda anlamli olarak kanu9abilmemizi anlarin belirli do

nemlerde sahip alduklar1 bic;imlere barc;luyuz. Platan'da 

belirli bic;im ile yap id a olmayan f izik nesne yoktur. Her 

fizik nesne, belir li bic;im ve mantik i;erc;evesi ic;inde yer 

al1r. Idealar1n mant1k evreninden bag1ms1z olarak varl1g1n1 

sUrduren fizik nesne yaktur. 

Platen felsefesinde Idealar varolmasaydi, fizik 

gerc;ekligi olu§turan nesneler mantik bi<;iminden yoksun, 

surekli degi§en, hit;bir Zaman azde§ kalmayan, belirli cins 

ile turlere balUnemeyen bir y1g1n alarak kal1rd1. Platan'un 

garO§Onde f izik geri;ekliligin duzeni ile yap1s1n1 ·veren 

Idealar dunyas1d1r. Bu bakimdan, Platon'un dO§Uncesinde 

olu§ dUnyas1n1n bilgisi ve tasviri imkansiz degil, sadece 

kesinlikten yoksundur (Phaidon 96A). Kanat1m1zca Platan 1 da 

gerc;eklik evreni sadecene fizik nesnelerden ne de 

Idealardan ibarettir (Safist 248A-249D). Platen ai;:1s1ndan 

bahsettigimiz gerc;ekligi dile getiren iki tUr anerme vardir: 

(1) Fizik nesnelerin tasvirini dile getiren empirik 

anermeler (eikotes logos). (2) Idealarin bilgisini ifade 

eden kesin anermeler ( aleth'es logos). 

Platon felsefesinde 

edindigimizi kabul edersek, 

geri;eklik hakkinda bir fikir 

Platon'da dil ile gerc;eklik 

arasindaki ili§kinin dogas1n1 incelemeye gec;ebiliriz. 

Geri;ekligin kendi yap1s1 ile onun dilde ortaya i;ikan tablo

su arasinda nasil bir baglanti vardir? Dil, gerc;ekligin 

mantik yap1s1n1 bagrinda ta91r mi? Platon'da anlaml1 

konu§malarin s1n1r1 (peras) nedir? Felsefe ile bilim 

etkinligini nesnel bir zemin Ozerine aturtmak isteyen 

Platon, gerc;ekligin nesnelligini ve dUzenliligini Idea 

agretisiyle temellendirmenin yan1 sira, gerc;ekligi kavrayan 

zihnin de nesnel yap1s1 oldugunu gostermek zorundaydi. 
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~UnkU Platon 1 un dU§Uncesine gore, zihin (psykhe) olmadan ne 

bilgi, ne dU§Unce ne de dil mUmkUndUr (Devlet 3530, Timaios 

3DB). Idealar, zihinden de fizik nesnelerden de bag1ms1z 

olmalar1na ragmen, zihin olmadan onlar hakk1nda bilgi 

edinemeyiz {74). Idealar1 ancak zihin arac1l1g1yla ve onun 

prizmas1nda k1r1ld1klar1 algUde. biliriz. Bu ag1dan, 

Platon 1 da zihin olmaks1z1n ne episteme ne de doksa ortaya 

g1kabilir. Idealar1n varl1g1, tek ba§ina epistemenin 

gergekle§mesi igin yeterli degildir. Nesnel zihin, episte

nin varl1g1 ag1s1ndan zorunlu §artt1r. Episteme, zihnin 

Idealar hakk1ndaki bilgisidir. Zihin, bilgisine eri§tigi 

Idealar sayesinde kendi gergekligini kurar (75). Zihnin dil 

ve dU§Uncede kurdugu yahut ortaya g1kard1g1 gergeklik tab

losunun nesnel temeli var m1d1r? Zihnin ortaya koydugu ger

geklik ile gergekligin kendisi aras1nda ortU§me ve uyum var 

m1d1r? Gorgias ile Protagoras' a gore, zihnin kurdugu ger

geklik ozneldir ve gergekligin kendinde yap1s1yla asla or

tU:;mez. Kesin bilginin pe§inde ko:;an Pl a ton, saz konusu 

sorunu, zihnin ortak yap1lara (koinonia) sahip oldugunu ve 

bunlar arac1l1g1yla gergeklik dUnyas1n1n dU§Uncede nesnel 

bigimde dUzenlenip kuruldugunu bildirerek a§maya galJ.§ffiJ.§tJ.r. 

Ikinci olarak, soz konusu genel yap1lar1n bUtUn zihinlerde 

ortak oldugunu ileri sUrmU§tUr. Platon 1 a gore, Idealar1n 

bilgisiyle donanmi§ ins an, sahip oldugu bu bilgiyle 

duyumlar goklugunu genel yap1lar igerisinde dUzenler 

(Phaidros 249B-C). Bu noktada ozellikle iki :;eyi gazden 

kag1rmamak gerekir. Zihin nesnel kaynag1n1 kendisine a§kin 

olan Idea dUnyas1ndan almJ.§tJ.r; zihnin kendisi fizik ger

geklik olmay1p gergekligin vs bilginin s1n1r1d1r. 

Platon 1 da hem fizik dUnya !"en de Idea dUnyas1 dil ile 

dU§Unceden bag1ms1zd1r. Gergekligi olu§turan nesneler pay· 

ald1klar1 Idealardan dolay1, kendi aralar1nda belirli 

obekler olu§turarak kar§1m1za g1kar. Dilde kendini gosteren 

s1n1flama, nesnelerin yap1s1na uygun mudur? Platon'a gore, 

dili ayakta tutan mant1k gergevesini Idealar verir. Zihinde 
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ertak yap1larla kurulan gergekl~k tablesu dilde onermeler 

arac1l1g1yla ifade edilir 

(Parm~nides konu9uyor) 8az1 ki
§iler burada soylediklerimize 
ve buna benzer. ba§ka §eylere 
bakarak, varolanlar1n idealar1 
oldugunu kabul etmeyerek nesne
lerin sahip eldugu bir Idea bu
lundugunu belirtmeyecek elursa, 
varolanlar1n her biri it;in dai
ma ayn1 kalan bir idean1n var
l1g1n1 kabul edemeyeceklerinden 
dU9Uncelerini ne yana gevire
ceklerini bilemeyeceklerdir. 
Boylelikle, tart1§ma imkan1 bU
tUnUyle ertadan kalkacakt1r~ 
PARMENIDES 1358-C 

Idealar, dU§Uncelerimiz ile tart19malar1m1zda kulland1g1m1z 

terimlerin kesin anlamlar1 it;in zorunlu varl1klard1r (76). 

idealar1n zihnimizdeki temsilleri (enneiai) gergekligi an

laml1 elarak kavramamaz1 saglad1g1 kadar, geri;ekligin dilde 

de anlaml1 elarak i fade edilmesine imkan tanir. Platen' un 

dU§Uncesinde, idealar elmasayd1, zihin nesnel temeldsn yok

sun kal1rd1. Platen felsefesine gore, zihin sahip eldugu 

ertak yap1lar arac1l1g1yla, fizik nesneler hakk1nda degru 

yahut yanl19 onermeler kurar (77). Dil mant1k yap1s1n1 

idealar1n kar§1l1kl1 bir araya gelmelerine bert;ludur : 

Her 9eyi ba9ka 9eylerden ay1r
mak her tUrlU ifadeyi kokUnden 
yak etmektir. l,;UnkU soylemenin 
gUcU cinslerin yahut Idealar1n 
birbiriyle kar91l1kl1 ili§ki
sinden (eidon sumpioken) kay
naklan1r. 
SOFfST 259E 

Dilin mant1kga kurulu§ imkanlar1 idealar1n zihni

mizdeki temsillerine bagl1d1r (Theaitetes 1850). Nesnel 

dil, zihnin. idealara ili9kin bilgisi olmaks1z1n imkans1z

d1r. Zira, Platen' a gore ancak nesnel zihin gert;ekligi ve 
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dili Idealar1n yap1s1na uygun alarak in§a edebilir. Oil, 

nesnel zihnin yard1m1yla, Idea dunyas1n1n mant1k ili9kile

rini yans1tacak bigimde duzenlenebilir. Zihin, sahip aldugu 

kavram cagrafyas1 ile fizik dunyan1n gaklugunu belirli 

s1niflar altinda taplayarak dildeki genel terimler ve kate

gariler arac1l1g1yla ifade eder (78). Bu ag1dan ka~1n1lmaz 

olarak. her dil etkinligi g~nel terimlere ihtiyag duyar 

(79). Oil, Idealara gore duzenlenmi§ genel terimler arac1-

l1giyla nesneleri duzgun ve dagru alarak tasvir edebilir. 

Platan'un du9uncesinde nesnel zihnin yap1si ve du

zeni Idealar1n yap1s1 ve duzenini kendinde ta§1yacak bigim

de vucut bulmu§tur. Bu bak1mdan nesnelerin yap1s1na uygun

dur. Fakat zihin, kavram ~ergevesini, alg1 dunyas1nda kar

§1la9t1g1 duzenlilige ve tekrarlanmaya gore alu§turmaz. 

Zihin, nesneler tarafindan ta91nan, farkli yerlerde ortaya 

gikan ozelliklerden yola gikarak tumellere ula9maz. Aksine 

zihin, nesnelere i:izelliklerini veren Idealarin bilgisine 

sahip oldugundan, algi dunyas1n1 duzenli olarak kavrar ve 

algi dunyas1na kendi kategorilerini yansi tir. Zihin kendi 

s1niflamas1n1, nesnelere keyfi elarak degil, nesnelere 

i:izelliklerini veren Idealara uygun elarak uygular. Platon'a 

gore, sadece nesnelerin dagas1ni bilen dialektikgi, anlar1 

uygun elarak s1n1flayabilir (Safist 2538-2548). Platen, 

zihnin Idealarin mant1k yap1s11n yansitacak bigimde duzen

lenmi§ eldugunu tarti§ma kanusu yapmadan kabul etmi9tir. 

Platen, nesnel zihin ile nesnelerin degas1 aras1nda 

bir paralellik kurmasina ragmen, nesnel zihni~ kavram ger

gevesi ile dilin kategorik yap1si aras1nda zerunlu bir uy

gunluk bulundugunu· iddia etmemi9tir. Oil, mant1kga bunu ya

pacak gugte elmakla birlikte, dunya nesnelerini her zaman 

degru alarak sin1flay1p tasvir edemeyebilir. Idealar dunya

s1 ile nesnel zihnin kavram geregvesinin var 11gi. dilin. nes

nelerin yapilarina uygun elarak duzenlenmi§ almasini gerek

tirmez. Platon, sin1flaman1n, i:izellikle de gunluk dilde 
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~ kOltOrel ve tapluumsal ilgilere bagl1 alarak oznel bif ni

telik gosterdigi kan1sindad1r. Sozgeli§i, "Devlet Adami" 

dialogunda ( 2620-E) ins an ti.irO, yap1s1na uygun dO§meyecek 

bii;imde Vunanl1lar ve Vabancilar olmak Ozere iki btilOme 

ayr1larak her bolOme i§aret eden ayr1 bir ad verildigi 

belirtilmi§tir. Geri;ekten de, degi§ik diller dUnyay1 farkl1 

§ekillerde s1n1 flar. Navajo kiz1lderilileri kad1nlar1 11 k1z

karde§ 11 ve 11 uygun 11 s1n1 flari al tinda taplarken (BO) 1 TUrk 

dili 11 b0y0kanne 11 , "anne", 11 k1zkarde§ 11 , 11 e§ 11 , 
11 k1zc;acuk", 

"hala" vb. gibi s1n1 flara ay1r1r. Her iki dil, ayn1 marrt1k 

yap1s1n1 ta§1 yan . dunyay1 ve ayn1 nesne durumlar 1n1., degi

§ik bii;imlerde gorerek farkl1 §ekilde .s1niflam19t1r. 

Birba§ka ornekle ifade edersek, ~in Imparatarunun bahi;esin

de bulunan kaplan 1 fil, panda, ordek, taVU§kU§U gibi hay

vanlar1 "Imparatorun i;ok sevdigi hayvanlar", "daha az sev

digi hayvanlar", "hit; sevmedigi hayvanlar" §eklinde s1n1f

layabiliriz. ~imdi, Platon 1 da dilde ve di.i§i.incede ortaya 

i;ikan her s1n1 flaman1n nesnelerin dogasina uygun aldugunu 

ileri si.irebilir miyiz ? 

Platon'un gori.i§i.inde gi.inli.ik dilin ortaya koydugu 

geri;eklik tablosu genellikle nesnelerin yap1s1na uygun di.i§

memesine ve oznel ili§kileri yans1tm1§ almas1na ragmen, 

dilin kurulu§unda gomUli.i duran mant1k yapisi Idealar1n man

t1k dokusunu yansitacak bii;imde olmu§tur. Her dilin bar1n

d1rd1g1 mantik yap1s1, dialektiki;i tarafindan ortaya 

i;1kar1lmad1ki;a, dil nesneleri dogalar1na uygun olarak 

tasvir edemez (Kratylos 424D-425A). Platen ac;1s1ndan bak1l

d1g1nda, sneak felsefe ve bilimin oriermeleri geri;ekligin 

mant1k yap1s1n1 kendilerinde ta§iyabilirler. Platon'un 

gorU9i.inde sadece, . nesnel zihnin kavram t;ert;evesi ile fel

sefe ve bilim onermelerinin mant1k yap1s1 ortO§i.ir. Platen, 

bu noktada zihnin kavram c;eri;evesi ile tinermelerin mantik 

yapisi aras1nda bir ayrim aldugundan soz etmemi§tir. 

Kanaat1m1zca, nesnel zihnin kavram c;erc;evesine uygun olarak 

olu§mU§ felsefe ve bilim onermelerinin mant1k orgUsUnden 
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yola gikarak gergekligin mantik yap1s1n1 elde edebiliriz. 
Heraklei tos' un, evreni :Logps a~ac1l.1g1yla, anlamli bir bigimde , 

a~iklama gabas1n1n, Platon 1 da felsefe ve bilim tinermeleriyle 

yer ine getir ildigini gorUyoruz. Platon igin felsefenin ba§

lad1g1 yer, Idealar dUnyas1n1n kendini gtisterdigi yer olan 

dU§Unce yahut dildir. Dilin ve dU§Uncenin nesnelligini 

veren temel, zihinde temsil edilen Idealardir. Vine dil ile 

gergekligin mantikga ortakl1g1n1 saglayan, fizik dUnyada ve 

zihinde temsil edilen Idealardir. Dil Idea dUnyas1n1n 

varl1g1 sayesinde gergekligi dUzenleyen kategorileri suna

bilir (81) ve gergekligin mantiksal yap1s1n1 ve zihnin ger

gekilgi kavrayi§ bigimini kendi bUnyesinde ta§iyabilir 

(Sofist 2530-E). 

Platon'a gore tinermeler, mantikga kurulma imkanla

rini Idealarin kendi aralarindaki ili§kilere borgludur. Her 

anlamli ve dogru onerme Idealar arasindaki katilma ve 

ayrilma ili§kilerini dile getirir. Anlamli ve dogru tinerme

lerin mantiksal toplami, Idea dUnyas1n1n mantik ufkunu 

ortaya koyar : 

Zira, bizim konu9ma (dil) imka
nimiz, Idealarin kar§1l1kl1 o
larak birbirleriyle birle§mesi
ne bagl1d1r ( ... ) ~UnkU konu§
m~dan yak sun kalsaydik, felse
feden de yoksun olurduk. Felse
feden mahrum kalmak felaketle
rin en bUyUgU olurdu.( ... ) 
Idealar kendi aralarinda bir
legmeseydi, o zaman gergekten 
dilden yoksun kalirdik. 
SDFIST 259E-26DA 

Idealar dUnyas1n1n. dUzenini temsil eden dilin mantik kuru

lu§U ve kategorik, dUzenleni§i gergekligin yap1s1na uygun 

dU§er. ~UnkU Idealar zihin araciligiyla hem dil ve dU§Unce

de hem de gergeklikte temsil edilir. Dil ile dilin i fade 

ettigi gergeklik arasinda mantikga bir yak1nl1k vardir. 

Dil, ebedi ve her zaman ayni kalan, akil yoluyla kavranan 
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yap1lar1 temsil ederse, kendisi de degi§mez alarak kalir. 

Ebedi yap1lar1 temsil eden dilin artaya kaydugu onermeler 

gerceklik dagru bigimde tasvir eder (Timaias 298). Bu 

bakimdan, sadece Idealarin ili§kisini dile getiren 

onermeler gergekligin mantiksal yap1s1n1 kendinde gosterir. 

Platan, felsefe ve bilim onermelerinde artaya gikan 

gergeklik tablasuna dsgil, gUnlUk dilde artaya gikan 

gergekligi: tasvirlerine tavir almi§tir (7.Mektup 342B-434E). 

Platan'a gore, gUnlUk dilin artaya kaydugu tasvirlerden 

yala gikarak hakikatin bilgisine ula§amayiz. Platan, dil 

ile gergeklik arasinda yapica bir artaklik bulunduguna 

inanmi§ almasina ragmen, dilin i fade ettigi her tasvirin 

dagru aldugunu kabul etmemi§tir. Nesnel zihindeki gergeklik 

tablasuna uygun alarak alu§turulan onermeler gergekligin 

dagru ve dUzgUn tasvirini sunabilirler. Zihindeki nesnel 

olarak kurulmu§ gergeklik tablosundan mahrum kalsaydik, ne 

gergekligi dOzgOn olarak tasvir eden bir dile ne de felse

fe ve bilime sahip olabilirdik. Platon felsefesinde zihin, 

dili kendi gergekligine uygun olarak kurar. Zihnin, idealara 

ili§kin olarak kurdugu gergeklik tablasunun varl1g1, dilin 

varl1g1na bagli degildir (Kratylos 438A-8). Dilin varl1g1, 

zihnin varl1g1na zil":min kavram yap1s1na zorunlulukla ihtiyag 

duyar. Platon'da dO§Unceyi (zihni) yaratan dil degil, dili 

yaratan dU§Oncedir. Bu bakimdan Platon 'un gorO§Onde dilin 

'd1§1na' i;;:ikmak, dilden ba§ka yallarla hakikati incelemek, 

zihnin 'iginde' kalmak ve zihin arac1l1g1yla hakikati 

ogrenmek anlamina gelir. 

Genel yap1lar1n temsillerine yahut Idealarin bilgi

sin~· sahip olan zihin,gergekligini felsefe ve bilim onerme

leriyle kurar. Bu noktada Platen, zihnin mant1ksal yap1s1 

ile dialektik onermelerin gramatik yap1s1 arasinda ayrim 

gozetmemi§tir. Ancak felsefe ve bilim onermeleri 

gergekligin yap1s1na kar91l1k gelir. Sanug alarak soyleye

cek alursak, Platan, gergekligi felsefe ve bilim 
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onermeleriyle in§a etmi§tir. Zihni oznel ve ba§kalarina 

kap1l1 olarak goren Sofistlerin aksine, Platon zihnin 

nesnel ve varl1g1n anlam1n1 kavrayacak yapida oldugunu 

kabul etmi§tir. Pl a ton' la birlikte felsefe varl1g1 tikel 

nesnelerin dunyasindaki bir ilkeyle degil, nesnel zihnin 

yap1s1ndan hareket ederek agiklama gabasina donL1§mU§tL1r; 

Herakleitos'un herkese ortak olan 1 Logos 1 u Platon felsefe

sinde nesnel zihnin ve felsefe ile bilim onermelerinin 

mantik yap1s1na gomUlecektir. Kaynag1n1 idealar dunyasindan 

ala1 ve insan zihnine gomulu bu mantiksal yapi gergekligi 

ara§tirmanin ve anlamli olarak in§B etmenin temel dayanag1-

n1 alu§turur. 
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Bir filozofun dU§Uncesini anlamak Uzere yola koyul

madikga, gifrU§lerini ele§tiri konusu kilamayiz. Ku§kusuz, 

filozofu anlamaya ve yorumlamaya gali§mak, soyledigi her 

§eyi onaylamak anlamina gelmemelidir. Hakk1nda ara§tirma 

yapt1g1m1z filozofun degeri, ortaya koydugu gozUm deneme

lerinin her zaman ba§ar1l1 olmasinda degil, gUnUmUz dU§Unce 

dUnyasina yapt1g1 katkiya bagl1d1r. Felsefe tarihinde hig

bir filozofun dU§Unce dUnyam1z1 Platon olgUsUnde etkileme

digi kolaylikla soylenebilir. Bu sebeple, gal1§mam1zda 

Platon 'un dU§Uncelerinin dogru yahut yanli§ oldugunu tar

t1§maktan gok, onu anlamay 1 ve gUnUmUz ag1s1ndan ta§1d1g1 

onemi gostermeyi amagladik. Platon 1 un gag1m1z1n temel fel

sefi sorunlar1n1 gozmemizde yard1mc1 olmasa bile, gogunluk

la sorgusuz sualsiz kabullendigimiz dU§Unce tutumlar1m1z1 

yeni ba§tan sogrulamamiza ve sorular1m1z1 yeni bir 1§1k al

tinda dUzenlememize yard1mc1 olacagi kan1s1nday1z. Boyle

likle de onun, dU§Uncemizi uykusundan uyandirarak gergekli

gimizi yeniden kurmamiza ve ke§fetmemize de yol agacag1ni 

dU§Unmekteyiz. 

Bu bak1mdan, 'anlam' konusunda yUzy1l1m1zda yapilan 

gal1§malar1n dogas1n1 daha iyi kavrayabilmek amac1yla, Pla

ton 'un bu konudaki gorU§lerini ara§t1rma konusu yapt1k. 

Platon, dogrudan dogruya "Anlam Nedir"? sorusunu dile ge

tirmemi§ olmas1na ragmen, ozellikle "Kratylos 11 ile "Sofist" 

dialoglar1nda dil ile gergeklik arasindaki ili§ki gergeve

ainde bir anlam ogretisi ortaya koymu§tur. Tezimizin amaci 

Platon 'un genel felsefesinde anlam konusuna ili§kin ak1l 

yUrUtmeleri bUtUnlUk igerisinde ara§tirma konusu kilarak 

Platon'da incelemeye deger bir anlam felsefesi bulundugunu 

gostermek olmu§tur. 

Platon felsefesine ili9kin incelemelerin gogunda 

Idea ogretisini merkeze almak gelenek olmu§tur. Platon 'un, 
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anlam kenusundaki gorU§lerine ili§kin gali§malar, genellik

le, serunu Idealar ile terimlerin anlami ili§kisi gergeve

sinde inceleme konusu kilm1§lard1r. Biz, Platen felsefesini 

anlamak ve yerumlamak ag1s1ndan Idea ogretisinin kag1n1lmaz 

eldugunu kabul etmekle birlikte, anlam korust.nl: Idea ogreti

sinin izdU§UmU elarak incelemek yerine, bag1ms1z elarak ele 

almaya gali§tik. Platen'un anlam gorU§U ile Idea ogretisini 

ozde9 kilmak yerine, degrudan degruya "Platen'da anlam 

nedir"? serusundan hareketle kenuya yakla§maya gali§tik. 

SHz kenusu seruyu "Platen 1 da anlam, Ideadir" ifadesiyle 

kar91laman1n yetersiz elacag1n1 gosterdik. 

Platen' un dil gorU§Unde her ad belirli bir nesne

nin yerine kullanilan sembeldUr. Bu agidan, Platen'da 

anlam, adin i§aret ettigi nesnedir. Ancak Platen 1 da adlar, 

hem fizik nesnelerin hem de Idealarin yerine kullanilan 

i9aretler eldugundan, fizik nesnelere gonderim yapan ozel 

adlarin degil, yalnizca ertak adlarin anlami temsil ettik

leri Idealardir. Platon, her ozel adin bir ta91y1c1s1 oldu

gu gorU9Unden hareketle belirli nesne obegine uygulanan her 

ortak adin, kar§1l1k geldigi bir ozyap1n1n yahut Ideanin bu

lundugu senucuna varm19t1r. Platen, dildeki ertak adlar ile 

s1fatlar1n varolu§ mant1g1n1 Idea ogretisiyle temellendir

mi9tir. Bu bakimdan, gostermeye gali9t1g1m1z gibi, 

Platen'un dogalc1l1g1 dialektik onermeler dUzleminde zihin

den ve tikel nesnelerden bag1ms1z elan tUmellerin varl1g1n1 

kabul etmeye dayanir. Bu nedenle biz Platen 1 un Neminalist 

yerumlara kapali oldugunu dU9UnUyeruz. Bu halde 1 Neminalist 

gorU§Un, gelenegini Platen 1 da degil, Gergias ve 

Pretageras'da aramasi gerektigi kanaat1n1 ta91yeruz. 

Oil, dUnyayi anlamak ve yerumlamak igin kag1n1lmaz 

bir aragtir. ins an, kendi gergekligini, dUnyayi an lama ve 

yerumlama tablesunu dil arac1l1g1yla elu§turur. Oil, ger

gekligi dUzenledigimiz kategerileri verir. Platen, dilin 

sunmu9 eldugu her ger~eklik tablosunun, nesnelerin degasina 
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uygun dU§medigini, oznel ve keyfi tutumlar ta91d1g1n1 vur

gulam1§t1r. Pl a tan, dilin ii; yap1s1yla geri;ekligin mant1k 

yap1s1 aras1nda bir artakl1k bulundugunu kabul etmesine 

ragmen, her dil kullan1§1n1n, her dUnya tasvirinin geri;ek

ligi uygun alarak i fade edemeyecegini gormU9tUk. Pl a tan' a 

gore, dilde gomUlU alarak bulunan soz kanusu mant1k yap1s1 

artaya i;1kar1lmad1ki;a, geri;ekligin dUzgUn ve dogru tasviri

ni elde etmek mUmkUn degildir. Platen, Herakleitas ile Par

menides i;izgisinde artaya i;1kan dil, dU§Unce ve varl1k 

ozde§ligini ele9tiri kanusu kilmam1§t1r. D, yaln1zca gUnlUk 

dilin artaya kaydugu geri;eklik tablasunun, nesnelerin daga

s1na uygun dU9medigini tutarl1 bir bi~imde gostermi9tir. 

Platan'un anlam felsefesinde gUnlUk dil, dialektik

i;i taraf1ndan zihnin genel kavramlar1 ile Idealar1n mant1k 

ili9kilerini uygun alarak dUzeltmediki;e, geri;ekligin dUzgUn 

bir hari tas1n1 ve madelini artaya ·kayamaz. Plai;an ai;1s1n

dan, sadece zihnin kavram cografyas1na uygun olarak dUzen

lenmi§ felsefe ve bilim onermeleri geri;ekligin nesnel ve 

dogru al an tasvirini artaya koyabilir. Bu nedenle, 

Platen 1 da felsefe ve bilim onermelerin mant1k yap1s1 ile 

geri;ekligin mant1k yap1s1 aras1nda bir ozde§lik · bulunur. 

Platan'da nesnel zihin, sahip aldugu Idea bilgisi ve kendi

sinde bulunan genel yap1lar ( kainania) arac1l1g1yla dili, 

geri;ekligin dagas1na uygun alarak dUzenleyebilir. Bu an

lamda, nesnel zihin dil· arac1l1g1yla kendi kategorik yap1-

s1n1 fizik nesneler dUnyas1na uygular. Bu bak1mdan 

Platen 1 da geri;ekligin dilce nesnel bir bii;imde bolUmleIJ:=·· 

bilmesi Idea ogretisiyle kopar1lmaz bir bUtUnlUk ii;erisin

dedir. Oil, Idea dUnyas1n1n varl1g1 sayesinde geri;ekligi 

dUzenleyen kategarileri verebilir. Oil ile dU9Uncenin nes

nelligi zihinde temsil edilen Idea dUnyas1na bagl1d1r. 

Platen felsefesinde dialektiki;i taraf1ndan 

Idealar1n yap1s1na uygun alarak dUzeltilmi§ felsefe ve 
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bilim dili (dialektik cnermeler) ile geri;ekligin mantik 

yapisi arasinda bir uygunluk scz kanusudur. Ancak, felsefe 

ve bilim onermelerinin yapisindan hareketle geri;ekligin 

yapisi ve dagasina ili§kin bilgiye sahip olabiliriz. Pla

tan 'un anlayi§inda felsefe, nesnel dil uzerine aturtulmadan 

geri;eklik hakkinda anlamli alarak konu§amaz. Bu ai;idan, 

Platon 'un temel amai;larindan ~iri, dili mantikt;a yeni ba§

tan kurmak degil, dilde gcmula duran mantik yapisini orta

ya t;ikarmak olmu§ tur. Kanaatimizca Pl a ton, ideal ve yapay 

dil pe§inden ka§mami§tir. D, sadece gunluk dilin crttugu 

mantik yapisini meydana t;ikarmak istemi§tir. Platon, felse

fe tarihinde dili, czellikle de gunluk dili felsefe ai;isin

dan ele§tiren ve anlamli kullanimlarin s1n1r1n1 belirleyen 

ilk filozaf almu§tur. Platan 1 a gore, ancak dialektigin 

( felsefe ve bilim) cnermeleri geri;ekligi duzgan ve dagru 

alarak ifade edebilir. 

Du§unce ile kultur dunyasi bir sureklilik gcsterir. 

Gei;mi§ dcnemlerin felsefe ve dO§unce tutumlar1 anla§ilip 

yarumlanmadikt; a f els ef e tar i hi .anlams i z du§ One e ler y 1 g1n1 

alarak kalir. Felsefe tarihinin surekliligi anlama ve 

yorumlama i;abalarinda kendini gasterir. Her yorum eksik ve 

kendi ufkunun sarulariyla s1nirlanm1§ alsa da, gei;mi§ dc

nemlerin anla§ilmasina katk1da bulunabilir. Bu ai;1dan 

i;ali§mamiz, Platan konusunda en kesin bilgileri artaya 

kaymayi degil, anu degi§ik bir baki§la yarumlamayi sei;mig

tir. 
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