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ÖZ 
 

 Platon’da Düzen Sorunu başlıklı bu tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde düzen sorununun Yunan mitosunda, tragedyasında, siyasetinde ve 

tarih yazıcılığında nasıl bir görünüm kazandığı ve geliştiği incelenmiştir.  

İkinci bölümde Yunan felsefesinde düzen sorunu ele alınmış ve mitos temelli 

düzenden felsefe temelli düzene geçiş süreci incelenmiştir. Felsefenin, düzen 

sorununa katkıları, bu bölümün bir diğer sorunudur.  

Üçüncü bölümde, Platon’un düzen anlayışında ruh ve ruhun iç düzeni 

incelenmiştir. Ruhun akıl parçası ve bu aklın bireydeki, toplumdaki ve kosmostaki 

dışavurumu, bölümün başlıca konularıdır.  

Dördüncü bölümde idealar öğretisi, Platon’un düzen anlayışı bakımından 

yorumlanmış, İyi ideasıyla düzen arasındaki ilişki incelenmiştir. İdeaların düşünme 

ve konuşma düzeni bakımından önemleri, ahlaki önemleri ve ontolojik boyutları 

tartışılmıştır.   

Beşinci ve son bölümde Platon’un site ve toplum düzeni anlayışı 

incelenmiştir. Site düzeninin ana unsurları, mesleki işbölümü, site düzeninde yasanın 

önemi, filozof kral, site düzeninde eğitimin önemi, ideal site düzeninin bozuluşu ve 

site düzeni türleri, bu başlıkta incelenen başlıca konulardır.  

 

Anahtar sözcükler: Düzen (kosmos), adalet (dikaiosyne), erdem (arete), 

ölçülülük (sophrosyne), ruh (psykhe), doğa (physis), İyi (agathon), mutluluk 

(eudaimonia), idea (eidos-idea), kader (moira), zorunluluk (ananke), akıl (nous).   
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                                                   ABSTRACT 

This thesis titled "Order Problem in Plato" consists of five sections. The first 

section studies how the order problem was viewed and developed in the Greek 

Mythology, tragedy, politics and history writing. 

The second section studies the order problem in Greek philosophy and 

examines the transition from myth-based order to the order based on philosophy. 

Another issue in this section is the contributions of philosophy in the order problem. 

The third section studies the soul and internal dynamics of soul in the Plato's 

understanding of order. The main issues in this section include the soul’s being part 

of mind and expression of this mind in the individual, in the society and in the 

cosmos. 

The fourth section interprets of the ideals doctrine with a view from Plato’s 

understanding of order and examines the relationship between the ideal of Good and 

the order. The section also discusses the importance of ideals with regards to order 

of thinking and speaking and their moral significance and ontological dimensions. 

The fifth section studies Plato’s understanding of site and society order. The 

main issues in this section includes main elements of site order, professional division 

of labor, importance of life in site order, philosopher king, importance of education 

in site order, fall of ideal site order and types of site order. 

Keywords: Order (kosmos), justice (dikaiosyne), virtue (arete), moderation 

(sophrosyne), soul (psykhe), nature (physis), Good (agathon), happiness 

(eudemonia), ideal (eidos-idea), destiny (moira), necessity (ananke), mind (nous). 
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ÖNSÖZ  
 
 
 Bu tez çalışmasının amacı, Antik Yunan’ın düzen anlayışına ilişkin genel bir 

perspektif sunmak ve Platon’un düzen anlayışını bu perspektif doğrultusunda ele alıp 

incelemektir. Bu genel görünüm içinde Platon’un düzen sorununa yaklaşımı, başlıca 

üç sorun alanında; insan ruhunda, idealar öğretisi bağlamında evrende ve sitede ele 

alınmış, bu üç yapı arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmış, Platon’un bu üç 

bağlamın üçüne birden uyarlanabilecek genel bir düzen anlayışı ortaya koyup 

koymadığı tartışılmıştır.  

Platon, felsefede düzen sorununun nasıl ele alınıp işlendiğini, toplum 

düzeninin hangi esaslar üzerine dayandırıldığını ve evren düzeniyle nasıl bir ilişkiye 

sahip olduğunu, bunlardan hangisinin diğerini belirlediğini anlamak bakımından 

önemli imkânlar sunan bir düşünürdür. Yunan düşüncesinin kendisinden önceki 

düzen tasavvurlarını yetkince tartışmış, mitosla, tragedyayla, Yunan şairleriyle, yasa 

yapıcılarla, devlet adamlarıyla, doğa filozoflarıyla ve Sofistlerle hesaplaşmış, Yunan 

düşüncesinde düzen sorununun gelişimini anlamak bakımından önemli bir rol 

oynamıştır.  

 Bu tez çalışmasında öncelikli olarak Platon’un kendi eserlerine başvurulmuş, 

eserler incelenip tartışılırken başlıca Platon yorumcularının değerlendirmelerinden de 

karşılaştırmalı olarak istifade edilmiştir. Platon’un bütün eserlerinin dilimize 

kazandırılmış olması, hatta başlıca eserlerinin birden çok çevirilere sahip olması, 

ülkemizde Platon üzerine çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için önemli bir 

kolaylık sağlamaktadır. Diğer yandan, bu çalışmada Platon’un eserlerinden alıntılar 

yapılırken eserlerin Yunanca asılları daima göz önünde bulundurulmaya çalışılmış, 

İngilizce çevirilerle karşılaştırmalar yapılmış, düzen sorunu bakımından önem arz 

eden kritik sözcüklerin Yunanca asılları Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmiştir. 

Atıflar, eserlerin Türkçe çevirilerine yapılmış, fakat metinler içinde geçen Yunanca 

karşılıklarda Harvard University Press’in, LOEB CLASSICAL LIBRARY serisinde 

yer alan Platon baskıları göz önünde bulundurulmuştur. Platon’un eserlerinin gerek 

Yunanca asıllarında, gerek Türkçe ve İngilizce çevirilerinde, aynı uluslar arası 

numaralama sistemi kullanıldığı için, yapılan atıfların Türkçe’lerinin, Platon’un 
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Türkçe’deki çevirilerine, metinlerde geçen kimi önemli sözcüklerin Yunanca’daki 

karşılıkları içinse, metinlerin LOEB CLASSICAL LIBRARY serisinden çıkan 

asıllarına bakılabilir. Kaynakçada, metinlerin her üç dildeki karşılıklarının ayrıntılı 

künyesi yer almaktadır.      

 Bu tez çalışmasının ortaya çıkmasında çok büyük katkıları olan, beni daima 

büyük bir ilgi, nezaket ve sabırla dinleyen, engin bilgi birikimleri ve bilgece 

değerlendirmeleriyle tıkanıp kaldığım noktalarda yoluma ışık tutan değerli hocalarım 

sayın Prof. Dr. Ömer Naci Soykan ve sayın Doç. Dr. O. Faruk Akyol beyefendilere 

teşekkürü bir borç biliyorum.  

 Çalışmamın bütün aşamalarında daima desteğini gördüğüm, benimle hemen 

her hafta görüşüp, anlattığım her şeyi, birçok eksiklerime ve yanlışlarıma rağmen 

büyük bir sabır ve dikkatle dinleyen, tıkanıp kaldığım noktalarda bana yepyeni 

açılımlar sağlayan, bilgeliği, engin tevazuu ve hoşgörüsüyle benim için aynı 

zamanda manevi bir önder olan, değerli hocam sayın Prof. Dr. Ayhan Bıçak 

beyefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin bir öğrencisi olmakla 

kendimi çok şanslı hissediyorum.  
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              GİRİŞ 

  

Platon gibi, farklı konularda, birçok ayrıntılı düşünceler ortaya koymuş bir 

düşünürün eserleri, değişik kavramlar ya da sorunlar doğrultusunda, birçok değişik 

okuma ve yorumlamalara konu kılınabilirdi. Bu tez çalışması, Platon’un eserlerine 

düzen sorunu bağlamında yönelmeyi amaçlamıştır.  

Görünür görünmez her şey; doğa, insan, toplum, akıl, ilke ve hakikatler, 

devlet, ahlak v.s. hepsi bir düzenin parçasıdırlar ve anlamlarını, değerlerini, 

gerçekliklerini, ait oldukları düzendeki yerlerinden, konumlarından alırlar. Bu açıdan 

bakıldığında düzen sorunu, insanın içinde yaşadığı evrene atfettiği her tür anlam ve 

değeri, insanın evrendeki konumunu, toplumsal yaşamını, davranışlarını düzenlerken 

gözeteceği ilke ve yasaları, elhasıl, insan düşüncesinin kendisine erişebildiği tüm 

kavramları içeren, son derece geniş bir sorun alanıdır. Böyle olunca, düzen sorununa 

yönelmiş bir çalışmanın birçok eksiklikler içermesi kaçınılmazdır. Diğer yandan, 

kavramın kapsayıcılığı ve kuşatıcılığı, araştırmacıya, Platoncu düşünceyi, içerdiği 

birçok farklı unsurlarla bir bütün olarak ele almak imkanını sağlamakta, Platon’un, 

kendisinden önceki düzen anlayışlarını yetkince tartışmış olması nedeniyle, tüm bir 

Yunan düşüncesinin düzen tasavvuruna ilişkin genel bir kavrayış geliştirmek 

yolunda verimli bir teşebbüs olmaktadır.    

İnsan, içinde yaşadığı evreni, henüz ona yöneldiği ilk andan itibaren bir 

düzenlilik doğrultusunda algılamış, ona insanca anlamlar ve değerler yüklemiştir. Bu 

anlam ve değerler, her toplumun kendi özel ihtiyaçları, kaygıları, kabulleriyle 

harmanlamış, giderek bütünlüklü bir evren-düzen tasavvuruna dönüşmüştür. 

Yeryüzünde genel bir düzen anlayışına sahip olmayan hiçbir toplum yoktur. Bunca 

farklı düzen anlayışını, açıklayıcı genel çerçevelere oturtmak güç olsa da, insanlık 

tarihinde düzen anlayışlarının başlıca iki biçimde ortaya çıktıkları görülür. Birincisi; 

inanç yapılarına, yani mitoslara ya da dinlere dayalı düzen anlayışları, ikincisi; 

felsefe ve bilime dayalı düzen anlayışlarıdır.  

Felsefe, bir düşünce disiplini olarak, daima evrenin bütünlüklü bir 

tasavvurunu amaçlar ve tüm bilgi disiplinleri arasında, bir tamamlanmışlık düzeyine 

erişme sözü verebilen biricik disiplindir. Kant, felsefenin en esaslı disiplini olan 
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metafiziği, saf akıl yoluyla kazanılmış bilgilerin, dizgesel olarak düzenlenmiş 

dökümü olarak tanımlamaktaydı. Metafiziğe yüklenen bu anlam, hiç değilse Eski 

Yunan özel örneğinde, felsefi çabanın bütününü tanımlamakta da kullanılabilir; 

felsefe, diğer bütün bilgi sahalarının sağladığı bilgileri düzenli bir sistem haline 

getirerek genel bir düzen anlayışına varmayı sağlayan disiplindir. Felsefe, hem doğal 

olgular üzerine, hem de sosyal, ahlaki, dini, siyasi, kültürel yönleriyle insan üzerine 

sorular soran, böylece insanı, içinde yaşadığı evrenle-doğayla bir bütün olarak 

kavramaya yönelen tek disiplindir. Bu özellikleriyle son kertede, bir evren 

tasavvuruna dönüşebilme imkanına sahiptir.  

Felsefe, henüz ortaya çıktığı ilk günler itibariyle düzen sorununa yönelmiştir. 

İlk filozofların kaygısı, doğadaki-evrendeki düzeni ve görünür dünyanın 

karmaşasının arkasındaki gizli yasalılığı açığa çıkarmak, insanın evren düzenindeki 

yerini, değerini, anlamını belirlemekti. Felsefenin ortaya koyduğu yüksek hakikatler 

aynı zamanda birer düzen ilkesi olarak görülmüşlerdir; bu hakikatleri elde eden 

insanın, davranışlarını doğrulukla düzenleyebileceğine inanılmış, evrensel hakikate 

ve varlığın doğru bilgisine uygun biçimde kurulmuş bir sitenin, kurulabilecek en 

düzenli site olacağı savunulmuştur. Evrensel hakikatin ve varlığın doğru bilgisi, 

Yunan düşüncesinin uzun bir dönemi boyunca toplumsal ve insani düzenlerin 

kaynağı olarak görülmüş, ondan daima belirli ahlak ve davranış ilkeleri 

türetilegelmiştir. Böylece evren ya da doğa düzeni, insani yapıların, özellikle 

toplumun ve sitenin düzeni için güçlü bir model oluşturmuştur. 

Felsefi olsun, olmasın, Platon öncesi düzen anlayışlarına ilişkin bir inceleme 

–ki çalışmanın ilk iki bölümü bu işe ayrılmıştır- düzen sorununun, son kertede bazı 

toplumsal sorunlara indirgenebileceğini ve bu çalışmaya konu edilen üç sorun 

alanının; insanın, sitenin ve evrenin organik bütünlüğünün, Yunan insanına uzun süre 

yalın bir hakikat gibi göründüğünü göstermiştir. “Kendini bil” sözü, bu anlamda, 

hem insanın bireysel haddini bilmesini talep eden ahlaki bir ilkedir, hem de insanın 

evrendeki konumunu, değerini kavramasını talep eden kozmolojik bir ilkedir. İnsanın 

kendini bilmesi ve ahlaki bakımdan iyi olabilmesi için, evren düzeninin geneline 

ilişkin bir tasavvur elde etmesi şart kılınmıştır.    

Platon, bu geleneksel, bütünlüklü düzen tasavvurunun sorgulandığı, insani 

değerlerle evren-doğa düzeni arasında derin bir uçurumun oluştuğu ve sitenin büyük 
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bir düzen bunalımıyla karşılaştığı bir çağda yaşamıştır. Platon’un yaşadığı dönemin 

Atina’sında Sofistler, site ve doğa düzeni arasında bir ayrım yapmış, ahlak, doğruluk, 

erdem, adalet gibi kavramların evren düzenine tekabül eden doğal ve meşru bir 

temelleri olmadığını, başta adalet ve tanrılar olmak üzere tüm ahlaki kavramların, 

farklı toplumlar tarafından farklı biçimlerde anlaşılan, uzlaşıya (nomo) dayalı 

kavramlar olduklarını, insanların, gerektiğinde kendi çıkarları uğruna bu kavramları 

farklı biçimlerde yorumlayabileceklerini savunmuşlardır. Zira insan, her şeyin 

olduğu gibi doğruluğun ve adaletin de yegane ölçüsüdür. Doğada güçlünün zayıfı 

ezdiği bir güç düzeni vardır ve bu düzene uygun biçimde düzenlenmemiş bir sitenin 

ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Sofistler, bu tezlerini dille varlık arasında 

zorunlu bir bağlantının olmadığı, insanın dildeki anlamın tayininde yegane ölçüt 

olduğu savıyla desteklemiş, dil yapılarını ve sözcükleri dilediklerince eğip bükmüş, 

aklın çıkarım ilkelerini ustalıkla kullanmış, dilin ve düşüncenin düzenini ciddi bir 

sorun alanı haline getirmişlerdir.  

Dilin ve düşüncenin, evrendeki düzeni, her şeyde ortak olanı, logosu, physisi, 

arkheyi yansıtabilmesi sorunu, Yunan düşüncesinde eskilere dayanır. Herakleitos, 

insanın kendi özel kanaatlerine göre konuşmamasını, sözcüklerin her şeyde ortak 

olana, yani şeylerin doğasına uygun biçimde kullanılmaları gerektiğini dile getirmiş, 

Orphik-Pythagorasçı öğretiler, dilin, doğa düzenine uygun bir gizemle donatılmasını 

arzulayarak aynı uygunluk sorununa temas etmişlerdir. Oysa Demokritos, dille varlık 

arasında zorunlu bir uyum olmadığını belki ilk kez dile getirerek, insani düzenlerle 

evren düzeni arasındaki yarılmanın felsefi zeminini oluşturmuştur. Diğer yandan¸ 

gerek Parmenides, gerek Herakleitos ve Demokritos, tek bir alemin, biri kavrayış 

sahibi insanlara, diğeri kavrayış sahibi olmayanlara yönelik olmak üzere, iki ayrı 

görünümü olduğunu vurgulamışlardır. Bu kabul, aynı aleme ilişkin iki farklı algılama 

biçimini ifade eder ve bu kabulü dile getiren hemen tüm düşünürler, alemin 

hakikatinin, herkese ortak olan özünün, ancak duyu verilerinin ötesinde bir 

kavrayışla, akılla bilinebileceğini belirtmişlerdir.     

Herakleitos’un akış kuramını ve Demokritos’un dille varlık arasında yaptığı 

ayrımı benimseyen Sofistler, bu kabulleri insani değerlere ve ahlak kavramlarına 

uyarlayıp sorunu site düzenine taşımış ve söz konusu felsefi tezlerin doğurduğu 

düzen bunalımını iyice görünür kılmışlardır. Gerçi Sofistler de doğayla-evrenle 
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toplum arasında bir uyum sağlanması amacına yönelmişlerdir ama onların doğa ya da 

evren anlayışlarında adalet, doğruluk, erdem gibi ahlaki değerlerin genel geçer 

zeminleri ve doğal meşruiyetleri yoktur; doğaya ve varlığa ilişkin soruşturmanın, son 

kertede, insanın bireysel ve toplumsal düzen ihtiyacına ters düşen ve insani ahlaka 

kayıtsız kalan sonuçlara vardırdığı anlaşılmaktadır.    

Platon’da düzen sorunu, her şeyden önce evrenle toplum düzeni arasındaki bu 

yarılmanın giderilmesi, insani değerlerin ve ahlaklılığın yeniden evrensel bir zemine 

oturtulması sorunudur. Platon’un düşünsel çabası, her şeyden önce, Sofistlerin yol 

açtıkları buhranın aşılmasına, Yunan düzen tasavvurunun organik bütünlüğünün 

yeniden sağlanmasına yönelmiştir. Platon, sorunu başından itibaren bir düzensizlik 

sorunu olarak teşhis etti ve bunun dildeki, düşüncedeki, insan davranışındaki, ahlaki 

normlardaki ve sitedeki görünümleriyle ilgilendi. Gerçekten de Platon’un eserleri bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde, sitedeki toplumsal-siyasi buhranlarla doğrudan ya 

da dolaylı biçimde ilişkilendirilemeyecek pek az unsur içerdiği görülür.   

Platon, sitenin karşı karşıya kaldığı düzen sorununun, özünde ahlaki bir 

nitelik sergilediğini görmüş, sorunun kaynağını, ahlaki davranış ilkelerinin kozmik 

zemininin yitmesine bağlamıştır. Bu yüzden düzen sorununu bireyin ahlaki eğitimi 

bakımından ele almış, ama bireyin doğru biçimde eğitilebilmesi için, önce eğitimin 

temel amacı olan ahlaklılığın ve erdemin ne olduğunun ortaya konması ve 

ahlaklılığın konusu olan insanın yeniden anlamlandırılması gereğini duymuştur.   

Bu çalışmanın amaçlarından biri, Platon’un insan anlayışını, insan ruhundan 

yola çıkarak açıklamak, temel ahlaki kavramların ve davranış ilkelerinin, ruhun 

düzeniyle olan ilişkisini ve insan ruhunun Platoncu düzende nasıl bir rol oynadığını 

belirlemektir. Bu çaba, aynı zamanda ruhun en önemli işlevi olan aklın, Platoncu 

düzendeki önemini belirlemeyi de içermektedir. Çünkü Platon, ruhu akıldan 

bağımsız olarak ele almamıştır. Diğer yandan insanın evren düzeniyle uyumunun ve 

ruhun düzeniyle evren düzeni arasındaki paralelliğin sağlanabilmesi için evren 

düzenine de bir akıl ve ruh atfetmek gerekmiştir. Bu yüzden, bu çalışmada ruhun 

düzenine ilişkin soruşturma esnasında, sorunun kozmolojik boyutları da göz önünde 

bulundurulmaya çalışılmıştır.  

Ama Platon’da düzen sorunu, sadece insanın ahlaki eğitiminden ve ruhun 

düzeninden ibaret değildir, aynı zamanda, insanı ve tanrıları aşan, değişmez kozmik 
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düzen ilkesi-ilkeleri belirlemek ve insanın bu ilkelerle nasıl temas kuracağını 

açıklamak sorunudur. Çünkü Yunan felsefesinde düzen sorunu daima varlığın 

düzeniyle ilişkili olarak ele alınmış, sorunun kökeninde daima varlık kavramı yer 

almıştır. Bu yüzden, Sofistlerin Atina’da yol açtıkları düzen bunalımı, varlık 

kavramının kendisine ilişkin bir soruşturma yürütülmeksizin giderilemezdi. 

Platon’dan önceki doğa felsefelerinde, varlığın araştırılması daima doğanın 

araştırılması olarak görülmüş, varlığı araştırmak, doğadaki görünür değişimlerin ve 

çokluğun ardında, değişmeksizin kalan bir yapı ve yasalılık bulunup bulunmadığını 

araştırmak anlamına gelmiştir. Nitekim Phaidon diyalogunda idealar öğretisinin bir 

doğa soruşturmasından türetildiğinin söylenmesi son derece önemlidir. Aynı 

diyalogda, söz konusu doğa soruşturması, ahlaklılığın yegâne konusu olan insan 

ruhunun ölümsüzlüğü bağlamında ele alınmıştır ve bu durum, insan ruhuyla varlığın 

düzeni arasındaki organik ilişkiye işaret eder. Bu yüzden, Platon’un düzen anlayışını 

doğrulukla belirleyebilmek için, onun varlık ve doğa anlayışının ne olduğunu, bunun 

insani düzenler için, özellikle ruhun, dilin, düşünmenin, ahlakın ve sitenin düzeni 

için ne gibi bir anlamı olduğunu belirlemek gerekmiş, bu tez çalışmasının bir diğer 

önemli kaygısı da bu olmuştur.  

O halde, genel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde Platon’da düzen sorunu, 

sitedeki kargaşa sorunudur, ahlak sorunudur, eğitim sorunudur, ruhun ve sitenin 

düzeni sorunudur, adaletin, erdemin ve doğruluğun neliği sorunudur, varlık 

sorunudur, varlığın düzeni sorunudur, tanrısal ve insani aklın genel düzendeki rolüne, 

konumuna ilişkin bir sorundur, evren düzeninin dayandığı ilke ve hakikatlere ilişkin 

bir sorundur. Bu özelliğiyle Platoncu felsefe, düzen sorununu bütün boyutlarıyla 

izleyip incelemek için büyük bir fırsat sunmaktadır.  
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1. BÖLÜM: PLATON ÖNCESİ YUNAN DÜNYASINDA 
DÜZEN SORUNU   

 

1. 1. YUNAN MİTOSUNDA DÜZEN SORUNU   

 

1. 1. 1.  Mitosların ve Yunan Mitosunun Genel Özellikleri  
 
 

İnsan, nesnelerin, olguların, durumların tam bir karmaşa durumu içinde 

olduğu bir kaos ortamında yaşayamaz. Bu yüzden evrendeki görünür görünmez 

unsurları birbirleriyle ilişkilendirip düzenlemek, evrende hüküm süren yasaları 

keşfetmek, ya da evrene kimi yasalar atfetmek, bu yasalar yoluyla kendisini 

emniyette hissetmek, böylece evreni anlamlı, değerli bir düzene sahip kılmak, kendi 

toplum ve kültür düzenini de yine aynı esaslar doğrultusunda kurmak ister. Düzen 

kurucu olmak, insanın yapısal bir özelliğidir. İnsan dış dünyayı, henüz ona yöneldiği 

ilk andan itibaren belli bir düzen içinde algılar. İnsan aklı, zorunlu biçimde düzene 

yönelir, düzenle işler. Düzenin kaynağı insanın kendisi midir, yoksa insanın dışında, 

ötesinde bir düzen ilkesi var mıdır, bu başlıca bir tartışma konusudur. Ama düzenin, 

insanca bir yanı olduğu kuşku götürmezdir. Çünkü şeyler, doğada ya da evrende asla 

tek tek bulunmazlar, daima “bir arada”dırlar, birbirleriyle daima bir tür ilişki 

içindedirler. Ama bu ilişki insanca bir ilişki olduğunda, yani insan tarafından 

kurulduğunda ya da, kaynağı insan olmasa da insan tarafından anlaşılabildiğinde, 

kavranabildiğinde, evren ve doğa insanca bir anlam ve gerçeklik kazanır. Şeyler, tek 

tek ve bir bütün olarak anlamlarını, insanca bir düzenin unsurları olmalarından 

alırlar. O halde düzen sorunu, şeylerin tek tek ve bir bütün olarak neliklerini, 

anlamlarını, değerlerini belirleme sorunudur. Bu açıdan bakıldığında düzen, henüz 

düşüncenin en özlü yasası olan özdeşlik kuralında içkindir. Bu kural, her şeye kendi 

neliğini kesin biçimde bildirir, onu diğer şeylerden bütünüyle ayırır ve ona genel 

düzen içindeki özgün konumunu, yerini bildirir. 

İnsanın değerini, anlamını, konumunu ve amacını belirleme sorunu, düzen 

sorununun kaçınılmaz bir parçasıdır. Çünkü insan, eşyayla, doğayla, evrenle, diğer 

insanlarla, bir bütün olarak toplumla ilişkileri yoluyla anlam, değer ve gerçeklik 

kazanır. Bu durumda insan, kaçınılmaz biçimde, bir düzenin parçasıdır; şeylerin, 
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belli bir düzenleniş yasası yoluyla bir arada bulunduğu bir evrende yaşar. Kendi 

neliğini belirleyebilmesi, parçası olduğu düzenin bütünü hakkında sağlam yargılar 

edinebilmesine, kendisini bu bütünlük içinde konumlandırıp, anlamlandırabilmesine 

bağlıdır. O halde düzen sorunu, eşyanın, doğanın, evrenin, toplumun neliği sorunuyla 

derin biçimde ilişkilidir ve bu yüzden, salt entelektüel ya da felsefi bir sorun olarak 

görülemez, o aynı zamanda bir insanlık sorunudur. Çünkü insan, anlamsız, değersiz, 

düzensiz bir evrende yaşayamaz. 

Diğer yandan insan, bir toplum varlığıdır; doğumuyla, kuralları olan bir 

toplum düzenine dahil olur. Bir arada yaşamak, insanın hayati bir ihtiyacıdır ama bu 

biraradalık hangi esaslara göre düzenlenecektir? İnsanlardan biri ya da ötekinin bu 

bir aradalığı düzenlemek yolunda diğerlerinden daha ehliyetli olduğuna, bu yolda 

ilkeler vaz edip edemeyeceğine nasıl karar verilecektir? Önerilen düzen nasıl 

meşrulaştırılıp temellendirilecek, insanlar nazarında nasıl aklanacaktır?   

 İnsanın evren düzenindeki yerini belirlemeye yönelik soruşturmayı, insan 

toplumlarının temel ihtiyaçlarına yönelik bir soruşturmadan ayrı değerlendirebilmek 

mümkün müdür? Evren düzeniyle toplum düzeni arasındaki ilişki nedir? İnsanın 

evren ve toplum karşısında birbirinden farklı iki ayrı konumu ve durumu olabilir mi?    

Felsefenin ele aldığı en önemli sorunlardan bazıları bunlardır ve hepsi de son 

kertede düzen sorununa dayanırlar. Ama felsefe, bu sorunları ele alan ilk ya da tek 

disiplin değildir, düzen sorununu, evrenin anlamlandırılmasına, değerlendirilmesine 

yönelik ilk teşebbüs olan mitostan devralmıştır. Bu yüzden düzen sorununun felsefe 

tarafından nasıl ele alındığını tespit edebilmek için, önce mitos temelli düzen 

anlayışlarının genel özelliklerine yakından bakmak gerekir.   

Düşüncesini işletmekte geliştirdiği yöntemler bugünün insanını mitos temelli 

düzenin değer dizgelerinden uzaklaştırmış olsa da, mitik düzen insanının kaygıları ve 

zihin yapısıyla günümüz insanınınki arasında esaslı farklar olduğunu savunmak 

güçtür. İlk insan topluluklarının düzen anlayışları üzerine araştırmalar yapan 

Malinowski ve Levi Strauss gibi antropologlar, “sınıflandırma” ve “düzenleme” 

faaliyetini tüm düşünce yapılarının temel niteliği olarak görmüşlerdir (Goody; 2001: 

16). Bruhl, ilk insanların zihninin, modern insanınki gibi olup bitenlerin nedenlerini 

kavramaya yöneldiğini (Bruhl, 1966: 431), Frazer, mitik kültürün temel pratiği olan 

büyünün, yöneldiği amaçlar bakımından bilimsel uygulamalara benzediğini 
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savunmuştur (akt. Cassirer, 1997: 98). Mitos temelli düzenin insanı da tıpkı bizim 

gibi dış dünyayla uzlaşmak, nesnelerin henüz belirli bir biçime kavuşmadığı kargaşa 

durumunu aşmak, düzenli ve anlamlı bir evrende yaşamak istemişlerdir. Bunun için 

bizim kuramlar ürettiğimiz yerde onlar mitos üretmişlerdir (Fiske, 2002: 26). O halde 

mitosu, insanın evrene düzen atfetme çabalarının ilk biçimi olarak görmek gerekir.  

İlk mitoslar, insanın doğaüstü güçlerle kurduğu şaşkınlık dolu ilk temasların 

izlerini taşırlar (Bonnard, 2004: 170-171). Mitos temelli düzenin insanı, doğaüstünü, 

belli koşullar altında denetlenebilen, kişilikdışı bir güç alanı olarak görmüş (Kottak, 

2001: 467), denetimi dışındaki esrarengiz güçleri anlamlandırabilmek ve onlarla baş 

edebilmek için kimi açıklayıcı mitoslar üretmiştir (Freeman, 2003: 231). Bu yüzden 

mitos temelli düzen, derin biçimde tanrısal-kutsaldır. Bu kutsallığın temelinde, 

insanın kendisinden daha güçlü olana duyduğu korku dolu saygının izleri yatar. 

Mitos temelli düzen anlayışlarında evrene ve insana ilişkin gerçeklik ve anlamlar, 

doğaüstü ve kutsal kaynaklardan türetilmiş, her şey, kutsal olana katılmak suretiyle 

anlamlandırılıp meşrulaştırılmıştır (Eliade, 1994: 18-19, 41; Malinowski, 1990: 87). 

Böylece mitos, doğaüstü güçlere toplum ve kültür düzeni içinde yer açmış (Bıçak, 

2004: 72), insanın sosyal ihtiyaçlarınca şekillenmiştir (Cassirer, 1997: 102).  

Gerek kozmik, gerek toplumsal olsun, mitos temelli düzenin başlıca yasası 

başkalaşım yasasıdır (Cassirer, 1997: 104). Mitos temelli düzende her şey her şeye 

benzer ve ani bir değişimle başka bir şeye dönüşebilir. Her mitik eylemde, eylemin 

öznesinin, eyleme konu olan doğaüstü varlığa dönüştüğü bir kutsal an vardır 

(Cassirer, 2005: 70). Bu başkalaşım yasası, insanın kültürel düzenine de yansımıştır. 

Mitos temelli düzenin insanı dış dünyayla kendisi arasına ve dille nesne arasına kesin 

bir ayrım koymamıştır. Mitosun semboller dünyası insana nesnel gerçeklik gibi 

görünmüş, büyü sözlerinin nesnelere doğrudan etki ettiğine inanılmıştır (Cassirer, 

2005: 48-49). Bu durum, biri epistemolojik, diğeri ontolojik iki sonuç doğurmuştur; 

a. mitos temelli düzende “gerçek olan” ile “düşüncede olan” ayrımı yoktur, b. mitos 

temelli düzen, varoluşun birliği ve parçalanamazlığı düşüncesine dayanır (Cassirer, 

2005: 67). Bu düzende insan, evren düzeninde ayrıcalıklı bir konuma sahip değildir; 

kendisini evrenin aşkın birliğine katmış, bütün içinde erimiştir (Cassirer, 1984: 55).  

Yunan mitosu, bu genel özellikler itibariyle diğer dünya mitoslarıyla benzeşir. 

Felsefi düşünüşün diğer toplumlarda değil de, Yunan toplumunda ortaya çıkmış 
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olması Yunan mitosunun sistematik yapısıyla felsefenin gelişimine imkan sağladığını 

(Tarnas, 1991: 14), felsefenin ele aldığı sorunların önemli kısmını içerdiğini (Kranz, 

1994: 1), bu özellikleriyle diğer mitoslardan ayrıldığını düşündürse de, Yunan mitosu 

birçok özellikleriyle tipik bir mitos görünümü sergilemekteydi; belirgin bir “kutsal 

olan-kutsal olmayan” ayrımı yoktu. Tanrısallık evrenin esaslı vasıflarından biriydi ve 

her şey sembolik olarak değil ama aktüel olarak tanrısaldı (Cartledge, 1993: 152-

154). Nietzsche, Yunan mitosunun ezgi ve müzikle yoğrulduğunu, müziğin mitosu 

kendi özünden doğurduğunu söylerken bu dinamik yapıyı vurgulamıştır (Nietzsche, 

1994: 39). İlk Yunanlılarda müzik, evreni anlatan en yüksek, en genel dildi 

(Nietzsche, 1994: 91), mitos üretici bir gücü vardı (Nietzsche, 1994: 100) ve mitosun 

varlığında müzik, evrenin biçimlenmesinde bir tasarım gereci olmuştu (Nietzsche, 

1994: 123). Bu değerlendirmeler evren düzeninin tragedya yoluyla anlamlandırılışına 

gizli bir övgüdür ve bu dinamik düzen tasavvuru, Yunan kültürünün sözel yapısıyla 

ilişkilidir. Doğuda -özellikle Mısır ve Mezopotamya’da- yazı, büyük egemenlik 

alanlarının düzenlenmesi için gerekli bürokrasiyi oluşturmakta kullanılmış, gerçeklik 

ve anlam yazı yoluyla üretilmiş, mitoslar da yazılı yasalar gibi işlev görmüştür. Oysa 

Eski Yunan’da tanrısal emirler veren bir otorite ya da yazılı tanrısal yasalar yoktu. 

Homeros ve Hesiodos’un eserleri, ortaya çıktıktan kısa süre sonra yazıya dökülmüş, 

belki de yazılı olarak ortaya çıkmışlardı ama Yunan sitesinin mücadeleci yapısı 

sözün daima yazının önünde olmasına yol açtı (Assmann, 2001: 261-263). Yazının 

sözün önüne geçmesi, ancak M.Ö. dördüncü yüzyılda, o da kısmen mümkün olabildi 

(Freeman, 2003: 221; Vernant, 1996: 197; Cartledge, 1993: 22). Yazılı tanrısal 

buyruklara sahip olmayan Yunan dünyası, inanca yönelik ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için, benzer konularda bazen öncekilerle çelişen yeni mitosların 

üretilmesine imkan sağlamıştır (Freeman, 2003: 224). Bu dinamik, öykülemeci inanç 

tarzı, felsefenin kendi mitoslarını, kendi düzen anlayışını üretmesine imkan sağlamış, 

bu yüzden kimi yorumcular, felsefeyi mitos yapıcıların ürettikleri öykülerle 

başlatmışlardır (Capelle, 1994: 25).   

Yunan mitosu, bu dinamik, öykülemeci anlayış sayesinde sürekli dönüşüm 

içinde olmuş, tarihsel süreçte başlıca dört görünüm kazanmıştır; a. Homeros’un, 

M.Ö. sekizinci-dokuzuncu yüzyıla dayandırılan İlyada ile Odysseia isimli eserleri, b. 

Hesiodos’un M.Ö. yedinci-sekizinci yüzyıla dayandırılan Theogonia ile İşler ve 
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Günler (Erga kai Hemerai) isimli eserleri, c. M.Ö. altıncı yüzyıl dolaylarında ortaya 

çıkan ve Dionysos (Bakkhüs) kültüne dayanan Orphik-Pythagorasçı gizem öğretileri, 

ç. M.Ö. beşinci yüzyılda artış gösteren mitos sorgulamaları. Yunan mitosunun 

tarihsel süreç içinde bunca farklı görünümlerde ortaya çıkmış olması, Yunan 

dünyasının yaşadığı kimi düzen sorunlarıyla ilişkilendirilebilir. Bu yüzden Yunan 

mitosunun gelişim sürecini izlemek, Yunan dünyasında düzen sorununun tarihsel 

gelişimini incelemek anlamına gelir. Aşağıdaki bölümlerde yapılacak olan da budur.  

 

1. 1. 2. Homeros’un Düzen Anlayışı    

 

Düzen sorunu evrendeki ya da doğadaki düzeni açıklama sorunundan ibaret 

değildir, aynı zamanda insanın kosmostaki yerini belirleme sorunudur. Yunanlılar, 

insanın anlamı ve değerini, onun kosmostaki konumundan bağımsız biçimde ele 

almamışlardı. Bütünlüklü bir düzen anlayışının tezahürü olan bu durum, Yunan 

dünyasının ahlak anlayışının en temel ilkesi olan (Vorlander, 2004: 36) “kendini bil” 

(gnoti seauton) sözünde de içkindir. Bu söz, hem ahlaki, hem kozmik bir ilkedir, 

çünkü her şeyin, evrendeki yerini, haddini bilmesini ister. İnsanlar arasındaki 

ilişkileri kozmik düzenden yola çıkarak açıklamaya çalışan bu sözde, insanı yaşadığı 

evrenle ve toplumla derin biçimde irtibatlandıran muazzam bir bütünlük bilinci yatar. 

Bu sözle toplumun düzeni, kosmosun düzeni olur ve bu ikisi arasındaki kopmaz 

ilişki, Yunan dünyasının ilk yazılı eserleri olan İlyada ve Odysseia’dan itibaren, 

uzunca bir süre, Yunan insanına yalın bir gerçeklik olarak görünmüştür.  

Homeros’un düzen anlayışının, toplumun durumuyla ilişkisi henüz eserlerin 

yazılış amacında görülebilir. İlyada ve Odysseia soylu sınıfın (aristhoi) değerlerini 

ölümsüzleştirmek arzusundan doğmuş (Latacz, 2001: 19), eserlerde daima soylu 

değerleri övülmüş (Şenel, 1970: 27), bütün olaylar soylu sınıfın bakış açısıyla 

verilmiştir (Finley, 2003: 134). Bu değerlerin başında saygınlık ve onur gelmekte, 

bunların savaşmakla edinilip korunulacağına inanılmaktaydı (Latacz, 2001: 53). Bu 

yüzden Homeros’un mitoslarında sorunlar savaş ve güçle çözülür, mantığa dayalı 

tartışmalara pek rastlanmaz. Tüm değerler, dünyaya bağlılıkla anlam kazanır ve 



 11 

bedenden ayrı bir ruh anlayışı, ya da belirgin bir öte dünya düşüncesi yoktur1 

(Finley, 2003: 136-148). Homeros’ta psykhe sözcüğü bedenin bütünsel formu ya da 

bağımsız bir varlık olarak değil, insanın bir organı, ölümle bedeni terk eden bir 

canlılık gücü anlamında kullanılmıştır. Ruh, ölümden sonra Hades’te bir gölge 

(eidolon) gibi dolanır. Ama ruhun ölümle bedenden ayrılması, bunların 

birbirlerinden ayrı yapılar olarak düşünüldükleri anlamına gelmez. Çünkü ruh ve 

bedenin ölümü bir tutulmuş, hayat halindeyken ruhun bedenden ayrı bir varoluşu 

olduğu düşünülmemiştir. Duygular ve düşünme de, ruhun işlevleri olarak değil, 

bedensel organlarla ilişkili olarak düşünülmüştür (Voegelin, 1957: 103). Bu yüzden 

Homeros’ta ölüm istenir bir durum değildir; “Üstün tutarım ırgat olarak yanında 

çalışmayı, yoksul, malı mülkü az bir adamın, bütün göçüp giden ölülere kral 

olmaktan” (Odysseia, XI- 489).  

Böyle olunca, Homeros’un bu dünyacı düzen anlayışında insanın değeri, 

payına düşen dünyevi rolü yerine getirmesiyle ilişkilendirilmiştir. Homeros, bu 

dünyevi rolü yerine getirme başarısını, Batı dillerindeki “iyi” sözcüğünün atası olan 

agatos sözcüğüyle ifade etmiştir (MacIntyre, 2001: 9-10). Her ne kadar Homeros, 

Platoncu anlamda bir ruh anlayışına sahip değilse de, insanın içinde, biri onu tanrısal 

düzenden (themis) uzaklaştıran, diğeri insanı düzene uymaya iten iki yön olduğunu 

sezmiştir. Düzeni tanrısal, düzensizliği insani bir durum olarak görmüş (Voegelin, 

1957: 108-109) ve insanı, kendi iradesi dışındaki kozmik düzene, yazgıya (moira) 

boyun eğmekle yükümlü kılmıştır.   

Homeros’un evren düzeni, soya dayalı toplum düzeninin kozmik yansıması 

gibidir. Yunanlıların evreni ve düzeni ifade etmekte kullandıkları kosmos sözcüğü, 

“düzenlemek”, “sıralamak”, “dizmek”, “tertiplemek” anlamına gelen kosmeo 

fiilinden türetilmiştir (Vlastos, 1975: 3). Homeros kosmos sözcüğünü kullanmamış, 

evreni kendi başına ayrı bir düzen olarak herhangi bir başka sözcükle de anmamıştır. 

Ama sözcüğün kökünü oluşturan kosmeo fiilini, başlıca iki anlama gelecek biçimde 

kullanmıştır; “savaşta birliklerin düzenlenmesi” ve “işgal edilmiş topraklara soylu 

                                                 
1 Platon, Homeros’un ölüme ilişkin görüşlerini şöyle aktarır; “Eyvahlar olsun! İnsan bir gölge oluyor 
Hades’in ülkesinde, öyle bir gölge ki can yok içinde”, “Kaynaşan gölgeler içinde bir o vardı kendini 
bilen”, “Can çekilip gidiyor Patroklos’un elinden ayağından, Hades’in ülkesine gidiyor, kaderine 
ağlayarak”, “Can bir duman gibi kayıp gidiyor toprağın altına”, “Canlar acı bağırışlarla uçuşarak 
gidiyor Hades’e” (Devlet, 386d). Burada ruha atfedilen nitelikler, Homeros’un, ruhu madde benzeri, 
dumansı bir öğe olarak değerlendirdiğini gösterir. Nitelikleri de hep maddidir; kokar, söner, süzülür. 
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kabilelerin yerleştirilmesi.” Böylece ilerleyen dönemlerde evreni ve evren düzenini 

ifade etmekte kullanılan kosmos sözcüğü, kökeni itibariyle kabile düzenine ilişkin 

bir terimdir (Thomson, 1990: 106) ve birincil anlamı da, sitenin ya da herhangi bir 

topluluğun düzenidir (Jaeger, 1945: 110). Olimpos tanrılarının Zeus liderliğinde, 

birbirine eşit Tanrı ve tanrıçalardan oluşan düzenlenişi de, Yunan toplumunu 

meydana getiren kabilelerin ilk düzenlenme biçimlerine benzer (Şenel, 1970 28). 

Soylu toplum düzeninde bir kral vardı (basileos) ama krallar kralı (basileotatos) 

Agamemnon bile, alacağı kararları soylulardan oluşan bir meclise (areopagos) 

danışırdı. Kralla tanrılar arasındaki ilişki öylesine güçlüydü ki, Homeros, kralların 

Tanrı soyundan (diogeneis) geldiklerini söylemiştir (Friedel, 1999: 71).  

Kozmik düzenle toplum düzeni arasındaki paralelliğin bir diğer örneği, 

evrenin tanrılar arasında pay (moirai) edilişinde görülür. Kronos devrildikten sonra 

evren, Kronos’un üç oğlu; Zeus, Poseidon ve Hades arasında kura ile pay edilmiştir 

(İlyada, XV 187-193). Yunan toplum düzeninde kura, ilk kabile yapılanmalarından 

itibaren en eşitlikçi düzenleme aracı olarak kabul görmüştür. Evrenin tanrılarca pay 

edilişi, toplum düzeninin kosmostaki karşılığı gibidir (Frankl, 2003: 68). Tanrılar, 

paylarını korumakta insanlar gibi kıskançlık ve öfke gösterirler. Çünkü tanrılar 

arasındaki düzen, Kronos’la girişilen savaş sonucu güçlükle kurulmuştur ve tanrılar 

ölümsüz olsalar da Zeus’un kurduğu düzen her an bozulabilir (Loew, 1967: 187). 

Düzenin korunabilmesi, herkesin kader payını korumasıyla mümkündür.  

Homeros, olayların seyrini belirleyen, tanrılara, insanlara evren düzenindeki 

yerlerini bildiren kaderi ifade etmekte Moira sözcüğünü kullanmıştır. Homeros’un 

eserlerinde bir ya da birkaç Moira olduğundan söz edilse de bunların ne olduğu 

bildirilmemiştir. Moira; “yiyecek”, “mirastan alınan pay”, “pay alma”, “bölüşülmüş 

parçalar” (Erhat, 1978: 226), “her bireye verilen pay”, “bireyin toplumsal konumu”,  

“şeylere tayin edilen aşılmaması gereken sınır”, “düzenleyen”, “bölüştüren”, 

“oluşturucu düzen”, “denge” ve “payların karşılıklılığı” anlamlarında kullanılmıştır 

(Bonnefoy, 2000: 800). Kurayla alınıp verilen pay anlamındaki lakhos sözcüğü de 

Moira ile ilişkilidir ve Hesiodos’ta, üç Moira’dan biri olan Lakhesis’e dönüşmüştür. 

Bir insanın, babasından aldığı mirasa kleros ya da Moira denmesi, Moira 

sözcüğünün toplumsal kökenlere sahip olduğunu düşündürür (Thomson, 1990: 58-

65). Moira’nın bağlayıcılığından en güçlü tanrılar bile muaf değildir. Poseidon, işine 
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karışmaya kalkan Zeus’a şöyle seslenir; “yaşamam ben Zeus’un keyfince, gücü 

varsa, rahat otursun kendi payında, ülkesinde” (İlyada, XV- 187-195). Zeus bile, 

Moira’ya boyun eğer ve oğlu Sarpedon ölürken Moira karşısındaki çaresizliğini 

şöyle dile getirir; “Çok yazık, insanlar arasında en sevdiğim Sarpedon’a! 

Patroklos’un elinden ölmek onun kaderi” (İlyada, XVI-433). Oğlunu savaş 

meydanından kaçırmak isteyince Hera ona şöyle seslenir; “Nasıl kaçırmak istersin 

kötü ölümden, kader payını çoktan almış bir ölümlüyü?” (İlyada, XVI-440-450). Bu 

alıntılardan anlaşıldığı üzere Zeus olayların seyrine müdahale ettiğinde düzeni kaosa 

sürükleyeceğinin farkındadır (Frankl, 2003: 67).  

Homeros, Moira’dan moral güç ya da kişileştirme gibi söz etmişse de, ona bir 

amaç ya da tasarı atfetmemiştir. Moira, kör, kendiliğinden işleyen bir güçtür; 

kosmostaki düzeni yaratmamıştır, evrenin alanlara ayrılmasının zorunluluğunu ve bu 

ayrımın adilliğini temsil eder. Bu nedenle Moira ve adalet, henüz birbirlerinden ayrı 

değildirler (Cornford, 1957: 20). Moira düzeni, her Tanrının, evrenin belli bir 

bölümüne sahip olduğu bir düzendir ve adalet, bu payın korunmasıdır. Homerik 

evren düzeni, yan yana bulunan ve aralarına sınırlar konmuş bir alanlar sistemi, 

uzamsal bir düzendir. Bu yüzden Moira ihlali, sınır ihlali olarak görülmüş, pay ihlal 

etmemeye yönelik yeminleri ifade etmekte, “toprak sınırı”, “çit” anlamına gelen 

herkos sözcüğünden türetilen horkos sözcüğü kullanılmıştır (Cornford, 1957: 17).  

Sınır ihlali ise; “suç dürtüsü”, “ölçüsüzlük”, “hırs”, “kendine aşırı güven” 

anlamlarına gelen hybris sözcüğüyle ifade edilmiştir (Loew, 1967: 190). Tanrıların, 

kendi alanları ihlal edildiğinde gösterdikleri öfkeye ise nemesis denir (Cornford, 

1957: 16-27). Nomos (yasa) sözcüğü, evrenin tanrılarca pay edilişini ifade eden 

nemein (dağıtmak) sözcüğünden türetilmiştir ve nemesis, nomos ve nemein 

sözcükleri, ortak bir kökene sahiptirler (Cornford, 1957:30-32). Moira’nın “karanlık” 

işlerinden (Frankl, 2003: 66) insana düşen pay insan olmak, tanrılara düşen pay Tanrı 

olmaktır. İnsan tanrılara saygı duymalı, haddini aşmamalıdır. Evren ve site düzeninin 

esası ve sitenin resmi inanışı budur (Kraut, 1999: 231). Sınır ihlalleri Moira’nın 

emrindeki Erinyslerce cezalandırılır (Loew, 1967: 190) ve cezalandırmada amaç, 

bozulan düzeni yeniden sağlamaktır  (Bonnefoy, 2000: 800).  

Homeros’un tanrıları, insanlara karşı ilgisiz, acımasız, adaletsiz, kıskançtırlar. 

İnsan, moral yönden ilgisiz tanrıların oyuncağıdır ve bu durum, insanı evren 
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düzeninde iddiasız, zavallı bir konuma sürüklemiştir (Guthrie, 1992: 27). Bu zavallı 

konum, Yunanlıların trajik düzen algılarının temelini oluşturmuş ve felsefedeki 

düzen arayışları, başından itibaren bu trajik durumun giderilmesi, insanın daha akli, 

adil ve ahlaki bir evrende yaşayabilmesi amacına yönelmiştir. Evreni yasalarıyla 

düzenleyen, insan eylemlerine karşı ilgili, iyiyi gözeten bir Tanrı ya da rasyonel ilke 

düşüncesi henüz mevcut değildir. Yine de Homeros’un mitosları, evrenin, kuralları 

olan bir düzen olduğu düşüncesine dayanırlar (Bonnard, 2004: 189). İnsan evrende 

denetimsiz, bahtsız bir durumdadır ama bu bahtsızlık genelde iyimser bir dille ifade 

edilmiştir. İnsan, evrende bir yeri olduğunu bilir ve kader payını sorgulamaya 

girişmez. Homerik düzen anlayışı Yunan düşüncesinin her döneminde etkili olmuş, 

yeni yorumlarla sürekli geliştirilmiş, eleştirilmiştir.   

 

1. 1. 3. Hesiodos’un Düzen Anlayışı  

 

Hesiodos, Theogonia ve İşler ve Günler’i (Erga Kai Hemerai) tahminen 

M.Ö. yedinci yüzyılda yazmıştır (Kranz, 1984: 11). Bu tarihlerde Yunan siteleri 

büyük bir dönüşüm geçirmekteydi; soylu sınıflar güçlerini yeni ticaret yolları 

açmakta kullanmış, ticaretle zenginleşen tüccar sınıf, sosyal haklar talep eder olmuş, 

nüfus artmış, az sayıda soylu, geniş çaplı başkaldırıları bastıramaz hale gelmişti. 

İnsanlar soy düzenini dönüştürmek, ülke toprağına ve mülkiyete dayalı bir düzene 

geçmek ihtiyacı duyar olmuşlardı (Latacz, 2001: 59). Tarım ve ticaret, Homeros’un 

yücelttiği soylu değerlerin zayıflamasına, yeni değerlerin yükselmesine yol açmıştı 

(Finley, 2003: 140). Hesiodos, bu değerlerin başta gelenini, “savaş”, “çatışma” ve 

“çalışma” anlamına gelen eris sözcüğüyle anar. İşler ve Günler’de biri zararlı 

savaşla, diğeri yararlı çalışmayla ilişkili iki eris olduğu söylenir (İşler ve Günler, 11-

19). Soylu savaşçı değerleri temsil eden kötü eris eleştirilir, köylünün, işçinin alın 

terini ifade eden iyi eris yüceltilir (İşler ve Günler, 31-32). Onur için yaşayıp ölmek 

anlamındaki pathos, sorumluluk ve toprağa bağlılık anlamındaki ethos ile yer 

değiştirmiştir. İskender, Homeros’un krallar, Hesiodos’un köylüler için yazdığını 

söylemiştir (Friedel, 1999: 72-73).  

Hesiodos’un mevcut düzene yönelik eleştirileri adalet düşüncesine 
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odaklanmıştır. Dönemin adalet sistemi yaşlı soyluların (geron) elindeydi. Toprak 

sahiplerinin, tüccarların ve zanaatkârların hak taleplerini karşılayacak hukuki yapılar 

henüz oluşmamıştı (Friedel, 1999: 72). Tüccarlar soylu sınıfı egemenliği paylaşmaya 

zorlayacak bir servet edinmiş olmasalardı Yunan toplumu belki hiç dönüşmeyecekti. 

Bu yüzden, yeni düzenin servet esasına dayandığı kabul edilmelidir. Homeros’ta 

zenginlik, saygınlığı artırdığı için önemliydi. Ticaret ve tarımla birlikte servet, 

saygınlığın önüne geçti ve bu durum, yönetim hakkının soy tekelinden çıkıp toplum 

geneline yayılmasına yol açtı (Laborit, 1990: 75). Hesiodos, çalışmak-zenginleşmek-

fayda üretmek denklemini; “Çalış, Kazan, Ye, Yedir” (İşler ve Günler, 276) 

ifadeleriyle özetlemiş, eserlerinde yükselen sınıfların adalet taleplerini yansıtmıştır. 

Bu talep, Hesiodos’un evren düzeni anlayışına da yansımıştır. Evren düzeninin 

kökenlerine ilişkin açıklamalar arayan ilk kişi olan ve bunu sistematik biçimde yapan 

Hesiodos (Guthrie, 1992: 28), Theogonia ile kozmolojinin temellerini atmış (Thilly, 

1995: 34), mitosta rasyonel düzen arayışlarını başlatmıştır (Timuçin, 2002: 163). 

Zeus’un Hesiodosçu düzende öne çıkıp Dike’yle (adalet tanrıçası) ilişkilendirilmesi 

bunun sonucudur. O halde mitos temelli düzendeki ilk köklü dönüşümün, toplumun 

ihtiyaçlarıyla ve adalet talepleriyle ilişkili olduğunu söylemek gerekir.  

Hesiodos da, tıpkı ilk filozoflar gibi, diğer varlıkların kendisinden meydana 

geldikleri ilk varlığın ne olduğunu sormuş, ama bu ilk varlığın ne şekilde ortaya 

çıktığını açıklamamıştır. Hesiodos’ta ilk varlık, “uçsuz bucaksız uzay”, esneyen 

boşluk”, “uçurum” anlamına gelen Kaos’tur (Lombardo, 1993: 64; Theogonia, 116). 

Hesiodos, Kaos’un “ilk var olan” olduğundan başka bir açıklama yapmamıştır ama 

sözcüğün düzensizlik, biçimsizlik, karmaşıklık anlamına geldiği açıktır. Tüm 

evrensel unsurlar, Kaos’tan düzene varmışlardır. Böylece evren düzeni, belli bir 

kaynak ilkeye sahip olmayan, kendi kendisini doğuran bir düzendir. Hesiodos’ta, 

evrenin düzenlenişine ilişkin bir ilke düşüncesine rastlanmaz. Ama Kaos, diğer 

evrensel unsurların nedeni (aitia) olarak gösterildiği için, Theogonia son kertede 

nedenler içeren (etiolojik) bir eserdir (Erhat, 1977: 26).  

Kaos’tan sırayla; Gaia (Toprak), Eros (Sevgi), Erebos (Yeraltı Karanlığı), 

Nyx (Yeryüzündeki Gece), Aether (Esir) ve Hemera (Gün Işığı) çıkmış, Gaia; önce 

Uranos (Yıldızlı Gök) ve Pontos’u (Deniz) kendiliğinden (panthagenesis) meydana 

getirmiş, sonra Uranos’la sevi yoluyla birleşerek altı erkek titan; Okeanos, Koios, 
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Krios, Hyperion, İapetos, Kronos, altı dişi titan; Theia, Rheia, Themis, Mnemosyne, 

Phoibe, Tethys üretmiştir (Theogonia, 116-133). Kronos, babası Uranos’la çatışıp 

kendi düzenini kurmuş, ardından Zeus, babası Kronos’la savaşıp evrenin mevcut 

düzenini kurmuştur (McKirahan, 1994: 7).  

Bu tablonun en dikkat çekici özelliği, evrenin mevcut düzenini bir köken 

düşüncesiyle açıklamış olmasıdır. Düzenin kökene ya da başlangıca dayandırılmış 

olması, felsefedeki ilke arayışlarının öncüsü olarak değerlendirilebilir. Düzen, bir 

kökenden yola çıkılarak açıklandığında, düzen sorununun zamansal bir görünüm 

kazanması kaçınılmazdır. Bu durumda, şeylerin anlam ve değerlerini belirleyen şey, 

var oluş sıraları olacaktır. Var oluş önceliği-sonralığı, insanın düzen tasavvurunun en 

köklü yönelimlerinden biridir ve belki bu yönelimde, insanın anne babasıyla ya da 

atalarıyla kurduğu ilişkinin izleri vardır. Önce olan, sonrakiler için daima bir 

açıklama gücü taşır. Bu durumda şeylerin neliklerini belirleme sorunu, şeyler 

nereden, nasıl türediler, önceki durumları neydi sorusuna dönüşür ve zamansal bir 

boyut kazanır. Bu boyut, düşünce tarihinin henüz ilk felsefi sorusunda dahi içkindir; 

“şeyler neyden meydana geldiler?” Kişinin sosyal kimliği ailesiyle ilişkilendirildiği 

gibi, şeylerin nelikleri de kendisinden türedikleri şeyle açıklanmaya çalışılmıştır.   

Homeros’un eserlerinde bu zamansal boyut belirgin bir görünüm almamıştı. 

Bu yüzden düzen sorunu orada, uzamsal bir bölümleme sorunuydu. Hesiodosçu 

düzenin özgünlüğüyse, tanrıların meydana geliş sıralarında yatar. Hesiodos, bu 

sıralanış için bir neden öne sürmese de (Kranz, 1984: 11) tanrıları bir soyağacına 

bağlayıp, bu soyağacındaki yerleriyle belirlemiştir (Ricken, 1991: 5). Homeros’ta 

Moira’nın tanrılara hangi özelliğiyle üstün olduğu belirsizken Hesiodos’ta Moira’nın 

üstünlüğü zamansal bir anlam kazanmıştır; evrenin bölümlere ayrılması tanrıların 

doğuşundan öncedir; kozmogoni teogoniyi öncelemiştir. Gaia toprakla, Uranos 

ateşle, Pontos suyla, Nyx havayla ilişkilendirilmiştir (Cornford, 1957: 11-12). 

Böylece evrendeki her varlığın belli bir elementten türediğini ilk kez Hesiodos 

düşünmüştür. Su, hava ve ateşin, farklı düşünürlerce arkhe olarak gösterilmelerine 

karşılık, Empedokles’in dört elementinden biri olan toprağın Yunan felsefesinde tek 

başına arkhe olarak düşünülmemiş olması, Empedokles’in, toprak elementini 

Hesiodos’tan aldığını düşündürmektedir. Çünkü Hesiodos’ta toprak (Gaia), kaostan 

ilk çıkan varlıktır ve diğer varlıklar ondan türemiştir. İlk tanrılar, Gaia ve Uranos’un 
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Eros aracılığıyla birleşmelerinden meydana gelmişlerdir (Cornford, 1957: 18). Eros, 

tanrıların birleşmelerini sağlayan kozmik bir güç gibi betimlenmiş, böylece doğa 

filozoflarının “tek doğal ilke” düşüncesinin ilk nüvesi ortaya konmuştur. Felsefede 

bu kozmik güç, kozmik hareket ilkesine dönüşmüştür (Thilly, 1995: 35). Hesiodos, 

insanlar gibi yaşayıp eyleyen tanrıların yanı sıra, doğal olguların kişileştirilmiş 

halleri olan tanrılardan da söz etmiş, tanrıları soyut kavramlar ya da kişileştirilmiş 

doğa güçleri olarak görme yolunda önemli bir adım atmıştır (Vlastos, 1952: 99).  

Hesiodosçu düzende Zeus’un büyük önemi vardır. Mevcut evren düzenini o 

kurmuş, tanrıların çoğuyla soy ağacında ilişkilendirilmiştir. Zeus’un soyağacı 

ilişkileri birçok evlenmenin sonucudur. Bunlardan en önemlileri Metis ve Themis ile 

yaptığı evliliklerdir. Bu evlilikler, insanın, evren düzeninde daha ahlaki ve akli bir 

Tanrıya duyduğu ihtiyacı yansıtır. Theogonia’da Metis, tanrılar ve insanlar arasında 

en çok şey bilen varlık olarak anılır (Theogonia, 886-887) ama Themis’in “tanrısal 

yasa” olarak mı, “evrendeki genel düzen” olarak mı anlaşıldığı açık değildir (Erhat, 

1977: 45). Themis’ten “ışıklar saçan yasalar tanrıçası” olarak söz edilir ve Zeus’un, 

Themis ile birleşmesinden; en iyi yasaların tanrıçası Eunomia, en adil yargıların 

tanrıçası Dike, barış tanrıçası Eirene, herkese hayat paylarını dağıtan üç Moira; 

Klotho, Lakhesis, Atropos doğmuşlardır (Theogonia, 900-905). Hesiodos burada 

köylü sınıf için gereken her şeyi sıralamıştır; “en iyi yasalar”, “haklı yargılar”,  

“mahsulü koruyan barış.” Zeus bu evlilikler sonunda evrene hükmeden bir tür üstün 

akıl haline gelmiş (Ricken, 1991: 6), Homeros’ta moral bir sorumluluk taşımazken, 

Hesiodik evrende toplumsal düzenin ve adaletin kaynağı olmuş, insan eylemlerine 

karşı ilgili olarak betimlenmiştir; “Gözü her şeyi gören Zeus kayırır, Yargılarında 

adaletten yana olanları” (İşler ve Günler, 280-285). “Adalet” ve “kader” Zeus 

figüründe bir araya gelmiştir; “Yücelerde oturan, göklerden seslenen Zeus, Dike’den 

yana gitsin yargıların”(İşler ve Günler, 1-10). Homeros’ta Moira ile ilişkilendirilen 

öç alıcı Erinysler, Hesiodos’ta Zeus’la ilişkilendirilmiştir (İşler ve Günler, 250-255). 

Homeros’ta “sınır ihlali” olarak görülen hybris, Hesiodos’ta daha çok, “hak ihlali” 

olarak görülmüştür Homeros’ta Moira’ya karşı işlenen hybris, Hesiodos’ta Dike’ye 

karşıdır. Dike, bu anlamda Moira’nın yerini almış gibidir (İşler ve Günler, 213-218).  

Zeus’un, mitosun gelişim sürecinde giderek önem kazanması mitostaki düzen 

arayışlarına ve tanrısal akıl düşüncesinin yükselişine işaret eder (Kirk, 1974: 239). 
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Yasalarıyla evreni düzenleyen, kötülükleri cezalandıran Tanrı anlayışı henüz mevcut 

olmasa da, Hesiodos’ta bu düşüncenin nüveleri görülür. Diğer yandan Homeros’ta 

sınır ihlali cezaları doğrudan bireye gelirken, Hesiodos’ta cezalar toplumsal nitelik 

kazanmıştır. Cezalar salgınlardır, açlıklardır, toplumsal karışıklıklardır (İşler ve 

Günler, 240-245; Thomson, 1988: 281). Doğa, toplum düzenindeki bozukluklara 

tepki vermekte, haksızlıklar doğal afetlere yol açabilmektedir. Bu durum, doğa 

düzeniyle toplum düzeni arasındaki organik bütünlüğü vurgular. Hesiodos’un düzen 

anlayışında insanın yeri ise üç eksende ele alınabilir; a. ölüm olgusu ve ölümden 

sonraki hayat, b. insanın tanrılarla ilişkisi, c. insan nesillerinin ortaya çıkışı, gelişimi. 

Bu üç yön, Hesiodos’un eserlerindeki üç mitosla ilişkilidir; Prometheus mitosu, 

Pandora mitosu ve Soylar mitosu; Hesiodos, insanın öldükten sonra gittiği yeraltı 

dünyasından (Tartaros) ayrıntılı biçimde söz etmiştir (Theogonia, 730-870). Oysa 

Homeros’ta yeraltı dünyasına ilişkin ayrıntılı anlatımlara rastlanmaz. Bu durum, 

Hesiodos’ta öte-dünya düşüncesinin nüve halinde de olsa belirdiğini gösterir. Yine 

de insanın göreceği cezaların bu dünyayla sınırlandırılmış olması Hesiodos’un da 

Homeros gibi bu dünya odaklı bir düzen anlayışına sahip olduğunu gösterir. Diğer 

yandan Hesiodos’ta, Homeros’ta rastlanmayan bir yarı-tanrı düşüncesi ortaya 

çıkmıştır (Theogonia, 970-1020). Homeros’ta tanrılar Tanrı, insanlar insandır ve ikisi 

arasındaki farklılıklar vurgulanmıştır. Oysa Hesiodos’taki yarı-tanrı düşüncesi, içinde 

bir yandan ölümsüz tanrısal yön, diğer yandan ölümlü-maddi yön barındıran varlık 

düşüncesinin ilk nüvesini oluşturur. Tanrıları insanileştirmek, insana yaklaştırmak, 

Yunan mitosunun gelişim sürecinin belirgin özelliklerinden biriydi (Bonnard, 2004: 

170) Ama Hesiodos, tanrılarla insanlar arasındaki bazı çatışmalardan da söz etmiştir. 

Prometheus ve Pandora mitosları bu çatışmalara dayanırlar; Prometheus ateşi 

Zeus’tan çalıp insanlara sunmuş, Zeus hiddetlenmiş ve kazandıkları ateşe karşılık 

insanlara Pandora belasını vermiştir (Theogonia, 535- 605).  

Hesiodos’ta insanın nasıl ortaya çıktığına ilişkin bir bilgiye rastlanmaz, ama 

insanın Olimpos tanrıları tarafından meydana getirildiği söylenir; “Olimpos’ta 

oturan ölümsüzler meydana getirdi, Ölümlü insanların ilk soyunu, altından” (İşler ve 

Günler, 110-111). İnsanın dünyadaki serüveni, bir soyun diğerini takip ettiği bir 

süreç içinde verilmiştir ve burada tarihsel düşüncenin ilk biçimleri görülür; Altın 

Soylular, Kronos’un evreni yönettiği zamanlarda kaygısızca yaşamış, yok olup 
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gittikten sonra toprağı ve insanları koruyan iyi daemonlara dönüşmüşlerdir (İşler ve 

Günler, 110-125). Gümüş Soylular, ölçüsüzlükleri nedeniyle Zeus tarafından toprağa 

gömülmüş, yeraltı cinlerine dönüşmüşlerdir (İşler ve Günler, 130-135). Tunç 

Soylular’ın işleri güçleri saldırmak, öldürmektir ve sonları Hades’in karanlıklarına 

gömülmek olmuştur (İşler ve Günler, 153-156). Dördüncü Soy, öncekiden daha iyi 

bir soydur ve bugünkü insanların atalarıdır; yok olmamışlardır, dünyanın sonundaki 

Mutlu Adalarda ölümsüzce yaşamaktadırlar (İşler ve Günler, 170-175). Demir Soy, 

Hesiodos’un kendi insanıdır. Hesiodos, onun azgınlıklarını eleştirmiş, geleceğin daha 

karanlık olacağı, Tanrı saygısı kalmayacağı, güçlünün adil bilineceği kehanetinde 

bulunmuştur2 (İşler ve Günler, 180-200).  

Hesiodos’un eserleri, evrendeki düzenin adil olmasına yönelik arayışların ilk 

ifadesi olmuş, bu adalet ideali, uzak geçmişteki bir ideal düzenle ilişkilendirilmiştir. 

Bu durumda insanları adil bir düzene çağırmak, kökenlerine çağırmaktır. İnsanın 

anlamı ya da değeri de, diğer kozmik unsurlarda olduğu gibi, kökeninde yatar ve bu 

anlam ve değer adaletten başkası değildir. Adil düzen arayışı, Yunan düşüncesinin 

daima genel bir eğilimi olmuş, Platon bu eğilimin doruğunu temsil etmiştir.   

 

1. 1. 4. Dionysosçu-Orpheusçu Düzen Anlayışı    

  

Dionysos (Bakkhos) gizemleri (mysteria), M.Ö. altıncı yüzyılda yaygınlaşan 

ve site düzeninden dışlanan insanlar arasında etkili olan Eleusis gizemlerinin en 

yaygın biçimidir. Dionysosculuktan sonra ortaya çıkan Orpheusçuluk, Atina’ya 

ulaşır ulaşmaz Dionysosculukla irtibat kurmuş, kısa süre sonra bu ikisini birbirinden 

ayırmak imkansızlaşmıştır (Thomson, 1990: 186). Dionysos, hayatın birçok alanını 

ilgilendiren çok boyutlu bir tanrıdır ve altıncı yüzyıldan itibaren her şey Dionysos’un 

etkisi altına girmiştir (Granger, 1983: 83). Ama bu durum, Dionysos’un Yunan 

dünyasında daima yabancı bir Tanrı gibi algılanmasını engellememiştir (Harrison, 

1955: 371). İsmi Homeros’ta da, Hesiodos’ta da sadece bir kez geçer (Erhat, 1977: 

102, 182). Yerleşik inanışlar, onu benimsemekte güçlük çekmiş, Dionysosçuluk, hep 

bir tepki ve dirençle karşılaşmıştır (Erhat, 1978: 102). Bunun nedeni, muhtemelen 
                                                 
2 Yüzyıllar sonra Trashykmakhos’un, Devlet diyalogunda, güçlünün adil olduğunu savunması, 
Hesiodos’un kehanetinin tuttuğunu göstermektedir (Devlet, 338c). 
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Dionysos kültünün daima çılgınlıkla (mainesthai) özdeşleştirilmiş olmasıdır. Bu 

çılgınlık, şarap, dans, müzik, cinsellik gibi unsurlarla desteklenmiş, bazen hayvanları 

ve insanları parçalamaya varan aşırılıklar sergilemiştir (Latacz, 2006: 25). Dionysos 

kültü bu özellikleriyle normal varoluşun dışına çıkmayı (ekstasis), mevcut düzenden 

kopuşu simgelemiş, yerleşik toplum düzenine yönelik bir eleştiri olmuş, içerdiği 

kurtuluş (soteria) düşüncesi, sitenin değil, bireyin kurtuluşunu vurgulamıştır. 

Olimpos tanrılarıyla Dionysos arasındaki en önemli fark, Dionysos’un ölümlü 

Semele’den doğmuş olmasıdır (Theogonia, 942). Selene Zeus’la birleşmiş, onun 

gücüne inanmadığı için Zeus tarafından öldürülmüş, sonra Zeus Dionysos’u baldırına 

koyup ikinci bir doğumla meydana getirmiştir. Bu ikinci doğumun, yabancı bir 

Tanrıyı Zeus’un uyruğuna sokma çabasından doğduğu sanılmaktadır (Erhat, 1978: 

102). Dionysos hem tanrısal hem insani yön taşıyarak tanrılarla insanlar arasındaki 

uçurumu kapatmıştır (Bonnefoy, 2000: 173). Dionysos’u Olimpos tanrılarından 

ayıran diğer özellik, ölüp dirilmiş olmasıdır (Arslan, 2006: 137). Dionysosçular ve 

Orphikler insanın kökenini Dionysos Zagreus mitosuyla, Dionysos’a bağlamışlardır. 

Mitosa göre, Dionysos bebekken, bedeni Titanlarca parçalamış, Zeus, şimşekleriyle 

Titanları cezalandırmış, Dionysos’la Titanların küllerinden insan ırkı doğmuştur. 

Orpheusçular, Dionysos kültlerinde insan ruhunun Dionysos’la birleştiği çılgınlık 

halini insanlardaki tanrısal yöne bağlamak için bu mitostan yararlanmışlardır. 

Dionysos tamamen yok olmamış, dünyadaki nesneler-insanlar çokluğuna dağılmıştır. 

Dionysos kültü, Dionysos’un eski bütünlüğünün sağlanmasını amaçlar (Cassirer, 

1984: 54). Bu mitos, aynı zamanda evrensel bir ilkenin, şeylerin çokluğuna karışması 

ve Zeus tarafından yutulup tekrar evrensel birlik haline gelmesi şeklinde 

yorumlanmıştır (Capelle, 1994: 28). İnsan, hem Titanlardan kaynaklanan kötü bir 

yana, hem Dionysos’tan kaynaklanan tanrısal bir yana sahiptir (Morgan, 1999: 231). 

Bu düşünceye Homeros ve Hesiodos’ta rastlanmaz, bu yüzden Doğudan alınmış 

olması muhtemeldir. Nitekim Orpheus’un, Mısır’a, koşulları iyi bilinmeyen bir gezi 

yaptığı söylenir (Agizza, 2001: 193). 

Bütün bu inanışlar Orphik-Dionysosçu düzende ruhun, ölümün ve öte 

dünyanın ön plana çıkmasını sağlamıştır. Orphik-Dionysosçu düzeni Homerik-

Hesiodik düzenden ayıran en önemli fark, bu dünyacı değil, öte dünyacı olmasıdır. 
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Dionysosçuluğun sözcülüğünü yüklendiği kesimler site hayatından dışlandıkları için, 

kurtuluş (soteria) ölümden sonraki hayatta aranmıştır (Thomson, 1990: 253). 

Orphiklerle birlikte düzen sorunu ruhun düzeni sorunuyla ilişkilendirilmiş, evren 

düzeninde insan ağırlıklı bir konum edinmiş ve ruhun ölümsüzlüğü öğretisi Yunan 

düzen tasavvurunda belirleyici olmaya başlamıştır. Öyle ki, Orphik öğretiler 

olmasaydı Platon ve Aristoteles gibi düşünürler belki de kendi ölümsüz ruh 

anlayışlarını geliştiremezlerdi (Jaeger, 1945: 168).   

Orpheusçuluk insan ruhuna bu denli odaklanınca, öğretilerinin önemli bir 

kısmının, insan ruhun arındırılmasına ve ideal hayatın düzenine  odaklanması 

şaşırtıcı değildir. Orpheusçuluk, ruhu Titanik unsurlardan temizlemeye yönelmiş bir 

hayat tarzıdır (askesis). Ruh (psykhe) insan bedeninde (soma) mezardadır (sema), 

hapistir. Ruhun mezarından kurtuluşu, arınmasını, arınmaysa ahlaki bir hayatı ve sıkı 

diyeti gerektirir. Ruh, ölümden sonra sorgulanacak (eskhata), yeni bir bedende 

dünyaya gelecek (metempsykhosis), üç kez iyi hayat süren herkes bu döngüden 

kurtulup özgürleşecek, iyi bir daimona (eu-daimon) kavuşup sonsuza dek mutlu 

(eudaimonia) olacaktır (Tülek, 1998: 8-9). Sonraki bölümlerde görüleceği üzere, bu 

düşüncelerin Platon’a derin biçimde etki ettiğini keşfetmek güç değildir.     

Orpheusçular, evren düzeni anlayışlarında Hesiodos’tan etkilenmişlerdir. 

Orphiklere göre başlangıçta sadece Khronos, Nyks, Erebos ve Tartaros vardı. Nyks, 

Erebos’un uçurumlarına kabuksuz bir yumurta bırakmış (Thomson: 1990, 158), bu 

yumurtadan, hem erkek, hem dişi olan altın kanatlı Aşk (Phanes) çıkmıştır (Capelle, 

1994: 33). Diğer adı Eros olan Phanes, Gaia (Toprak), Uranos (Gök) ve Khronos’u 

meydana getirmiştir (Erhat, 1978: 252). Orphik anlayışta evrenin form kazanmasını 

sağlayanlar; Khaos, Aither ve kozmik yumurta üçlüsüdür. Bu dev yumurta, Khaos’un 

genleşmesi ve genişlemesiyle oluşmuş ve üzeri, ruh (Aither) ile kaplanmıştır. 

Yumurtanın iç yapısı, düzensiz ve ebedi akıntının oluşturduğu girdaptan, evrenin 

merkezine doğru akan düzenli bir akıntıya dönüşen hareketten ve sınırsız ana 

maddeden oluşmuştur. Küresel haznenin form kazanmasıyla her şeyle uyum içinde 

olan küresel biçim, evrenin ana şekli olmuştur. Yumurtanın dişi ve eril olan dışı 

zihinsel olarak, içi ise yüce ruhun bilgisine sahip olarak canlı bir güç kazanmıştır. 

Phanes, işte bu güçtür (Öndin, 2003: 23).  
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Orpheusçular, dilin ve söylemin, evrendeki-doğadaki düzene uygun bir 

gizemle donatılmasını önemsemişlerdir; tanrılara ilişkin bilgiler içeren metinlerdeki 

kutsal mitoslara hieros logos demiş, erginlenmemiş (initiation) kişilerin bunları 

öğrenmelerini yasaklamışlardır (Burkert, 1999:113). Tanrılara ilişkin soyut kavram 

ve simgeleri sonraki düşünürleri etkilemiş, benzer ifadeler geliştirmeye yöneltmiştir. 

Orpheusçulukta mitos görünümüne bürünen logos, Ön-Sokratik bazı filozoflarda 

doğa alegorisine dönüşmüştür. Herakleitos’un; “doğa saklanmayı sever” sözü bunun 

ifadesidir (Burkert, 1999: 129-130). Logos, bu doğa alegorisi düzeyinden sonra, 

Platon ve Aristoteles gibi düşünürlerin elinde metafizik sistemlere dönüşmüştür.   

  

1. 2. POLİS VE YASA DÜZENİNİN GELİŞİMİ  

     

Önceki bölümlerde, mitos temelli düzenin, toplumsal ihtiyaçlara paralel 

ilerlediği, site düzenine ilişkin sorunlardan etkilendiği gösterilmeye çalışıldı. O halde 

mitos temelli düzeni anlamanın yolu, biraz da Yunan sitesinin durumunu ve 

sorunlarını anlamaktan geçer. Aynı durum, felsefe temelli düzeni, özellikle 

Platon’un önerdiği düzeni anlamak için de geçerlidir. Adalet ve yasa düşüncesinin 

gelişimi, düzen anlayışının gelişimini izlemek bakımından önemlidir ve bu gelişimin 

en önemli ayağını site düzeni oluşturmuştur. Yasa düşüncesinin Yunan sitesindeki 

yükselişini izlemek içinse, önce Yunan sitelerinin gelişim seyrine bakmak gerekir. 

Yunanlıların ilk yerleşim biçimleri, soy temelli demos ya da deme 

yapılarıydı. M.Ö. yedinci yüzyılda ağırlık kazanan şarap ve zeytinyağı ticaretiyle 

birlikte sosyal sınıflar arasındaki gelir uçurumu büyüdü (Mansel, 1971: 173), 

tüccarlardan, işçi ve zanaatkârlardan oluşan zengin bir orta sınıf doğdu. Bunca farklı 

sınıfı bir arada güvenle yaşatabilmek ve ticari faaliyetleri emniyete alabilmek için 

savunmaya elverişli bir yer bulmak, bu yeri surlarla çevirmek, halkını siyasi olarak 

düzenlemek gerekti (Morgan, 1994: 321). İlk polisler, demos yerleşimlerinin, söz 

konusu ihtiyaçlar doğrultusunda dönüşmesinden doğdular (Şenel, 1970: 113). Soy 

temelli klan yerleşimlerinde aile evine ve toprağına oikos adı verilmekteydi. Oikos 

sahibi olmak, insanın dünyada bir yeri olması, siyasi bir düzene ait olması demekti 

(Arendt, 1994: 90). Deme yerleşimlerinde oikos ya da temenos (çiftlik) sahibi olan 
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soylular (eupatridae), yeni kurulan polislerin ilk yöneticileri oldular. Ama Yunan 

polisi, orta sınıfa da egemenlik hakkı tanıyarak çağın diğer siyasi düzenlerinden 

farklılaştı (Berktay, 1983: 194). Zenginleşen tüccar sınıfın, elde ettiği ekonomik 

gücü siyasi güce dönüştürmeyi başarması, Atina’da gücün farklı sınıflar arasında 

dağılmasına ve Yunan sitesinin, sınıflar arası bir mücadele düzenine dönüşmesine 

yol açtı. İnsanın ölümsüzlük ülküsü de bu mücadele düzeniyle ilişkiliydi. Ölümlü 

insanın, her şeyin ölümsüz ve sonsuz bir dönüşüm içinde olduğu kosmosta kendisine 

yer bulabilmesi, ölümsüz olana katılabilmesi ancak üretmekle (poiesis) mümkündü. 

Bu üretimin mekanıysa siteydi. Polis düzeni, Yunan insanına politik hayatın (bios 

politikos) kapılarını açmış, özel alanla (idion) ortak alan (koinon) arasında bir ayrım 

ortaya çıkmıştır3 (Arendt, 1994: 35; Jaeger, 1945: 111). Kölenin mükemmellikten 

uzak oluşu, biraz da mükemmelliğin teşhir edildiği siyasi düzene ait olmamasından 

kaynaklanmaktaydı (Arendt, 1994: 73-82). Polis ortamı, güç kullanımının şeklini de 

değiştirdi; kaba kuvvetin yerini retorik aldı. Yunanlılar meclislerde, mahkemelerde, 

savaş alanlarında, spor müsabakalarında, evrendeki çatışma ve savaş (polemos, eris, 

neikos) düzeninin bir izdüşümünü görmüşlerdir. Evren ve toplum düzenine egemen 

olan bu çatışan zıt güçler, daima birleştirici güçlerle birlikte düşünülmüştür. Böylece 

polemos daima philia (akrabalık, yakınlık) ile, neikos harmonia (uyum) ile, eris eros 

(sevgi, aşk) ile karşıtlık içinde olmuştur (Vernant, 1996: 27-30). Site düzeni, çatışan 

sınıflar arasındaki uzlaşma şartına dayandırılmış, yasa (nomos) anlayışı, bu uzlaşma 

ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkmıştır.  

Nomos (yasa) sözcüğü, köken olarak “bölüm”, “pay” anlamlarına gelir ve 

sitede herkesin kendi hakkını, payını almasını ifade eder (Ağaoğulları, 1994: 28). Bu 

özelliğiyle nomos, insana hakkı olanı verme, onu sitede doğru şekilde konumlama, 

polisi düzenleme işidir; kökeninde mekânsal düzenleniş düşüncesi olan bir sınırlar 

birliğidir. Polis ve nomos sözcükleri, bir anlam akrabalığı taşırlar. Polis, “yuvarlak 

duvar” “sur”, “çevrilmiş olmak”, “kapalı olmak”, “kapalılık içinde düzenlenme”, 

“kapalı sınırlar bütünü” anlamlarına gelir. Nemein (düzenleme) sözcüğüyle ilişkili 

olan nomos ise; “dağıtmak”, “sınırlara ayırmak”, “paylara bölmek”, “her şeyi kendi 

                                                 
3 Ebenstein’a göre, Yunan düşüncesinin gelişiminden önce insanlığın bilinçli ya da bilinçsiz biçimde 
farkında olduğu ilk ayrım kutsal olan- kutsal olmayan ayrımıydı. Bu ayrımın kamusal olan-özel olan 
ayrımına dönüşmesi, ilkin Yunan düşüncesinde gerçekleşti (Ebenstein, 1996: 16). 
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sınırına kavuşturmak”, “sınırlarının farkında olan unsurlardan oluşan kapalı düzen” 

anlamlarını taşır (Arendt, 1994: 92). Solon’un şu açıklaması nomos ile polis 

arasındaki ilişkiyi anlamak bakımından önemlidir; “Dövüşen iki düşman dizisi 

arasında sınır taşı gibi dikildim durdum” (Solon, D.25. 8-9). Yine Solon’a ait olan; 

“şeyleri tek başına doğru sınırları (peirata) içinde tutan aklın gizli ölçüsünü 

kavramak ne zormuş” (akt. Thomson, 1988: 282) ifadesi, yasa yapma faaliyetini 

aklın ölçülerini gerçekleştirmek olarak tanımlar. İki alıntı birlikte düşünüldüğünde, 

aklın ölçüsünün gerçekleştirilmesi, her şeye sınırını, hakkını tayin etmektir. Aklın 

amacı ve nihai vargısı, düzeni sağlayıp adalet dağıtmaktır. Yasa yapıcılığın özü 

budur. Nomos ile ölçülülük (sophrosyne) arasındaki ilişki burada anlam kazanır. 

  Eski Yunan’da ilk yazılı yasaların ortaya çıkışı M.Ö. 624 dolaylarında, 

Drakon’un ceza yasalarıyla gerçekleşmiştir. Bu tarihten önce Yunan dünyasında bazı 

yasalar mevcuttu ama bunlar soylu değerlere dayanan sözlü yasalardı ve themis 

sözcüğünden türetilen thesmoi ile ifade edilmekteydiler. Homeros’un bazen adalet 

anlamında kullandığı themis sözcüğü, kökeni itibariyle yerleşmiş gelenek anlamına 

gelmekteydi. Soylu hakim, kararlarını Zeus tarafından oluşturulduğuna inanılan 

geleneğe göre verirdi (Jaeger, 1945: 103). Drakon’un, soylar arasındaki kan 

davalarını ortadan kaldırmak için koyduğu yasalar, soy düzeninin (thesmoi), yasa 

düzenine (nomos) dönüşmesi sürecinde ilk adım oldu (Ağaoğulları, 1994: 27). 

Yasalar, başından itibaren, soy temelli düzeni dönüştürmek, site aidiyetine ve servete 

dayalı bir düzen oluşturmak amacına yönelmişlerse de (Morgan, 1994: 375) thesmoi 

düzeninden nomoi düzenine geçişte en etkili adım Solon’dan gelmiştir. Zenginleşen 

orta sınıf, köylülerle birleşip sözlü kuralların (thesmoi) yazıya dökülmesini isteyince, 

M.Ö. 594’te yasa yapıcı (nomothetes) olarak görevlendirilen Solon, yurttaşları servet 

ve gelirlerine göre dörde ayırmış (Mansel, 1971: 176-187), kölelerle yabancılar 

(metoikos) dışında tüm yurttaşlara servetleri oranında yönetime katılma yolunu 

açmıştır (Şenel, 1970: 113). Bu düzenlemelerle birlikte nomoi düzeni, thesmoi 

düzenine dönüşmüştür (Ağaoğulları, 1994: 28).  

Yunanlıların gözünde yasa koyucular tanrısal bir kişiliğe sahiptiler ve Zeus’un 

işlevini sitede gerçekleştirmekteydiler. Solon da, kendisini Zeus ve Dike’nin (Adalet) 

temsilcisi olarak görmüş, mitosa yönelik yaklaşımının odağı Dike olmuştur (Solon, 

1945: 7). Adaletin tanrısal evren düzeninin temeli olduğuna inanan Solon, (Jaeger, 
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1945: 140) dike sözcüğünün anlam gelişiminde yepyeni bir aşamadır. Sözcük; a. yol, 

b. görenek, c. öç alma/cezalandırma, ç. yargı, d. adalet tanrıçası, e. soyut adalet 

düşüncesi gibi anlamlar kazanmış, son iki anlam Solon’la ağırlık kazanmıştır 

(Thomson, 1988: 280). Solon’da adalet ve ceza düşüncesinin iki boyutu vardır; Dike 

hem, ölçüsüzlüğü toplumsal felaketlerle cezalandıran adalet tanrıçasıdır, hem de 

yasalarca güvence altına alınan soyut adalet düşüncesidir. Böylece Solon’da adalet, 

“doğru yasa”, “yasalara uymak” demektir. Yasa koyucunun koyduğu kurallar bütünü 

olarak nomos düzeni, Dike tarafından temsil edilen kozmik düzen örneğine karşılık 

gelir (Vernant, 1996: 88). Dike’nin cezalandırdığı ölçüsüzlük, metron’un ihlalidir. 

Metron, Homeros’ta; “ölçen çubuk”, “ölçülen mısır, yağ, şarap miktarı” anlamında, 

Hesiodos’ta ise ahlaki bir soyutlamayı; “uygun ölçü” ya da “insafı” ifade etmek için 

kullanılmıştır. Solon’da Metron sözcüğü “kendini bil” ya da “ölçülü ol” düşüncesinin 

ters yorumudur; “her şeyin fazlası zarardır, haddini aşma.” (Thomson, 1988: 281). 

Diğer yandan Solon, kişinin kendi özel sanılarıyla (doksa) hareket etmesinin 

düzensizliğe yol açacağını, insan eylemleri tanrıların görünmeyen ölçütlerine 

uydurulduğunda bunun düzeni (eunomia) getireceğini keşfeden ilk kişidir. Platon’un 

amacı, Soloncu site düzenini gerçekleştirmek olmuştur (Voegelin, 1957: 197-199). 

 Solonla birlikte soy düzeni zayıflamış ama kişilerden oluşan soyların yerine, 

yine kişilerden oluşan sınıflar getirildiği için sorunun özüne inilememiştir (Morgan, 

1994: 372). Yurttaşlar arası yasal eşitlik sağlanmış (isonomia), ama servet eşitliği 

(isomoiria) sağlanamamıştır (Thomson, 1988: 278). Atina’da site düzeni anlayışının 

güçlenmesi M.Ö. 509 dolaylarında Kleisthenes’le gerçekleşmiştir. Kleisthenes, siteyi 

soya servete göre değil, mahalli birimlere (demos) göre düzenlemiştir (Ağaoğulları, 

1994: 35). Her yurttaş adını yaşadığı demosa kaydettirmiş, bu kayıt kişinin haklarının 

kanıtı olmuştur. Böylece iktidar, soylardan demoslara geçmiştir (Morgan, 1994: 382). 

 Siteye yasanın hakim olmasıyla birlikte, kozmik düzen anlayışı da dönüşüm 

geçirmiştir. Thesmoi düzeninde Zeus, egemenlik düşüncesini çağrıştıran her şeyle 

ilişkilendirilmiş; Zeus akraios adıyla dağlarda, Zeus endendros adıyla ağaçlarda, 

Zeus Bronten adıyla yıldırımlarda, Zeus Gonenios adıyla yağmurda, Zeus Khthonios 

adıyla toprakta bulunduğu düşünülmüştür. Bu durum siteye de yansımıştır; Zeus 

Basileos sıfatıyla kralın kişiliğinde, Zeus Agetor sıfatıyla savaşlarda, Zeus Bouleios 

sıfatıyla kurullarda iş başında olduğu düşünülmüştür (Vernant, 1996: 99-100). 
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Themis düzeninde Kral, adaleti yerine getirirken yazılı kurallara uymak zorunda 

değildi. Adaleti sözleriyle ve eylemleriyle oluşturmaktaydı. Nomos düzeniyle birlikte 

yazılı yasalar tanrıların iradesine bağlanmış, Dike’yi koruma işlevi yasalara 

yüklenmiş, Zeus Dike ile ilişkilendirilmiştir. Site, kişiyi toplumla bütünleştirmek ve 

tanrılara saygı (eusebeia) duyulmasını sağlamak için kimi inanışları kollamış, 

tanrıların, düzeni ve adaleti korudukları inancı güçlenmiştir (Mansel, 1971: 216).  

Peloponnes savaşı sonrası ortaya çıkan toplumsal çöküşle birlikte Atina sitesi 

derin bir düzen bunalımına sürüklenmiş, yabancı dini inanışlarda artış yaşanmış, 

Atinalılar yılın yarısını tanrılar adına yapılan festivallerle, tören ve yarışmalarla 

geçirir olmuşlardır (Morgan,  1999: 228-229). Bireysel kurtuluşa dayanan ve o güne 

dek sadece siteden dışlanan sınıfların ilgisini çeken Orphizm, Pythagorasçıların 

akılcı yorumları ve Olimposçu inanışların ölüm sonrasına ve insan ruhuna ilişkin 

öğretilerindeki zayıflıklar nedeniyle üst sınıfların da ilgisini çekmiştir. Orphik-

Pythagorasçı düzen anlayışının üstünlüğü, insan ruhuna, ölüme ve öte dünyaya 

ilişkin keskin yargılar içeriyor olmasıdır. Ama sitenin değil, bireyin kurtuluşunu 

(soteria) öne çıkardığı için onu site düzeniyle uzlaştırmak gerekmiştir. Platon’un 

gerçekleştirmeye çalıştığı şey, bir ölçüde budur.  

 

1. 3. YUNAN TARİH YAZICILIĞINDA DÜZEN SORUNU  

 

Polisin ve yasanın gelişip güçlenmesi, Yunan evren tasavvuru bakımından  

önemli sonuçlar doğurmuştur. Yasalar, sitenin karmaşıklaşan ihtiyaçlarına yanıt 

verebilmek için, giderek ayrıntılı ve yazılı bir hal almıştır. Böylece sitede yazılı kayıt 

geleneği ağırlık kazanmış, logos kamusal alana taşınmış, topluma hesap vermesi 

gereken bir yapı haline gelmiştir (Vernant, 1996: 197). Bu yazılı ve akılcı anlayışın 

öncü eserleri, tarih yazıcılığında ortaya çıkmıştır. Eski Yunan’ın ilk tarih yazıcıları 

(historiograph) mitosla dolu bir kültür içinde yetişmiş, yöneldikleri ilk malzeme 

mitoslar olmuştur (Cartledge, 1993: 21). Ama tarih yazıcılığı başından itibaren akılcı 

tutumdan etkilenmiş, mitoslara yönelik eleştiri geleneğinin parçası olmuştur. Yunan 

dünyasının ilk tarih yazıcılarından olan Hekataios, mitoslardaki akıl dışı öğeleri 

ayıklamak yolunda bilinçli bir tutum içindeydi; “Bana doğru gibi gelen şeyleri 
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yazıyorum, zira Yunanlıların mitosları çeşit çeşittir ve bana göre çoğu gülünçtür” 

(akt. Hense-Leonard, 1948: 63). Bu akılcı yaklaşım, historia sözcüğünün anlamında 

da görülebilir. Sözcük, “gözle tanıklık etmek” anlamına gelen histor kelimesinden 

türetilmiş, sonradan, “delilleri incelemek”, “soruşturmak” anlamlarını yüklenmiştir 

(Arendt, 1996: 61). Historein; “öğrenmeye çalışmak”, “araştırmak”, “incelemek”, 

“keşfe çıkmak”,“soruşturmak” anlamlarına gelir (Erhat, 1973: 8). Herodotos, yazdığı 

kitaba historias apodesis (tanık olunup haber alınan şeylerin anlatılması) adını 

vermiş, böylece historia sözcüğü, hem doğal olgular hakkındaki tanıklık bilgisi, hem 

toplumsal olaylar hakkındaki haber bilgisi olarak çifte anlam kazanmıştır (Özlem, 

1994: 18). Tarih disiplininin sağladığı bilgi, meşruiyetini bu soruşturma 

faaliyetinden alır. Agamemnon kral olduğu için, eskiler eski oldukları için histor 

olabilirken, Herodotos’un historluğu, değerini kendinden, yani araştırma 

faaliyetinden alır (Hartog, 1997: X). Böylece tarih yazıcılığı, geçmişini mitosta 

bulan, her tür anlam ve gerçekliği mitostan türeten bir toplumda, yeni ve meşru bir 

veri kaynağı olmuştur; tanrıyla (ta theia) değil, insanla ilgilidir (ta anthropina). 

Evrenin başlangıcındaki tarihsiz geçmişi değil, bir süre önce gerçekleşmiş olayları 

konu edinir (Collingwood, 1990: 37). M.Ö. beşinci yüzyılda akli sorgulamalar 

öylesine ağırlık kazanmıştır ki, mitos, inandırıcı olabilmek için tarihselleşmek 

zorunda kalmıştır (Veyne, 2003: 53). Tarih yazıcıları mitosu aklileştirmek için 

kıstaslar geliştirmiş, Herodotos, inandırıcılık (pithanos), Thukydides gerçeğe 

yakınlık (eios) deyimlerini yeğlemiştir (Hartog, 1997: 279). Mitos böylece 

tarihselleşip geçmiş olayların aktarımına dönüşünce nedenin (aitia) bilgisine 

indirgenmiştir (Veyne, 2003: 92-107). Bu durum, tarihi bir tür sosyal bellek haline 

getirmiş, tarih yazıcılığı, mitos temelli düzenin tarihselleşmesinde önemli rol 

oynamıştır.  

Tarih yazıcılığının babası sayılan Herodotos’un (M.Ö. 490/480-M.Ö. 424) 

doğumu, Pers savaşları sonucu ortaya çıkan derin dini duygularla dolu bir dönemdi. 

Yetişme yıllarıysa akılcılığın yükseldiği dönemlere rastladı. Herodotos bu ikisinden 

eşit ölçüde etkilendi (Hamilton, 1953: 95). Herodotos, Homeros ve Hesiodos’un 

tanrısal dünyayı düzenlediklerini söylemiş (Herodotos, II/53), kendisi de uzak 

diyarlardaki halkların sayımını, topraklarının ölçümünü yapıp Yunanlılara bir 

coğrafya düzeni sunmuştur (Hartog, 1997: 331). Eserinin söylemi dünyayı doğrudan 
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taklit ettiği için, metin bir dünya tasavvuru değeri taşır (Bonnard II, 2004: 157). 

Herodotos, gezip gördüğü ülkelerin göreneklerine saygı duymuştur; “İnsanları en 

güzel yasaları seçmekte serbest bıraksalar, her biri döner dolaşır kendisininkileri 

seçer” (Herodotos, III/38). Ama Yunan değerlerini diğerlerinkilerle karşılaştırmayı 

ihmal etmemiş, bu özelliğiyle karşılaştırmalı antropolojinin de babası olmuştur 

(Burn, 1966: 251). Herodotos, siyasi düzenleri, gücü elinde bulunduranlara göre üç 

sınıfa ayırmış; gücün tek kişide olduğu düzenlere monarşi, belli bir azınlıkta 

toplandığı düzenlere oligarşi, halka dağıldığı rejimlere demokrasi demiştir 

(Herodotos, III/81). Onun bu ayrımına, sonraki yıllarda da büyük ölçüde sadık 

kalınmıştır. Yunan sitelerini diğerlerinden ayıran şeyin demokrasi olduğunu 

vurgulamış (Bury, 1958: 44), Barbar-Yunan, köle-özgür gibi karşıtlıklara sıkça 

başvurarak (Sinclair, 1968: 39) Yunanlılık bilincinin gelişiminde rol oynamıştır.   

Herodotos’un kosmos ve toplum düzeni anlayışı yasa fikrine dayanır. Bunu, 

Pindaros’a yaptığı bir atıfla dile getirmiştir; yasa, dünyanın kraliçesidir (nomon 

panton basilea)4 (Herodotos, III/38). Bu durum, yasa ve adaletin güçle (Bia) ilişkisi 

sorununu gündeme getirir. Pindaros, egemenliğin yasaya ait olduğunu, kozmik 

düzenin adaletli bir yasaya dayandığını savunmuştur; “Ölümlü ve ölümsüz herkese 

egemen olan yasa (nomos)5 en büyük şiddeti bile haklı kılan, en güçlü mercidir” 

(akt. Agamben, 2001: 46). O halde yasa, güç ve adaleti bağdaştıran bir yapıdır. 

Hölderlin, şiiri şöyle çevirmiştir; “Ölümlü ve ölümsüz, Herkese egemendir yasa, 

Öyle ki, Üstün eliyle ve şiddet (Bia) kullanarak dağıttığı adalet (Dike), En iyi 

adalettir” (akt. Agamben, 2001: 48). Bu şiirde Pindaros, Nomos’un egemenliğini, 

şiddetin haklılaştırılması temelinde tanımlar. En güçlü merci Nomos, Bia (Şiddet) ve 

Dike (Adalet) gibi iki zıt ilkeyi paradoksal biçimde uzlaştırır. Böylece nomos, özü 

itibariyle güç içerir ama bu güç, aynı zamanda adildir. Solon bir şiirinde; yasaya 

                                                 
4 İfadedeki nomon sözcüğü kimilerince görenek/adet, kimilerince yasa olarak çevrilmiştir (bkz. 
Godley ve Rawlinson çevirileri). Bu farklılık, Herodotos’un yasayı geleneklerle bağlantılı olarak ele 
almış olmasından kaynaklanır. II. Kitabın 38. bölümünde; Kambyses’in ulusal görenekleri alaya 
almakla yasayı alaya aldığından söz edilir; “zira insanları en güzel yasaları seçmekte serbest 
bıraksalar, her biri döner dolaşır gene kendisininkileri seçer” (Herodotos, II/38). 
5 Bu mısraın Yunanca söylenişi olan “nomos ho panton basileus” ifadesi, Herakleitos’un; “savaş her 
şeyin babası ve kralıdır” (polemos panton men pater esti panton de basileus) ifadesini çağrıştırır. 
Pindaros’un nomos’u, Herakleitos’un ise polemos’u “her şeyin kralı” olarak göstermeleri, iki ifade 
arasında bir atıf ilişkisi olduğunu düşündürmektedir. Gorgias diyalogunda Pindaros’un bu ifadesi, 
nomos ho panton basileus şeklinde aktarılır ve ardından şairin şu sözleri eklenir; en kırıcı işleri bile, 
karşı gelinmez gücüyle, doğru kılabilir (Gorgias, 484a-b).       
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dayalı güçten (kratei nomou) söz etmiş; “yasadan aldığım güçle, şiddet ve adaleti 

birleştirdim"6 (kratei nomou bian te kai diken synarmosas) demiştir (akt. Agamben, 

2001: 46). Oysa İşler ve Günler’de Hesiodos, Güç/Şiddet (Bia) ile Yasa (Nomos) 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken Nomos’un şiddetle adaleti birbirinden ayırdığını 

söyler; “Adalet (Dike) dağıtırken şiddeti (Biaia) unut, Zeus insanlara şu yasayı 

(Nomos) bıraktı, Birbirlerini yemek, Balıklar, yabani hayvanlar ve kanatlı kuşlar 

içindir, Çünkü aralarında Dike yoktur, Halbuki Zeus insanlara çok daha iyisini, 

Dike’yi bıraktı” (İşler ve Günler, 274-279 ). 

Herodotos’a göre yasalar haklı ve doğru yasalarsa, polisin uygulayacağı güç 

adil olur. Herodotos, tanrılara da düzen anlayışında bir yer açmış, onları adaleti 

sağlayıp gözeten güçler olarak olayların akışında etkili kılmıştır (Glover, 1961: 130). 

Yunanlılara göre, insanın işlerini, hakkında güvenilir bilgi elde edilemeyecek hale 

getiren şey, kaderin (moira) belirsiz işleridir. Herodotos, tarihin akışını ya da 

kaderini belirleyen tanrısal gücün, şeyleri yıkıp bozmaktan (phthonero kai 

tarakhodes) hoşlandığını söyleyerek (Collingwood, 1990: 41) tarihin bilinemez 

doğasını, kaderin belirsiz işleriyle ilişkilendirmiştir. Gerçi Herodotos, insanı akıllı 

bir eylemci olarak göstermiş ve tarihçinin görevini, insanların neyi, niçin yaptıklarını 

keşfetmek olarak belirlemiştir (Bıçak I, 2004: 125). Ama insanın işlerinde kaderin 

belirleyiciliğini reddetmemiştir; “İnsan için talih ve talihsizlik vardır” (Herodotos, 

I/32). “Talih insana hükmeder, insan talihe değil” (Herodotos, VII/49). İnsan ne 

denli akıllı ve başarılı olursa olsun, talihin önüne geçemez; ‘tanrıları tanırım ve ne 

kadar kıskanç olduklarını bilirim… girdiği her işten başarıyla çıkan bir kimsenin 

talihi zamanla ters döner, sonu fena gelir, başka türlüsünü hiç duymadım” 

(Herodotos, III/40). İnsanın tarihsel olayların akışı karşısındaki denetimsizliği, onun 

evren düzenindeki trajik konumunun tezahürüdür. Yunanlıların tarih bilinci, bir 

kuşağın ardından başka bir kuşağın geldiği ve bu akışın, hayatı tekbiçimli bir örüntü 

halinde düzenlediği bir geleneğin bilinci değildi, peripeteiai, yani şeylerin bir 

durumdan karşıtına dönüştüğü bir anlayışı yansıtmaktaydı. Tarihin konusunu 

oluşturan değişken hayat olaylarının kesin bilgi derecesinde bilinemeyeceği 

düşünülmekteydi (Collingwood, 1990: 41). Herodotos’un yaptığı iş, güvenilmez 

                                                 
6 Baydur, bu mısraı şu şekilde çevirmiştir; Bütün bu işleri kanun gücüyle, hakla zoru birleştirerek 
yaptım (Solon, 1945: 15).   



 30 

olanı yazıya geçirip kalıcılaştırmaktı. Çünkü, Herodotos, kaderin tarihte oynadığı 

rolü kabul etmiş olsa da, tarih olaylarını erdem kurallarıyla uyumlu bir tanrıyla 

açıklamayı denemiş, her şeye ölçü ve amaç veren, gururu ve ölçüsüzlüğü (hybris) 

cezalandıran tanrısal evren düzenine inanmıştır (Hense-Leonard, 1943: 64).  

Tarih yazıcılığının bir diğer büyük ismi olan Thukydides, Sofist akılcılığın 

iyice yükselişe geçtiği bir dönemde yaşadı ve bu akılcı tutumdan etkilendi (Hense-

Leonard, 1943: 65). Thukydides de Herodotos gibi mitik düzene yönelik eleştirel 

geleneğin parçasıydı. Faaliyetini, doğrudan tanıklık edebildiği ya da tanıklarla 

konuşabildiği konularla sınırlamış (Vernant, 1996: 198), uzak geçmişe ait olaylara 

kuşkuyla yaklaşmıştır (Thukydides, I/20). Thukydides, kulağa hitap eden söylemin 

karşısında kalıcı değer taşıyıp yarar sağlayacak olan yazıyı (sungraphie) vurgulamış 

(Thukydides, I/1), tarih yazıcılığına yarar düşüncesini sokmuştur (Thukydides, I/22). 

Bu tutum, akla dayalı, yararlı bir bilgi anlayışı geliştirmeye çalışan Anaksagoras ve 

Demokritos gibi düşünürlerin doğa düzeni anlayışlarına uygundur (Bonnard III, 

2004: 64). Thukydides, insanın tarihsel başarı ve başarısızlığının nedenlerinin, kendi 

doğasında yattığına inanmış, düzen anlayışında insan aklını belirleyici kılmıştır; 

insan aklı, tarihin karmakarışık olayları arasında bir düzen kurup belli yasalara 

ulaşabilecek midir? Thukydides’in, yararlı bir tarih kurma yolundaki çabası, bu 

sorunun yanıtını bulmaya yönelmiştir (Bonnard III, 2004: 65). Thukydides’e göre 

insan doğasındaki bazı değişmez özellikler, tarihsel olguların ardındaki kuralları 

saptama olanağı sunar (Thukydides, I/23). Tarihi olaylar, ilkin, toplumsal-siyasi 

gelişmelerin etkisiyle, ikinci olarak bireysel çabalarla meydana gelirler. Thukydides, 

evren düzeninde doğaüstü güçlerin ve tanrıların belirleyici olduğu düşüncesini 

reddetmiş (Bıçak, 2004: 129), tarihte kaderden ziyade aklın egemen olduğunu 

savunmuştur (Thukydides, I/144). Tarih yasalarının, insan aklının yasalarına uygun 

olduğunu, insan tarafından kavranabileceğini savunmuştur. Nasıl doğaya ilişkin 

bilgi, ona etki etme gücünü kazandırıyorsa, tarih yasalarını bilmek de tarihe etki 

etme gücünü kazandıracaktır (Bonnard III, 2004: 63). Thukydides, kaderin 

belirsizliği ve insan aklının kader karşısındaki çaresizliği sorununu aşmışsa da, 

bunun yerine savaşın beklenmedik şeylerle dolu bir dünya olduğunu savunmuştur 

(Bonnard III, 2004: 58). Kaderin belirsizliği, savaş ortamının tekinsizliğiyle yer 

değiştirmiştir. Thukydides’e göre insan, her canlı varlık gibi, varlığının gereği olarak 
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hak ettiği bir güçle doludur; yaşamak arzusu. Yaşamak, sahip olmak ve sahip 

olunanları korumaktır. Bu durumda, insanın amacını en iyi ifade eden sözcük, çıkar 

(pragma) sözcüğüdür. Thukydides, çıkarı, her tür insan etkinliğinin devindirici gücü 

olarak görmüştür (Bonnard III, 2004: 67). Birey için geçerli olan bu durum, tarihin 

asıl konusu olan devlet ve toplum için de geçerlidir. Thukydides’e göre site, bireysel 

çıkarlar toplamıdır. Devlet, değerini kendinden alan bir düzen değil, bir sözleşme 

düzenidir. Bireysel çıkarlar site düzeninde daha iyi korunacağı için, insanlar site 

hayatını tercih etmişlerdir. Thukydides, devletin çıkarının bireyin çıkarından 

bağımsız olmadığını, site geliştikçe bireysel çıkarların da korunacağını savunmuş, 

ahlaki değerlere sitenin mücadeleci düzeninde bir önem atfetmemiştir (Bonnard III, 

2004: 68). Thukydidesçi düzenin belirleyici unsuru güçtür; zayıfın güçlüye boyun 

eğmesi gerekir. Adalet, ancak eşit güce sahip olanlar arasında olabilir (Freeman, 

2003: 283). Çıkar için güç kullanma eğilimi, doğaya uygun olduğu için adildir 

(Hense-Leonard, 1943: 67). Doğa, toplum düzenini belirleyen güç yasasının 

kaynağıdır. Thukydides, Perikles’in şu sözlerini aktarır; “İmparatorluğumuz 

adaletsizlik üzerine kurulmuştur… Bir an için adil olalım,  imparatorluğumuz yalnız 

yıkılmakla kalmaz, özgürlüğümüzü ve hatta yaşamımızı da yitiririz (akt. Bonnard III, 

2004: 68). Bu katı çatışma düzeni, başlangıçta bir kargaşa durumu gibi görünse de, 

Thukydides, çatışan yaşama isteklerinin doğurduğu kargaşa ortamını düzenleyecek 

bir güç belirlemiştir. Bu güç, büyük devlet adamlarının şahsında temsilini bulan 

insan aklıdır (Hense-Leonard, 1943: 70). Bu düşünceler, sofistlerin Thukydides 

üzerinde ne derin bir etki bıraktığını gözler önüne serer. Thukydides, Platon’u site 

düzeni üzerine düşünmeye sevk eden bütün kaygı verici düşünceleri sıralamıştır.   

Thukydides’in, düzenleyici aklın temsilcileri olarak göklere çıkardığı devlet 

adamları, aynı zamanda usta birer hatiptirler (retor). Onları devlet adamlığıyla 

donatan bilgi, retorikten bağımsız değildir. Böyle olunca tarih yazıcılığı, kısa süre 

sonra retorik sanatının bir dalına dönüşmüş, M.Ö. dördüncü yüzyıldan itibaren 

felsefe, özellikle Platon’la birlikte, Yunan toplumunun ve sitesinin geçmişine ilişkin 

bilgi kaynağı olma iddiasını da yüklenince, tarih yazıcılığının Yunan sitesinde bir 

ağırlığı kalmamıştır.  
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1. 4. TRAGEDYADA DÜZEN SORUNU  

 

Tragedya, M.Ö. altıncı yüzyılda ortaya çıkan bir sanattır. Dionysosçuluğun 

kamu hayatından dışlanan sınıflar arasında yükselmesi, site yöneticilerini Dionysos 

uygulamalarını resmileştirmeye itmiş, M.Ö. 534’te Peisistratos, Dionysos şenlikleri 

tertipleyip tragedya yarışmalarını başlatınca, tragedya Atina’da da ağırlık 

kazanmıştır (Thomson, 1990: 227). Bu sanatın birçok temsilcileri arasında üçü öne 

çıkmıştır; Aiskhylos, Sophokles ve Euripides. Aiskhylos’un ilk eseri Persler M.Ö. 

472 dolaylarında, Euripides’in son eseri Bakkhalar M.Ö. 406 dolaylarında 

oynanmıştır. Bu iki tarih arasında kalan süre, tragedya sanatının doruğudur (Latacz, 

2006: 372).  

M.Ö beşinci yüzyıl Atina’sının başlıca düzen sorunu, evren düzenindeki ve 

kaderin işlerindeki belirsizliklerdi. Evren düzenini aklîleştirmek, ahlaksallaştırmak, 

adilleştirmek ihtiyacı duyulmaktaydı. Tragedya sanatı, böyle bir ortamda ahlak ve 

kader sorunlarına yönelmiş ve bu uğurda mitosları yeniden yorumlamıştır. Tragedya, 

Olimposçu düzen anlayışına ve kaderin (moira) belirsiz ve acımasız işlerine yönelik 

bir eleştiridir (Bonnard, 2004: 198). Tragedyada düzen sorunu, belirgin biçimde 

insan ruhuna odaklanmıştır. Orphik-Pythagorasçı çabalarla Yunan dünyasına yeni 

girmiş olan ruh anlayışı, tragedyada belirgin bir görünüm kazanmıştır. Tragedya, 

insan ruhunu karar alma süreçlerinde inceleyen bir sanattır; ruhun iç dinamiklerini 

sorgulayarak Orphik-Pythagorasçı ruh anlayışını keskinleştirmiştir (Voegelin, 1957: 

246-247). Ruhun dinamikleri, düzensizlikleri ve evren düzeniyle uyumsuzlukları, 

tragedyanın başlıca konularından bazıları olmuştur.   

Bu sanatın ilk büyük ismi olan Aiskhylos, (M.Ö. 525-456) eserlerinde 

tanrıların adil olmalarını ve evren düzeninde adaletin zafere ulaşmasını talep 

etmiştir. Aiskhylos evrende kutsal bir düzen olduğuna, Zeus’un adil ve iyi olduğuna 

(Erim, 1967: 3), insanın, tanrıların yardımıyla evren düzenini kavrayabileceğine 

inanmış, eserlerinin sonunda hep uyum ve düzen gereksinimi ağır basmıştır 

(Bonnard, 2004: 204-206). Aiskhylos’un eserlerinin önemli bir kısmı, kader (moira) 

ya da zorunluluk (ananke) ile tanrısal adalet (Dike) kavramlarını uzlaştırmaya 

yönelmiştir. Orestes tragedyasında Zeus’un akılı, Moira’nın zorunluluk ve kaderi, 
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Athena’nın ise, ikisi arasında uzlaşma sağlayan iknayı temsil ettiği savunulur 

(Thomson, 1990: 326). Aiskhylos’un eserlerinde, insanın kader karşısındaki 

çaresizliği ve acizliği sıkça vurgulanmıştır.7 Örneğin Orestes, kaderine yenilmiş ve 

elinde olmadan bir cinayet işlemiştir. İnsanın kader karşısındaki çaresizliği, Tanrılar 

dünyasının insanlara, kendi içinde trajik biçimde bölünmüş görünmesinden 

kaynaklanır. İnsanın tanrısal dünyayla uyumlu yaşayabilmesi için önce tanrısal 

dünyanın iç tutarlılığını sağlaması, evrenin insana adil ve iyi bir düzen olarak 

görünmesi gerekmiştir (Bonnard, 2004: 217). Tragedyanın varlık nedeni, evren 

düzenindeki işte bu derin çelişkidir; Orestes, iradesi dışında gelişen olaylardan 

dolayı tanrılarca cezalandırılmış, Erinysler öç almak için onun peşine düşmüşlerdir. 

Atina yurttaşları Orestes’in kaderini belirlemek için bir mahkeme kurarlar; bir yanda 

Orestes’in cezalandırılmasını isteyen ve Moiraları temsil eden Erinysler, öte yanda 

Orestes’in aklanmasını talep eden ve Zeus’u temsil eden Apollon vardır. Duruşma, 

Zeus ile Moiralar arasındaki bir tartışmaya dönüşür. Sonunda jüri oylaması yapılır ve 

oylar eşit çıkınca Athena tercihini Orestes’ten yana kullanır. Erinysleri karara razı 

etmek Athena’ya düşer. Eser boyunca eski soylu değerleri temsil eden Erinysler 

Athena’nın ikna gücü vasıtasıyla Eumenidler’e (iyi niyetliler) dönüşürler (Latacz, 

2006: 112). Orestes’in akıbetine ilişkin son kararın tanrılarca değil, halk 

mahkemesince verilmesi,  adil düzenin ancak demokrasiyle sağlanabileceği kabulüne 

dayanır. Orestes tragedyası, savaşçı kabile düzeninin, adalet ve aklın egemen olduğu 

demokratik site düzenine dönüşmesi sürecini yansıtmıştır. 

Dönemin evren ve toplum düzeni anlayışındaki çelişkileri ve Aiskhylos’un 

uzlaşma arayışlarını yansıtan bir diğer eser, Zincire Vurulmuş Prometheus’tur 

(Prometheus Desmothes). Eserde iyilik ve insan sever Prometheus’un, ateşi Zeus’tan 

çalarak insanlara vermesi konu edilir. Prometheus, insan severlikte aşırıya kaçmış, 

Zeus’un kurulu düzenini çiğnemiş, cezalandırılmıştır (Z.V.P., 29-30, 507-508, 542-

543). Prometheus üstün bir akla sahiptir (307, 327) ama insan severlikte gösterdiği 

ölçüsüzlük aklını kullanışına da yansımıştır (48, 105, 511, 514). Zeus’un özellikleri 

ise, evreni keyfince yönetmesi, sert, zorba ve acımasız olmasıdır (34-35, 160-166, 

185-188, 240-241, 323-324, 403-405). Eserde Prometheus da, Zeus da eksikli olarak 

                                                 
7 “Vah insanların kaderine! Onların en iyi talihi bir gölgeye benzer; talihsizlik gelince, üstünden yaş 
sünger geçirilmiş gibi, o gölge resim siliniverir! İnsanların kaderine acınırım” (Agamemnon, 1330).  
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sunulmuşlardır. Prometheus üstün bir akla sahiptir, iyilikseverdir ama ikisinde de 

ölçüyü kaçırmıştır. Zeus güçlüdür ama gücünü ölçüsüzce kullanmıştır. Prometheus, 

bir gün Zeus’u tahtından edecek kişinin kim olduğunu bilmektedir (Z.V.P., 955-959). 

Zeus, bu sırrı edinemediği takdirde Moiranın işlerinin akıl sır erdiremezliği gereği, 

kurduğu düzeni koruyamayacaktır; “Olacağı yöneten kim? Üç Moira’lar ve unutmak 

bilmez Erinys’ler, Zeus onlar kadar güçlü değil mi?, O da olacağın elinden 

kurtulamaz” (Z.V.P., 515-525), “Zeus kaderi değiştirmenin yolunu bulamaz mı? 

Bulamaz, Prometheus zincirli kaldıkça” (Z.V.P., 769-770). Zeus’un, kaçınılmaz 

akıbeti engelleyebilmesi için aklı temsil eden Prometheus’la uzlaşması, güçle aklın 

evrene birlikte hükmetmesi gerekmektedir. Zira güç, hükmetmek için yeterli 

değildir; “annem Themis ya da Gaia, Güç zorla değil, akılla kazanılır demişti 

(Z.V.P., 200-214). Böylece eser, evren düzeninde akılla gücün uzlaşması taleplerini 

yansıtmıştır. Aiskhylos dönemi Atina’sı demokrasinin giderek güçlendiği bir 

dönemdi ve site düzeninde uzlaşma önem kazanmıştı. Zincire Vurulmuş Prometheus, 

bu uzlaşma ihtiyacının tezahürüdür, ama öngörülen uzlaşma sağlanamadan sona 

ermiştir. Eserde sunulan Zeus resminin eksik kalmış olması düşünülemez. Çünkü 

bütünlenmemiş, uyumsuz bir kosmos düzeni, tanrıyla insan arasındaki uyumsuzluk, 

mutlak davranış normunun eksikliği ya da insanın bu normu sağlamaktaki 

yeteneksizliği (hamartia) dönemin düşünce yapısına terstir. Bu yüzden 

Aiskhylos’un; Çözülmüş Prometheus (Prometheus Lyomenos) ve Ateş Getiren 

Prometheus (Prometheus Pyrforos) isimli iki eser daha yazarak Zeus’la 

Prometheus’u uzlaştırdığı iddia edilir. Zeus, aklın ve gücün birliği, adil ve iyinin 

normu, mutlak denge ve uyumdur. Uyum, bir uzlaşmanın ürünü olduğuna göre, 

Zeus’un evrendeki egemenliği, demokrasi değerlerini yansıtır (Latacz, 2006: 142). 

Böylece evren ve toplum düzeni birbirine paraleldir.  

 Aiskhylos’un eserlerine kuşkudan ziyade inanç hakimdir. Bir ahlak ve düzen 

sorunu işlenmiş, eserlerin sonunda genelde uzlaşmaya varılmıştır. Sophokles’in 

(M.Ö. 496-406) eserlerinde ise farklı düzen anlayışlarının çatıştığı, insanın, kaderle 

olan mücadelesinin öne çıktığı görülür (Güçbilmez, 2005: 40). Bu da, karşı karşıya 

kalınan düzen bunalımının, her geçen gün keskinleştiğinin bir göstergesidir. 

Sophokles’in eserlerinin çıkış noktası, sıra dışı bir bireyin kadere karşı verdiği 

savaştır. Kahramanları, genelde hatalarından sorumlu değildirler ama bu hataları ve 
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sonuçlarını kaçınılmazca yaşarlar. Trajedinin kaynağı, insandan bağımsız işleyen 

kaderdir ve başa gelen acıların kaçınılmaz olduğu düşüncesi hakimdir. Buna rağmen 

Sophokles tanrılara inanmış ve evrende tanrısal bir düzen bulunduğunu, insanın, 

anlamını bu düzenden aldığını düşünmüştür. Ama bu düzen insana gereksinim 

duymayan, varlığını korumak için gerektiğinde insanı ezip geçen bir düzendir. İnsan 

eylemleri, insana ve ahlaka aldırışsız, yabancı bir düzenin güdümündedir (Bonnard, 

2004: 114). Sophokles’in kahramanları, tanrılarla ve evren düzeniyle uzlaşmazlıkları 

(hamarthema) nedeniyle acı çekerler (Latacz, 2006: 188). Sophokles, hybrisi 

uzlaşmazlık olarak görmüş, tanrıların öfkesinden korunabilmek için onlarla 

uzlaşmak gerektiğini savunmuştur (Aias, 662-670).  

Sophokles’in Antigone’si, farklı düzen anlayışlarının çatıştığı eserlere bir 

örnektir. Eserin baş kişilerinden Kral Kreon, devletin kayıtsız şartsız egemen olduğu 

bir düzeni savunmakta (Antigone, 49) tanrıları, site düzenine bağlı kılmaktadır 

(Antigone, 17-18). Antigone ise, içindeki ilksiz-sonsuz yasalara kulak vermekte, 

Kreon’a karşı, içindeki yasalardan destek almaktadır; “Bana bu emri veren Zeus 

değildi… Dike’de bize böyle bir düzen yüklememişti. Senin emirlerinde, insan 

sözlerini tanrıların yazılmamış, değişmez yasalarından üstün kılan bir güç yok. Bu 

yasalar… ebediyen geçerlidirler” (Antigone, 33). Antigone tiplemesinin önemi, site 

düzenini ve yasalarını tanrısal dayanaklarından mahrum kılmış olmasıdır. Tanrıların 

sitedeki temsilcisi olan yasa yapıcılar ve yöneticiler, Antigone tragedyasında Zeus’a 

ve Dike’ye rağmen iş gören kişiler olarak resmedilmişlerdir. Eserde, evren düzenini 

belirleyen tanrısal yasalarla site yasaları arasındaki ayrılık öne çıkar; “Kreon: 

Hükümdarlık hukukunu kutsal tutuyorsam yanılıyor muyum? Haimon: Tanrıların 

hukukunu çiğnedikten sonra ötekinin kutsallığı kalır mı?” (Antigone, 54).   

Ölçüsüzlükleri ve aşırılıkları yüzünden Kreon ve Antigone’nin akıbetleri acı çekmek 

olur. Sophokles, eserin sonunda şunları söyler; “Ölçülü bir akıl mutluluğun birinci 

şartıdır; Tanrılara saygı göstermeyi unutma! Gurura (hybris) kapılanlar, büyük 

sözlerinin cezasını ağır darbeler yiyerek çekerler” (Antigone, 95)8. 

                                                 
8 Oidipus tragedyasındaki sonuç hitabıyla karşılaştırılabilir; “Kutsal varlıklar bana yardım etse de her 
söylediğim, her yaptığım yüksek yasaların bir ifadesi olsa! O yasalar ki insanların fani akıllarından 
değil, Olympos’un yükseklerinde doğmuşlardır! Gururdan (hybris) zalimler doğar! İnsan Dike’den 
korkmadan, tanrılara hürmet etmeden, sözlerinde, hareketlerinde anlamsız bir gurura kapılıp kutsal 
olana saldırırsa, dilerim bu isyanının karşılığı olan feci akıbete mahkum olsun” (Kral Oidipus, 68-
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Sophokles, Sofistlerin ağırlığını iyice hissettirdiği bir çağda, akla yönelik aşırı 

güveni eleştirmiştir.9 Eserlerinde görülen doğrudan sapma davranışı, hep olumlu bir 

şeyin ölçüsündeki sapma olarak gerçekleşir ve Oidipus’un, ölçüsünden saptığı şey 

akıldır. Fanilerin en akıllısıdır ama (Kral Oidipus, 15)10 trajedisi bilgisizlikten, 

bilmeden babasını öldürüp annesiyle evlenmesinden kaynaklanmıştır. Sophokles’e 

göre site düzeni, evren düzenine uygun olmalı, çatışan taraflar uzlaşmazlık 

sergilememelidir. Bunlar Atina’nın düzen ihtiyacına uygun düşüncelerdir. 

Euripides’in (M.Ö. 480-406) hayatıysa, Peloponnes savaşı ardından başlayan 

bunalım yıllarına denk gelmiştir. Euripides’in düzen anlayışında insanın ağırlıklı bir 

rolü vardır. Onunla birlikte tragedya sanatı insanileşmiş, olay örgüleri, mitik 

olmaktan çıkıp toplumsallaşmıştır. Aristoteles, Sophokles’in, kahramanlarını “olması 

gerektiği gibi”, Euripides’inse “oldukları gibi” gösterdiklerini söyler (Poetika, 2006: 

77). Nietzsche de Euripides’in tragedyayı insanileştirip, bu sanatın sonunu getirdiğini 

yazar (Nietzsche, 1994: 76). Bu insanileşme, Euripides’in, trajedi ve düzen anlayışına 

da yansımıştır. Sophokles’in eserlerinde insanın kaderi tanrıların elindeydi. Ama 

Euripides, insan ruhunu da trajedi kaynağı olarak görmüştür (Erim, 1967: 7). Ona 

göre; insan ruhunda derin ve akıl dışı bazı güdüler bulunmaktadır ve bunlar bazen 

aklı bozmaktadır. İnsan ruhunun, biri akla dayanan ve iyi olan, diğeri tutkulara 

dayanan ve  kötü olan iki zıt yöne sahip olması Euripides’in işlemekten en çok haz 

duyduğu konu olmuştur Öfke ve intikam arzusu (tymos) ile akıl yürütme 

(bouleumata) arasındaki çatışma trajedinin başlıca kaynaklarındandır (Hippolytos, 

242-243; Medeia, 1056; Iphigeneia Aulis’te, 136; Erim, 1967: 47). Bu tavır, insanı 

her şeyin ölçüsü olarak gören Sofist düşünceye uygundur. Orphik Pythagorasçı ruh 

anlayışından etkilenen Euripides’le birlikte düzen sorunu artık bireyin, ruhun iç 

düzeniyle ilişkili olmuştur. Euripides, insanın tanrısının kendi aklı olduğunu (o nous 

gar estin en ekasto teos) savunmuştur11 (Erim, 1967: 121). Euripides’in kahramanı 

                                                                                                                                          
69). 
9 Sofist zihniyet, Philoktetes tragedyasındaki kurnaz Odysseus kişiliğinde eleştirisini bulmuştur. 
Sophokles, sofistleri kötü işlerde akıllı olmayı öğrenmiş kişiler olarak tanımlamış (Philoktetes, 1015), 
ahlaksızlığı kurnazlık diye öven bir toplumun geleceği olmadığını savunmuştur (Latacz, 2006: 230).  
10 Yararlanılan Oidipus çevirisinde satırlar numaralandırmadığı için, atıf, eserin sayfa numarasınadır. 
11 Aristophanes, bu düşüncesi nedeniyle Euripides’i hicvetmiş, Kurbağalar komedyasında onu şöyle 
konuşturmuştur; “Ey Aether, gıdam benim... Ey dehâm, ey bana koku aldıran burun deliklerim, ileri 
süreceğim fikirleri savunmama yardım edin” (Kurbağalar, 46). 
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Pantheus, insanlar siteyi nasıl akıllıca yönetiyorlarsa, tanrıların da evreni öyle akıllıca 

yönettiklerine inanır. Yine de Euripides’in düzen anlayışına belirsizlik hakimdir. 

Tragedya yazarları, tanrıları ve evren düzenini akılcı ve ahlaki temellere asla 

oturtamamıştır; “Tanrılar üzerine fikir yürütmek boştur ... En yüksek zekaların 

varacağı hikmet bile onlar karşısında acizdir” (Bakkhalar, 1944: 16),12 “Tanrıların 

iradeleri ne değişik şekillerde görünür! Olmayacak işler olur, umulanlar bir türlü 

olmaz; beklenmedik olaylara yol açacak bir tanrı mutlaka bulunur” (Helene, 128).13 

Bakkhalar’da Pantheus Dionysos’a; “Nasıldır senin tanrın?” diye sorduğunda aldığı 

yanıt önemlidir; “canının istediği gibi” (Bakkhalar, 31). Tanrılar güçlüdürler, güçlü 

oldukları sürece haklıdırlar ve evren düzenini trajik kılan husus, tanrıların insanlara 

karşı ahlaki kaygı duymamaları, yeri geldiğinde ona oyunlar oynamalarıdır; “ Sonunu 

düşünmeden tanrılarla ben öyle şeyler kurduk ki” (Medeia, 1013), “Kader beni nasıl 

bir boyunduruk altına soktu? Benim hilelerimi gölgede bırakan çok daha usta bir 

tanrının tuzağına düştüm” (Iphigeneia Aulis’te, 442-445). Tanrılar insanlara adil 

olsalardı tragedya sanatı olmazdı. Trajik düzen, tanrıların işlerinin öngörülemezliğine 

ve kaderin belirsiz işlerine dayanır. Akıllı, adaletli, iyi bir tanrı ya da ilke düşüncesi 

ağırlık kazanıp, insan aklı öne çıktıkça, evrenin adil ve ahlaki bir düzen olduğu fikri 

güçlenmiş, evren düzeninin trajikliği giderilmiş, tragedya sanatı gücünü yitirmiştir.  

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

  

                                                 
12 Eserin sayfa numarasına atıfta bulunulmuştur. 
13 Eserin sayfa numarasına atıfta bulunulmuştur.  



 38 

2. BÖLÜM: PLATON ÖNCESİ YUNAN FELSEFESİNDE DÜZEN  

       SORUNU  

 

2. 1. MİTOS TEMELLİ DÜZENDEN FELSEFİ  

        DÜZENE GEÇİŞ  

 

Guthrie’ye göre felsefe, duyulur olguların görünür karmaşasının altında gizli 

bir düzen bulunduğu ve bu düzenin, kişilik dışı güçlerin bir ürünü olduğu 

düşüncesinden doğmuştur (Guthrie, 1992: 26). Evrende bir düzen olduğu inancı, 

Yunan mitosunun da temel kabulüydü. Mitoslar, evrendeki düzeni ifade etmek için 

kader (moira), zorunluluk (ananke), adalet (dike) ve yasa (nomos) gibi birçok sözcük 

türetmiş ve kullanmışlardı (Cornford, 1957: 5). Diğer yandan Zeus figürünün, 

mitosta giderek ağırlık kazanması, akılla, adaletle, yasayla ilişkilendirilmesi, mitosun 

kendi içindeki düzen arayışlarına işaret etmekteydi (Kirk, 1974: 239). Ancak 

mitoslar, site düzeninde ortaya çıkan değişimleri, evrendeki genel düzenle uyumlu 

hale getirip akılcı sorgulamalara yanıt vermekte yetersiz kalmışlardı. Geleneksel 

değerlere ve yerleşik düzen anlayışına yönelik kuşkular artmış, bir düzen bunalımı 

doğmuştu (Bıçak, 2004: 81). Felsefe, ayrı bir disiplin olarak ortaya çıktığında, 

kendisini görünen gerçekliğin kendisiyle değil, gerçekliğin mitik kavranışıyla karşı 

karşıya buldu (Cassirer, 2005: 15) ve tabiidir ki, mitos temelli düzen tasavvurundan 

birçok düzen sorununu da devraldı. Felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan koşullar, 

mitostaki üç düzen sorunuyla ilişkilendirilebilir; a. düzenin ahlakileştirilmesi sorunu, 

b. Eski moiracı düzenin, aklileştirilip, öngörülebilir hale getirilmesi, c. geleneksel 

mitosların, yeni sosyal gereksinimlerle uyumlu kılınması  (Murray, 1955: 59).  

Geniş bir bakış açısıyla düşünüldüğünde yukarıdaki nedenlerin üçü de son 

kertede sitenin karşı karşıya kaldığı düzen bunalımıyla ilişkilendirilebilir. Felsefi 

düzen tasavvurunun gelişim ve şekillenişinde, sitedeki gelişmelerin örtük ya da açık, 

birçok etkileri olmuştur. Her şeyden önce, evren düzenine ilişkin felsefi yaklaşımda 

yasa kavramının büyük bir önemi vardır ve bu durum, evren düzenine yönelik 

değerlendirmelerin sitedeki gelişmelerce belirlendiğini gösterir (Tarnas, 1991: 19). 

Yasa yapıcıların amacı, farklı sosyal kesimleri düzenlemek, insan ilişkilerini 
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rasyonelleştirmek, bir ölçü (sophrosyne) ahlakı oluşturmaktı. Site düzenini, evren 

düzenine dayandırarak meşrulaştırmak, felsefe öncesi düşünce yapılarının başlıca 

yönelimiydi. Bu yönelim, mitos temelli düzen anlayışını, ölçü ahlakına dayalı yeni 

bir evren düzeni arayışı doğrultusunda dönüştürdü (Windelband, 1956: 26). İlk 

felsefeci Thales’in, ölçü ahlakının temsilcisi olan Yedi Bilge’den biri olması 

anlamlıdır. Miletli düşünürlerin sophos anlayışı (İonik sophos) teorik doğa bilgisiyle 

pratik bilgeliği birleştirmeyi, insanın hayat düzenini evren düzenine uyumlu kılmayı 

amaçlamaktaydı. İlk doğa bilimcileri (physikoi), doğa düzenine ilişkin görüşlerini 

ifade ederken sosyal pratikler içinde yoğrulmuş bir söz dağarı kullanmış, doğa 

düzenini, sosyal düzeni yönlendiren eşitlik (isonomia) ülküsüne uygun olarak, “karşıt 

güçler arası denge” biçiminde yorumlamışlardır (Jordan, 1992: 9). Ama süreç 

tersinden de işlemiş olabilir. Cassirer, Yunanlılar’ın site düzeninden önce doğa 

düzenini incelediklerini, ilk büyük bulgularını bu alanda gerçekleştirdiklerini, bu 

hazırlık süreci olmasaydı mitosa belki asla meydan okuyamayacaklarını savunur 

(Cassirer, 1984: 65). Soykan’a göre de İonyalılar ilk kez felsefe yapmaya 

başladıklarında, gözlerinin önünde tanıdık, bildik doğayı (physis) bulmuşlardı ve 

felsefe, ilkin bir doğa felsefesi olarak ortaya çıkmıştı (Soykan, 1993: 32). Bu 

durumda, sitede yasa düşüncesinin yükselişini, doğa yasası anlayışının gelişimine 

bağlamak da pekala mümkündür ama sitedeki ve kosmostaki sorunsal gelişmeleri, 

birbirleriyle paralel incelemek daha makuldür.  

  Felsefenin düzen anlayışına getirdiği en büyük yenilikler, evren düzeninin 

doğru işleyen bir insan aklı için kavranabilir olduğunu kabul etmesi, evren düzenini 

kişileştirilmiş tanrılar arasındaki çatışmalara dayalı olmaktan çıkarıp fizik unsurlar 

arası bir çatışma öngörmüş olmasıdır (Hadot, 2004: 10). İlk filozofların tanrısallık 

düşüncesine getirdikleri en büyük yenilik, onu doğadaki özsel düzenle ilişkilendirmiş 

olmalarıdır (Barnes, 1987: 16-17). Diğer yandan felsefede varlığın kaynağı sorusu, 

varlığın unsurları sorusuyla iç içe geçmiştir. Buna göre dünya sudan meydana gelmiş 

olmakla kalmaz, su dünyanın varlığını, kalıcı maddi yapısını da oluşturur (Cassirer, 

2005: 88). Ama insanın, “şeyler neyden meydana gelmiştir?” türünden bir soruyu 

sorabilmesi için, çok sayıda ön sorunu daha önce halletmiş olması gerekir. Bunlardan 

bazıları; a. insan yapımı şeylerle doğal şeyler arasındaki ayrımın keşfi, b. doğal 

olguların, toplum düzeninden bağımsız bir doğa düzeni oluşturduklarının keşfi, c. 
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bütün doğal şeylerin ortak bir kökenden çıkmış oldukları fikridir (Collingwood, 

1999: 41). Böylece doğa düzenine ilişkin güçlü bir farkındalık oluşmuş ve toplum 

düzeniyle doğa düzeni arasında, giderek bir ayrım belirmiştir.   

İlk filozofların düzen anlayışlarının bir diğer özelliği, kozmolojiye yönelik 

vurgudur (Windelband, 1956: 34; Popper, 1996: 136). Miletliler, evreni bir tür ev 

gibi düşünmüş, bu evin neden var olduğunu değil, nasıl bir yapıya sahip olduğunu 

araştırmışlardır; evin yapısı, düzeni ve malzemesi, felsefenin başlıca üç sorusudur 

(Popper, 1996: 141). İnsan nasıl bir evrende yaşamakta olduğunu merak etmiş, 

konumunu ve değerini, evren düzeninin bütünü içinde görmek istemiştir. Ama ilk 

filozofları kozmoloji temelinde yorumlamaya yönelen anlayış, doğa (physis) kavramı 

göz önünde bulundurulduğunda yetersizleşir. Çünkü ilk filozofların; “doğa nedir?” 

sorusu, salt kozmolojik bir soru değildir; “şeyler neyden meydana gelmiştir?” 

sorusunu da içerir. Physis sözcüğü, kökenindeki phy ile tohum, doğurma ve büyüme 

tasarımını ifade eder (Soykan, 1993: 34). Physis sözcüğü bu özelliğiyle, genelde 

insan yapımı şeylerden (tekhne) ayrılan doğal yapıları ifade etmekte kullanılmıştır. 

İlk filozoflar için physis, bir şeyin içinde bulunan ve o şeyin davranışının kaynağını 

oluşturan şey anlamına gelmekte, bu anlamıyla arkhe sözcüğüne benzemekteydi. 

Doğal şeylerin bütününü ya da doğa dünyasını ifade etmekte kullanılışı sonraki 

dönemlere denk gelir. Bu ikinci anlamıyla, bu kez kozmos sözcüğüyle ilişkilidir. 

Muhtemelen Miletli düşünürler physis sözcüğünü ikinci anlamda kullanmamışlardı 

(Collingwood, 1999: 56). Burnet’e göre, ilk filozoflar physis sözcüğünü, “belli bir 

şeyin yapıldığı öz madde” anlamında kullanmışlardı; ağaçtan yapılmış şeylerin bir 

physisi olduğu gibi, kayanın ya da kanın da physisleri vardı (Burnet, 1968: 21). 

Herakleitos da, sözcüğü buna yakın bir anlamda kullanmıştır (Barnes, 1987: 20). 

Diğer yandan sözcük, daima bir “oluş”, “olmakta olma” anlamını taşımış ve genesis 

ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır (Voegelin, 1957: 182). Doğadaki dönüşüm 

sorununu haklı kılan da, physisin bu “oluş” ya da “olma” anlamıdır (Zeller, 2001: 

51). Doğa madem durmaksızın oluşan bir şeydir, bu oluşumun ne zaman başladığı ve 

hangi kurallara tabi olduğu sorulmalıdır. Yunan dünyasının düzen tasavvuru, 

felsefeyle birlikte, oluşu da içine alacak biçimde genişlemiş, kökenin, oluşu da 

açıklaması beklenmiştir. Miletliler bu kökeni arkhe sözcüğüyle ifade etmişlerdir. 

Felsefeden önce, örneğin Homeros’ta bir şeyin doğası (physis), onun niteliklerinin 
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bütünüydü. Bu nitelikler de, o şeyin ayrı öğelerinde, örneğin söz konusu olan 

bitkiyse, bitkinin kökünde ya da çiçeğinde ortaya çıkmaktaydılar. Soykan’a göre 

felsefe, “bir şeyin ayrı öğelerinde, ayrı görünüşler olarak ortaya çıkan ve bir çokluk 

olarak görünenlerin kökündeki bir ve aynı olan nedir?” sorusuyla başlamıştır. Tek 

tek nesneler için sorulan bu soru, bütün evrenin görünür çokluğu için de sorulabilir 

(Soykan, 1993: 35). Bu soru doğrultusunda physis tek tek nesnelerin doğalarının 

bütünlüğünü, evrenin genel düzenini ifade etmiş, arkhe ile ilişkilendirilmiştir. 

Felsefenin, düzen anlayışına getirdiği belki en büyük yenilik, düzen sorununu köken 

sorununa, çokluğun, kendisine indirgeneceği birlik sorununa dönüştürmüş olmasıdır. 

Felsefeyle birlikte şeylerin düzeni, kendisinden türedikleri ilk kökene dayandırılarak 

açıklanmış, düzenin tüm yasalılığı kökende ya da ilkede aranmıştır. Arkhe sözcüğü 

muhtemelen ilk kez Anaksimandros tarafından kullanılmış ve ilk günden itibaren 

“başlamak”, “başlangıç” anlamlarının yanı sıra, “yönetme”,“idare etme” anlamlarını 

da içermiştir. Physis ve arkhe, evrendeki oluşun kökeniyse, oluşu açıklamaya 

yeterliyse, o halde oluşun meydana gelişini ya da devamlılığını sağlayacak bir 

kurallılığa, yasalılığa ve düzene içsel olarak sahip olmalıdır (Armstrong, 1957: 5).  

 Arkhe ve physis sözcüklerinin bunca anlamı yüklenebilmiş olmaları, Ön 

Sokratik felsefenin genel düzen tasavvuruyla ilişkilidir; a. Ön-Sokratik felsefe içsel 

ya da özseldir, yani doğa düzenini, doğanın kendisinde bulunan ilke ya da unsurlar 

aracılığıyla açıklamış, tanrısal müdahaleye yer vermemiştir, b. sistematiktir, yani 

doğa düzenini açıklarken bir terim ve yöntem birliği getirmiştir. Evrenin kökenini ya 

da ilkelerini araştırırken kullanılan terimler depremleri ya da hastalıkları incelerken 

de kullanılmıştır, c. ekonomiktir çünkü pek az terim ve işlemle pek çok şey 

açıklanmıştır (Barnes, 1987: 17). Bütün bunlar “ilke” fikrinin felsefedeki ağırlığıyla 

ilişkilidir. İlke, kökendir ve ne kadar çok şey açıklıyorsa, o denli geçerli ve güçlüdür. 

İlke ile, çokluk birliğe indirgenir. İlk filozoflar; her şeyi bir kökenle açıklayacaksak, 

bu kökenin, kayaları, yıldızları ve dünyayı olduğu kadar, hayatı ve aklı da 

açıklayabilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir (Clark, 1968: 73). Kökenin, bir akılsallık 

içermediğini iddia etmek sorunlu olurdu. İlk madde ya da kökeni ifade etmekte 

kullanılan arkhe sözcüğü, aynı zamanda “yönetmek”, “idare etmek” anlamını 

yüklenmiştir. Sözcüğün bu anlamı, maddenin ruhsallığı ya da tanrısallığı düşüncesine 

dayanır. Doğa ve akıl arasındaki ayrılık, Yunan felsefesinin ilk dönemlerine 
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yabancıydı. Yunanlılar doğayı her zaman canlı olarak tasavvur etmişlerdi. Milet 

Okulu düşünürlerinin felsefelerine hylozoizm (canlıcılık) denmesi bundandır. Bu 

genel tutum, Yunan felsefesinin sonraki dönemlerinde değişik biçimler altında 

devam etmiştir. Anaksagoras’ın nous kavramı bile, konumunu kozmosun dışında 

değil içinde bulmuştur (Zeller, 2001: 51). O halde akıl, evren düzenine içseldir, 

onunla organik bir bütündür. Legein sözcüğünden türetilen logos sözcüğü de bu 

doğrultuda değerlendirilebilir. Birinci tekil şahsı lego olan legein mastarı devşirmek, 

derlemek, toplamak, biraraya getirmek, anlatmak, hikaye etmek, söylemek, 

hesaplamak, hesabını görmek, bulgulamak, yorumlamak, anlamak anlamlarında 

kullanılmıştır (Duralı, 2006: 158). Bu anlamlarıyla logos sözcüğü genellikle “neden”, 

“sebep”, “açıklama getirmek” ya da “açıklama getiren akıl” anlamını verecek 

biçimde kullanılmıştır Parmenides, söylediklerinin duyularla değil, logosla 

sınanmasını söylerken, büyük ihtimalle aklı kast etmiştir (Barnes, 1987: 21).  

Evreni ve evren düzenini ifade eden kosmos sözcüğü, muhtemelen ilk kez 

Anaksimandros tarafından kullanılmış (Kranz, 1994: 31), Empedokles tarafından, 

“düzen olarak evren” anlamında evrenin bütünüyle özdeşleştirilmiştir (Ulaş, 2002: 

795-796). Sözcük aynı zamanda estetik bir yön de içerir ve güzellik anlamına gelir  

(Barnes, 1987: 19), (Vlastos, 1975: 3). Herakleitos, logos, kosmos ve nomos 

kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek, bir anlamda evrenin kendisini akıl ve yasa 

olarak düşünmüştür. Yunan felsefesinde düzen sorunu, temelde, yukarıda kısaca izah 

edilmeye çalışılan bu kavramlar doğrultusunda ele alınmış ve ilerletilmiştir.   

 

2. 2. MİLET OKULU’NDA DÜZEN SORUNU    

 

Thales’in (M.Ö. 624-546) yaşadığı dönemde, zenginliğin hızla artması servet 

esasına dayalı bir site düzeni oluşturmuş, zenginlerle yoksullar arasında acımasız bir 

mücadele başlamıştı (Russell, 1994: 127). Thales’i, Solon’un savunduğu türden bir 

ölçü ahlakı geliştirmeye sevk eden, büyük ihtimalle bu siyasi çalkantılardı. İlk 

filozofların ve Thales’in amacı doğa düzenini kavramaktı (Vlastos, 1952: 98). Bu 

konudaki görüşleri, Aristoteles’in aktardığı dört fragmana dayanır; “her şey sudan 

meydana gelmiştir” (Metafizik, 983 b 20), “Dünya, suyun üzerinde yüzer” (De 
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Caelo, 294 a 28), “Her şey Tanrılarla doludur” (De Anima, 411 a 7) ve “Mıknatıs, 

demiri kendisine çekme gücüne sahip olduğu için, canlıdır (De Caelo, 405 a 19). 

Bunlar içerisinde doğruluğu en az tartışmalı olanı, her şeyin sudan meydana geldiği 

düşüncesidir (Windelband, 1956: 37). Her şey tanrılarla doludur ifadesiyle ne kast 

edildiğiyse açık değildir. O döneme ilişkin metinlerde ruhlardan çoğu kez tanrılar 

olarak bahsedilmekte, Thales de tüm doğal cisimlerin ruh taşıdığını, dünyanın bir 

ruha (empsykhon) sahip olduğunu düşünmekteydi (Collingwood, 1999: 45). Bir şeyin 

ruh sahibi olması, yaşaması anlamına gelmekteydi (McKirahan, 1994: 30). Tanrı 

sözcüğü ise, genelde, doğal olgulara atfedilmekteydi (Burnet, 1968: 22). Böylece 

Milet Okulu’nun düzen anlayışı, derin biçimde ruhsal ve tanrısaldı. Düzen sorunu, 

köken sorunu olarak anlaşılmış, şeylerin çokluğunu birliğe indirgemek, onları 

düzenlemekle eşdeğer kılınmıştı. Şeylerin kökeni (arkhe), ruha sahip olan, canlı ve 

tanrısal bir madde olarak düşünülmüştü (Tarnas, 1991: 19). Bu düşüncenin ardında 

muhtemelen şöyle bir akıl yürütme yatmaktaydı; ilk madde (arkhe) diğer maddelerin 

başlangıcı olacaksa, onların meydana gelmeleri için gereken neden ya da hareketlilik, 

bu ilk maddede bulunuyor olmalıdır. Böylece Thales, ruhu, canlılığı ve tanrısallığı 

maddeye atfederek, onu evren-doğa düzenine ilişkin açıklamalara yeterli kılmıştır 

(Thomson, 1988: 189). Maddeye ruhsallık, canlılık ya da tanrısallık atfetmek, mitos 

temelli anlayışa yakın bir düşünüştür (Zeller, 2001: 54). Kimileri, “mıknatısın canlı 

olduğunu”, “her şeyin Tanrılarla dolu olduğunu” düşünmüş olması nedeniyle 

Thales’i, animist düşüncenin son örneği saymışlardır (Copleston, 1990: 24), 

(Armstrong, 1957: 3).  

Thales’e ilk filozof özelliğini kazandıran sebep, evrendeki görünür çokluğun 

altında bir birlik ilkesi yattığını kavraması, doğa düzenini açıklarken bu birlik 

düşüncesine bağlı kalmış olmasıdır. Nietzsche’ye göre Thales; su her şeyin 

arkhesidir demekle üç iş başarmıştır; a. bu söz, şeylerin kökeni üzerine bir ifadedir, 

b. şeylerin kökenini tasvirlere ve mitoslara başvurmadan ifade etmiştir, c. örtülü 

biçimde de olsa her şey birdir düşüncesini içerir (Nietzsche, 1956: 17). Bu üç özellik, 

Thales’in düzen anlayışını özetler. 

Anaksimandros’un (M.Ö. 611-M.Ö. 549) düzen anlayışı ise şu fragmanda 

özetlenir; “Var olan nesnelerin arkhesi apeiron’dur. Var olanlar nelerden meydana 

gelmişlerse zorunlu olarak yok olup onlara dönerler; zira onlar birbirlerine zamanın 
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düzenlenişine göre haksızlıklarının cezasını ve kefaretini öderler (akt. Kranz, 1994: 

32). Anaksimandros, her şeyin kendisinden meydana geldiği ilk kökenin, sıcak-

soğuk, ıslak-kuru gibi karşıtlıklardan bağışık olması gerektiğini (Clark, 1968: 71), 

karşıtların bu sonsuzdan türediklerini, yine onda sona ereceklerini düşünmüştür. 

“Sınır” anlamına gelen peras sözcüğünün önüne olumsuzluk anlamı veren a harfi 

getirilerek türetilen apeiron sözcüğü (Guthrie, 1992: 78), hem nicelik bakımından 

sınırsız olan, hem nitelik bakımından belirsiz olan anlamına gelir (Arslan, 2005: 98). 

Aristoteles, her şeyin, ya kendisinin bir ilke olduğunu ya da bir ilkeye bağlı 

olduğunu, oysa apeironun bir ilke ya da başlangıç olamayacağını, bu nedenle tanrısal 

olduğunu savunmuştur (Fizik, 203b: 3-15). Apeiron şeyleri oluşturmakla kalmaz, 

onları idare de (kubernan) eder. Anaksimandros’un düzen sorununa yaptığı en büyük 

katkı, evrende tek bir yasanın hüküm sürdüğünü belki ilk kez dile getirmiş olmasıdır. 

Bu yasa düşüncesi büyük ihtimalle Yunan sitedeki yasa düzeniyle ilişkilidir. Yunan 

toplumunun ilk kabileci düzeni, henüz farklılaşmamış durumda bulunan ilk 

çekirdeğin organik bölünmesiyle oluşmuştu. İlk topluluklar klanlara, klanlar klan 

gruplarına bölünmüş, bu klanlar üretim içerisinde işbirliği yapmış, saygınlık için 

yarışmış, evlenmeler yoluyla birleşmiş, kan davaları yoluyla ayrılmışlardı. Zıt 

güçlerin etkileşimleriyle ortaya çıkan gerginlikler, kabile sisteminin dinamiği 

olmuştu. Anaksimandros’a göre de evren de bir ilk çekirdekten farklılaşma yoluyla 

çıkmıştır ve bu iki sürecin birbirleriyle ilişkili olmaları ihtimali vardır (Thomson, 

1988: 191-193). Milet Okulu’nun ortaya çıkışıyla, sitede yasa düzeninin doğuşu 

arasında sıkı bir ilişki vardır ve bu ilişki, toplum ve evrenin tek bir ilkeyle 

açıklanabileceği inancına dayanır (Jaeger, 1945: 110-111). Anaksimandros’un evrene 

atfettiği düzen ve yasalılık bunun bir göstergesidir; Anaksimandros’un evreni, hiçbir 

boşluk içirmeyen ve belli sayıda karşıtlığın, bir yasa doğrultusunda birbirlerinin 

yerlerini alıp dönüştükleri bir düzendir (Kirk&Raven&Schofield, 1993: 114). 

Dünyadaki ateşin, suyun ve toprağın miktarı bellidir. Bu unsurlardan her biri sürekli 

genişlemeye, diğerlerinin alanını ihlale eğilimlidir. Ama apeironda içkin olan yasa, 

aralarındaki ilişkiyi düzenler (Capelle, 1994: 65).  

Bu yasa, zorunlu bir yasa olduğu gibi, aynı zamanda moral nitelik taşır. 

Çünkü yukarıdaki fragmandan da anlaşılacağı üzere Anaksimandros, zıt unsurların 

birbirlerinin yerini almasını bir adaletsizlik olarak görmüştür. Adaletin, kaderin 



 45 

belirlediği sınırları aşmamak biçiminde anlaşılması, Yunan dünyasının derin 

inanışlarından biriydi (Russell, 1994: 130). Anaksimandros’ta yasa, bir anlamda 

kaderin yerini almıştır ve bu, felsefenin, düzen anlayışına getirdiği en büyük 

yeniliklerden biridir. Homeros’ta olduğu gibi Milet düşünürlerinde de, kader (moira) 

sadece imkânsızlığın kör ve anlamsız sınırı değil, moral bir buyruk, doğru ve yanlış 

arasındaki sınırdı; kader ve adalet (dike) birbirinden ayrı düşünülmemekteydi 

(Cornford, 1957: 13). Zeller bu düşüncede, insanın evrendeki günahkâr varoluşuna 

ilişkin Orpheusçu öğretinin izlerini bulmuştur (Zeller, 2001: 54). Anaksimandros’a 

göre evrendeki görünür çokluk, evrenin birliğine uymayan, çelişkili bir durumdur. 

Böyle bir var-olma, meşru olmadığı için yok-olma yoluyla sürekli ceza çekmektedir 

(Nietzsche, 1956: 28). Bir öğenin bir diğerinin sınırını ihlal etmesi, bir yandan 

kozmostaki doğal işleyişin sonucudur, diğer yandan haksızlıktır (adikia). Haksızlık 

eden öğenin, yerini haksızlık ettiği karşıtına bırakması haksızlığın giderilmesidir. Bu 

evren düzeni anlayışı, yasa kavramının site düzeninden evrene genişletilmesinin ilk 

örneğidir (Copleston, 1990: 25), evrendeki zorunluluğun adaletle uyuşturulmasına 

yönelik bir açıklamadır. Diğer yandan Anaksimandros’un düzen anlayışında 

nesneleri var oluş-yok oluş sırasına sokan zaman, düzenleyici, yargılayıcı adaletin 

yüksek temsilcisi olarak felsefede ilk kez telaffuz edilmiştir (Soykan, 1993: 39). 

Anaksimandros’un düzen sorununa en büyük katkısı, bütün bu görüşlerini kosmos 

denen bütünlüklü bir düşünceye dönüştürmeyi başarmış olmasıdır. Kosmos 

sözcüğünü bu anlamda kullanan belki ilk isim odur. Bu sözcük, insanın evrene ilişkin 

algılamasındaki en temel kategorilerden biri olmuştur (Jaeger, 1945: 161). 

  Anaksimenes (M.Ö. 585-528) de, öncülleri gibi bir arkhe belirlemiş ve bu 

arkheyi tanrısal olarak nitelemiştir (Zeller, 2001: 55). Düzen anlayışı şu fragmanlara 

dayanır; O var olan, var olmuş olan ve var olacak olan her şeyin, tanrıların ve 

tanrısal şeylerin havadan doğmuş olduklarını söylemekteydi”, “Havadan oluşan 

ruhlarımız nasıl bizi hükmü altında, bir arada tutuyorsa, nefes (pneuma) ve hava 

(aer) da dünyamızı öylece sarar ve kuşatır (Diels, Vors. 3 B 2).  

Buradaki hava, canlandırıcı soluk ve bir tür ruh olarak düşünülmüştür (Störig, 

1994: 194). Anaksimenes, Milet Okulu’nun “her şeyin kendisinden oluştuğu tek şey 

nedir?” sorusuna “farklı şeyler neden farklı davranıyor?” sorusunu eklemiş, köken 

sorunundan, düzenleniş sorununa geçmiştir (Collingwood, 1999: 51). Anaksimenes 
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şeylerin ilk maddeden nasıl meydana geldiklerini, evrenin bugünkü düzenini nasıl 

kazandığını açıklarken, Anaksimandros’un apeironunun sınırsızlık ve devinim gibi 

niteliklerinden yararlanmış, ilk madde olan havada bu niteliklerin bulunduğunu, 

(Zeller, 2001: 55), havanın, devinimin de etkisiyle karşıt nitelikler taşıyabilen bir ilk 

madde olduğunu savunmuş, birlikten çokluğa geçişin ve düzen kavramının fiziksel 

açıklamalarını vermiştir (Cevizci, 1998: 19). Ona göre evrenin farklı bölümleri, farklı 

şeylerden yapılmamıştır, yalnızca aynı şeyden az veya çok içermekle birbirlerinden 

farklılaşmışlardır. Başı sonu olmayan hareketiyle hava, aktüel olarak iki tür 

değişime, seyrekleşme (manosis, araiosis), genleşme-genişleme (khalaron) ya da 

yoğunlaşma (puknosis), büzülmeye (systellosthai) tâbidir. Birinci süreç ısınma, 

ikincisi soğumadır (Zeller, 2001: 56). Hava, kendinde görünmezdir (Barnes, 1987: 

77) ama sıkışma ve seyrelme süreçlerinde görünür olmakta, genleşerek ya da 

seyrelerek ateşe, sıkışarak rüzgara, buluta, suya, toprağa ya da taşa dönüşmektedir 

(Copleston, 1990: 27). Anaksimenes’te tanrısallık, devinimini kendi içinde 

barındıran ilk maddenin kendisinde bulunan bir vasıftır (Collingwood, 1999: 52). 

Milet filozofları, felsefe temelli düzen anlayışının temel kavram, sorun ve kabullerini 

ortaya koymuş ve Yunan düzen tasavvurunda başlıca bir aşama olmuşlardır.   

 

        2. 3. PYTHAGORASÇILARDA DÜZEN SORUNU   

  

 İonya’nın M.Ö. 494 dolaylarında Perslerin eline geçmesi, bu bölgede yaşayan 

insanların diğer Yunan kolonilerine, özellikle Elea’ya göç etmelerine yol açmış, bu 

göçler, Dionysos-Orpheus inanışlarıyla Milet Okulu’nun doğa anlayışı arasında bir 

iletişime imkân tanıyarak Yunan düzen tasavvurunun gelişim seyrini etkilemiştir. 

Pythagoras, bu iletişimin en somut örneğidir. M.Ö. 590/70 dolaylarında İyonya’daki 

Samos’ta doğmuş, Anaksimandros’un öğrencisi olmuş (Weber, 1991: 24), 540/530 

dolaylarında Güney İtalya’ya göç etmiştir (Vorlander, 2006: 141). 

Pythagorasçı öğretileri, Olimposçu mitosların ve Milet Okulu’nun yanıt 

veremediği bazı inanç sorunlarını çözme girişimi olarak değerlendirmek mümkündür 

(Copleston, 1990: 31). İtalya’da etkili bir inanç olan Orpheusçuluk, mitoslardan, 

gizemlerin söze dökülmesinde yararlanmıştı (Burkert, 1999: 127). Pythagorasçılar, 
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dilin, doğadaki düzene uygun bir gizemle donatılmasını amaçladılar (Schwarz, 1997: 

140) ve gizemci öğretilerini mitoslar aracılığıyla değil, felsefe aracılığıyla söze 

döktüler. Bu durum, felsefi söylemde bir değişikliğe yol açtı. Diğer yandan dildeki 

düzenle, evren düzeni arasındaki uygunluk sorunu belki ilk kez ifade edilmiş oldu.   

 Pythagorasçıların, evren düzeni anlayışları, birbirleriyle ilişkili iki görüşe 

dayanır; a. her şey sayıdır ya da sayılar her şeydir, b. evren (kozmos) uyumdur 

(harmonia). İlk görüş, farklı Pythagorasçılarca farklı biçimlerde yorumlanmış, ama 

şu temel anlamı daima korumuştur; nesnelerin ya da şeylerin gerçekliği sayısal 

terimlerle ifade edilebilir (Armstrong, 1957: 8), her şeyde nicel-sayısal bir ilişki 

bulunur (Thilly, 2000: 42- 45). Pythagorasçılar, matematiği bağımsız bir disiplin 

olarak ele alan belki ilk düşünürlerdi ve bu çalışmalar sonunda sayıların 

mükemmelliği düşüncesine varmışlardı (Windelband, 1956: 94). Ama Zeller’e göre 

Pythagorasçıları, şeylerin özünün sayı olduğunu düşünmeye sevk eden neden, ahlaki 

hedeflere hizmet amacıyla gerçekleştirdikleri müzik çalışmalarıdır. Ton perdelerinin, 

tel uzunluğuna bağlı olduğunu, müzikal uyumun matematik oranla ilişkili olduğunu 

keşfetmişlerdi. Bu keşifler, onları, maddede içerilmeyen, duyulur-üstü bir ilkeye 

ulaştırmıştı (Zeller, 2001: 61). Pythagorasçılar bu bulgularına, gök cisimlerinin 

hareketlerinde görülen düzenlilikleri ve insan ruhunun yapısını da katmış, böylece 

evren düzeninin, sayılara dayalı bir düzen olduğunu öne sürmüşlerdi (Windelband, 

1956: 95). Bu keşfin temelinde, düşüncenin duyuya, sezginin gözleme üstün olduğu 

varsayımı yatmaktaydı ve evren düzenine ilişkin akla değil duyulara açılan sonraki 

tüm görüşler Pythagoras’tan türetildi (Russell, 1994: 138-141).  

Pythagorasçılara göre evren düzeni bir “uyumdur”ve uyumdan kasıtları, 

muhtemelen sayısal ilişkilerin uyumudur. Ama sayısal uyumların nesneler arasındaki 

uyuma nasıl temel olduğu sorun olmuştur. Aristoteles’e göre kimi Pythagorasçılar, 

şeylerin sayılar olduğunu, sayıların arkhe olduğunu savunmaktaydılar. Kimileriyse, 

sayıları, şeylerin kendisinden çıktıkları ve yine kendisine dönecekleri içkin bir töz 

(Metafizik, 987a), kimileriyse şeylerin taklit ettikleri örnekler (paradeigma) olarak 

görmüşlerdir (Metafizik, 987 b).      

  Pythagorasçı evren düzeni anlayışı, maddenin varlığını ön koşul olarak kabul 

etmiş, onu, kosmosu aşıp genişleyen sınırsız nefesle (pneuma) bir tutmuştur (Zeller, 

2001: 61). Sayılar, sınırsız-sonsuz, biçimsiz, düzensiz pneuma’ya sınır, biçim, düzen, 
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oran ya da uyum vererek onu ruh (psykhe) haline getirmişlerdir (Thilly, 2000: 46). 

Böylece evrende sonlu ve sonsuz unsur birleşmiş ve evren düzeni meydana gelmiştir. 

Evren düzeninin özü, onu meydana getiren parçalar arasındaki ilişkide yatar. 

Kosmosun varlığı uyuma (harmonia), uyumsa sayısal ilişkilere bağlıdır (McKirahan, 

1994: 93). Böylece en yüksek bilgelik, maddi düzen yasalarını kavramak anlamına 

gelen mathematikoidir (Schwarz, 1997: 147). Pythagorasçılar, uyuma kendi başına 

bir değer atfederek onu düzenin ilkesi olarak görmüşlerdir (Kirk&Raven,Schofield, 

1993: 234). Öte yandan Pythagorasçı evren düzeni sayısal bir “karşıtlar arası 

ilişki”ye dayanır. Sayılar arasındaki temel zıtlık tek-çift zıtlığıdır. Çift sayılar 

sınırsızı, tek sayılar sınırlıyı ifade ederler. Doğa ya da evren, tek ve çiftin, sınırlı ve 

sınırsızın uyumudur (Thilly, 2000: 45). Kimi yorumcular Pythagoras’tan itibaren 

felsefi ve gizemci düşüncelerde, çift taraflı bir kozmosun, yasa-doğa, zorunluluk-

adalet gibi karşıtlıkların belirginleştiğini savunmuşlardır (Schwarz, 1997: 138). 

Zıtların uyumu düşüncesi, Milet Okulu’nun zıtlar arası ilişkiler sorununa bir çözüm 

önermektedir. Pythagorasçılar bu konuda “ortalama” düşüncesini keşfetmiş, adil orta 

noktanın zıtların karışmasında (krasis) yattığını düşünmüşlerdir. Anaksimandros, bir 

zıddın ötekine saldırısını haksızlık olarak tanımladığına göre, haklılık ya da adalete, 

her zıddın kendisi olarak kaldığı durum gözüyle bakmıştır (Thomson, 1990: 249). 

Oysa Pythagorasçıların adalet anlayışı, birbiri içinde erime anlayışına dayanır. 

Pythagorasçıların kullandıkları çatışma-kavga (stasiazein) ve uzlaşma (homonoia) 

terimleri toplumsal ilişkilerden doğan sözcüklerdir; stasis sözcüğü “partiler arası 

çatışma” ya da “iç çatışma”, homonoia sözcüğüyse “iç barış”, “uygunluk” demektir. 

Zıtların ortalamada erimesi öğretisi, orta sınıfın toprak sahipleriyle köylüler arasında 

bir aracı olarak yükselişiyle birlikte doğmuş olabilir (Thomson, 1990: 252).  

Pythagorasçılar’ın, Yunan düzen tasavvuruna getirdikleri yeniliklerden biri 

de, evren düzenine ilişkin görüşlerini pratik hayat uygulamalarına temel kılmış 

olmalarıdır. Pythagorasçılık bir hayat tarzı-düzenidir. Bunun için bir eğitim 

müfredatı sunmuş; beden eğitiminde tıptan, ruh eğitiminde müzikten 

yararlanmışlardır (Luce, 1994: 33). Pythagorasçı erginleme ritüellerinin amacı, 

Dionysos’un çektiği acılara ortak olmak,  bu acılara tanıklık etmektir (theoria) 

(Cornford, 1957: 200). Evren düzenine katılmak, Dionysos’un bütünlüğünü yeniden 

sağlamaktır. Pythagoras, kendi mevcudiyetinde cisimleşen bir grup ruhu (daemon) 
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anlayışı geliştirmiş, bu grup ruhunun, ölümünden sonra öğrencilerinde bir tür logos 

olarak yaşayacağını, grup üyelerinin, bu grup ruhuna katılmak yoluyla (metheksis) 

bir birlik haline geleceklerini savunmuştur (Cornford, 1957: 204). Pythagorasçıların 

önerdikleri bu hayat düzeni, tutarlı bir insan anlayışına dayanmaktaydı. Düzen 

tasavvuruna yaptıkları belki en büyük katkı da insan ruhu konusunda olmuştur; 

Orpheusçu ruh öğretisini Milet Okulunun doğa düzenine ilişkin görüşleriyle 

birleştirmiş (Kranz, 1994: 41), insanın bu dünyada yabancı olduğunu, bedenin ruhun 

mezarı (soma sema) olduğunu savunmuşlardır (Russel, 1994: 137). Bedenin varlığı, 

maddi unsurların belli oranlarda birleşmesinin sonucudur. İnsan bedensel ve bireysel 

olarak ölümlüdür ama ölümlü bedenin içindeki ölümsüz ruh yok olmaz, bir bedenden 

diğerine, sonsuz bir döngü içinde geçip durur (metempsykhosis). Muhtemelen bu 

döngüyü ortaya koyan ilk düşünür Pythagoras’tır14 (Diogenes Laertios, VIII- 14). 

İnsan bilgece ve iyi bir hayat sürerse, sonraki hayatında daha iyi bir var oluşa sahip 

olacaktır. İnsan, bu sonsuz doğum-ölüm döngüsünden kendisini kurtarıp ideal bir var 

oluşa, tanrısal bir mutluluk (eudaimonia) hayatına erişebilir. Bu mutluluk, ruhun 

arındırılması ve hazların terk edilmesiyle mümkündür (Sahakian, 1997: 21). 

Pythagorasçılar ruhun mutluluğunu (eudaimonia), evrensel uyumun seyri içine 

yerleştirmiş (Schwarz, 1997: 138-145), ruhun, müzik ve matematikle, evren düzenini 

meydana getiren sayısal ilişkileri kavrayıp arınacağını, en büyük erdem olan uyuma 

erişeceğini savunmuştur (Diogenes Laertios, VIII- 33). Kimi Pythagorasçılar, ruhu 

sayıların bir özelliği olarak görmüş (Dürüşken, 1994: 82), kimileriyse evrenin uyum 

olduğunu, ruhun, bu uyumun parçası olduğunu savunmuşlardır (Guthrie, 1992: 315).  

 Pythagorasçılar, site düzenini ve yasalarını önemsemiş; insanın ancak iyi 

yönetilen bir sitenin yurttaşı yapılarak eğitilebileceğini savunmuşlardır (Diogenes 

Laertios, VIII, 16). O halde ideal insanın ideal siteyle mümkün olduğunu söyleyen 

ilk düşünürler onlardır. Pythagoras, üç insan ve hayat türü olduğunu savunmuştur; 

kimileri paranın, kimileri şöhretin kölesidir ve bilge olan kimileri de sadece doğruya 

ulaşmak için doğmaktadırlar (Oizerman, 1988: 22). Pythagorasçılık, Yunan düzen 

tasavvuruna çok köklü etkilerde bulunmuştur. Platon’un yukarıdaki hemen tüm 

Pythagorasçı fikirlerden esinlendiği açıktır.   

                                                 
14 Porphyry de aynı görüştedir (akt. McKirahan, 1994: 84).   
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2. 4. HERAKLEİTOS’TA DÜZEN SORUNU  

   

 Herakleitos (M.Ö. 544-484), Yunan felsefesindeki belki en tutarlı ve 

bütünlüklü evren düzeni anlayışını formüle etmiş (Jordan, 1992: 21), evrendeki 

sürekli oluşa ilişkin diyalektik düzen anlayışlarının ilk modelini sunmuştur (Störig, 

1994: 210). Evrendeki görünür karmaşanın ardında görünmez bir düzen yatmakta 

olduğu düşüncesi bakımından Herakleitos, Miletlilerin ardılıdır. Bazı yorumcular, 

Herakleitos’un ateşinden, arkhe gibi söz etmiş (Guthrie, 1992: 432), onu, evren 

düzeni için ilk madde arayışı içinde olan düşünürler safına katmışlardır (Metafizik, 

984a). Oysa Herakleitos, kosmostaki düzeni, Miletliler gibi bir kökene (arkhe) 

dayandırmamış, bunun yerine evrende başı sonu olmayan evrensel bir akıl ya da ilke 

bulunduğunu düşünmüştür (Solomon&Higgins, 1996: 33). Anaksimandros, her tür 

oluşu haksızlık olarak görüp, zıtların birbirlerine dönüşümlerini hak ihlali sayarken, 

Herakleitos çatışmayı kozmik düzen yasası olarak düşünüp adaletle özdeşleştirmiştir 

(80. fragman).15 Evren, şeylerin, belli bir ölçü dahilinde birbirlerine dönüştükleri bir 

oluş düzenidir (Çakmak, 2005: 215). Değişim, zıtlar arasında belli bir düzene göre 

olup biten sonsuz çatışma/savaştır (polemos/eris). Evren düzeninin hakikati budur 

(Luce, 1994: 42). Ateş, değişimlerinde özdeşliğini koruyan bir madde değil, sonsuz 

ve kozmik değişim sürecinin, düzenin kendisidir (Windelband, 1956: 52). Bu 

düzende evrenin görünür çokluğu, tutarlı bir yapı oluşturur ve Herakleitos’un birlik 

dediği budur (Kirk&Raven&Schofield, 1993: 191). Çatışma, evreni yöneten ilke, her 

şeyin meydana getiricisi ve düzenin kendisidir. Şu fragmanlar bütün bu yorumları 

mümkün kılar; “Savaş (polemos) her şeyin babası ve kralıdır: kimini tanrı, kimini 

insan olarak ortaya çıkarır; kimini köle, kimini özgür kılar” (53. fragman), “Savaşın 

(polemos) her şeyde ortak ve adaletin (dike) çatışma (eris) olduğu ve her şeyin 

zorunlulukla çatışmayla (eris) meydana geldiği bilinmelidir” (80. fragman), “Karşıt 

olan şeyler bir araya gelir ve uzlaşmaz olanlardan en güzel uyum (harmonia) doğar. 

Her şey çatışma sonucu meydana gelir” (8. fragman). Buradaki “en güzel uyum” 

ifadesi, büyük ihtimalle evren düzeninin bütünüdür. 30. fragman, bu yorumu 

güçlendirir; “Bütünün kendisi olan bu kozmosu ne bir Tanrı (theon) ne de bir insan 

                                                 
15 Herakleitos’a yapılan atıflar, Cengiz Çakmak’ın, kaynakçada künyesi verilen çevirisinedir. Çeviride 
Diels’in Die Fragmante Der Vorsokratiker (1922)  isimli eserindeki orijinal metinler esas alınmıştır. 
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meydana getirmiştir. O, daima belli ölçülere (metra) göre yanan, belli ölçülere göre 

sönen ezeli ve ebedi ateştir” (30. fragman). Zıtların sürekli mücadelesi anlamına 

gelen bu sonsuz değişim olmasaydı, evren düzeni de olmayacaktı, çünkü “Kykeon 

(bir tür içecek), karıştırılmazsa ayrışır” (125. fragman). Evren de, kykeon gibi, 

çatışma ve değişim içinde olduğu sürece düzenini korur. 

Evrendeki çatışmanın adalet olarak değerlendirilmesi, evren düzeninin bir 

akıl tarafından kontrol edilmesine dayanır (Luce, 1994: 46). Zıtların savaşımı, 

evrendeki her şeye egemen olan akılsallıkla ilişkili olarak düşünüldüğünde, 

Herakleitos’un, her şeyi içinde barındıran ve tüm karşıtlıkların kendisinde son 

bulduğu bir tanrısallık düşüncesine ulaşmış olduğu söylenebilir (Störig, 1994: 211); 

“Tanrı için her şey güzel, iyi ve hakçadır. İnsanlar için ise bazı şeyler hakçadır, bazı 

şeyler hakça değildir (102. fragman). Bu fragman, Tanrının evrendeki işlerinin, 

adalet ya da sorumluluk türünden kayıtlardan bağışık olduğunu bildirir; “Yaşam 

(aion), taşları ileri geri sürerek oynayan çocuktur. Krallık çocuğundur” (52. 

fragman) ifadesi, evren düzeninde, sitede olduğu türden bir adaletin aranmaması 

gerektiğini ifade eder. Weber, Herakleitos’un, evreni Zeus’un oynadığı bir oyun 

olarak gördüğünü iddia ederken (Weber, 1991: 22) muhtemelen bu fragmandan yola 

çıkmıştır. Başlangıç ve sonun aynı olduğu döngüde16 hareket, cismin mekanik 

hareketinden ziyade, yaşayan ve ateşte somutlaşan tanrısal-ruhsal ilkenin zamansal 

hareketidir (Cornford, 1957: 184). Zamansallığın, “başı sonu bir olan çember” 

şeklinde akması, Herakleitos’un evren düzenindeki döngüselliği ortaya koyar. 

Muhtemelen Herakleitos, evrenin bütününe de tanrısallık yüklemiştir; “Tanrı gece ve 

gündüz, yaz ve kış, savaş ve barış, tokluk ve açlıktır. Ancak o, ateşin yaktığı bir 

tütsüden yayılan ve herkesin kendince ad verdiği koku gibi başkalaşır” (Herakleitos, 

67. fragman). Barnes, bu fragmandan, evrenin kendi kendisinin meydana getiricisi 

olduğunu çıkarmıştır (Barnes, 1987: 104). Zeller ise, Herakleitos’un tanrıyı, doğa, 

tarih, din, yasa ve ahlakı kendisinden meydana getiren içkin bir ruh formuna 

büründürdüğünü ve bu özelliğiyle bir panteist olduğunu savunmuştur (Zeller, 2001: 

72). Brehier de, Herakleitos’un tanrı anlayışının, iradeye sahip olmayan, Zeus adıyla 

anılmak isteyen (32. fragman), türlü kılıklara bürünen (67. fragman), evrenin kendi 

                                                 
16 Çemberin çevresinde başlangıç ve son ortaktır (Herakleitos, 103. fragman)  
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gerçekliği olduğunu savunmuştur (Brehier, 1969: 44). Herakleitos, evrende tanrıları 

dahi aşan bir düzen gözetici öngörmüş, bu düzen gözeticinin, ölçüsünü aşanları 

cezalandıracağını düşünmüştür (94. fragman). Mitosta Moira diye adlandırılan bu 

gücü, Herakleitos bazen logos, bazen ateş, bazen yasa diye anmıştır; “Yasa (nomos), 

Bir’in (henos) kararına (boule) uymaktır” (33. fragman), “Her şey bu logosa göre 

olup biter” (1. fragman), “evreni yöneten logos” (72. fragman). Logos’u, felsefi 

bağlamda ilk kullanan düşünür de Herakleitos’tur, onu evrendeki düzen ve uyumun 

temsili olarak görmüştür (Armstrong, 1957: 10- 11). 

Herakleitos, düşünce düzenini de konu edinmiş (Vorlander, 2004: 52), kendi 

ruhuna dönük bir çalışma yaptığını, insan ruhunda evren düzenine ilişkin ipuçları 

bulduğunu sezdirmiştir (Luce, 1994: 41). “Kendimi keşfettim” (101. fragman)  

ifadesi, Herakleitos’un tüm felsefesini, “kendini bil” (gnoti seauton) sözüne indirger. 

Herakleitos’u, moral içerikli bir felsefenin başlangıcı olarak görenler, muhtemelen 

buradan yola çıkmışlardır; Diodotus, Herakleitos’un fragmanlarının doğaya değil, 

insanın durumuna ilişkin olduklarını yazmıştır (Owens, 1959: 41). Herakleitos’un 

doğa ve evren düzenine ilişkin görüşleri ideal hayat düzeni uğruna yorumlanabilir. 

Çünkü, kozmik düzene ilişkin genel bir kavrayışın peşinde olmuş, insan hayatının bu 

kavrayışa göre düzenlemesi gerektiğini savunmuştur (Jordan, 1992: 27). Brehier, 

insan hayatının düzenini, evren düzeni doğrultusunda ele aldığı için, Herakleitos’u, 

insan hayatının anlamına ilişkin ilk tutarlı sistemi geliştiren, ilk gerçek filozof olarak 

niteler (Brehier, 1969: 41). İnsanın kendisini keşfedip doğru yaşayabilmesi, artık 

evren düzenini nasıl anladığıyla ilişkilidir (Ricken, 1991: 26). Bu durum, aynı 

zamanda dilin düzeniyle ilişkilidir. Herakleitos, dilin, doğru kullanıldığında evren 

düzenini yansıtacağını savunmuştur; “konuşmasını, dinlemesini bilmiyorlar”(19. 

fragman) derken kast ettiği, insanların, şeylerin ve evrenin doğasına uygun 

konuşmadıklarıdır; “Akla uygun konuşmak isteyenler (syn nooi)… her şeyde ortak 

olana (synoi) sıkıca sarılmalıdırlar” (114. fragman). Zira; “uykuda olmayanlar için 

tek ve ortak bir kosmos vardır” (89. fragman). Ve her şeyde ortak olan, logostur; 

“logos her şeye ortak…” (2. fragman), “…her şey bu Logos’a göre olup bittiği ve 

ben her şeyi doğasına göre ayırt ettiğim halde…”(1. fragman). Öyleyse 

Herakleitos’a göre, şeylerden ya da evrenin bütününden doğru biçimde söz 

edebilmek ve doğru konuşabilmek için şeylerin doğasının, dile doğru yansıtılması 
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gerekir. Bu yüzden Herakleitos, bulmaca tarzı bir söylem geliştirmiştir. Çünkü ona 

göre; “doğa saklanmayı sever” (123. fragman) ve sözcükler bu kapalı doğaya göre 

düzenlenmelidir. Bu kapalı anlatım tarzı, gizemcilerin doğaya yönelik tutumlarını 

çağrıştırır. Bu yüzden Herakleitos kimilerince bir gizemci gibi görülmüştür (Barret, 

2003: 87). Onun dil ve evren düzeni arasındaki uyum sorunuyla belirgin biçimde ilk 

kez ilgilenen isim olduğu açıktır.  

İnsan ruhunun tanrısal doğasıyla ilişkilendirilen bilgelik (sophon) de (78. 

fragman), insanın ortak olana katılması, şeylere tek tek dağılmış olan ortak logosu 

dinlemesi, ona uygun yaşamasıdır; “bilgelik logosu işiterek, her şeyin bir olduğunu 

kabul etmektir” (50. fragman), “her şeyi her şeyle yöneten düşünceyi bilmektir” (41. 

fragman). Bilgelik, görme ya da işitme yoluyla edinilen bilgiden ziyade, derin 

kavrayışa (gnoskein) dayanır ve bu da logosu, evrendeki ortak düzeni kavramaktır. 

Bunun için, insanın ruhunu barbarlıktan kurtarması gerekir (107. fragman). Evren 

düzeni, ona hazırlıklı olan insanlarda kendisini açığa vurur (86. fragman). Böylece 

Herakleitos, bilgeliği sadece bilgilenme yöntemleriyle ilgili epistemolojik bir sorun 

olarak görmemiş, onu ruhun ölçülülüğüyle de ilişkilendirmiştir. İnsan ruhunu, 

kozmik ateşle özdeşleştirdiğine ilişkin işaretler vardır (bkz. 117.-118. fragmanlar). 

Herakleitos, ruhta bir tür maddilik gören ama bu maddiliğin, doğru bir yaşayışla 

azaltılıp, ruhun tanrısallaştırılacağını savunan görüşün ilk nüvelerini ortaya 

koymuştur (43.,110.,112.,116. fragmanlar). Ama gizemcilerin savunduğu türden bir 

“ruhun ölümsüzlüğü” düşüncesini savunmamış (Zeller, 2001: 71), bunun yerine, 

sudan meydana gelen ruhların ateşe dönmelerini ve ateşin tekrar suya dönüşmesini 

öngören bir döngü belirlemiştir (31. fragman). “İnsanın karakteri (ethos) kaderidir 

(daemon)” (119. fragman) ifadesiyse, kişinin kaderini bir ölçüde kendisinin tayin 

edebileceği şeklinde yorumlanabilir.  

  Herakleitos’çu düzen site düzenine ilişkin fragmanlarla bütünlenir; “Akla 

uygun konuşmak isteyenler yasasına bağlı bir kentten daha güçlü bir şekilde, her 

şeyde ortak olana sıkıca sarılmalıdır. Çünkü bütün insan yasaları tanrısal olandan 

beslenir. Bu tanrısal yasa her şeyi dilediğince yönetir ve her şeye fazlasıyla yeter” 

(114. fragman). Bu fragmanda Herakleitos, sadece tek bir tanrısal yasa düzeni (theios 

nomos) olduğunu, buna karşılık birçok insani yasa düzenleri (anthrpoeioi nomoi) 

olduğunu ve bunların, tek bir tanrısal yasadan beslendiklerini söyler (Voegelin, 1957: 
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306). Site yasalarını evrensel temellerle destekleme eğilimi, Yunan yasa-yapıcıların 

ortak bir özelliğiydi. Herakleitos, Platon’a yakın biçimde, sitenin ancak bilge kişiler 

tarafından doğru yönetilebileceğini düşünmüştür;“Bana göre, bir insan çok iyi ise 

bin kişidir” (49. fragman) sözü, siteyi yönetmesi gereken kişinin vasıflarına işaret 

ediyor olabilir. Çoğunluk yönetimi, bilge bir yöneticinin idaresinden üstün değildir. 

Herakleitos’a göre, evren yasalarına uygun yasa, zorunlulukla adildir ve halk böyle 

bir yasayı, “…kentin surlarını savunur gibi mücadele ederek korumalıdır”(44. 

fragman). İnsanların böyle bir yasaya, güç kullanılarak itaat ettirilmeleri önerilir; 

“Her sürüngen, kırbaçlanarak otlağa götürülür” (11. fragman). Fragmanda geçen 

otlak (nemetai) sözcüğü aynı zamanda yasa (nomos) anlamına gelir ve sürüngen 

(herpeton) sözcüğü, Homeros’un, insanı tasvir ederken başvurduğu bir sözcüktür 

(Çakmak, 2005: 51).   

  

2. 5. PARMENİDES’TE DÜZEN SORUNU   
 
 Parmenides’in (M.Ö. 515-) öğretilerine ilişkin başlıca kaynak, Peri Physeos 

(Doğa üzerine) isimli eserinden günümüze ulaşan fragmanlardır. Eser, adalet 

tanrıçası Dike’nin bildirdiği tanrısal hakikatler olarak sunulmuştur (Luce, 1992: 50). 

Parmenides, hakikate ilişkin görüşlerini Dike’den edindiğini söylese de onları, 

düşüncenin zorunlulukla ulaşacağı çıkarımlar olarak göstermekten geri durmamıştır. 

Yunan dünyasında akıl yürütmeyi açık biçimde kullanan ilk düşünür odur 

(Armstrong, 1957: 12). Parmenides’in, Dike’yi düşünce ve varlık yasalarının 

figürleştirilmiş hali olarak görmek mümkündür (Ricken, 1991: 32); Selam! Çünkü 

kötü bir kader (Moira) değil sana yaptıran, Tanrı kanunu (Themis) ile hak (Dike)” 

(akt. Kranz, 1994: 80) ifadesinde, Hesiodos’un Zeus’la ilişkilendirdiği Themis ve 

Dike, Moira’nın önüne geçirilir ve Moira’nın akıldan uzak, aldatıcı bir evrende 

hüküm sürdüğü ima edilir (Cornford, 1957: 215). Bu dizeler, felsefenin, evreni insan 

aklına hitap eden bir yapı olarak görmek yolunda Dike kavramına önemli bir işlev 

yüklediğini gösterir. Parmenides, eserini, hakikati (aletheia) ve sanıları (doksa) konu 

alan iki bölüme ayırmış, ilki aklı ve Dike’yi izleyenlerinki, ikincisi, varlığın yok 

olduğunu iddia edenlerinki, üçüncüsü, varlığın hem var hem yok olduğunu ve oluşu 

savunanlarınki olmak üzere üç yol olduğunu savunmuştur. Parmenides’in hakikat-
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sanı ayrımı, hem ontolojik, hem epistemolojik bir ayrımdır. Hakikat alanından elde 

edilen bilgi güvenilir ve değişmezdir, oysa duyular alanına ilişkin bilgi, varsayımlara 

dayanır (Ricken, 1991: 33). Parmenides birbirinden farklı iki ayrı alandan söz 

ederken, görünür dünya dışında, bağımsız ikinci bir dünya olduğunu değil, aynı 

dünyanın, sanıya ve akla görünen iki yönü olduğunu ifade etmiştir.  

 Parmenides’in varlık anlayışı, saf-soyut bir varlık kavramına dayanmaz. 

Muhtemelen, doluluk ve yer kaplamayla özdeşleştirilen bir tür kütledir. Var 

olmayandan anladığı şey de, büyük ihtimalle, boş uzaydır (Zeller, 2001: 73). Çünkü 

oluş ve değişimin varlığını anlamsız kılmak için geliştirdiği akıl yürütmeler, varlığın 

yer kaplama, yokluğun boşluk olduğu kabulüne dayanırlar. Parmenides’in, varlığın 

var olduğuna, yokluk ve oluşun var olamayacağına ilişkin çıkarımları, bir şeyin bir 

yerden başka bir yere götürülebilmesi için, götürüleceği yerde bir şeyin olmaması, 

oranın boş bir yer olması kabulüne dayanır. Bu durumda hareketin varlığı, boşluğun 

varlığına bağlıdır ki, bu durum olanaksızdır. Oluş için, oluşacak olanın daha önce 

olmamış olması, yok olması gerekir. Bu yüzden hareket ya da oluş söz konusu 

olamaz (Störig, 1994: 203). Bu düşünce, var olan hiçbir şeyin, hiçbir zaman ve 

süreçte “yok olma” durumunda olmadığının kabulüdür. Buna karşılık varlık, 

zorunlulukla “bir” ve “öncesiz-sonrasız” olmalıdır; “varolandan farklı olan varolan 

değildir, varolan olmayan ise hiçtir; o halde var olan birdir”, “herhangi bir şeyin var 

olmadığını ne düşünmek, ne söylemek mümkündür. Eğer o hiçten varlığa gelirse, 

onu daha önce değil de, daha geç varlığa gelmeye hangi zorunluluk mecbur etmiş 

olabilir? O halde onun ya tamamen var olması ya da tamamen var olmaması gerekir. 

Ama mademki var, sonradan varlığa gelmiş olamaz” (Arslan, 2006: 227). Böylece 

varlık, var olmayandan meydana gelmez ve ona indirgenemez; oluş durumunda 

değildir, süreklidir, bölünmemiştir, hareketsiz ve değişmezdir. Her yerde kendisine 

özdeştir, her köşesi merkeze eşit uzaklıkta olan kusursuz bir küreyle karşılaştırılabilir 

(Zeller, 2001: 73). Bu sonuncu nitelik, evrenin sonlu bir yapı olduğu anlamına gelir. 

Böylece varlık veya varolan, zaman bakımından başlangıçsız ve bitimsiz olmakla 

birlikte, uzam bakımından sınırlı, sonludur (Windelband, 1956: 61). Parmenides, 

sonsuzluğu eksiklik olarak görmüştür; “Çünkü sonsuz olamaz var olan Tanrı kanunu 

gereğince, İhtiyaçsızdır çünkü her yandan muhtaç olurdu böyle olmasa (akt. Kranz, 

1994: 84). Ona göre sonsuz, hiçbir zaman tamamlanamayacak bir belirsizliktir. Bu 
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konuda Pythagorasçılardan etkilenmiştir; onlar form kavramını belirsiz biçimde de 

olsa keşfetmiş, varlıkları, formlarıyla ya da sayılarıyla tanımlamış, sınırsız veya 

sonsuz olanı, eksik görmüşlerdir. Parmenides’in, evrenin kusursuz bir form olduğu 

düşüncesine yaklaşmış olduğunu söylemek mümkündür. Kusursuz form anlayışını, 

evreni kusursuz bir küreye benzeterek somutlaştırmıştır (Armstrong, 1957: 13).   

 Parmenides’in en yüksek hakikat olarak adlandırdığı bir ve değişmez varlık, 

aynı zamanda evren düzenine atfettiği temel hakikattir. Parmenides’in varlığı, mutlak 

kozmik varlıktır (Windelband, 1956: 60). Parmenides’in düzeni, küre biçimindeki 

varlığın kendisidir. Düzen, başından itibaren her yönden kusursuz bir düzendir, hep 

öyle olmuştur, öyle kalacaktır. Bu yüzden, oluşa gerek yoktur. Parmenides, bu 

kusursuz varlık öğretisini düşüncenin işleyişiyle ilişkilendirmiş,  düşünceyle varlığın 

aynı şey olduğunu savunmuştur (Luce, 1992: 52). Düşünce, varlıktan başka bir şeyin 

düşüncesi değildir. Tek doğru kavrayış vardır ve bu da değişmeyen varlığı, aklı 

(logos) gösterir (Zeller, 2001: 74). Aklın var olmamayı dışa vurması mümkün 

değildir (Kranz, 1994: 76). Akıl (logos), her şeyi kapsayan değişmez varlıktan 

bağımsız bir düşünce ortaya koyamaz (Störig, 1994: 204). İfade, düşünce ve anlam 

Herakleitos ve Parmenides’te henüz birbirlerinden ayrılmamışlardır. Dille varlık 

henüz birdirler. Dil, evren gibi belli yasalara göre düzenlenmiş doğal bir yapıdır. 

Doğallıktan kasıt, akıl yasalarına göre ezeli ve ebedi düzenlenmedir (Çakmak, 1991: 

10). Ama kimilerince Parmenides, Bir’i düşünceyle özdeşleştirmemiştir. Öyle 

olsaydı Platon ve Aristoteles bunu gözden kaçırmaz, Sokrates ilk ayık filozofun 

Anaksagoras olduğunu savunmazdı (Copleston, 1990: 57).  

Herakleitos, duyuların, değişeni değişmez görerek yanıldığını savunurken, 

Parmenides, duyuların değişmez olanı değişir görmekle yanıldıklarını savunmuştur. 

Parmenides’e göre evrene duyularıyla yönelen insan, orada, doğası bakımından 

birbirine zıt iki formun bir arada bulunduğunu görür. Bunlardan biri yumuşak, hafif, 

her yanda kendisine benzeyen eterli ateş, diğeri koyu ve ağır olan karanlık gecedir. 

Sadece bir tek kusursuz formun olduğu bir evrende, eksikliklerini birbirlerinin 

varlıklarıyla gideren iki ayrı form görmek, duyuların yanılgısıdır. Muhtemelen 

Parmenides, diğer şeyleri, bu iki ilkeden doğan cinsel birleşme ve doğurmalarla 

açıklamıştır. Öyleyse, Parmenides’in duyulara görünen evren düzenine ilişkin 

görüşleri, Hesiodos’un Theogonia’sında sunulanla benzeşir (Owens, 1959: 58).   
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  Parmenides’in monizmi, Milet Okulu’nun monizminden farklıdır. Milet 

Okulu düşünürleri, tek bir ilk-madde belirlemiş ve evrendeki görünür çokluğu onunla 

açıklamışlardı. Böylece ilk-madde olarak arkhe, evren düzenini açıklamaya yeterli 

bir yapı olarak düşünülmüştü. Oysa Parmenides, evren düzenine bir başlangıç kabul 

etmediği gibi, onda en ufak bir çokluk ya da değişim olamayacağını savunmuştur. Bu 

düşüncede, görünür doğanın varlığına yer yoktur. Bu yüzden Aristoteles, 

Parmenides’i doğaya aykırı düşünceleri nedeniyle aphysikos olarak nitelemiştir (akt. 

Cornford, 1957: 217). Parmenides, duyu verilerini tamamen terk etmeyen bir insanın, 

varlığın en yüksek hakikatini asla göremeyeceğini savunmuş, bu tutumuyla 

kendisinden sonraki düşünürleri ve özellikle Platon’u çok etkilemiştir.   

 

          2. 6. EMPEDOKLES’TE DÜZEN SORUNU   
 

 Empedokles (M.Ö. 490-430), Parmenides’in varlığa atfettiği özellikleri 

benimsemiş, varlığın sonradan meydana gelemeyeceğini, ortadan kalkamayacağını 

düşünmüştür; “Daha önce varolmayan bir şeyin varlığa geldiğini veya herhangi bir 

şeyin yok olabileceği ve tamamen ortadan kalkabileceğini düşünenler delidirler (akt. 

Arslan, 2006: 265). Boşluğun varlığını reddetmiş, varlığı doluluk (plenum) olarak 

düşünmüştür; “Bütünde ne eksiklikten meydana  gelen boşluk, ne de varlık fazlalığı 

vardır. Bütün, doludur. Onu arttıracak neden nereden gelecektir?” (akt. Arslan, 

2006: 266). Varlığa atfettiği nitelikler ve boşluğu reddi bakımından Empedokles, 

Parmenides’in ardılıdır. Diğer yandan, doğadaki görünür çokluğu ve değişimleri 

reddedemeyen çoğulcu maddeciler arasındadır. Çünkü oluş ve hareketin mümkün 

olduğunu, ama değişimden anlaşılması gereken şeyin meydana gelme ya da yok 

olma olmadığını savunmuştur; varlığa gelme, zaten varolan şeylerin birleşerek başka 

bir varlık meydana getirmeleri, var olmaktan çıkma ise, bu şeylerin birbirlerinden 

ayrılmalarıdır. Empedokles, Herakleitos’la Parmenides, yani değişimle değişmezlik 

arasındaki uzlaşı arayışlarını yansıtmıştır (Zeller, 2001: 79). Empedokles’e göre 

meydana geliş ve yok oluş, ölümsüz ve değişmez tözlerin karışımı ve ayrışmasıdır. 

Bu tözler birbirlerinden nitel olarak farklılaşır ve Demokritos’un atomları gibi değil 

ama elementler (stoikheia) gibi nicel olarak bölünebilirler. Empedokles, bu 

elementlerden kökler (riksomata) diye söz etmiştir (Zeller, 2001: 79).         
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Ateşin kendi kendine hava haline gelmesi ya da havanın su olması düşüncesi, 

Empedokles’e sorunlu görünmüş, bu yüzden havayı esirden, suyu havadan, toprağı 

sudan çıkarmayı bir yana bırakarak, toprağı, suyu, havayı ve ateşi aynı ölçüde 

birincil elementler (stoikheia) olarak görmüştür (Weber, 1991: 28). Varlığı dört ayrı 

elemente indirgeyen ilk kişi Empedokles’tir (Metafizik, 985 a- 31) ama günümüze 

ulaşan fragmanların hiçbirinde, neden dört element belirlenmiş olduğu açıklanmaz. 

Öğreti, muhtemelen, Milet Okulu’nun sıcak-soğuk, ıslak-kuru eşleştirmelerine 

dayanır (Owens, 1959: 105). Guthrie, öğretinin kökenini, Homeros’un, evrenin 

bölümlenmesine ilişkin mısralarına dek dayandırır (Guthrie, 1996: 141). Burada 

göklerin Zeus’a, denizlerin Poseidon’a, yeraltının Hades’e düştüğü, toprağın ortak 

alan olarak kaldığı anlatılır (İlyada, XV- 189). Empedokles’in dört element öğretisini 

dile getirdiği fragmanın, dört elementi dört tanrıyla özdeşleştirmesi önemlidir; “Önce 

her şeyin dört kökünü duy: Göz kamaştıran Zeus, hayat veren Hera, Hades ve 

gözyaşlarıyla fanilerin pınarlarını besleyen Nestis” (akt. Kingsley, 2002: 23). 

Empedokles Nestis’i suyla, Zeus’u ateşle, Hera’yı havayla, Hades’i toprakla 

eşleştirmiş (Kingsley, 2002: 23), kozmosun tanrıyla dolu olduğu düşüncesinin bir 

başka tezahürü olmuştur (Kranz, 1994: 97). “Donatılmış değildir (tanrının) uzuvları 

insan başıyla… sadece kutlu ve anlatılmaz bir zeka vardır, hızlı düşünceleriyle bütün 

kosmosu dolaşır” (akt. Kranz, 1994: 106). Bu fragmanda tanrının akılla 

ilişkilendirilmesi ve aklın tüm kosmosu dolaştığının söylenmesi, Empedokles’in 

evren düzeni anlayışı bakımından önemlidir. Empedokles, her şeyin, kendine ait bir 

varoluşa, zekâya ve bilince sahip olduğunu savunmuştur (Kingsley, 2002: 227). Bu 

düşünce, her şeyin belli bir ruhsallık, akıl ve canlılık taşıdığını savunan ve evrensel 

unsurları birbirine akraba kılan Pythagorasçı kardeşlik düşüncesinin bir yansımasıdır 

(Guthrie, 1996: 143). Empedokles, bir başka fragmanında; “Ne mutlu tanrıca 

düşüncelerden bir servet edinene, Zavallıdır karanlık kuruntuları olan tanrılar 

üzerine” (akt. Kranz, 1994: 106) sözleriyle, tanrısal kaynaklı bir bilgilenmenin, 

insanı tanrılara ilişkin endişelerden kurtaracağını, evren düzenine ilişkin doğru bir 

bilgilenme sağlayacağını ifade eder. Böylece Empedokles, tanrıların gelişigüzel 

hareket ettikleri moira düzeninden,  rasyonel evren düzenine geçişin bir aşamasıdır. 

Bu rasyonel evren düzeni anlayışının en belirgin tezahürü, Empedokles’in belirlediği 

hareket ilkeleridir. Salt hareketsizlik durumu olarak varlık, en ufak bir hareket 



 59 

kıpırtısı içermez. Demokritos, Parmenides’in varlığa atfettiği özellikleri atomlara 

uyarlarken, Empedokles, aynı özellikleri, dört elemente atfetmiştir. Elementlerin 

kendilerinde hareket yoktur ama bir şekilde hareket ettirilmektedirler. Hareket, ilk 

kez maddeden bağımsız bir kozmik güç olarak ele alınmış, Sevgi (philotes, 

Aphrodite, Harmonie, storge) ve Nefret (Neikos, Kotos) adında iki hareket ilkesi 

belirlenmiştir. Dört element, sonsuz bir dönüşüm içinde Sevgi tarafından birleştirilir, 

Nefret tarafından ayrıştırılırlar. Böylece değişim ve oluş, farklı tözlerin birbirlerine 

karışmasıdır (Luce, 11994: 61). Şeylerin Sevgi yoluyla birleşmelerinin nihai noktası, 

Nefretin tümden ortadan kalktığı ve evrendeki tüm formların eksiksiz biçimde 

karışıp (Zeller, 2001: 80) mükemmel birlik haline geldikleri (Windelband, 1956: 76) 

bir esenlik durumudur. Empedokles, bu birliği küre (sphairos) diye adlandırmış, 

evren düzenini iki zıt kutbun ortası olarak görmüştür (Armstrong, 1947: 15).  

Empedokles de diğer birçok Ön-Sokratik düşünür gibi, şeylerin değişiminin 

zorunlulukla olduğunu savunmuş, Ananke sözcüğünü Parmenides gibi kişisel bir 

figür anlamında kullanmıştır. Ama Ananke’nin, Empedoklesçi evren düzenindeki 

işlevi tartışmalıdır. Aristoteles, Empedokles’i kader (moira) ile amaç/erek düşüncesi 

arasında gidip gelmekle suçlamıştır (Luce, 1994: 63). Diğer yandan Aetius, Ananke 

düşüncesini Parmenides’in Bir’i ile karşılaştırmış, dört elementin madde, Sevgi ve 

Nefretin ise form olduklarını, bunların Ananke’de bütünleştiklerini savunmuştur. 

Plutarch, Ananke’yi Sevgi ve Nefret ile özdeşleştirmiş, Simplicius ise üçüncü bir 

hareket ettirici neden olarak göstermiştir (Guthrie, 1996: 163).  

Empedokles de çağdaşları gibi duyuların sağladığı bilgiden kuşku duymuştur. 

Herhangi bir şeyin gerçekten var oluş durumuna geçtiğinin ya da ortadan kalktığının 

düşünülmesini akıl kıtlığına yormuştur (akt. Owens, 1959: 106). Oluşum ve yıkım, 

doğum ve ölüm, dört elementin, Sevgi ve Nefret yoluyla bir araya gelmeleri ve 

dağılmalarıdır. Böylece Empedokles, Demokritos’a benzer biçimde, tözlere ve 

onların hareket ilkelerine ilişkin bilginin ancak derin bir kavrayış ve akılla 

edinilebileceğini savunmuştur. Ayrıntıları bilinmeyen bazı büyü uygulamalarıyla, 

evren düzenini yönlendiren güçlere hakim olunabileceğini savunmuş, bu güçleri 

insanların istifadesine sunmayı arzulamıştır (Zeller, 2001: 78). Onun bu tutumu, 

sayılara ve sayısal ilişkilere hakim olmak yoluyla evren düzenini kavramaya yönelen 

Pythagorasçılarınkini andırır (Kingsley, 2002: 227). Empedokles Pythagorasçıların 
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ruh ve insan öğretisinden etkilenmiş, ruhun, dört elementin belli oranda karışımı 

olduğunu (De Anima, 408 a 13), bu oran bozulduğunda ruhun da bozulacağını 

savunmuştur (Ricken, 1991: 41). Empedokles, psykhe sözcüğünü kullanmamış, 

düşünceyi ve ruhu, elementlerden meydana gelen bir işlev olarak gördüğü için ayrı 

bir ruh varsayımı belirlememiş, daemon sözcüğünü kullanmayı yeğlemiştir (Zeller, 

2001: 82). Ruhun bir başka beden içinde yeniden dünyaya döneceğini öngören ruh 

göçü (metempsychosis) öğretisini benimsemiş (Barnes, 1987: 195) madde dünyasının 

üzerinde ikinci ve daha yüksek bir mutlu ruhlar (daimones) dünyası bulunduğunu 

savunmuştur. Bu dünya, kendisini günahlarla kirletmemiş olan ölümsüz ruhların, 

sonsuza dek mutlu olarak yaşayacakları dünyadır. Kirlenmiş ve ruhlar âleminden 

kovulmuş ruhlarsa, “etten yabancı gömleklere” bürünerek 30.000 hora (uzun bir 

zaman dilimi) boyunca organik bedenlerde yaşayacak, maddeyle ruh dünyasını 

birbirine bağlamak işlevi göreceklerdir (Zeller, 2001: 81). Empedokles dünyayı insan 

ruhu için bir düşüş alanı olarak görmüş, daha yüksek bir âleme erişmek ülküsü 

gütmüştür. Ruhu, Tanrıdan uzaklaşan ve ona dönmeyi arzulayan bir sürgündür 

(teoten). Ruhlar, önce tanrıdan ayrılmakta ve elementlerden paylarına düşen (moirai) 

süreçlerden geçerek yine onunla birleşmektedirler (Cornford, 1957: 229). Bütün bu 

düşünceler, Zeus düşüncesinin gelişiminde önemli bir aşamadır (Murray, 1955: 67). 

İnsanın, ruhlar alemine dönebilmesi için, Sevgi tanrıçası Aphrodite’e tapınmalarını 

önermiş (Luce, 1994: 64), düzen tasavvurunu ideal bir Altın Çağ ülküsüne 

dayandırarak, Yunan düzen tasavvurunun tipik bir karakteristiğini yansıtmıştır.  

 

2. 7. DEMOKRİTOS’TA DÜZEN SORUNU  

 
Demokritos’un (M.Ö. 460-360) atom öğretisi, Yunan dünyasındaki maddeci 

eğilimlerin doruğudur. Parmenides, çokluğu, boşluğu, varlığın değişebilirliğini 

reddetmiş, görüşlerini katı mantık yürütmelere dayandırmış, hareket, uzam, 

bölünebilirlik, değişim gibi kavramları akli bir içerikle donatmıştı. Doğa düzeninin 

değişken yapısına uymayan bu tutum, fizik dünyanın gerçekliğini tehlikeye atmış, 

atomculuk, fizik düzenin gerçekliğini Elea mantığının etkilerinden korumaya yönelik 

etkili bir girişim olmuştur (Guthrie, 1996: 389). Demokritos da Parmenides gibi, 
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mutlak bir meydana gelme ya da yok olma olamayacağını kabul etmiş ama doğadaki 

oluşum ve çokluğu reddetmemiştir. Bunlar, yok olanın mevcudiyeti düşünülmeksizin 

var olamayacağı için, yokluğun da varlık gibi güzel olduğunu ileri sürmüştür (Zeller, 

2001: 88). Muhtemelen Demokritos da Parmenides gibi var olmama durumunu ya da 

yokluğu, boşlukla özdeşleştirmekteydi. Parmenides’in varlığa atfettiği özellikleri 

taşıyan, kendi içinde değişmez, parçalanmaz, sonradan var olmamış, yok olmayacak 

bir madde anlayışı geliştirmiş, evrendeki görünür çokluğu meydana getiren bu temel 

unsurlara, “parçalanamaz” anlamına gelen atoma adını vermiştir (Vorlander, 2004: 

72). Demokritos’un kurduğu Abdera Okulu’nun Parmenides’in varlık öğretisinin bir 

yorumundan doğduğu savunulmuşsa da (Nizan, 1998: 24) Parmenidesçi monizmin 

tersine Demokritos, sonsuz sayıda atomlar bulunduğunu ileri sürerek, bir “sonsuz 

sayıda töz” öğretisi geliştirmiştir. Bu sonsuz sayıda atom, hiçbir boşluk içermeyecek 

biçimde dolu, gözle görülemeyecek kadar küçüktürler, aralarındaki farklar yalnızca 

şekil, yer, büyüklük bakımındandır (Vorlander, 2004: 72). Demokritos, bu unsurların 

birbirleriyle birleşerek evrenin görünür çokluğunu meydana getirebilmeleri için, 

atomların dışında bir yokluğun, boşluğun olması gerektiğini düşünmüştür. Böylece 

varlığın dışında, varlığın devinimini olası kılmak işlevi gören bir olumsuz gerçeklik 

belirlemiştir (Nizan, 1998: 25). Demokritos’un evren düzeni anlayışı, boşluğun da 

tıpkı atomlar ya da varlık gibi evreni meydana getiren bir unsur olduğu kabulüne 

dayanır. Aristoteles, Demokritos'un boşluğa atfettiği varlığın, atomlara atfettiğinden 

aşağı kalmadığını söylemiştir (Metafizik, 985b 7-9). Boşluğun cisim olmadığı halde 

varlığa sahip olması (Cevizci, 1998: 48), Platon'un, Timaios diyalogunda ortaya 

koyduğu yokluk anlayışını anlamakta bir arka plan sağlar.   

Demokritos, ayrı bir hareket ilkesi belirlememiş, atomların boşlukta hareket 

ettiklerini söyleyerek hareketi varlığın kendisine yüklemiştir. Atomların hareketleri 

rastlantısal değildir, zorunlulukla olmaktadır. Benzer atomlar zorunlulukla bir araya 

gelirler ve biçimlerine göre hareket kazanırlar. Bu hareket zorunlu bir mekanik 

harekettir (Cornford, 1957: 156; Armstrong, 1957: 18). Hareket öncesiz-sonrasızdır 

ve gerek atomların sonsuz sayıda olmaları, gerekse boş alanın sınırlarının olmaması 

nedeniyle sınırsız sayıda dünyalar meydana gelmiştir (Zeller, 2001: 89).        

 Demokritos, Parmenides’i aşmak için temel bir ayrım yapmış, Parmenides’in 

akıl yürütmelerinin, doğal unsurları mantıksal bir bakış açısıyla ele alma yanılgısına 
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düştüğünü keşfetmiştir. Onlar, varlığın bölünmesi ve çokluk meselesini matematiksel 

olarak değerlendirmekte, maddenin doğasını görmezden gelmektedirler. Madde 

mantıksal olarak sonsuza dek bölünebilir ama fiziksel bölünmenin bir sınırı vardır 

(Arslan, 2006: 316). Bu ayrım, atomlara atfedilen özellikler göz önünde 

bulundurulduğunda bazı soru işaretleri doğurur; atomların mevcudiyeti, atomların 

maddi yapılarına ilişkin doğrudan bir gözleme dayanmaz. Demokritos, atomların, 

gözlemlenemeyecek ölçüde küçük olduklarını, atomlar arası farklılıkların geometrik 

olduğunu savunmuştur (Vorlander, 2004: 72), gerçekliğin geometrik bir sunumunu 

vermeye çalışmıştır (Nizan, 1998: 25).  

Demokritos, ruhun da, atomların bileşiminden oluştuğunu savunmuştur. Ruhu 

oluşturan atomlar ince ve yuvarlak oldukları için diğer atomlara göre hareketlidirler. 

Ruh ölümsüz değildir çünkü beden ölünce ruh atomları dağılır (Cevizci, 1998: 50). 

Demokritosçu düzende physis, canlılıkla ilişkisini yitirmiş, canlılık maddeden 

koparılmıştır. Artık hareket, maddenin kendiliğinden hareketi değil, maddeler ya da 

atomlar arasındaki bir güçtür. Demokritos’un düzen anlayışı Moira düzenine farklı 

türde bir dönüştür. Maddenin tanrısallığı, ruhsallığı ve canlılığı düşüncesi, zorunlu 

bir uzamsal değişime dönüşmüştür (Cornford, 1957: 157-158).  

Demokritos, atomların sadece akılla bilinebilen, değişmez geometrik ve 

mükemmel yapılar olduğunu, bu yapının atomların birincil niteliğini yansıttığını 

savunmuştur. Ama atomlar, doğadaki görünür çokluktan da sorumludurlar ve 

duyulara hitap eden ikincil nitelikleri vardır. Duyusal gözlem, atomların sadece 

görünür, ikincil özellikleriyle ilgili olduğu için güvenilmezdir. İnsanlar bu nitelikleri 

göreli olarak algılarlar ve kimine sıcak gelen kimine soğuk gelebilir. Bu düşünceler 

Platon’un idealar öğretisine etki etmişse de Demokritos, Platon'un yaptığı gibi 

varlıkla var olanlar arası bir ayrım yapmamış, atomlara ve boşluğa ilişkin gerçeklikle 

insanların gerçeklik hakkındaki uzlaşımsal duyuları arasındaki ayrımı vurgulamıştır 

(Jordan, 1992: 57); "uzlaşıma göre tatlı, uzlaşıma göre acı, uzlaşıma göre sıcak, 

uzlaşıma göre soğuk, uzlaşıma göre renk; gerçekteyse atomlar ve boşluk"  (akt 

Jordan, 1992: 57). Demokritos, dil ile gerçeklik arasında zorunlu bir ilişki olduğunu 

da yadsımıştır. Herakleitos ve Parmenides dil ile varlığı birbirlerinden ayırmazken, 

Demokritos, adların nesnelere işaret etmek üzere insanlarca verilmiş semboller 
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olduklarını, ad nesneye doğal olarak ait olmadığı için doğal bir anlamı olmadığını 

savunmuş, Demokritos ile birlikte dil-varlık ilişkisi kopmuştur (Çakmak, 1991: 12).  

Demokritos’un bu görüşleri, felsefenin kendisinden sonraki yönelimlerini 

büyük ölçüde etkilemiştir. Yunan kuşkuculuğu, onun atomlara yüklediği ikincil 

niteliklerin göreli doğasına yaslanmış (Sahakian, 1997: 20), dille varlık arasındaki 

zorunlu ilişkinin yitimi, retoriğin felsefi altyapısını hazırlamıştır. Demokritos’un, 

“duyulara hitap eden” ve “akla hitap eden” ayrımı Platon’u etkilemiştir. Onun 

atomların birincil niteliklerini idea olarak ele alıp geometrik tarzda incelemesi 

Platon’un dikkatle izleyip geliştirdiği düşüncelerdir.   

 Demokritos'a göre insan için en büyük iyilik ruh duruluğu, ruh sevinci 

(euthymie) ve mutluluktur (eudaimonie). Bu amaca ölçülülükle erişilir; "Talih cömert 

ama dönektir, doğa kendi kendine yeter; bu yüzden doğa daha az, fakat sağlam 

olanıyla ümidin daha çok olan şeyini yener" (akt. Kranz, 1994: 172). İnsanlar, 

kaderin sağı solu belli olmayan, güvencesiz işlerine göre değil, belli bir zorunlulukla 

işleyen doğa düzenine göre yaşamalıdırlar; "hayatta pek çok şeyi yoluna koyan şey 

keskin görüşlülüktür", "kader düşüncelilikle pek nadir olarak savaşır" ve "yiğitlik 

kaderin vuruşlarını küçültür" (akt. Kranz, 1994: 172). Böylece keskin görüşlülük ve 

cesaret, kadere galip kılınmıştır; "Bedenin akıl yürütmelerden (logismos) bağımsız 

biçimde geliştirilmesi, ruhta en ufak bir ilerleme meydana getirmeyecektir" (akt. 

Owens, 1959: 141). Bu anlayış, doğa düzenine dayalı bir hayatı, kaderin ya da Tanrı 

iradesinin önüne geçirir. Demokritos, hazları bütünüyle reddetmemiştir; "hazzı 

ölümlü olmayan şeylerde aramak" ve "her hazzı değil, ahlakça güzel olana bağlı 

olan hazları seçmek gerekir… ölçülülük hoş şeyleri çoğaltır ve hazzı daha büyük 

kılar"  (akt. Kranz, 1994: 174-175). Bu düşünceler, Platon’un Philebos’ta ortaya 

koyduğu haz anlayışını çağrıştırır. Demokritos'un insan ve toplum anlayışı, dönemin 

diğer düşünürlerinde olduğu gibi, yasalara saygıyı vurgular; "Yasa (nomos) 

insanların hayatına iyi bir şekil vermek ister ama bunu ancak onlar kendileri iyi 

olmayı isterlerse yapabilir" (akt. Kranz, 1994: 178). Bu fragman yasanın yeterli 

olmadığını, insanı ona uymaya yöneltecek ölçü ahlakıyla tamamlanması gerektiğini 

vurgular ve Yunan dünyasının genel düzen ve yasa anlayışına uygun düşer. 
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2. 8. KSENOPHANES’TE DÜZEN SORUNU   

 
 Ksenophanes (M.Ö.570—480), Ön-Sokratik düşünürler gibi evrenin nasıl 

ortaya çıktığı, ana maddesinin ne olduğu gibi sorunlarla ilgilenmemiş, ama tanrı 

anlayışı konusundaki görüşleriyle düzen tasavvuruna önemli katkılar sağlamıştır; 

“Hepsini Tanrılara yüklediler Homeros ile Hesiodos, Ne kadar ayıp ve kusur varsa 

insanlar yanında, Çalma, zina etme ve birbirini kandırma”, “Elleri olsaydı 

öküzlerin, atların ve arslanların… Atlar atlara, öküzler öküzlere benzer, Tanrı 

tasvirleri çizerler ve vücutlar yaparlardı (akt. Kranz, 1994: 53-54). Xenophanes, 

Olimpos tanrılarına yönelik bu eleştirilerine karşılık kendi Tanrı anlayışını şöyle 

anlatmıştır; “Tek bir tanrı, tanrılar ve insanlar arasında en ulu, Ne kılıkça insanlara 

benzeyen ne de düşünmece, Hep göz, hep düşünme, hep kulaktır o, Hep aynı yerde 

kalır hiç kımıldanmaz, Yorulmadan sarsar aklın düşünüşüyle (noou phreni) bütün 

dünyayı” (akt. Kranz, 1994: 53). Ksenophanes, “tanrılar ve insanlar arasında en ulu 

tek bir tanrı” derken, Ön-Sokratik eğilimlere uygun bir tutum içindedir. Ancak 

sözünü ettiği tanrının “hep göz, hep düşünme, hep kulak” olması, olup biten her şeyi 

görmesi, bilmesi, Ksenophanes’in tanrı anlayışını kozmolojik-ontolojik içerikli 

olmaktan ziyade, ahlaki ve sosyal içerikli bir tanrı haline getirir. Ayrıca, tanrının 

evrensel unsurları düşünmeyle kımıldatıp düzenlediğini söyleyerek, akıl kavramını 

teolojiye sokan isim olmuştur (Burkert, 1985: 308). Bunun, Yunan düzen anlayışının 

ana öğelerinden biri olan tanrısallık düşüncesinin gelişimi açısından önemi büyüktür.  

Milet düşünürleri, Ksenophanes’in tanrı anlayışı için gerekli altyapıyı 

oluşturmuşlardı. Anaksimandros, arkhe vasfını yüklediği apeiron’a Homerik 

tanrıların esaslı vasfı olan ölümsüzlüğü (athanatos) atfederek onu bir anlamda 

kozmik düzenin egemen tanrısallığı olarak görmüştü (Ricken, 1991: 20). Birçok 

tanrının bir arada var olamayacağı, bir tanrının bir başkasına buyuramayacağı 

Ksenophanes’e kesin görünmüştür (Störig, 1994: 201). Ama Ksenophanes’in tek 

tanrıcılığı ya da tanrıya tinsellik atfedip atfetmediği tartışmalıdır. Owens; “tek bir 

tanrı, tanrılar, insanlar arasında en ulu” ifadesinden yola çıkarak, Ksenophanes’in 

tek tanrıdan ziyade tanrılar çokluğu içerisinde sivrilen “en güçlü tanrı” öngördüğünü 

savunur (Owens, 1959: 23). Olimposçu düzende Zeus, Olimpos dininin gelişim 

süreci içinde zaten giderek yükselmekteydi. Ksenophanes, Milet Okulu’nun esini 
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altında, mitik tanrısallıkla, felsefi tanrısallık arasında senteze gitmiştir. Ama kimi 

yorumcular, Ksenophanes’in, Olimpos tanrılarının ahlaki ilgisizliklerine karşı, tinsel 

bir tek tanrı çıkararak hayranlık uyandıran bir düşünme işi başardığında ısrar ederler 

(Kranz, 1994: 51). Ksenophanes’in, tanrının evren düzenindeki konumunu açıkça 

ortaya koyduğu söylenemez. Fragmanlarda tanrının “yerinden kıpırdamadığı ve 

ruhun düşünüşüyle bütün dünyayı sarstığı” ifadelerinden öte bir veriye rastlanmaz. 

Fragmandaki sarsmak (kradainei) sözcüğü, İlyada’da geçen, “Zeus başını hareket 

ettirdiğinde dünya sarsılır” ifadesini çağrıştırır (İlyada, I-530) (Guthrie, 1996: 374). 

Diğer yandan, Ksenophanes’in evren düzenini, kendisinden önceki düşünürler gibi 

maddi temelde ele aldığını düşündüren fragmanlar vardır; “Toprakla sudur hepsi, 

bütün doğanların ve yetişenlerin, Hepimiz topraktan ve sudan doğduk zira, 

Topraktan gelir bütün şeyler ve toprağa döner sonunda” (akt. Kranz, 1994: 54). 

Porphyry, muhtemelen bu fragmandan yola çıkarak, Ksenophanes’in kuruyu ve yaşı, 

toprak ve suyu ilk ilkeler (arkhai) olarak belirlediğini savunmuştur (akt. Barnes, 

1987: 97). Kimi yorumcular, fragmanda geçen; “topraktan gelir bütün şeyler ve 

toprağa döner sonunda” ifadesinden dolayı, Ksenophanes’in toprağı arkhe olarak 

gördüğünü savunurlar (Owens, 1959: 23). Kimileriyse onun tanrıyı evrenin birliği ve 

bütünlüğü olarak gördüğünü, bu nedenle panteist olarak nitelenebileceğini iddia 

ederler (Störig, 1994: 202). Aristoteles ve Platon gibi düşünürlerin Ksenophanes’e, 

her şeyin birliği, yani bütün birdir (en kai pan) düşüncesini atfetmiş olmaları, onun, 

evrenin görünür çokluğundan yola çıkarak kozmosun birliği ilkesini kavradığını 

düşündürmektedir (Zeller, 2001: 67). Ksenophanes’e göre insan tanrıya ve evrene 

ilişkin kesin bilgiye (to saphes) erişemez. Kesin bilgi tanrıya hastır; “Doğru, baştan 

göstermediler ölümlülere Tanrılar her şeyi, Fakat zamanla araştırıp buluyorlar daha 

iyiyi, Açık seçik olanı olmadı gören, olmayacak da” (akt. Kranz, 1994: 54). Tanrı 

bilgisini insanınkinden ayıran özellik, onun, şeyleri bedensel organların yardımı 

olmaksızın “bütün olarak” görmesi ve duymasıdır (Guthrie, 1996: 398). 

Ksenophanes, iyi, kötü, adalet, ahlak gibi insani olgulara karşı ilgili bir tanrının 

öncülüğünü yapmış, Platon, onun Olimpos düzenine yönelik eleştirisini benimseyip 

ilerletmiştir. 
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2. 9. ANAKSAGORAS’TA DÜZEN SORUNU    

 

Anaksagoras (M.Ö. 500-428) Atina’ya yerleşen ilk filozoftur. Otuz yılını 

geçirdiği bu kentte felsefenin etkinlik kazanmasına öncülük etmiş (Kranz, 1994: 

143), Perikles’in dostu ve hocası olmuştur (Phaidros, 270a). Anaksagoras da 

Empedokles gibi, bir maddenin diğerine dönüşmesini yadsımış (Weber, 1991: 31), 

oluş ve yok olma düşüncelerini reddetmiştir. Empedokles’in dört elementi yerine 

sonsuz sayıda tohumlar (spermata), tözler (khremata) bulunduğunu savunmuştur. 

Birbirlerinden koku renk, şekil bakımından farklı olan spermatalar, görünür çokluğu 

meydana getirmişlerdir ve Empedokles’in dört elementi de spermataların 

bireşimlerinden ibarettir (Cornford, 1957: 153). Anaksagoras’ın, tözü nicel bakımdan 

sonsuz kabul etmesi, büyük bir zihin sıçramasıdır. Anaksagoras’ın teorisi, nicel 

anlamda değil ama nitel anlamda bir atomculuktur (Vorlander, 2004: 66). 

Anaksagoras’a göre “kozmos düzeninde bulunan parçalar arasında bir ayrım, aralık 

yoktur, ne de baltayla sıcak soğuktan, soğuk sıcaktan ayrılmış bulunmaktadır” (akt. 

Luce, 1994: 68). Sonsuz sayıda tohum (spermata) ya da töz (khremata), evrenin 

başlangıcındaki kaos durumunda bir arada bulunmaktaydılar; “Her şey biraradaydı, 

çokluk ve küçüklük bakımından sonsuzdu, zira küçük şeyin çokluğu sınırsızdı… Her 

şeyi hava (aer) ve aither tutuyordu, her ikisi de sonsuzdu... Yaş ve kuru, sıcak ve 

soğuk, aydınlık ve karanlık birbirine karışmıştı ve içlerinde birçok toprak ve hiçbir 

şekilde birbirine benzemeyen sayısız tohumlar (spermata) yığını vardı… Bütün içinde 

bütün nesneler bulunmalıdır (akt. Kranz, 1994: 148). Bu fragman, Hesiodos’un kaos 

adını verdiği başlangıcın neliğine ilişkin belki ilk açıklamadır ve maddenin, evreni 

meydana getiren her şeyden bir parça taşıdığını vurgular. Anaksimandros da 

Empedokles gibi, sonsuz sayıda spermatayı harekete geçirecek, ona düzen ve ölçü 

verecek bir ruhsallığa ihtiyaç duymuştur. Ama Empedokles’in tersine tek hareket 

ilkesi belirlemiş ve bu ilkeye duygusal isimler atfetmek yerine, doğrudan Akıl (Nous) 

adını vermiştir. Aklı bu anlamda kullanan ilk isim Anaksagoras’tır  (Armstrong, 

1957: 17).                                                                                                                                                                                                                                                                           

Anaksagoras, aklın şeyler üzerindeki etkinliğini, onun şeyleri bilmesine, onlara 

ilişkin kavrayışına dayandırmıştır. Nous’un işlevi, şeyleri düzenlemek (diakosmein), 
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ayırmak, sınırlarını belirlemektir (diakrisis, apokrisis) (Cornford, 1957: 154). Buna 

göre, şeyler, kaos durumundan ayrışma yoluyla ortaya çıkmışlardır ve Nous’un 

işlevi, bu ayrışma sürecini yönlendirmektir. Sonsuz sayıda spermatayı başlangıçtaki 

kaos durumundan, kosmos durumuna geçiren güç, Nous’un ayrıştırıcı gücüdür. Bu 

ilk kaotik durumda şeylerin birbirlerine karışmaları öylesine tamdır ki, parçalarından 

herhangi birinin içindeki herhangi bir öğe, bir diğeri üzerinde henüz bir üstünlük 

sağlamış değildir (Guthrie, 1965: 297). Her şey, her şeydedir. Nous, bu karışım 

içinde şeylere ayrılık, sınırlılık, biçim vermiştir ama şeyleri birbirinden asla tam 

olarak ayıramamıştır. Bu yüzden mevcut evren düzeninde, her şeyde her şeyden bir 

pay bulunur (Arslan, 2006: 293). Anaksagoras, her şeyde her şeyden bulunduğu 

halde, şeylerin nasıl farklı göründüklerini açıklamak için, “baskın nitelik” anlayışını 

geliştirmiştir. Altının başka bir şey değil de altın olmasının sebebi, altın olma 

niteliğinin onda baskın biçimde bulunuyor olmasıdır. Muhtemelen bu baskın nitelik 

bir “üstünlük ilkesidir” (Jordan, 1990: 49). Bu belirlemelerin tek istisnası Nous’tur; 

Her nesnede Nous’tan başka her şeyden bir parça vardır, bazılarında Nous da 

bulunur. Öteki şeyler her şeyden pay alır. Nous ise sınırsız ve tek başına egemendir. 

Hiçbir nesneyle karışmaz, kendi kendine kalır. Çünkü, kendi kendine bulunmayıp 

başka bir şeyle karışmış olsaydı, bütün nesnelerde payı olurdu (akt. Kranz, 1994: 

148-149). Nous’u diğer şeylerden ayıran özellik, basit ve yalın (aploos) olmasıdır. 

Nous “bütün şeylerin en güzel ve saf olanıdır” ve “her şeyin eksiksiz bilgisine 

sahiptir” (Zeller, 2001: 84). Anaksagoras’ın, Nous ile madde arasında kesin bir ayrım 

yaptığı, bu özelliğiyle metafizik ikiciliğin öncüsü olduğu savunulmuştur (Kranz, 

1994: 144). Ama Zeller’e göre Nous’un, madde dışı olduğu yargısına erişmek 

mümkün değildir (Zeller, 2001: 84; Ricken, 1991: 42). Fragmanlardaki; “bazı 

nesnelerde Nous da bulunur” ifadesi, Zeller’in tezini destekler. Windelband da, Nous 

sözcüğünü Almanca’ya düşünen-madde (Denkstroff) diye çevirmiştir. Nous, gerek en 

küçük madde parçacıklarında, gerek evrenin bütününde logos’u temsil eder ve 

Herakleitos’un ateşinin işlevini görür (Windelband, 1956: 82). Parmenides’in Bir’i, 

oluşa imkan tanımayan bir katılığa sahipken, Anaksagoras’ın Nous’u sonsuz sayıda 

spermataları düzenleyen, onların hareket ve değişimlerinden sorumlu olan bir güçtür.  

Nous’un maddeden büsbütün ayrı olmadığını savunan tezler haklı görünse de 

Platon ve Aristoteles gibi düşünürlerin Anaksagoras’a, aklı maddeden ayırmak 
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başarısını atfetmeleri ve onu başarının getirilerinden istifade etmemekle suçlamaları, 

onun aklı maddeden ayırdığını düşündürmektedir. Anaksagoras, Nous’u maddi bir 

yapı olarak görmemenin doğurduğu sıkıntılarla boğuşmuştur (Kranz, 1994: 144). 

Onu, düzenleyici ilke olarak belirlediği halde evrenin mevcut düzenini spermataların 

özellikleriyle açıklamayı denemiştir. Platon, onun nous anlayışından derinden 

etkilenmiş ve bu öğretinin sorunlarını gidermeye, onu evren düzeninin bir nedeni 

haline getirmeye çalışmıştır.  

 

2. 10. SOFİSTLERDE DÜZEN SORUNU  

 

Sofist hareketin kimi yorumcular tarafından bir Yunan aydınlanması 

(Windelband, 1956: 111), kimi yorumcular tarafındansa Yunan evren tasavvurunun 

yıkılışı (Bıçak, 2004: 91) olarak değerlendirilmesi anlamlıdır. Bu iki değerlendirme 

birbirini bütünler. Kast edilen aydınlanma, Yunan dünyasının geleneksel düzen 

anlayışının yıkılışıdır. Sofist hareket yeni bir düzenin ortaya çıkış sancıları içinde 

gelişmiş, Platon ve Aristoteles gibi düşünürler bu hareketin kimi etkilerini bertaraf 

etmeye çalışmış, ama bu çaba, Sofist hareketin, Yunan düzen tasavvurunda kalıcı 

etkiler bırakmasını engelleyememiştir.  

Sophistes sözcüğü, uzun süre, bilgili, becerikli uzman insanları tanımlamakta 

kullanılmış, şairlerden marangozlara birçok meslek grubuna atfedilmiştir (Luce, 

1994: 80). Bazen de bilge anlamına gelecek biçimde kullanılmış, örneğin Yedi 

Bilge’den sophistai olarak söz edilmiştir (Taylor, 2002: 86). Protagoras, kendisine 

Sofist diyen ilk kişidir (Bentley, 1956: 8). Sözcüğün, sonradan kötü anlamlarda 

kullanılmasının sebebi, Sofistlere ilişkin bilginin önemli bir kısmının Sokrates, 

Platon ve Aristoteles gibi isimlerin eleştirel değerlendirmelerine dayanıyor olmasıdır 

(Vorlander, 2004: 79).   

Yunan düşüncesinin genel seyri içinde oraya çıkan birçok gelişme, Sofistlerin 

insan-merkezci düzen anlayışlarının alt yapısını oluşturmuş bulunuyordu. Felsefe 

soruşturmaları, insanın bilgilenme donanımlarının evren düzenine ilişkin kesin bir 

bilgiye el vermediği sonucuna varmış, bu görüş, duyuların aldatıcılığına ilişkin 
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savlarca pekiştirilmişti.  Atomcu öğretiler, duyu yargılarının kişiden kişiye değişen 

bir evren görünümüne yol açtığını, dille varlık arasında zorunlu bir bağ olmadığını 

vurgulamışlardı. Sitede iç ve dış çatışmaların giderek şiddetlenmesi, düşünürleri 

insan ve toplum sorunları üzerine düşünmeye yöneltmişti. Bu gelişmeler, Yunan 

dünyasında eleştirel düşünceyi güçlendirdi. Sofistler bu gelişmelerden yararlandılar 

ve bunları tutarlı öğretilere dönüştürdüler (Capelle, 1995: 77). M.Ö. dördüncü 

yüzyılın Yunan sitesi, site düzeni içinde daha iyi korunacağına inanılan bireysel 

çıkarlar arası bir sözleşme düzeniydi (Bonnard, 2004: 67). Bireyin, şahsi çıkarlarına 

sahip çıkabilmesi için gereken politik becerileri (tekhne politike) edinmesi hayati 

önem arz etmekteydi. Sofist hareketi doğuran başlıca sebep, yurttaşlara çeşitli 

görevler yükleyen ve onları kamu işlerine katılmaya zorlayan demokrasi düzeniydi 

(Windelband, 1957: 112). Bu düzende yurttaşların kalabalıklara karışması, görüş 

beyan etmesi, eleştirilmesi, kendisini savunmak zorunda kalması kaçınılmazdı. 

Sofizm, Atina demokrasisinin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim gereksiniminden doğdu 

(Voegelin, 1957: 270). Mevcut eğitim anlayışı, sosyal-siyasi hayatın giderek 

karmaşıklaşan gereksinimlerine cevap veremeyecek derecede eskimişti. Sofistler bu 

açıktan yararlanıp yurttaşlara erdem (arete) kazandırmayı amaçlayan bir eğitimi 

vurguladılar. Erdemden kasıtları, bireyi sitede başarılı ve mutlu kılacak pratik hayat 

becerileriydi ve bunların başında da politik erdem (politike arete) olarak görülen 

retorik gelmekteydi. Retorik, site düzeninde yer almak isteyen herkesin edinmesi 

gereken bir güçtü ve sosyal hayatın parçası olan meclis ve mahkemelerde bireye 

üstünlük sağlamaktaydı. Sofistlerin dil anlayışı Herakleitos’un akış öğretisine ve 

Parmenides’in varlık anlayışına dayanmaktaydı. Onlara göre sözcüklerin doğada akli 

bir karşılıkları (physei on) yoktu, adlar nesnelere insanlarca verilmişlerdi (thesei on) 

ve anlam, adları kullanan kişinin tasavvurundan ibaretti (Çakmak, 1991: 16).  

Protagoras, saygı (aidos) ve adaletin (dike) insanlara eşit pay edildiğini, bu 

yüzden yönetim sanatında herkesin konuşmaya hakkı olduğunu söyleyerek siyasal 

eşitlik ilkesini formüle eden ilk kişi oldu (Şenel, 1970: 323). Böylece siteyi yönetme 

hakkı soy tekelinden çıkıp geniş halk kesimlerine açıldı, becerisi olan her yurttaşın 

yönetime katılması imkanı doğdu. Sofistlere göre retorik, saygı (aidos) ve adalet 

(dike) duygusundan dahi önce gelmekteydi. İnsanı hayvandan ayıran yetiyle 

ilişkiliydi (Protagoras, 322a). İnsanın politik hayvan olduğu tezini ilk ortaya atanlar 
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da Sofistlerdi (Versenyi, 1988: 67). Sofistlerin, düzen bahsindeki en büyük 

başarılarından biri, öte dünyacı, mistik öğretilere alternatif olabilecek, bu dünyacı bir 

insan ve toplum anlayışı geliştirmiş olmalarıydı (Voegelin, 1957: 283). İnsanı ve 

eğitimi bu dünyacı ve insan merkezci bir düzen tasavvuru doğrultusunda ele 

almışlardı. Bu düzen tasavvurunun temelini, dil oluşturmuştur. Protagoras’ın, retoriği 

insanı insan yapan niteliklerle ilişkilendirmesi, insanı tanımanın yolunun biraz da 

dilden geçer olduğunu gösterir. Dilin Sofist kullanımı olan eristik, kişinin kendi 

doğrusunu, iyisini başkalarına dikte etmesini sağlayan bir esneklik göstermekteydi. 

Sözcük kullanımındaki Sofist hoyratlık, Platon ve Aristoteles gibi düşünürleri 

sözcüklerin anlamları ve akıl yürütme yöntemleri üzerine düşünmeye sevk etti.   

  Sofistler evren düzeni bakımından Herakleitos’un akış öğretisini, insanın 

kozmik düzenle teması bakımından Demokritos duyumculuğunu benimsemişlerdir 

(Bentley, 1956: 8). Düzen tasavvuruna yaptıkları belki en önemli katkı site düzeniyle 

(nomoi) doğa düzeni (physei) arasında yaptıkları ayrımdır. Bu ayrımla birlikte 

yasaların göreliliği düşüncesi tehlikeli bir boyut kazanmıştır (Burkert, 1985: 312). Bu 

ayrımı formüle eden ilk kişi olduğu sanılan Arkhelaos, haklı-haksız, güzel-çirkin gibi 

değerlendirmelerin physis düzeninde değil, nomoi düzeninde belirlenen olgular 

olduklarını, tanrıların, yasa düzenince belirlendiklerini savunmaktaydı (Burkert, 

1985: 313). Protagoras diyalogunda Protagoras, saygı (aidos) ve adalet (dike) 

kavramlarının, insan doğasından (physei) kaynaklandığını, buna karşılık erdemin ne 

doğada (physei) bulunduğunu, ne kendiliğinden (apo tou automatou) olduğunu, 

sonradan edinildiğini savunarak physei-nomoi ayrımını ifade etmiştir. Protagoras, 

yasa düzenini (ta dikaia) yapay, insan elinden çıkma ve uylaşımsal (nomo) bir yapı 

olarak görmüş, tanrıların insanlara verdikleri bir pay (nemein) olmadıklarını, insani 

bir etkinliğin (nomizein) sonucu olduklarını savunmuştur (Versenyi, 1988: 59). 

Böylece insan, kendi düzeninin, iyisinin, doğrusunun ve hakikatinin meydana 

getiricisidir. Protagoras’ın eserlerinden günümüze erişen fragmanlar (Owens, 1959: 

157) insanın bu konumuna işaret eder; “tüm şeylerin (panton khremata) ölçüsü 

insandır (metron anthropos) onların olduklarının ve olmayanların 

olmadıklarının”,“Tanrılara ilişkin olarak, hiç kuşkusuz oldukları ya da olmadıkları 

konusunda emin olamam, ne de şekilde neye benzer oldukları konusunda; çünkü 
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güvenilir bilgiyi engelleyen birçok şey vardır, konunun bulanıklığı ve insan 

yaşamının kısalığı” (akt. Copleston, 1990: 115). 

Sofistler kesin bilgi olamayacağı, her şeyin pratik ihtiyaçlar doğrultusunda 

şekillendiğini savunmuş, yararlı her konuda bilgilerini artırmayı ve bunları pratik 

amaçlar adına kullanmayı amaçlamışlardır. Bu yüzden, Sofistlerin hiçbir nihai amaç 

gütmeyen yıkıcı düşünceler taşıdıkları düşüncesi tartışmalıdır. Bilakis, sitenin 

demokratik düzeninde başarılı olmayı amaçlamış, bu uğurda dili bozmaktan, laf 

oyunlarına başvurmaktan kaçınmamışlardır. Protagoras, şeylerden khremata olarak 

söz eder. Khremata sözcüğünün anlamı, varlığın kendisi değil, bizimle ilgisi olan 

şeylerdir. Kullanmak, uğraşmak, bir şeyle birlikte yaşamak anlamına gelen khrestai 

ve khraomai fiillerinden türetilen khrema sözcüğü, şeyin kendinde ne olduğunu 

değil, ona karşı tutumumuzu, onunla ilişkimizi vurgular (Versenyi, 1988: 36) ve 

insanı, şeylerin ölçütü kılar. Her bilgi, bir bilenin ürünüdür, bilen kişinin olgulara 

bakış açısıyla sınırlıdır. Gorgias’a atfedilen, “hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez, 

bilinse de ifade edilemez” cümlesi, günün sosyal bağlamıyla birlikte 

değerlendirilmelidir. Gorgias burada Parmenides’in mantıksal katılığını ironik bir 

üslupla yermiştir (Solomon, 1996: 42). Sofistlerin bilgiyi amaca götüren araç olarak 

görmekteki ısrarları, felsefe tarihinin çeşitli dönemlerinde tekrar edilegelmiştir 

(Thilly, 1995: 79). Sofist düzen anlayışının ahlaki boyutları çokça tartışılmıştır. 

Sofistler, bir kanıtı, kanıt kendilerini nereye götürürse götürsün izlemeye hazırlardı. 

Russel’a göre, doğrunun soruşturulması işine kendilerini adadıkları için, 

araştırmalarının kendilerini vardıracağı sonucun ahlaki niteliklerine aldırmamakta, 

muhataplarını “ahlaka uygunluk” kalkanı ardına sığınmak zorunda bırakmaktaydılar 

(Russel, 1994: 189). Russel’in eleştirileri, felsefenin nihai amacının ne olduğu 

sorusunu akla getirmektedir. Felsefi soruşturmalar sosyal düzeni ve ahlakı ne ölçüde 

gözetmelidir? Felsefi soruşturma son kertede genel-geçer ahlaki ilke ve değerlerin 

reddine vardıracaksa, bu red kaygısızca onaylanabilir mi? Sofistler, vaktiyle doğa 

araştırmaları için işletilen akli sorgulamaları insanın sosyal-siyasi düzenine 

uyguladıklarında, söz konusu yöntemlerin insani durumlar üzerinde işlemediğini, 

belirsizliğe, kuşkuculuğa, göreliliğe vardırdığını keşfetmişlerdi. Bunu dürüst bir 

tutum olarak selamlamak mümkündür. Ama bu Sofist tutumun, sitede düzeni ve 

adaleti sağlamak işini kolaylaştırmayacağını düşünen Platon da, son kertede haklı 
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görünmektedir. Platon’un Sofistlere yönelttiği eleştiriler, insanın adalete ve ortak bir 

düzene duyduğu hayati ihtiyacı gözetmektedir. Platon, Sofistleri demokratik düzenin 

kaçınılmaz sonucu olarak görmüş, onları, sitenin içinde bulunduğu düzen bunalımı 

doğrultusunda değerlendirmiş, bu yüzden eleştirilerini Sofist tezlerle sınırlamayıp, 

geleneksel düzen anlayışının bütününe yöneltmiştir.  

Sofist hareketin düzen tasavvuruna yaptığı en önemli katkılardan biri de, 

hakikatin sadece doğa ya da evren düzenine ilişkin olmadığını, onun, insani 

durumumuzla da ilgili olduğunu ortaya koymuş olmalarıdır. Bu yüzden Platon, 

aradığı düzenin merkezine siteyi koymuş, yurttaşların eğitimini ideal düzenin 

sağlanmasında önemli görmüştür. Sofist hareket, düşüncenin işleyiş ve yöntemlerini 

açıklamayı gerekli kılmıştır (Weber, 1991: 40). Akıl ve düşünme, ruhun öz nitelikleri 

olduğuna göre, bu, aynı zamanda ruhun araştırılması sorunudur. Sofistlerden sonra 

ruhun düzeni, felsefenin başlıca konularından biri olmuş, düzen sorunu ruhun 

düzeninden bağımsız biçimde ele alınamaz hale gelmiştir.  

Platon’un karşı karşıya kaldığı ilk düşünsel sorunlar, büyük oranda bu Sofist 

tezlerle ilgiliydi. Platon, Sofistlerin insan, toplum ve eğitim anlayışlarına alternatif 

bir eğitim anlayışı geliştirmek, onların dil, düşünme ve konuşma anlayışlarını, daha 

kurallı ve düzenli yapılarla değiştirmek, site ve doğa düzeninde adalete ve ahlaki 

nosyonlara bir yer açmak, kısacası site ve evren düzeni anlayışındaki kimi köklü 

sorunları aşabilmek için yoğun bir emek sarf etmiş ve Atina’daki düzen sorunu, ona 

daima bir eğitim sorunu, her şeyden önce de ruhun eğitimi sorunu olarak 

görünmüştür. Hal böyle olunca, Platoncu düzende ruhun, ruhsal eğitimin ve bu 

eğitimin amacı olan ruh düzeninin belirleyici bir rolü vardır. Bu yüzden sonraki 

bölümde Platon’da düzen sorununu incelemeye ruhun düzeniyle başlanacaktır.   
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3. BÖLÜM: PLATON’DA RUHUN DÜZENİ VE KOZMİK  

                     DÜZEN   

   

3. 1.  PLATON’UN RUH ANLAYIŞININ KÖKENLERİ VE  

         PLATONCU DÜZENDE RUHUN ÖNEMİ   

       

Platon’un içinde doğup yaşadığı dönemin düşünsel iklimi, çalışmanın ilk iki 

bölümünden doğrudan ya da dolaylı biçimde çıkarılabilir. Platon’un yaşadığı 

dönemde Atina, derin bir düzen bunalımı yaşamaktaydı. Milet Okulu ile başlayan 

doğa soruşturmaları, son kertede doğadaki düzenle toplum düzeni arasındaki ayrılığı 

gün yüzüne çıkarmış, insanın bilgilenme donanımlarına yönelik güvensizlik hemen 

her düşünür tarafından ısrarla vurgulanmıştır. Doğada ve evrende şaşmaz ve tanrısal 

bir düzen olduğu, birçok düşünüre yalın bir gerçeklik gibi görünmüştür. Örneğin 

Herakleitos, insanın şahsi kanıları ile evrende ortak olan ilke arasındaki farkı 

vurgulamış, insandan ortak olana uygun davranmasını istemiştir. Her şeye ortak olan 

logostan başkası olmadığına ve logos evren düzeninin en yüksek ilkesi olduğuna 

göre insandan istenen şey, davranışlarını evrenin ve varlığın düzenine uygun biçimde 

düzenlemesidir. Ama bu yargıların toplum düzeni bakımından ne gibi bir anlam 

ifade ettiği yeterince açık kılınamamış, evrenle toplum düzeni arasındaki organik 

bütünlük ilişkisi giderek daha çok parçalanmıştır. 

Sofistlerin göreli tezleri, bu parçalanmanın doruk noktası olmuştur. Onlar site 

düzeniyle doğa düzeni arasında keskin bir ayrım yapmış, ahlak, doğruluk, erdem ya 

da adalet gibi kavramların evren düzenine karşılık gelen doğal bir temelleri 

olmadığını, farklı insan toplumları tarafından farklı biçimlerde anlaşılan, uylaşıma 

(nomo) dayalı kavramlar olduklarını, gerektiğinde değişken çıkarlar doğrultusunda 

farklı biçimlerde yorumlanabileceklerini savunmuşlardır. Doğada güçlünün zayıfı 

ezdiği bir güç düzeni vardır ve bu düzene uygun kurulmamış bir site düzeninin 

yaşaması mümkün değildir. Böylece Sofistler de doğayla evren arasında bir uyum 

sağlanması amacına yönelmişlerdir ama onların doğa anlayışlarında genel geçer bir 

adalete ve ahlaki değerlere yer yoktur. Platon’un düzen anlayışını belirleyen temel 

sorunlardan biri bu olmuştur. Platon’un bütün düşünsel çabası, bu buhranın aşılması, 
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düzen tasavvurunun organik bütünlüğünün sağlanması, adaletin ve toplumsal yasanın 

yeniden, kozmik ve doğal bir temele oturtulması amacına yönelmiştir.  

Diğer yandan Sofist hareket, insan düşüncesini, kendi işleyişini, yasalarını ve 

yöntemlerini açıklamaya zorlamıştır. Sofistlerle birlikte felsefenin, akıl yürütmenin 

ve dilin düzenini araştırmadan ilerleyebilmesi mümkün değildi. Bu yüzden düzen 

sorununun Platondaki en belirgin tezahürlerinden biri, dildeki ve düşüncedeki düzen 

sorunu olmuştur. Sitenin içine sürüklendiği ahlaki buhranın en açık tezahürü, dildeki 

anlam bunalımıydı. İnsan ve düzen sorunu, ilk kez bu denli belirgin biçimde dilin ve 

düşüncenin düzeni sorununa dönüşmüştü. Dilin ve düşüncenin, evrendeki düzeni, her 

şeye ortak olanı, logosu, physisi, arkheyi yansıtabilmesi sorunu, Yunan düşüncesinde 

eskilere dayanan bir sorundu. Herakleitos, sözcüklerin, her şeyde ortak olana, 

şeylerin doğalarına uygun biçimde kullanılmaları gerektiğine işaret ederken dildeki 

düzenin evrendeki düzene uygunluğu sorununu dile getirmiştir. Pythagorasçılar da 

dilin, doğa düzenine uygun bir gizemle donatılmasını arzularlarken aynı uygunluk 

sorununa işaret etmişlerdir. Bu soruşturmanın Demokritos ile vardığı nokta, dille 

varlık arasındaki, yani dilin düzeniyle evrenin-doğanın düzeni arasındaki zorunlu 

bütünlüğün kopması olmuştur. Platoncu düzen, bir bütün olarak ele alındığında, 

hemen her kabulün Sofistlerin göreli tezlerine bir karşı çıkış olduğu görülür. 

Platon’un düzen anlayışı, insanı, siteyi ve doğayı-evreni içine alan organik bir 

bütünlük sergiler ve dikkatli bir değerlendirme, bu bütünlükte ruhun (psykhe) işlevsel 

bir rolü olduğunu ortaya koyar.  

 Bu bölümün amacı, Platoncu düzende ruhun konumunu ve önemini 

göstermeye çalışmaktır. Ruh, Platoncu düzenin diğer unsurları olan evren ve site 

düzeni arasında güçlü bir aracı konumundadır. Ona, evren düzenini site düzenine 

taşıma, ideaların tanrısal düzenini insani yapılarda ve sitede gerçekleştirme işlevi 

yüklenmiştir. Bu işlevi incelemeye başlamadan önce Platon’un ruh anlayışının 

kökenlerini  ele almakta yarar var.     

Platon’un yaşadığı dönem, derin bir düzen bunalımına sahne olmaktaydı ama 

bu bunalım, beraberinde canlı bir arayış iklimi de getirmişti. Platon’un yaşamının ilk 

yılları, Atina’nın inanç hayatında bir dönüm noktasıydı (Friedlander, 1973: 171). Bu 

arayış ikliminde Atina’ya birçok yabancı kökenli inanış girmişti; Orpheusçuluk 

yüzyılın başında, Eleusis ve Dionysos-Bakkhüs uygulamaları yüzyılın ilk yarısında 
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Atina’ya ulaşmışlardı. Bu inançların ortak özelliği dünyevi dertlerden arınmayı ön 

plana çıkarmaları, görünür hayatı horlamaları, ölümden sonraki hayatı 

vurgulamalarıydı. Bu öğretiler, özellikle site düzeninden dışlanmış kesimler arasında 

kabul gördükleri için, siteden ziyade bireyin kurtuluşunu (soteria) gözetmekteydiler. 

Bireyin kurtuluşu, ruhun kurtuluşu anlamına gelmekteydi ve bu anlayışın kökeninde, 

insan ruhunun ölümsüz (athanatos) olduğu inancı yatmaktaydı.  

Oysa Yunan dünyasının geleneksel düzen anlayışı, ölüme ve öte dünyaya 

dönük değildi. Sıradan Atinalının hayata bakışı, büyük ölçüde dünya nimetlerinin 

üretim ve kazanımına odaklanmakta, ölümden sonra eksik, kuşkulu bir hayat olduğu 

düşünülmekteydi. Buna paralel olarak insan ruhu bedenden ayrı görülmemekteydi; 

ne Milet Okulu’nda ne Homeros’ta böyle keskin bir düşünceye rastlamak mümkündü 

(Thomson, 1988: 288). Böyle olunca ölüm istenir bir durum olarak görülmemekte, 

tüm değerler bu dünyacı bir anlayışa dayanmaktaydı. Phaidon’da Simmias’ın, ruhu 

bedensel parçaların uyumlu bileşimi olarak tanımlaması ve ölümden sonra dağılıp 

gideceğinden endişelenmesi, bu anlamda şaşırtıcı değildir (Phaidon, 77e). 

Platon, başka bazı meselelerin yanı sıra, ölüme yönelik bu olumsuz bakış 

açısını da hedef almıştır; “kimse bilmiyor ölümün ne olduğunu, insana vergi en 

büyük iyiliktir belki ölüm; ama en büyük kötülükmüş gibi korkuluyor ondan” 

(Savunma, 29b). Ölümü olumlayan bu tutum, Phaidon’da doruğuna ulaşmış, Platon 

burada felsefeyi ölüm uygulaması olarak tanımlamıştır; “başkaları, felsefeyi doğru 

üstlenenlerin ölümden ve ölmekten başka hiçbir şeyi incelemediklerinin bilincinde 

değildir… felsefe ölüm uygulamasıdır. Gerçek felsefecilerin hangi yolda ölümü 

istediklerini bilmezler... ve onun ne tür bir ölüm olduğunu” (Phaidon, 64 a-b). 

Felsefenin neden ölüm uygulaması olarak tanımlandığını anlayabilmek için, 

Platon’un ölümü ruhla bedenin ayrılığı olarak gördüğünü anımsamak gerekir; 

“ölümün bedenin ruhtan ayrılması olduğuna inanıyoruz” (Phaidon, 64c), “Ölüm, 

her şeyden önce iki şeyin, ruhla bedenin birbirinden ayrılmasıdır, başka bir şey 

değil17” (Gorgias, 524b). Felsefenin ölüm uygulaması olarak görülmesi, ruhla 

                                                 
17 Platon’un erken dönem (Sokratik) eserlerinde ölüme ilişkin bu denli belirgin yargılara rastlanmaz. 
Savunma’da Sokrates, bilgeliğini, öte dünyada olup bitenleri bilmediği halde bilir gibi yapanlardan 
olmamasına dayandırmakta (Savunma, 29b), kendisini yargılayan heyete şöyle seslenmektedir; “Ölüm 
iki şeyden biridir… ya ölen kimse hiçliğe, yokluğa eriyor, hiçbir şey bilmez oluyor, ya da denildiği 
gibi, ölüm bir değişmedir, bulunduğumuz yerden canın, ruhun bir başka yere göçmesidir. Ölüm her 
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bedenin ayrılığıyla anlam kazanır; filozof, ruhunu bedeninden uzaklaştırmalı, tensel 

unsurlardan arındırmalıdır. Çünkü ruh, gerçeğin bilgisini ancak düşünceyle edinir ve 

bedensel hazlar, düşünceyi bulandırır (Phaidon, 65 a-c). Bu nedenle filozof, ölmeden 

ölmelidir. Ölüm, ruhun bedenden ayrılması olduğuna göre, ölümün uygulanması 

olarak tanımlanan felsefe, ruhun, yaşarken de bedenden ayrılmasıdır.  

Bu tespitin, Platoncu düzen bakımından önemi büyüktür. Felsefede ruh ilk 

kez bedenden belirgin biçimde ayrı bir yapı olarak düşünülmüş, insan kavramı ilk 

kez ruhla derin biçimde ilişkilendirilmiştir; “sahip olduklarımız içinde, tanrılardan 

sonra en tanrısal olan ve en çok bize ait olan şey ruhtur (panton gar ton autou 

ktematon -meta teous- psyhke teiotaton, oikeiotaton on) (Yasalar, 726a). Platon, 

ölümsüz insan ruhuna, biri duyular dünyasında, öteki ölümden sonraki hakikatler 

dünyasında olmak üzere iki yönlü bir hayat atfetmiştir. Bu iki yönlü hayat, Atina’nın 

yerleşik düzeni bakımından kolay kabullenilebilecek bir durum değildi; “ruhun 

ölümsüzlüğünü savunup da çürütülmeyen kimseyle karşılaşmadım” (Gorgias, 527a-

b). Mitos temelli düzende tanrıları insanlardan ayıran başlıca nitelik olan 

ölümsüzlüğün (athanatos) (Burkert, 1985: 323), Platon tarafından insan ruhuna 

atfedilmesi, sıradan Atinalının düzen tasavvuru açısından yeterince şaşırtıcıydı; 

“Ruhumuzun ölümsüz olduğunu, hiçbir zaman yok olmadığını fark etmedin mi 

dedim. Bu sözlerim üzerine Glaukon şaşırarak yüzüme baktı ve Zeus hakkı için hayır 

dedi” (Devlet, 608d). Ama Atina’da yeni olan bu öğretinin, Yunan dünyasında belli 

bir zemini vardı; gizemciler ruhun ölümsüzlüğü öğretisini savunagelmekteydiler. 

Platon bu öğretinin, Atina’nın yüzleştiği ahlaki bunalımın aşılmasında işlevsel bir rol 

oynayabileceğini henüz düşünce hayatının erken dönemlerinde sezmiş bulunuyordu. 

Hocası Sokrates’in yürüttüğü tümel-tikel soruşturmaları, görünüşler dünyasından 

                                                                                                                                          
duygunun kısılması, sönmesiyse, deliksiz ve düşsüz bir uykuya benzer bir uykuysa, ne eşsiz bir 
kazançtır ölmek... Öte yandan, ölüm bizi buradan başka bir yere götürecek sanki bir geçitse, denildiği 
gibi, orada bütün insanlar bir arada toplanıyorlarsa, bundan daha büyük bir iyilik olur mu 
yargıçlar?” (Savunma, 40c-e). Diyalogda, bu iki alternatiften birinin diğerine üstün tutulmaması, kimi 
yorumcuları, Sokrates’in ölüm sonrası hayata ilişkin tutumunu agnostik olarak değerlendirmeye 
itmiştir (Cornford, 1957: 245). Muhtemelen Sokrates, ruhun varlığını kabul etmekte ama bedenin 
ölümden sonra yaşayıp yaşamayacağı konusunda belirgin bir tutum sergilemekten kaçınmaktaydı. Bu 
durum, ölüme ilişkin kesin yargıların dile getirildiği Phaidon ile uyuşmamaktadır. İki eser arasındaki 
kırılma muhtemelen Gorgias diyaloguyla gerçekleşmiştir. Gorgias’ın kaleme alındığı dönemlerde 
Platon Sokratik görüşleri kısmen terk ederek kendi kuramlarını oluşturmaya başlamıştır. Ölümsüz ruh 
anlayışı da, muhtemelen Sokratik görüşlerden kopuşun bir ifadesidir (Zeller, 2001: 181).  
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genel geçer bir öz (ousia, paradeigma, idea, eidos) elde edilemeyeceğini, iyilik, 

doğruluk, adalet, erdem gibi ahlaki nosyonların görünüşler dünyasından yola 

çıkılarak nesnel tanımlara ya da niteliklere kavuşturulamayacağını ortaya koymuştu. 

Eğer görünüşler dünyasını aşan, görünmez bir alem kabul edilir, hakikat bu aleme 

atfedilirse sorun aşılabilirdi. Duyulur dünya ile düşünülür dünya arasındaki bu 

yarılmanın felsefi zemini halihazırda oluşturulmuş bulunuyordu. Demokritos, 

şeylerin niteliklerini birincil ve ikincil diye ikiye ayırmış, ikincil niteliklerin, şeylerin 

duyu verilerince kavranan tarafları olduğunu, birincil niteliklerin ise ancak akılla 

kavranabilen matematik-geometrik yapıda olduklarını savunmuştu. Ama hakikatler 

alanı, duyulur dünyadan ayrı biçimde düşünüldüğünde insan bu hakikatler alemiyle 

nasıl temasa geçirilecek, onun bilgisini nasıl edinecekti? Hakikat görülür, duyulur bir 

şey olmadıktan sonra onu görme, duyma gibi bedensel bilgilenme vasıtalarıyla elde 

etmek nasıl mümkün olabilirdi? Üstelik felsefi soruşturmalar son kertede, insanın 

duyusal bilgilenme donanımlarına yönelik güçlü bir güvensizliği 

vurgulamaktaydılar. Ama ruhun ölümsüz (athanatos) olduğu, öte dünyada da 

hayatını sürdürdüğü, üstelik oradan yeniden bu dünyaya döndüğü (metempsykhosis-

palingenesia) kabul edilirse, ruh hakikat âlemiyle bu dünya arasında köprü vazifesi 

görebilir, iki âlemin organik bütünlüğünü sağlayabilirdi. Bu yüzden Platon, ruhun 

ölümsüzlüğü öğretisini benimsedi ve bunu Atina’da rahatça savunabilmek için 

gizemci öğretilere sarıldı. Bu öğretiler M.Ö. dördüncü yüzyıl Atina’sında Platon’un 

başlıca dayanağı oldu18 (Kahn, 1995: 32). O derece ki, Platon Gorgias’tan sonraki 

eserlerde19 ne zaman ruhun ölümsüzlüğünden söz edecek olsa, bunu hep gizemci 

öğretilere atıfta bulunarak yapmıştır; “bir bilgeden duymuştum, biz gerçekte 

ölüymüşüz, bedenimiz mezarımızmış (soma sema)”, (Gorgias, 493a), “tanrısal 

işlerde bilge olan erkek ve kadınlardan işittim ki… insan ruhu ölmez, bazen hayattan 

uzaklaşır, bazen yeniden döner” (Menon, 81a),“Biz insanlar bu dünyada kapalı bir 

yerde gibi bulunuyoruz ve oradan kaçıp kurtulmaya hakkımız yok diye gizemlerde 

                                                 
18 Platon, gizemciliğin kurtuluş olarak algılanması bakımından yalnız değildi. Euripides de, hayatının 
son dönemlerinde, sofizme çare olarak Dionysosçuluğa sarılmıştır (Bakkhalar, 19). 
19 Gorgias’tan önceki eserlerde erdemin, doğruluğun, adaletin neliğine, ruhun yapısına ve düzenine 
ilişkin belirgin yargılara rastlamak güçtür. Oysa Gorgias bu konularda ilk tanımları verir. Bunların, 
ruhun ölümsüzlüğü öğretisiyle birlikte ortaya çıkmış olmaları tesadüf değildir. Bu eserle birlikte ruh 
kavramı Platoncu düzende ağırlıklı bir yer edinmiştir. Aynı eserde Sokrates’in ilk kez uzmanlık 
iddiasında biri olarak ortaya çıkması manidardır (Taylor, 2002: 63). 
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öğretilen söz bana pek yüksek, o derecede de kavranılması güç görünüyor” 

(Phaidon, 62 b). Gizemci öğretilere yönelik bu vurgu Phaidon’da doruğuna ulaşmış, 

bu eserde tüm ahlaki nosyonlar, hatta felsefenin kendisi, gizemci öğretilerle 

ilişkilendirilmiştir;  

 

gerçeklik tutkulardan arınmadır, ölçülülük, adalet, cesaret ve 
bilgelik de bir tür gizemci arınmadırlar (katharmos). Gizemciler (mysteria) 
aptal değillerdi. Kim öte dünyaya onlara katılıp kutsanmadan giderse 
çamura batacak ama onlara katılıp arınmış olanlar Tanrılarla birlikte 
oturacaklardır derken gizli bir anlamda konuşuyorlardı. Gizemcilerin 
dediği gibi, âsâ taşıyanlar (battrakhoi) çok fakat Bakkhos’tan ilham alanlar 
azdır. Bu sonuncular da bence gerçek filozoflardır (Phaidon, 69c).   

 

Phaedrus da benzer ifadeler içerir; “sadece filozof düşüncesi kanatlıdır... 

Anımsamadan (anamnesis) faydalanmasını iyi bilen, en üstün gizemlere daima en 

tam şekilde erişen insan: ancak böylesi, bir gün gerçekten yetkinleşir” (Phaedrus, 

249 c). Symposium’da, Diotima’nın, felsefi arzunun yükseldiği kendinden geçme 

anlarını anlatırken kullandığı teleia, myesis, epopteia, orgiazein sözcükleri de yine 

gizemcilere aittir (Symposium, 209e-210a; Burkert, 1985 324).  

Platon’un gizemcilerin ruh anlayışını benimsemesi, Yunan düzen tasavvurunun 

gelişiminde bir dönüm noktası olmuştur. Mitos temelli düzen, Platon ile birlikte 

adeta ters yüz edilmiştir. Devlet’teki mağara alegorisi –ki ayrıntılarına dördüncü 

bölümde değinilecektir- Odysseia’nın on birinci kitabındaki Hades tasvirinin ters 

çevrilip kurulmuş hali gibidir (Arendt, 1996: 55). Homeros’un Hades’indeki ruhların, 

dumansı, bulutsu hareketleri, Platon’un tasvir ettiği mağarada yaşayan insanların 

bilgisizliklerine, karanlıklarına karşılık gelmektedir. Platon, Homeros’un, yer 

altındaki hayatı tarif ederken kullandığı eidolon (görüntü) ve skia (yansıma) 

sözcüklerini sıklıkla kullanmıştır. Platon, Homeros’a şunu der gibidir; yerin altındaki 

hayat, ruhların değil bedenlerin hayatıdır. Gökyüzü ve güneşle karşılaştırıldığında 

Hades’e benzeyen dünya, yeryüzüdür. Görüntüler ve gölgeler, bedensel duyuların 

nesneleridirler; bedensiz ruhların özellikleri değil. Böylece Platon, Yunan dünyasının 

geleneksel düzen anlayışını köklü biçimde dönüştürmüştür (Arendt, 1996: 56). 

Yeraltı dünyasını duyulur dünyayla, yeryüzü dünyasını gerçekliğin alanı olan idealar 

dünyasıyla ilişkilendirmiş, klasik ölüm-hayat ilişkisini baş aşağı etmiştir. Ölüm 



 79 

kuşkulu, dumansı, karanlık bir âleme değil, gerçek hayata açılmaktadır, hayatsa, 

bedensel yanılgılarla, bilgisizliklerle, bulanıklarla dolu bir tür Hades hayatıdır ve 

insan buradan ancak felsefeyle, yani ölüm uygulamasıyla kurtulabilir.  

Platon, Phaidon’da ruhun ölümsüzlüğünü gerekçelendirirken, geleneksel; 

karşıtların birbirlerinden doğdukları fikrini ölüm-hayat karşıtlığına uygulamıştır. 

Böylece ruhun ölümsüzlüğü öğretisi, yaşayanların görünür dünyasıyla ilişkili olarak 

ele alınan kozmik düzen sorununu öte dünyayı da içine alacak biçimde 

genişletmiştir. Bu akıl yürütmede, hayattan ölüm çıkıyorsa, ölümden de hayatın 

çıkması gerektiği iddia edilir (Phaidon, 72b-e). Hayat-ölüm zıtlığına yapılan bu 

gönderme, ölen kişinin yeni bir hayatın umudu içinde olduğu anlamını taşır. 

Diyalogun başında Sokrates, arkadaşlarına şöyle seslenir;  

 

insanların haz adını verdikleri şey görünüşte ne gariptir; onunla 
karşıtı sayılan acı arasında ne tuhaf bağıntılar var; onlar insanda aynı 
zamanda bulunmazlar. Ama birini kovalayıp yakaladınız mı, varlıkları 
sanki tek bir başa bağlanmış gibi, öbürünü her zaman yakalamak zorunda 
kalırsınız... kendimde olup biten de böyledir. Çünkü zincirin bacağıma 
verdiği acıdan sonra hazzın geldiğini duyuyorum (Phaidon, 60 b-c). 
 

Phaidon, Sokrates’in son saatlerini naklederken; “gerçekten tuhaf bir hal 

içindeydim” der; “Sokrates’in biraz sonra öleceğini düşündüğüm zaman içimi haz 

ve acı ile karışık, bilinmeyen bir duygunun kapladığını duyuyordum” (Phaidon 59 

a). Böylece, acıdan hazzın doğması ve ikisinin bir aradalığı eserde ısrarla 

vurgulanmış ve bu ilişki, ölümden hayatın doğuşunun izdüşümü, bu dünyacı bir 

anlayıştan öte dünyacı bir düzen anlayışının doğuşunun alegorik ifadesi olmuştur.   

Bu doğuşun, Yunan dünyasının düzen tasavvuruna yansımaları büyük 

olmuştur. Platon, Atina’nın sosyal, ahlaki ve siyasi düzenini sağlam ilkelere 

dayandırabilmek için, önce Yunan dünyasının evren tasavvurunu, öbür dünyayı da 

kapsayacak biçimde genişletmesi gerektiğini biliyordu. Ölümsüz insan ruhu, bu 

kozmik, tanrısal ilkelerle temas kuracak donanıma sahip kılındığında, Atina’daki 

düzen bunalımı aşılabilir, insan ruhu, düzenin kaynağı haline gelebilirdi. Ancak bu 

kaynak olma durumu, aşkın ve tanrısal hakikatlerle kurulacak temasa bağlıydı. 

Böylece dünyevi ahlak ilkeleri, tanrısal nitelik kazanabilir, ölümsüz ruh düşüncesiyle 

insan, ahlaki bakımdan daha sorumlu bir hayat sürmeye zorlanabilirdi. Platon, ruhun 
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ölümsüzlüğünün kanıtlanması durumunda, bunun, insanları gündelik hayatlarında 

daha adil ve doğru davranmaya sevk edeceğine inanmaktaydı;  

 

Ruh ölümsüzse, iyi olmanın, sadece hayat adını verdiğimiz bu zaman 
için değil, öncesiz sonrasız zaman için de göz önünde bulundurulması 
lazımdır. Bunu yapmayan kimse, korkunç bir tehlike karşısında bulunuyor 
gibidir. Gerçekte, ruhun ölmediği açık olmakla… kötülüklerden 
kaçınmanın ve kurtulmanın tek yolu, mümkün olduğu kadar iyi ve erdemli 
olmaktır (Phaidon, 107c).  
 

Benzer ifadelere Menon ve Yedinci Mektup’ta da rastlamak mümkündür; 

“insanın ruhu ölmez, bazen hayattan uzaklaşır, bazen yeniden hayata döner ama 

hiçbir vakit yok olmaz; bunun için insanın hayatı, sonuna kadar dine uygun 

olmalıdır” (Menon, 81 b-c), “ruhun ölümsüz olduğunu, bedenden ayrıldığı zaman 

yargılanacağını, en büyük cezaları çekeceğini bildiren o eski ve kutsal öğretilere 

inanmalıyız. Bu yüzden büyük haksızlıklara ve küstahlıklara katlanmayı bile bunları 

yapmaktan daha küçük bir kötülük olarak görmeliyiz” (VII. Mektup, 335a).   

O halde Platon, ruhun öte dünyadaki hayatını bu dünyaya ilişkin sorunlardan 

yola çıkarak ve bu dünyanın düzeni için temellendirmiş, bu dünyaya daha iyi dönüp 

daha iyi yaşayabilmek için erdeme uygun, iyi bir hayat sürülmesini istemiştir. 

Böylece ruh göçü (metempsykhosis) öğretisi, Platon’un öte-dünyacılığını, tek tanrılı 

dinlerin öte-dünyacılığından ayırır. Tek tanrılı dinlerin öte-dünyası, sonsuz bir 

hayattır ve insandan, öte dünyada daha iyi yaşayabilmek için bu dünyada ahlaklı 

davranması beklenir. Platon tersini savunmuştur; insanın bir sonraki yeryüzü 

hayatında mutlu bir hayat sürebilmesi için şimdiki hayatında erdemli olması gerekir. 

Öte dünya bu dünya düzeni içindir, bu dünya öte-dünya düzeni için değil. O halde 

Platoncu düzenin, gerçekliğin doğasına ve insanın durumuna ilişkin “öte dünyacı” bir 

düzen olduğu savı (Kahn, 1995 :31), son kertede tartışmaya açıktır. 
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3. 2. DÜZEN SORUNUNUN RUHUN DÜZENİYLE İLİŞKİSİ 

 

Gorgias diyalogunun, Platon’un düşünce hayatının seyrinde bir kırılma 

noktası olduğu, bu eserle birlikte ruhun, Platoncu düzende ağırlıklı bir yer edindiği 

belirtilmişti. Platon’un erken dönem (Sokratik) eserlerine20 konu edilen ama çözüme 

kavuşturulamayan, “ahlaki nosyonların genel geçer tanımları sorunu” Gorgias’la 

birlikte bir çözüm yoluna girmiş gibidir. Platon bu eserde ilk kez iyiliği, doğruluğu, 

adaleti tanımlamaya girişir ve bu tanımlar ruh kavramıyla, her şeyden önce ruhun 

düzeniyle ilişkilidir. Bu eserle birlikte düzen sorunu, ruhun düzeni sorununa 

dönüşmüştür. Bunu açıkça ortaya koyabilmek için, önce Platon’un, Gorgias 

diyalogundan itibaren, ahlaki nosyonları nasıl ele aldığını incelemek gerekir.   

Platon’un felsefi çabası, başka bazı amaçların yanı sıra, insana mutluluğu 

(eudaimonia) sağlayacak olan en yüksek iyinin (agathon) kazanılması amacına 

yönelmiştir. Platon, mutluluğu nihai amaç (telos) olarak görmekte, en iyi insanın, 

aynı zamanda en mutlu insan olduğunu düşünmekteydi;21 “en iyi ve doğru insan, en 

mutlu insandır” (Devlet, 580c; Yasalar, 664c). İnsanlar doğaları gereği mutlu 

olmayı isterler; “mutsuz olmayı isteyecek tek bir insan bile yoktur” (Menon, 78a). 

Mutluluğu sağlayan şeyse iyiliktir; iyi adam aynı zamanda mutludur22 (Symposium, 

204e-205a). Çünkü Platon’a göre iyilik tamdır (teleon), kendi kendine yeterlidir 

(auterkeia) (Philebos, 20d, 22b; Devlet, 387d-e). Bu özellikleriyle insan doğasını 

                                                 
20 Platon’un günümüze ulaşan eserlerinin sıradüzeni daima tartışmaya açık olmuştur. Bu konudaki en 
kullanışlı ölçüt dil ölçütüdür (stylometry). Çünkü içerikteki farklılaşmalar yazarın bilinçli tutumuna 
dayandırılabilir (Copleston, 1995: 14) ama kullanılan dilin olgunlaşması süreci, genellikle yaş ve 
birikimle güçlü biçimde ilişkilidir. Bu yüzden Dittenberger, Schanz, Ritter, Janell, Kaluscha, Billig 
gibi araştırmacılar, Platon’un diyaloglarına bir sıradüzen verirken, kimi sözcüklerin kullanım 
sıklıklarından yararlanmışlardır (sözü edilen araştırmacıların hazırladıkları ayrıntılı tablolar için bkz. 
Brandwood, 1999: 90-120). Lutoslawski, Platon’a özgü 500’e yakın ifade tarzını ve 50.000 münferit 
olayı, bu yöntem doğrultusunda incelemiştir (Lutoslawski, 1905: 1-193; Vorlander, 2004: 109). 
Platon’un eserlerinin sıradüzenini belirlemekte kullanılan başlıca üç yöntem daha vardır; “yapıtların 
edebi niteliklerinin karşılaştırılması”, “ele aldıkları felsefi konuların karşılaştırılması”, “antik 
kaynaklardan sağlanan veriler ve eserlerin birbirlerine yaptıkları atıflar” (Guthrie, 1995: 42-56). Bütün 
bu ölçütler ışığında Platon’un erken dönem diyalogları aşağı yukarı şu şekilde gruplanmaktadır; 
Kriton, Savunma, Kharmides, Lakhes, Euthyphron, Protagoras, İon, Lysis (Guthrie, 1995: 50; 
Copleston, 1995: 17; Vorlander, 2004: 111; Thilly, 1995: 97, Penner, 1999: 124).  
21 Mutluluk, sadece Platon için değil, bütün Yunanlılar için en yüksek amaçtı. Adeimantos, Devlet’te 
şöyle konuşur; “madem bilge şairlerin dediği gibi, görünüş gerçeği alt edip mutluluğu elde ediyor, 
bütün benliğimle ona dönmeliyim” (Devlet, 365c).   
22 Bkz; “kadın olsun erkek olsun, kim iyi (agathon) ise mutludur (eudaimonia), adaletten-doğruluktan 
ayrılan (adikon), kötü olan (kakon) mutlu değildir” (Gorgias, 470e).   
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gerçekleştirip tamamlamaya, insanın doğal ve nihai amacı olan mutluluğu sağlamaya 

yeterlidir. Bu nedenle, başka bir şey için değil, kendisi için istenir (Gorgias, 468a-d). 

Mutlu olmak isteyen herkes, aynı zamanda iyi olmayı istemiş olur (Philebos, 60c, 

61a), iyiyi hayatının amacı sayar (Devlet, 505e) ve iyi olandan başka hiçbir şeyi 

sevmez (Symposium, 206a). Mutluluğun derecesini belirleyen şey de, iyiliğin 

derecesidir; ruhunda hiçbir kötülük (kakon) olmayanın mutluluğu en büyük 

mutluluktur, kötü olanlarsa, insanların en mutsuzlarıdırlar (Gorgias, 478d-e).  

Eğer insanı mutlu kılan iyilikse, insanı iyi kılan nedir? Platon’a göre insanı 

iyi kılan, erdem (arete), doğruluk (aletheia) ve adalettir (dikaiosyne). Menon’da 

insanı iyi kılanın erdem olduğu (Menon, 87d), Gorgias’da, bir şeye iyi (agathos) 

denmesinin onda erdem bulunmasından kaynaklandığı (Gorgias, 506c), Devlet’te ise, 

adaletin iyilik ve mutluluk, adaletsizliğinse kötülük ve mutsuzluk olduğu söylenir 

(Devlet, 353d-354a, 358a). Tersi de geçerlidir; iyinin bilgisine sahip olmayan kişi, 

doğruluğu da bilemez (Devlet, 506a). 

Düzen sorunu burada, ruhun düzeni sorununa dönüşür çünkü Platon’a göre 

erdem, doğruluk, adalet ve mutluluk her şeyden önce ruhun düzenidir (Philebos, 

11d). Tüm ahlaki ve akli değerler ruhla, ruhun düzeniyle ilişkilidirler; “bedene ve 

insana tüm kötülük ve iyilikler ruhtan gelir” (Kharmides, 157a), “ruhsuz şeylerde 

sözü edilmeye değer kötü ya da iyi hiçbir şey bulunmaz” (VII. Mektup, 335a), 

“Akılla bilginin doğduğu yerin, ruhtan başka bir şey olduğunu söyleyenler, 

hakikatten başka her şeyi söylemiş olurlar” (Timaios, 37 c). Eudaimonia sözcüğü de 

mutluluğun ruh düzeni olduğu düşüncesini pekiştirir. Sözcük, kişinin iyi ve uyumlu 

bir daimona (eu-daimon) sahibi olmasını ifade eder. Ruhun eudaimonia durumu, 

insanın içindeki her şeyin daimonu ile uyumlu olması, daimonun iyi düzenlenmiş 

olması, yapı ve dengesinin olması gerektiği gibi olmasıdır (Versenyi, 1988: 112). Bu 

düşüncede mutluluk insana dışsal değildir, onun yapısından, doğasından kaynaklanan 

bir durumdur. Platon, bu anlamda; “insanın karakteri (ethos), kaderidir (daemon)” 

(119. fragman) diyen Herakleitos’tan farklı düşünmemektedir. Çünkü Platon’a göre 

de insanın kaderini, mutluluğunu belirleyen şey, ruhunun düzenidir (Jaeger, 1944: 

348) ve bu düzeni sağlamak insanın elindedir. Ruhu olması gereken durumdaysa, o 

kişi erdemli, iyi ve mutludur (Copleston, 1995: 83). Bu durumda, ruhunu düzenleyen 

kişi, kendi iyiliğini, mutluluğunu ve kaderini kendi elleriyle çizmiş olur.  
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Ruhun olması gereken durumda olması, doğasına uygun durumda olması 

demektir; “bir insan için en iyi şey, kendine en uygun olan şeydir. En iyi şey, 

kendimize özgü olanı bulmaktır” (Devlet, 586e). Ruhun doğası ise düzenden başkası 

değildir. Düzensiz bir ruhun doğal durumunda olduğundan söz edilemez. O halde, 

herhangi bir şeyin erdemi, onun payına düşen düzenin sonucudur. Her şey gibi ruhun 

erdemi ve iyiliği de düzeninden gelir (Gorgias, 506d-507a). Düzen şeylerin asıl 

doğaları olduğuna göre, iyilik ve erdem şeylerin doğal durumlarında olmalarıdır.  

Platon, mutluluk sorununu, diğer bir deyişle ruhun düzeni sorununu sitenin 

düzeninden ayrı biçimde ele almamıştır. Platon, ideal site düzeninin ahlaki bir 

devrimden geçtiğini, sorunun, ahlaki nosyonların tanımlarıyla ilişkili olduğunu 

keşfetmişti. Ahlaki nosyonların genel geçer tanımlarını, son kertede ruhun düzeniyle 

ilişkilendirerek, sitenin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünün, bireylerin ruhsal 

ve ahlaki düzenlerinden geçtiğini teşhis etmiş oldu. Orphik-Pythagorasçı ruh anlayışı 

bireyin kurtuluşuna (soteria) dayanmaktaydı. Platon, bu öğretiyi benimsemiş, ama 

ruhun kurtuluşunu sitenin bir bütün olarak kurtuluşuyla ilişkilendirmiştir. Böylece 

düzen sorunu, bireyin eğitimi ve ruhunun düzenlenmesi sorununa dönüşmüştür. Bu 

yüzden Platon’un erken dönem eserlerinde sitedeki düzen sorunu yurttaşların 

eğitimiyle ilişkili olarak ele alınmıştır; Lakhes’te, gençlerin yetiştirilmesi öncelikli 

amaç olarak görülmüş (Lakhes, 179a), Euthyphron’da doğru başlangıcın, gençlerin 

yetiştirilmesi olduğu vurgulanmıştır (Euthyphron, 2d).  

Gençlerin ruhlarının eğitim yoluyla, iyi ve mutlu site düzenini sağlayacak 

biçimde düzenlenmesi işi, ruhu iyi ve mutlu kılacak olan erdemin, doğruluğun ve 

adaletin ne olduğu belirlenmeden başarılamazdı. Bu yüzden bireyin ve sitenin düzeni 

sorunu, kaçınılmaz biçimde erdem, doğruluk ve adaletin neliği sorununa dönüşmüş, 

Platon’un ilk eserleri, ahlaki nosyonların geçerli, doğru, kesin, değişmez 

tanımlarını,23 kişinin, davranışlarını düzenlerken gözeteceği ilkeleri bulmaya 

yönelmiştir. Aranan tanım ya da ilkeler devlet düzeniyle ve yasa saygısıyla 

ilişkilidirler. Öyle ki, kişiyi sadece iyi ve mutlu kılmakla kalmayacak, onu ideal site 

düzeninin ideal yurttaşı haline getireceklerdir. Savunma’da Sokrates Meletos’a; 

“Kim öğretecek oğullarına, insana ve yurttaşa özgü erdemi?” (Savunma, 20 b) diye 

                                                 
23 Aristoteles, Metafizik’te, Platon’un, ahlaki nosyonlar için kesin tanımlar oluşturma eğilimini, hocası 
Sokrates’in etkisine bağlamaktadır (Metafizik, 987 b-1). 
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sorarken, aranan erdemin, bir yurttaşlık erdemi olduğunu vurgulamıştır. “Gençleri 

daha iyi kılan kimdir?” sorusunaysa, “yasalar” yanıtını alır. Sokrates yanıta itiraz 

etmez ama sorusunu; “yasaları önceden koyup gençleri daha iyi kılan kim?” 

şeklinde değiştirir (Savunma, 24 d-e). Öyleyse sorun, sadece bireyi iyi kılmak değil, 

aynı zamanda yasayı iyi kılmak sorunudur. Gençleri iyi kılmak, iyi yasalarla 

başarılabilir. Kriton diyalogunda Sokrates, kendisine hapisten kaçmasını teklif eden 

Kriton’a şöyle seslenir; 

  

tut ki kaçacağımız sırada yasalar ve devlet karşımıza dikilip şu 
soruyu soruyorlar bize: söyle bize Sokrates, ne yapmak istiyorsun? 
Denediğin işin... bizi, yasaları ve bütün devleti yok etmekten başka hedefi 
var mı? Verilen hükümlerin gücü olmaz, kişiler onlara uymaz, onları yok 
ederse, bir devletin devrilmeyip yaşamaya devam edeceğini mi sanıyorsun? 
(Kriton, 50a-b). 

  

Anlaşıldığı üzere, kişinin davranışlarını dayandıracağı ilke, site düzenini ve 

yasayı gözetmelidir. Bilgelik (sophia), cesaret (andreia), doğruluk (aletheia), adalet 

(dikaiosyne) ve erdem (arete), site düzeniyle ve yasa saygısıyla ilişkilidirler; 

 

yasaları ve yurdunu yok edebilecek bir işe kalkışırken ve üstelik 
gerçekten erdemli biri olduğun halde, doğru bir şey yaptığını mı ileri 
süreceksin... bütün bunları doğruluk böyle istediği için yapmak, 
görevinden ayrılmamak, kaçmamak, savaştan mahkemeye kadar her yerde 
devlet ve yurdun buyurduğunu yapmak ya da bu buyruğu yasaların izin 
verdiği yollarla değiştirmek gerektiğini bilmiyorsan, nerede kalır 
bilgeliğin? (Kriton, 51a).   

 

Savunma’da da doğruluk, yasaya uymakla ilişkilendirilir; “Yargıç, doğruluğu 

bir bağış gibi vermek için değil, doğru olarak karar vermek için bulunuyor orada. 

Görevi, kendi dileğine değil, yasalara göre yargılamaktır” (Savunma, 35c). Bilgelik 

ve erdem, devlet için çalışmak esasına dayandırılır; “herkesin kendini düşünmekten 

önce erdemi, bilgeliği araması gerektiğini, devletin sırtından geçinmeden önce 

devlete bakması gerektiğini benimsetmeye çalıştım” (Savunma, 36c).  Sonuçta insanı 

iyi ve mutlu kılacak olan erdemin, aynı zamanda onu ideal yurttaş haline getireceği, 

aranan davranış ve düzen ilkesinin, site düzenini de gözettiği açıktır. Platon’un 

düzen anlayışı, sitenin bütününün mutlu kılınması amacına yönelmiştir; “biz 

devletimizi bütün topluma birden mutluluk sağlasın diye kuruyoruz… bütün 
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yurttaşlara mutluluk sağlayacak bir devlet düşünüyoruz. Yoksa yurttan bazı kişileri 

seçip onları mutlu kılacak değiliz. Yurt, baştan başa mutlu olacak” (Devlet, 420c). O 

halde, ruhun kendi doğasına uygun biçimde düzenlenmesi yeterli değildir; farklı 

insanların, sitede doğalarına uygun konumlar edinmeleri de sağlanmalıdır. Platon, 

asker sınıfa fazlaca yüklendiği, bunun onları mutsuz kılabileceği yolundaki 

eleştirileri şu örnekle yanıtlamıştır; “heykeli güzel boyamak için, gözü göz olmaktan 

çıkarmak mı gerek? Sen heykelin her yerine en yakışan rengi koymaya, heykelin 

bütünüyle güzel olmasına bak. Koruyucular için de, onları koruyucu olmaktan 

çıkaracak bir mutluluk istemez” (Devlet, 420d). Bu alıntı ışığında Platon’un düzen 

anlayışı şöyle özetlenebilir; düzen şeylerin doğasıdır ve her şey evren düzeni içinde 

doğal bir konuma sahiptir. İnsan, doğal düzenini ve evren düzenindeki doğal 

konumunu bulmadan iyi ve mutlu olamaz.  

  Ruhun düzeni bahsini ilerletebilmek için erdem, doğruluk ve adalet bahsini 

biraz daha açmak gerekir. İnsanın doğal olarak mutluluğu arzuladığı, bunun da iyi 

olmakla mümkün olduğu, insanı iyi kılacak olan şeyinse erdem, doğruluk ve adalet 

olduğu kabul edilmekle birlikte, sıra erdemin, doğruluğun ve adaletin ne olduğunu 

belirlemeye geldiğinde görüş ayrılıkları ortaya çıkmakta, Platon’un muhataplarıyla 

arasındaki tartışma da, büyük ölçüde buradan kaynaklanmaktadır. Sofistler ve 

Sokrates, diyalogların birçok yerinde mutluluğu, iyiliği, erdemi ve doğruluğu 

karşılıklı olarak tanımlarlar ve bu tanımlar iki taraf arasındaki yaklaşım 

farklılıklarını gözler önüne serer. Sofistlerden Kallikles, insana iyilik ve mutluluk 

sağlayan şeyin, kişinin istediği her şeyi yapabilme gücüne sahip olması olduğunu 

(Gorgias, 470a), Menon, erdemin insanlara hükmetme yeteneğinden başka bir şey 

olmadığını (Menon, 73d), Trashymakhos ise, güçlünün işine gelenin doğru olduğunu 

(Devlet, 338c) savunur. Sofistler için, örneğin güçlü bir kralın mutsuz olabileceğini 

düşünmek saçmadır. Gorgias diyalogunda Sokrates, kral Arkhelaos’un mutlu bir 

adam olmayabileceğini, çünkü mutluluğun güce ya da krallığa değil, bilgiye 

(paideia) ve doğruluğa (dikaiosyne) bağlı olduğunu söylediğinde, Polos; “büyük bir 

kralın bile mutlu olup olmadığını söyleyemem mi diyeceksin?” diye sorar (Gorgias, 

470e). Erdemi, doğruluğu ve adaleti güçle ilişkilendiren bu tavır, mutluluk ve 

iyiliğin hazla (hedone) sağlanacağı varsayımıyla pekiştirilmiştir; “Philebos diyor ki, 

bütün canlı varlıklar için iyi (agathon), sevinçten (khairein), hazdan (hedone), 
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eğlenceden (terpsis) ve bu çeşit şeylerden ibarettir” (Philebos, 11b). Böylece 

Sofistlere göre mutlu hayat, güçlünün gücünü dilediğince uyguladığı, mümkün olan 

en yüksek hazları elde ettiği bir hayattır ve iyilik, her şeyden önce sağlık, zenginlik 

ve mevkidir (Menon, 78c). 

Platon, Sofistlere alternatif olarak kendi iyi anlayışını açık biçimde ilk kez 

Gorgias diyalogunda ortaya koymuştur. Diyalogda Kallikles ve Sokrates, en iyi 

olanın başkalarına hükmetmesi gerektiği fikrinde anlaşır, ama en iyinin kim olduğu 

konusunda ayrılırlar; Kallikles’in değerlendirmeleri değişkendir; “önce en iyi, en 

üstün olan en güçlüdür dedin; sonra en bilgili olandır dedin, şimdi de ortaya başka 

bir görüş atıyorsun; en üstün, en iyi olan, en cesur olanmış” (Gorgias, 491 b). 

Sokrates ise bir şeyin iyi olmasını, düzenli olmasına bağlar;  

 

          sanatçı kurallara uygun, düzgün bir bütün kurabilmek için, her şeyi 
düzene (kosmou) sokmak, bir parçayı öteki parçayla uyumlu kılmak 
zorundadır. Bütün sanatçılar için olduğu gibi, bedene düzen ve düzgünlük 
veren (kosmousi toi to soma) beden eğitimcileriyle hekimler için de 
böyledir... Öyleyse, eğer bir evde düzenlilik ve düzen (takseos ara kai 
kosmou) varsa o ev iyidir, yoksa o ev kötüdür (Gorgias, 504 a).  

 

Aynı kural insan ruhuna da uyarlanır; “Ruh için ne dersin? Düzensiz bir ruh 

mu, yoksa düzenli ve uyumlu (takseos te kai kosmou) bir ruh mu iyidir? (ikincisi)” 

(Gorgias, 504 b). Diyalogda ruhun düzeniyle ilgili temel soru şudur; “bedene düzen 

ve uyumluluk veren etkiye sağlık, güçlülük denmektedir. Peki ruha düzen ve 

uyumluluk veren etki nedir?” (Gorgias, 504 c). Sokrates’in soruya verdiği yanıt, 

ruhun düzeni sorununu, bir kez daha site düzeniyle ilişkilendirir; “ruhun davranış 

düzenine ve düzgünlüğüne (psykhes taksesi kai kosmosesi) yasalara uygunluk 

(nomimon) ve yasa (nomos) denir.” Böylece, Gorgias diyaloguyla birlikte iyilik ve 

mutluluk sorunu, ruhun iç düzeninin sağlanması sorununa dönüşmüş, insanın doğru 

(aletheia), adil (dikaiosyne) ve ölçülü (sophrosyne) olabilmesi için, ruhunu yasaya 

uygun olarak düzenlemesi gerektiği ortaya konmuştur (Gorgias 504 d). Bu düşünce 

diyalogda en açık ifadelerle dile getirilmiştir;   

 

bizim iyi (agaton) olmamız, bütün iyi şeylerin iyi olması, bizde ve 
onlarda birtakım erdemlerin (arete) bulunmasındandır... bedenin ya da 
ruhun, bir aracın, ya da yaratığın erdemi talihin verdiği bir şey değildir; 
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onların payına düşen doğruluğun, düzenin sonucudur. Öyleyse herhangi bir 
şeyi iyi yapan, o şeyde kendine özgü bir düzen bulunmasıdır... Bu nedenle 
kendine uygun bir düzeni olan ruh, kendine uygun bir düzeni olmayan 
ruhtan daha iyidir... (Gorgias, 506c-d-e). 

 

Devlet’teki şu bölüm, erdemin, doğruluğun ve ahlaklılığın, ruhun düzeniyle 

ilişkisini daha açık biçimde ortaya koyar; 

 

doğruluk... ruhun hiçbir kesiminin diğerine özgü işler görmesine, 
hakkı olmadığı halde birbirinin işine karışmasına izin vermez; ister ki, 
insan, gerçek anlamıyla kendi evinin işlerini güzelce düzene koysun, 
kendisine hakim olsun, kendi içine düzen versin... ruhunun üç kesimi 
arasında tam bir uyum kursun, bunları birbirine bağlayarak kendisini 
çoklukken birlik haline getirsin, ölçülü, uyumlu kılsın (Devlet, 443d-e). 

 

Platon burada; “kendini bil” ilkesini “ruhun üç kesimi arasındaki uyum” ile 

açıklamış ve yeni bir ölçülülük yorumu ortaya koymuştur. Erdem, adalet, doğruluk, 

iyilik, site düzeni ve ahlak, bundan böyle ruhun düzenine odaklanmıştır. Ruhun 

düzeni, ölçülülüğü (sophrosyne), ölçülülük iyiliği, iyilik mutluluğu sağlayacaktır 

“daha da ileri gidiyorum, diyorum ki, mutlu olmak isteyen ölçülülüğü aramalı, 

uygulamalı, ölçüsüzlükten kaçabildiğince kaçmalı” (Gorgias, 507d). Adalet de 

(dikaiosyne) yine ruhun düzeniyle ilişkilidir. Adalet, ruhtaki ve sitedeki düzenlilikten 

(eukosmia), iyi düzenlemeden (eutaxia), yapının bütünündeki uyumdan (harmonia) 

başka bir şey değildir (Versenyi, 1988: 133). Adalet, ister birey, ister toplum olsun 

herhangi bir yapının, işlerini tam anlamıyla yerine getirmesi, doğası gereği kendisine 

en uygun işi görmesidir (Devlet, 443a-e). Erdem (arete) ise herhangi bir şeyin, 

herhangi bir alandaki yetkinliğine karşılık gelen bir durumdur. Kendisine uygun işi 

yapana, kendisine özgü işlevi yerine getirene, kendi amacına ya da iyisine ulaşana 

erdemli denir. Yani erdem, şeylerin doğasına, amacına, ereğine uygun olarak 

teleolojik (ereksel) biçimde tanımlanmıştır. İnsana özgü erdemi tanımlamak isteyen 

kişi, insani varoluşun amacını, iyisini aramalıdır. İnsan için iyi olanın mutluluk 

olduğu, bunun da ruhun düzeniyle mümkün olduğu belirtilmişti. O halde iyilik, 

mutluluk, adalet ve erdem ruhun düzenine ilişkin kavramlardır. 

Kişi iç düzenini sağladığında Tanrılarla ve evrenle de uyumlu olacak, evren 

düzenindeki yerini alacaktır. Platon, bu bütünlüğü şöyle ifade etmiştir;  
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herkesin amacı bu olmalı; herkes kendisinin ve devletin gücüyle bu 
amaca yönelmeli; doğrulukla, ölçüyle davranarak mutlu olmalı, başıboş 
tutkulardan ötürü acı çekmemeli, sonu gelmez isteklerini doyurmak için 
haydutça yaşamamalı. Yoksa, insanın da, tanrının da dostu olmaz öylesi, 
çünkü kaynaşma yeteneği yoktur onda (koinonein gar adynatos); kaynaşma 
yeteneği olmayınca da dostluk olmaz. Filozoflar diyorlar ki, dostluk 
(philian), düzen (kosmioteta), ölçülülük (sophrosyne), yerle ve gökle, 
tanrıyla ve insanla sıkı bağlıdır (koinonian synokhein); işte evrene bu 
yüzden kozmos ya da düzen (kosmon kalousin) derler, düzensizlik 
karışıklık (akosmian oude akalosian) demezler (Gorgias, 507e-508a).  
 
 
Yukarıdaki alıntı Phaidon’da geçen; “şunun sağlam olduğuna inanıyorum ki 

tanrılar bizim gözeticimiz, biz de tanrıların parçası ya da malıyız (ktema)24(Phaidon, 

63 b) ifadesiyle paraleldir. Bu bütün-parça ilişkisi, “değişmez olan” ile “görüntü 

kazanmış değişmez olan” ilişkisidir. Kendi bedenselliği içinde insan varlığı olan 

parçanın, “parçası olduğu” ya da pay aldığı idealar karşısında borçlu kalması 

anlamında, bu uyum bir süreklilik gösterir. Bütün-parça ilişkisi, içinde kurulmuş 

olduğu hiyerarşik düzeni gözeterek işler (Başaran, 2005: 68). Ruhun evren 

düzenindeki, tanrılar ve idealar karışsındaki durumu, bu parça-bütün ilişkisiyle 

ilgilidir. Ruh görünür dünyaya değil, görünmez aşkın alana ait bir yapıdır ve onunla 

benzerlik (suggenes) gösterir. Bu benzerlik sayesindedir ki o, hakikatle ilişki 

kurabilir, onun bilgisini edinebilir, ilkelerin, hakikatlerin düzeniyle dünyevi düzen 

arasında aracı olabilir. Philebos’ta, insanda bir ruh bulunuyor olması, evrenin 

bütününü kuşatan bir evren ruhu (psykhe tou panton) bulunduğuna kanıt olarak 

gösterilmiştir (Philebos, 30 a). Evrenin ve insanın ruhluluğu sayesindedir ki, insan 

ruhunu düzenleyip iyi ve erdemli olduğunda evren düzeniyle uyumlu yaşayabilir. Bu 

imkan, ruh düzeni için geçerli olan esasların evren düzeninin dayandığı esaslarla 

akrabalığına dayanır.   

Peki ruhu kendi kendisiyle, siteyle ve evren düzeniyle uyumlu kılacak olan 

bu iç düzen nasıl bir şeydir, nasıl sağlanacaktır? Bu soruyu iki yönden incelemek 

mümkündür. Birincisi, ruhu oluşturan parçaların düzeniyle, ikincisi ise ölçülü hayatı 

sağlayacak olan ruhsal durumla, yani hazların, acıların, zihinsel yetilerin ve ruhun 

diğer etkinliklerinin düzenle bir araya geldikleri ideal hayat düzeniyle ilişkilidir. 

                                                 
24 Ktema sözcüğü, taşınabilir tüm şeylerin yanı sıra köleleri ifade etmekte de kullanılmaktaydı (bkz. 
Yardımlı, Phaidon çevirisine dipnot, 1997: 44).  
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3. 3. RUHUN PARÇALI DOĞASI VE İÇ DÜZENİ  

 

İdeal hayat düzenini belirlemeden önce, ruhun unsurlarının, parçalarının 

düzenini, yani ruhun iç düzenini incelemekte yarar var, çünkü ideal hayat düzeninin 

tesisi, ruhun iç düzeninin sağlanmış olması şartına bağlıdır. Ruhun iç düzeni ifadesi, 

onun çeşitli unsurlardan, parçalardan meydana geldiğini, bu parçaların birbirleriyle 

doğru ilişki içinde bulunmaları gerektiğini ima eder. Platon, eserlerinde “parçaların 

doğru düzenini belirleyen uyumlu bütün” anlayışına sıkça başvurmuş, ruhun 

düzenini de bu doğrultuda ele almış, insan ruhunu, siteyi ve kosmosu organik bir 

bütünün parçaları olarak düşünmüştür (Murdoch, 1991: 30). 

  Ruhun ölümsüzlüğü ve ruh göçü öğretilerini konu edinen Phaidon’da, ruhun 

parçalı bir yapı sergilediğine ilişkin bir ifadeye rastlanmaz. Bilakis, Sokrates, 

Kebes’in, ölümden sonra ruhun dağılıp gideceğine ilişkin korkusunu haksız 

çıkarmak için, doğada bileşik durumda bulunan şeylerin, birleştikleri yolla 

dağılmalarının mümkün olduğunu, ama değişmeyen şeylerin bileşik 

olamayacaklarını, dolayısıyla hiçbir zaman çözünüp dağılamayacaklarını savunur. 

Ruh değişmez bir varlık olduğu için bileşik yapıda olamaz ve dağılıp gitmez 

(Phaidon, 78c-79b). Sokrates, muhataplarına ruhun dağılmazlığını kanıtlarken, 

ruhun kendinde varlıklarla (auto kath auto) benzerliğini (suggenes) vurgular; 

“Konuştuklarımızdan şu sonuca varılır, ruh en çok tanrılık olana, ölümlü olmayana, 

yalın olana, dağılmayana, her zaman aynı kalana benzer” (Phaidon, 78 d-80b).25  

Diyalogda Pythagorasçıların, ruhu bedenin uyumu (harmonia) olarak gören 

anlayışları da reddedilir; ruh bedenin uyumu olsaydı, bir bedenin ötekinden daha 

ruhlu olmasından söz edilebilirdi. Çünkü uyumun artması, azalması mümkündür, 

                                                 
25 Platon’un, ruhun değişmez özlere benzediği için dağılamayacağını kanıtlarken kullandığı akıl 
yürütme, Sokratik diyaloglarda sıklıkla başvurduğu, özne ve yüklemin orta terimle birleştirilmesi ya 
da yargının, orta terim vasıtasıyla çürütülmesi kuralına uygun ilerler; kanıtlanması gereken yargı, “ruh 
dağılmaz” ifadesidir. Akıl yürütme şöyle işler; dağılıp giden şeyler bileşik yapıda olanlardır (tersi: 
dağılmaz şeyler bileşik yapıda değildirler), değişmez yapıdaki şeyler bileşik yapıda değildirler (tersi: 
değişken yapıdaki şeyler bileşik yapıdadırlar), o halde değişmez yapıdaki şeyler dağılıp gitmezler 
(tersi: değişken yapıdakiler dağılırlar). Kendinde şeyler (özler) değişmez yapıdadırlar (tersi: duyusal 
görünümler değişken yapıdadırlar), o halde kendinde şeyler (özler), dağılıp gitmezler (tersi: duyusal 
görünümler dağılıp giderler), ruh kendinde şeylere benzer (tersi: beden duyusal görünümlere benzer), 
dolayısıyla ruh değişmez yapıdadır, dağılıp gitmez (tersi: beden değişken yapıdadır ve dağılıp gider).      
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oysa hiçbir ruh, bir diğerinden daha az ya da daha çok ruh değildir (Phaidon, 93 b-d).  

Phaedrus ve Devlet’te, Phaidon’daki ruh anlayışından uzaklaşılmış, 

parçalardan oluşan bir ruh anlayışı geliştirilmiştir.26 Bu farklılaşmanın muhtemel 

nedenlerinden biri, Phaidon’daki ruh anlayışının epistemolojik bir amaca dayanması, 

Phaedrus ve Devlet’teki parçalı ruh öğretisininse, ahlaki-toplumsal amaçlarla 

oluşturulmuş olmasıdır (Peters, 1967: 170). Kimi yorumcularsa, Platon’un, ruhtaki 

içsel çatışma olgusundan ötürü ruhun parçalı olduğunu ileri sürdüğünü savunurlar 

(Copleston, 1995: 77). Euripides’te önemli bir yeri olan, insanın ruhsal çatışkıları 

olgusu, Platon tarafından, ruhun parçaları arasındaki çatışmayla açıklanmaya 

çalışılmıştır. Diğer yandan Platon, Devlet’te, ölçülülüğün bir tür düzen olduğunu, 

zevklere ve tutkulara hakim olmak anlamına geldiğini, “kendine hakim olmak” 

deyiminden anlaşılması gerekenin bu olduğunu savunurken, kendine hakim olanın, 

aynı zamanda kendisinin kölesi olacağı biçimindeki Sofistik paradoksa değinir 

(Devlet, 430 e). Ruh, yekpare bir bütün olarak ele alınsaydı bu eleştiri yerinde olurdu. 

Ama Platon, ruhun parçalı bir yapı sergilediğini savunarak, söz konusu hakimiyeti, 

insanın ruhundaki iyi yanın kötü yana üstünlüğü olarak tanımlamış, söz konusu 

paradoksu aşmıştır (Devlet, 431 a). 

Devlet’te, Yunan düşüncesinde belki ilk kez çelişmezlik ilkesinin ortaya 

konduğu bölüm,27 ruhun neden parçalı bir yapı olarak görüldüğünü anlamak 

bakımından önemlidir; “aynı varlık, aynı parçasında, aynı şeyle ilişkili olarak, aynı 

anda birbirine karşıt eylemler yapamaz ya da böyle eylemlere uğrayamaz. Öyle ki, 

onda böyle karşıt haller görürsek, ortada bir değil, birden çok varlık bulunduğunu 

anlayacağız” (Devlet, 436 b-c). Bu ilkeye göre, susamış kişinin ruhu, susuz olduğu 

sürece içmekten başka bir şey istemeyecektir. Ama susamış bir ruhu, bir başka şey 

içmekten alıkoyabilir. Bu durumda aynı ruh hem suya koşar hem ondan geri durur. 

Aynı varlığın, aynı parçasıyla, aynı anda karşıt davranışlarda bulunamayacağı kuralı 

gereğince, bu durum imkansızdır. Aynı ruhun hem su isteyip hem ondan uzak 

durması mümkün olamayacağı için suya yönelen ve sudan uzaklaşan güçlerin ruhun 

                                                 
26 Yine de, Platon’un Phaidon’u yazdığı tarihlerde parçalı ruh tezini geliştirmiş olduğunu düşündüren 
kimi bölümler göz ardı edilmemelidir. Örneğin Phaidon’dan önce yazıldığı iddia edilen Gorgias’ta, 
ruhun parçalardan oluştuğunu ima eden şöyle bir bölüm geçer; “...isteklerin barındığı yeri, ruhun o 
ölçüsüz ve arsız parçasını, doymak nedir bilmediği için...” (Gorgias, 493 b). 
27 Bkz. Demirhan’ın, Devlet çevirisine düştüğü 82 numaralı dipnot (Demirhan, 1973: 419).  
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ayrı parçaları olduğu kabul edilmelidir (Devlet, 439 b-c). Kişinin kendisinin efendisi 

olması, ruhun iç parçalarından birinin ötekine egemenliğidir.     

Phaedrus ve Devlet, ruhun parçaları bahsinde birbirine paralel bölümler 

içerirler. Phaedrus’ta, ruhun ne olduğunun gösterilebilmesi için tanrısal bir bilgiye 

gereksinileceği ama ruhun neye benzediğinin “tasarlanabileceği” (Phaedrus, 246 a) 

söylenir ve bunun için, biri siyah, diğeri beyaz iki kanatlı attan oluşan at arabası 

benzetmesine başvurulur;  

 

ruhun, kanatlı atlarla arabacının bir araya gelmesinden doğan bir 
kuvvete benzediğini tasarlayalım. Tanrıların atları ve arabacıları hep iyidir; 
halbuki öteki varlıklarınkiler hep aynı değerde olmayan soylardandır. İlkin 
kendimizi ele alalım: Bir kere arabacı bir çift atı idare ediyor. Sonra bu 
atlardan biri güzel, iyi ve pek üstün bir soydan olduğu halde, öteki pek kötü 
bir soydandır ve birinciye her bakımdan karşıttır28 (Phaedrus, 246 b).  
 

Buradaki sürücü ruhun akıllı parçasını, beyaz at öfkenin yeri olan kalbi, siyah 

at iştahların, tutkuların kaynağı olan mide ve diyaframı temsil etmektedir. İnsanlar 

ve Tanrılar, arabalarıyla gök ötesi aleme (hyperouranios topos), hakikat alemine 

seyahat ederler. Platon, bu benzetmeyi hem tanrılara hem insanlara uyarlamış, 

insanlarla tanrılar arasındaki farkı, arabaların idaresindeki beceri düzeyine 

bağlamıştır;  

 

daima dengeli olan tanrı arabalarının idaresi kolaydır, istenilen yere 
kolayca tırmanırlar. Halbuki artlarından gelenler oralara zahmetle tırmanır. 
Çünkü soyu bozuk olan atlar sendeler ve sürücüleri iyi eğitmemişse, gemi 
azıya alıp arabayı dünyaya doğru sürüklemeye başlarlar (Phaedrus, 247 c).  
 

Bütün ruhlar, göğün en yüksek noktasına vararak oradan dışarıya çıkarlar ve 

göğün ötesindeki hakikat alemini temaşa ederler. Renksiz, şekilsiz, varlığıyla 

yokluğu belirsiz, sadece aklın görebileceği bu gerçekler, onları temaşa edenlerin 

ruhlarını besleyip kanatlarını güçlendirir. Tanrıların ardından gidip gerçekleri kısmen 

                                                 
28 Eserin devamında iki atın şekli nitelikleri şu şekilde verilmektedir; “Bu iki attan birincisi alımlıdır, 
sülün gibidir, boynu dik, burnu hafifçe yumuktur; kır renkli, kara gözlüdür; herkes tarafından 
beğenilmeye düşkündür ama ölçüyü, edebi aşarak değil. Doğru kanaate dost olduğu için onu 
yürütmek için kamçılamaya gerek yoktur: biraz gayretlendirmek yahut bir çift söz söylemek yeter. 
İkincisi ise eğri büğrü, hantal, derme çatma bir şeydir. Kalın boyunlu, dar göğüslü, yassı suratlıdır. 
Rengi yağız, gözleri çakırdır. Çok hırçındır, kırıp dökmeye, kendini göstermeye pek düşkündür. İri 
kıllara bürünmüş kulakları sağırdır, ucu sivri kamçının sesini bile zor duyar” (Phaedrus, 253 d-e).   
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de olsa gören ruhlar, sonraki sefere kadar esen kalır ve gerçekleri en çok görmüş 

olanlar, filozofların ya da Musaların dostu olan insanların tohumlarında yerleşerek 

dünyaya dönerler (Phaedrus, 247c-248d).  

Bu mitik tabloda insanlarla tanrıların, hakikat alanına giden seferin yolcuları 

olarak resmedilmeleri, tanrıların, ideaların bilgisini edinmek yolunda insanlara birer 

örnek olarak sunulduklarını düşündürmektedir. İnsanlar da Tanrılar gibi ölümsüz 

(athanaton) bir ruha sahiptirler ve onların ruhları da tıpkı insanlarınki gibi kanatlı 

atlardan ve arabacıdan oluşur. Onlar da tıpkı insanlar gibi, göğün ötesindeki 

gerçekleri temaşa ederek beslenirler. Platon’un tanrıları, insanlara örneklik eden, 

onlara model oluşturan aşkın varlıklardır. İnsanlarla tanrılar arasındaki benzerliğe 

ilişkin vurgu, Tanrıların insanlar için örnek olma vasıflarını pekiştirir (Phaidros, 252 

e-253 d). İnsan tanrılara ne kadar benzerse ruhu o denli düzenli olur. Phaedrus’taki 

benzetmenin felsefi arka planını anlayabilmek için Devlet’teki ruh bölümlemesini 

incelemek gerekir. Burada da ruhun yapısı bir benzetmeyle açıklanır. Benzetmeye 

göre ruh, bir canavardan, bir aslandan ve bir insandan oluşan üç parçalı bir yapıdır. 

Sürekli haz peşinde koşan canavar parçayı beslemek ruhun düzensizleşmesine, 

kötüleşmesine yol açacağı için, ruhtaki insan parçayı beslemek gerekir. O, ötekiler 

için uygun besinleri sağlayacak, onları terbiye edecektir (Devlet, 588c-589e). 

Phaedrus’ta sürücü olarak resmedilen ruhun akıllı parçası, burada insan olarak, iyi 

huylu at, insana yardımcı olan aslan olarak, kötü at ise canavar olarak resmedilmiştir. 

Ruh, bu benzetmeye uygun olarak, üç parçalı bir yapı sergiler; akıl (to logistikon), 

yürekli-atılgan parça (to tumoeides), iştah duyan, arzulayan parça (to epitymetikon) 

(Devlet, 439c-440e). İştah duyan ve arzulayan parça, her tür hazzın ve acının 

doğduğu yerdir ve diyaframa karşılık gelir. Kendisini büyük ölçüde öfkeyle ve 

atılganlıkla dışa vuran yürekli parça kalbe tekabül eder ve aklın buyruklarına uygun 

davranmaya eğilimlidir (Devlet, 441 e). Bu izahlar doğrultusunda düşünüldüğünde 

yürekli ve atılgan parça, Phaedrus’ta resmedilen iyi huylu beyaz ata, bedensel haz ve 

acılarla ilişkilendirilen iştah ve itki bölümü, Phaedrus’taki huysuz kara ata, kafada 

konumlanan akıl parçasıysa arabacıya karşılık gelir. Bu en yüksek parça (logistikon), 

Phaidon’daki ruhun tüm işlevlerini üstlenmiştir ve bedensel işlevleri üstlenen diğer 

parçalardan farklı olarak ölümsüzdür (Devlet, 611 b; Timaios 69 c-d; Devlet Adamı, 

309 a-c). Platon, ruhtaki bu parçaların kendi sınırları içinde kalmaları ve 
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birbirlerinin hakkını yememeleri durumunda doğruluk ve adaletin gerçekleşeceğini 

savunur. Her parça, doğasına uygun durumda olmalıdır. Akıllı parça doğası gereği 

hükmeder ve diğer parçalar doğaları gereği ona boyun eğerler. Hazların ya da 

arzuların peşinden giden parça aklın emrine girerse, kendine özgü zevkleri tadabilir, 

girmezse kendine özgü zevki bulamaz ve doğasına aykırı bir durumda olduğu için 

diğer parçaları düzensizliğe sürükler. Akıldan en çok ayrılan, yasadan ve düzenden 

de o ölçüde ayrılır (Devlet, 586e-587a) çünkü düzen, doğası gereği buyurgan olan 

parçanın emrine girmektir. Yeryüzündeki her şey için, tanrısal ve bilge bir varlığın 

buyruğu altına girmek yararlı ve kazançlıdır (Devlet, 590d). Çünkü her şeye sınırını, 

doğasını bildiren, her şeyi en uygun biçimde düzenleyen güç akıldır; 

 

Öfkenin, korkunun, hazzın, acının, kıskançlıkların ve tutkunun 
ruhtaki egemenliğine adaletsizlik (adikian) diyorum. Öte yandan, bir 
devletin ya da birtakım bireylerin en iyiyi hedefledikleri yerde “en iyi” 
diye düşünülen şey eğer ruhlara egemen olup her insana çeki düzen 
veriyorsa … bu şekilde yapılan her hareketin ve insanda bu ilkeye boyun 
eğen öğenin adil (dikaion) olduğunu söylemeliyiz (Yasalar, 864a).  

 

Bir yandan ruhun ölümsüz olduğunu ve dağılmayacağını, diğer yandan onun 

parçalı bir yapı sergilediğini iddia etmek çelişik değil midir? Bu sorunun yanıtı, 

Platon’un, ruhun parçalarını ifade etmekte kullandığı meros sözcüğüyle ilişkilidir. 

Bu sözcük, ruhun uzamda yer kapladığı anlamını vermez. Çünkü Platon, Devlet’te 

aynı sözcüğü eidos (biçim) sözcüğüyle ilişkilendirmiştir. Platon’un söz konusu üç 

parçayı, birer eylem tarzı, işlevi, ilkesi olarak değerlendirmiş olması muhtemeldir 

(Copleston, 1995: 76). Diğer bir sorun, parçalardan oluşan bir ruhun ölümden sonra 

bütünlüğünü nasıl koruyacağıdır, ölümsüz parça, ölümle, ölümlü parçalardan 

ayrılmayacak mıdır? 

Devlet’te bu soruya yanıt oluşturan bir bölüm bulunur. Platon burada ruhun 

ölümsüzlüğünü ruhtaki akıl dışı parçalarla açıklamayı dener; her şey, içinde o şeyi 

kötülüğe, dağılmaya götürecek bir şey bulunduğu için dağılır. Duyulur şeyler, maddi 

doğada olmaları nedeniyle bir gün mutlaka dağılıp giderler. Beden de maddi bir 

unsur olarak bu kuraldan muaf değildir. Ama “öyle bir varlık var ki,” der Platon; 

“içinde onu bozan bir kötülük olsun ama bu parça dağıtmasın onu” (Devlet, 609b). 

Platon’a göre bu varlık ruhtur. İnsan ruhunda, onu kötüleştiren eğrilik, ölçüsüzlük, 
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bilgisizlik gibi nice şeyler olduğu halde, bunlar ruhu yok etmezler. İçinde bulunan 

kötülükler nedeniyle yok olup bedeni ruhsuz bırakan herhangi bir ruh yoktur. Oysa 

bedenin kötülükleri, bedeni yok edip ruhu bedensiz bırakır. Ruh kendi kendisini 

bozuluşa sürüklemedikçe, dışarıdan bir şey onu yıkıma sürükleyemez (Devlet, 609c-

610a). Platon bunu parçaların bir arada bulunuş tarzına, yani düzenine bağlamıştır; 

“ruhun asli yapısında değişik, birbirinden ayrı parçalar olacağına inanmayız. Çok 

parçalı bir varlığın sonsuz olması zordur. Elvere ki bu parçalar ruhta gördüğümüz 

gibi pürüzsüz bir bütün kurmuş olsun”(Devlet, 611b).  

Ama Platon sonraki eserlerinde üç parçadan oluşan bir ruhun, matematik bir 

yolla parçalara ayrılabileceğinden söz etmiştir;  “...üç öğeden birleşmiş, matematik 

bir şekilde hem bölünen hem birleştirilen ruh...” (Timaios, 37 a). Bu durum, 

Platon’un, “parçalar ancak birleştikleri yolla ayrılırlar” kabulüne uymaktadır. 

Timaios’ta ruhun, Pythagorasçı anlamda sayısal terkiplerle meydana getirildiği 

anlatılır. Sayısal terkiplerle bir araya getirilen bir yapının, aynı yolla ayrılabileceği 

anlayışı, Platoncu düşünce bakımından tutarlı görünmektedir;  

 

Ruhu şu öğelerle, şöyle meydana getirdi: bölünmez ve her zaman 
aynı kalan tözle, cisimlerde bulunan ve bölünebilen tözü birleştirip bir 
üçüncü ortalama töz meydana getirdi... onu bölünmez tözle cisimlerin 
bölünebilen tözü ortasına koydu. Sonra aynı kalanı öteki cevherin güç 
birleşen özüyle zorla ahenkleştirerek üçünü birleştirip tek bir biçime soktu. 
İlk ikincisini üçüncü ile karıştırıp üçünden birkaç bütün meydana getirince, 
onu uygun düşecek sayıda parçalara ayırdı; bu parçaların her biri aynı 
kalanla, ötekinin ve üçüncü tözün karışımıydı (Timaios 35 a).  

 

Burada Pythagorasçı etkiler açıkça ortadadır ve ruhun gösterdiği ölümsüz 

uyumun sayısal ilişkilere dayandığını düşündürmektedir. Ama bu durum, üç parçalı 

ruhla ilgili bazı soru işaretlerini gidermeye yetmez. Örneğin, ruhun üç parçasının 

bilincin birliğiyle nasıl uzlaştırılabileceği açık değildir. İnsan iradesinin bu tabloda 

nasıl bir konuma sahip olduğu tartışmalıdır. Yunanlılar, irade sözcüğünü karşılayan 

bir sözcüğe sahip değildi (Zeller, 2001: 183) ama Platon’a bir irade düşüncesi 

atfedilecekse, bunun akıl parçasıyla yürek parçası arasında olması muhtemeldir.   
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3. 4. İDEAL HAYAT DÜZENİ VE ÖLÇÜLÜLÜK  

 

Ruhun düzeni sorununun iki yönü olduğu, ilkinin ruhun iç düzeniyle, 

diğerinin ideal hayat düzeniyle ilişkili olduğu belirtilmişti. Ruhun iç düzeni bahsi 

incelenmeye çalışıldı. Şimdi ideal hayat düzeni üzerinde durulacaktır. Platon’un, 

ideal hayat düzenini ifade ederken başvurduğu temel kavram ölçülülüktür 

(sophrosyne). Ruhunu ve hayatını iyi düzenlemiş olan doğru ve adil bir insanın 

durumu, ölçülülük durumudur. Bu konu üzerine kaleme alınmış başlıca eser 

Philebos’tur. Eserde kişiyi iyi ve mutlu kılacak hayatın nasıl elde edileceği 

soruşturulmakta, bu konuda iki öneri dile getirilmektedir; 

 

Philebos diyor ki, bütün canlı varlıklar için iyi (agathon), sevinçten 
(khairein), hazdan (hedone), eğlenceden (terpsis) ve bütün bu çeşit 
şeylerden ibarettir. Ben… diyorum ki… bilgelik (phronein), zeka (noein), 
hafıza (memnesthai) ve aynı özden olan her şey, doğru sanı (doksan te 
orthen), doğru muhakeme (aletheias logismous), bunlardan payı olanlar 
için daha iyi ve daha değerlidir, bunlardan pay almak da, bütün şimdiki ve 
gelecek varlıklar için dünyanın en iyi şeyidir (Philebos, 11 b).  
 

Eserde ne haz, ne de bilgelik, iyiliğin kendisi olarak kabul edilir. Platon’a 

göre iyiliğin özü tamdır, kendine yeterlidir (Philebos, 20d, 22b, 60c, 61a; Devlet, 

387d-e). O halde, eğer haz iyilikse, haz hayatının hazdan başka şeye ihtiyaç 

duymaması gerekir. Oysa zeka, hafıza, bilgi ve doğru sanı olmaksızın, kişi, haz 

duyup duymadığını bile anlayamayacaktır (Philebos, 20e-21b). Zeka, bilgelik ve 

doğru sanıdan payı olan, ama hiç haz ya da acı duymayan bir insanın hayatı da 

istenir hayat değildir. Öyleyse ne haz, ne de bilgelik, doğası gereği kendisine 

yeterlidir, ideal hayatın elde edilebilmesi için, haz ve bilgeliğin ideal oranda bir 

araya gelmesi gerekir (Philebos, 21e-22a). Diyalog, bu ideal karışım sorununa 

odaklanmış, evren düzeni de bu sorun doğrultusunda ele alınmıştır.  

İdeal hayat düzenini sağlayacak olan ruh düzeni, Tanrının evreni meydana 

getirme sürecinin izdüşümüdür. Platon’a göre Tanrı, evrende biri sınırsız-sonsuz 

(apeiron), öbürü sınırlı (peras ekhon) olmak üzere iki unsur meydana getirmiş, 

bunları birbirine karıştırarak üçüncü bir unsur elde etmiştir. İlk iki unsurun birbiriyle 

karıştırılmasının sebebiyse dördüncü unsurdur (Philebos, 23c-d). Örneğin, daha 
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sıcak, daha soğuk denen şeylerde sınır yoktur; daha sıcak ya da daha soğuk hep 

derecelidir, daima artar, halbuki bir sınırı olan şey, belli miktarda sıcak ve soğuktur. 

Platon, daha az, daha çok gibi hallere gelebilen her şeyi sonsuzlar sınıfına katmış29 

(Philebos, 24b-c), bu sonsuzlar sınıfına karşılık, sayı, ölçü gibi kavramlardan oluşan 

bir sonlular sınıfı belirlemiştir (Philebos, 25b). Bu iki zıt unsuru bir araya getiren, 

bunlar arasında oran ve uyum yaratan şey üçüncü unsurdur. Bu unsur, tiz, pes, hızlı, 

yavaş gibi zıt nitelikli sesleri bir araya getirerek musikiyi oluşturan, soğuğu sıcağı 

oranlayıp ölçü oluşturan, evrende güzel olan her düzeni meydana getiren unsurdur 

(Philebos, 25e-26a). Sağlık ya da uyum gibi şeyler bu kapsamda değerlendirilmiştir 

(Philebos, 31c). Philebos diyalogu bağlamında düşünüldüğünde, Platon’un düzen 

anlayışı, sonsuz olana sınır (peras)30 koymak, ölçü ve değer katmaktır. Ruhtaki 

arzuların dizginlenmesinde, sitedeki aşırılıkların filozof kral tarafından kontrol 

edilmesinde, kaotik maddenin Demiourgos tarafından biçimlendirilmesinde hep bu 

esas geçerlidir. İdeal ölçü hayatı da, evren düzenliyle ilişkilendirilebilir; “senin 

Tanrın, insanların zevk ve iştahlarına sınır tanımamalarının doğurduğu ölçüsüzlüğü 

görüp ortaya sınır gösteren (peras ekhon) yasa31 ve düzeni (nomon kai taksin) 

koymuştur” (Philebos, 26b).   

Bu değerlendirmeler haz-bilgelik uyumuna uyarlandığında, haz sonsuz unsura 

karşılık gelir. Çünkü hazda bir alt-üst sınır yoktur. İnsan ne kadar haz elde ederse 

etsin, her zaman fazlasını arzular. İkinci unsur, tek tek sayı ya da şekil denen 

şeylerdir. Üçüncü unsur ise sayının, yani sonlunun, sonsuz olana uygulandığı ideal 

uyum durumudur. Haz ya da acı, uyum durumunun bozulması ya da yeniden 

sağlanmasıyla ilişkilidirler. Uyum (harmonia) ve düzen, canlının doğasıdır (kata 

physin) ve bu doğa bozulunca acı doğar. Uyum yeniden kurulup doğal hale 

                                                 
29 Platon burada, diyalektik yöntemin birleştirme (sunagoge) faaliyetini işletmektedir; “daha önce, 
birçok çeşitlere ayrılmış olan şeyleri, elimizden geldiği kadar bir araya getirmek ve onlara herhangi 
bir birlik damgası vurmak lazım geldiğini söylemiştik” (Philebos, 25 a). Bu diyalektik süreç, birçok 
sonsuz şeyleri, onlara “daha az-daha çok” olma dediğimiz ortak niteliği (ortak damga) vurarak, bir 
birlik halinde toplamaktadır (Philebos, 26 d). 
30 Bu fikirde Pythagorasçıların etkilerini görmek mümkündür. Pythagorasçılar’a göre peras, 
Anaksimandros’un sınırsız ya da belirsiz olan apeiron’una sınır kazandıran bir ilke ya da yasaydı. 
Örneğin kötülük sınırsızın, iyilikse sınırlının bir özelliğiydi (Ulaş, 2002: 1133). Platon, düzenin, 
sonsuz olan unsurun sınırlanmasıyla mümkün olduğunu, bunun, uyumu, ölçüyü, düzeni, dolayısıyla 
iyiliği, mutluluğu getireceğini söylerken, Pythagorasçılardan etkilenmiş görünmektedir.    
31 Yasa (nomos) sözcüğünün, kökeni itibariyle “sınır belirleme”, “kapalı bir alan içindeki karşılıklı 
sınırları tayin etme” anlamlarına geldiği, tezin birinci bölümünde ifade edilmişti.    
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dönüldüğünde haz meydana gelir (Philebos, 31c-32b). Platon, ruhu bu biçimde 

düzenlemekle, çok eski bir tartışma olan; kişilikten yoksun, bilinçsiz Moira ile, 

kişiliği olan, bilinçli Olimpos tanrıları arasındaki uzlaşmazlığa çözüm önerir gibidir. 

Hesiodos bu karşıtlığı aşmak için Dike’yi Zeus’un istenciyle uyumlu kılmıştı. Platon, 

bilinçli rehberliği ve akli öz denetimi ruhun en yüksek parçası olarak konumlayıp, 

bilinçsiz şiddet, körlük, akıldan yoksunluk ya da arzu gibi kavramları ruhun aşağı 

parçasına atfederek, evrendeki iki unsur arasında uyum sağlamış gibidir. Kör istencin 

ve akli denetimin, insan ruhunda bu şekilde içselleştirilmesi, Moira ile Zeus’un 

uyuşturulmasıdır (Versenyi, 1988: 141). Bu uyum, sınırsız arzuların ölçüye 

kavuşturulması temeline dayanır. Bu düşüncelerde, Platon’un kendisine daima saygı 

duyduğu, akrabası Solon’un32 etkileri sezilir. Solon’un Atina’daki düzenden yana 

başlıca şikayeti, insan arzularındaki ölçüsüzlüktü; “insanların zenginlik hırsı sınır 

tanımaz. Bizden kat kat çok malı olanlar iki kat çoğunu isterler; onları kim 

doyurur?” (Solon, D.1. 71-73), “Ne doymak bilmeyen isteklerinin önüne geçebiliyor 

ne de yiyip içmede yakışan haddi gözetebiliyorlar” (Solon, D.3. 9-11). Bu yüzden 

Solon’un ölçü ahlakı, sınırsız insan arzularına gem vurulması, isteklere ölçü tayin 

edilmesi amacına yönelmişti; “Bütün iyi şeyleri bıkıncaya kadar tatmış olanlar, 

taşkın yüreğinizi yatıştırın, ölçüsüz düşüncelerinize gem vurun” (Solon, D.4. 4-6).  

Platon, Solon’un, insan arzularına ilişkin düşüncelerini haz kavramına genişletmiş, 

hazzın doğasında sonsuzluk olduğunu, aklın hazza, gereken sınırı koyması 

gerektiğini savunmuştur. Philebos’ta geçen; “sınır gösteren yasa ve düzen” ifadesi, 

Platon’un uzak akrabası Solon’un yasa ve adalet anlayışını çağrıştırır;  

 

Yasa saygısı her şeyi düzenler ve uygun kılar, haksızlık edenlerin 
ayaklarına köstek vurur, sertliğin şiddetini azaltır, istekleri gemler, gururu 
kırar, felaketin çiçeklerini daha açarken kurutur, eğri hükümleri doğrultur, 
kendini beğenmişliğe haddini bildirir, ikiliği kaldırır. İnsanların bütün 
uygun ve düzgün işleri ona dayanır” (Solon, D.3. 32-39).  

 

Bu anlamda düşünüldüğünde Philebos, baştan sona bir düzen arayışıdır. 

Zevk, sınırsız olarak tanımlanmış ve iyilik sınırlılıkla özdeşleştirilmiştir (Murdoch, 

1991: 20). Aşırı zevk ve acı, aklın en kötü hastalıklarıdır (Timaios, 86a) ve Tanrı, 
                                                 
32 Bkz; “Solon da sizde büyük saygı görür, çünkü yasalarınızın babasıdır” (Symposium, 209e). 
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tüm şeylerin ölçüsüdür33 (Yasalar, 716 b). Bu son ifade, Protagoras’ın, “insan her 

şeyin ölçüsüdür” ifadesine bir göndermedir ama Tanrısal aklın, evrendeki düzen ve 

ölçünün sebebi olduğu kabulüne dayanır. Platon’a göre, evreni meydana getiren 

şeyin doğası (poiountas physis), neden (aitia) denen şeyden sadece ismiyle ayrılır. 

Öyle ki, neden ile meydana getiren şeyin aynı olduğu söylenebilir (Philebos, 26e). 

Neden olarak meydana getirici Tanrı, ilk üç unsurdan ayrı, dördüncü unsurdur ve bu 

konuya ileride ayrıca değinilecektir. Bu bölüme Platon’un, ideal hayat düzeni 

konusundaki sonuç vargılarıyla devam edilecektir.  

 Platon, yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, acısız hazlarla, karışık hazlar 

arasında ayrım yapmış, ideal hayat düzeninde sadece acısız hazlara yer açmıştır. 

Karışık hazlar, beraberlerinde her seferinde acı getiren hazlardır. Örneğin kaşıntı 

durumunda acı ve haz bir aradadır, susayan insan susuzluktan dolayı acı çeker ama 

susuzluğunu giderme beklentisi haz duymasını sağlar (Philebos, 46a-47b). Platon, 

bazı tragedya temsillerinde halkın hem acı hem haz duymasını da bu duruma örnek 

olarak göstermiştir (Philebos, 47 c-48 a). Sadece tragedyada değil, hayatın her 

alanında hazla acı birbirine karışmıştır (Philebos, 50 b). Platon, karışık hazlara 

yönelik eleştirisi, tragedya sanatını ve gündelik hayat düzenine genişletmiştir.  

Karışık hazların yanı sıra, yokluğuyla acı çekmediğimiz, varlığıysa bize 

acıyla karışık olmayan haz veren hazlar vardır. Örneğin geometrik şekiller, özleri 

bakımından daima güzeldirler ve insanda acısız hazlar uyandırırlar. Bilimlerin 

verdiği hazlar da bu sınıftandır. Bunlar, kendilerinde bir ölçü bulunan (emmetra) 

hazlardır. Platon, katışıksız beyazın çok az parçasının bile, başka renklerle karışmış 

büyük bir beyazdan daha üstün olduğunu, hazzın katışıksız olanının da, ne denli az 

olursa olsun, karışık hazdan daha üstün olacağını savunmuştur (Philebos, 51b-53 b).  

Sorun bir de oluş (genesis) ve varlık (ousian) ilişkisi bakımından ele 

alınmıştır.  Şöyle ki; oluş varlık içindir, varlık oluş için değildir (Philebos, 54 a). 

                                                 
33 Yasalar’da geçen bu ifadede, Solon’un; “bense dövüşen iki düşman safı arasında bir sınır taşı gibi 
çakıldım durdum”(Solon, D.25. 8-9)  ifadesine örtük bir gönderme bulunuyor olabilir. Çünkü Solon, 
çatışan tarafların aşırı isteklerini sınırlarken, Tanrısal yasaların temsilciliğini yapmakta olduğu 
iddiasındaydı; “ne demişsem tanrıların yardımıyla başardım” (Solon, D.23. 21-22). Böylece kendi 
sınırlamacı etkinliğine tanrısal bir nitelik atfetmekte, kötülüklerin er ya da geç tanrılarca 
cezalandırılacağını düşünmekteydi; “Zeus’un intikamı böyle ansızın gelir” (Solon, D.1. 25).  Şimdi 
Platon’un, Tanrıyı tüm şeylerin ölçüsü olarak gösterirken yaptığı şey, savunulan evrensel ve genel-
geçer ilkeler için tanrısal bir zemin oluşturmaktır.   
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Haz, oluşla ilgiliyse ya da bir tür oluşsa, başka bir şey için vardır ve kendine yeterli 

olmadığı için iyilik olarak değerlendirilemez. Çünkü iyilik, özü gereği tam ve 

kendine yeterlidir (Philebos, 60 c). Susuzluk ve açlık gibi ihtiyaçlar olmasaydı 

insanın yaşayamayacağını söyleyenler, mutluluklarını oluştan ibaret görmektedirler34 

(Philebos, 54 e). Susama ve su içme, sonu gelmeyen bir oluş durumudur ve bu 

ihtiyaçlar asla tamamlanamazlar. Bilgi alanları da tıpkı hazlar gibi, katıksızlıkları 

bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır. Platon’a göre matematik (ölçü) içeren bilgi 

alanları (mathemata epistemes), eğitim ve terbiyeye dayalı bilgi alanlarından 

(paideian kai trophen), kesinlik derecesi bakımından üstündürler (Philebos, 55d- 

56c). Hesap ve ölçüye dayalı bilgiler de, müzik gibi daha az kesinlik taşıyanlarla 

mimarlık gibi daha çok kesinlik taşıyanlar olarak ikiye ayrılırlar (Philebos, 56c). 

Kesin hesap ya da ölçülerle iş gören bilgi alanları da, katıksızlıkları bakımından ikiye 

ayrılırlar; geometrideki hesapla, mimarideki hesap farklıdır (Philebos, 56e- 57a). 

Bilgi alanları içinde konusu en açık, en kesin ve güvenilir olanı, varlığın değişmez 

özünü konu edinen diyalektiktir (Philebos, 58a). Doğa araştırmacıları, olmuş ve 

olacak olanı incelerler ama hiçbir değişmez tarafı olmayan duyulur şeylerden, en 

küçük bir değişmez bilgi elde etmek mümkün değildir (Philebos, 59a-b). 

Katışıksızlık (katharon) ve hakikat (aletheia) değişmez şeylerde, sonra da bunlara en 

yakın şeylerde bulunur (Philebos, 59c) bunları konu edinen bilim de diyalektiktir.      

Platon, bu değerlendirmelerin ardından şu sonuçlara varır; mutluluk, iyi bir 

hayat sürmekle mümkündür ve sadece tam ve kendine yeterli bir hayat, iyi hayat 

olabilir. Hafıza, bilgelik, bilgi ve doğru kanaat gibi unsurlarla karışmamış, katışıksız 

bir haz hayatı, kendine yeterli olamaz çünkü insan bu durumda neyden haz 

duyduğunu bilmeyecek, duyduğu hazzı hiçbir şekilde hatırlayamayacak, doğru bir 

kanaate ve bilgiye dayanmadığı için hazzı, doğru bir haz olmayacaktır. İçinde en 

ufak bir haz bulunmayan hayat da yeterli değildir (Philebos, 60d-e). Platon, ideal 

hayat için uygun karışımın ne olduğu sorusunu yanıtlamaya, bilimlerden başlar. 

                                                 
34 Burada Gorgias’a gönderme vardır. Gorgias’ta Sokrates, ölçülü insanın hayatını, sağlam ve dolu 
küplere sahip kişinin durumuyla kıyaslar. Küpleri dolu olduğu ve çatlak içermediği için, bu kişinin 
yeni hazlar peşinde koşması gerekmez. Ölçüsüz insanın küpleriyse çatlaktır, dolmak bilmez (Gorgias, 
493 e). Kallikles buna şöyle itiraz eder; “küpleri dolu adamın artık hiçbir zevki yoktur, küpleri bir kez 
dolduktan sonra neşesi de üzüntüsü de kalmaz... İşin tadı boyuna doldurmaktır” (Gorgias, 494 a). 
Böylece haz hayatı, tamamlanamama ve sürekli oluş durumudur.       
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Geometri gibi tanrısal bilgi alanlarının yanı sıra, kişinin kendi evinin yolunu 

bulabilmesi için, mimarlık gibi bazı daha aşağı düzey bilgi alanlarının da hayata 

katılması gerekmektedir. Müzik, mimarlıktan da aşağı bir kesinlik taşımaktadır ama 

hayatı biraz çekilir kılmak için, o da karışıma katılır. Giderek Platon, bütün bilgi 

alanlarına kapıyı aralar. Çünkü katkısız olan bilgilere sahip olduktan sonra katışık 

bilgileri edinmenin mahzuru yoktur. Sonra ideal hayata hangi hazların dahil 

edileceği meselesine geçilir. Acısız, katışıksız hazlar karışıma alınır ve aklın 

işleyişini sekteye uğratan karışık hazlar reddedilir (Philebos, 62a-63e). Böylece 

ortaya, canlı bir bedeni güzelce idare edebilecek olan vücutsuz bir düzen çıkar. İdeal 

hayatı oluşturan karışımdaki en değerli şey ölçü (metron) ve orandır (symmetron). 

Çünkü ölçü yoksa yapı karmakarışık bir yığın haline dönüşür. Böylece iyiliğin gücü 

(agathou dynamis), güzelin doğasında (kalou physin) yatmakta, güzellik (kalon) ve 

erdem (arete) ise ölçü ve oranla birlikte bulunmaktadır. Karışıma doğruluk da 

(aletheia) katılır ve ideal karışım, güzellik (kalon), oran (symmetria) ve doğruluk 

(aletheia) tarafından meydana getirilmiş olur. İyilik, bu üçüne bağlıdır. Bunlar iyi 

olduğu için karışım da iyidir (Philebos, 64d-65a). Bu karışımda birinci iyilik 

ölçülülük,35 yerindeliktir (to kairion), ikinci iyilik oran (to symmetron), güzellik (to 

kalon), tamlık (to telon), yeterlilik (to ikanon) gibi şeylerdir, üçüncü iyilik akıl 

(nous) ve bilgeliktir (phronesis), dördüncü iyilik ruha ait olan bilgi dalları 

(epistemai), beceriye dayalı zanaatlar (tekhnai), ve doğru sanıdır (doksai ortai) 

beşinci iyilik acıyla karışmamış hazlardır (Philebos, 66 a-d). Mutluluk (eudaimonia) 

hayatının ideal karışımı budur. Philebos diyalogu son kertede, iyiliğin düzen ve ölçü 

olduğu savına dayanır. İdeal hayat düzeni, aklın ve hazların ideal oranda karıştıkları 

bir ölçü durumudur.   

 

 

 

 
                                                 
35 İyilik-ölçülülük ilişkisi Devlet Adamı’nda da ele alınmıştır; “insanlar arasında sözde olsun, işte 
olsun, iyilerle kötülerin ayrımını gerçekten en iyi gösteren şey, doğru ölçüyü aşan şey, yahut da ondan 
aşağıya düşen şey değil midir?” (Devlet Adamı, 283e). Bütün zanaatların ölçüden payı vardır (Devlet 
Adamı, 285a). Bütün sanatlar için, ölçüden sapma can sıkıcı bir şeydir. Zanaatlar ölçüyü koruyarak, 
eserlerini iyi ve güzel kılarlar (Devlet Adamı, 284b). Ölçü, iyi ve güzel eserin nedenidir. 
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3. 5. DÜZENİN NEDENİ VE HAREKET İLKESİ OLARAK   

         RUH VE KOZMİK DÜZEN  

 

Bu aşamada şu soruyu sormak gerekir; ruhun iç düzenini sağlayan, parçalarını 

uyumlu kılan, onlara doğal görevlerini bildirip ölçü hayatını sağlayan şey nedir? Bu 

soru sitedeki farklı kesimlerin görevlerini ve ilişkilerini düzenleyen ya da kosmos 

düzenini meydana getiren güç için de geçerlidir. Platon’da bu üç sorunun tek bir 

yanıtı vardır; düzenin meydana getiricisi ve nedeni akıldır. Platon’un düzen anlayışı 

şu aksiyomdan türemiştir; “bütün şeyler karışık bir haldeyken, akıl onları düzene 

soktu” (Guthrie, 1978: 247).36 Platon’a göre akıl (nous), neden (aitia) adı verilen 

meydana getirici güçle aynı soydandır. Evrenin ve gökyüzünün manzarasına uygun 

düşünce, her şeyi aklın düzenlediği (noun panta diakosmein) düşüncesidir (Philebos, 

28 e). Evrende birçok sonsuz ile yeter sayıda sonlu vardır ve yılları, mevsimleri, 

ayları düzene sokan bir neden (aitia), bunları idare eder. Bu neden, bilgelik (sophia) 

ve akıldır (nous) (Philebos, 30c). Timaios’ta, evrendeki tanrısal aklı temsil eden 

Demiourgos’un en adil neden (aition) olduğu söylenir (Timaios, 29a). Platon’a göre 

ruh olmayan yerde akıl olamaz37 ve bilgelik de ruhla ilgili bir özelliktir (Philebos, 

30b). O halde düzenin nedeni olma vasfı akla verilmekle, aynı zamanda ruha 

verilmiş olur. Platon, Zeus’u da bu kabuller ışığında yorumlamıştır; Zeus’un özünde, 

nedenin (aitia) gücüyle, hükümran bir ruh (basiliken men psykhen) ve hükümran bir 

akıl38 (basilikon de noun) bulunur (Philebos, 30 c). Böylece Platon, Zeus’u, evrene 

hükmeden akıl ve ruhla ilişkilendirilmiştir.  

Platon, “parçaların uyumlu bütünü olarak düzen” anlayışını, ruhun, sitenin 

                                                 
36 Krş; “Platoncu felsefe aklın toplumla irtibatlı şekilde, her şeye disiplinli bir yöntemle uygulanması 
sonucu elde edilebilecek bir hakikatin arayışıdır” (Frankl, 2003: 82).  
37 Aristoteles kendisinden önceki düşünürlerin ruh anlayışlarını incelediği De Anima (Ruh Üzerine) 
isimli eserinde, Anaksagoras’ın, aklı (nous) ruhla (psykhe) özdeşleştirdiğini söyler (De Anima, 404 b-
3). Kratylos’ta, Platon’un bu konuda Anaksagoras’a katıldığını düşündüren bir bölüm bulunur; 
“Bütün öteki varlıklara düzen veren ve onları muhafaza eden şeyin, bir akıl (nous), bir ruh (psykhe) 
olduğuna, Anaksagoras’la birlikte inanmıyor musun?... İnanıyorum” (Kratylos, 400 a). Platon’un, 
Kratylos’ta, “evrenin düzenlenişi” anlamına gelecek biçimde kullandığı diakosmein sözcüğü de 
Anaksagoras’tan alınmıştır (Karakaya’nın Kratylos’un 43. sayfasına düştüğü dipnot). Ancak 
Platon’un akılla ruhu özdeşleştirmesi Anaksagoras’ınkinden farklıdır. O, aklı ruhun parçası, en üst ve 
ölümsüz parçası olarak konumlandırır. Konuya, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı biçimde değinilecektir.       
38 Bu ifadeler Herakleitos’un, savaş her şeyin babası ve kralıdır (polemos panton men pater esti 
panton de basileus) ifadesini hatırlatır. Hükümdarlık vasfı, Platon tarafından akla ve ruha verilmiştir.  
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kosmosun düzenine uyarlamış ve bu parçalı yapıların düzenini, içerdikleri akıl 

unsuruyla açıklamıştır. Bütün, düzenini, parçalarından birinin akıl taşımasına 

borçludur. Ruhun akıllı parçası, akıl dışı olan parçalar üzerinde denetim kurar. Sitede 

filozof, arzularını dizginleyemeyen kesimlere egemen olur. Evrende tanrısal akıl, 

formsuz maddeye form verir ve onu düzene sokar. Böylece ruh ya da akıl, bireyin 

ruhunu, siteyi ve kosmosu aynı bütünün organik unsurları haline getirir. Bu 

düşüncelerde Anaksagoras’ın etkileri görülür. Phaidon’da Sokrates, gençliğinde 

doğa araştırmalarına (historia physei) büyük istek duyduğunu, her şeyin nedenini 

(aitia) bilmeyi eşsiz güzellikte bir iş olarak gördüğünü (Phaidon, 96 a), bu doğa 

araştırması esnasında bir gün Anaksagoras’ın bir eserine denk geldiğini anlatır. 

Kitapta her şeye düzen verenin ve her şeyin nedeninin (aitia) akıl (nous) olduğu 

savunulmaktadır. Sokrates, düzenin akla dayandırılmasını olumlu bulmuştur; “eğer 

akıl her şeyin sebebiyse, bu düzenleyici akıl her şeyin düzenini gerçekleştirir ve her 

şeyi en iyi şekilde yerli yerine koyar” (Phaidon, 97 c-d). Bu esas uyarınca, örneğin 

dünyanın evrenin merkezinde olduğunu gerekçelendirmek için dünyanın merkezde 

olmasının “en iyi” olduğunu göstermek yetecektir (Phaidon, 97 e). Bir şeyin 

nedenini ortaya koymak, o şeyin şimdi olduğu gibi olmasının onun için en iyi durum 

olduğunun gösterilmesidir. Hatırlanacağı üzere Platon, erdemi de şeylerin 

amaçlarına göre teleolojik olarak tanımlanmaktaydı; insana özgü erdemi tanımlamak 

isteyen, insan için en yüksek amacın ne olduğunu bilmelidir. Bu “en iyi olma 

durumu” düzenden başkası değildir. İnsan, ruhunun düzeni nispetinde iyi ve mutlu 

olacaktır. O halde düzen, insan için hem amaç hem neden niteliği taşır ve tanrı, bu 

amaç ve neden niteliğinin tamlığını simgeler. Çünkü Tanrıda, tam bir düzen vardır. 

O, doğası gereği en iyi ve düzenli olandır ve bu özelliğiyle diğer varlıklar için 

nedendir. Böylece insan, kendi iyisine ermek için tanrıya olabildiğince benzemelidir 

(homoiosis teos) (Theaetetos, 176b).  Platon’a göre; her şeyin akıl tarafından 

düzenlendiği kabul edildikten sonra, şeylerin oldukları gibi olmalarının en iyi durum 

olduğunu göstermek için, her biri için en iyi olanla, hepsi için en iyi olanın ne 

olduğunun anlatılması” yetecektir (Phaidon, 98 b). Evrenin bugünkü düzeninin 

mümkün olan en iyi düzen olduğunun gösterilmesi durumunda, evren düzeninin 

nedeni ortaya konmuş olacaktır. Bu ilkenin, evren düzeni için işleyebilmesi için, 

evrenin akıl tarafından düzenlendiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Akıl ancak 
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ruhta bulunduğu, ruha özgü ve onun için elzem olan akıl olduğu için (Zeller, 2001: 

182), evrenin ruh sahibi olması da gerekir. Doğruluk da (aletheia) aklın işleyişiyle 

ilişkilendirilmiştir. Aklın doğru işleyişi, düzenli yani doğru bir ruh ve siteye vardırır. 

Doğruluk ruhun unsurlarının birbirinin işine karışmasına mani olur. Herkesin evini 

düzene koymasını, kendine hakim olmasını, içine düzen vermesini, ruhunun üç 

kesimi arasında uyum kurmasını, kendini çoklukken birlik haline getirmesini ister 

(Devlet, 443 d-e). Doğruluk aklın doğal işleyişinin sonucudur ve bu işleyiş, şeyleri 

doğalarına uygun biçimde ayırmak, birbirleriyle doğru biçimde ilişkilendirmektir. 

Devlet’te geçen, “ruhun, kendini çoklukken birlik haline getirmesi” ifadesi, çokluk-

birlik sorununu düzenleyici ilke olarak doğruluğun işleyişiyle ve evren düzeniyle 

ilişkilendirmiştir; “varolduğu söylenen her şey bir ve birçoktan çıkmıştır ve doğa, 

sınırlıyla (peras) sınırsızı (apeirian) toplamıştır. Şeylerin düzenlenişi 

(diakekosmemenon) böyle olduğuna göre, her şeyde bir ideanın bulunduğunu kabul 

etmeli ve onu araştırmalıyız” (Philebos, 16c-d). Sınırlı ve sınırsız unsurların bir 

araya geldiği evren düzeni, hazların ve bilgeliğin belli ölçüde bir araya geldiği ideal 

hayat düzenin kozmik temelidir.  

   Kosmostaki düzene ve bu düzenin nedenlerine odaklanan Timaios 

diyalogunda Platon, evrenin meydana getiricisi olan ve düzenleyici aklın kosmostaki 

karşılığını temsil eden Demiourgos’un39 iyi olduğunu ve her şeyin elden geldiği 

kadar kendisine benzemesini, yani iyi olmasını istediğini söyler. Bilge insanların 

(andron phronimon) kanaatine göre oluşun ve evren düzeninin (geneseos kai 

kosmou) temel ilkesi (arkhe) budur. Demiourgos, bu amaçla, düzensiz bir hareket 

içinde olan görünür şeylerin bütününü almış, düzenin her bakımdan daha iyi 

                                                 
39 Platon, “el işçisi”, “zanaatkar” anlamını taşıyan Demiourgos sözcüğünü (Peters, 1967: 34), “evrenin 
meydana getiricisi, düzenleyicisi”, “evren mimarı” anlamında kullanmıştır. Akyol, Demiourgos 
teriminin Platon’dan önce, evrenin meydana gelmesini sağlayan en yüce güç anlamında, Demogorgon 
biçiminde kullanıldığını, Boccaccio’nun Genealogia Deorum isimli eserinde Demogorgon’dan Yunan 
mitosunun baş tanrısı olarak söz edildiğini bildirir (Akyol, 2004: 118). Gorgias’ta, Platon’un, evrenin 
meydana getiricisini-düzenleyicisini adlandırmak için neden “el işçisi” ya da “zanaatkar” sözcüğünü 
tercih ettiğini anlamamızı kolaylaştıran bir bölüm bulunur. Burada, en büyük iyiliği gözeten bir 
zanaatkarın, ne yapmak istediğini bildiği, gelişigüzel hareket etmeyip, yalnız özel biçime sokabileceği 
araçları seçtiği anlatılır. Ressamlar, mimarlar ve diğer zanaatkarlar, düzenli bir biçim elde edebilmek 
için, bütün gereçlerini düzenli olarak yerleştirirler. Hekimler ve beden eğitimi hocaları da bedeni 
düzenlerler (Gorgias, 503 e-504 a). Sokrates, kendileriyle sürekli sohbetler ettiği zanaatkarların 
çalışma düzenlerindeki kesinlikten, takip ettikleri yöntemlerin açıklığından etkilenmekteydi (Bonnard, 
2004: 274). Belki bu olumlu etki nedeniyle Platon, evrenin düzenleyicisine zanaatkar adını vermiştir. 
Nitekim Guthrie’ye göre Timaios diyalogunda, kunduracılarla, marangozlarla, demircilerle bitmek 
bilmez konuşmalara dalan Sokrates’in ruhu gezinmektedir (Guthrie, 1993: 254).       
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olduğunu düşünerek onu düzensizlikten düzene sokmuştur,40 gözle görünen şeyler 

içinde, aklı olan bir bütünden daha güzel bir şey olamayacağını, varlıklarda akıl 

olması için önce ruh olması gerektiğini anlamış, aklı ruha, ruhu bedene koymuş ve 

evrene özü bakımından mümkün olan en iyi şekli vermiştir (Timaios, 29e-30b). Bu 

durumda ruh (psykhe) Platoncu düzenin taşıyıcısıdır.41   

Timaios’taki bu ifadeler, Platon’un eserlerinde; “evren nasıl-neden bugünkü 

düzenini aldı?” sorusuna verilen en belirgin yanıtlardan biridir ve bu yanıtta ruh, 

temel bir öneme sahiptir. Alıntı aynı zamanda, evrenin meydana gelişine ya da evren 

düzenine ilişkin bir ilke ortaya koymaktadır. Bu ilke, Demiourgos’un, her şeyin 

mümkün olduğunca kendisine benzemesini, yani iyi olmasını istemesidir. Bu istek, 

evrenin meydana gelişinin nedeni olarak sunulmuş, evrenin tanrıya benzemesi, üç 

şartı sağlamasına bağlanmıştır; iyi olması, ruha sahip olması, akla sahip olması 

(Guthrie, 1993: 261). Bu üç şart aynı zamanda düzenin üç temel şartını oluşturur. 

Çünkü tanrı, düzenin kaynağıdır ve söz konusu üç şartı sağlayan şey, tanrıya 

benzemekle kalmaz, mümkün olan en düzenli hali de almış olur. Timaios’ta, aklın 

düzenleyici faaliyeti, bütün evren düzenine genişletilmiştir ve bu faaliyeti 

kavrayabilmek için, ruh, hareket, tanrısallık ve düzen arasındaki ilişkileri incelemek 

gerekir. Timaios’taki şu bölüm, bunun için uygun bir başlangıçtır;  

 

Tanrı, görmeyi, aklın gökteki devirlerini seyrederek onları düzensiz 
olmakla beraber göğün değişmez devirleriyle aynı soydan olan kendi öz 
düşüncemizin devirlerine uyduralım diye icat edip bize verdi; böylece 
gökteki bu hareketleri inceleyip düşünüşlerin tabii doğruluğundan pay 
aldıktan sonra, tanrının hiç değişmeyen hareketlerini taklit ederek yanlış 
yola sapmaktan geri kalmayan kendi hareketlerimizi doğru yola sokmamız 
mümkün olacaktır (Timaios, 47 c).  
 

Gökteki hareketler değişmez ve tanrısal bir doğaya sahiptirler. İnsan bu 

hareketleri inceleyip kendi hareketlerini düzenler ve böylece tanrıya mümkün 

olduğunca benzemiş olur. İnsanın göğe ilişkin gözlemlerinin ilk nesnesi, düzenli 

göksel hareketlerdir. Bu düzenli hareketler yoluyla gözlemci, hareketlerdeki düzenin 

                                                 
40 Gorgias’ta geçen ve bölümün önceki kısımlarında bir vesileyle değinilen şu alıntıyı yeniden 
hatırlatmakta yarar var; “bir evde kurallara uygunluk ve düzen varsa, o ev iyidir; düzensizlik varsa o 
ev kötüdür.” Bu durum, gemilere, bedenlere, ruhlara, giderek her şeye genişletilir (Gorgias, 504a-b).  
41 Kratylos’ta psykhe sözcüğü, doğayı (physis) taşıyan (okhei) ve muhafaza eden (ekhei) anlamına 
gelen phusekhe sözcüğünden bozma bir sözcük olarak gösterilir (Kratylos, 400 b).   
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sebepleri üzerine düşünecek ve sonunda bu dünyadan kurtulup tanrı gibi olacaktır. 

Bu, insanın temel amaçlarından biri olarak sunulmuştur;“Tanrı denen mükemmelliğe 

benzemek için bir insanın bütün gücüyle çabalaması hayatının en yüksek vazifesidir” 

(Yasalar, 716 c). Bu dünyadan mümkün olduğunca çabuk, yukarılara kaçmalıdır. Bu 

kaçış, Tanrıya mümkün olduğunca benzemekle (homoiosis teos) mümkündür. 

Tanrıya benzemekse akıl keskinliğiyle, adalet ve dindarlıkla olur. Böylece insan 

sözlerini ve hayatını doğru biçimde düzenleyebilecektir (Theaetetos, 175e-176b).  

Platon, her tür düzenli hareketi, tanrısal bir ruhun marifeti olarak görmüş, bir 

gök cismine yörüngesinde eşlik eden her ruhun bir tür tanrı olduğunu savunmuştur 

(Morgan, 1999: 241; Grube, 1980: 176). Ruhu evrensel bir hareket ilkesi haline 

getirmiş, gök cisimlerinin hareketlerindeki düzen ve kesinliği, ruhun düzenli 

yapısına atfetmiştir. Ruh, tanrısal olduğu için zaten yapısı itibariyle düzenlidir ve 

düzenli bir hareket için ilke olma niteliğine sahiptir; “her ruh ölümsüzdür, çünkü 

daima hareket halinde olan şey ölümsüzdür... diğer yandan, ruh, bütün öteki 

varlıklar için de bir hareket kaynağı ve ilkesidir (Phaedrus, 245 c-d). Ruh, daima 

hareketli (aeikineton) ve kendiliğinden hareketli (autokineton) olduğu için ölümsüz 

olmakla kalmaz,42 aynı zamanda diğer şeylerin hareketi için bir ilke (arkhe kineseos) 

olur; “ruhun özü harekettir... hareketi kendisine dışarıdan gelen her cisim 

ruhsuzdur... hareketi kendi içinden gelen her cismin bir ruhu vardır, zaten ruh 

demek, hareketi kendiliğinden olan demektir” (Phaedrus, 245e). Platon, bu görüşe 

hayatının son demlerine dek sadık kalmıştır. Yasalar’da da ruh, kendiliğinden 

hareket olarak tanımlanır. Ruh, bütün varlıklar içinde en eski varlıktır ve varlıktaki 

her türlü değişikliğin nedenidir. Akıl ve erdemle dolu olan ruh, yeryüzündeki ve 

denizdeki her şeyi tanrısal akılla işbirliği içinde, kendisi de tanrı olduğu için yönetir 

ve her şeyi doğru ve mutlu kılar (Yasalar, 896a-897c).    

 Platon, kendiliğinden hareketli, aşkın, tanrısal ve ölümsüz ruh anlayışıyla, 

doğa felsefesinin başlıca sorunlarından biri olan oluş sorununu çözmeyi denemiştir. 

Anaksagoras’ın nous’u, düzenini kendi kendisinden alarak diğer tüm şeylerin düzeni 

için bir kaynak olduğu gibi, Platon’un ruhu da hareketini kendisinden alarak ruh 

taşımayan şeylerin hareketlerinden sorumlu olan bir ilke olur. Ruh, doğadaki 

                                                 
42 Alkmaeon da ruhun, güneş, ay ve yıldızlar gibi sürekli hareket halinde olduğu için ölümsüz 
olduğunu savunmaktaydı (Craig, 1986: 4). 
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düzenliliğin, düzenli hareketlerin ilkesidir çünkü kendisi düzenlilikle, düzenli 

hareketle özdeştir (Ricken, 1991: 107). Yasalar’da, düzenli ve mükemmel hareket 

olan dairesel hareketin, ancak akıl taşıyan bir ruh ile açıklanabileceği söylenir 

(Yasalar, 897b). Bu nedenle Platon, evrendeki düzenin ve oluş-hareket sorununun, 

ruhtan bağımsız biçimde ele alınmasına karşı çıkmıştır.  

 

ruhun nasıl bir varlık olduğu, gücünün ne olduğu bilinmiyor... 
ruhun bütün maddelerden önce oluştuğunu... onların değişim ve dönüşüm 
ilkesi olduğunu bilmiyorlar: eğer bu böyleyse, ruh cisimden daha eski 
olduğuna göre, ruha ilişkin olan her şeyin de maddeyle ilgili olanlardan 
daha önce oluşmuş olması zorunlu değil mi? (Yasalar, 892 a-b).  
 

Platon evren düzenini açıklarken maddi unsurlara başvuran doğa filozoflarını 

hedef alır; “doğa derken ilk nesnelerin oluşumunu anlıyorlar; ama ateşle havanın 

değil de, ruhun ilk olduğu, ilk meydana getirilenler arasında olduğu kanıtlanırsa...” 

(Yasalar, 892 c). Oysa evren düzeninin ilkesi ateş ya da hava değil, ruh ve akıldır; 

“(Anaksagoras’ın eserlerini) okudukça, Nous’u hiç kullanmayan ve nesnelerin 

düzenini gerçek nedenlere bağlayacak yerde, havayı, aitheri, suyu ve daha bir sürü 

birbirini tutmayan şeyleri sebep olarak alan bir insan görüyorum” (Phaidon, 98 b).    

Platon, Anaksagoras’ın nous kavramını, evren düzeninin açıklanması adına 

yeterli görmüş, ama aklı merkeze alan bir tutumun, ruhun iç çatışmalarını, 

yürekliliği, arzuları açıklamaya yetmeyeceğini, ahlak ilkelerini ve site düzenini 

temellendirmekte eksik kalacağını düşünmüş, bu nedenle Anaksagoras’ın nous 

anlayışını, ruh (psykhe) anlayışına genişletmiştir. Aklı, ruhun ölümsüz parçası olarak 

konumlayarak onun düzenleyici ve yönetici özelliklerinden yararlanmıştır. Platon, 

ruhun düzenleyiciliğinden söz ederken, bahsetmekte olduğu büyük ölçüde akıldır. 

Bu yüzden, bazen ruh (psykhe) sözcüğünü akıl (nous) olarak çevirmek daha 

makuldür (Grube, 1980: 122). Gorgias’taki şu bölüm, Platon’un ruh ve düzen 

anlayışını kavramak bakımından önemlidir;  

 

Beden, ruhun kılavuzluğu altında olmasaydı da kendi kendini 
yönetseydi, (örneğin) ruh, aşçılıkla hekimlik arasındaki ayrımı sezip 
anlamasaydı, beden başına buyruk olsaydı, sadece kendisine haz veren 
şeylerin ardından koşsaydı, Anaksagoras’ın, senin de çok iyi bildiğin sözü 
ile, bir kaos başlardı yine; aşçılık, sağlık, hekimlik, birbirlerinden ayırt 
edilemeyecek gibi karışıverirlerdi (Gorgias, 465d-e).  
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Platon’un, düzenleyici bir aklın yokluğu durumunda şeylerin alacağı 

görünümü ifade ederken Anaksagoras’ı anması ve onun kaos sözcüğüne başvurması, 

Anaksagoras’ın Platon üzerindeki etkilerini gösterir. Ama Platon, ruhun akıl 

parçasına iki ölümlü unsuru ekleyerek hem toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir 

site düzeni ortaya koyabilmiş, hem de ahlaki olguları ve ruhun iç çatışmalarını 

açıklayabilmiştir. Ama aklın, kozmik düzendeki işlevi henüz yeterince açık değildir. 

Platon’un aklı, tanrıyla özdeşleştirilebilir mi? Platon, Timaios’ta, her biri üstün bir 

tanrı olarak tanımlanabilen, üç ayrı yapı ortaya koyar; a. Bütün ideaların en üstünde 

yer alan, formların en mükemmeli olan “iyi ideası”, b. İdeaları temaşa eden 

Demiourgos, c. Demiourgos tarafından meydana getirildiği anlaşılan Evren Ruhu43 

(psykhe tou panton). Böylece, bir Platoncu üçlemeden söz etmek mümkündür 

(Craig, 1986: 13) ve bu üçlemenin unsurlarından hangisinin genel düzende 

diğerlerine üstün olduğunu belirlemek güçtür. Platon, Yasalar’da, en büyük Tanrı’yı 

(megiston teon) ve evrenin bütününü (holon ton kosmon) ne incelemeli, ne de 

nedenlerini araştırıp üzerine kafa yormalı der (Yasalar, 821a). Burada sözü edilen en 

büyük Tanrı’nın, Timaios’taki üç tanrısallıktan hangisi olduğu açık değildir.   

Öncelikle evren ruhunun (psykhe tou panton) ne olduğunu belirlemek 

gerekir. Kimileri evren ruhunun bir tanrı olmadığını (Craig, 1986: 13) kimileri, 

onun, insani olsun tanrısal olsun, evrendeki tüm ruhların toplamından oluştuğunu 

(Grube, 1980:162-170), kimileriyse evren ruhunun, evrendeki ruhların toplamına 

indirgenemeyeceğini, Demiourgos’tan daha kapsayıcı olduğunu, Demiourgos’un, 

evren ruhunun akıl parçasını temsil ettiğini savunmuşlardır (Cornford, 1948:197).  

Demiourgos konusunda da kafa karışıklıkları vardır. Kimi yorumcular onun, 

evrendeki aktif hareket ilkesinin kişileştirilmiş hali olduğunu savunurlar (Grube, 

1980: 169). Taylor, Demiourgos’u evrende hüküm süren üstün bir akıl, Nous’un 

imgesel sembolü olarak görür. Hackhforth da aynı görüştedir (Craig, 1986: 13-15). 

Cornford, Demiourgos’un, tapınılacak, dini içerikli bir tanrı olmadığına dikkat 

çekmiş (Cornford, 1948: 37), Grube ise onun, kaotik durumdaki maddeyi 

düzenlemekte bir alet, bir aracı olduğunu savunmuştur (Grube, 1980: 162-170). 

                                                 
43 Bu bakımdan Phaedrus ile Timaios arasında bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Phaedrus 
diyalogunda evren ruhunun sonradan meydana getirilmiş bir şey olmadığı söylenir (Phaedrus, 245d).  
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Demiourgos’un, evren düzenini açıklamak için gerekli olan etker nedeni sağladığı 

açıktır. Timaios ile birlikte Platon, felsefesi içinde dinamik bir Tanrıya ya da etker 

bir nedene yer açmış görünmektedir. Demiourgos, daha aşağı seviyedeki tanrıları, 

evren ruhunu ve insan ruhunun ölümsüz kısmını yapmış (Grube, 1980: 163), bu 

faaliyet esnasında, bir evren matematikçisi gibi hareket etmiştir. Timaios’u okuyan 

biri, Demiourgos’un mükemmel bir matematikçi olduğunu düşünmeden edemez. O, 

eldeki malzemeden mümkün olan en iyi işi çıkaran, yetenekli bir el işçisidir ve 

düzenleme faaliyeti, büyük ölçüde matematik bilgisine dayanır. Bu bilgide, idealara 

ilişkin güçlü bir temaşanın izleri vardır. Demiourgos, biçimsiz maddeyi, ideaları 

temaşa ederek edindiği form bilgisi sayesinde düzenlemiştir. Bu fikir, Phaedrus’ta 

geçen, ideal düzenin temaşacısı Tanrılar mitosunu anımsatır. Ama Timaios’ta Tanrı, 

ideaların temaşacısı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu temaşa sonucu evren düzenini 

meydana getirir. Onun bu faaliyeti, doğasının kaçınılmaz sonucudur. Yasalar’da, 

varolan her şeyin başını, sonunu, ortasını elinde tutan Tanrı’nın, bunları çepeçevre 

sararak, yapısı gereği işini gördüğü söylenir (Yasalar, 716 a). Tanrı, evreni meydana 

getirmek ya da getirmemek arasında bir tercih yapma durumunda kalmamış 

görünmektedir. Tanrının yapısı, göreceği işi belirlemiştir ve insan da yapısına uygun 

işi görmelidir. Ama Tanrı, düzenleme işini sorunsuzca görmez. Platon’da neden 

düşüncesinin, evreni en iyi biçimde düzenleme amacıyla ilişkilendirildiği 

belirtilmişti. Ama Platon’a göre, fiziksel nesneler, doğaları gereği böyle bir amaçlılık 

içermezler ve böyle amaçlı bir eyleme doğaları gereği zorunlulukla direnirler. 

Fiziksel nesneler nedenliliğe (aitia) değil, nedensizliğe tabidirler (Phaidon 99b; 

Timaios 46c). Platon maddenin bu durumunu Ananke44 sözcüğüyle ifade eder. 

Platon’dan önce sözcük, genelde evrendeki zorunluluğu ifade etmekte kullanılmış, 

Moira ile ilişkilendirilmiştir. Demiourgos, evreni Ananke’ye rağmen düzenler ve 

Ananke, kozmosun biçimlenmesinde kendi rolünü oynar. Ama akıl zorunluluğun45 

                                                 
44 Devlet’’teki Er mitosunda, Ananke kişileştirilmiştir ve Hesiodos’un eserlerinde üç kız kardeş olarak 
geçen üç Moira (Lakhesis, Klotho, Atropos), Ananke’nin kızları olarak sunulmuştur (Devlet, 617b-e) 
45 Yasalar’da zorunluluk sözcüğünün farklı bir kullanımı daha vardır. Burada, Simonides’ten aktarılan 
bir ifadede; tanrının bile zorunlulukla baş edemeyeceği vurgulanır. Ama bu, insani bir zorunluluk 
değil, tanrısal bir zorunluluktur. Platon, tanrısal zorunlulukla, evrendeki sayısal ilişkileri kast ettiğini 
belli edecek şekilde konuşur. Bunlar, ne şimdi, ne gelecekte, hiçbir tanrının karşı gelemeyeceği 
zorunluluklardır (Yasalar, 818b-d). Böylece evren düzeninin ilkesi olan ideaların, özellikle İyi 
ideasının, Moiranın yerini aldığını ileri sürmek mümkündür.  
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üstesinden gelmiştir; “evrenin doğuşunda zorunlulukla (Ananke) akıl 

birleşmişlerdir46 ama akıl, zorunluluğa üstün gelmiştir” (Timaios, 47e-48a).  

Cornford’a göre, kaotik durumdaki maddeyle, onu düzenleyen Demiourgos, 

mitostaki Moira-Olimpos tanrıları ayrılığıyla ilişkili iki mitik semboldürler ve akılla 

zorunluluk (Ananke/Moira) arasındaki çatışmayı sembolize ederler (Cornford, 1947: 

37). Zorunluluk, evrenin yola gelmez unsurudur ve akıl tarafından düzenleyici bir 

faaliyetle mümkün olduğunca dizginlenmiştir. Bu durum, Aiskhylos tragedyalarında 

geçen, akılla zorunluluk arasındaki uzlaşı çabalarını çağrıştırır. Aiskhylos, 

Hesiodos’tan esinlenerek bu ikisini “ikna” yardımıyla uzlaştırmaya çalışmıştır. Aynı 

uzlaştırma kaygısı, Demiourgos’un düzenleyici etkinliğinde yeniden ortaya 

çıkmıştır.  

 

3. 6. PLATONCU DÜZENDE RUHUN BİLME EDİMİ 

         

Ruhu düzen ve oluş ilkesi olmaklığı, onun bilme edimiyle ilişkilidir. Platon’da 

ruh, gerçi düzenle özdeştir ama düzenleyiciliğini sırf kendi doğasından almaz. Bu, 

aynı zamanda bir bilme faaliyetidir. Kharmides’teki şu bölüm, bunun göstergesidir;  

 

bilge (sophron) neyi bilip neyi bilmediğini... bilseydi, aynı bilimi 
başka insanlarda da tanıyabilseydi, o zaman bilge olmaktan büyük yarar 
göreceğimizi söylerdim; çünkü biz bilgeler ve onların yönetimi altında 
olanların hepsi, yaşamımızı yanlış yapmadan geçirirdik. Yapmayı 
bilmediğimiz işe girişmekten kaçınırdık... astlarımıza, yalnız iyi 
yapabilecekleri işleri bırakırdık. Böylece bilgelik rejimi altında bir evin iyi 
çekip çevrilmesi, bir devletin iyi yönetilmesi beklenirdi ve başında bir 
bilge bulunan her iş iyi görülürdü. İnsanlar, giriştikleri işleri başarır, mutlu 
olurlardı (Kharmides, 171d-e, 172a). 

 

 
Platon burada, bilgenin, yani aklın düzenleyici faaliyetini, hakikatin bilgisini 

elde etmesi şartına bağlamış, aklın düzenleyiciliğini, doğasındaki bilme yetisine 

dayandırmıştır. Bu bilmenin konusu, nesnelerin ya da ahlaki nosyonların özleridir 

                                                 
46 Bu ifade, Philebos’ta geçen; “Tanrı, evreni sonlu ve sonsuz unsurdan meydana getirmiştir” 
(Philebos, 23c-d) ifadesiyle karşılaştırılabilir. Philebos’ta Platon, Moira ile Tanrılar arasındaki ayrılığı 
gidermek için, ruhta arzulara tekabül eden aşağı parçaların varlığını kabul etmişti. Bu parçaları 
Moirayla, kör istençle, zorunlulukla ilişkilendirmek mümkündür. Burada, bu kez Ananke, kaotik 
durumdaki maddeyle, yani evrendeki sonsuz unsurla ilişkilendirilmektedir.  



 110 

(ousia), nesnesi ise kendinde varlıklar olarak idealar ya da formlardır (eidos). Ruh, 

bu özlere ilişkin bilgi ile şeyleri doğalarına göre ayırt edip düzenler.  

Ruhun bilme edimine ilişkin bir incelemeyi, Menon diyaloguyla başlatmak 

yerinde olur. Menon’da erdemin tanımı ve öğretilebilirliği, ruhun hakikatlere ilişkin 

bilgisiyle ilişkili biçimde ele alınmıştır. Sokrates Menon’dan erdemin tanımını ister 

ve aranan tanım, erdeme uygun tikel davranışlara değil, erdemin değişmez özüne 

ilişkindir (Menon, 79b). Eserin gidişatını belirleyen sav, Menon’un dile getirdiği 

meşhur Sofist paradokstur. Bu paradoksa göre insan, ne olduğunu bilmediği bir 

nesneyi araştıramaz. Bilinmeyen bir şeyi araştırmak için onun ne olduğunun bir 

şekilde tasarlanması gerekir, böyle bir araştırma noktası bulunsa bile, bu noktanın o 

nesneye ait olduğunu bilmek mümkün olmayacaktır. Böylece herhangi bir araştırma 

mümkün değildir. Menon’un bu ifadeleri üzerine Sokrates, gördükleri işlerin 

sebeplerini araştıran rahip ve rahibelerden edindiği bir öğretiyi dile getirir. Bu 

öğretiye göre insan ruhu ölümsüzdür ve doğmadan önce edindiği bilgilerin anılarına 

sahiptir (Menon, 81c-d). Sokrates, bilginin, önceden edinilen hakikatlerin 

anımsanmasından ibaret olduğunu kanıtlamak için, Menon’un bir kölesine geometri 

problemi çözdürür. Eserde iki yönlü bir akıl yürütme gerçekleştirdiği görülür. 

Sokrates bir yandan, bilginin imkanını, ruhun ölümsüzlüğü ve ruh göçü öğretileriyle 

temellendirirken, diğer yandan ruhun ölümsüzlüğünü, ruhun kendisinde bulunan 

bilginin varlığıyla temellendirmektedir. Köle, geometri bilgisini bu hayatında elde 

etmediğine göre, başka bir zaman elde etmiş olmalıdır. Varlıkların gerçekliği her 

zaman ruhumuzda bulunduğuna göre, ruhun ölümsüz olması gerekir (Menon, 86 a).   

Menon’da, ancak öğretilebilen şeyin bilgi olduğu, erdemin de ancak bilgi ise 

öğretilebileceği kabul edilir; “bilgi öğretilebilirdir”, “erdem bilgidir”, “o halde 

erdem öğretilebilirdir” (Menon, 87 b-c). Böylece Menon’da erdem ve ahlak sorunu, 

yani düzen sorunu bilgi sorunu haline gelmiş ve ruh düzeniyle ilişkilendirilmiştir. 

Ruh ölümsüz olduğu ve bu hayattan önce hakikatlerin bilgisini edindiği için,47 bilgi 

ruhta zaten mevcuttur. Bu yüzden erdemin kendisine ya da her hangi bir türüne 

ilişkin soruşturma, doğrudan ruha yönelik olmalıdır. Ruh, her tür bilgiyi idealar 

aleminden edindiğine göre, erdemin ne olduğu sorunu, ruhun idealarla kurduğu ilişki 

                                                 
47 Ruhun ideaları doğumdan önce gördüğünü ifade eden bazı bölümler için bkz. Phaedrus 247 b-248b, 
Timaios, 41e-42a.  
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sorunudur. Platon’da anımsama (anamnesis) sözcüğü, öbür dünyaya ilişkin alelade 

bir anımsamayı ifade etmez. Söz konusu anımsama, bilgiyle (episteme) ilgilidir ve 

hatırlanan şey, öte hayata ilişkin ayrıntılar değil, formların (eide) bilgisidir (Peters, 

1967: 170). Ruh, ideayı bilmemizi sağlayan yetidir (Phaidon, 65a- 67b). Çünkü 

ideaya benzer (suggenes), onun gibi ölümsüzdür (athanaton), maddeden ayrıdır 

(horismos) (Phaidon, 78 b-79 b). Kimi yorumcular, ruhun saf bir idea olduğunu, 

bedene girmeden önce idealar aleminde idea gibi bulunduğunu ama yeryüzüne 

döndüğünde maddeyle karıştığını savunmuşlardır (Köni, 1937: 37). Bu özelliğiyle 

ruh, hakikatin bilgisini doğru biçimde edinebildiği için, şeyler arasında ayrım yapıp 

onları doğalarına göre düzenleyebilir. Anaksagoras’ın Nous’u, düzenleyiciliğini 

kendi doğasından alırken, Platon’un ruhu, düzenleyiciliğini hakikatin bilgisine ve bu 

bilginin uygulanmasına borçludur. Böylece ruh, evrende kendi düzenini değil, 

ideaların düzenini gerçekleştirir ve idealarla duyulur evren arasındaki irtibatı kurar. 

Ruhun idealar âlemiyle kurduğu ilişki, bir temaşa ilişkisidir. Phaedrus’da 

tanrıların ve insanların hakikatler dünyasını (idealar alemi) temaşa etmeleri ve 

ruhlarının bu temaşayla beslenmesi (Phaedrus, 247 d) gerek bilgi bahsinde, gerek 

ruhun idealarla ve kozmik düzenle kurduğu ilişki bahsinde kilit öneme sahiptir. Bu 

görme bedenle değil, ruhla ilgili bir görmedir. Ruhsal görmede keskinleşmenin yolu, 

bedenden olabildiğince sıyrılmakla mümkündür. Bu sıyrılma, bir anlamda ruhun 

idealaştırılmasıdır. Gerçek filozof ölümü amaca götüren yol olarak görür çünkü ruh 

bedenle karışmış durumda bulundukça, hakikati hiçbir zaman elde edemeyecektir 

(Phaidon, 66 b). Bir şeyi bilmek için bedenden ayrılmak, nesnelerin kendilerini ruhla 

temaşa etmek gerekir (Phaidon, 66 d). Buradaki bakış anlayışı, ruhun görüşünü 

keskinleştirebilmek için göz ve kulak gibi duyu organlarının sağladığı duyu temelli 

bilginin terk edilmesi esasına dayanır (Başaran, 2005: 76-78). Platon, Phaidon’da, 

ruhun maruz kalacağı körleşme durumundan duyduğu endişeyi dile getirir; 

 
olup bitenleri incelemekten yorulduğum vakit, güneş tutulması 

esnasında güneşi inceleyenlerin başına gelen talihsizliğin benim başıma 
gelmemesi için dikkatli olmaya karar verdim. Çünkü bunlardan kimileri 
güneşin sudaki yansımasına ya da buna benzer bir şeye bakmadıkça 
gözlerini bozarlar. Bu tehlikeyi düşündüm ve eğer şeylere gözlerimle 
bakarsam ve onları duyularımdan her biriyle kavramaya çalışırsam kör 
olabileceğimden korktum. Böylece düşüncelere başvurmam ve varlıkların 
gerçekliğini onlarda yoklamam gerektiğini düşündüm... Çünkü varlıkları 
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düşünceler aracılığıyla inceleyen birinin onlara yalnızca imgelerde 
baktığını hiçbir biçimde kabul etmem (Phaidon, 99 d-e).  

 

Değişip duran şeylerin incelenmesine adanan bir akıl, sonunda değişenlerin 

ardındaki değişmez gerçeklikleri göremeyecek denli körleşebilir. Bu körleşme 

imgesi Devlet’teki mağara alegorisinde de geçer. “Bilgi ve bilgisizlik bakımından 

insan doğasına ilişkin” bir tasarı olan (Devlet, 514 a) bu alegoride insanlar bir 

mağarada zincirlenmiş olarak resmedilirler. Artlarında ateş yanmakta ve cisimlerin 

asıllarının gölge kopyaları duvarlara yansımaktadır. İnsanların görebildikleri bu 

gölgelerdir. Gözleri karanlığa alışan insan, mağaranın dışına çıkıp güneşle temas 

ettiğinde gözleri kamaşır ve gölgelere, acısızca algılayabileceği nesnelere dönmek 

ister; (Devlet, 515 e- 516 a). Platon, insanın gerçekle kuracağı aşamalı teması şöyle 

anlatır;  

 
en kolay ve ilk seçtiği şeyler gölgeler olur; sonra insanların ve öbür 

nesnelerin suya yansıyan görüntülerini, daha sonra da nesnelerin 
kendilerini seçer. Bundan sonra gözlerini yıldızların ve ayın ışığına 
kaldırarak, gündüz güneşe ve güneş ışığına bakmadan önce gökteki 
cisimleri ve göğün kendisini rahatlıkla seyredebilir. (Devlet, 516 a).  

 
 

Hakikatlere yönelik bu tedrici görme süreci, kişiyi her şeyi yönetenin ve... 

mağaradaki şeylerin nedeninin bir bakıma güneş olduğu sonucuna vardıracaktır 

(Devlet, 516 b). Böylece Platon, klasik araştırma (skopon), görme (skopein), ya da 

bilgilenme vasıtalarından kopmuş, değişken duyular dünyasından, hakikatlerin 

alanına geçmiş, bu geçiş, gerçekliğin ideada keşfi uğruna, gözün görme duyusunun 

körleşmesini kabullenmiştir (Başaran, 2005: 76). İdealara ilişkin görmenin, ruhun 

niteliklerine ilişkin bazı sorular doğurduğu açıktır. Platon idea kavramını, ruhun 

bilgilenme donanımlarına ya da görme biçimine karşılık gelecek bir içerikle mi 

donatmıştı, yoksa erişmek istediği genel geçer tanımların, ancak aşkın ve tanrısal bir 

gerçeklikle mümkün olabileceğini düşünerek, bu görünüme uygun bir insan ruhu 

anlayışı mı geliştirmişti? Platon’un, idealar öğretisiyle ruhun ölümsüzlüğü öğretisini 

aynı anda geliştirmiş olması muhtemeldir. İki öğreti birbirini destekleyecek biçimde 

içeriklendirilmiştir. Aristoteles, benzerin benzerle bilineceğini söyler (De Anima, 

404b: 17). Ruhun bilme ehliyeti de, bilgisinin konusuyla benzerliğine dayanır. 

İdealar bedenle değil ruhla bilinebilir çünkü idealara benzeyen ruhtur;   
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ruh tüm varlıklar içinde zekaya sahip olabilecek biricik varlıktır, 
hem ruh gözle görünmez, halbuki ateş, su, toprak ve hava, hepsi de gözle 
görünen cisimlerdir. Zekayı, bilgiyi sevenler tabiidir ki önce özünde zeka 
bulunan nedenleri sonra da başka nedenlerle hareket eden, kendileri de 
başkalarını hareket ettiren nedenleri araştırırlar (Timaios, 46d-e).  
 

  Platon, maddi temelli arkhe anlayışı yerine, daha üstün bir neden olarak aklı 

koymuş ve ruhla evrenin aynı arketip yapılara göre düzenlendiğini savunmuştur 

(Tarnas, 1991: 10-11). Bu sayede ruh, en yüksek hakikatle ilişki kurabilecektir;  

 

felsefeyi, insanoğlunun, tanrıların cömertliği sayesinde kavuştuğu 
ve bir eşine daha hiçbir zaman kavuşamayacağı o en değerli nimeti 
görmeye borçluyuz. İşte benim, görmenin bize sağladığı en büyük iyilik 
dediğim şey budur. Görmenin, bunun kadar önemi olmayan, öteki 
iyiliklerini övmek neye yarar? Gözlerini kaybedince boş yere ağlayıp 
sızlanan, yalnız filozof olmayandır (Timaios, 47 a-b).  
 
 
Bu görmenin, düzen sorunu bakımından önemi nedir? Timaios’ta, Tanrı’nın 

insana görmeyi, aklın gökteki düzenini seyredip ruhunu düzenlemesi için verdiği 

söylenir. İnsan, tanrının gökteki hareketlerini taklit ederek kendi hareketlerini 

düzenlemelidir (Timaios, 47 c). Ruhun görme edimi, ideaların temaşasından ibaret 

değildir. Temaşa Tanrı’yı taklidi, Tanrı’yı taklit düzeni getirir. Bu temaşa sayesinde 

insan, evren düzenini yeryüzüne indirip ruhunu ve siteyi düzenleyebilir. 

Theaetetos’ta geçen; “olabildiğince tanrıya benzeme (homoiosis)” ifadesi 

(Theaetetos, 176b), ruhun hakikatlerle kurduğu kavramsal görme ilişkisini özetler. 

Bu ilişkide ruh, bilen taraf olarak bir aktivite ortaya koyar (Grube, 1980: 167), 

ideaların yeryüzünde gerçekleştirilmesi işini üstlenir ve insanın, toplumun ve evrenin 

birliği açısından son derece hayati bir rol oynar. Bu birlik, kişinin iç dünyasıyla dış 

dünyanın, Duralı’nın ifadesiyle, bir “zarf-mazruf” ilişkisi içinde olan bu iki ayrı 

düzenin uyumudur. Yunan ahlak anlayışının özü olan “kendini bil” sözü, bu iki 

düzenin birliği, uyumu durumunda doğan “bilinç”tir (Duralı, 1995: 8). Bu uyumun 

mekanı, insan ruhundan başkası değildir. O halde Platon’un nihai amacı, ruhu, aşkın 

ideaların modeline uygun biçimde düzenlemek ve bu düzeni, site düzeni için 

dayanak kılmaktır. Bu özelliğiyle ruh, ideaların aşkın düzeniyle site düzeni 

arasındaki uyumda merkezi öneme sahiptir. Düzen sorunu, öncelikle toplumun 
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düzenini sağlamak sorunudur. Ama toplumun düzeninin sağlanması, toplum 

düzeninin varlık düzeniyle uyumlu kılınması şartına dayandırılmıştır. Toplum 

düzeni, varlık düzeni gibi tarihsiz ve zamansız değildir. Çünkü onun bir ruh boyutu 

vardır. Bu boyut, bir yandan toplum düzenini varlık düzeninden farklılaştırırken, 

diğer yandan ruhun bilme edimi gereğince bu ikisini birbirine yaklaştırır. İnsan, 

varlık düzenini ruhunun bilme donanımları ve özellikle akıl sayesinde tedricen ve 

kısmen kavrayıp toplumda yeniden gerçekleştirir (Voegelin, 1957: 2). Bu durumda 

düzen sorunu, toplumdan önce ruhta ortaya çıkar ve varlık düzeninin önce ruhun 

kendisinde gerçekleşmesi beklenir. Çünkü akılda, varlık düzeninin doğru bir 

tasavvuru oluşmazsa, ve bu tasavvur ruhu düzene sokmazsa, varlık düzeninin 

toplumda ya da kültürel yapılarda –örneğin dilde- gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. 

Ruhun düzeni ise, ahlaklılıktan başka bir şey değildir. Ahlak, insana içkin 

(immanent) olduğu, yani doğadan (physis), ama görünür ve duyulur olan şeylerin 

bütünü anlamında doğadan gelmediği için, kaynağını, görünür dünyayı aşan bir 

mercide buluyor olması gerekir. Bu merci, tanrısal (theios) olarak nitelenen idealar 

dünyasıdır (Duralı, 1995: 9). İdealar dünyası, bir sonraki bölümde ayrıntılı biçimde 

ele alınacağı üzere, düzenin ilkelerini verdiği ve İyi ideası, en yüksek düzen ilkesi 

olduğu için, idealara ilişkin bilgilenme süreci, düzenin sağlanması süreciyle paralel 

ilerler. Duralı’ya göre, episteme, Platon’un nazarında, temelinde ahlaki değerler ve 

matematik unsurlar bulunduran bilgi bütünü, gündelik, görülür olaylara ilişkin 

malumatlardan, derin düşünüşten doğan bilgilere dek uzanan geniş boyutlu bir 

yapıdır. Amaç, tek başına bilgi edinmek değildir. Bilgiler, basamak basamak 

yükselen hayat silsilesinin mertebeleridirler ve bu sürecin nihai hedefi ahlaktır. 

Kosmos düzeni ahlakın esası olan İyilik üzerine kurulmuştur. En üstün İyilik, 

Adalettir ve o, evrenin ve insanın doğasındadır (Duralı, 1995: 9). O halde Platon, 

ruhun doğası derken, aynı zamanda aşkın-tanrısal hakikatlere, yani idealara işaret 

etmiş olmaktadır. Bu durumda insanın bilgilenme süreci, tedrici biçimde ilerleyen 

bir yapıdır ve nihai vargısı da İyi ideasıdır, adalettir, düzendir. Çünkü düzen 

İyilikten, Adaletten başka bir şey değildir. Böylece ruhun idealara yönelişi ve 

bilgilenme etkinliği, bir bütün olarak düzeni amaçlar ve başından itibaren ona 

yönelmiştir. Bu durum, düzen sorununu aynı zamanda bir bilgi sorunu haline getirir. 

Son kertede Platon, insan ruhunu, mükemmel bir düzene ve uyuma sahip bir 
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kosmosta konumlandırarak ve kosmostaki düzeni, akıl ve erdemle dolu bir ruhun 

yönetimine atfederek (Yasalar, 897c) insan bireylerinin ahlak ve erdem 

doğrultusunda eğitimini mümkün kılmıştır. Platon’un, Yasalar’da Tanrı’yı evrenin 

pedagogu olarak anması (ho theos paidagogei ton kosmon), bu bakımdan son derece 

anlamlıdır (Yasalar, 897b; Jaeger, 1961: 66). Platon’un, ruhun düzenini evrenle ve 

siteyle ilişkili biçimde inceleyen bu bütünlükçü tutumu, hastalarını iyileştirirken tüm 

kosmos düzenini göz önünde bulunduran Hippokrates’in tutumunu anımsatmaktadır 

(Jaeger, 1944: 192). Platon da Hippokrates gibi, insan bireylerinin yani ruhun 

düzenini ve kurtuluşunu, bütün bir evren düzeniyle ve siteyle birlikte ele almış, bu 

bakımdan, ruhun ölümsüzlüğü öğretisini, bireysel bir kurtuluş anlayışı doğrultusunda 

düşünen Orphik öğretilerden uzaklaşmıştır.   

Anlaşıldığı kadarıyla Platon, insanın doğası derken, idealar düzeninin insan 

ruhundaki yansımasını, insan aklının kavramsal çerçevesini, düzenini anlamaktaydı. 

Bu yüzden Platoncu düzende ruhun konumunu, site ve evren düzeninin birbirleriyle 

ilişkilerini daha iyi anlayabilmek için Platoncu düzende ideaların rolünü, ontolojik, 

epistemolojik, ahlaki boyutlarını incelemek gerekir. Bir sonraki bölümde yapılacak 

olan da budur.       
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4. BÖLÜM : PLATON’UN DÜZEN ANLAYIŞI AÇISINDAN  

                      İDEALAR ÖĞRETİSİ 

 

4. 1. KONUŞMA VE DÜŞÜNME DÜZENİ BAĞLAMINDA  

                 İDEALAR    

  

4. 1. 1. Sofistik Konuşma Yönteminin Genel Özellikleri  

 

Ruhun düzenini konu edinen bir önceki bölüm, ruhun bilme edimine ilişkin 

bir incelemeyle neticelendirilmiş, Platon’da ruhun ve aklın, düzenin nedeni olarak 

gösterildiği belirtilmişti. Ruhun ya da aklın düzen nedeni olması, onun idealarla 

kurduğu ilişkiden kaynaklanmaktadır. Platon’da düzenin nihai ve en yüksek ilkesi, 

insanın dışındadır. Bu ilke, bu bölümde ayrıntılı biçimde inceleneceği üzere, düzenin 

ta kendisidir, kendi düzenini kendisinde taşır ve diğer şeylerin düzeni için neden 

olmak vasfına sahiptir. Platon’da akıl ve ruh, bütün insani yapıların düzeninin bir 

nedenidir ama bu neden olmak vasfı, bir “aracılık” niteliği taşır. Akıl, idealarla 

kurduğu ilişki sonucu ideaların düzenini kendi kavramsal yapısı içerisinde 

gerçekleştirir ve başta dil ve devlet olmak üzere tüm insani düzenler, bu kavramsal 

yapıya uygun biçimde oluşturulurlar. O halde ruhun ya da aklın, kendi düzenini 

kurması, idealarla kurduğu doğrudan ilişkinin bir sonucudur ve insan ruhu bir kez, 

ideaların aşkın örneğine uygun biçimde kurulduktan sonra, bu içsel düzen, sitedeki 

ve kültürel yapılardaki tüm düzenlemelerin kaynağı olur. Böylece idealar Platoncu 

düzende son derece hayati bir rol oynarlar ve bu rolün ilk ve belki en belirgin 

biçimde ortaya çıktığı yer dil ve düşüncedir.  

Platon’un yaşadığı dönemin Atina’sında toplumsal düzeni sağlamanın yolu, 

bir ölçüde sözün ve düşünmenin düzenini sağlamaktan geçer olmuştu. Bunun sebebi, 

retoriğin, toplumsal ve siyasi düzendeki belirleyici rolüydü. Siyasetle ilgilenmek 

isteyen her birey, iyi bir hatip olmalı, halkı etkileyebilmeliydi. Siyasi mücadele 

ortamında bireylerin yegâne silahı sözdü ve sözün etkili kılınması esasına dayanan 

retorik, demokratik düzenin temel mücadele aracı haline gelmişti. Retorik, siyasi 
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erdem (politike arete) olarak görülmekte, kişinin erdemliliği güçlü olmasına, güçlü 

olmasıysa sözünün etkisine dayandırılmaktaydı. Platon, etkili bir nutuğun halk 

üzerindeki etkisinin farkındaydı;   

 

Savaşta ölenlerle birlikte atalarımızın, sitemizin ve bizlerin 
övüldüğünü duyunca kendimi daha soylu, daha büyük hissediyorum. 
Dinleyicilerin her biri kendi payına aynı duyguyu hissediyor, öyle ki 
yurttaş topluluğunun tamamı buradan yücelmiş olarak çıkıyor ve ben bu 
coşkudan sıyrılıp kendime gelmek için tam üç gün harcıyorum 
(Meneksenos, 235a-b). 
 

 Kratylos’ta sözün, ruh üzerine doğrudan etkisine değinilir; “Euthyphron’un... 

anlattıklarını dinledim. Onu şevke getiren esin, yalnızca kulaklarımı tanrısal 

bilgelikle doldurmakla kalmadı, üstelik ruhumu da kavradı (Kratylos, 396e). 

Kharmides’teyse Sokrates, ruh hastalıklarını iyi etmekte etkili büyü sözlerine sahip 

olan bir Perslinin kendisine şöyle seslendiğini bildirir;  

 

Bir tanrı olan kralımız Zalmoksis, gözleri baştan, başı gözlerden 
ayrı tedavi etmemek gerektiği gibi, başın da ruhtan ayrı ele alınmaması 
gerektiğini söyler; çünkü bütün kötü durumda olunca parçasının sağlıklı 
olması imkânsızdır… Bu yüzden başın ve bütün bedenin sağlıklı olması 
isteniyorsa önce ruhun tedavi edilmesi gerekir. Ruh, büyü sözleriyle (logoi) 
tedavi edilir. Bu büyü sözleri de güzel söylevlerdir. Bu söylevler ruhta 
bilgelik (phronesis) doğurur; bilgelik meydana gelince, başı ve bedenin 
geri kalan kısımlarını sağlıklı kılmak kolaydır (Kharmides, 157b).  

 

Düzenin insan ruhunda başladığını ve sözün insan ruhunda olumlu-olumsuz 

etkiler bırakan güçlü bir yapı olduğunu düşünen Platon, site düzenini sarsılmaz 

temellere oturtabilmek için retorikle hesaplaşmak, konuşmaya ve düşünmeye bir 

düzen ve yasalılık getirmek zorundaydı. Retoriğe dayalı düzenin düşünsel eksenini 

Sofistler oluşturmakta ve Sofistlik, her şeyden önce konuşma sanatıyla ilgili 

görülmekteydi; “Sofist... insanları konuşmada usta kılma sanatının öğretmenidir” 

(Protagoras, 312c-d). Sofizm ile retoriğin bu denli iç içe geçmiş olması, Sofistlerin, 

insanı her şeyin ölçüsü olarak göstermek yolunda en iyi silahlarını dilde bulmuş 

olmalarından kaynaklanmaktaydı. Konuşmacı, muhatabını etkileyebilmek için 

dinleyicisinin düşüncelerinin nasıl oluştuğunu bilmek, dil üzerinde bir etkinlik 

sağlamak zorundaydı (Windelband, 1956: 115). Sofizm dil denen araç-dünya içinde 
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evinde gibiydi ve yerini sağlamlaştırmıştı. Kelimelerin çok anlamlılığıyla 

kurdukları güçlü oyun, şeyleri Sofistlerin eline teslim etmekte, onlara, şeylerin 

kesinliğini zihnin serbest hareketi içinde eritme imkânı sunmaktaydı. Sofistler dile 

ilişkin ilk bilinçli refleksiyonu gerçekleştirmiş, zihnin dil üzerindeki egemenliğini 

ve tartışmayı öne çıkaran eristiği keşfetmişlerdi (Cassirer, 2005: 83);  

 
Sofist, problem çıkarmaktan yana pek verimli görünüyor. Karşımıza 

çıkardığı her problem, ona erişebilmek için, zor gücüyle aşmamız gereken bir 
savunma hattı oluşturuyor… Belki bundan sonra da yeni bir problemle 
karşılaşacağız, arkadan bir yenisi daha çıkacak ve galiba hiçbir zaman işin 
sonuna varamayacağız (Sofist, 261a-b). 

 
 

 Bu alıntı, Sofistlerin çürütmeler yapmaya, sorunlar keşfetmeye yöneldiklerini, 

bunun için en sık başvurdukları yöntemin sözcüklerin anlamlarıyla oynamak, onları 

gelişigüzel ilişkilendirmek olduğunu gösterir. Diyaloglarda, Sofistik yöntemin 

birçok somut örneklerine rastlamak mümkündür. Euthydemos diyalogunda, Sofist 

Euthydemos, Klinias’ın “öğrenmek” anlamında kullandığı manthanein sözcüğünü, 

“anlamak” şeklinde kullanır, böylece Klinias’ın, “insan bilmediklerini öğrenir” 

yargısını, “insan anladığını bilir” şeklinde yorumlar. Bunun üzerine Dionysodoros, 

sözcüğü alışıldık anlamında kullanır ve “öğrenenler, bilmeyenlerdir, yoksa daha 

önceden bilenler değil” savını gerekçelendirir (Euthydemos, 278a). Bir başka yerde 

Euthydemos, olmayan şeylerin varlığının olamayacağını, onlara herhangi bir etkide 

bulunulamayacağını savunur. Bunun üzerine Ktesippos, hatiplerin, söz söyleyerek 

insanlara etki ettiklerini (prattein), etki etmekle aynı zamanda bir şey yaptıklarını 

(poiein) söyler. Eğer hatip, konuşmakla etki ediyor ve bir şey yapıyorsa, her 

seferinde doğruyu konuştuğu kabul edilmelidir çünkü olmayan şey hakkında 

konuşan kişinin etkide bulunamayacağı, bir şey yapamayacağı ortadadır 

(Euthydemos, 284b-c). Sofist burada, meydana getirilen ifadeyle, ifade edilen şeyin 

kendisini bir tutmakta, konuşmanın, bir şeyin kendisini değil ifadesini meydana 

getirdiğini görmezden gelmektedir (Eralp, 2000: 31).48 Yine Euthydemos’ta şu ifade 

geçer; 

                                                 
48 Eralp’in, Euthydemos çevirisinin 31. sayfasına düştüğü dipnottan alıntılanmıştır. Çevirinin tam 
künyesi kaynakçada mevcuttur.  
 



 119 

 
Onun babası Kheredemos’tu, benimki ise Sophronikos... 

Sophronikos da Kheredemos’da babaydı, değil mi dedi. Evet diye cevap 
verdim; biri benim babamdı, öteki de onun. Şu halde dedi, Kheredemos 
babadan farklıydı, değil mi? Benimkinden, evet dedim. Bir babadan 
farklıysa baba değildi (Euthydemos, 298a).  

 

Buradaki Sofizm, baba sözcüğünün birçok kimselere ait olabilen bir sıfat 

olarak değil, bir kimsenin kişiliğine ilişkin bir karakteristik gibi yansıtılmasıdır. 

Baba sözcüğü sıfat olarak ele alındığında birçok kimseler için geçerli olabilir. Oysa 

Sofist, onu bu anlamda kullanmayarak baba olmak ve olmamak durumlarını bir 

araya getirmektedir (Eralp, 2000: 61).49 Bu yüzden Ktesippos onu, “keten ipliğini 

keten ipliğine bağlamamakla” (Euthydemos, 298c), yani bir arada bulunamayacak 

şeyleri bir araya getirmekle suçlamaktadır. Sözcükleri birbirleriyle gelişigüzel 

ilişkilendirmek eğiliminin en belirgin örneklerinden biri de, Ktesippos ile 

Dionysodoros arasındaki şu konuşmada görülür; 

 
D: Söyle bakalım, köpeğin var mı?, K: Evet, D: Yavruları var mı?, 

K: Evet, D: Şu halde köpek onların babasıdır, değil mi?, K: Onun dişi 
köpeğe yanaştığını kendi gözlerimle gördüm. D: Peki, bu köpek senin, 
değil mi? K: Elbette benim, D: O halde, o, babadır ve senindir ve 
dolayısıyla bu köpek babandır, sen de köpek yavrularının kardeşisin” 
(Euthydemos, 298e).      
 
 

Bu alıntıda, sofist, “baba olmak” ve “senin olmak” ifadelerini bir araya getirip 

“senin baban” ifadesine varmış, önceden belirlediği amaç doğrultusunda sözcükleri 

gönlünce eğip bükmüştür. Platon gibi, sözün insan ruhuna etkilerinin farkında olan 

bir düşünürün, dil denen tehlikeli yapıyı bu türden eristik yöntemlere teslim etmesi 

düşünülemezdi. Bu yüzden Platon, nesnelerin doğru adlandırılmaları ve bu 

adlandırmaların birbirleriyle doğru biçimde ilişkilendirilebilmeleri için güçlü ve 

değişmez bir düzenleme ilkesi bulmaya çalışmış, bu uğurda konuşmanın düzenini iki 

kaynağa dayandırmıştır; bunlardan biri “insan ruhu”, diğeriyse, önceleri ousia (öz)-

paradeigma, sonralarıysa eidos ve idea sözcükleriyle ifade ettiği nesnel içeriktir.  

Bir önceki bölümde bireyin, sitenin ve toplumun düzenine dayanak 

oluşturduğu ifade edilen ruhun, bu kez konuşmanın düzeni için referans kılındığı 

                                                 
49 Eralp’in, Euthydemos çevirisinin 61. sayfasına düştüğü dipnottan alıntılanmıştır. 
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görülmektedir. Platon, Sofistleri, üzerinde konuştukları konulara, özellikle de insan 

ruhuna ilişkin bilgisizlikle suçlamıştır. Protagoras’ta Sofist, ruhun beslenmesi için 

gereken gıdayı satan bir tacire benzetilmekte, ama sattığı gıdanın ruh için işlevini 

bilmemekle eleştirilmektedir (Protagoras, 313c-d). Platon, hatibi her şeyden önce 

insan ruhuna karşı sorumlu kılmış, retorikçinin, yurttaşların ruhuna doğruluğu 

aşılamakla yükümlü olduğunu savunmuştur (Gorgias, 504d). Ruhun doğruluğu, 

düzenidir. O halde konuşmanın amacı, ruhun düzenini sağlamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda ideal nutkun, “bir şeyde düzen varsa, o şey iyidir” kabulüne uygun 

olarak, bir düzene sahip olması şarttır. Nutkun uzun ya da kısa olması değil, ölçülü 

olması önemlidir (Phaedrus, 267b). Bu ölçü, ruhun düzenine dayanır;“Ruhun tabiatı 

kavranmadıkça; hangi ruha hangi sözün uygun düşeceği bilinmedikçe ... söz, 

doğasının gerektirdiği mükemmellikle kullanılamaz” (Phaedrus, 277e). Sanatlı 

biçimde nutuk söylemek isteyen kişiye ruhun düzeni öğretilmelidir (Phaedrus, 270e-

271b). Phaedrus’ta Lysias, nutuk hazırlarken aklına geleni yazmış olması, yazısında 

düzen gözetmemesi nedeniyle eleştirilir (Phaedrus, 264b). Oysa her nutuk canlı bir 

varlığa benzemeli, gövdesi, bir ortası, iki ucu olmalıdır. İdeal nutkun her öğesi 

olması gereken doğal yerdedir ve konumlandığı yerden alınarak başka bir yere 

konamaz. Oysa Lysias’ın nutku, Frigya’lı Midas’ın mezar taşı yazısına benzemekte, 

her mısrası başa ya da sona konabilmektedir (Phaedrus, 264d). Platon, “parçaların 

uyumlu düzeninden oluşan bütün” düşüncesini, ruhun ve sitenin düzeninin yanı sıra 

konuşmanın düzenine de uygulamıştır. 

 

4. 1. 2. Taklide Dayalı Konuşma-Öze İlişkin Konuşma   

 

Platon’a göre bu üç yapı; ruh, site ve dil birbirleriyle öylesine iç içedirlerdir ki,  

ruhun düzenine uygun biçimde düzenlenmiş bir toplumda Sofizm ve şiir gibi taklide 

dayalı uğraşlara yer yoktur; “taklide, benzetmeye dayalı şiiri sitemize sokmamalıyız... 

çünkü ruhun çeşitli kısımlarını artık birbirinden ayırmış bulunuyoruz” (Devlet, 

595a). Bu düşünce, Sofistlerin, Platon’u en çok rahatsız eden tezlerinden biriyle 

ilişkilidir; Sofistler, insanın hem bilgin hem cahil olamayacağını, bir şeyi bilmekle 

her şeyi bileceğini savunmuşlardır (Euthydemos, 294a-b). Platon, Sofistlerin bu 
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tutumunu eleştirmiş ve onu şairin tutumuyla bir tutmuştur. Şairi, hakkında kesin 

bilgiye sahip olmadığı bir çok alanda kendisini bilgiliymiş gibi gösteren bir Sofist 

olarak resmetmiş, ve Homeros’u kendisini her işte bilgili göstermekle eleştirmiştir 

(İon, 539e-540a; Devlet, 395c). Platon, şairlerin ve Sofistlerin, bunca farklı konuda 

ortaya koyduğu bunca farklı bilgiyi kesin bilgiyle ilişkilendiremezdi. Bu yüzden, tek 

bir sanatla her şeyi meydana getirmeye güç yetireceğini sanan kişinin, aslında gerçek 

nesneleri değil, bunların kopyalarını yaptığını, sözcüklerden yapılmış sahte 

resimlerle (eidola legomena) gençleri aldattıklarını savunmuştur (Sofist, 234 b-c). 

Şairin dehasını kutsal çılgınlık (hiero mania) olarak görmüş, onun bilgisinin, şeylerin 

özüne (ousia) ilişkin kesin bilgi olmadığını, kopya bilgisi olduğunu savunmuştur; 

“şairler ne hakkında konuştuklarını bilmezler” (Protagoras, 347e), “Homeros’a 

dair güzel sözlerinin sanatla (tekhne) hiçbir ilgisi yok İon. Bunlar tanrı vergisidirler 

(theia moira) ve sen de tanrısal bir adamsın” (İon, 54e). Aynı eleştiri, bütün hatip ve 

devlet adamlarına da yöneltilmiştir;50 hepsi de erdemli görünmektedirler ama 

erdemin ne olduğunu bilmemektedirler. Erdemliliklerini oğullarına bile aktaramamış 

olmaları, sahip oldukları erdemin, bilgi değeri taşımayan, öğretilemeyen, tanrı vergisi 

bir meziyet olmasından kaynaklanmaktadır (Menon, 100a; Protagoras, 329a). 

Hatiplerin, Sofistlerin, şairlerin, devlet adamlarının konuşmaları, şeylerin özüne  dair 

olmadığı için konuşmacılarca farklı anlamlara çekilebilmektedir;“tartışmamızda 

konuşmacıların farklı anlamlar yükledikleri şiirlere ihtiyacımız yoktur” (Protagoras, 

347e). Bu durum, konuşmanın, düşünmenin ve sitenin düzensizliğini beslemektedir. 

Oysa insanlar, zaman geçip de; “kesinlikle iki anlamı olmayan gerçek nesnelerle 

temas ettiklerinde”, edindikleri dertlerin acı deneyimiyle, önceki tasarımlarının 

yıkıldığını göreceklerdir (Sofist, 234d). Buradaki; “kesinlikle iki anlamı olmayan 

gerçek nesneler” ifadesiyle kast edilen nedir? Platon, konuşmanın, ruhun, sitenin 

düzeni bahsinde, öğelerin olmaları gereken yerde olmaları, yani genel düzen içinde 

                                                 
50Protagoras, kendi adıyla anılan diyalogda Sofistliği zengin bir geleneğe dayandırmaktadır;“Sofistlik 
mesleği eskidir ama bu meslekle ilk uğraşanlar, hor görüldüğü için çeşitli kılıklar, peçeler altına 
gizlemişlerdir onu. Homeros, Hesiodos, Simonides şiir peçesi altında, Orpheus, Musaios sır ve 
kehanet peçesi altıda, bazıları da beden eğitimi peçesi altında gizlediler onu” (Protagoras, 316d-e). 
Platon’un, Sofistlere yönelttiği eleştirileri, aynı biçimde devlet adamlarına, söylevcilere ve şairlere de 
yöneltmekte olması, bu anlamda şaşırtıcı değildir.   
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doğal konumlarına uygun biçimde yerleştirilmeleri anlayışına uygun hareket etmiş, 

her sözcük ya da kavramın nutkun bütünü içinde doğal bir yeri olduğunu ve her 

insanın doğasına (physis) uygun bir mesleği olduğunu savunmuştur. Peki bu doğal 

konumları bildiren ve her tür düzenin temelini oluşturan ilke ya da ilkeler nelerdir?  

Platon’un ilk eserlerinde bu ilkeler soruşturulmuş ve iki kabule varılmıştır. 

Birincisi; değişken insan ve toplum davranışlarını düzenlerken gözetilmesi gereken 

ilkeler vardır. İkincisi; tüm ahlaki nosyonlar, kişisel kanaatlerimizden bağımsız, ve 

söz konusu ahlaki nosyonun bütün çoklu-tikel görünümlerinde ortak olan (koinonia) 

bir doğaya (physis), öze (ousia), paradeigmaya sahiptir. Konuşmanın ve düşünmenin 

düzeni sorunu, bu iki kabule dayanır; Sokrates’e göre cesaret, adalet, doğruluk gibi 

adların, işaret ettikleri bir doğa ya da özyapı vardır ve bu adların anlamları, işaret 

ettikleri bu doğa ya da öz yapıdır. Platon da hocasının izinden gitmiş, ama dil ile 

doğa dünyasını birbirinden ayırmış (Kratylos, 430a), dili kültür ürünü (nomos), insan 

ürünü (thesis) bir yapı olarak görmüştür (Protagoras, 322a; Çakmak, 1991: 26). Bu 

ayrılık nedeniyle, dil doğa düzenini dolaysızca, zorunlulukla ve kendiliğinden 

yansıtmaz. Dilin, doğadaki ya da evrendeki düzene uygun biçimde düzenlenmesi 

gerekir. Dil bize gerçekliği düzenlediğimiz belli kategorileri verir ama dilin bize 

sunduğu bu kategoriler, aklın yapısına uygun biçimde düzenlenmedikçe gerçeklik 

hakkında tam bir bilgiye ulaşılamaz. Amaç “zihnin kavram çerçevesini” “gerçekliğin 

yapısına” göre düzenlemektir. Bu ikisi arasında zorunlu bir bağ vardır. Bu hedef 

gerçekleştirildikten sonra “zihnin kavram çerçevesine” doğallıkla uyan, “doğal 

uygun adlar” nesnelere verilebilir. Bu iş, gerçi uzlaşımsaldır ama yine de adların 

kavramlara uygunluğunu gözetir (Çakmak, 1991: 31-32).  

Dilin düzenine ilişkin bu genel değerlendirmeler, ontolojik, epistemolojik ve 

ahlaki bir tartışmayla birlikte ilerletilmiştir. Platon’un ilk eserlerinde kişinin 

davranışlarını çoğunluğun isteklerine göre değil, değişmez bir ahlaki ilkeye göre 

belirlemesi gerektiği savunulmuş (Kriton, 48b-49e), her alanda ilke ya da ilkelere 

göre davranmak gerektiği vurgulanmıştır (Savunma, 36d).  Aranan davranış ya da 

düzen ilkesi, site yasalarından ve tanrıların istek ve iradelerinden bağışıktır, onlara 

üstündür; “size (yasayı ve site hükmünü temsil edip uygulayan devlet adamlarına) 
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değil, tanrıya boyun eğerim51” (Savunma, 29d). Euthyphron’da ahlaki nosyonların, 

tanrıların beğenilerinden bağışık ve onlara üstün oldukları savunulur. Dindarca olan, 

tanrılarca sevildiği için dindarca olsaydı, dindarca olmak denen şeyin öz doğasından 

söz etmek mümkün olmazdı (Euthyphron, 10e). Devlet’te, tanrıların da doğru 

oldukları (Devlet, 352a), Yasalar’da ise, tanrılar için de, insanlar için de bütün 

iyilerin başının doğruluk olduğu savunulur (Yasalar, 730b).  

Bu etik tartışmanın epistemolojik bir boyutu vardır; Platoncu düzende 

mutluluğun insan için en yüksek amaç (telos) olduğu, mutluluğu sağlayan şeyin 

iyilik, iyiliği sağlayan şeyin erdemlilik olduğu önceki bölümde belirtilmişti. Her 

insan doğal olarak mutlu olmayı istediğine ve bunu sağlayacak şey iyilik olduğuna 

göre, hiçbir insan bilerek kötü olmaz, kötülük etmez (Yasalar, 860c). Bu kabul, 

Platon’un temel etik kabullerinden biridir ve erdemin bilgi olduğu sonucuna vardırır. 

Eğer insan bile isteye kötülük ediyor ve erdemsiz davranıyorsa, bu durum, o insanın 

iyilik ve erdem hakkında bilgi sahibi olmadığını gösterir. Çünkü kötülük mutsuzluk 

getirir ve kimse bilerek mutsuz olmak istemez. Böylece insanların erdemli ve iyi 

olmaları, erdemin bilgisini elde etmiş olmalarına bağlıdır. Platon, erdemin bilgi 

olduğuna, bu bilgiyi elde eden her insanın, kaçınılmazca iyi ve erdemli olacağına 

inanmaktaydı (Windelband, 1956: 131). Böylece davranışlarımızı ve siteyi 

düzenlerken gözeteceğimiz ahlak ilkelerini belirlemek sorunu, erdemin ne olduğunu 

belirlemek sorunuyla iç içedir ve ahlaki ilkeler sorunu, burada epistemolojik bir 

tartışmaya, erdemin neliği sorununa dönüşmüştür. Sofistler, erdemin, farklı tikel 

durumlarda ortaya çıkan çoklu görünümleriyle ve bu görünümleri karşılayan 

tanımlar çokluğuyla yetinmekte, erdem ya da iyilik nedir diye sorulduğunda bir sürü 

erdemler ve iyiler sayıp dökmektedirler. Örneğin Kharmides’te, erdemin bir türü ya 

da biçimi olan ölçülülük (sophrosyne)52 için beş farklı tanım önerilmekte, hepsi de 

Sokrates tarafından geçersiz kılınmaktadır. Cesaretin (andreia) ve dindarlığın (osion) 

                                                 
51 Sokrates’in bu sözleri karşısında, Antigone’nin, Kral Kreon’a yönelik sözlerini hatırlamamak elde 
değildir; “Senin emirlerinde, insan sözlerini, tanrıların yazılmamış, değişmez yasalarından üstün 
kılan bir kudret bulunduğunu sanmıyorum. Çünkü bu yasalar yalnız dün ve bugün yaşamıyorlar, 
bunlar ebediyen geçerlidirler ve ne zamandan beri mevcut olduklarını bilen yoktur (Antigone, 33).   
52 Sophrosyne sözcüğü hem ölçülülük, hem bilgelik anlamını vermektedir. Eser, kimilerince “Bilgelik 
Üzerine” alt başlığıyla (Gökçöl, 1986: 25), kimilerince “Ölçülülük Üzerine” alt başlığıyla (Copleston, 
1995: 17) çevrilmiştir. Sözcük, ölçülü ya da itidalli olma anlamında bir bilgelik durumunu ifade etmek 
için kullanılmış görünmektedir. Bu nedenle her iki anlam birbirlerini tamamlamaktadır.       
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tanımlarına odaklanan Lakhes ve Euthyphron diyaloglarında da benzer bir durum söz 

konusudur. Bu ilk eserler, herhangi bir iddiayı gerekçelendirmek ya da 

kanıtlamaktan ziyade, sofistlerce önerilen tanımların çürütülmesi amacına 

yönelmişlerdir. Yine de, ahlaki nosyonların ya da erdem türlerinin bütün çoklu-tikel 

görünümlerinde ortak (koinonia) olan değişmez bir öz (ousia-paradeigma)53 olduğu 

varsayılmakta, tanımın bu özü vermesi beklenmektedir. Cesaretin tanımının 

araştırıldığı Lakhes’te, aranan tanımın, cesaretin tüm görünür örneklerinde ortak 

olanı (koinonia) vermesi gerektiği (Lakhes, 191e), Euthyphron’da ise, dindarlığın 

tanımının, dindarca olan şeylerden bir-ikisinin gösterilmesiyle değil, dindarca olan 

bütün şeyleri dine uygun kılan değişmez özün gösterilmesiyle mümkün olacağı, dine 

uygun eylemin daima kendisinin aynısı, dine aykırı eyleminse dine uygun eylemin 

daima tersi ve kendisinin aynısı olduğu54 savunulur (Euthyphron, 5d). Bu tutum, 

Sokrates öncesi doğa filozoflarının yaklaşımlarını anımsatmaktadır. Ön-Sokratik 

felsefede düzen sorunu, evrendeki görünür çokluğun dayandığı değişmez ilke ya da 

ilkeleri bulmak sorunuydu. Çokluk bir kez kökenine indirgendiğinde, buradan 

evrenin nasıl meydana geldiğini açıklayacak düzen ve oluş teorileri geliştirilebilirdi. 

Platon’un ilk eserleri, physis alanına ilişkin başlıca sorunlardan biri olan teklik-

çokluk sorununu, cesaret, ölçülülük gibi ahlaki kavramların tanımlarının aldatıcı 

görünümünden yola çıkarak ortaya koymakta, insan davranışlarının çoklu 

görünümünü tek bir değişmez öze indirgemeye çalışmaktadır (Murdoch, 1991: 10). 

Sokrates göreliliğe karşı, düşüncenin değişmez düzenini ortaya koymaya çalışmış, 

bunu yaparken, insanın ahlaki hayatını doğa soruşturmalarındakine benzer bir 

reformdan geçirmeye, düşünce için genel geçer ilke ve yasalar bulmaya çalışmıştır. 

                                                 
53 Bu değişmez öz, tikel durumlarda, farklı görünümlerle ortaya çıkabilir. Cesaret kaçmayıp direnmek, 
bilgelik kendini bilmek, dindarlık tanrıların hoşlandığı işleri yapmak olabilir. Ama bu tikel durumlar, 
özün değişken görünümleridirler ve pathos sözcüğüyle karşılanırlar (Guthrie, 1995: 113). Tanrıların 
dindarca olanı sevmeleri, dindarca olanın ikincil niteliğidir (pathos), özü değildir (Euthyphron, 11a).     
54 Bu değerlendirmenin, Lysis’ta geçen bir başka değerlendirmeyle çeliştiği görülür Şöyle ki; 
Euthyphron’da, dine uygun olan eylemin her seferinde iyi ve haklı olduğu, dine uygun olmayan 
eylemin kötü ve haksız olduğu kabul edilir. Diğer yandan dine uygun olmayan eylemin, daima kendi 
kendisinin aynısı olduğu, değişmediği savunulur. Oysa Lysis’ta, kötülerin birbirleriyle asla dost 
olamayacakları gerekçelendirilirken, benzerin benzere yöneldiği, kötülerin kendi kendileriyle bile 
benzer olmadıkları, hep değiştikleri, kendine benzemeyenin başkasına da benzeyemeyeceği, böylece 
benzerin benzere yönelmesi ilkesince kötünün kimseye yönelemeyeceği, kimseyle dost olamayacağı 
kabul edilir (Lysis, 214d). Eğer dine uygun olmayan, her seferinde kötüyse ve her seferinde kendisinin 
aynısıysa, kötü olan şeyin de, her seferinde kendi kendisinin aynısı olması gerekir. Böylece Lysis 
diyalogundaki çürütme, Sokrates’in kendi yönteminden yola çıkılarak çürütülmüş olur.   
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Sofistler, düşüncenin ortaya çıkmasını sağlayan psikolojik mekanizmaları 

çözümlemekle meşgul olurlarken, Sokrates, insanı değişmez hakikatlere vardıracak 

düşünme yasalarını belirlemeyi amaçlamıştır (Windelband, 1956: 128-131). 

Euthyphron’da dindarlık, Lakhes’te cesaret, Kharmides’te ölçülülük ele alınırken, 

dindarca, cesurca, ölçülüce görünen durumların tümünü açıklamaya yetecek bir öz 

nitelik belirlenmeye çalışılmıştır. İdealar öğretisinin ilk nüveleri, bu öz nitelik 

tartışmasında aranmalıdır. 

Platon, başlangıçta hocası Sokrates’in etkisi altında, değişmez özler 

meselesini bir tümel-tikel tartışması bağlamında ele almıştır. Tümel-tikel ilişkisinde 

her tikel, tümelin bir örneğidir, parçası değildir. Sokrates, cesaretin (tümel), cesurca 

olanlarla (tikeller) ilişkisini bu şekilde ele almış, tümelin tikellerce içerildiğini, 

onlara içkin olduğunu düşünmüş, tümelin tikellerden bağımsız bir varlığı olduğunu 

düşünmemiştir55 (Arslan, 2006: 259; Windelband 1956: 129). İdeal konuşma özlere 

uygun olmalıdır. Konuşmacı şeylerin özlerini bildiği için bu özlerin birbirleriyle 

ilişkilerini de bilir ve düşünürken ya da konuşurken bu ilişkilere uygun davranır. 

İnsan kendi kanısına göre konuştuğunda doğru konuşmuş olmaz, bilakis şeylerde 

doğal olarak bulunan, sözle ifade etmek ve edilmek tarz ve yollarına uymakla doğru 

konuşur. Şeyleri, doğalarında bulunan adlandırma tarz ve yollarına göre adlandırmak 

gerekir, kişisel tutumlara göre değil (Kratylos, 387c-d). Bu yüzden adların doğruluğu 

bir mutabakat ya da uzlaşma değildir. Varlıkların, kişisel algılamalardan bağışık, 

kalıcı bir özleri vardır ve varlıkların adı bu kalıcı öze uygun olmalıdır (Kratylos, 

384d-385e). Konuşmacı, konuşmasını öze uygun biçimde düzenlediği ve öz, aranan 

ahlak ilkesiyle ilişkili olduğu için, konuşma, değişmez davranış ve düzenleme 

ilkelerine uygun olacak ve ahlaki bir nitelik arz edecektir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Aristoteles, Metafizik’te, Platon’un ideaları duyulur şeylerden ayırdığını (horismos), ama 
Sokrates’in bunu yapmadığını ileri sürmektedir (Metafizik, 987b 1-10, 1078b 30-32).  
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4. 1. 3. Konuşma-Düşünme Düzeni Sorununun Ontolojik 

            Boyutları   

  

Şeylerin özünü bilmek ve bunun üzerine konuşmakla, kopyalar üzerine 

konuşmak arasındaki farkın, yukarıda kısaca ifade edilmeye çalışılan ahlaki ve 

epistemolojik boyutlarının yanı sıra ontolojik bir boyutu da vardır. Bu boyutu ele 

almaya, Sofist diyalogundan başlamak yerinde olur. Platon bu eserde, Sofistlerin en 

çetin tezlerinden biriyle hesaplaşır. Tezin ilk bölümünden hatırlanacağı üzere 

Parmenides; “Çünkü sen var olmayanı (me on) ne bilebilirsin ne de telaffuz 

edebilirsin. Çünkü (varolan) düşünme ve var olma aynı şeydir. Bilakis sen kendi 

düşünceni bu araştırma yolundan uzak tut56” (akt. Soykan, 1991: 101) ifadeleriyle, 

var olmayanın (me on) varlığını yadsımaktaydı. Sofistler bu konuda Parmenides gibi 

düşünmüş, varolmayan üzerine bir şey söylemenin imkansız olduğunu, bu yüzden 

her konuşmanın zorunlulukla varolana ilişkin olacağını ve gerçeklik taşıyacağını 

savunmuşlardır. Parmenides’in bu düşüncesi, Sofistlerin arkasına sığındıkları çetin 

bir paradoks oluşturmuş (Guthrie, 1993: 135), bu paradoksun aşılabilmesi için 

yokluğa, yani var olmayana bir tür varlık atfetmek zorunlu hale gelmişti.57 Platon’un 

varolmayana nasıl bir varlık atfettiğini ortaya koymak, düşüncenin düzeninde 

ideaların oynadığı rolü kavramak bakımından son derece önemlidir. Çünkü Platon bu 

tez vasıtasıyla yanlış konuşmanın imkanını göstermiş, kendi konuşma ve düşünme 

düzeni anlayışını ortaya koymuştur.  

Platon, sözkonusu Sofistik paradoksla hesaplaşmaya, mutlak var olmayanı, 

diğer deyişle yokluğu dile getirip getiremeyeceğimizi sormakla başlar ve şu kabulleri 

ortaya koyar; “varolmayan, varolan bir şeyle ilgi içine giremez”, “biz daima varolan 

bir şeyle ilgi kurarız... Çünkü salt kendisi için yalnızca konuşmada kullanılmış, sanki 

çıplak ve bütün varolandan bağları koparılmış olan olanaksızdır” Bu kabullerin ikisi 

de; “bir şey söyleyen, zorunlulukla herhangi biri söyler” (Sofist, 237b-d) 

                                                 
56 Soykan’a göre Parmenides’in bu ifadesi çelişiktir çünkü O, hem “var olmayanı telaffuz edemezsin” 
demekte, hem de bu sözle var olmayanı telaffuz etmektedir (Soykan, 1991: 101).  
57 Platon, Devlet Adamı’nda, Sofist isimli eserde yokluğu zorla var kıldığını, çünkü yokluğun 
varlığının, düşünüşünün biricik sığınağı olduğunu söyler (Devlet Adamı, 284 c).   
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düşüncesinin sonucudur. Bir kimsenin, konuşmasına karşın hiçbir şey söylemediği 

kabul edilemeyeceğine göre, varolmayan hakkında kim sözle bir şey bildirmeyi 

deniyorsa, hiçbir şey söylememektedir (Sofist, 237e). Platon, bu noktada, görüntü, 

imaj ya da tasvir üzerine bir tartışmaya girişir. Tasvir, gerçek varlığın bir benzeri, 

taklididir; gerçek nesne değildir, gerçek nesneye “benzemektedir” (Sofist, 240a-b). 

Kratylos’ta görüntü, imaj ya da tasvirin, temsil ettiği objenin bütün özelliklerini 

yansıtamayacağı savunulurken şu örnek verilir;   

 

Platon: diyelim ki bir tanrı, senin rengini ve şeklini ressamlar gibi 
taklit etmekle kalmayıp senin bütün iç kişiliğini de, olduğu gibi 
cisimleştirdi, yumuşaklığını, sıcaklığını aynen ona verdi ve yine senin 
hareket, ruh ve düşünceni, sende nasılsa öylece ona aktardı; senin 
kişiliğinin bütün özelliklerine sahip, sadık bir kopyanı senin yanına koydu. 
Bu durumda bir Kratylos’un kendisi, bir de Kratylos’un imajı mı var 
demektir, yoksa iki ayrı Kratylos mu? Kratylos: İki Kratylos gibi geliyor 
bana (Kratylos, 432b-c).  
 
 
O halde Sofistin ürettiği tasvirler, taklit ettiği şeyin bütün özelliklerini 

yansıtamazlar. Bu durumda şöyle bir çelişki ortaya çıkmaktadır; eğer tasvir varlığın 

kendisi, yani gerçek değilse, o halde tasvir, gerçek olmayandır ve yine de bir 

gerçekliği vardır. Bu durumda gerçek olma ve gerçek olmama iç içe geçmektedir. Bu 

durum, var olanla var olmayanın bir arada bulunuyor olduğu sonucunu doğurmakta, 

böylece Sofist, insanı şu kabule zorlamaktadır; varolmayan bir bakıma vardır (Sofist, 

240c). O halde yanlış tasarım, gerçek olmayanın, varolmayanın tasarımıdır (Sofist, 

240d) ve Sofistin insanları aldattığından, ruhta yanılgılar ya da yanlış tasarımlar 

doğurduğundan söz edildiğinde, var olmayanın bir tür varlığa sahip olması gerektiği 

ortaya çıkmaktadır. Platon’a göre yanlış söz, varolanı var olmayan olarak, 

varolmayanı var olan olarak deyimleyen sözdür, başka türlü olamaz (Sofist, 241a). 

Böylece Platon, Parmenides’in, var olmayanı ya da yokluğu reddeden tutumunu 

yadsımış, var olmayanın bir bakıma var olduğunu, var olanın da bir bakıma var 

olmadığını savunmuştur. Platon’un kendi deyişiyle, bu, bir baba katilliğidir (Sofist, 

241d). Diğer yandan Soykan’a göre buradaki paradoksun sebebi, söz ile gerçekliğin, 

dil ile varlığın özdeşliği ya da eşitliği savıdır. Söz (logikos) ile gerçeklik ya da dil ile 

varlık (ontos) arasında bir eşitlik olduğu var sayıldığında, ne söylenirse söylensin 



 128 

hep gerçek bir şey, var olan bir şey söylenmiş olur ve var olmayan söylenemez. 

Ama; “var olmayandan söz edilemez” ifadesi bile, var olmayandan bir şekilde söz 

etmektedir. Eğer Platon’un yaptığı gibi, dil ile gerçekliğin birbirine eşitliği 

varsayımından kuşku duymazsak, o zaman varılacak tek sonuç “var olmayan 

söylendiğine göre, demek ki var olmayan vardır” yargısı olacaktır. Bu çelişkilere 

düşmemenin yolu, dili varlıkla eşitleyen varsayımı baştan reddetmektir (Soykan, 

1991: 101). Oysa dil ile varlığın özdeşliği Platoncu düzenin temel varsayımlarından 

biridir ve bu varsayımda dil, tıpkı toplum ya da site türünden diğer insani düzenler 

gibi, varlığın düzenine uygun biçimde kurulmalıdır. Dilin düzeni, ona dil dışı bir 

gerçeklikten, varlığın kendisinden gelir.  

Platon’un var olmayanın özünü ayrılık ya da başkalık (heteros) ideasıyla 

ilişkilendirdiği özellikle vurgulanmalıdır (Sofist, 258d). Platon’a göre kimi formlar 

(idea) ya da kavramlar58 birbirleriyle bağıntıya girerler, kimileri girmezler. Örneğin, 

hareket ve dinginlik formları birbirleriyle bağıntıya giremezler, ama varlık formu 

ikisiyle de birleşebilir çünkü hareket de, dinginlik de vardırlar. Bu üç formun; varlık, 

hareket ve dinginliğin, her biri diğer ikisinden ayrı, kendi kendisiyle aynıdır. 

Böylece Platon, beş önemli form (ya da kavram) ortaya koymuş olur (Sofist, 254 c- 

255 d). Platon, bu beş formdan, ayrı olmak formuna özel bir vurgu yapmış ve onu, 

var olmayanın özü, içeriği olarak belirlemiştir. Ayrı olan her şey, ancak bir 

başkasıyla ilişkisi bakımından ayrıdır. Çünkü ayrı olmak, bir başka şeyden ayrılıktır. 

Böylece diğer kavramlar tek başlarına bulundukları halde “ayrı” tek başına 

bulunmamakta, hep diğer idealarla ilişkileri içinde var olmakta, bu durumda kendi 

varlığı tehlikeye girmektedir. Platon bu tehlikeyi gidermek için idea kavramına 

başvurmuş, böylece bir şeyin ayrı olmaklığını, ayrılık ideasına katılmasıyla (to 

metekhein tes ideas tes thateru) açıklamıştır. Tek başına var olmayan “ayrı”, bu tek 

başına olamamadan dolayı, eğer var ise, demek ki tüm kavram alanını kapsayan, bu 

alanın tümüne yayılan bir kavramdır (Soykan, 1991: 167; Sofist, 255d-e). Her 

varolanı varolmayan olarak göstermek, ama var oldukları için onları yine varlık 

                                                 
58 “Formlar (idealar) ya da kavramlar” ifadesinin kullanılmış olmasının nedeni, Sofist diyalogunda 
idea (form) sözcüğünün, sınıf-kavramı, tür, biçim anlamında kullanılmış olmasıdır. İdealar, Timaios 
diyalogunda olduğu gibi Demiourgos’un dahi ötesinde bir yerde değil, düşüncededirler (dianoia). 
Yani Sofist’te idealar, zihinsel yapılar ya da formlar olarak ele alınmışlardır (Soykan, 1991: 11). Bu 
bahiste kavram ve form sözcükleri, bu anlamda birbirleri yerine kullanılmışlardır.  
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olarak nitelemek mümkündür. O halde varolan her kavrama, bir yandan varolan 

büyük bir yoğunlukla, öte yandan varolmayan sayısız çoklukla eşlik etmektedir. 

Varolan, başka bir şey olduğu her yerde var değildir çünkü, gerçi kendi başına birdir 

ama varolmayan bağlamında sayısız başkada bulunmaktadır. Böylece 

varolmayandan söz edildiğinde, bununla, varolanın karşıtı değil, tersine yalnızca 

ondan ayrı olan şey dile getirilmiş olmaktadır. Var olmayan, bir tür değillemedir ve 

“yok” ile “değil” farklı anlamlara gelmektedir (Sofist, 255e-257c).  

Burada Soykan’ın bir tespitine değinmekte yarar var. Soykan, Platon’un var 

olan ile var olmayanı, varlık ve yokluğu birbirlerine karşıt biçimde konumlandırmış 

olmasından hareketle, onun var olanlardan oluşan bir evrene karşılık, sanki bir de 

yoklar evreni varsaydığını söyler. Var olmayanın, var olanın karşıtı olmasının anlamı 

budur. Bizler var olmayan, söylenmeyen, düşünülmeyen derken bunlardan ilgili 

fiillerin olumsuzlanmasını, değillemesini anlarız. Oysa Platon’a göre varolmayan 

varolanın karşıtıdır demek, birincinin, ikincinin değillemesi olduğu anlamına 

gelmez. Çünkü değillemenin kendisi de bir deyimdir ve bir deyim olmakla o, bir şeyi 

der. Platon, varlığı sözle eşitlediği ve “ne söylersek bir şeyi söyleriz” savını 

benimsediği için, nasıl var olan bir şeyi diyorsa, var olmayanın da aynı şekilde bir 

şeyi demesi, ama var olanın karşıtı olan bir şeyi demesi gerektiğini savunmuş olur. O 

halde buradaki karşıtlık ontik anlamdadır, yani Soykan’ın ifadesiyle bir “yoklar 

evrenine” gönderme yapar. Platon’da mantıksal-matematiksel formel karşıtlık, yani 

değilleme anlayışı yoktur (Soykan, 1991: 112-113).       

Son kertede Platon, varolmayanın varlık-içeriği bakımından başka hiçbir 

varolandan aşağı kalmayacak derecede var olduğunu, nasıl büyük büyükse, büyük 

olmayan büyük değilse, aynı şekilde varolmayanın da, var değil olarak, varolanın 

pek çok cinslerinin çokluğunda bir öğe olduğunu savunmuş olur (Sofist, 258c). 

Bütün formlar içerisinde sadece varlık ile ayrılık formlarının alanı, bütün formları 

kapsamakta, böylece var olmayanın içeriğini ayrılık kavramıyla ilişkilendirmek 

mümkün olmaktadır. Bu noktada Platon, var olmayanın, söz ya da sanıyla bir 

bağıntısı olup olmadığını incelemiştir. Böyle bir bağıntı bulunabilirse, yanlış sanı ya 

da söz de mümkün olacaktır. Çünkü var olmayanı düşünmek ya da deyimlemek, 

düşünmede ve sözde yanılgıyı doğuran şeydir (Sofist, 260c).  

Nasıl formlardan bazıları birbirleriyle uyuşuyor, bazıları uyuşmuyorsa, aynı 
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durum sözcükler için de geçerlidir. Birbirleriyle uyumlu sözcükler deyimi oluşturur 

(Sofist, 262d). Ama birbirleriyle uyum sağlayan ve bir deyim oluşturacak biçimde 

bir araya gelen her sözcük dizisi, doğru bir deyim oluşturmayabilir. Örneğin 

“kendisiyle konuşmakta olduğum Theaetetos oturuyor” ifadesi, Theaetetos’un 

durumuna ilişkin doğru bir deyim olurken, “kendisiyle konuşmakta olduğum 

Theaetetos uçuyor” ifadesi doğru bir deyim değildir. Yanlış deyim, gerçek olandan, 

varolandan ayrı bir deyimdir. Theaetetos’un durumuna ilişkin ikinci deyim, bir 

şeyden söz etmektedir ama Theaetetos’tan söz ediyor olamaz. Diğer yandan hiçten 

ya da yokluktan da söz etmemektedir çünkü öyle olsaydı hiçbir deyim olmazdı. Bu 

durumda tek seçenek, Theaetetos hakkında söylenmiş olması, ama ayrı olanı aynı, 

varolmayanı var olan olarak göstermesi, dolayısıyla yanlış olmasıdır (Sofist, 263b-d).  

Böylece yanlış deyim, yanlış kanaat ya da sanılara dayanır. Düşünce, ruhun, 

sözel ifade olmaksızın, içinden kendi kendisiyle konuşmasıdır. Düşüncenin, ses 

eşliğinde ağız yoluyla ruhtan çıkması ise deyimdir (Sofist, 263e). Deyim henüz 

oluşmadan önce insan, algı ya da duyum yoluyla bazı kanılar elde eder ve deyim, bu 

kanıların sonuca erişmesi, onaylanması ya da reddedilmesi durumudur. Philebos’ta 

bir nesneyi uzaktan ve belirsiz biçimde gören birinin, edindiği bu duyum hakkında 

önce bir kanaat edineceği, örneğin bunun bir insan olduğunu düşünebileceği 

söylenir. Bunu, o an yanında bulunan birine söylese, bu durum söz olacaktır. Ancak 

kişi, edindiği duyumdan doğru bir kanaat (sanı-doksa) geliştirememiş olabilir, 

gördüğü nesne insan değil, heykel olabilir (Philebos, 38c-d). Platon, bu örnekten 

yola çıkarak ruhu bir kitaba benzetir. Duyumlar ve hafıza, ruha sürekli sözler 

yazarlar ve duygu doğruyu yazarsa, düşünceler ve sözler doğru, yanlış yazarsa sözler 

de yanlış olur (Philebos, 39a). Bu durum, varolanın yanıltıcı bazı kopyalarının 

olduğunu ve Sofistin bu yanıltıcı kopyalar doğrultusunda yanlış kanaatler ve sözler 

ürettiğini gösterir (Sofist, 264d). Nitekim Theaetetos’ta,  bir sanısı olanın var olan bir 

şeyi sandığını, var olmayanı sananın hiçbir şeyi sanmadığını, “yanlış sanma”nın, var 

olmayanı sanmaktan başka bir şey olduğu savunulur (Theaetetos, 189a-b). Yanlış 

sanı, gerçekliğe yönelen ruhun (aklın) hedefini şaşırması, yani var olan bir şeyi 

sandığı halde birinin yerine ötekini sanma (189c) ya da ruhun (aklın) kendi içindeki 

karıştırma, yani bir bilginin diğeriyle karıştırılmasıdır (199c). Bu anlayış, bilginin 

nesnesine ve kendi kendisine uygunluğu olarak bilinen ünlü doğruluk ölçütünün 
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Platonca ifadesinden başka bir şey değildir (Soykan, 1991: 241).   

Aynı doğruluk-yanlışlık ilişkisi, nesneyle ad arasındaki ilişkiye de 

uyarlanabilir. Kratylos’ta Platon, varlıkların adlarının, varlıkları her seferinde 

eksiksizce yansıtamayacaklarını bildirir. Eğer adlar, adları oldukları nesnelerin 

tıpatıp benzeri olsalardı, her şey çift olur, bunlardan hangisinin objenin kendisi, 

hangisinin ad olduğu ayırt edilemezdi (Kratylos, 432d). Böylece Platon, nesneyle ad 

arasında açık bir ayrım yapmıştır. Önemli olan objenin ayırt edici karakterinin ad 

içinde bulunuyor olmasıdır. Objenin ikincil özellikleri de adda bulunuyorsa, obje 

daha iyi ifade edilmiş olur (Kratylos, 433 a) ama bu, doğru ifadenin sağlanmasında 

birincil koşul değildir. Theaetetos’taki şu ifade burada anlam kazanır; bir şeyin özü 

bilinmeden adı anlaşılamaz (Theaitetos 147b). Böylece Platon, yanlış konuşmanın 

imkanını kendince göstermiş ve sofist paradoksu aşmıştır; yanlış konuşma var olan 

hakkındaki yanlış kanaatlerimizden doğan yanlış sözler ve düşüncelere dayanır.    

 

4. 1. 4. Konuşma-Düşünme Düzeni ve Diyalektik  

 

Bütün bu değerlendirmelerin Platon’un düzen anlayışı ve özelde konuşmanın 

ve düşünmenin düzeni bahsinde önemi nedir? Platon, Sofistlerin, şeyleri 

kopyalarından yola çıkarak yanlış biçimde ifade eden ve dinleyicisinde yanılgılar 

doğuran çarpık yöntemlerine karşılık, kişiden kişiye değişmeyen ve her zaman kendi 

yoluyla en doğru olana varan (Devlet Adamı, 266d) bir yöntem önermiştir. Bu 

yöntem, felsefenin yöntemi olan diyalektiktir ve görevi, hangi formların birbirleriyle 

bağıntıya girdiklerini, hangilerinin girmediklerini bulmaktır (Sofist, 254d). Çünkü 

“bazı sözcükler uyuşur, bazısı uyuşmaz. Sözcükleri art arda dizmek, konuşmak 

olmaz” (Sofist, 261d). Doğru konuşmak isteyen kişi formların bilgisini edinmeli, 

diyalektik yöntemle onları birbirleriyle doğru biçimde ilişkilendirmelidir. Çünkü 

formlar da sözcükler gibi bazen birbirlerine uygun düşer (symphonein), karşılıklı 

bağıntıya girer (proseptein) bazen girmezler. Eğer var olanların ideaları kabul 

edilmez, her nesnenin ideası belirlenmezse, var olanların her biri için hep aynı kalan 

bir idea olduğu kabul edilmediği için, düşüncenin ne yöne çevrileceği bilinemez ve 

düşünme ve konuşma olanağı ortadan kalkar (Parmenides, 135b-c). Dilden ve 
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düşünceden bağımsız olan ve bu ikisinin düzenlerine temel oluşturan nesnel bir yapı 

vardır. Bu nesnel yapı ideaların zihindeki temsilleridir (Çakmak, 1991: 33-34). 

İdeaların bir aradalığı (symplokhe eidon), yani karşılıklı birleşme (koinoein), katılma 

(deklesthai), karışma (ameita), pay alma (metalambanein, metekhein) ilişkileri, 

anlamlı konuşmanın imkanını ve doğal düzenini verir (Çakmak, 1991: 139).  

Platon, konuşma ve düşünmeyi insan olmanın temel koşulu olarak görmüş, 

herhangi bir ruhun yeryüzünde insan olarak yaşayabilmesini, duyumların 

çokluğunun bilgisini, adına idea denilen birliğe indirebilmek becerisine 

dayandırmıştır. Bu yeteneğin edinilmesi, ideaları temaşa etmekle mümkündür. 

Çokluğun bilgisini ideanın birliğine indirgemek işi, ruhun gerçek olanı temaşa 

ettiğinde görmüş olduklarını anımsamasından (anamnesis) ibarettir ve bu nedenle 

ideaları hiç görmeyen ruhlar, yeryüzüne asla insan olarak dönemezler (Phaidros, 

249c). O halde epistemolojik yanlarıyla idealar, tekil şeylerin kaosuna düzen 

getirebilmemizi, benzerleri tanıyıp benzer olmayanları ayırabilmemizi, çokta biri 

kavrayabilmemizi (Theaetetos, 185a-186e), diğer deyişle düşünüp konuşabilmemizi, 

yani insan olabilmemizi sağlarlar. Böylece ilk diyaloglarda ahlaki nosyonların çoklu 

görünümlerini tek bir tanım altında toplamak çabasına uyarlanan geleneksel birlik-

çokluk sorunu, bu kez idealar öğretisini de içerecek biçimde genişletilmiştir; 

“çokluğun tabii birliği olan bir birliği görebilen adama rastlasam bir Tanrının 

izinde yürür gibi izinde yürürüm ve bu yeteneği gösterenlere diyalektikçi derim” 

(Phaedrus, 266b). Devlet’te ise şu tanım verilir;    

 

görme gücü... önce canlı varlıklara, sonra yıldızlara, en sonunda da 
Güneşe (İyi ideasına) bakmaya çalışır. İşte bunun gibi, diyalektik yoluyla, 
hiçbir duyunun yardımı olmaksızın, yalnız aklın aracılığıyla her şeyin 
özüne ulaşmaya çalışıp da ancak iyinin özünü düşünceyle kavradıktan 
sonra duran bir insanın… düşüncesinin ilerleyişine diyalektik denir 
(Devlet, 532a-b). 

 

Platon, bu esas üzere filozoftan, deneyime verili olan duyulur dünyayı teorik 

anlamda yeni baştan kurmasını, bu dünyanın düzenini çözümlemesini, tanımlarla 

genelleştirip toparlamasını, bunu, toplum ve siyaset işlerini de kapsayacak biçimde 

her alanda gerçekleştirmesini beklemektedir. Her tikel olan bir tümelle dolaylı ya da 

doğrudan ilişkilendirilecek ve özel olan her şey genele göre ölçülecektir (Cassirer, 
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2005: 59). Diyalektik faaliyet iki yönlüdür. Bu iki yön, Phaedrus’ta, aşk kavramı 

örneğinde şöyle ortaya konmuştur; her konuyu olduğu gibi aşk meselesini 

incelemenin de iki yöntemi vardır. Birincisi; dağınık kavramları genel bir tanım 

doğrultusunda toplamaktır. Tanım iyi ya da kötü olabilir ama nutkun her yerinin açık 

ve birbirine uygun olmasını mümkün kılacaktır. İkincisi, düşünceyi tabii eklem 

yerlerinden öğelerine ayırmaktır. Eserde bu iki faaliyet, düzenli bir konuşmanın ya 

da düşünmenin iki koşulu olarak sunulur; “Konuşabilmek, düşünebilmek için 

bölmeler ve toplamalar yapmak; işte ben buna vurgunum” (Phaedrus, 265d). Bu iki 

faaliyet, Devlet Adamı’nda daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Platon burada, her 

şeyde iki sanat ayırt ettiğinden söz eder; toplama (sunagoge) ve ayırma (diairesin)59 

(Devlet Adamı, 282b). İlkinde, tüm tikel unsurları açıklamaya yetecek genel bir 

tanıma ulaşmak ve şeyleri bu genel tanım doğrultusunda düzenlemek esas 

alınmaktadır. Böylece diyalektik, genel bir tanıma varma, bu genel tanım 

doğrultusunda şeyleri düzenleme faaliyetidir. Diğer yandan, ayrıştırma, çözümleme 

ya da indirgeme sözcükleriyle karşılanabilecek olan diairesis faaliyeti, daha fazla 

çözümlenemeyecek, bölünemeyecek yalın ve temel birimlere ulaşmayı amaçlar. 

Phaidon’da, duyulur dünyada hiçbir şeyin yalın halde bulunmadığı, çünkü yalın 

halde bulunan şeyde herhangi bir değişimin olamayacağı savunulur. Bu yalınlık, 

diyalektik yöntemle elde edilip kavranabilir. O halde, duyulur dünyanın hakikatini 

kavrama faaliyeti, bileşik durumdaki duyulur şeyleri, yalın unsurlarına ayrıştırmak 

anlamına gelir. Bu ayrıştırma, sonsuza uzanıp giden bir bölme faaliyeti değildir. 

Philebos’ta bu yalın unsurlardan, birim anlamına gelen enades ve monades şeklinde 

söz edilmekte ve diairesis faaliyetinin, duyu tikellerini, parçalanamaz formlara 

(atomon eidos) dek ayrıştırması gerektiği söylenmektedir. Çünkü şeyler, atomon 

eidos seviyesine indirgenemedikleri sürece gerçek varlık değildirler. O halde 

diyalektikçinin, hakikat olanın bilgisine erişebilmek için şeylerin düzenleniş yollarını 

iyi bilmesi gerekmektedir (Copleston, 1995: 57). Phaidon’da geçen, parçalardan 

oluşan her şeyin, bir araya geldiği yolla ayrışabileceği ifadesi, diyalektikçinin 

                                                 
59 Dimitriu, diyalektiğin bu iki faaliyetini “yükseliş” ve “iniş” sözcükleriyle ifade etmektedir. 
Diyalektik faaliyet, alçalan ve yükselen olmak üzere iki yönlüdür. Bu iki yön, en yüksek idea olan İyi 
ideasıyla, daha alt parçalara ayrılamayacak olan birim idea (atoma eide) arasında gidiş gelişlerden 
oluşur. Yükseliş, genel ideaların incelenmesine, iniş ise, bölümleme yöntemiyle idealar arasındaki 
ayrımları görmeye yarar (akt. Bıçak, 2004: II. 222).   
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indirgeme ya da ayrıştırma faaliyetine de uyarlanabilir. Zira diyalektikçi, varlıkların 

özlerini ve bu özlerin düzenlenişlerini bildiği için, onları, birleştikleri yolda en temel 

birimlerine dek ayrıştırabilecek, birim ideaya indirgeyebilecektir. Duyulur nesneleri, 

onları meydana getiren ve varlıklarının teminatı olan birim idealara indirgeme 

faaliyeti, düşüncenin ve konuşmanın idea düzenine uygun olarak düzenlenmesinden 

başka bir şey değildir. Son kertede Platon, söz ile gerçeklik, yani dil ile varlık 

arasında bir eşitlik, bir upuygunluk olduğu, dilin ve düşünmenin, varlık yasalarına 

uygun biçimde düzenlenmesi gerektiği sonucuna varır (Soykan, 1993: 46). Böylece 

diyalektik, şeyleri, birbirlerine karışmış halde bulundukları kaos durumundan çıkaran 

ve onları birbirlerinden ayırarak belli sınırlar tayin eden Nous’un düzenleyici 

faaliyetini çağrıştırır. Felsefe tarihi varlık, anlam, sınır kavramlarının araştırılmasıyla 

başlamıştır; varlığın neliğini incelemek, anlamlı olanın sınırını çizmektir (Çakmak, 

1991: 37). Platon’da varlık, kendi sınırlarını kesin biçimde elde ettikçe anlam 

kazanır. Böylece var olma, kaos durumundan uzaklaşıp belirli sınırlar kazanmadır ve 

bu yönüyle o, aynı zamanda anlamın gerçekleşmesidir. Platon’da anlam, hem işaret 

edilen idea, hem de onun kavranışı, bilgisidir (Çakmak, 1991: 38-40). Burada düzen 

sorunu, Platoncu yöntemi de içine alacak biçimde yeni bir görünüm kazanır; 

tasarımın bir nesneyle ilişkisi, tasarımların sistematik bir tümel bağlam içinde 

düzenlenişlerini ifade etmektedir. Sürekli ve değişmez nitelikli bir düzenlemeye 

varılacak, tikel şeyler bu düzenleme içinde algılanacaktır. Dahası, duyulur nesneler, 

ideal olanla ilişkili olarak değerlendirilmedikleri sürece kavranamazdırlar. Synagoge 

ve diairesin yöntemlerinin bağıntısı ve karşılıklı etkileşiminde, bilginin dünyası 

kendi karakteristik formunu kazanmıştır. Bu dünyayı, duyusal etkilerin dünyasından 

ayıran şey, o dünyanın inşa edildiği madde değil, içinde maddenin kavrandığı yeni 

düzendir. Bu düzen formu, doğrudan algının içinde henüz ayrılmamış halde bulunan 

şeylerin, birbirlerinden kesin biçimde ayrılmasını talep etmektedir. Ayırma ve 

birleştirme faaliyetleri birbirlerini bütünlemektedirler. Şöyle ki; duyulur şeylerin 

içerikleri, süreklilik arz eden değişmez nitelikli bir düzene uymazlar; onlar tek 

anlamlı, gerçek ve kesin bir nitelik taşımamakta, kendi doğrudan varoluşları içinde 

kavranan akıcı bir şeyi, gerçekten net ve tam sınırlara ayırma girişimiyle çelişen 

süreksizliği ifade etmektedirler. Algının oluşumu ve içeriği, görünüşlerin doğrudan 

özelliğinden ve doğrudan varoluşundan geriye doğru, yani kendisi artık görünmeyen 
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ama görünüşün temeli olarak düşünülen bir başka şeye doğru gidilirse, o zaman 

belirlenebilecektir (Cassirer, 2005: 59-61). Böylece, Platon, yanlış konuşmayı 

şeylerin aldatıcı kopyalarıyla, doğru konuşmayı ise onların gerçekliği, özleri, ilkeleri 

ya da idealarıyla ilişkilendirmiş, sofistin, şeylerin aldatıcı kopyaları üzerinden yanlış 

konuşmalarla dinleyicilerini aldattığını, doğru konuşmanınsa şeylerin özünü konu 

edindiğini savunmuştur. Özün taşıdığı ilkesellik ya da düzen nedeniyle, özü konu 

edinen konuşma zorunlulukla doğru düzenlenmiş olur. Konuşma düzeni idealara 

göre oluşturulmuştur ve idealar, şeylere kendi tabii konumlarını, olmaları gereken 

yeri, onlar için en iyi durumu bildirir ve konuşmacıya, ideal nutuk düzeninin 

imkanını sunar.  

 

4. 2. ONTOLOJİK ve AHLAKİ DÜZEN BAĞLAMINDA   

        İDEALAR ÖĞRETİSİ  

 

4. 2. 1. İdealar Öğretisinin Ontolojik Boyutları 

 

İdealar öğretisi, Platon’un ilk eserlerinde soruşturulan ahlaki davranış ve 

düzenleme ilkeleri ya da epistemolojik tanım özleri tartışmasının bir sonucu olarak 

doğmuştur. Platon’un sözünü ettiği ilk ideaların (eidos) hep ahlaki nosyonlarla ilişkili 

olmaları (Murdoch, 1991: 10) bu görüşü pekiştirir. İdealar öğretisinin bütünlüklü 

biçimde ilk kez ortaya çıktığı eser olan Phaidon’da sözü edilen formlar, adaletin 

kendisi60 (auto ta dikaion), güzelliğin kendisi (auto ta kalon) ve iyiliğin kendisidir 

(auto ta agathon) (Phaidon, 69a-c). İdealar öğretisi, sitenin ahlaki bir düzene 

kavuşturulması ve kavramların tek, doğru ve değişmez bir içerikle donatılabilmesi 

için, görünür şeylerden bağımsız bir varlığa sahip olan tanrısal nitelikli bazı ilkelere 

kaçınılmazca ihtiyaç duyulacağı inancından türemiş ve söz konusu ahlaki-

epistemolojik tartışmaya ontolojik bir boyut katmıştır. Platoncu bilgi kuramı, 

düşüncede kavradığımız tümellerin ya da kavramların, nesnel göndermelerden 

yoksun olmadıkları, görünür nesnelerin ötesinde ve onlardan bağımsız bir gerçeklikle 

                                                 
60 Platon, birçok güzel şeye karşıt olarak Güzelliğe, birçok adil şeye karşıt olarak Adalete göndermede 
bulunmak istediği zaman, bunu çoğu zaman Yunanca “kendisi” (auto) sözcüğünü kullanarak 
yapmaktadır (Cross&Woozley, 1989: 62).  
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ilişkili oldukları kabulüyle başlar (Copleston, 1995: 38). Parmenides diyalogunda, 

ideaların sadece kavram olarak ele alınamayacakları, konuşma ya da düşünmenin 

kavramlarından bağımsız bir varlığa sahip olmaları gerektiği savunulmuştur 

(Parmenides, 132b-d). İdeaların görünür nesnelerden (aistheta)61bağımsız bir varlığa 

sahip oldukları düşüncesinin, ne zaman ve hangi eserde ortaya çıktığını belirlemek 

güçtür. İdea ve eidos62 sözcüklerinin ilk kez kullanıldıkları Euthyphron’nda (Guthrie, 

1995: 114) Platon, dindarlığın tanımının, dindarca olanın tüm tikel görünümlerinde 

ortak olan değişmez özü konu edinmesi gerektiğini söylerken, söz konusu özü ifade 

etmekte idea ve eidos sözcüklerine başvurmuştur63 (Euthyphron, 6d-e). Burada idea 

ve eidos, evrensel (tümel) kavramlarımızın nesnel içerik ya da göndermelerini ifade 

etmekte kullanılmıştır. Euthyphron’da, ideaların görünür şeylerden büsbütün ayrı bir 

varlığa sahip olduklarına ilişkin açık bir ifade ya da ima bulunmasa da (Guthrie, 

1995: 115), Platon, ideaları görünür şeylerin özleri olarak ifade etmeye sonraki 

eserlerinde de devam etmiştir. Tümel kavramlarımızda nesnel özleri (ousia) 

ayrımsamaktayızdır ve Platon, bu nesnel özlere idea adını vermiştir; idea, bilginin ya 

da tanımın konusunu oluşturan özdür64 (Copleston, 1995: 40). Kimi yorumcular 

Menon’da, Euthyphron’daki bakış açısından belirgin bir kopuş yaşanmadığını ama 

Phaidon ve Symposium diyaloglarından itibaren ideaların duyusal varlıklardan 

                                                 
61 Aistheta sözcüğü Platon’un eserlerinde sıklıkla, idealarla zıt anlamda kullanılmıştır (Phaidon, 78d-
79a; Timaios 28a-c; Peters, 1967: 15).  
62 Eidos sözcüğü Homeros’ta “görünen şey”, “görünüm”, “şekil” anlamlarında kullanılmıştır (Peters, 
1967: 46-47). Helen’i kaçırıp Truva Savaşı’na sebep olan Paris’in yakışıklılığından, “biçimce en iyisi” 
anlamına gelen eidos sözcüğüyle bahsedilir. Böylece sözcüğün, güzel görünüş, güzel form anlamına 
gelen pozitif bir kullanımı vardır. “Görünen şey” anlamına gelen bir sözcüğün, Platon tarafından 
görünmeyen ve sadece akılla kavranabilen varlıkları ifade etmekte kullanılmış olması bir paradoks 
gibi görünse de (Hardie, 1936: 10), sözcüğün esas anlamıyla teknik kullanımlarını ayırmak gerekir. 
Esas anlamı, “biçim” ve “şekil”dir. Bu esas anlamdan türeyen ilk anlamlardan biri “çeşit”, ya da 
“tür”dür. Thukydides birçok savaş türleri olduğundan söz ederken idea sözcüğünü kullanmıştır (pollai 
ideai polemon). Sözcük, Hippokrates’çi tıp metinlerinde hastalık türlerini ifade etmekte, matematik ve 
geometrideyse, skhemata (şekil) sözcüğüyle ilişkili olarak, biçim ya da şekil anlamında kullanılmıştır 
(Hardie, 1936: 11). Platon’un, görünmeyen ve ancak akılla kavranabilen varlıkları ifade etmekte idea 
sözcüğüne başvurmuş olması, muhtemelen sözcüğün matematik ve geometrideki kullanımına 
dayanmaktaydı. Doğadaki tikel nesnelerin daire ya da üçgen biçiminde olmaları, ama geometrik 
şekillerin, yine de tikel örneklerinden bağımsız, aşkın bir varoluşa sahip oluşları, eidos sözcüğünü 
bağımsız ve aşkın varlıkları ifade etmeye elverişli kılmaktaydı. Voegelin’e göre, Platon’un, eidos 
sözcüğünü  Hippokrates’ten ya da Thukydides’ten farklı bir anlamda kullandığını öne sürmek için 
hiçbir gerekçe yoktur (Voegelin, 1957 II: 94). Ayrıca kimi yorumcular, sözcüğün “doğa” ve “öz” 
anlamlarını, birincil anlam olarak başından beri taşıdığını savunmuşlardır (Cross-Woozley, 1989: 63). 
63 İdea ve eidos (form) sözcükleri arasında bir anlam farkı bulunmamaktadır. Bu yüzden çalışmada, 
idea ve form sözcükleri zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılmıştır.  
64 Platon, ideaları duyulur tikellerden ayrı, bağımsız varlıklar olarak nitelediği Phaidon’da, onlardan 
“öz” olarak söz etmeyi sürdürmüştür (Phaidon, 65d, 76e). Bir farkla, öz artık tikel şeylerden ayrıdır.  
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(aistheta) ayrıldığını savunmuşlardır (Arslan, 2006: 259). Ama kimi yorumcular, 

Platon’un, idealar öğretisini henüz erken dönem diyaloglarında keşfettiğini, ama 

Sofistik yöntemlerin iş görmezliğini ortaya koymak ve ideaların varlığı kabul 

edilmediği sürece hakikatin bilgisini elde etmenin imkansız olduğunu göstermek için 

bu sonuçsuz diyalogları yazdığını savunmuşlardır. Örneğin  Cherniss, söz konusu 

diyalogları, “araştırma diyalogları” olarak niteler ve Platon’un, bu eserleri, normatif 

ahlak tanımlarının, ancak nesnelerin özlerinin, nesnelerin kendilerinden tümüyle 

bağımsız olduğu kabul edildiğinde mümkün olacağını, diğer tüm yolların çıkmaz 

olduğunu göstermek için yazdığını savunmuştur (Cherniss, 1989: 42). Kahn’a göre 

ise, Lakhes ve Euthyphron diyalogları, idealar kuramına hazırlık için bilinçli biçimde 

yazılmışlardır (Kahn, 1995: 29). Lakhes’te, cesaretten pay almaktan söz edilmesi 

(Lakhes, 193e), Euthyphron’da ise Platon’un, dindarlığın özünü idea ve eidos 

sözcükleriyle karşılaması (Euthyphron, 5d-6e) Kahn’ı bu şekilde düşünmeye sevk 

etmiş olabilir. Diğer yandan Kahn, Platon’un Menon’da anımsama (anamnesis) 

öğretisini ortaya koyduğunu, ama idealara bir göndermede bulunmadığını savunarak, 

idealar öğretisinin, Menon’un yazımından sonra ve Phaidon’un yazımından önce 

geliştirildiğini savunur (Kahn, 1995: 33). Ama Platon’un, Menon’u, idealar öğretisini 

keşfetmeden önce yazdığını savunmak güçtür. Çünkü anımsama öğretisi, bedensiz 

ruhun öte dünyada şeylerin özleriyle ya da idealarla doğrudan temas kurduğu 

kabulüne dayanır (Menon, 81c). Cornford, idealar öğretisinin, açıkça dile getirilmese 

de Gorgias diyalogunda, ruhun ölümsüzlüğü öğretisiyle birlikte ortaya çıktığını 

savunmuş, Edelstein’e göre ise Platon, Gorgias ya da Devlet diyaloglarını kaleme 

almadan çok önce idealar kuramını keşfetmiştir (Edelstein, 1949: 476).  

Hangi eserle birlikte ve ne zaman ortaya çıkmış olursa olsun, idea sözcüğü, 

bilinen yerleşik anlamıyla ilk kez Phaidon’da kullanılmış ve idealar öğretisi, 

başından itibaren bir “varsayım” olarak konmuştur (Peters, 1967: 47). Platon burada 

kendinden güzel, iyi ve büyük şeylerin varlığını “kabul ettiğini” ya da “varsaydığını” 

söyler ve bu  tür şeylerin varlığı kabul edildiğinde, ruhun neden ölümsüz olduğunun 

gösterilebileceğini savunur65 (Phaidon, 100b). Ona göre; kendinde güzelin, bütün 

                                                 
65 Alıntıdan da anlaşılacağı üzere ideaların varlığı, ruhun ölümsüzlüğünün gösterilebilmesi için gerekli 
bir kabuldür. Bu durum ruhun ölümsüzlüğü öğretisiyle idealar öğretisinin başından beri birbirleriyle 
sıkı biçimde ilişkili olduklarını göstermektedir. Platon, Phaidon diyalogunda bu sıkı ilişkiyi şu şekilde 
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güzel şeyleri güzel kılan şey olduğu düşüncesi sağlam bir ilkedir ve bu ilkeden 

hareketle emniyet içinde ileriye adım atılabilir (Phaidon, 100d). Böylece Platon, 

idealar öğretisinin en temel iki kabulünü dile getirmiş olmaktadır; “idealar vardır” 

ve “idealar görünür şeylerden ayrıdır (khorista)” (Hardie, 1936: 9). Bu iki iddia, 

Yunan düşüncesinin genel seyrinde ve düzen sorununun gelişiminde büyük bir 

değişimi ifade ederler. Platon burada, “Güzel” ile “güzel şeyler” arasında bir ayrım 

yapmakta, Güzeli, güzel şeylerin nedeni (aitia) olarak göstermektedir. Bu kabul, 

varlıkla varoluş (ya da varolanlar) arasında bir ayrım bulunduğu, bütün var olanların, 

nedenlerini varlıktan aldıkları düşüncesine dayanır (Tarnas, 1991: 9-10) ve Platon’un 

en temel ontolojik kabullerinden biridir.  

Bu esasa uygun olarak idealar, yani gerçeklikler ya da varlık; a. zamana tabi 

olmayan, b. her türlü değişiklikten uzak, c. ezeli ve ebedi olan, ç. varoluşu için 

kendisinden başka herhangi bir varoluşa gereksinimi olmayan, d. bütün bunlardan 

dolayı, sadece ve ancak akılsal ruh aracılığıyla ve temaşa (contemplation) yoluyla 

nesneleşebilen bir yapıdır. Buna karşılık, olmakta-olma ya da oluş durumu içinde 

olan duyulur nesneler; a. zamana tabi olan, b. sürekli değişen, c. bu yüzden başı sonu 

olan, ç. varoluşu için kendisinden başka bir varlığa gereksinim duyan, d. bu yüzden 

de akıl yürütme gerektirmeyen (logossuz-alogou) duyulanma nesneleridirler (Akyol, 

2004: 117-118). Varlığın, diğer deyişle ideaların bütün bu nitelikleri, ideaların, “bir” 

olmamaları dışında, Parmenidesçi varlık anlayışına tamamen uygundur (Arslan, 

2006: 274). Platon, Parmenides’in Bir’e atfettiği nitelikleri tek tek idealara 

atfetmiştir. İdealar dünyasının meydana getirdiği bütün içinde ne değişme, ne hareket 

vardır. İdealar, muhteşem yalnızlıkları içinde öylece değişmeden durmaktadırlar 

(Phaidros, 248e-249a). İki varlık anlayışı arasında iki önemli fark vardır. Birincisi; 

Parmenides’in Varlık’ı (Bir) maddidir ama Platon, ideaların gayri maddi, tinsel 

olduğunu söyler. İkincisi; Parmenides’in tek bir varlık öngörmesi, oysa Platon’un 

varlıklar çokluğu öngörmesidir (Arslan, 2006: 256). İdealar, görünür şeylerden ayrı 

(khorisma), bağımsız birer varlığa sahiptirler (Timaios, 52a-c) ve akılla bilinirler 

                                                                                                                                          
ortaya koyar; “güzel, iyi ve aynı cinsten başka özler gerçekten varsalar, duyumlarımız önce 
kendimizde bulduğumuz bu ilk bilgilerden geliyorlarsa ve onları bu bilgilerle kıyaslıyorsak, biz 
dünyaya gelmeden önce, bu özler varolduğu gibi, ruhumuzun da var olması gerekiyor” (Phaidon, 
76e). Cornford, bu alıntıdan yola çıkarak, Platon’un eserlerinde idealar kuramının, ruhun ölümsüzlüğü 
öğretisiyle birlikte ortaya çıkıp geliştiğini savunmuştur (Cornford, 1957: 243).  
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(Devlet 532a-b; Timaios 51d). Platon, eserlerinin birçok yerinde ideaları 

zamansallığa tabi görmediğini belli edercesine yazmıştır. Tikeller sürekli oluş 

durumunda oldukları için, onlardan zamansal değerlendirmelere başvurmaksızın söz 

etmek olanaksızdır (Rist, 1989: 134). Timaios’ta, kosmostaki görünür şeylerin en 

mükemmeli olan ve esirden (aether) oluşan gökyüzünden, “varlığa gelmiş olan”, 

“varolan” ve “gelecekte var olacak olan” diye söz edilir (Timaios, 31b). Philebos’ta 

idealar dünyasından, “her zaman orada olan şeyler” (peri ta onta aei) şeklinde, 

tikeller dünyasından ise “oluşmakta olan”, “oluşacak olan”, “oluşmuş olan” şeklinde 

bahsedilir. Her ne kadar Platon, idealar dünyasından “her zaman” ifadesiyle söz etse 

de, idealar zamanda sürekli olarak aynı kalan varlıklar olarak değil, zaman dışı 

varlıklar olarak ele alınmalıdır. Çünkü Timaios’ta ideanın zamanla ilgisi olmadığı 

bildirilir (Timaios, 37c). Bu nedenle “her zaman olmak” ifadesi ideaların ebediliğine 

ilişkin bir imge olarak kabul edilmelidir (Rist, 1989: 134).  

İdeaların belli bir yerleri de yoktur (Symposium, 211a) ama Platon, kimi 

eserlerinde eğretilemeler yoluyla, onların düşünülür bir alanda (noetos topos) 

(Devlet, 508c, 517b), ya da göğün ötesinde (hyperouranios topos) (Phaedrus, 247c) 

bulunduklarından söz etmiştir. Phaedrus’taki ifadeyi, ne yeryüzünde ne gökyüzünde 

olan şeylerin hiçbir biçimde var olamayacağını bildiren Timaios ile birlikte ele almak 

gerekir (Timaios, 52b). Phaedrus’ta işaret edilen alanın gökteki ve yerdeki diğer tüm 

yerlerden farklı değerlendirildiği anlaşılmaktadır (Rist, 1989: 138). Ama bu ifadeler, 

mekansal bir konuma göndermede bulunmaktan ziyade, ideaların duyulur olanı aşan 

bir yapıda olduklarını, sadece düşünceyle kavranabileceklerini bildirirler. Bu 

eğretilemeler, anımsama öğretisinin işlerliği bakımından önemlidir;  ruhun idealarla 

ölümden önce temas kurduğunu, onları gördüğünü savunan Platon (Menon 80d, 85b; 

(Phaidon 72c-77d), bu görme ya da temas edimini açıklayabilmek için idealara, 

eğretilemeler yardımıyla da olsa bir yer atfetmek durumunda kalmış olabilir.  

Bu bağımsız idealar, bütün düşünme ve konuşma edimimizin, adlandırma 

faaliyetimizin nedeni olarak, kendiliğinden bir gerçeklik taşırlar ve bu özellikleriyle 

tüm duyulur şeylerin ontolojik bakımdan varoluşlarının, epistemolojik bakımdansa 

ayrı bir ismi ve kavramlılığa sahip oluşlarının sebebi olurlar. Platon’a göre, 

üzerlerine “kendinden gerçek” mührünü vurduğumuz her şeyin ideası vardır 

(Phaidon, 75c-d) ve bu mühür, söz konusu şeyin varoluşunun nedenidir. Diğer 
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yandan Platon; “bir ideanın, aynı ismi birçok münferit şeye verdiğimizde var 

olacağını sanıyoruz” (Devlet, 596a) ifadesiyle, ideaların, nesnelerin henüz ayrı bir 

isme sahip oluşlarıyla birlikte söz konusu olduklarını ve bu münferit şeyleri, 

düşünmenin kavramları ve konuşmanın öğeleri haline getirdiklerini bildirmektedir.  

Platon, her şeyden önce ahlaksal nosyonlara ilişkin ideaların varlığından 

(Parmenides, 130b; Phaedrus, 250d) söz etmektedir. Diğer yandan sayıların ve 

matematikle ilgili şeylerin (arithmos eidetikos) (Phaidon, 101b-c), doğal nesnelerin 

(Timaios, 51b; Sofist, 266b) ve hatta sıradan doğal nesnelerin de ideaları vardır 

(Parmenides, 130c). Platon, eserlerinin kimi bölümlerinde insan yapımı şeylerin de 

ideaları olduğunu ima edercesine konuşmaktadır (Devlet, 596a-597d; Sofist 265b). 

Örneğin Kratylos diyalogunda şöyle bir ifade geçmektedir;  

 

Tornacı mekik yaparken neye diker gözlerini? Dokumaya özgü, 
doğal bir nesneye … Peki, mekik yapılırken kırılırsa, tornacı kırık mekiği 
mi göz önünde tutarak bir yenisini yapar, yoksa kırılan mekiği yaparken 
esinlendiği biçime göre mi? … Bu biçimi, mekiğin özü diye çağırmakta 
haklıyız öyleyse (Kratylos, 389a). 
 

  Kimi yerde hız ideasından (Lakhes, 192a-b), kimi yerde ilişkilerin (Phaidon 

74a-77a; Devlet 479b; Parmenides 133c), kimi yerde olumsuzların (Devlet, 476a; 

Theateteos 186a, 257e) ideasından söz edilir. Bütün görünür nesneler, idealara 

katılırlar, öykünürler ve belli bir düzeye dek düzenden pay alırlar. Her şey, ancak 

ideanın onda bulunmasıyla (parousia) ya da onun ideaya katılmasıyla (metheksis) ne 

ise o olur (Phaidon, 100 d). İdealar böylece, ontolojik olarak gerçek varlığı, kendinde 

şeyi (ontos on) temsil ederler (Phaidon, 65d, 78d; Symposium 211a-b).    
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4. 2. 2. İdeaların Platoncu Düzendeki Yeri ve Şeylerin Doğası- 

            Sınırı Olarak İdealar  

 

İdeaların karşılık geldiği ya da açıklamaya soyunduğu evren bir düzene sahip 

olduğu için ideaların da düzenlilik taşımaları, düzenin kendisi olmaları ve her türlü 

düzene temel oluşturmaları zorunludur. Bu nedenle görünür şeylerin idealardan pay 

almaları ya da ideaların onlara katılmaları, görünür şeylerdeki düzenin nedenidir. Bu 

özellikleriyle idealar bir düzen ilkesi haline gelirler ve zaten her şey, varlıktan ve 

gerçekten pay aldığı nispette düzenden de pay almış olur. Timaios’ta, kozmostaki 

görünür şeylerin varoluşa gelişleri, düzenlenişleri anlamına gelmekte, görünür şeyler, 

idealara uygun biçimde düzenlendikleri nispette varlık kazanmaktadırlar.    

Ama görünür şeyler hiçbir zaman tümüyle gerçek olamazlar ve düzenleri de 

değişmez, bozulmaz bir düzen değildir. Ama tamamen yok, ya da büsbütün düzensiz 

de değildirler. Varlıkta payları vardır çünkü idealara belli ölçüde katılmış, bu katılım 

nispetinde düzen kazanmışlardır. Bu anlamda, tanrısal aklın idealara dayanan 

düzenleyici etkisi, bir bakıma görünür dünyaya yayılmış, ona bir düzen getirmiştir. 

Doğadaki tüm nesneler ve bütün görünür şeyler belli bir düzeye dek düzen ilkesini 

somutlaştırmışlardır. Doğadaki nesneler düzenlerinin gerçekleştirilmesine yönelik 

doğal bir eğilim gösterirler. Çünkü düzenin gerçekleşmesi, görünür şeyler için amaç 

niteliği taşır. Bu anlamda görünür şeyler aklın elişidirler (Copleston, 1995: 70) ve 

evren düzeni, aklın ideaların düzenini gerçekleştirme alanıdır. 

Bütün bu değerlendirmeler, tek tek açıklığa kavuşturulmalıdır. Platon’un 

düzen anlayışının idealara ne denli bağlı olduğunu görmek için idealar öğretisinin 

Phaidon’da hangi sorun ya da sorunlar bağlamında ortaya konduğuna bakmak 

gerekir. Orada Sokrates, evrendeki görünür düzenin ve oluşun sebeplerini araştırmak 

üzere uzun bir doğa soruşturmasına (historia physei) giriştiğinden ve önceki 

düşünürlerin, görünür düzenin nedeni (aitia) olarak gösterdikleri şeylerden duyduğu 

tatminsizlikten söz eder. Bunlar, nesnelerin düzenini gerçek nedenlere bağlamak 

yerine, havayı, esiri, suyu ve daha bir sürü birbirini tutmayan şeyleri sebep olarak 

almaktadırlar. Oysa Anaksagoras’ın yaptığı gibi, aklı (nous) her şeyin sebebi olarak 

koymak, şeylerin nedenlerini göstermeye, her biri için en iyi olanı ortaya koymaya 
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yetecektir (Phaidon, 98a-c). Bu konu, önceki bölümde ruhun düzeni bağlamında ele 

alınmış, ama ruhun, şeyleri doğalarına göre nasıl ayırdığı ya da onlara doğalarına 

uygun konumu nasıl gösterdiği ifade edilmemişti. Anaksagoras, aklı düzenin nedeni 

olarak belirlemiş, ama bu düşüncesinden yeterince yararlanmayıp, son kertede yine 

maddi şeyleri düzenin nedeni olarak göstermek yanılgısına düşmüştü (Phaidon, 98c). 

Şimdi Platon, Anaksagoras’ın bu eksiğini gideren ve onun Nous anlayışını ileri 

götüren önemli bir kabul ortaya koymaktadır.    

Sokrates, evrendeki düzenin sebebini (aitia) araştırırken, kendisinden önceki 

düşünürlerin yaptığı gibi maddi şeylere bakmaktan yorgun düşmüş ve hiçbir sonuca 

varamadığı için araştırmasının yönünü değiştirmeye karar vermiştir; “düşüncelere 

sığınmak ve düşüncelerin içinde şeylerin hakikatini görmeye çalışmak gerektiğine 

inandım” (Phaidon, 99e). O halde idealar öğretisi, olgular dünyasının gözle görünür 

düzensizliğini, karmaşasını açıklamakta kullanılan bir varsayımdır (Cherniss, 1989: 

40). Şeyler, artık görünümleriyle değil, düşünmedeki ilkeleriyle (logoi) incelenecek, 

evren düzeni, bu ilkelerden hareketle açıklanacaktır. Platon, bu varsayımı güçlü bir 

kabul olarak ortaya koymuş ve onunla uzlaşan her şeyi doğru, uzlaşmayan her şeyi 

yanlış kabul edeceğini bildirmiştir (Phaidon, 100a). Nous’un düzenleyici faaliyeti, 

Anaksagoras’ın düşündüğü gibi, şeylerin dış görünümleriyle değil, düşüncedeki 

ilkeleriyle, özleriyle, idealarıyla ilgili bir düzenlemedir. Gerçi Phaidon, aklı şeylerin 

nedeni olarak ortaya koymuştur ama neden olma vasfı, şeylerin ilkeleriyle, 

idealarıyla da ilişkilidir.66 İdeaların neden olma vasıfları, Platon’un eserlerinin birçok 

yerinde açıkça ifade edilmiştir (Devlet, 508e, 517c; Sofist, 247e, 248c). İdeaların, 

                                                 
66 İdeanın Platon’un hangi eseriyle birlikte bir neden olarak ortaya konmaya başladığı, başlı başına bir 
tartışma konusudur. Edelstein, Platon’un ideaları varlıkların nedeni (aitia) olarak ilk kez Devlet 
diyalogunda ortaya koyduğunu (Edelstein, 1949: 476), Zeller ise, Platon’un, Phaidon diyalogunda 
ideaları formel neden (causa formalis) ereksel neden (causa finalis) ve etker neden (causa efficiens) 
olarak düşündüğünü savunmakta ve bu görüşü diyalogun 95e bölümünden 100c bölümüne kadarki 
tartışmalara dayandırmaktadır (akt. Vlastos, 1971: 132). Söz konusu bölümler incelendiğinde 
Sokrates’in burada oluşun ve bozulmanın (genesis kai phthora) nedenini (95e), her şeye düzen vereni 
ve her şeyin nedenini (97b), şeyleri doğalarının gerektirdiği en uygun yolda, ereklerine uygun biçimde 
düzenleyen nedeni (98b) araştırdığından söz etmekte ve idealar öğretisine işte bu araştırma sonunda 
vardığını bildirmektedir. Bu yüzden idealar hem etker, hem formel hem erek neden gibi görülebilirler. 
Ancak eser dikkatli biçimde incelendiğinde Platon’un Nous öğretisini hepten reddetmediği, onun bazı 
avantajlı yönlere sahip olduğunu kabul ettiği görülür. Nitekim Platon’un sonraki eserlerinde 
düzenleyici akıl ya da ruh düşüncesine daima sadık kalınmış, Timaios diyalogunda bu anlayışın nihai 
görünümü olan Demiourgos ortaya konmuştur. Bu yüzden Phaidon’da ideaların etker neden olarak 
görüldükleri kuşkuludur. Bu rol, akla verilmiş gibidir. Nitekim Guthrie’ye göre, Phaidon’da idealar, 
formel ve erek nedeni birleştiren ilkeler olarak gösterilmişlerdir (Guthrie, 1995: 350).    
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şeylerin nedeni olması, onların neden şimdi oldukları gibi olduklarını, neden düzen 

içinde şimdi bulundukları konumda bulunduklarını ve bu konumun onlar için neden 

doğalarına uygun olan en iyi durum olduğunu açıklaması anlamına gelir ve bu 

anlamıyla idealar, düzenin de açıklaması ve nedeni olurlar. Bunun yanı sıra ideaların 

teleolojik (amaçsal) bir anlamları da vardır. Platon’a göre, insan da dahil olmak üzere 

her tür oluşun varlıkta bir amacı ve hedefi vardır. Her şey, bir amaç ya da planın 

parçası olarak, ona katılarak, onu gerçekleştirerek anlam kazanır. Bir şeyi anlamak, 

onun, söz konusu amaca nasıl katıldığını, bu amaç bakımından nasıl bir değeri 

olduğunu ortaya koymaktır (Hardie, 1936: 131). Bu özellikleriyle idealar sanatçının 

zihnindeki, maddi form kazandırmaya çalıştığı imaja benzemekte (Devlet, 596b, 

550e; Zeller, 2001: 178), evrendeki görünür düzenin amacını kendilerinde 

taşımaktadırlar. İdeaların düzenin nedeni olmaları, düzenin amacı olma vasıflarıyla 

birliktedir. İdeaların düzen için hem neden, hem amaç olmaları, Platon’un düzen 

anlayışının temel kabullerinden biridir. Platon, kendisini tatmin edebilecek tek 

açıklamanın, evrendeki düzenin “nasıl” meydana geldiğini açıklamakla yetinmeyen, 

bu düzenin “neden-niçin” meydana geldiğini de ortaya koyabilecek bir açıklama 

olacağını belirtir. Gerçek neden, amacı bildiren nedendir; “her şey bir amaç için 

varlığa gelir ve bu amaç, o şeyin iyi olmasıdır” (Guthrie, 1995: 348-350). Böylece 

idealar, doğa filozoflarının açıklayamadıkları, düzenin amacını oluştururlar. 

   İdeaların “amaç” olma vasfı nasıl anlaşılmalıdır? Onlar şeyler için hangi 

özellikleriyle amaç niteliği taşırlar ve bunun, Platon’un düzen anlayışı bakımından 

önemi nedir? İdeaların hem “neden” hem “amaç” niteliği taşımaları, onların, şeylerin 

doğasını oluşturmalarıyla, onlara doğalarını kazandırmalarıyla, onların doğaları 

olmalarıyla ilgilidir. Platon, eserlerinin birçok yerinde, idea ve eidos sözcüklerinin 

yerine geçen bazı sözcükler kullanmıştır. Bunların en önemlileri, öz anlamına gelen 

ousia, varlık sınıfları, grupları ya da cins anlamına gelen genos ve doğa anlamına 

gelen physis sözcükleridir (Wedberg, 1989: 81). Physis sözcüğü Platon tarafından 

teknik bir terim olarak başka anlamların yanı sıra, bir şeyin belirli ölçüde zihinsel 

olarak görülebilir ve kavramsal olarak tanımlanabilir özü anlamında kullanılmıştır. 

Bu öz de, o şeyin ilke ve nedenidir. Physis kavramında, her kavramsallaştırmada 

olduğu gibi, görünür olandan, algısal olandan bir uzaklaşma, görünür olan physis’e 

bir yabancılaşma söz konusudur (Soykan, 1993: 34-35). İdealar öğretisinin, 
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Phaidon’da bir doğa araştırması sonucu ortaya çıktığı ve doğayı, görünür şeyler 

temelinde açıklayan teorilerden kopuşu ifade ettiği belirtilmişti. Platon, gözlerini 

görünür şeylerden çekerek düşünmenin ilkelerine (logoi)67 döndüğünü söylerken, bir 

yandan, idealar öğretisinin şeylerin doğalarıyla ilgili bir öğreti olduğunu ifade etmiş, 

diğer yandan, kendisinden önceki doğa anlayışlarından tümüyle farklı bir doğa 

anlayışı ortaya koymuştur. İdealar öğretisi, son kertede physisi açıklamaya yönelik 

bir öğretidir, ama bu açıklamayı, görünür şeyler temelinde değil, idealar temelinde 

yapacaktır.68 Platon, önceki düşünürlerin, görünür evrenden ibaret gördükleri physisi, 

idealar alemiyle değiştirmiştir. Physis sözcüğünü de, her şeyden önce, bir şeyin 

belirli ölçüde görülebilir ve kavramsal tanımlanabilir özü diye ifade etmiştir. Bu öz 

de, o şeyin ilke ve nedenidir69 (Soykan, 1993: 34).    

Öncelikle ideaların kendilerinin asli ve değişmez bir doğaları vardır. Her idea, 

diğer idealardan tümüyle ayrı (hekaston) bir yapıdır. Platon Timaios’ta, kendisiyle 

özdeş olan formun, kendisine başkasını almadığı gibi, kendisinin de bir başkasına 

dönüşmediğini savunmuştur (Timaios, 52d; Demos, 1989: 124). Böylece her form 

kendi kendisiyle özdeş, herhangi bir başka formdan ayrıdır. Saflık (katharmos) 

idealine, ancak, her formun diğer formlarla hiçbir şekilde karışmadığı, yalın olduğu 

formlar dünyasında ulaşılabilir. Platon, saf olan ve herhangi bir başka renkten en 

                                                 
67 Gözleri, görünür şeylerden düşüncenin ilkelerine (logoi) çevirme ifadesi, buradaki düşünce 
ilkelerinin nasıl anlaşılması gerektiği sorusunu doğurmaktadır. Platon logos sözcüğünü farklı 
anlamlarda kullanmıştır ama bu anlamların en belirgin olanlarından biri, “tanım”dır. Kavramlar, 
zihinlere bağımlı oldukları ve kath auto (kendinde varlık)  statüsüne sahip olmadıkları için, kavramlar 
için logostan söz edilemez. Platon bu sözcüğü, formlara ilişkin kavrayışımızı duyulur tikellere ilişkin 
kavrayışımızdan ayırmak için kullanmıştır. Philebos’ta (62a), tikellerin varoluşu kabul edilmekte, ama 
sadece formlara ilişkin logostan söz edilmektedir (Rist, 1989: 136). O halde, düşüncenin ilkeleri 
ifadesinden, formları anlamak mümkündür.  Diğer yandan Platon, logos sözcüğünü Kratylos 431c, 
Theaetetos 201c ve Sofist’te, şüpheye yer bırakmayacak biçimde cümle ve ifade anlamında da 
kullanmıştır (Çakmak, 1991: 117).  
68 Parmenides diyalogunda, ideaların kendilerinin doğada ilk-örnekler olarak bulundukları, öteki 
şeylerin bunlar gibi göründükleri ya da bunlara benzedikleri, oluşmaları için idealardan pay 
almalarının, bunlara benzemekten başka bir şey olmadığı belirtilir (Parmenides, 132d). Diyalogun 
devamında, idealara ilişkin bu öne sürümün özüne ilişkin bir itirazda bulunulmaz. Yalnız, idealarla 
duyulur şeylerin birbirleriyle nasıl ilişkilendirileceğine ilişkin itirazlar öne sürülür ve “benzerlik” 
denen ilişki biçiminin doğurduğu sorunlara değinilir (133a).     
69 Duralı, Aristoteles’in varlık anlayışını, Platon’un idealar öğretisiyle olan benzerliğini vurgulayarak, 
şu şekilde aktarmaktadır; “Her ‘varolan’, ‘varlık’tan pay almakla ve ona geri götürülerek tanınmakla 
birlikte, özerktir. Böyle olmakla da ‘bireyliliğ’in mahreci, çıkışıdır. Nitekim ‘birey’in (to kath auto) 
‘varolma-özü’, ‘varolanlığı’dır (to on). ‘Birey’in ‘neyse o-oluşu’ (to ti estin), onun ‘zât’ıdır. ‘Zât’, 
tekabül ettiği ‘varolan’ın ‘varoluş’unu şart koşmakla birlikte, doğrudan doğruya tecrübe yoluyla 
yakalanamaz. Tecrübe verisi varolanın zât’ı ancak düşünülerek ‘düşünce’de ‘kavranılır’, 
‘fehmolunur.’ Zât, ‘varolan’ın ‘tabiat’ıdır (physis).” (Duralı, 2006: 62).  
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ufak iz içermeyen bir parçacık beyazın, en büyük ve en yaygın olan ama karışık 

halde bulunan beyazdan çok daha gerçek olduğunu savunmuştur (Philebos, 53a-b; 

Demos, 1989: 125). Diğer yandan idea, yetkin, tam ve bozulmaz varlıktır, duyulur 

şeylerin var oluşunun nedeni, hikmeti, ideali, yetkinliğidir (Popper, 1989: 40-41). 

İdeanın, bu üç niteliğini, yani şeyin var oluşunun “nedeni”, “ideali” (diğer bir deyişle 

amacı, ülküsü) ve “yetkinliği” oluşunu birbirleriyle ilişkilendirmek ve Demos’un 

yorumları ışığında şu şekilde yorumlamak mümkündür; sadece ideaların saf, 

katışıksız, yalın bir varlıkları vardır ve bu yüzden sadece onların doğaları tamdır, 

yetkindir. Onlar görünür şeylere, yani somut nesnelere doğalarını veren, onların 

doğalarını oluşturan birer kaynaktırlar.70 Platon, doğa soruşturması denen uğraşı, 

idealara ilişkin bir soruşturma haline getirirken, duyulur şeyleri bırakmış olmaz. 

Bilakis ideaları soruşturmak, duyulur şeylerin doğalarını soruşturmaktır (Demos, 

1989: 118). Diğer yandan idealar, şeylerin nedenleridirler çünkü şeylerin 

doğalarıdırlar. Böylece Platon’da physis, idealar alemidir (Devlet, 597a; Phaidon, 

103b; Parmenides 132b; Cornford, 1957: 253). Bir şeyin bütün varlık nedeni ve 

amacı doğasıdır, doğasını gerçekleştirmektir. Şeyler doğalarını ideadan aldıkları ve 

sadece idea yetkin ve tam olduğu için, şeylerin doğalarının yetkinlik ve tamlıkları 

idealarıdır. Her şey doğasını gerçekleştirip tamamlamak, yetkinleşmek için ideasına 

yönelir ve ideasına yöneldiğinde kendi doğasına yönelmiş olur.71  

                                                 
70 Guthrie’nin şu ifadeleriyle karşılaştırılabilir; “Platon’a göre tikellerin kendilerine katıldığı cins ya 
da türler,  doğalarınca (eide ya da physis) nesnel biçimde belirlenirler ve bu doğa, onlara karşılık 
gelen ya da varlık veren ezeli-ebedi formlardan başkası değildir (Guthrie, 1995: 550).   
71 Platon, bu doğal itilimi, Eros (aşk ya da sevgi) kavramıyla açıklamayı denemiştir. Symposium’da, 
şeylerin idealara duydukları itilim, bir yoksunlukla ilişkilendirilir. İki varsayım öne sürülür. Birincisi; 
aşkın mutluluğu istemek olduğu, bunun da güzel ve iyi şeylere ebediyen sahip olmakla mümkün 
olacağıdır. O halde aşk, iyiye ebediyen sahip olmak arzusudur (Symposium, 206a). Diğer yandan aşk, 
kendinde bulunmayanı arzular (200b). Eros, yoksulluk (Penia) ve bolluğun-çarenin (Poros) oğlu 
olarak resmedilmiştir (203b-d). Bu nedenle o ne Tanrıdır, ne insandır. İkisi arasında aracı konumda bir 
daemondur. Aşık olmak, insanın kendi öbür yarısına kavuşmaya çalışmasıdır (205e). Bu iki önerme 
bir arada düşünüldüğünde, iyiyi ya da güzeli elde etme çabası, tamamlanmak, yetkinleşmek anlamına 
gelir. Bu iki önermenin yanı sıra aşk, ölümsüzlük arzusuyla da ilişkilendirilir; aşk, ölümsüzlüğün 
aşkıdır ve ölümsüzlük arzusu, iyiye ebediyen sahip olma arzusudur (207a). Ölümlü, bu yolla 
ölümsüzlüğe katılır (208b). Bu fikre Yasalar’da da rastlanır; “insan soyunun, doğa gereği ölümsüz bir 
aynı var … zamanın sonsuzluğu ile doğal bir ilişkisi var, sonsuza kadar ondan ayrılmaz, 
ayrılmayacaktır” (Yasalar, 721c). Sonsuzluğa katılımın, doğurgan (poiesis) bir yönü vardır; 
doğurganlık ölümsüzlüğü getirir (Symposium, 206b-c). Bedenin doğurganlığı çocuk yapmayla, ruhun 
doğurganlığı zanaatlarda ve düşüncede açığa çıkar. Ruhun doğurması gereken şey düşünce ve her tür 
form mükemmelliğidir (209a). Düşüncenin en yücesi ise, siteye düzen veren adalettir (dikaiosyne) 
(209a). O halde site düzeni ve adalet eşyanın en son amacı ve insanın ölümsüzleşme arzusunun doruk 
eseridir.    
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Eksikliğin giderilmesi ve her şeyin, varoluşunu tamamlamaya eğilim duyması 

düşüncesi Symposium’da, Aristophanes tarafından bir mitosla anlatılır. Mitosa göre 

bir zamanlar insanlar birbirine yapışık durumdaki iki bedenden oluşmaktaydılar. 

Ama tanrılara küstahlık yaptıkları için bu bedenler birbirlerinden ayrılmış ve güçsüz 

düşürülmüşlerdir. Doğalarını yeniden tamamlamak için birbirlerine yönelmelerinin 

sebebi budur (Symposium, 189e-192a). Bu mitos, insanlarda güzele ya da karşı cinse 

olan doğal eğilimi, eksikli bir doğanın tamamlanması şeklinde açıklamaktadır ve bu 

benzetme, şeylerin idealara duydukları doğal eğilimi açıklamakta da kullanılabilir. 

Tek farkla; şeylerin idealara yönelimi tek taraflıdır, idealar şeylere yönelim 

duymazlar, çünkü yetkin ve tamdırlar. Platon, duyulur şeylerin, idealara duydukları 

doğal eğilimi, “amaçlamak” (boulethai), “arzu etmek” (prothymetai), “sahip olmak 

istemek” (oregetai) sözcükleriyle ifade etmiştir (Phaidon, 74-75; Demos, 1989: 119). 

Symposium’daki, her şeyin güzel ideasına doğal eğilim duyduğunu açıklayan 

kısımlar, güzelin en tam ve en yetkin varlık olmasıyla açıklanabilir. Nitekim Platon 

Timaios’ta; tam olmayan bir şeye benzeyen herhangi bir şeyin hiçbir zaman güzel 

olamayacağını savunur (Timaios, 30c). O halde güzellik tamlıktan geçer ve güzele 

yönelen her şey tamlığa ve her şeyden önce kendi doğasının tamlığına yönelmiş olur. 

Duyulur şeyler, her ne kadar, doğalarını hiçbir zaman tam olarak ortaya koyamasalar 

da, idealar, şeylere doğalarını vermeleri, tikellere, onlar hakkında sahip olduğumuz 

düşüncelerden bağımsız, değişmez bir doğa kazandırmaları ve somut bir şeyin 

eyleminin keyfi olmadığını, bilakis doğasından kaynaklandığını ortaya koymaları 

bakımından önemlidirler72 (Demos, 1989: 119). Her şey, doğasını gerçekleştirdiği 

oranda güzel ve iyidir. Platon, sanatçının tutumunu eleştirirken şu ifadeleri kullanır; 

“(bir gözü) güzel boyamak için, gözü göz olmaktan çıkarmak mı gerek? Sen, heykelin 

her yerine en yakışan rengi koymaya, heykelin bütünüyle güzel olmasına bak” 

(Devlet, 420d). Alıntı, güzelin sadece, şeylerin doğalarıyla ilişkisini vurgulamakla 

kalmaz, güzel ve iyinin, parçalarla değil, bütünle ilgili olduğunu da ifade eder. 

Nitekim Platon, siteyi, tek bir sınıfın mutluluğu için değil, tüm topluma mutluluk 

                                                 
72 "Her şey, doğasının gerektirdiği şeyi yapmalı” düşüncesi, Platon’un düzen anlayışı bakımından çok 
belirleyicidir ve Yasalar’da, tanrının bile, yapısının gerektirdiği biçimde eylediğini ima eden bir 
bölüm vardır; “Varolan her şeyin başını, sonunu, ortasını elinde tutan Tanrı, bunları çepeçevre 
sararak, doğası gereği (kata physin) işini görür” (Yasalar, 716 a). 
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sağlasın diye kurduğunu söylerken (Devlet, 420b), güzel ya da iyi denen şeylerin, 

bütün için söz konusu olduklarını ifade etmiş olur.  

Platon, evrendeki her şeyin, doğasının gerektirdiği doğal bir yeri olduğunu, 

bu yerin, aynı zamanda o şey için en iyi durum olduğunu ve bu anlamda bir “neden” 

olduğunu savunmuştur. Doğasının gerektirdiği durumda olan şey, mümkün olan en 

iyi durumda olmuş olur ve bu, onun nedenidir. O şeyin doğası, şimdi olduğu gibi 

olmasını gerektirdiği için, neden, doğal olarak amaç niteliği taşır. Çünkü, şeyler için, 

olmaları gereken doğal durumdan başka bir amaç söz konusu edilemez. Böylece 

idealar, şeylere doğalarını vermekle, onları sadece “oldukları şey” değil, “olmaları 

gereken şey” yapmış olurlar.73 Bu kabul, Platon’un düzen ve ahlak anlayışını 

kavramak bakımından son derece önemlidir. İnsanın yapması gereken, doğasını 

gerçekleştirmek, doğasına uygun biçimde yaşamak ve eylemektir. Bunu yaparsa 

mutlu olacaktır. Kötü insan, zorunlulukla mutsuzdur çünkü kötülük, ruhun bölümleri, 

kısımları arasındaki bir düzensizlikten, uyumsuzluktan doğar. Yani kişi, içindeki 

tabii uyum ya da düzen durumundan, diğer bir deyişle doğasından saptığında kötü ve 

mutsuz olacaktır. Doğasını gerçekleştiren şeyse iyidir (Robinson&Denniston, 1989: 

4). İdealar, şeylere varoluşlarını adilce, iyice ve güzelce kazandırırlar ve varlık adil, 

iyi ve güzeldir. O halde şeyler, idealarını gerçekleştirdikleri oranda doğalarını 

gerçekleştirmiş, adil, iyi ve güzel olmuş olurlar. Bu, aynı zamanda düzenin tesisidir. 

Çünkü düzen şeylerin doğasıdır, bu doğa gerçekleştirildikçe düzen sağlanır ve adilce, 

iyice, güzelce sağlanır. İdeaların, şeylerin doğası olmaları durumunu, ve bunun, 

evrendeki düzenin adilliği, iyiliği ve güzelliğiyle ilişkisini anlamak için, meseleyi 

Philebos’ta ortaya konan kabullerle birlikte ele almak uygun olur. Platon bu eserde, 

“daha az” ya da “daha çok” olma niteliği taşıyan tüm şeyleri, evrendeki “sınırsız 

unsur” ile ilişkilendirmiş, uyum, ölçü ya da düzenin, bu sınırsız unsurun, evrendeki 

“sınırlı unsur” ile birleşmesi neticesinde ortaya çıktığını savunmuştur (Philebos, 24b-

c). O halde düzen, ilk iki unsurun meydana getirdiği üçüncü unsurdur ve ilk iki 

                                                 
73 Platon, haz ve acı kavramlarını tanımlarken de aynı kabule başvurur; evrendeki sınırlı ve sınırsız 
unsurların birbiriyle doğal biçimde birleşmelerinden oluşan canlı varlıklarda, bu doğal düzen ya da 
uyum durumu bozulduğuna, canlının doğası da bozulmakta ve acı ortaya çıkmaktadır. Ruhun düzeni 
yeniden sağlanıp doğal hale dönüldüğünde ise haz meydana gelmektedir (Philebos 31c-32 b).  
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unsurun karışım nedeni, evren düzeninin ortaya çıkmasını sağlayan dördüncü ve son 

unsurdur. Platon’un “sınırlı unsurla sınırsız unsurun karışımı olarak evren” anlayışı, 

formların, duyulur şeylere içkinliğinin bir ifadesi olarak yorumlanabilir (Demos, 

1989: 117). Bütün duyulur, somut nesneler, bir bileşim olarak tanımlanırlar ve 

“sınırlılık”, bu bileşimin unsurlarından biridir. Eğer Philebos’taki sınırlı unsur 

idealarla özdeşleştirilirse, idea, şeylere doğalarını vermenin yanı sıra, şeylerin 

kendisine göre biçimlendiği bir sınır, bir “belirlilik ilkesi” işlevi de görmüş olur. 

Duyulur şeylerin varoluşa gelmeleri, onların belli bir sınıra kavuşturulmaları, belli 

niteliklere sahip kılınmalarıdır. Böylece Platoncu felsefe, sınırsız sayıda parçacıktan 

oluşan doğayı, belli bir mantık örgüsü ya da yapısı aracılığıyla düzenlemeye çalışır. 

Platoncu düşüncede belirli ve sınırlı bir biçim içinde var olmayan hiçbir parçacık 

yoktur (Çakmak, 1991: 137). Timaios’ta Demiourgos’un düzenleyici faaliyeti, 

formların bilgisiyle şeylere sınırlarını tayin etmektedir. Platon, Anaksimandros’un 

kaos anlayışından çok etkilenmiş ve kaosu, şeylerin birbirlerine tam manasıyla 

karıştıkları bir durum olarak yorumlamıştır. Kaosta her şey her şeydedir, hiçbir şey, 

henüz kendisine ait herhangi bir sınıra sahip değildir. Bu nedenle Platoncu düzen, 

şeylerin birbirlerinden ayrışarak kendi doğal sınırlarını edindikleri bir düzen 

anlayışıdır. Platon, önceki bölümde de ifade edildiği üzere Anaksagoras’ın 

diakosmein sözcüğünü, tanrısal aklın evrendeki düzenleyici faaliyetini ifade etmekte 

kullanmıştır. Sözcük Yunanca’da “ayrı”, “parça parça”, “ortasından, içinden 

geçerek” anlamlarına gelen “dia-” ön ekinden türetilmiştir ve bu ön ekin taşıdığı tüm 

anlamlarda bir “ayırma”, “ayrıştırma” düşüncesi yatar (Soykan, 1991: 12). “Dia-” ön 

eki, düzenlemek anlamındaki kosmeo fiiliyle birleştiğinde ortaya, “ayrıştırıcı 

düzenleme”, “ayırmak, ayrıştırmak suretiyle düzenleme” gibi bir anlam çıkmaktadır. 

Nitekim Soykan, aynı ön ekle oluşturulan dialogos sözcüğünü dilimize “ayrıştırıcı 

konuşma” şeklinde çevirmiştir (Soykan, 1991: 13). Bu sözcük, konuşmacıya, dilin 

düzenini aklın evrendeki düzenleyici faaliyetine uygun biçimde düzenleme görevi 

yüklemektedir. Böylece idealara göre düzenlenmiş olan evren, dilin (ve diğer tüm 

insani ya da kültürel yapıların) düzeni için de, yine ideaların bilgisine dayalı olmak 

kaydıyla bir model sunmuş olmaktadır. İdealar sayesinde, her şey kendi konumunu, 

sınırını, değerini ve anlamını kazanır, düzen içinde yerini alır. İdealar bu konum, 

sınır, değer ya da anlamın tayininde yegane belirleyici olmaktadırlar. İnsanın haddi, 
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payı nedir ya da benim bir insan bireyi olarak evren ve site düzeni içindeki konumum 

ya da haddim nedir sorusunun yanıtı, ideaların bilgisinden geçmektedir. Şeyler, 

kendilerine özgü doğalarını, ideaların sınırlama ya da belirleme işlevinden 

almaktadırlar. Çünkü, idea, sınırsızlığa belli bir sınır tayin etmeseydi, şeyler, belli 

niteliklere sahip olarak ortaya çıkamayacak, her şeyin her şeye karışmış durumda 

bulunduğu kaotik ortamda adeta hiçlik durumunda kalacaklardı. Ama duyulur 

şeylerin sınırları, hiçbir zaman ideaların kendilerinde bulunan sınırlar ya da 

belirlenimler kadar net değildir. Çünkü doğada hiçbir şey saf, katıksız (katharmos) 

halde bulunmaz. Her şey, belirli oranda başka şeylere karışmıştır. Oysa Platon 

Timaios’ta, kendi kendisiyle özdeş olan formun, kendisine bir başkasını almadığı 

gibi, kendisi de başkasına dönüşmeden kaldığını söyler (Timaios, 52d). Bu ifade, 

“kendi kesin sınırları içinde, kesin sınırlara sahip diğer idealarla bir arada bulunan 

ideaların düzeni” düşüncesine vardırmaktadır. Sofist’te, belli formların birbirleriyle 

ilişkiye girdikleri, belli formların girmedikleri söylenir (Sofist, 254c-262d). O halde 

birbirleriyle ilişkilenen formlar birbirleri içinde erimezler, ilişkilerinde özdeşliklerini 

daima korurlar.  

Platon’un düzen anlayışını belirleyen bir diğer kabul, düzenin bir bütünlük 

olduğu ve bu bütünlüğü meydana getiren her unsurun, anlamını yalnızca kendisinden 

değil diğer unsurlarla ilişkisinden aldığıdır. Formlar, Sofist’te bahsi geçen beş temel 

formdan biri olan “aynılık” formu gereği, kendi kendileriyle özdeştirler ve diğer 

formlarla ilişkileri, bu özdeşliği ortadan kaldırmaz. Bu durum, ideaların mutlak 

varlıklar olmaları gerçeğince açıklanmaktadır. Ama Platon, bütün formları, “ayrılık 

formu” vasıtasıyla birbirlerine bağımlı kılmış ve bu form, ideaları, birbirleriyle 

ilişkili hale getirmiştir. Çünkü daha önce de ifade edildiği gibi, “ayrı olan” her şey, 

her zaman için bir başka şeyden ayrıdır. O halde her tek kavram, kendine özgü 

doğası nedeniyle değil, ayrılık ideasına katılması nedeniyle diğerlerinden ayrıdır 

(Sofist, 255d-e). Yani her ideaya, varolan büyük bir yoğunlukla, öte yandan 

varolmayan74 sayısız çoklukla eşlik etmektedir. Varolan, başka bir şey olduğu her 

yerde var değildir. Çünkü, gerçi kendi başına birdir ama varolmayan bağlamında 

sayısız başkada bulunmaktadır (Sofist, 255e-257c). O halde idealar, kendi sınırlarına 

                                                 
74 Platon’un ayrılık formunu, var olmayanın özü, içeriği olarak gördüğü ifade edilmişti.  
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kesin biçimde sahip olmanın yanı sıra, diğer tüm formlardan ayrı olmakla da anlam 

kazanırlar. Her idea, diğer idealarda, “var olmama” durumu olarak bulunur. Örneğin 

kalem ideası, sadece kalem olmak vasfına sahip değildir, o aynı zamanda kalem 

dışındaki bütün idealardan ayrıdır ve kendisi dışındaki tüm idealar, onda bir var 

olmama olarak bulunurlar. Anaksagoras’ın kaosunda her şey her şeyde mevcuttu. 

Şimdi Platoncu düzende de her şey her şeydedir ama bir var olmama durumu olarak. 

Platoncu idea düzeninin bütünlüğü, böylece sağlanmış olur. Bu esas uyarınca, 

ideaların bilgisine sahip olmak, tek bir ideanın bilgisine değil, ideaların 

bağlantılarına, bütüne vâkıf olmaktır. İdealar arasındaki bu bütünlükçü ilişki 

gerçekliğin esasıdır; duyularımızın bize bildirdiği olguları destekleyen temel kalıptır. 

Bu bütüncülük (holizm), Platoncu düzenin özüdür (Skirbekk&Gilje, 2005: 78).  

Platon’un bilgelik anlayışı da, bu bütünlükçü düzen tablosuna uygun biçimde 

içeriklendirilmiştir. Bilgelik, sadece kendini bilmekle yetinemez. O kendini bilmekle, 

diğer tüm şeylerin bilgisini de elde etmiştir, çünkü kendi sınırı diğer şeylerin sınırları 

dışında kalan bir alanda varlık ve anlam kazanmıştır. Bilge, tek tek idealara değil, 

onların bütüncül düzenlerine bakar ve onları birbirleriyle ilişkilerinde kavrar. 

Bilgelik ya da ölçülülüğün (sophrosyne) soruşturulduğu Kharmides diyalogunda, 

yalnızca bilgenin kendini bileceği, neyi bildiğine, neyi bilmediğine karar verebilecek 

olanın yalnızca o olduğu, aynı şeyi başkalarında da inceleyip, neyi bildiklerini, neyi 

bildiklerini anlayabilecek olanın yine o olduğu söylenir (Kharmides, 167a). Böylece 

site, sadece onun idaresi altında düzene kavuşacaktır (171d-e). O halde, kendi 

sınırlarını bilen, diğer şeylerin sınırlarını da bilir, kendisini ve başkalarını bu 

“karşılıklı sınırlar düzeni” içinde görür ve buna uygun eyler. Bu durumda kendini 

bilmek, bütün evren düzenini bilmektir. İdeaların bilgisi ruhun düzeniyle evren 

düzenini uyumlu kılar, onları aynı bütünün parçaları haline getirir.  

İdeaların bilgisi insana kendi ontolojik varoluşunu tamamlayabilmesi yolunda 

iki fırsat sağlar; Birincisi; Platon’a göre herhangi iki şey, aynı ideadan pay aldıkları 

zaman, bu iki şey birbirlerine, söz konusu idea bakımından benzerler. İki şey 

birbirlerine benzediği zaman, her ikisinin de pay aldığı bir idea vardır ve ortak 

biçimde pay alış, onların benzerliklerini açıklar (Wedberg, 1989: 86-87). İnsanların 

doğası idealarıysa ve bu idea tüm insanlarda ortak olan, onların hepsini insan kılan 

şeyse, ideayla bütünleşme eğilimi, bütün insanlıkla bütünleşme anlamına gelir ve 
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insanın doğasını tamamlaması, insanlıkla, ortak insan ideası vasıtasıyla 

bütünleşmesinden geçer. Bu düşünce, bütün insanların birbirleriyle kardeş olduğunu 

savunan Pythagorasçı öğretilere uygundur. İkincisi; şeylerin, doğalarını tamamlamak 

üzere idealarına yönelmeleri, ideaların birbirleriyle ilişkileri nedeniyle, şeyleri diğer 

şeylerle ilişki içine sokar. Her şeyin her şeye bağlı olduğu ve insanın bir tek ideayı 

görmekle tüm ideaları görmüş olacağı, ideaların bilgisinin bütünün bilgisi olduğu, 

her ideanın genel düzendeki yeriyle bilineceği düşüncesi, Menon’da da dile 

getirilmiştir; doğanın her yanı birbirine bağlı olduğu için, ruh da her şeyi 

öğrendiğinden, bir tek şeyi hatırlamakla insan, bütün öteki şeyleri bulur” (Menon, 

81d). Devlet’te de filozof, tüm varlıkları ve zamanı temaşa edebilen insan olarak 

tanımlanır; “Tanrı ve insan işlerini bütünlüğüyle kavramaya uğraşıp duran bir ruh, 

küçüklükle bağdaşmaz… düşüncesi yücelere yükselen, bütün varlıkları, bütün 

zamanlarla birlikte seyreden kişi, insan hayatına önemli bir şey diye bakar mı?” 

(Devlet, 486a). Platon’a göre bilmek, kendini yeniden hatırlamaktır (Bıçak, 2004: 

143) ve bu hatırlama evrenin bütünlüğüne ilişkin bir hatırlamayla birlikte gerçekleşir. 

O halde son kertede, kendini bilmek, evren düzenindeki yerini bilmek, kendini diğer 

tüm şeylerin sınırlarıyla birlikte konumlamaktır. Doğamızı gerçekleştirmemiz, hem 

ruhumuza doğasını yani düzeni kazandırır hem de onu evren düzenindeki konumuna 

kavuşturur. Şeylerin idealarına doğal eğilim duymaları, bir yandan onların doğalarını 

gerçekleştirmeleri, tamamlamaları anlamına gelirken, diğer yandan onlara sınırlarını 

kazandırır ve bu sınırlar diğer sınırlarla ilişkileri içinde anlam kazandığı için, şeyler 

aynı zamanda genel düzen içinde konumlanmış olurlar.  

 

4. 2. 3. İdeaların Ahlaki Düzen Bakımından Önemi  

 

Bütün bu değerlendirmelerin, Platoncu düzen bakımından ne denli önemli 

olduğunu anlamak için Sofistlerin yasa düzeni (nomoi)-doğa düzeni (physei) 

ayrımına dönmek gerekir. Sofistler, yasa düzeniyle doğa düzeninin birbirlerinden 

farklı olduklarını,75 adalet (dikaiosyne) ve doğruluğun (aletheia), insanların uylaşım 

(nomo) yoluyla ortaya koydukları ve toplumdan topluma değişen göreli şeyler 

                                                 
75Sofistlerin nomos ve physis alanlarını ayırmaları, kimi yorumcularca, Moira/Ananke düşüncesiyle 
Olimpos tanrıları arasındaki karşıtlık ilişkisinin devamıdır (Versenyi, 1988: 141). 



 152 

olduklarını savunmaktaydılar. Gorgias’ta, Sofist Kallikles, Sokrates’i doğa 

düzeniyle yasa düzeni arasındaki ayrımı göz ardı etmekle, kendisine yasalardan söz 

edildiğinde doğaya dayanarak sorular yağdırmakla, doğadaki düzenden söz 

edildiğindeyse, muhatabına yasalardaki düzen hakkında sorular sormakla suçlar. 

Oysa doğa ve yasalar birbirlerinden ayrı şeylerdir. İnsanlar adaletten 

bahsettiklerinde, genellikle yasa düzeninde geçerli olan değerlerden söz ederler. 

Yasa düzeninde haksızlık etmek en büyük kötülüktür. Doğa düzenindeyse haksızlık 

etmek değil haksızlığa uğramak, ezilmek en büyük kötülüktür (Gorgias 482e-483a). 

Devlet’te Glaukon, doğada haksızlık etmenin iyi, haksızlığa uğramanın kötü 

olduğunu savunur. Ona göre insanlar haksızlığa uğramaktan sakınamayacaklarını, 

haksızlık etmeyi de her seferinde beceremeyeceklerini anlayınca, kimsenin haksızlık 

etmemesini, haksızlığa da uğramamasını dile getiren bir yasa yapmış ve bu yasaya 

uygun olana doğru ve adil demişlerdir (Devlet, 358e-359a).  

Sofistler, yasa düzeninin uzlaşıya dayandığını savunmakla yetinmemiş, site 

yasalarının güçsüz insanlarca ve güçsüz insanlar için yapıldıklarını savunmuşlardır. 

Zayıflar, çıkardıkları yasalarla güçlü olanları, kendilerinden daha çok kazanmasınlar 

diye korkutmuş, doğru değildir diyerek önlerini kesmişlerdir. Oysa doğaya göre 

güçlünün güçsüzden daha varlıklı ve güçlü olması doğrudur (Gorgias, 483b-c). Doğa 

yasalarına rağmen çıkarılan herhangi bir yasanın kalıcı olması mümkün 

değildir.76Böylece iyi ile adalet, aynı şey değildir. Çünkü adalet, uzlaşıya dayanır. 

Sofistler, güçlü olanın zayıfa hükmetmesi gerektiğini iddia ederlerken, doğa 

düzeninde geçerli olan ilkeleri site düzenine uyarlama çabası içerisindeydiler. Onlara 

göre sitenin insan yapımı yasaları doğadaki düzeni taklit etmelidir. Oysa yasalar, en 

iyi, en güçlü insanları henüz gençken ele almakta, onlara, aslan yavrusunu eğitir gibi, 

eşitliğin gerekli, güzel ve doğru olduğunu zorla aşılamaktadır. Ama kimi zaman 

güçlü bir adam çıkıp, doğaya aykırı düzenlenen insan yapımı yasaları ayakları altına 

alabilir (Gorgias, 483e). Böylece doğruluk ve adalet, Devlet’te Trashymakhos’un 

savunduğu gibi, güçlünün işine gelendir. Her yönetim, yasaları kendi yararı için 

                                                 
76 Bu düşünce Protagoras’ta, Hippias’ın dile getirdiği şu cümlelerle karşılaştırılabilir; “burada 
bulunan herkesi akraba, bağlaşık, yurttaş sayıyorum. Yasa (nomos) bakımından değil, doğa (physis) 
bakımından. Benzer, doğal olarak benzerin akrabasıdır çünkü, ama insanların tiranı olan yasa, 
doğayı bile zorlar sık sık” (Protagoras, 337c-d). Bu ifadelerde, yasaların kimi zaman doğa yasalarına 
rağmen çıkarıldıkları, onları zorladıkları düşüncesi dile getirilmektedir. Yasanın, insanların tiranı 
olarak gösterilmesi ise, Pindaros’un; “yasa, her şeyin kraliçesidir” ifadesine bir gönderme olabilir.  
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çıkarır, demokrasi demokrat yasalar, tiranlık tiranca yasalar koyar. Yönetenin 

yararına olan şey, yönetilene doğruluk diye dayatılır (Devlet, 338c- 339a).    

Sözün düzeni de yine bu Sofist ayrımla önem kazanır. Sofistler site düzenini, 

doğadaki mücadele düzeninin uzantısı kılmaya çalışırlarken, mücadele düzeninin 

temel vasıtalarını da belirlemişlerdi; doğadaki güç egemenliğine paralel olarak, 

sitede güç, söz (retorik) yoluyla uygulanacaktı. Retorik, politik bir hayvan olan 

insanın (Devlet Adamı, 264e) politik erdemidir (politike arete). Bu mücadelede söz, 

savunmaya, saldırmaya, temellendirme ve çürütmeye yarayan bir silah haline 

gelmiştir. Doğa düzeni ve yasa düzeni birbirinden bir kez ayrıldığında ve doğa 

düzeni için geçerli olan durum yasa düzenine uyarlandığında, insan, kelimenin tam 

anlamıyla “politik hayvan” olmuştur. Bu ortamda söz, diğerlerini yaralamaya, 

parçalamaya, öldürmeye yarayan boynuz, pençe ya da dişlerin yerini almış, ondan 

doğruyu ya da hakikati yansıtması değil, iş görmesi beklenmiştir. Sofistlere göre 

felsefeyle uğraşanlar, bu işle gereğinden çok ilgilendiklerinde iş göremez hale 

geleceklerdir. Kallikles, Sokrates’e şöyle seslenir;   

 

Felsefeyle uğraşmayı öylesine sürgit eden kimselerin düştüğü 
bağışlanamaz durum, utanılacak bir şey değil mi? Biri çıksa da, seni hiçbir 
kötülük yapmadan, yaptı diye tutukevine tıksa, ne olduğunu anlamadan 
buna katlanırsın... Şaşkınlıktan ağzın bir karış açık, sersemlemiş durumda, 
bir laf bile etmeden orada oturup kalırsın... Yargıç katına çıktığında da, 
seni suçlayan, isterse dünyanın en beceriksiz adamı olsun, senin için ölüm 
cezası istedi mi, ölürsün. Buna; akıllıyı aptal eden sanat denmez de ne 
denir? (Gorgias 486a- c). 
 

 Bu eleştirilerin hemen ardında Kallikles’in Sokrates’e hitabı anlamlıdır; “İşi 

kıvırmanın felsefesini öğren... ince lafları bırak” (Gorgias, 486c). Yasalar’da, 

Platon’un, Sofistlerin doğa düzeni-yasa düzeni ayrımını aşmayı çok önemsediğini, 

bu ayrımı, sitenin karşı karşıya kaldığı ahlaki sorunların temeli olarak gördüğünü 

düşündüren bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm, Platon’un düzen anlayışıyla, 

Sofistlerin düzen anlayışı arasındaki farkları kavramak bakımından önemlidir;    

 
Bunlar (Sofistler) Tanrıların doğanın değil, sanatın ve birtakım 

yasaların ürünü olduğunu söylüyorlar, insanların bu yasaları üzerinde 
anlaştıkları şekilde her yerde başka başka çıkardıklarını söylüyorlar; 
özellikle de doğaya göre güzel başka şeydir, yasaya göre güzel başka 
şeydir, adalet ise kesinlikle doğal değildir, tersine insanlar bir ömür boyu 
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durmadan bunun üzerinde tartışırlar ve değiştirirler; değişiklik, doğaya 
göre değil, sanat ve yasaya göre ortaya çıktığı halde, yapıldığı anda geçerli 
olur. İşte bunlar, dostlarım, düzyazı ve şiir eserlerinde bir şeyin zorla kabul 
ettirilmesini en büyük adalet diye tanımlayan, gençlerin bilge gözüyle 
baktıkları insanların düşünceleri. Gençler arasında, yasanın inanmak 
gerekir diye ortaya sürdüğü tanrılar yokmuş gibi, dinsizliğin kol gezmesi 
buradan kaynaklanıyor; insanları, yasaya uygun olarak başkalarına hizmet 
ederek yaşamak anlamında değil, aslında başkalarına egemen olarak 
yaşamak anlamında, doğa gereği doğru dedikleri yaşam biçimine 
sürükleyenlerin çıkardıkları ayaklanmalar bu yüzden (Yasalar, 890a-b). 
 

Platon, rahatsızlık duyduğu bu Sofist tezleri haksız çıkarmak için çok yönlü 

bir düşünce hamlesi gerçekleştirmek durumundaydı. Temel siyasi ilkesi, yönetme 

işinin bir bilgi disiplini olduğu, uzmanlık gerektirdiğiydi.77 O, buna, uyuma ve 

düzene duyulan özsel bir sevgiyi de eklemişti (Robinson&Denniston, 1989: 3). 

Bunun yanı sıra, insani faaliyetler tarafından ölçülmek yerine, insani faaliyetler için 

ölçü olacak mutlak bir ölçüt koymayı zorunlu bulmaktaydı (Cherniss, 1989: 41).   

Bunun için, doğa düzeniyle yasa düzeni arasındaki ayrılığı giderecek bir bağ bulmalı, 

bu bağ ile, adaletin insani uzlaşıdan ibaret olmadığını, doğada bir karşılığı olduğunu 

gerekçelendirmeli (Bluck, 1989: 126), site düzeninin yırtıcı bir mücadele düzeni 

değil, ahlak ve adalet düzeni olduğunu temellendirmeliydi.   

İdealar öğretisinin ahlaki işlevi, adaletin, doğruluğun ve erdemin, insan 

varoluşunun dışında, doğada, ama Platon’a özgü anlamda doğada, yani idealar 

aleminde bir karşılığı olduğunu, yasaların doğadaki bu adalete uygun olması 

gerektiğini göstermek olmuştur. Sitenin yasaları, insanın keyfi uzlaşımı olmaktan 

çıkıp, doğada ya da evrende değişmez karşılıkları olan genel geçer yasalar haline 

getirileceklerse, bu yasalara temel oluşturacak aşkın ve tanrısal ilkeler bulunması 

şarttır. Çünkü insani etkinliğin ürünü olan toplum ve site düzenlerinin devamlılığı, 

temelinde değişmez, aşkın ve kozmik ilkelerin yer almasına bağlıdır (Bıçak, 2004: 

144). İlkenin belirleyici olduğu yerde süreklilik vardır. Eğer dünyada ve kültürel 

alanda bir süreklilik aranacaksa, bu alanların evren düzeninin dayandığı ilkelere 

dayandırılması gerekir (Bıçak, 2004: 162). Değişim içinde asla tam düzen bir 

kurulamaz. Düzen ve değişmezlikle sıkı biçimde ilişkilidir (Cross&Woozley, 1989: 

                                                 
77 Popper’a göre Platon’un aradığı şey, değişen dünyayı ve özellikle de değişen toplumu araştırmakta 
kullanılabilecek bir bilgiydi ve bu bilgi, her şeyden önce siyasal değişimin bilgisi anlamına 
gelmekteydi. Kısacası Platon’un hedefi; krallık siyaset bilgisinin, yani insanlara hükmetme sanatının 
sırrını keşfetmekti (Popper, 1989: 43).   
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71). Bu anlayışın altında her türden siyasi ve toplumsal değişimin bozulma, çürüme 

olduğu kabulü yatar. Popper’e göre Platon’un iki şeye inandığı açıktır; site 

düzeninde bozulmaya doğru yönelim ve bozulmayı durdurabilme olanağı. Platon’un, 

uğrunda çalıştığı amaç budur ve idealar öğretisi, sitede değişimi durdurmak, 

“dondurulmuş bir devlet” kurmak, her türden ahlaki davranışı değişmez ilkelere 

dayandırmak amacını gütmüştür (Popper, 1989: 36). Bu anlamda idealar öğretisi 

arketipçi perspektifin en etkili kuramıdır. İdealar, evreni biçimlendirirler, onun 

düzeninden sorumludurlar ama evrenin ötesindedirler, zamansallıktan bağışıktırlar. 

Objeye doğasını, düzendeki konumunu verirler (Tarnas, 1991: 8). Sadece doğa 

dünyasından yola çıkan ve sitenin sorunlarını doğa düzeninin işleyişi doğrultusunda 

çözmeye çalışan her adım, Sofist tezlere hizmet edecek bir zayıflık göstermekten 

öteye geçemezdi. Sofist açmazları aşabilmek için, insan ruhunun ölümsüz olduğunu 

göstermek, onu duyulur olanın ötesinde, değişmez bir gerçeklikle ilişkilendirmek 

gerekmekteydi. Böylece söz konusu gerçeklikle temas kurmayı başarıp onun 

bilgisini edinen kimi insanlar, site yasalarını doğru biçimde belirlemek ve sitenin 

yurttaşlarını ahlaki bakımdan eğitmek için gerekli donanıma sahip kılınmış 

olacaklardı. Böylece idealar, sadece kozmostaki görünür şeylerin düzeninin, 

varlığının nedeni değil, aynı zamanda her tür siyasi, toplumsal ve ahlaki düzenleme 

için kaynaktırlar.78 Varlığın seyrine dalan insan gözünü şunun bunun davranışına 

çevirmeye, onlarla dalaşmaya vakit bulamaz. Seyrettiği düzenli varlıkların nasıl 

birbirine zarar vermeden aklın kanunlarına uyduklarını görür, onlara benzemeye 

çalışır. Tanrısal düzenle birlikte yaşayan filozof da, bir insanın olabileceği kadar 

düzenli ve tanrısal olur. Böyle bir insan, bir zorunluluğa uyarak, yalnız kendini 

onarmakla kalmayıp, yukarıda gördüğü düzenin damgasını topluma ve siteye vurur 

(Devlet, 500c-d).  

Eliade, Platon’un bu tutumunu arkaik ontolojinin en ileri biçimi olarak 

görmüştür. Eliade’ye göre arkaik ontoloji, bir nesne ya da eylemin, bir arketipi taklit 

                                                 
78 Cherniss, idealar öğretisinin bu çok yönlülüğünü, felsefi bir ekonomi sağlaması nedeniyle över. Ona 
göre idealar öğretisi, Platon’un, etik, epistemoloji ve ontoloji adı verilen üç ayrı alanın hepsine birden 
uyarlanabilecek, bu alanların üçündeki problemleri de çözebilecek, deneyin bu üç ayrı görünümü 
arasında bağ kurarak akli bakımdan birlikli bir evren tasavvuru oluşturacak tek bir varsayım bulmanın 
zorunlu olduğu düşüncesinin ürünleridirler (Cherniss, 1989: 40).  
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veya tekrar ettiği ölçüde gerçek olacağı kabulüne dayanır. Yani arkaik ontolojiye 

göre gerçeklik, tekerrür ya da katılma yoluyla olmaktadır, örnek bir modele sahip 

olmayan her şey anlamsızdır. Bu yüzden arkaik ontoloji, özünde Platoniktir. Platon, 

arkaik insanlığın hayat ve davranış tarzına felsefi bir geçerlilik ve anlam vermiştir. 

Platon’un en takdir edilesi yönü, arkaik insanlığın genel tasavvurunu, teorik olarak 

kendi çağının ona sunduğu diyalektik araçlarla haklılaştırmaya çalışmış olmasıdır. 

Arkaik ontolojide gerçeklik, bir göksel arketipin taklit türevleridir. Arketipe uyanlar, 

gerçeğin bağrında yaşarlar çünkü arketip dışında gerçeklik yoktur. Böylece arkaik 

insan, kendisini tarihsel bir varlık olarak görmez (Eliade, 1994: 47-48). Eliade’nin 

bu yorumu, Platon’un, tarihsel akışın dışına taşınıp değişimden kurtarılmış bir site 

düzenini özlediğini savunan Popper’in görüşleriyle uyumludur (Popper, 1989: 36).   

 

4. 2. 4. Platon’un İdea Düzeninde Tanrı ve Ruh   

 

Platon, tanrılarla idealar arasındaki ilişkinin doğasını Euthyphron’da ortaya 

koymuştur. Burada tanrıların, iyilik, güzellik ve adalet üzerine farklı şeyler 

düşündükleri söylenir (Euthyphron, 7e) ve dindarlık (to osion) tanrıların 

beğenilerinden bağımsız biçimde tanımlanır; “dindarca olan şey, dindarca olduğu 

için tanrılarca sevilir, yoksa tanrılarca sevildiği için dindarca değildir” 

(Euthyphron, 10e). Platon, ahlaki ve toplumsal düzenin güvence altına alınabilmesi 

için, tanrılardan bağımsız, onları aşan, değişmez, ezeli-ebedi bir temele ihtiyaç 

duyulduğunun farkındaydı. Yunan tanrılarının hiç değilse bir kısmı, kabilenin büyük 

atalarının ve kahramanlarının idealleştirilmelerinden, kabilenin yetkinliğinin 

kişileştirilmesinden başka bir şey değildi. Kabile ve aileler, kendi atalarını bir 

Olimpos tanrısına bağlamakta, böylece değişim ve bozulmanın önüne geçileceği 

umulmaktaydı (Popper, 1989: 42). Ama Olimpos tanrılarının insani zaaflar 

taşımaları, onları insani düzenler için model olmaktan çıkarmakta, insanın kültür 

dünyasında sürekli bir bunalım yaşanmaktaydı (Bıçak, 2004: 140). Platon Olimpos 

tanrılarının aralarındaki çekişmelerden, kıskançlıklardan, savaşlardan söz eden 

mitoslardan rahatsızlık duymaktaydı (Euthyphron, 6a; Devlet, 377e-378e). Kosmos 

düzeni, değişmez, aşkın ve tanrısal ilkelere dayandırılırsa, sitede, bu mükemmel 
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modele uygun bir insani düzen kurmak mümkün olabilirdi. Bu kaygılarla yola çıkan 

Platon, Olimpos tanrılarına dayalı düzen anlayışını bir kenara bıraktı ve idealar 

dünyasını, insanın kültür ve siyaset dünyası için mükemmel bir model olarak 

düşüncesinin odağına koydu (Bıçak, 2004: 140).  

Ama Platon’un, Olimpos tanrılarından bütünüyle vazgeçmediği, onu yeni bir 

yaklaşımla iyileştirmeyi amaçladığı özellikle vurgulanmalıdır. Kimi yorumcular, 

Platon’un idealar öğretisini, dönemin maddeci öğretilerine bilinçli bir karşı çıkış 

olarak yorumlamışlardır. Cornford’a göre, idealar öğretisi Parmenides’in deneyip 

başarılı olamadığı, tek bir iyi Tanrı’yı, değişken ve eksik bir evrenle ilişkilendirmeye 

yönelik ikinci teşebbüstür (Cornford, 1957: 242). Thomson ise, Platon’un, sitenin 

içine düştüğü kaos ortamında Milet doğa felsefesini terk edip mitosa dönmeyi son 

çare olarak gördüğünü savunmuştur. İdealar öğretisi bir anlamda mitosa dönüştür 

çünkü doğanın ötesinde, aşkın ve tanrısal bir alan varsayar (Thomson, 1988: 306).  

Platon’un tanrıları, idealarla ilişkileri nedeniyle tanrısaldırlar (Grube, 1980: 

160). Phaedrus’ta tanrılar atlı arabalarıyla göğün ötesine (hyperouranios topos) 

erişip orada ideaları temaşa ederek beslenir, insanlar gibi iyiye uyarlar. Ama daha 

yetkince uyarlar, çünkü daha mükemmeldirler. Mutlak ilkelerin ya da ideaların 

tanrıların bile üzerine konması, bir Yunanlı için, bizim için olduğundan daha az 

sarsıcıydı çünkü Homeros’un eserlerinde Zeus Moiraya boyun eğmekteydi (Grube, 

1980: 152-153). İdeaların ve özellikle iyi ideasının, bir anlamda Moiranın yerini 

aldığı, Moira gibi, tanrıları bağladığı ve ama Moira gibi kör bir güç olmadığı, şaşmaz 

bir ahlaki, adil, akli ilke olduğu savunulabilir.   

Platon’un Tanrı anlayışını belirlemek kolay değildir. Bu konuda iki soru 

sorulabilir ve yanıtları aynı değildir; a. Platon’da nihai ve mutlak gerçeklik nedir? b. 

Platon’da Tanrı’nın dinamik yönüne karşılık gelen, görünür şeylerin düzenini 

meydana getiren şey nedir? İlk sorunun yanıtı, Platonik formlar ya da idealardır. İyi 

ve güzel ideaları, bu anlamda, Platon’un tanrısallıklarıdırlar ama Platon, idealarına 

asla tanrılar dememiştir (Grube, 1980: 152).79 Platon’un Tanrı anlayışının dinamik 

yönüne tekabül eden Demiourgos ise ayrı bir tartışma konusudur. Timaios ile birlikte 

                                                 
79 Grube, bunun, biraz kuşkulu olan tek bir istisnası olduğunu ekler; Timaios’ta (37c), yaşayan 
dünyadan, ölümsüz tanrıların kopyası olarak söz edilmektedir (ton aidion teon agalma). Bu ifadeyle, 
idealara göndermede bulunulmaktadır (Grube, 1980:152). Ancak ifade edilmek istenen düşünce, 
ideaların tanrılar oldukları değil, tanrısal oldukları olabilir.  



 158 

Platon, felsefesi içinde dinamik bir Tanrı’ya yer açmış, böylece idealarla tanrılar 

arasında üçüncü bir unsur ortaya koymuştur; Demiourgos, idealarla tanrılar 

arasındadır ve ilkine bakarak, ikincisini meydana getirdiği söylenir (Grube, 1980: 

163). Diğer yandan onun, idealarla duyulur nesneler arasındaki ilişki bakımından da 

bir işlevi olduğu söylenebilir (Akyol, 2004: 118). O, ideaların mutlak formuna göre 

kaotik durumdaki maddeyi şekillendiren güçtür. Varlığa ait hiçbir niteliğe sahip 

olmayan ve bu nedenle bir var olmama durumunu ifade eden kaotik madde, edindiği 

her tür niteliği formlardan almış, ona bu nitelikleri kazandıran Demiourgos’un 

etkinliği de formların bilgisine dayandırılmıştır.80 Bu anlamda Timaios, tanrıları 

ideaların temaşacısı olarak resmeden Phaedrus ile uyuşur. Phaedrus’taki tanrılar, 

sadece ideaların temaşacısı olarak betimlenirken, Timaios’ta Tanrı, ideaların 

temaşacısı olmakla kalmaz, onlara bakarak evren düzenini meydana getirir.81 

Demiourgos, semavi dinlerin Tanrı’sının en esaslı etkinliğinden, yoktan var etme 

etkinliğinden mahrumdur. Ama tek bir Tanrı’nın, aşkın ve değişmez bir modele 

uygun olarak evreni meydana getirmesi ve bunu yaparken matematik-geometri gibi 

bilişsel süreçleri ve aklını işin içine katması, Yunan dünyası için bir yeniliktir. 

Demiourgos her şeyin elden geldiği kadar iyi olmasını istediği için, düzensiz şeylerin 

bütününü almış, düzenin her bakımdan daha iyi olduğunu düşünerek onu düzene 

sokmuştur. Bunu yaparken gözlerini sonsuz örnekten, yani idealardan ayırmamıştır. 

Bu yüzden evren, doğmuş olan şeylerin en güzeli, yapıcısı da nedenlerin en 

                                                 
80 Akyol, Meredith’in, Evan Harrington isimli şiirinde, demogorgon’un (sözcüğün Platon öncesinde 
Demiourgos teriminin bir öncülü olarak kullanıldığına daha önce değinilmişti) ortaya koyduğu 
etkinliği bir tür terziliğe benzettiğini, onu, iki ayrı dünyayı, iki farklı kumaşı birbirine diken bir yüce 
terzi olarak andığını bildirir (Akyol, 2004: 118). Bu eğretileme, Demiourgos’un, idealarla duyulur 
nesneler arasındaki ayrılığı giderme konusundaki işlevine uymaktadır.  
81 Platon’un eserlerinde, “ideaların temaşacısı tanrı” anlayışıyla çelişen tek bölüm bulunmaktadır. 
Devlet’teki bu bölümde tanrı, ideaların yapıcısı olarak betimlenir; “Nesneleri yapanlar örnek-biçime 
bakarlar; buna göre eşyalarımızı yaparlar. Örnek-biçimi, yani ideanın kendisini ise hiçbir usta 
yapamaz. Ama bütün ustaların yaptıkları her şeyi yapan bir usta vardır. Bu usta, eşyaları yapmakla 
kalmaz, bitkileri, canlıları, kendisini, yeri, göğü ve tanrıları da  yapar” (Devlet, 596a-d).“Üç çeşit 
yatak var; biri nesnelerin doğasında var olan yatak ki bence onu yalnızca bir Tanrı yapabilir ... 
İkincisi marangozun yaptığı yatak, üçüncüsü ressamınki ... Üç yatağın üç hakimi var, ressam, 
marangoz ve Tanrı” (Devlet, 597 b).” Tanrı, ya öyle istediği için, ya da bir zorunluluk onu tabiatta 
tek bir yatak yapmaya götürdüğü için, gerçekten var olan o bir tek yatağı yapmıştır. Hiçbir zaman 
böyle iki veya daha çok yatak yapmamış, yapmayacaktır da... Tanrı, herhangi özel bir yatağın, 
herhangi özel bir marangozu değil, gerçek bir yatağın gerçek yapımcısı olmak istediği için, onu 
evrende tek yapmıştır. İki tane yapsaydı, bir üçüncüsü çıkardı ve diğer ikisi biçimlerini-özlerini 
bundan alırdı.” O halde Tanrıya nesnelerin tabii yapıcısı (futougros) denir (Devlet, 597 c-d).  
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yetkinidir (Timaios, 29a-30a).  

Timaios’taki bu değerlendirmeler, “evren düzeninin nedeni” konusunda kafa 

karışıklıklarına yol açmaktadır. Eserde Demiourgos, evreni mümkün olan en iyi 

biçimde meydana getirmek yolunda bir istek ya da iradeye sahipmiş gibi 

resmedilmektedir. Öte yandan, gözleri daima idealara çevrilidir ve düzenleyici 

etkinliğinde bunun belirleyici bir rolü vardır. Demiourgos, her şeyin olanaklı olduğu 

ölçüde iyi olmasını ister ama şeylerin iyi olmaları, onların İyi ideasına 

benzemeleriyle mümkündür. Bu nedenle Demiourgos, İyi’ye bakar ve etkinliği de 

onu taklit etmektir. Öyleyse Demiourgos’un evrenin olanaklı en iyi durumda 

olmasını istemesi yeterli değildir, etkinliğiyle, şeyleri İyi ideasına mümkün 

olduğunca benzetmelidir. Belki şeylerin İyi olmasını istemesi, İyi’yi temaşasının bir 

sonucudur. Demiourgos, oluş içinde yer alan ne varsa hepsinin nedenidir ama bu 

niteliğini beslendiği kaynağa borçludur. Demiourgos’un yaptığı, bildiği kadardır ve 

kendinde güzel (auto to kalon), ya da kendinde iyi (auto to agathon) ile ilişkisi ne 

kadarsa, Demiourgos da o kadar vardır. Beslendiği bu kaynak nedeniyle elindeki 

malzeme ona adeta teslim olur, ona güvenir ve onun gösterdiği oluş yoluna 

itirazsızca düşer (Akyol, 2004: 119-120).  

Timaios’ta sunulan evren düzeni tablosu, zamansallık içermez. Kaosun, 

herhangi bir zamanda edimsel olarak varolduğu ifade edilmez. Kaos, zamansal ya da 

tarihsel anlamda değil, mantıksal anlamda ilkseldir (Copleston, 1995: 60). Timaios, 

evren denilen bütünlüğün bir çözümlemesidir. Evren düzeninde yer alan ve 

birbirleriyle organik bağları bulunan unsurların alegorik biçimde ayrıştırılmasıdır. Bu 

anlamda Demiourgos’u mitik bir figür, evrende işleyen Nous’un kişileştirilmiş hali 

olarak değerlendirmek mümkündür (Grube, 1980: 169). O halde İyi ideasıyla 

Demiourgos, birbirleriyle ayrılamaz biçimde ilişkilidirler. Demiourgos ve İyi ideası, 

birbirlerine indirgenemeyen ama birbirleriyle sıkı bir ilişki içinde bulunan iki ayrı 

nedendirler. Demiourgos’un, evrenin meydana gelişinde etker neden rolü oynadığı 

(causa efficiens), iyi ideasının ise, evrenin en yüksek formel ve amaç nedeni (causa 

formalis ve causa finalis) olduğu anlaşılmaktadır. İyi ideası, Tanrı’nın etkinliği için 

de bir amaç ve nedendir. Tanrı iyi ideasını temaşa etmesi nedeniyle evrenin ona 

benzemesini ister ve etkinliğinin amacı bu benzerliğin sağlanmasıdır. Timaios’ta 

geçen; “tüm şeyler olabildiğine Demiourgos’a benzemelidirler” (Timaios, 29e-30a) 
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ifadesini de İyi ideasıyla ilişkili olarak ele almak gerekir. Platon’un eğitim 

anlayışının tanrı gibi olmak (homoiosis theo) arzusunca güdülendiği doğruysa da 

(Morgan, 1999: 232), Devlet’te eğitimin en temel amacının, insanı İyi ideasına 

çevirmek olduğu söylenir (Devlet, 518c). Bu ikisi, yani Tanrı gibi olmak ve İyi 

ideasına yönelmek birbirlerini bütünleyen ifadelerdir. Tanrı, mümkün olduğu ölçüde 

İyi’yi taklit ettiği için, Tanrı’ya yönelen İyi ideasına yönelmiş olur. 

İdea düzeninde ruhun rolünü ayrıca ele almakta yarar var; Timaios’ta, 

Demiourgos’un, insan ruhunun ölümsüz kısmını (to logistikon), evren ruhunun 

unsurlarıyla yaptığı söylenir (Timaios, 41d). Bu özelliğiyle ruh, bölünmez yapıdaki 

idealarla görünür cisimler arasında, ara bir konuma sahiptir (35a). Sonsuz olduğu için 

formlara benzer82 (suggenes) ama, zamanda ve mekanda var olması nedeniyle 

maddidir83 (Rist, 1989: 146). Ruh, bu ara konumu sayesinde idealar alemiyle insanın 

kültür, toplum ve siyaset düzeni arasındaki bağlantıyı sağlar (Bıçak, 2004: II. 140). 

Platon, kozmik düzeni, yasa üzerine kurulan insani adaletin göksel ve aşkın modeli 

olarak görmüştür; “ideal devletin, isteyenler için gökte bir örneği bulunabilir. (Ruh) 

ona bakarak kendini ona göre bir düzene sokar” (Devlet, 592b). Bu modeli yeryüzü 

düzenine taşıyacak olan ruhtur ve ruh bu işlevi, kendisinde bulunan bilme yetisi ya 

da organıyla başarır (Devlet, 518c).84 Eğitimin amacı, ruhtaki bu organı, İyi ideasına 

yönlendirmektir (518d). Çünkü düzenin bir bütün olarak kavranabilmesi, ruhun iyiyi 

görüp kavramasıyla mümkündür (Devlet, 505b). İyi ideasını (tou agathou idea) 

                                                 
82 İdealarla ruhlar arasındaki ilişki benzerlik ilişkisinden ibaret değildir. Cornford, Platon’un, ideaları 
önceleri, karşılık geldikleri nesne gruplarına nezaret eden birer ruh, grup-ruhu, ya da grubun ideali 
olarak düşündüğünü savunur (Cornford, 1957: 257). Bu grup-ruhları, ilişkili oldukları nesne 
gruplarına nezaret ederler. Bu düşüncede Yunan mitosundaki daemon inancının etkileri sezilmektedir. 
Örneğin Devlet Adamı’nda, Kronos çağının anlatıldığı bölümlerde, her daemonun bir türe nezaret 
ettiğinden söz edilir. Doğadaki her nesne koruyucu bir tanrısallığa ya da daemona sahiptir. Bu varlık 
onun yapıcısı, meydana getiricisidir, ona eklenmiştir. Bunlar harekete, biçime, bedene ve ruha sahip 
olan bağımsız varlıklardır. Adeta birer tür-tanrılığıdırlar (Cornford, 1957: 253). İdealar öğretisi 
önceleri böyle daemonik bir görünüm sunsa da, Platon düşünce hayatının ilerleyen dönemlerinde, 
ideaları ruhsal unsurlardan mümkün olduğunca ayırmaya çalışmıştır.  
83 Platon, ruhun özünün maddi unsurlarla karıştığından sıklıkla söz etmiştir. Phaidon’da (81c-d) 
ruhtan, uzamsal yayılımı olan, bedensel unsurlarla karışabilecek bir şey gibi söz edilir. Bunun bir 
metafor olduğuna ilişkin bir ipucu da yoktur (Cornford, 1957: 251).  
84 Şu ifadeyle karşılaştırılabilir; “bilgiyi gerçekten seven kişi, doğası gereği, hakiki varlığa erişmek 
aşkıyla yanar ve ancak görünüşte var olan bir sürü şeyler üzerinde hiç durmaksızın ilerleyip, her 
bizatihi şeyin doğasını, ruhun özleri kavramak için yapılmış ve onlarla özdeş olan kısmıyla 
kavrayıncaya kadar bu aşkını tüm ateşiyle sürdürür” (Devlet, 490b)  
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gören kişi, bunu, sitenin doğru düzeni (kosmein) için paradigma olarak alıp siteyi, 

yurttaşlarını ve kendisini düzene sokabilir (Devlet, 540a-b), (Voegelin, 1957 II: 112).  

Platon, ruhu hiçbir zaman bir idea olarak görmemiştir ama onun, gerçekliğin, 

varlığın, yani ideaların alanına ait olduğunu, bütün var olanlar arasında idealara en 

çok benzeyen şey olduğunu savunmuştur (Phaidon, 78c-80b; Guthrie, 1995: 360-

361). Devlet’te şu ifade yer alır; “bilgiyi seven kişi… ruhun, özleri kavramaya 

yarayan yanıyla, her şeyin o yanla bir yapıda olan özünü arar. Gerçek varlığa 

böylece yaklaştı mı, onunla birleşir, öz düşünceyi ve doğruyu meydana getirir” 

(Devlet, 490b). Platon’un, idealara ve ruhlara atfettiği nitelikler aynıdır; ikisi de 

değişmezdir, yalındır (monoeide), ölümsüzdür (athanatos), tanrısaldır (Cornford, 

1957: 250). Ruhun idealara benzemesi, onları kendisine bilgi nesnesi haline 

getirmesini sağlar. Platon, ruhtaki görme ya da bilme yetisinin her insanda 

bulunduğunu ama çoğu kişide körleşmiş olduğunu, bu körleşmiş organı parlatmanın 

bin gözü yitirmeye değeceğini söyler (Devlet 527d) ve bu körleşmenin giderilmesi 

için, ruhun bedensel unsurlardan sıyrılması gerektiğini savunur (Phaidon, 100b). 

Diğer yandan ruh, bütün varlıklar içinde zekaya sahip olan biricik varlıktır 

(Timaios, 46c-e) ve bu özelliğiyle insanın bilişsel yeteneklerinin taşıyıcısıdır. Platon 

Sofist’te, evren düzeninin kaynağı olan en yüksek gerçekliğin, akıldan, hareketten ve 

canlılıktan mahrum olamayacağını, gerçekliğin ya da tüm şeylerin toplamının, ruh 

(psykhe), akıl (nous) ve canlılık (zoe) içermesi gerektiğini savunmuştur. Akıl 

canlılığa, ve bu ikisi, içinde var olacakları bir ruha sahip olmalıdırlar (Sofist, 248e-

249d). Platon, ideaları tikel ve duyulur şeylerden ayrı bir varlığa kavuşturduktan 

sonra, insanın bu aşkın varlıklarla nasıl temas kuracağını açıklamak durumundaydı. 

Bu yüzden, tikel-duyulur şeyleri algılayan bedensel duyuların yanı sıra, bu 

duyulardan bağımsız olan ve ideaları kavramaya yeterli bir bilme yetisi belirledi. 

İdealar kuramının, ruhun ölümsüzlüğü öğretisiyle birlikte gelişmiş olmasının başlıca 

sebebi budur. Nitekim Platon’un, idealar öğretisini sistemli olarak ilk kez sunduğu 

Phaidon’un, aynı zamanda ruhun ölümsüzlüğünün gerekçelendirildiği bir eser olması 

tesadüf değildir (Kahn, 1995: 32). Phaidon’da ruh, ideaların bilgisini elde etmesine 

elverecek bir bilme yetisine sahip kılınmaya çalışılmıştır (Phaidon, 65b). 

Phaedrus’un temel önermesi de yine bu iki öğretinin bir aradalığıdır (Cornford, 

1957: 243). Ruhun dünyadaki geçmiş, şimdiki ve gelecek konumları, ruhun idealara 
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ilişkin bilgilenme edimiyle ilişkilidir (Bıçak, 2004: 142). Ruh, insanın idealarla ilişki 

kurmasını ve ideal site düzenini tesis edebilmesi için gereken düzen ilkelerini 

edinmesini sağlayacak donanıma sahiptir ve bu donanımıyla Platoncu düzende hayati 

bir rol oynar.  

 

 

4. 2. 5. İyi İdeası      

  

İdeaların kendi aralarındaki düzenin nedeni ya da ilkesi nedir diye sorulabilir. 

Bu soru; “görünür şeylerin ve kozmostaki görünür düzenin nedeni nedir” sorusuyla 

paraleldir. Platon, tek bir idea varsayıp her şeyi onunla açıklamış olsaydı, bu sorunun 

anlamı olmayabilirdi, çünkü o zaman söz konusu idea bir kaynak ya da ilke olurdu. 

Ama eğer idealar sayıca çoklarsa, düzensiz bir çokluk oluşturacak biçimde 

birbirlerinden yalıtılmış olamazlar. Onların tümünü düzene kavuşturacak nihai bir 

düzen ilkesi olmalıdır (Copleston, 1995: 39). Platon, ideaların kendi aralarındaki 

düzene, birbirlerine göre konumlarına, iç düzenlerine ilişkin farklı diyaloglarda farklı 

hiyerarşiler önermiş, tam ve tutarlı bir idea düzeni geliştirmemiştir (Tarnas, 1991: 

12). Ama İyi ideası, ideaların kendi aralarındaki düzeni kavramak ve evren düzenini 

bütünlüklü biçimde açıklayabilmek için ihtiyaç duyulan düzen ilkesidir. Platon, 

ideaları duyulur şeylerin nedeni ve amacı olarak, İyi ideasını ise, idealar da dahil 

olmak üzere her şeyin nihai nedeni ve amacı olarak göstermiştir.  

Platon, Devlet’te erdemi, doğruluğu ve adaleti ayrıntılı biçimde ele almış, 

doğruluğu ruhun iç düzeniyle ilişkilendirmiş, adaleti, ruhtaki ve sitedeki her birimin 

kendi görevini yapması şeklinde tanımlamış (Devlet 504a), ama bunların yeterli 

olmadığını, kesin doğruluğa ulaşmak için İyi ideasının da incelenmesi gerektiğini 

savunmuştur. Erdemin, doğruluğun ve adaletin bir bütün olarak ortaya konabilmesi 

için, İyi ideasının kavranması şarttır. Doğruluk ve bütün öteki değerler, insanı İyi’ye 

götürürlerse yararlı olabilirler, İyi’ye varılmadıkça, varılacak her şey boşunadır 

(Devlet, 504b-505b). İyinin bilgisine dayanmayan bir doğruluk, adalet ya da erdem, 

görünüşte kalır ve kesin bir temele dayanmaz (Devlet, 505d). İnsan ancak iyiyi 

gördükten sonra, iç ve dış hayatında bilgece davranabilir, doğru, adil ya da erdemli 
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olabilir (Devlet, 517a). İyinin bilgisini edinmeyen kişi, doğruluğu da bilemez 

(Devlet, 506a). Böylece İyi ideası, tüm ahlaki düzenin taşıyıcısı ve ilkesidir. Platon, 

nesnelere gerçekliğini, kafaya bilme gücünü verenin İyi ideası olduğunu söyleyerek 

(Devlet, 508e), onu aynı zamanda ontolojik ve epistemolojik bir ilke olarak 

belirlemiştir. Ama İyi ideası, sadece insan bilgisinin ve görünür şeylerin nedeni 

olarak gösterilmez, o, ideaların da temelidir; “Bunlar (idealar), bilinme özelliğini 

iyiden alırlar. Bundan başka iç ve dış varlıklarını da ona borçludurlar.” (Devlet, 

509b). Platon, İyi’nin, varlıktan daha parlak bir hiper öz (hyperouisa) olduğunu 

savunmuştur. İyi, sadece duyulur şeylerin değil, onların varlık ve özlerinin de 

kaynağıdır (to einai te kai ten ousian) (Devlet, 509b-526e). Bu özelliğiyle iyi; “özsel 

düzenin birleştirici ve her şeyi kapsayıcı ilkesidir” (Copleston, 1995: 50). Kavranan 

dünyanın sınırlarındadır ve insanın onu görebilmesi için, dünyada iyi ve güzel ne 

varsa, hepsinin ondan geldiğini anlamış olması gerekir (Devlet, 517b-c).  

Platon, İyiyi kavramanın güç olduğunu, ama onun görünür şeylerin 

dünyasında bir alt eşi bulunduğunu, bu alt eşin Güneş olduğunu söyler. Platon’a 

göre, gözde ne kadar görme gücü olursa olsun ve görünen nesneler ne kadar renkli 

olurlarsa olsunlar, bir üçüncü şey bu ikisinin arasına girmedikçe görme mümkün 

olmaz. Bu üçüncü şey ışıktır ve görenle görünen arasındaki bu bağı, Güneş elinde 

tutar (Devlet, 508a). Böylece gözdeki görme yetisi, ona Güneşten akıp gelen bir 

güçtür (508b). Görünen dünyada, göz ve görülen şeyler için Güneşin durumu neyse, 

kavranan dünyada da düşünce ve düşünülen şey için İyi ideası odur (508c). Kavrayan 

insan aklıyla, kavranılan idealar arasında bulunan İyi, bunların ikisinden de bağımsız 

ve üstün bir bağdır (509a). Kavranılan ya da bilinen şeyler, bilinme özelliklerini 

İyi’den alırlar; iç-dış varlıklarını ona borçludurlar (509b). Bu benzetme, Devlet’teki 

“bölünmüş çizgi” öğretisiyle ve mağara alegorisiyle, bir bilgi dereceleri ya da varlık 

dereceleri düzenine dönüşür. Bu düzen, biri sürekli değişip duran nesnelerin karanlık 

dünyasında, öteki değişmeksizin kalan ideaların aydınlık dünyasında olmak üzere iki 

kısma ayrılmıştır. Kavranılan şeylerin, yani düşünce nesnelerinin (noeta) alanı, 

değişmezin kesin bilgisini (episteme) sağlayan alandır. Bu alan; çıkarımlı akıl 

yürütmeyle (dianoia) iş görülen matematik (mathematika) ve ideanın, ilkelerin, 

arketiplerin (arkhai) bilgisini veren diyalektik olmak üzere ikiye ayrılır. Diyalektik, 

saf akla (nous) tekabül eder ve varlık alanı olarak idealara yönelir. Matematik ise 
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varlık derecesi bakımından bir altta yer alan sayılarla ilgilidir. Çizginin sanı 

nesnelerine (doksasta) tekabül eden aşağı ya da karanlık tarafı da yine ikiye ayrılır. 

Birincisinde imgeler, gölgeler, yansımalar yer alır ve buna ilişkin bilgi tahmin 

(eikasia) düzeyindedir. Bunun hemen üzerinde canlı varlıklar, bitkiler, insan yapımı 

nesneler, doğanın ve sanatın alanı yer alır ki, buna ilişkin bilgi inanç (pistis) 

düzeyindedir. Tahmin (eikasia) ve inanç (pistis) gerçek bilgi (episteme) değildirler, 

sanı (doxa) düzeyinde kalırlar (Devlet, 509d-511e). İyi ideası, varlığın ötesindeki 

varlık olarak, varlıklar ve varolanlar dünyasının hiyerarşik düzenine temel oluşturur 

ve epistemolojik bakımdan bilgi derecelerinin, ontolojik bakımdan varlık 

derecelerinin85 en üstünde yer alır.  

İyi ideasına verilen bu yüksek konum, kimi yorumcuları, Platon’un sözünü 

ettiği en yüksek tanrısallığın (megiston theon) İyi ideası olduğunu söylemeye itmiştir. 

Örneğin Weber, Platon’un İyi’ye yüklediği niteliklerden yola çıkarak Demiourgos ile 

İyi ideasının bir ve aynı şey olduğunu savunmuştur (Weber, 1993: 57). Demiourgos, 

Tanrı’nın etkin, hareket ettirici, düzenleyici, akıl ve ruh sahibi yönünü temsil eden 

bir figürdür. İyi ideası ise Tanrı’nın mutlak formelliğini, varlık ötesi varlığını, 

değişmez, sabit ve dingin yönünü temsil eder. Demiourgos ve İyi, bir ve aynı şeyin 

iki ayrı yönüdürler. Bu düşüncenin, gerçekten de Platon’da bir zemini vardır. Platon 

kendi, parçalı ruh anlayışını şöyle dile getirmiştir; “ruhun asli yapısında değişik, 

başka başka, birbirinden ayrı parçalar olacağına inanmayız. Çok parçalı bir 

varlığın sonsuz olması zordur. Elvere ki, bu parçalar, ruhta gördüğümüz gibi 

pürüzsüz bir bütün kurmuş olsun”(Devlet, 611b). Bu ifade başlangıçta paradoksal 

görünür; ruh hem parçalı bir yapıdadır, hem de asla dağılıp gitmez. Bu paradoks, söz 

konusu parçaların birleşme biçimlerine yapılan bir vurguyla giderilir; bunlar 

“pürüzsüz bir bütün oluşturacak biçimde” bir araya getirilmişlerdir. O halde bunlar, 

başta ayrı parçalar halinde bulunup sonradan bir araya getirilmiş olmayabilirler. 

Platon, sonradan meydana gelmiş her şeyin meydana geldiği yoldan ayrışacağını 

                                                 
85 Platon’da bir varlık ya da gerçeklik derecelenmesi olup olmadığı tartışma konusudur. Konuya 
ilişkin genel anlayış, tipik ifadesini Runciman’da bulur; Platon’a göre kimi şeyler, diğerlerinden daha 
gerçektirler ya da varlık bakımından daha yüksektirler. Bu görüşe en keskin karşı çıkış Vlastos’tan 
gelmiştir. Vlastos “gerçek” sözcüğünü iki anlamda kullandığımız söyler; “kanatlı at gerçek değil” 
deriz ya da “bu yapay çiçekler gerçek değil” deriz. Gündelik kullanımdaki “gerçek” sözcüğü bir 
derecelilik içerir. Ama varoluşsal anlamda “gerçek” sözcüğü derecelilik içermez. Buna göre, gerçeklik 
ya da varlıklar vardır ve diğerleri bunların birer gölgesi, yansımasıdır (akt. Guthrie, 1995: 493-494).         
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savunmaktaydı. Ruhtaki parçaları bu şekilde düşünmek yerine, onların ruhun 

doğasında, özünde bulunduklarını, sonradan bir araya gelmediklerini düşünmek daha 

doğrudur. Aynı durum, İyi ideasıyla Demiourgos arasındaki ilişkiye de uyarlanabilir; 

bu ikisi hiçbir zaman birbirlerinden ayrı var olmamışlardır. Nitekim Timaios’ta, 

Demiourgos’un İyi gibi ezeli ebedi olduğu (on aei theos), (o theos) ve başından beri 

idealara baktığı söylenir (Timaios, 28, 34, 41). Diğer yandan Tanrı’nın isteği ya da 

iradesi de İyi ideasıyla ilişkilidir. İdea mutlak iyidir; Tanrı da en yüksek iyiliktir. İyi, 

iyiyi meydana getirmezlik edemez. Şu halde Tanrı için meydana getirmek, idea için 

kendini tekrar etmek esastır (Weber, 1995: 59). Tanrı’nın istemesinin nedeni İyi 

ideasıdır ve iyi olan her şeyin nedeni, Tanrı’nın iyiyi istemesidir. İyi, tanrıya 

mümkün olduğu kadar çok benzemektir. Tanrı iyi ve adil olduğu için bizler de ona 

ancak iyilik ve adaletle benzeyebiliriz (Theaetetos, 176b). Olabildiğince çabuk, 

kötülük ocağından kaçmaya ve buradan, tanrıların bulundukları yere yükselmeye 

çalışmalıyız (khre enthende ekeise pheugein otu takhista), bu kaçış, bizim tanrısal 

varlığa olabildiğince tam benzememizdir (phyge deom oiosis to theo kata to 

dynathon) (Weber, 1995: 64).  

Platon’un İyi ideasına verdiği yüksek konum, aynı zamanda İyi ile varlığın 

özdeşliği kabulüne dayanır (Murdoch, 1991: 67). İyi varlıktır ve varlık iyidir (Arslan, 

2006: 233). İdeaların gerçekliği ve varlığı düşüncesi, onların iyi olmaları 

düşüncesinden ayrı değerlendirilemez. Yani “gerçeklik” ve “değer” birleşmiş, 

özdeşleşmiştir (Cross&Woozley, 1989: 70). İnsan ne kadar iyi olursa, varlıktan payı 

o kadar yüksek olur. Aynı şey, doğruluk ve adalet için de geçerlidir; “doğrulukla 

ilgisi az olan şeyin varlıkla ilgisi de azdır.” Doğruluk ve adalet, daha önce de 

gösterildiği gibi her şeyden önce düzenle ve özellikle ruhun düzeniyle ilişkili 

oldukları için, bir şey ne kadar düzenliyse, varlıktan o kadar pay alır, varlık ve düzen 

aslında aynı şeydir.  

Platon, Anaksagoras’ın kaos anlayışından etkilendiği ve kaosu, şeylerin 

henüz hiçbir belirliliğe, sınırlılığa sahip olmadığı tam bir karışım durumu olarak 

gördüğü için, varlık anlayışında daima yalınlığı, katışıksızlığı öne çıkarmıştır. Ona 

göre varlık kazanma, saflaşma, yalınlaşma, diğer şeylerden kesin biçimde ayrılıp 

kendi sınırlarını kazanma demektir. Şeyler saflaşıp sınırlarını buldukça, kaostan 

uzaklaşılır, düzene erişilir. Bir şey ne denli saflaşırsa o denli varlık ve düzen kazanır. 
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Varlığın düzenin kendisi olması burada anlam kazanır. Mutlak varlık, mutlak 

düzendir; bu da İyi ideasıdır. O halde Platoncu düzende İyi, bütün düzenin ilkesidir. 

Varlık aşamalarının en üst seviyesini temsil eden, en mutlak, en mükemmel ve 

kusursuz varlık olan İyi ideası, kaos durumuna taban tabana zıt bir düzenliliği ifade 

eder. Şeyler İyi ideasında, birbirlerinden mutlak surette ayrılmışlardır. Kaosta her şey 

her şeydeydi, İyi ideası ise her şeyin, kendisi dışında hiçbir şeyde bulunmadığı, 

kendisiyle aynı, diğerlerinden ayrı olduğu bir durumdur. Bu yüzden İyi, her şeye 

kendi sınırını en açık ve kesin biçimde tayin eden ilke olarak, düzenin kendisidir. 

Duralı, Platoncu evreni şu şekilde tarif etmiştir; “Evren, Eflatun’un da bildirdiği 

üzre, karanlıktan ışıl ışıl yayılarak serpilen bütünlüktür. Nizam ile intizam halinde 

aydınlandıkca aydınlanan bu bütünlüğe Düzgünlük demiştir. Düzgünlük, nizam 

intizamın topu tamamıdır (Duralı, 2006: 45). Platon, Devlet’te İyi ideasını Güneşe 

benzetmiş ve onu, şeyleri ışıtan bir ilke gibi sunmuştur (Devlet, 508a-b). Bu 

durumda, “kendi kendisini mütemadiyen aydınlatan düzen” imgesiyle sadece evren 

ve düzen değil, İyi de tarif edilmiş olur. İyi ideası, evrendeki tüm varlıkların ilkesi, 

sebebidir ve onların tümünü içerir. Ama evren düzeninin bütününü ifade eden İyi, bu 

bütünlüğü oluşturan parçaların toplamından ibaret görülemez. Varlık, varolanların 

toplamı değil, mutlak bütünlüktür (Duralı, 2006: 117) ve Platon’a göre bütün, daima 

parçalarının toplamından fazlasıdır (Çakmak, 1991: 130-131). Bu durumda İyi, bütün 

ideaların toplamını temsil etse de, yine de onların hepsini aşan bir gerçekliğe 

(hyperousia) sahiptir. Bu özelliğiyle İyi, ayrı bir düzen ideası gibi düşünülebilir. 

Platon, ayrıca bir düzen ideasından söz etmemiştir ama ona bir düzen ideası 

atfedilecekse, bu, İyi ideasından başkası olamaz. Düzen, İyi ideasıdır ve İyi ideası 

düzendir. Şeyleri iyi kılan, onlarda düzen bulunmasıdır ve bir şey ne denli düzenliyse 

o denli İyidir. İyinin tüm idealarda ortak olması ve tüm ideaların iyiye yönelmiş 

olmaları, düzenin her şeye ortaklığından ve her şeyin düzene duyduğu tabii 

eğilimden kaynaklanır. Mutlak varlık, mutlak düzen anlamına geldiği gibi, mutlak 

düzen de mutlak adalettir. Bu durumda adalet, varlığın özü, kendisidir. Çünkü İyi, 

her varlığın, evrende kendi payını, sınırını kesin biçimde elde ettiği mutlak düzen 

durumudur; her şey, kendine ait biricik payı almıştır. Bu pay sadece ona aittir ve 

diğer tüm varlıklara verilmiş olan payın dışında kalan bir paydır. Aynı durum, 
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ideaların sınır birliği için de geçerlidir. Her idea, kendine ait kesin bir sınıra sahiptir 

ama bu sınır, diğer ideaların sınırlarının dışında kalıyor olmasıyla da anlam kazanır. 

Platon’un eserlerindeki kimi ifadeler, onun İyi ve Güzel idealarını 

birbirlerinden ayrı ele almadığını düşündürmektedir. İnsanlık için nihai amaç (telos) 

olmaları bakımından İyi ve Güzel arasında fark yoktur. Güzeli isteyen iyiyi istemiş 

olur (Symposium, 204d-e). Aşk (Eros), insan doğasının en yüksek yanı olan ruhun 

akıllı parçasının (to logistikon) İyi’ye doğal eğilimidir. Aşk, İyi’nin ve Güzel’in her 

zaman bizimle olmasını istemektir (Symposium, 206a). Symposium’da Güzel ideasına 

yüklenen niteliklerin, Devlet’te İyi’ye yüklenenlerle paralel olduğu görülür; Güzel 

ideası, diyalektik bir bilme faaliyetinin nihai ereği, amacı, insan kavrayışının uç 

sınırıdır. Ruh önce tek tek şeyleri sever, sonra aralarındaki ortak nitelikleri keşfeder 

ve nihayet güzelin kendisine yönelir (Symposium, 210 a-d). Ruhun adım adım 

yükseldiği “diyalektik yürüyüşün” (Devlet, 532b) nihai noktası, İyi ideasıdır (Devlet, 

517b-c). Symposium’da güzelin temaşa edildiği ve formunun biricikliği içinde hiçbir 

maddi unsurla karışmamış, saf varlığıyla temas kurulduğu an, yaşanmaya değer 

biricik an olarak değerlendirilirken (Symposium, 211d-e), Devlet’te İyi ile kurulan 

temas, her şeyin üzerindedir (Devlet, 517d-e). Bu ve buna benzer başka alıntılardan 

yola çıkılarak, Platon’da İyi ile Güzel’in özdeş olduğu söylenebilir.  

Çalışmanın, Platon’da ruh ve idea düzenini konu edinen üçüncü ve dördüncü 

bölümleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda, Platonda ruhun düzeninin ancak 

ideaların bilgisiyle elde edilebileceği, bu idea düzeni ruhta bir kez, kavramsal bir 

yapı olarak oluştuğunda ruhta doğruluk ve adaletin gerçekleşeceği, ruhun İyi ile 

kurduğu temasın, bir anlamda kendi doğasıyla, yani düzenle kurduğu temas olduğu 

sonucuna varılır. Ruhun aracı konumu, bu temasla anlam kazanır, çünkü ondan, 

edindiği düzen bilgisini insanın toplum ve kültür yapılarında somutlaştırması, 

gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bir sonraki bölümde, ruhun, İyi ideasını, yani 

düzenin ilkesini toplum ve site düzeninde nasıl gerçekleştireceği  konu edilecektir.  
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5. BÖLÜM: PLATON’UN TOPLUM-SİTE DÜZENİ ANLAYIŞI  
 
 

5. 1. ATİNA SİTESİNİN GENEL DURUMU  
 

 Çalışmanın önceki bölümlerinde ruhun ve ideaların düzeninin siteyle ve 

yasayla olan ilişkisi çeşitli vesilelerle, ama kısaca ele alınmış, Yunan dünyasında ilk 

polislerin nasıl ortaya çıktığına ve ilk sitelerin düzenleniş biçimlerine ilişkin bazı 

bilgiler verilmişti. Bu bölümde Platon’un site düzeni anlayışı ayrıntılı biçimde ele 

alınacak ve Platon’da düzen sorunu bahsi neticelendirilmeye çalışılacaktır.  

 Yunan dünyasında kurulan ilk siteler, aileler ya da aile grupları içinde ortaya 

çıkan inanç ve idare ilkeleri doğrultusunda şekillenmişlerdi. Tüm siyasi kurumlar, 

aynı zamanda dini kurumlardı, festivaller tapınma seremonileriydi, yasalar kutsal 

kaynaklara dayalı reçete ya da formüllerdi, krallar dini nitelikli kişilerdi. Site en 

büyük güçtü ve idari yönetim, tanrılarca belirlendiğine inanılan coğrafi sınırlar içinde 

hüküm sürmekteydi. Her şehir, kendi bağımsızlığına, tanrılarına, tapınma usullerine, 

yasalarına sahipti. Sitenin ne altında, özgür ve bağımsız bireyler anlamında, ne de 

üstünde, farklı siteleri bir araya getiren ulusal bütünlük anlamında, bir güç yoktu. 

Yunan dünyasındaki dini, ahlaki ve felsefi düşüncelerin gelişim seyri, geleneksel site 

düzenini etkileyen üç sonuç doğurdu. Birincisi; madde ötesi ya da doğaüstü varlık 

anlayışı büyük bir gelişme gösterdi ve Platon’un idealar öğretisi, bu anlayışın doruk 

noktası oldu. İkincisi; ruh anlayışı, ruhun ölümsüzlüğü öğretisiyle iyice ağırlık 

kazandı. Üçüncüsü; tanrısallık anlayışı, insan aklının ön plana çıkmasıyla birlikte 

yavaşça biçim değiştirdi; yerel tanrısallıkların yerini her şeyi yöneten, bağımsız bir 

tanrısal akıl anlayışı aldı. Geleneksel site düzeni anlayışına son darbeyi Sofistler 

vurdular. Sofistlerle birlikte artık bir şeye gerekçesiz biçimde inanmak imkânsızlaştı. 

Her şey konuşmaya, iknaya dayalı hale geldi (De Coulanges, 1956: 350-356). 

 Platon, muhtemelen M.Ö. 428-347 tarihleri arasında yaşamıştır. Doğumu, 

Atina’nın yayılmacı politikalarını yöneten ve Attika-Delos birliğinin mimarı olan 

Perikles’in ölüm yıllarına denk gelir. Perikles’in ölümü Atina’da büyük bir kargaşaya 

yol açmış, demokratlarla aristokratlar arasında siyasi bir mücadele başlamıştı 

(Freeman, 2003: 251). Bu kargaşa ortamında demokratik hükümet iki kez devrilmiş, 

başarısız bir Sicilya seferinden sonra Atina’daki demokratik meclis, yönetimi Dört 
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Yüzler Konseyi denen bir yapılanmaya devretmiş, dört ay sonra bu da yıkılmış ve 

sayısı 5000 zengin vatandaşla sınırlandırılan yeni bir meclis kurulmuştu. Bu meclis 

de ancak, demokrasinin yeniden tesis edildiği M.Ö. 410 yılına kadar işbaşında 

kalabilmişti. Atina, bütün bu siyasi çalkantılar esnasında Sparta ile Peleponnesos 

Savaşını yürütmüş ve savaş M.Ö. 404 tarihinde Atina’nın yenilgisiyle sona erince, 

Sparta’lılar, Atina’ya Otuz Tiran olarak bilinen Otuzlar Komisyonu’nun yönetimini 

dayatmıştı. Bu komisyon, yaklaşık 1500 kişinin ölümüne yol açan bir şiddet 

döneminden sonra, demokratlar tarafından devrildi (Freeman, 2003: 252). 

Platon, Yedinci Mektup’ta, bu olaylara göndermede bulunarak, ilk düşünsel 

kaygılarının Atina’nın karşı karşıya kaldığı sosyal-siyasi sorunların çözümüyle ilgili 

olduğunu düşündürecek ifadeler kullanır; “Gençliğimde başka birçok insanın geçtiği 

deneyimlerden geçtim. Yaşamda kendimin efendisi olur olmaz politik yaşama 

girmem gerektiğine inandım ve kendimi kentimin kamu işlerinde izleyen olaylarla 

karşı karşıya buldum” (Yedinci Mektup, 324c). Platon, mevcut düzeni şöyle eleştirir; 

 

yasalar hızla bozuluyor, kötülük şaşırtıcı hızla artıyordu... Sonunda 
mevcut bütün devletlerin kötü yönetildiğini açıkça anladım. Çünkü 
yasaları, şansın da desteklediği olağanüstü bir reform yoluyla olmaksızın, 
neredeyse iyileştirilemeyecek duruma gelmişti (Yedinci Mektup, 325c-d). 
  

O halde Platon’un site düzeni anlayışı, temelde, var olan tüm site düzenlerinin 

bozuk olduğu kanısına ve bu bozukluğun nedeninin, iyi, doğru ve güzel denen üç 

yüksek değerin bu sitelerde eksik oluşuna, herkeste ortak olduğu kabul edilen 

aklın yeterince egemen olamayışı inancına dayanır (Soykan, 1998: 81). Alıntıda 

sözü edilen “olağanüstü reform”, bu üç değerin siteye yerleştirilmesiyle ilgilidir 

ve bu özelliğiyle siyasi olmaktan ziyade, ahlaki bir nitelik arz eder. Çünkü Platon, 

ideal site düzeninin, sağlam bir ahlaki zeminle sağlanabileceğini, bunun da önce 

insan ruhunda gerçekleşeceğini düşünmekteydi. Site düzenini sağlamak, sitede 

aklın egemenliğini berkitmekle mümkündü. Çünkü devlet düzen demekti, 

örgütlerin düzeni ya da düzenli örgütlenme demekti. Düzen, düzleştirmek, düze 

koymak, sıraya dizmek, birleştirmek, işleri yoluna koymak, uyum sağlamak 

anlamlarına geldiğine göre (Soykan, 1998: 81) sitede tüm bu faaliyetlerin konusu 

ya da nesnesi neydi? Bu sorunun yanıtı, hangi yönden bakılırsa bakılsın insanın 
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kendisidir. Site yurttaşlarının birbirleriyle uyumlu kılınması, düzenlenmesi, 

birbirleriyle uygun biçimde ilişkilendirilmesi, birleştirilmesidir. Hal böyle olunca, 

siteyi düzenleyecek olan aklın en büyük yardımcısı ahlak olacaktır. Böylece 

Platon’un devleti, bir akıl ve ahlak devletidir (Soykan, 1998: 82). Hal böyle 

olunca Platon’un düzensizliğe ilişkin teşhisi, ahlaksızlığa ve akılsızlığa ilişkin bir 

teşhistir ve site ne denli ahlakileştirilirse, ne denli aklileştirilirse o denli düzen 

kazanacaktır. Çünkü daha önceki bölümlerde de açıkça görüldüğü üzere ahlakın 

en yüksek konusu olan İyi ideası, aynı zamanda düzenin kendisi, en yüksek düzen 

ilkesidir. Diğer yandan düzen, aklın egemenliğinden başka bir şey değildir.  

Düzensizliği ahlaksızlıkla özdeşleştiren Platon, sitede yozlaşmanın, müzikte 

ve tragedyada başladığını, oradan bütün topluma yayıldığını düşünmüştür;  

 
müzikteki kural tanımazlığı halka aşıladılar. Böylece, seyirci 

sanatta güzel olanla olmayanı anlarmış gibi, tiyatrolar sessizlik içindeyken 
gürültüye boğuldu ve bu sanattaki yönetimde aristokrasi, yerini seyirci 
egemenliğine (theatrokratia) bıraktı… herkesin her şeyi bildiği sanısı ve 
kural tanımazlığı aldı yürüdü,  başıbozukluk geldi (Yasalar, 700e- 701b).  

 
 

Alıntıda geçen theatrokratia sözcüğü,87 sitenin gürültülü kalabalıklarını 

tiyatronun yoz ortamıyla ilişkilendirmekte ve Atina’nın koşullarını özetlemektedir; 

meclislerde, mahkemelerde ve siyasi ortamlarda, dileyenin dilediği tartışmaya 

katılabildiği, dilediğince konuşabildiği, halkın takdirini ya da alkışını kazananın iyi 

ve başarılı kabul edildiği bir siyasi ortam doğmuştur ve bu ortamda tiyatronun taşkın 

havası her tür ölçüsüzlüğü beslemektedir. Platon, tragedya ve komedyanın taşkın 

havasını, bütün insan hayatına uyarlamış, hayatın tragedya ve komedyasından söz 

etmiştir (Philebos, 50b). Platon, bu trajik belirsizlik durumunu aşmak için, önceki 

bölümlerde de ele alındığı üzere, tüm ahlaki nosyonları ruhun düzeniyle ilişkili 

biçimde ele almış, böylece sitedeki ahlaki bunalım sorununu, yurttaşların ruhlarının 

eğitimsizliğine, sitedeki düzen sorununu ise ruhun düzeni sorununa dönüştürmüştür. 

                                                 
87 Platon’un theatrokratia sözcüğüyle nitelediği bu düzen, bir alkış düzeni olarak yorumlanabilir ve 
Platon bu düzen anlayışını Phaedrus’ta şu cümlelerle yermiştir;“(sofistin ya da söylevcinin) doğru ve 
eğri, iyi ve kötü hakkındaki mutlak bilgisizliği öyle utanılacak bir şeydir ki, bundan, kalabalık kendini 
alkış tufanına boğsa bile kaçıp kurtulamaz” (Phaedrus, 277e).    
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İdealar öğretisi yoluyla, ruha aşkın bir düzen modeli sunmuş, ondan bu modeli kendi 

içinde gerçekleştirmesini ve oradan da siteye aktarmasını istemiştir. 

Diğer yandan Platon, çağının olaylarını yakından izleyen biri olarak Atina’nın 

içine düştüğü durumun bir sebebinin de, Perikles’in öncülüğünü ettiği yayılmacı 

politikalar olduğunu görmüş olmalıdır. Kendi içinde kavgalar yaşayan ve yönetimi 

her yıl değişen bir sitenin, emperyal bir genişleme çabası içine girmesi ona çelişik 

görünmüş olsa gerektir. Bu çelişki, Platon’un site düzeni anlayışında belirleyici 

olmuş, onu, kendi içinde düzenli, disiplinli, yurttaşlarının sayısı ve coğrafi sınırları 

belli, küçük site devletleri tasarlamaya itmiştir. Böylece Platoncu site düzeni, 

yukarıda kısaca ifade edilmeye çalışılan nitel belirlenimlerin yanı sıra, katı bir nicel 

belirlenime de sahiptir. Yasalar’da, site nüfusunun 5040 sayısını geçmemesi, bu 

rakam aşıldığında artan rakamın yeni bir sitede istihdam edilmesi önerilir (Yasalar, 

737e). Platon’un site düzeni anlayışı yayılmacı değildir, herhangi bir büyüme ve 

genişleme politikası yoktur ve diğer devletlerle olan siyasi, ticari ve askeri ilişkileri 

asgariye indirilmiştir. Bu özellikleriyle, eski site düzeni örneklerine benzer ve 

Platon’un eskiye duyduğu özlemi yansıtır. Devlet idaresi de eski esaslara dayanır; 

bireysel özgürlük ve yurttaşların mal sahibi olmaları kısıtlanmıştır. Devlet, mülkün 

büyük kısmına sahiptir. Sadece sitenin çıkarlarından söz edilebilir (De Coulanges, 

1956: 357). Eskiye yönelik bu hayranlık, Yasalar’da, devletin din kurumuna dayalı, 

teokratik bir görünüm kazanmasıyla doruğuna çıkmıştır. Diğer yandan o dönem 

Sparta’nın Yunan dünyasında oynadığı öncü rol (Blunt, 1979: 28) nedeniyle Platon, 

Sparta, Pers ya da Mısır tarzı otoriter yönetim biçimlerine hayranlık duymuştur. 

Platon, Sparta’nın otoriter idaresini demokrasiye yeğlemiş ve bunu, site düzeni 

anlayışına yansıtmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 172 

5. 2. SİTE DÜZENİNİN KÖKENİNE İLİŞKİN MİTOSLAR 

 

Platon’un site düzeni anlayışını incelemeye, site düzeninin kökenine ilişkin 

mitoslarla başlamak yerinde olur. Platon’da mitoslar başlıca iki gruba ayrılırlar; ilk 

gruptakiler evrenin, insanın, toplumun kökenlerine, ikinci gruptakilerse ruhun ölüm 

ötesi yazgısına ilişkindir (Edelstein, 1949: 467). Platon, mitosu tarihin karakteristiği 

olan değişimden söz etmeye elverişli görmüş, ama mitosun sağladığı bilginin tahmin 

(eikasia)86 düzeyinde kaldığını savunmuştur (Edelstein, 1949: 467). Mitos ne yeterli, 

ne açıktır (Timaios, 29c-d), (Devlet, 382d) ama tarihin başlangıcına, insanın 

kökenine ilişkin bir araştırmadır (Kritias, 110a). İlk grupta yer alan mitoslar bu 

kabule dayanırlar ve geçmişe dair tahmini bilgiler sağlarlar. İkinci gruptakilerse 

ahlaki amaçlara dayanırlar; rasyonel soruşturmalarla elde edilen bulgulara ilavedirler 

(Edelstein, 1949: 473). Burada ilk grupta yer alan mitoslar kısaca özetlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Yasalar’daki mitos bir tufan öyküsüyle başlar. Tufandan, dağlarda çobanlık 

yapan ve ömrünü siteden habersiz geçiren pek az insan kurtulmuş, siyasi düzen ya da 

yasama konusunda en küçük iz kalmamıştır. İnsanlar, azaldıkları için birbirlerini 

sevmekte, kaynakları bol olduğu için huzur içinde ve babadan kalma kurallarla 

reislik düzeni içinde yaşamaktadırlar. Reis de içlerindeki en yaşlı kişidir (Yasalar, 

676a-680e). Ama nüfus arttıkça, insanlar gruplar oluşturup büyük kentler kurmuş, bu 

kentlerdeki ilk yapıysa aile olmuştur. Ev ve çiftliklerin sayısı artmış, her aile 

çocuklarını kendi kurallarıyla yetiştirmiş, sonra aileler birlik oluşturmuş, her aile bu 

birliğe kendi yasalarıyla katılmış, seçilen temsilciler aile yasalarını inceleyerek bazı 

genel yasalar belirlemiş ve reislikten aristokrasiye geçilmiştir (Yasalar, 681a-681d).   

Devlet Adamı’nda anlatılan köken öyküsüne göreyse evrenin başlangıcında 

Tanrı evreni bir süre kendisi idare etmiş sonra onu kendi gidişine bırakmıştır. 

Tanrının evreni bizzat yönetip düzenlediği çağ Kronos çağıdır. Kronos, evreni 

tanrılara ve yarı tanrılara pay etmiş, bunlar insanları koyun gibi gütmüşlerdir.87 Bu 

                                                 
86 Cassirer’e göre Platon’un mitosa tahmin (eikasia) düzeyinde bir bilgi derecesi yüklemesi, mitosu, 
oluşun ifadesine uygun kılmış, mitos yeni bir bilgi derecesiyle, yeni bir işlev kazanmıştır. Bu durum 
mitos için, bir anlamda kurtuluş olmuştur (Cassirer, 2005: 17).  
87 Kritias diyalogunda, bu gütme işinin, çobanların yaptığı gibi sopayla dürterek ya da zor kullanarak 
değil, ikna yoluyla, ruhlara hitap ederek yapıldığı anlatılır (Kritias, 109b-c). 
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çağda herkes topraktan doğduğundan, geçmişi anımsama diye bir şey yoktur. 

Mevsimler yumuşak, yiyecek boldur (271d-272a). Oysa Kronos, evrenin idaresini 

bıraktığında evren ters yönde hareket etmeye başlamıştır (Devlet Adamı, 269c-d). 

Evrenin hareketindeki bu değişiklik, evrenin uğradığı değişimlerin en büyüğü, en 

tamıdır ve insan hayatında büyük değişiklikler doğurmuştur; nüfusu aniden azalmış 

(270c), doğa gençleşmeye başlamış, herkes çocukluk çağına dönüp sonunda 

büsbütün yok olmuştur (270d-e). Evrendeki düzenin döngüselliği nedeniyle, toprağa 

karışıp gidenlerin yerine ölüler dirilmiş, hayat tersinden yaşanmıştır (271a-b). 

İnsanlar arasında düzensizlik patlak vermiş, evrenin bütünüyle yok olması tehlikesi 

doğmuştur. Bunun üzerine Tanrı, düzeni yeniden ele almıştır (272e-273d). Ama 

insan artık Tanrı tarafından güdülmediği için insani bir düzen kurulması gerekmiştir. 

Sonunda tanrılar, insanları ateşle ve çeşitli sanatlarla ödüllendirerek durumlarını 

kolaylaştırmışlardır (274a-c). Bu sanatların en önemlisi, Protagoras’taki mitosta 

anlatıldığı üzere, siyaset sanatıdır. Protagoras’taki mitosa göre, bir zamanlar sadece 

tanrılar vardı ve bütün canlılar tanrılar tarafından toprak, ateş ve bu ikisiyle 

karışabilen maddelerden toprak altında şekillendirilmişlerdi (Protagoras, 320d). 

Prometheus ve Epimetheus, tanrılar tarafından insanlara yetenek dağıtmakla 

görevlendirilmiş, Epimetheus, her canlıya kendisini koruyabilmesi ve türünü devam 

ettirebilmesi için gereken meziyetleri pay etmiş, insan ırkına hiçbir meziyet 

kalmamıştır (320c-321d). Bunun üzerine Prometheus, Hephaistos ile Athena’dan 

ateşi ve sanatları çalıp insanlara vermiştir.  Bunlar insanın yaşamasına yetmekte ama 

siyaset bilgisi Zeus’ta olduğu için, insan henüz topluluk hayatı oluşturamamakta, 

askerlik sanatı da siyasetin parçası olduğu için, hayvanlara karşı kendilerini 

koruyamamaktadır (321c-d). Bu, insan ırkının yok olması tehlikesini doğurunca Zeus 

Prometheus’a, sitelerde yasa yerine geçmesi ve insanları birbirlerine bağlaması için 

doğruluk (aletheia) ve utanmayı (aidos) insanlara vermesini söylemiştir. Şehirlerin 

ayakta durabilmesi için bu iki değerin tüm insanlarda bulunması gerektiğini, bu 

yüzden onları insanlara eşit pay etmelerini emretmiştir. Böylece insanların tümü 

siyaset yapmaya yeteneklidir ve bu sayede topluluk halinde yaşayıp site düzeni tesis 

edebilmişlerdir (322c-323b). Bütün bu mitoslar birlikte değerlendirildiğinde, site 

düzeninin insani ihtiyaçlara dayandığı ama insanı site düzenine vardıran güdülerin, 

özünde tanrısal bir nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır. Yasalar’daki mitos, site düzeninin 
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kökenlerine ve gelişimine ilişkin gerçekçi bir tablo sunar. Bu tabloda site düzenini 

inşa edenler insanlardır ve bunu kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapmışlardır. Devlet 

Adamı’ndaki mitos, tanrıların, site düzenindeki bozukluklardan aklanmaları şeklinde 

yorumlanabilir. Yeryüzünde kusursuz bir site düzeninin ancak tanrıların doğrudan 

yönetimiyle mümkün olacağını bildirir ve bu uğurda insana, uzak geçmişte kalmış 

bir mükemmel düzen tasavvuru sunar. Üçüncü mitosta ise insan, belki ilk kez siyasi 

bir hayvan olarak tanımlanmış, siyaset yapma becerisi tüm insanlarda eşit biçimde 

bulunan bir nitelik olarak gösterilmiştir. Ancak bu öz nitelik tanrıların insanlara bir 

bağışıdır ve bu da, düzenin en yüksek ilkesinin tanrısal bir kökene dayandığını ortaya 

koyar; kusursuz düzen Tanrı katındadır ve insana bahşedilen toplumsal düzen 

kurabilme yeteneği, aynı zamanda onun kendisini diğer canlılara karşı savunabilme 

yeteneğidir. Bu üç mitos, insani düzenlerin ve sitenin kökenleri bahsinde birbirlerini 

tamamlar görünmektedir. Ama Platon, site düzeninin kökenleri bahsini sadece bu 

mitoslarla sınırlamamış, konuyu birçok eserinde, ayrıntılı biçimde ele almıştır. 

      

5. 3. PLATON’UN TOPLUM ve SİTE DÜZENİ ANLAYIŞI  

 

5. 3. 1. Toplum ve Site Düzeninin Nedenleri, Kaynakları   

  

Yunanlılar, insanı özünde toplum varlığı olarak görmüş, site işlerinden ayrı 

duran insanların eksik olacaklarına inanmış, onları hor görmüşlerdir (Copleston, 

1995:100). Yunanca’daki idiotes sözcüğü, özel zevklerini kamu işlerinin önüne 

koyan ve önem verilmesi gereken şeyler, yani site idaresi hakkında bilgisiz olan 

kişileri nitelemekte kullanılmıştır. Perikles, Cenaze Söylevi’nde şöyle konuşur; 

“siyasetle ilgilenmeyen adamın, kendi işleriyle meşgul olan biri olduğunu 

söylemiyoruz, biz onun burada (sitemizde) hiçbir işi olmadığını söylüyoruz” (akt. 

Freeman, 2003: 254-255). Musevilik ve Hıristiyanlık, insan ruhunu yurttaşlık 

niteliklerinden ayırmış, yönetim alanı dışında kalan, yabancılaşamaz, yok edilemez 

bir insan ruhu anlayışı ortaya koymuşlardı. Platon ya da başka bir Yunanlı, böyle bir 

düşünceyi bilmiyordu ve bilemezdi (Ebenstein, 1996: 16). Önceki bölümde, 

Platon’un iyiye ve güzele duyulan arzunun, ölümsüzlük arzusuyla ilişkili olduğunu 
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düşündüğü ifade edilmişti. İnsanın nihai amacı olan mutluluk ve mutluluğun şartı 

olan iyilik, sonsuzluğa, ölümsüzlüğe katılmak demektir ve bu katılımın doğurgan 

(poiesis) bir yönü vardır (Symposium, 206b-208b). Bedenin doğurganlığı çocuk 

yapmak, ruhun doğurganlığı ise düşünce ve her tür form mükemmelliğidir. 

Düşüncenin en yücesi de, sitelere düzen veren düşüncedir ve buna adalet 

(dikaiosyne) denir (Symposium, 209a). Platon, sitedeki düzen ve adaleti, insanın 

ölümsüzlük ve mutluluk ülküsünün en yüksek eseri olarak görmüştür. Bireyle sitenin 

iç içeliği, toplumun doğal bir kurum olduğu, insanın da özsel olarak toplumsal bir 

hayvan olduğu öğretisinde sonuçlanmıştır (Copleston, 1995: 100). Bu tezi ilk ortaya 

atanlar muhtemelen Sofistlerdi. Protagoras, insanın doğal bir dürtüyle toplumun 

teşekkülüne zorlandığından kuşku duymamakta (Zeller, 2001: 187), siyaset 

yapmakla derin biçimde ilişkili olan retoriği, insanı insan kılan disiplin olarak 

görmekteydi (Protagoras, 322a). İnsanın bireysel hayatının site düzeniyle iç içeliği, 

Platon gibi, insanın mutluluğunu nihai amaç olarak belirlemiş bir düşünürün, site 

düzeninin esasını belirlemek yoluna gitmesini kaçınılmaz kılmaktaydı. Bireyin iç 

düzeni site düzeninden, site düzeni bireyin düzeninden bağımsız ele alınamazdı. 

Platon, site düzeninin geleneksel düzenlemelerle iyileştirilemeyeceğini, bunun ancak, 

bireyin ahlaki bir eğitimden geçirilmesiyle, iç düzeninin sağlanmasıyla mümkün 

olacağını görmüş (Zeller, 2001: 187), diğer yandan, bireyin iç düzeninin, site 

düzenine ilişkin temel ilke ve düşüncelerden ayrı olmadığına ikna olmuştu (De 

Coulanges, 1956: 356). Bu nedenle birbirlerinden ayrı düşünülemeyecek iki yönlü 

bir çabayla, bireyin ve toplumun düzenini birlikte sağlamaya girişti.   

Bireyin ve toplumun düzeni birbirleriyle bu denli iç içe olunca, Platon’un, site 

düzeninin kökenlerini insan doğasına dayandırmış olması şaşırtıcı değildir. Sofist 

diyalogunda, Sofistin işi avlanma sanatına benzetilir ve avladığı nesnenin insan 

olduğu, bu avın da, insanın temel niteliği olan konuşma yoluyla yapıldığı belirtilir 

(Sofist, 223b). İnsanı diğer canlılardan ayıran bu nitelik, insanın siyaset yapan canlı 

olmasıyla ilişkilidir. O halde site düzeni insan doğasına ve genel anlamda doğaya 

(physis), doğadaki düzene referans yapar.88 Platon, site düzeninin doğaya ve evrene 

                                                 
88 Devlet’te, Platon’un doğaya uygun düzenlenmiş devletin, ideal devlete yakın olacağına inandığına 
ilişkin işaretler vardır; yasa ve düzenden söz ederken doğadaki düzene atıf yapar. Koyduğu yasaların, 
doğaya uygun oldukları için gerçekleştirilebileceklerini, mevcut düzenin doğaya aykırı olduğunu 
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hakim olan yasalara göre kurulmadığı sürece yaşayamayacağını savunmuştur 

(Armstrong, 1957: 62; Voegelin, 1957 II: 94-95); “Doğaya uygun (kata physein) 

kurulmuş bir site, bütünüyle bilge (sophia) adını, onu yöneten en küçük sınıfa ve bu 

sınıftaki bilgiye (episteme) borçludur (Devlet, 428e). Platon’a göre tüm bilgiler 

içinde (ton allon epistemon) bilgelik (sophia) adına layık bilgi ”doğa gereği” (physei) 

pek az insanda bulunur (429a). Buradaki “doğa gereği” ifadesi, site idaresi için 

gerekli olan donanımın, yani bilgeliğin doğal bir yeti olduğunu vurgular.  Bu, özünde 

Sofist bir tezdir, çünkü Sofistler de doğadaki düzene uygun olarak düzenlenmemiş 

bir devletin er geç yıkılacağını savunmaktaydılar (Gorgias, 483e; Devlet, 358e). 

Platon, bu konuda Sofistlerle aynı çizgidedir. Aradaki fark, Platon’un “doğa” 

anlayışının Sofistlerinkinden farklı olmasıdır. Platon’un doğa anlayışı, dördüncü 

bölümde de ele alındığı gibi, görünmez, değişmez, tanrısal ve aşkın ideaları 

kapsayacak biçimde genişlemiş, Ön Sokratiklerin doğa anlayışı, idealarla yer 

değiştirmiştir. Duyulur şeylerin doğaları, idealardan başkası değildir (Guthrie, 1995: 

550; Cornford, 1957: 253; Wedberg, 1989: 81; Demos, 1989: 118). Böylece 

Sofistler, yasa düzeni için doğadaki mücadele ortamına referansta bulunurlarken, 

Platon, tanrısal, aşkın, değişmez idealara göndermede bulunmuştur. Bu nedenle onun 

site düzeni anlayışı, Sofistlerinki gibi çatışmayı, değişimi olumlayan bir düzen 

anlayışı değildir. Platon, insanın en yüksek ülküsü olan mutluluğu, başkalarına 

                                                                                                                                          
savunur (Devlet, 456c). Yasaların, askerlerin içine işlemesi gerektiğinden söz ederken kök boyaların, 
ipliğin içine işlemesi örneğini verir (Devlet, 429d). Filozofun, kendisine uygun olmayan bir sitedeki 
durumu, yabancı bir toprağa düşmüş tohumun durumuna benzetilir (Devlet, 497b). Filozofun, kendisi 
için değil, site için çalışması istenirken, arı kovanındaki beye gönderme yapılır (Devlet, 520b). Devlet 
Adamı’nda, yönetici, kovandan oğul salar gibi, site dışına kollar saran kişiye benzetilir (Devlet Adamı, 
293d). Buna karşılık, içindeki arzuların esiri olmuş yöneticiler yaban arılarıyla karşılaştırılır (560c, 
564e, 567e). Filozoflar ve koruyucular, birçok yerde köpeklerle kıyaslanır. Erken yaşta diyalektiğin 
tadına varan gençler, birbirlerine dalaşıp duran köpek yavrularına benzetilir (Devlet, 539b). Filozofun 
yaradılışı bekçi köpeğininki gibidir; köpek nasıl dostu düşmanı tanırsa, koruyucu da aynı bilgiyle 
donatılmalıdır (Devlet, 375a-376a). Askerler köpekler gibi eğitilmelidirler (404a). Köpekler nasıl 
erkek dişi birlikte yaşayıp savaşıyorsa, kadın ve erkek de birlikte yaşayıp savaşmalıdır (451d, 466d). 
Çocuklar genç yaşta askerlere mümkün olduğunca sokulmalıdır ki genç köpekler gibi kan kokusuna 
alışsınlar (537a). Ayrıca yönetici koyun çobanına (342c-346d) sofist, hayvan terbiyecisine benzetilir. 
Sitedeki farklı sınıfların arzularıyla, hayvan sürülerinin arzuları arasında paralellik kurulur (Devlet, 
493a-d). Hepsi bir yana; işe doğru yerden, yani eğitimden başlayan bir devletin, sudaki halkalar gibi 
düzenle genişleyeceği iddia edilir ve kusursuz bir eğitimin, zorunlulukla, değerli varlıklar yetiştireceği 
bildirilir (Devlet, 424a). Bu benzetme, Platon’un, doğa yasaları gibi şaşmazca işleyen toplum 
yasalarına duyduğu özlemi dile getiriyor olabilir. Platon elbette doğanın değişken görünümlerine karşı 
güvensizlik içindeydi. Ama idealar öğretisiyle birlikte doğayı, aşkın ve tanrısal yasaların gerçekleştiği 
bir alan olarak görür olmuştu. Anlaşıldığı kadarıyla Platon, insanı da doğanın parçası olarak görüyor,  
doğadaki düzeni, insan toplumlarının düzeni için bir referans kabul ediyordu.   
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hakimiyet kurma esasına değil, adalete dayandırmış, site düzenini idea düzeniyle 

ilişkilendirmiş, ideal sitenin, gökte modeli olduğunu, isteyenin ona bakarak kendisini 

düzenleyebileceğini savunmuştur (Devlet, 592b). Sitenin düzeni, tanrısal modele 

(theion paradeigma) bakıp ruhunu düzenli ve tanrısal (kosmios te kai theios) kılmayı 

başarmış filozoflar tarafından tanrısal düzene (theios kosmios) uygun biçimde 

düzenlenmedikçe, sitede mutluluk tesis edilemez (Devlet, 500d-501a). 

 Diğer yandan Platon, site düzeninin pratik-yararcı kökleriyle de ilgilenmiştir. 

Devlet’te, toplumu yapan şeyin, insanın kendine yetmemesi, başkalarını gereksemesi 

olduğu savunulur. İnsan, eksiklikleri nedeniyle başkalarına gereksinir. Böylece 

birçok eksikler insanları dayanışmaya, toplu yaşamaya iter. Bu toplu hayata, toplum 

düzeni denir. Bu toplumda insan bir şey alıp verirken, bunu kendisi için kârlı diye 

yapar (Devlet, 369b-c). Bu durum, yasalar için de geçerlidir; “her yasa, bir 

gereksinimden doğar” (Yasalar, 630e). Böylece Platon, toplum düzeninin bireysel 

ihtiyaçlardan doğduğunu kabullenmiştir. İnsanlar kendileri için yasa koymalıdırlar, 

aksi halde vahşi hayvanlardan farkları kalmaz (Yasalar, 875a). İnsanı diğer insanlar 

üzerinde şiddet uygulamaktan, gücünü ölçüsüzce kullanmaktan alıkoyan güç, yasa 

düzenidir. Devlet’te Glaukon, insanların, birbirlerine haksızlık ederek ve haksızlığa 

uğrayarak birinin tadını, ötekinin acısını duyduklarını, haksızlığa uğramaktan 

sakınamayacaklarını, haksızlık etmeyi de her zaman beceremeyeceklerini anlayınca 

bir anlaşmaya vardıklarını, yasanın buyruğuna adil ve doğru dediklerini savunur 

(Devlet, 358e-359a). Böylece Glaukon’a göre toplum düzeni, ortak bir insani 

sözleşmeye dayanır ama insandaki güç eğilimi öyle kuvvetlidir ki hiçbir yasa onu 

tümüyle gideremez ve insanın bu özelliğine rağmen yasa yapılamaz (Gorgias, 483e). 

Buna karşılık Platon, insan doğasında yasaya yönelik bir eğilim görmüştür. Site 

düzeninin dayandığı ilkeler, sadece aşkın ve kozmik bir nitelik arz etmezler, onlar 

bireyin ruhunda da içkindirler ve uygun bir eğitimle ortaya çıkarıldıklarında bireyin 

sosyal davranışları için en doğru ve adil ilkeler ortaya çıkmış olur.89 Böylece 

yasalılık ve site düzenine ilişkin ilkeler insanın doğasında mevcutturlar ve insan, bu 

doğayı idealardan almıştır. İnsan düzen ilkesini gerçekleştirdikçe idealara yaklaşır, 

                                                 
89 Yasalar’da Platon, insanın doğal eğiliminin şiddet değil, diğerleriyle yakınlaşmak olduğunu söyler. 
Zira ilk toplumu meydana getiren insanlar, belki sayıları az olduğu için birbirlerine doğal bir sevgi 
duyar, birbirlerini gördüklerinde sevinir, birbirlerini hoş tutmaya çalışırlar  (Yasalar, 678d-679a).   
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idealara yaklaştıkça düzen ilkesini gerçekleştirir. Toplum ve site düzeni ahlak 

üzerine, ruhun iç düzeni üzerine temellenir, yoksa ahlak, site üzerine değil (Taylor, 

1959: 265). O halde her şey, bireyin iç düzeninin sağlanmasıyla, orada içkin 

durumda bulunan doğruluğun ve adaletin gerçekleştirilmesiyle başlar. Önceki iki 

bölümde, bunun, ruha ve ideaya bakan tarafları ele alınmıştı. Şimdi siteye bakan 

tarafları incelenecektir.  

 

5. 3. 2. Platoncu Site Düzeninin Genel Özellikleri 

 

Platon’un düzen anlayışının, parçalardan oluşan uyumlu bütün anlayışına 

uygun olarak işlediği belirtilmişti. Bu kural, kosmosta ve insan ruhunda olduğu gibi, 

site düzeninde de geçerlidir. Kendisinde düzen bulunduğundan bahsedebileceğimiz 

bütün şeylerde olduğu gibi sitede de, belli parça ya da unsurlar bulunmaktadır ve 

“site düzeni” bunların birbirleriyle uyumlu biçimde ilişkilendirilmeleriyle sağlanır. 

Platon’un düzen anlayışının diğer alanlarında olduğu gibi site düzeninde de, her 

parçanın kendine has, tek ve doğal bir konumu vardır. Parçalar, doğal yapılarına 

uygun konumlandıklarında düzen sağlanır. Platon kosmos, ruh ve site düzenini 

birbirleriyle sıkıca ilişkilendirmiş, aynı düzen anlayışını üç yapıya da uyarlamıştır. 

İnsan ruhunda, biri akıllı olmak üzere üç parça olduğu gibi, sitede de, biri aklı temsil 

eden ve diğer iki parça üzerinde doğal bir yönetme hakkı bulunan üç parça bulunur. 

Platon’da ruh ve site düzeni, üç parçadan oluşan bir bütündür ve bu parçalardan akıllı 

olanın diğer parçalar üzerindeki hakimiyeti, düzenin koşuludur. İdealar düzenin 

ilkeleri, kendisi oldukları için, idea düzeninde aklın düzenleyici faaliyetine ihtiyaç 

yoktur. Ama dil, düşünce ve site başta olmak üzere her tür insani yapı, düzenini, 

aklın, ideaları, yani düzeni gerçekleştirmesine borçludur. Site düzeninde de bu esas 

geçerlidir. Doğaya uygun olarak kurulmuş ideal devlet, akıllı olmasını küçük bir 

topluluğun aklına ve bilgisine borçludur (Devlet, 429a). Bu topluluk filozoflardan 

başkası değildir. Bu değerlendirmeleri, site düzeni somut örneğinde izlemek gerekir.  
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Platon’a göre ideal site, tek bir insan bireyine benzer, onun gibi tek bir 

organizmadır;90 tek bir insana benzeyen devlet, en iyi devlettir (Devlet, 426b) ve bu 

organizmada unsurlar, organizmanın genelinin sağlığına hizmet eden organlardırlar. 

Bu tespitler, sitenin ve insan ruhunun benzerliğini, paralelliğini vurgular ve bu 

paralellik öyle güçlüdür ki, Devlet’teki doğruluk-adalet soruşturmasında, devlet 

bireyden daha büyük bir yapı olduğu için doğruluğun önce devlette soruşturulması, 

sonra ruha geçilmesi önerilir (Devlet, 368e-369a). Doğru adam, doğru devletten 

farklı değildir ve bu anlayışta birey ile devlet arasındaki fark, ölçek farkına 

indirgenmiştir (Devlet, 435a-b). Bu esas uyarınca devletin unsurları, insan bedeninin 

ve ruhunun unsurları gibi daima birbirlerinin çıkarına hizmet ederler. Yurttaşların 

çoğu aynı şeye benimdir derlerse, en iyi devlet düzeni kurulmuş olur. Parçanın derdi 

bütünün derdi olmalıdır (Devlet, 462b).  

Platon, devletin özelliklerini bireyin özellikleriyle ilişkili biçimde ele almıştır; 

“devlet, özelliklerini bizden almaz da nereden alır?” (Devlet, 436a). Devlet’te 

Adeimantos, Sokrates’e, asker sınıfın üzerine fazla yük bindirdiğini ve bunun onları 

mutsuz kılabileceğini söyleyince, Sokrates site düzeninin, toplumun herhangi bir 

parçasının değil, bütününün mutluluğunu gözetmesi gerektiğini savunur (Devlet, 

420b-c). Yasaların kaygısı, her bireye toplum içinde görebileceği iş payını dağıtmak, 

tüm toplumu mutlu kılmaktır (Devlet, 519e-520a). Sitenin tümünün yararını 

gözetmeyen yasa doğru yasa değildir; belli bir kesimin hizmetinde olanlar, yurttaş 

değil partizandırlar. Bunların adaletine adalet denmez (Yasalar, 715b).  

Üçüncü bölümde Platon’un mutluluğu insan için en yüksek amaç olarak 

gördüğü, bunun ancak iyilikle sağlanacağı ve insan için iyiliğin, ruhun düzeninden 

başkası olmadığı vurgulanmıştı. Düzen, ruhun doğasıdır ve sağlıklı işleyen, normal 

bir ruh, zorunlu olarak düzenlidir. Kötülük denen şey, ruhun, doğasına uygun bir 

durumda olmaması, doğasından sapmış olmasıdır ve bu nedenle Platon, kötülüğü bir 

hastalık olarak görmüştür (Devlet, 444c-e). Bu durum, iyiliğin düzenle ve doğayla 

ilişkisini belirler. Bir şeyin iyiliği, o şeyin doğasına uygun durumda olmasıdır ve 

doğasına uygun durumda olan şey düzenlidir. Düzensizlik sadece kötülük değil, aynı 

                                                 
90 Ackermann’a göre, Platoncu düzen anlayışı öyle organiktir ki, düzenin her bir unsuru, bütünün nasıl 
bir görünüm arz ettiğine ilişkin bir kanaat sunar (Ackermann, 1861: 177). Bu değerlendirme, tek ya da 
birkaç kemikten, bir dinozorun tüm vücut yapısını çıkarabilen Paleontologların çabalarını çağrıştırır. 
Platoncu düzende her unsurun tek bir yeri vardır ve bu yer sabittir.  
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zamanda hastalıktır, çünkü o doğadan sapmadır ve anormal bir durumdur.91 Bu, site 

düzeni için de geçerlidir. Devlet’te, bütün site hep birlikte gelişip ideal düzene 

girdiğinde ve en iyi yönetime kavuştuğunda, her sınıfın, doğanın verdiği mutluluk 

payını alacağı belirtilir (Devlet, 421c). Sitenin her unsurunun, düzen içindeki tabii 

konumlarında olmaları, mutluluk durumudur ve mutluluk, zaten şeylerin doğalarına 

uygun durumda olmalarıdır.   

Bu bütünlüklü bakış açısıyla değerlendirildiğinde Platon’un devleti, çeşitli 

sınıflardan oluşuyormuş gibi görünmekle birlikte, çağdaş felsefedeki sınıflı toplum 

anlayışına uymaz. Toplumsal sınıf kavramı, sınıf çıkarlarına dayalıysa ve bir sınıf, 

kendi bilincine, kendi çıkarları vasıtasıyla varıyorsa, Platon’un devleti, sınıfa dayalı 

bir devlet olarak değerlendirilemez. Çünkü, her ne kadar farklı sınıfların bir 

aradalığına dayalıysa da, toplumdaki herhangi bir sınıfın değil, bütün toplumun 

mutluluğunu ve çıkarını gözetmektedir (Luce, 1991: 112).  

Bu durum, başta adalet ve doğruluk olmak üzere, tüm Platoncu düzen 

kavramlarının anlaşılması açısından önemlidir. Adalet ve doğruluk, parçalardan 

oluşan bir yapının her parçasının doğal görevini yapmasıdır. Gerçi adalet ve 

doğruluk, bütünün her kısmında farklı biçimlerde tezahür eder ama söz konusu kısım 

tek başına ele alındığında adalet ya da doğruluğun bir önemi, anlamı yoktur. Örneğin 

akıllı parça diğer iki parçaya göre doğru bir konumda olmakla, kendine has erdem ve 

doğruluğu elde etmiş olur. Onun doğal yapısı yönetmek üzerinedir; akıllı parça, 

ancak yönetici olursa bütünde adaletten söz edilebilir. Unsurlardan herhangi biri 

doğasına aykırı bir hal içindeyse, bu durum, diğer parçalara da mutsuzluk ve kötülük 

getirir. Sanatçı heykelin her parçasını, doğasına uygun biçimde renklendirmelidir. 

Heykel, ancak böyle güzel olacaktır. Örneğin gözü göz olmaktan çıkaracak bir renk, 

kendi başına güzel olsa da, heykeli daha güzel hale getirmeyecek, onu doğasından 

uzaklaştıracaktır (Devlet, 420c-d). Aynı şey site düzeni için de geçerlidir; örneğin 

                                                 
91 Sofist diyalogunda, ruhtaki kötülüklerin ikiye ayrıldığı söylenir; biri bedendeki hastalığın, öteki 
çirkinliğin karşılığıdır. Hastalık ve anlaşmazlık aynı şeydir; anlaşmazlık, doğaca akraba olan şeylerin, 
bozucu bir etki altında kalarak zıtlaşmasıdır. Çirkinlik de tüm yanlış biçimlenmiş şeylerde ortaya 
çıkan ölçüsüzlüktür. Kokuşmuş insanın ruhunda kanı ile arzu, öfke ile neşe, akılla üzüntü ve karşılıklı 
bağıntısı olan her şey karşı yarışa girer. Oysa bunlar doğaca akrabadırlar. Bilgisizlik de, ruhun, 
amacıyla, hedefiyle arasındaki uyumsuzluktur. Doğruluğu ele geçirmeye çalışan ruhun, yolunu 
şaşırmasıdır. O halde anlayışı olmayan-bilgisiz bir ruh, çirkindir çünkü doğru ölçüden sapmıştır. O 
halde parçaların çatışması durumu, ruhun doğasının sapması anlamında bir hastalıktır (Sofist, 228a-e).  



 181 

koruyucuların ağır talimler yapması, dışarıdan bakan birine sıkıntılı görünebilir ama 

asker sınıfın doğası bu talimleri gerektirir. Bu sınıfın mutlu olması, bu talimleri 

yapmasıyla mümkündür (Devlet, 420b-d). Devletin bir bütün olarak cesareti, ancak 

bu yolla sağlanabilir. Weber, eşyanın son amacı olan adalet, ancak kolektif yapı 

içindeki insanda ya da devlette gerçekleşir derken (Weber, 1995: 64) muhtemelen 

bunu kast etmiştir. Weber’in, adaletin ancak devlette gerçekleşebileceği tespiti, birey 

ve sınıf çıkarı üzerine adalet kurulamayacağı anlayışınca temellendirilmiştir. İnsanın 

adil ya da doğru olmaklığı, onun site düzeni içinde doğru biçimde konumlanmış 

olmasıyla ilişkilidir. Platon, site düzenindeki bir insanı, yaptığı işten yalıtıp soyarak, 

çıplak biçimde ele almamıştır. Platoncu site düzeni de, mesleki işbölümünden başka 

bir şey değildir. Platon’da insan, gördüğü işten ve mesleğinden bağımsız biçimde 

değerlendirilmez. İnsandan söz edilen her yerde, ya bir marangoz, ya bir asker,  ya da 

bir idareci söz konusudur ve insanın doğruluğu-adilliği, doğasına uygun meslekle 

uğraşıyor olmasıdır. Platon’un öngördüğü ideal site düzeninin temel unsurları olan 

sosyal sınıflar, bu esas doğrultusunda düzenlenmişlerdir. 

Platon’un devlet düzeni anlayışı, bu özelliğiyle bir tür aristokrasi görünümü 

sergiler ve siyasi hakların dağılımında mutlak eşitliği kabul etmez. Düzenin tesisinde 

gözetilen ilke aritmetik eşitlik değil, geometrik eşitliktir; yani yurttaşlar doğal 

yeteneklerine göre düzen içindeki yerlerini alırlar (Zeller, 2001: 188). Platon, birçok 

başka konuda olduğu gibi burada da, doğadaki düzene, oradaki unsurların doğal 

düzenlenişlerine güven duymuştur. Ona göre, insanlar arasındaki eşitsizlik, onların 

doğalarında vardır; kimi şu işe, kimi bu işe yatkındır (Devlet, 370b). Platon, bu 

kabulü bir başka temel kabulle perçinlemiştir; bir insan, ancak tek bir sanatla 

uğraştığında daha iyi iş görür ve iyi yönetilen bir toplumda, her adamın sadece bir işi 

vardır, o işi görmek zorundadır (406c). Kendine özgü işi gören şeyin, o işte doğal bir 

üstünlüğü vardır (353b). Sitenin adaleti ya da doğruluğu denen şey budur; insan nasıl 

doğru ya da adil olursa, site de öyle doğru ya da adil olur; her sınıfın, kendine has, 

biricik işi görmesiyle (441d)92; “kendi işimizi istenilen biçimde yapmak; işte 

                                                 
92 Devlet’te şöyle bir akıl yürütme bulunur; eğriler birlikte iş göremezler çünkü birbirlerini asla 
gözetmezler. Bu yüzden kötü insanlar iş görme gücünden yoksundurlar. Herhangi bir şeyin gördüğü 
iş, sadece onun göreceği, onunla görülebilecek bir iştir. Üzüm kütüğü kasap ya da kundura bıçağıyla 
değil, bağ bıçağıyla budanır. Bunun yanı sıra, kendine özgü işi görenin, o işte bir üstünlüğü vardır. 
Doğasına uygun işi gören iyidir ve işini de iyi görür. Bu genel durum, aklın işleyişine uyarlanır. Akıl, 
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doğruluk bu olabilir” (433b).  Bu anlamda, doğruluk ya da adaletin, ruhta ve sitede, 

her şeyi kendisi için en uygun yerde tutmak gibi bir işlevi vardır (Armstrong, 1957: 

56). Böylece Platon, kendisinden önceki yasa yapıcılardan ve siyasi reformculardan 

ayrılmıştır. Önceki site düzenlerinde, düzeni meydana getiren unsurların bütün 

içindeki konumları ya soy, ya servet temeline dayanmaktaydı. Platon, bütün bunları 

reddetmiştir; “yetkileri birine zengin olduğu için, ya da güç, boy bos, soyluluk gibi 

bir şeye sahip olduğu için vermeyeceğiz (Yasalar, 716c). Bunun yerine, insanın 

doğasında bulunan öz nitelikleri ön plana çıkarmış, mesleki işbölümünü bu öz 

yetenekler doğrultusunda yapmıştır.  

Platon, işbölümünün ve site düzeninin esası olarak kabul ettiği bu ilkeyi, bir 

mitosla desteklemeyi ihmal etmemiştir. Bir Fenike masalı olarak sunulan bu mitosa 

göre insanlar, silahları ve eşyalarıyla birlikte toprağın altında yetişmiş ve yeryüzüne 

çıkmışlardır. Ama Tanrı, kimi insanların mayasına altın, kimininkine gümüş, 

kimininkine demir ve tunç katmıştır. Yöneticiler, herkesin mayasındakini bilmeli ve 

bu mayaya göre işbölümü düzenini tesis etmelidir (Devlet, 414c-415c). Platon’un bu 

mitosu Hesiodos’tan esinlendiği açıktır. Hesiodos tarafından tarihsel bir gerileme 

sürecini ifade etmekte kullanılan Altın, Gümüş ve Tunç soylar Platon tarafından aynı 

tarihsel zaman dilimi içinde bir araya getirilmiş ve farklı insan doğalarını ifade 

etmekte kullanmıştır. Hesiodos, altın soylu insanların, altın çağın sonunda büsbütün 

yok olmadıklarını, iyi birer daimona dönüştüklerini savunmuştur. Platon, bu anlayışı 

farklı biçimde sürdürmüştür. Ona göre, bu soydan geriye, doğalarında altın taşıyan 

bir nesil kalmıştır ve şimdi bu nesil, doğasına uygun işe, idareciliğe getirilmeyi 

beklemektedir. Platoncu düzende işbölümü ve bunun insan doğasıyla ilişkisi öyle 

güçlüdür ki, örneğin bir marangoz hastalanıp doktora gittiğinde, bir an önce işine 

dönebilmek ve üretmeye devam etmek için, hekimden en kolay ve kısa tedaviyi 

uygulanmasını istemelidir. Böyle bir tedavi mümkün değilse tedaviyi reddedip işinin 

başına dönmeli, doğal yollarla iyileşirse iyileşmeli, iyileşmezse işinin başında 

ölmelidir (Devlet, 406 d). Devlet’teki bu bölüm, işbölümünün insan sağlığından bile 

                                                                                                                                          
başka hiçbir şeyin yapamayacağı kendine özgü bir işe sahiptir ve kendine has değerden, doğruluk ya 
da adaletten mahrumsa, işini iyi göremez. Ama bu değere sahipse kendine has işlevi yerine getirir ve 
iyi iş görür (Devlet, 352c-353e). Bu akıl yürütme, Platon’un doğruluğu ve adaleti, görülen iş ve 
işlevle, ortaya konan yararla ilişkili olarak ele aldığını gösterir. Doğruluk ve adaletle özdeşleştirilen 
düzen, her şeyin kendi işlevini görmesi ve en yüksek yararı sağlaması ile ilişkilidir.   
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önde tutulduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. Platon’un, sağduyuya ters görünen bu 

ifadeyle, insan doğasına aykırı her şeyi ısrarla reddettiğini söylemek daha uygundur. 

Tavsiye edilen tedavi, marangozun doğasına aykırıdır. O, marangozluk yapmak için 

vardır ve sadece tedaviyle ilgilenmesi hayatının amacına aykırıdır.  

Bu katı işbölümü anlayışı, Yunan sitesi için yenilikçi bir düşüncedir. Gerçi 

Sofistler, insanın kabiliyetlerine uygun işlerle uğraşmasını savunmuşlardır ama 

onların öngördüğü düzende insanın tek işle uğraşması türünden bir düşünceye93 ve 

toplumsal sınıflar arasında geçişlilik içermeyen katı bir işbölümü anlayışına 

rastlanmaz. Platon’dan önceki yasa yapıcılarda da, böyle belirgin bir tutum yoktur. 

Oysa Platon’da düzenin unsurları, ait oldukları konumlara yerleştirilirken gözetilen 

tek referans, insan doğasıdır. İnsan doğasına ve genel anlamda doğaya dayanmayan 

herhangi bir siyasi düşüncenin anlamı yoktur (Ebenstein, 1996: 15). Ama doğadan 

kastedilen şey, Ön Sokratiklerin görünüşler alemi değil, idealar alemidir.  

Site düzeninin, evrendeki düzene, diğer deyişle idealara dayandırılmasının iki 

sonucu vardır; birincisi değişmezlik, bozulmazlık, sarsılmazlık, ikincisi ise yalınlık, 

sadelik, bir örnekliktir. İkisi de, site düzeninin devamlılığı, sürekliliği kaygısınca 

güdülenmiştir. Site herhangi bir değişikliğe gerek kalmayacak biçimde düzenlenmeli, 

devletin gardiyanları ve cezai müeyyideler hiçbir değişikliğe müsaade etmemelidir. 

Zaten, doğasına uygun olarak sağlam biçimde düzenlenmiş bir yapının, dışarıdan ya 

da içeriden bir etkiye uğrayarak değişmesi zordur (Devlet, 381a). Buna rağmen 

Platon, herhangi bir değişime karşı her tür tedbire başvurmuştur. Yasalar’da, çocuk 

oyunlarındaki kuralların dahi değiştirilmemesi gerektiği (Yasalar, 797b), Devlet’te 

ise bekçilerin, olası herhangi bir değişikliğe karşı müziğin başında nöbet tutmaları 

gerektiği, yasaya saygısızlığın, müzikte yozlaşmayla başlayacağı savunulur (Devlet, 

424c-d). Değişmezliğe duyulan özlem, ve tatminkar bir düzen kurup bunu korumak 

çabası, önceki yasa yapıcıların ve reformcuların da genel bir tutumuydu. İster 

Atina’da demokrasi biçiminde olsun, ister Sparta’da totaliter devlet biçiminde olsun, 

Yunan dünyasının neresinde bir düzen kurulmuşsa, hep değişime karşı olunmuş, en 

                                                 
93 Sofistler, bir insanın hem bilgin hem cahil olamayacağını, bu yüzden insanın bazı şeyleri bilip 
bazılarını bilemeyeceğini, bu nedenle insanın bir şeyi bilmekle her şeyi bileceğini savunmaktaydılar 
(Euthydemos, 294a-b). Platon’un katı işbölümü anlayışına taban tabana zıt olan bu anlayış, 
diyalogların birçok yerinde eleştirilir ve aynı eleştiri Homeros gibi geleneksel Yunan şairlerine de 
uyarlanır; “ozanlık arabacılıktan başka bir şey... Ozan hekimliği hekimden, tutsaklığı tutsaktan, 
kumandanlığı kumandandan iyi bilemez” (İon, 539e-540a). 



 184 

ufak değişimin, kurulan düzeni yıkacağına inanılmıştır (Armstrong, 1957: 59). 

Platon, bu soruna, idealar öğretisi yardımıyla bir çözüm bulmaya teşebbüs etmiştir. 

Bu öğreti sayesinde siteyi, tartışmaya mahal bırakmayacak biçimde mutlak 

geçerlilikle donatmıştır (Devlet, 473d). Devlet, ideaların kendileri gibi, sabit ve 

değişmezdir (Zeller, 2001: 187). Bu mutlaklık, tasarlanan ideal site düzeninin 

uygulanabilirliğine gölge düşürmez. Platon, yaptığının, sözlerle kusursuz bir devlet 

çizmek olduğunu, böyle bir düzen henüz uygulamaya geçirilmiş olmasa da bu 

durumun, söylediklerinin değerini azaltmayacağını savunur (Devlet, 472e).  

İkinci mesele; Platon’un düzen anlayışında yalınlık esastır ve ideaların 

yapıları yalındır. Çeşitlilik, insanın içinde düzensizliğe, bedeninde bozukluğa yol 

açar ve örneğin müzikte sadelik, kişinin içine düzen, bedenine sağlık verir (Devlet, 

404e). Saflık, sadelik, insan doğasını gerçekten iyilik ve güzellikle süsleyen bir 

düşünce olgunluğudur (Devlet, 400e). İdeanın kendisi yalın olduğu için parçalanmaz, 

değişmez ve yok olmaz bir yapıdadır. Diğer yandan o, şeylerin doğalarını temsil 

eder. O halde bir şey, doğasına ne kadar uygun davranırsa o kadar yalınlaşır, 

sadeleşir. Bu da, ondaki düzenin göstergesidir. Çünkü düzensizlik kaostur ve bu da 

şeylerin birbirlerine karışmış olmaları durumudur. Haklar, kaosta birbirine geçmiştir, 

Platoncu ideal düzende ise tam olarak ayrışmış ve sahiplerine verilmiştir. Platoncu 

düzen, bu anlamda adil düzendir. 

  

5. 3. 3. Platoncu Site Düzeninin Unsurları ve İşbölümü Düzeni  

 

Bu değerlendirmeler ışığında Platon’un site düzenini oluşturan unsurları 

incelemek gerekir. Devlet’te, toplum ve site düzeninin ortaya çıkışı ve gelişimi 

anlatılırken, önce insanın, yiyecek, barınma ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak 

olan kişilerden söz edilir. Böylece kimileri çiftçi, kimileri dokumacı olacak ve 

toplumdaki ilk mesleki yapılanmalar oluşacaktır. Bunların mesleklerini icra etmek 

için ihtiyaç duydukları aletleri dülger, çilingir gibi zanaatkarlar yapacak, başka 

şehirlerden öte beri getiren ve oralara mal götüren tüccarlar, denizciler, satıcılar, 

ikincil ihtiyaçların karşılanması için sanatçılar, çalgıcılar, berberler, hizmetçiler 

ortaya çıkacak ve böylece zanaatkar sınıf oluşmuş olacaktır (Devlet, 369d-373d). Site 
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kalabalıklaşıp toprakları yetmez olunca komşularınınkini ele geçirmek isteyecek, bu 

yüzden her site, kendisini savunmak için belli sayıda asker beslemek zorunda 

kalacak, böylece asker sınıf da ortaya çıkmış olacaktır (Devlet, 373d-374e). Bu iki 

sınıf dışında, bir de sitenin idare ve düzeninden sorumlu olan bir yönetici sınıf 

olmalıdır (Devlet, 412b-d). Varlık sebebi, iş bölümü yoluyla maddi isteklerin 

tatminine dayanan site, yönetici sınıfın bilinçli yönlendirmelerinden mahrum 

olduğunda, Glaukon’un sözleriyle bir; “domuzlar topluluğu” olarak kalacaktır. 

Domuzlar sadece yiyip içmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaşarlar (Devlet, 

372d). Böylece Platoncu sitenin üç unsuru ortaya çıkmış olur. Doğru ve adil site, bu 

üç sınıfın doğru biçimde konumlanmasıyla sağlanabilecektir.  

Platon’un, sitedeki üç temel unsurla ruhun üç parçası arasında kurduğu ilişki 

son derece açık biçimde ortadadır. Site düzeniyle ruh düzeni arasındaki paralellik 

Devlet’in birçok yerinde açıkça dile getirilmiştir. Devletler, hâl ve özelliklerini 

insanların hâl ve özelliklerinden alırlar. Trakyalılar ve İskitler sert mizaçlı oldukları 

için devletleri otoriterdir, Fenikeliler ve Mısırlılarda para tutkusu, Yunanlılarda bilim 

tutkusu vardır ve bu özellikler, söz konusu toplumların site düzenlerine yansımıştır 

(Devlet, 435e). Platon, bu tespitlerle yetinmemiş, dört ayrı insan mizacına karşılık, 

dört ayrı devlet düzeni olduğunu savunmuştur (Devlet, 544e). Bir devleti akıllı, cesur 

ya da doğru yapan neyse, insanı akıllı, cesur ya da doğru yapan da odur (Devlet, 

441c-d). Devletin içinde olduğu gibi her insanın içinde de üç bölüm vardır ve 

bunların her birine özgü üç ayrı zevk, üç ayrı istek ve buyruk vardır (Devlet, 580d). 

Bu üç ayrı yön, sitedeki üç sınıfa, yönetici, asker ve zanaatkar sınıflara karşılık 

gelirler. Nasıl ki ruh için erdemlilik, ruhtaki üç unsurun doğru düzeniyse, site için 

erdemlilik de, üç sınıfın her birinin kendine has işlevi görmesi ve doğru düzenidir. 

Erdemin Yunanca karşılığı olan arete, bir insanın, toplum içinde doğru potansiyeline 

ulaşması anlamına gelir ve İngilize’deki virtue sözcüğüne benzer biçimde, ahlaki 

mükemmellikle ya da, insanın kendi işlevini mümkün olan en iyi şekilde yerine 

getirerek mükemmelleşmesi düşüncesiyle ilişkilidir (Skirbekk&Gilje, 1971: 61). 

Herkesin kendi doğal işlevleri doğrultusunda konumlandığı, doğru düzenlenmiş bir 

site, bilgedir (sophia), cesurdur (andreia), ölçülüdür (sophrosyne), doğrudur 

(aletheia), adildir (dikaiosyne) (Devlet, 427e). Bunlar, Platon’un ideal devletindeki 
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başlıca erdemlerdir.94 Doğaya uygun olarak kurulmuş bir devlet, akıllı olmasını 

kendisini yöneten küçük bir topluluğun bilgisine borçludur ve bilgelik budur. 

Böylece yönetici sınıfın erdemi olan bilgelik, bu sınıfın, site düzeni içinde olması 

gereken yerde olması nedeniyle aynı zamanda sitenin erdemi haline gelir. Doğru 

düzenlenmemiş bir sitede de bilgeler olabilir, ama bunlar olmaları gereken yerde 

değillerse sitenin bilgeliğinden söz edilemez. Aynı şekilde, siteye korkak ya da cesur 

dedirtenler de asker sınıfıdır. Cesurlar asker olmadıkları ya da askerler cesur 

olmadıkları sürece siteye cesur denemez (Devlet, 429a-b). Bireyin hangi anlamda 

cesur olduğu meselesinde ise Platon şu tanımı verir; “korkulacak ve korkulmayacak 

şeyler üzerine, yasalara uygun olarak beslediğimiz inancın sarsılmazlığı cesarettir” 

(Devlet, 430b).  

Ölçülülük ise, bütünün içindeki iyi yanın, kötü yanı buyruğuna almasıdır 

(Devlet, 431a-b). Bunun ruhtaki yansıması, ruhun akıllı parçasının (to logistikon), 

diğer parçaları kontrol etmesi, böylece insanın tutkularına, isteklerine hakim olması, 

yani kendisinin hakimi olmasıdır (Devlet, 430e). Sitedeki yansıması ise, iyi bir 

yaradılışla iyi bir eğitimi birleştirmiş küçük bir azınlığın, akıl ve düşünce yoluyla, 

zevklerine ve tutkularına hakim olmakta güçlük çeken diğer unsurları hakimiyeti 

altına almasıdır (Devlet, 431bc). Ölçülülüğü, bilgelik ya da cesaretten ayıran şey, 

diğer ikisinin, toplumun yalnızca bir parçasında bulunması ve orada bulunmakla 

bütün siteyi bilge ve cesur kılmasıdır. Oysa ölçülülük, ideal site düzeninde bütün 

topluma yayılmıştır, çünkü tüm yurttaşlar tutkularına hakimdirler (Devlet, 432a). 

Ama yurttaşların, ruhlarında bir düzen kurmaları ve akıllarını öfke ve arzularının 

önüne geçirmeleri siteyi ölçülü kılmakta yeterli değildir. Sitenin ölçülülüğü, aynı 

zamanda filozofun diğer sınıflara hükmetmesiyle mümkündür (Devlet, 431a).    

Platon’un düzen anlayışı, ruh ya da kozmos örneğinde olduğu gibi site 

örneğinde de bütünlüklü bir bakış açısına yönelmiştir. Yukarıdaki üç erdemin hepsini 

tamamlayan (Devlet, 432b) ve site düzeninin bütünlüğünü temsil eden bir başka 

erdem daha vardır ki, Platon’un site düzeni anlayışı bu erdeme en yüksek amaç 

olarak yönelmiştir. Bu erdem, doğruluk ya da adalettir;  

                                                 
94 Başlıca erdemlere ilişkin bu sıralama Yasalar’da da değişmez. Ancak bilgelik (sophia) sözcüğü 
yerine, aklı başındalık (phronesis) sözcüğü tercih edilir ve sitenin amaçladığı başlıca dört erdem şöyle 
sıralanır; cesaret (andreia), ölçülülük (sophrosyne), adalet (dikaiosyne) ve aklı başındalık (phronesis) 
(Yasalar, 964b).  
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Her yasa koyucu, özellikle Zeus’u izleyen yasa koyucu yalnızca en 

büyük erdemi (adaleti) göz önünde bulundurarak yasalarını koyar (Yasalar, 
630c), Tanrısal kökenli bir devlet hakkında konuşurken doğru ve adil gibi 
kavramları da katarak konuşmamız gerekir. Erdemin bir parçasına değil, 
bütününe (yani adalete) bakılarak yasa konmalıdır (Yasalar, 630e). 
 

 Platon, doğruluğu, en yalın haliyle, bir insanın, toplumda doğasına uygun 

olan tek bir işi görmesi olarak tanımlar (Devlet, 433a). Platon, bu adalet anlayışını 

Sofist düzensizliklere yönelik bir eleştiri üzerine bina ettiği için, adaletsizliğin ve 

düzensizliğin, bir insanın aynı anda birçok işte uzmanlaşabileceği, birçok işi 

başarıyla görebileceği (polypragmosyne) düşüncesinden türediğini düşünmekteydi 

(Voegelin, 1957 II: 64). Platon’a göre bir insanın her işte ustalaşabileceği sanısı, 

şeylerin gerçekliklerine değil, kopyalarına dayanan şairane bir sanıdır. Çünkü şair, 

kendini her işte bilgili gösterir ama aslında yaptığı, şeylerin gerçekliğini değil, 

taklitlerini sunmaktır. Böylece sanı (doksa), kopyalar, taklitler üretir ve bu da 

düzensizliği, adaletsizliği besler. Oysa adalet ya da doğruluk, şeylerin gerçekliklerine 

ilişkin doğru bilgi (episteme) üzerine bina edilebilir. Bu özelliğiyle adalet ya da 

doğruluk, diğer üç erdem olan bilgelik, cesaret ve ölçülülüğü doğuran ve yaşatan 

değerdir (Devlet, 433b). Adalet, ruhun üç parçasına ait erdemlerin anasıdır. Zeka için 

adalet, düşüncenin doğruluğu anlamına gelen bilgeliktir (sophia). İrade için adalet, 

ruhun atılgan parçası olan yüreğin doğruluğu anlamına gelen cesarettir (andreia). 

Ruhun itki parçası için adalet, bu parçanın doğruluğu anlamına gelen ölçülülüktür 

(sophrosyne). Bunun yanı sıra bir de dindarlık erdeminden söz edilebilir ki, doğruluk 

(aletheia) insanlarla ilişkilerimizdeki, dindarlıksa (to osion) Tanrı ile ya da tanrılarla 

ilişkilerimizdeki adalettir (Weber, 1995: 64). Sitede, bütün bu erdemlerin ortaya 

çıkabilmesi ve ideal site düzeninin kurulabilmesi için, düzenleyici bir aklın 

faaliyetine ihtiyaç vardır. Bu akıl, filozof kraldan başkası değildir.   
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5. 3. 4. Filozof Kral ve Aklın Sitedeki Hükümranlığı   

 

Platon’un düzen anlayışının, parçaların uyumlu bütünü anlayışına dayandığı 

ve bu parçalardan birinin, akıl olduğu belirtildi. Doğal durum, diğer unsurların, aklın 

egemenliğine girmesidir. Mevcut devlet düzenlerinde filozoflar kral, ya da krallar 

filozof olmadıkça (Devlet, 499b). böylece aynı insanda “devlet gücü ile akıl gücü 

birleşmedikçe”95 kesin bir yasayla herkese yalnız kendi yapacağı iş verilmedikçe, 

ideal site düzeni ortaya çıkmayacaktır (Devlet, 473d). Filozofun yöneticiliği, sitede 

aklı güçle birleştirecektir. “Ya filozoflar kral, ya krallar filozof olmalıdır” sözü, “ya 

güçlüler akıllı olmalı, ya da akıllılar güçlü olmalıdır” şeklinde yorumlanabilir. 

Böylece filozof kralın idaresi, Yunan düzen anlayışında eski bir sorun olan gücün 

adalet ve akılla uzlaştırılması sorununa bir çözüm önermektedir. Bu durumu açık 

kılmak için, Yasalar’da geçen, yöneten yönetilen eşleştirmelerine bakmak gerekir. 

Burada yedi farklı yöneten-yönetilen eşleştirmesi verilir; 1. Ana babanın çocuklarını 

yönetmesi. 2. Soyluların soylu olmayanları yönetmesi. 3. Yaşlıların gençleri 

yönetmesi. 4. Efendilerin köleleri yönetmesi. 5. Güçlünün zayıfı yönetmesi. 6. 

Bilgenin bilgisizi yönetmesi. 7. Kura çekilmesi ve kazananın kaybedeni yönetmesi 

(Yasalar, 690a-c). Platon, bunlardan beşincisini ele alırken, Pindaros’un ünlü; “yasa 

yeryüzünü, insanları ve tanrıları yönetir” dizesine gönderme yapmış ve bu türden bir 

yönetimin, doğada en sık rastlanan yönetim olduğunu savunmuştur. Ama Platon’a 

göre doğal olan yönetim, güçlünün güçsüzü yönetmesi değil, bilgenin bilgisizi 

yönetmesi, yani aklın hükümran olmasıdır. Çünkü yasanın zorla değil, ikna yoluyla, 

gönülden boyun eğenleri yönetmesi asıl doğaya uygun olan yönetimdir (Yasalar, 

690c). Platon, aklın idaresini, iyiliğin ve doğruluğun yegane şartı olarak görmüştür; 

“en iyi insan, en doğru insandır. Bu adam da, içinde en fazla krallık olan, kendi 

kendisini en fazla dizginleyen insandır” (Devlet, 580c). İçinde en fazla krallık olan 

kişi, en akıllı kişidir. Akıl ne denli hükmedici olursa, doğasına o denli uygun 

davranmış olur. Böylece en akıllı kişi, doğasını en çok gerçekleştiren kişidir ve akıl 

                                                 
95 Yasalar’daki şu ifadeyle karşılaştırılabilir; “Bir insanda en büyük güç akıl ve ölçülülükle birleştiği 
zaman en iyi devlet düzeni ve en iyi yasaların oluşumu gerçekleşir” (Yasalar, 712a).  
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en çok onda hükmedicidir.96 Aynısı site için de geçerlidir ve ideal site düzeni, aklın 

en çok hükmettiği sitedir. Akıl yönetici olmazsa, doğasına uygun davranmamış olur. 

Devlet’te, filozof olduğu halde yönetici olmayan kişinin durumu anlatılırken, biçimi 

değiştirilmiş acayip canlı formlarına göndermede bulunulması anlamlıdır; “en akıllı 

insanları devletler o kadar kötü kullanıyorlar ki, böyle bir insanın ne hale düştüğünü 

anlatabilmem için ressamların, cinsleri birbirine karıştırıp, yarı geyik, yarı teke, 

birtakım acayip varlıklar çizmesi gibi, benim de kırk dereden su getirmem gerekiyor 

(Devlet, 488a).97 Aynı durum, yöneticileri filozoflardan ya da bilgelerden oluşmayan 

siteler için de geçerlidir. Aklın idaresinde olmayan sitelerin bir düzene sahip 

olduklarından ve hatta bir devlet olduklarından bile söz edilemez. Çünkü düzen, 

şeylerin doğal durumlarında olmalarıdır ve doğasından sapan, düzensizdir. Devlet 

Adamı’nda şu ifade geçer; az sayıda bilge, devleti bilgi ve doğrulukla korudukça, 

kendileri de elden geldiği kadar iyi kaldıkça, bu yönetim biricik doğru yönetim olur. 

Öteki türlü yönetimler sadece taklittirler. Yasaları iyi olanlar iyi, kötü olanlar kötü 

taklit edenlerdir, o kadar (Devlet Adamı, 293e). Devlet’teki şu ifade, bu fikri özetler; 

“kurduğumuz devletten başkasına devlet denmez” (Devlet, 412e).  

Aklın hükmetmediği site doğaya aykırıdır.98 Platon, aklın idaresindeki site 

düzeninde, her sınıfın kendine has, gerçek hazları elde edip mutlu olacağını savunur. 

Aklın idare etmediği sitede, cesaret, ölçülülük gibi erdemler bile insanların felaketine 

yol açabilir99 (Devlet, 491b). Aklın idaresindeki sitede, diğer unsurlar doğalarına 

                                                 
96 Platon’da akıl, asla kaba güçle yönetmez; daima ikna yoluna gider. Timaios’taki Demiourgos, kolay 
işlenemeyen maddenin direncini ikna yoluyla aşar. Yasalar’da, yasanın ikna edici açıklamalar 
içermesi şart koşulur. Ruhta akıl parçası, aşağı parçayı ancak, asil arzuların temsilcisi olan yüreklilik 
kısmının yardımıyla dizginler (Armstrong, 1957: 54). Platon, kavrayış gücüne sahip olan ama 
kavradıklarını akıl yürüterek kanıtlayamayan kişilerin site yöneticisi olamayacaklarını bildirir 
(Yasalar, 966b). Bu vasfa sahip olanlarda, yurttaşı hakikatlere ikna edecek bir meziyet bulunmalıdır; 
“Gerçek bekçi olacakların yani düzenin devamlılığını sağlayacak olanların, gerçek yasalardaki 
hakikati bilmeleri, konuşmalarında bunu açıklayabilmeleri... gerekir” (Yasalar, 966b-c).  
97 Şu bölümle karşılaştırılabilir; “filozofa göre devlet şekli yok bugün. Bu yüzden de filozof bozuluyor, 
kötü yola gidiyor. Yeni bir toprağa atılan yabancı bir tohum nasıl soysuzlaşırsa, bugünkü şartlar 
içinde filozofun tabiatı da olduğu gibi kalamaz, doğası değişiverir” (Devlet, 497b).  
98Yasalar’da, her şey aklın kontrolünde olduğunda düzenin güvenceye alınmış olacağı savunulur; tıpkı 
canlıdaki ruh ve kafanın kusursuz olması durumunda canlının güvende olması gibi. Ruhta öteki 
yetilerin yanı sıra akıl, kafada öteki yetilerin yanı sıra görme ve işitme olduğu zaman; akıl bu 
duyumlarla birleşip bütün oluşturduğunda düzenin güvenliği sağlanmış olur (Yasalar, 961d-e).  
99 Platon’un bu düşünceyi ifade ederken başvurduğu benzetme, aradığı düzenin, doğaya uygun bir 
düzen olduğu düşüncesini kuvvetlendirir. Aklın yönetici olmadığı sitede her şey kötü ve zararlıdır; 
“Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü  ne kadar büyük olursa, kendine 
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özgü hazları ve mutlulukları elde edebileceklerdir (Devlet, 586e). Aklın 

hükümranlığıyla düzen arasındaki ilişki şu cümlede özetlenmiştir; “akıldan en çok 

ayrılan, düzenden de o ölçüde ayrılmıştır” (Devlet, 587a-b).  Evrende Demiourgos, 

insan ruhunda akıllı parça (to logistikon) neyse, sitede de filozof odur ve tanrısal aklı 

temsil eder. Platon’un anlayışında devleti yönetmek, ayakkabı yapmak gibi özel bir 

maharettir (Ebenstein, 1996: 20-21). İnsanları idare etmek, bilgi grupları arasındaki 

en zor, en büyük bilgidir ve on bin kişilik bir sitede elli insanda bile bulunmaz 

(Devlet Adamı, 292e). Gerçek site düzeninde, yönetim az sayıda insanın elinde 

bulunmalıdır100 (Devlet Adamı, 293a).  

Ama Platoncu düzende aklın, düzeni açıklamaya tek başına yeterli olmadığı 

ifade edilmişti. Bu durum, filozof kral için de geçerlidir. Yönetici, halk üzerindeki 

egemenliğini sadece üstün kişiliği ve akıl gücüyle değil, idealarla kurduğu biricik, 

kişisel tecrübe yardımıyla sağlar. Devlet’te, yasa koyucuların, düzeni kurmadan önce, 

ressamın resim yapmadan önce tuvali temizlemesi gibi siteyi temizledikleri, sonra 

durmadan bir modele bakarak eserlerini tamamlamaya çalıştıkları aktarılır. Bir 

yandan doğruluğun, güzelliğin, ölçünün özüne, diğer yandan, bunlardan insanlar için 

çıkardıkları taslağa bakarlar. İnsan renklerini, sanatlarına göre birbirine karıştırırlar 

(Devlet, 501a-c). Benzetmedeki model, idealardır. Filozofun siteyi düzenleme 

faaliyeti, Timaios’taki Demiourgos’un düzenleyici faaliyetini çağrıştırır. Aklın, ya da 

filozofun, siteyi düzenlerken aşkın bir modele bağlı olması, site düzeninin dayandığı 

nihai ilkelerin akıldan bağımsız, kozmik ve tanrısal olduklarını gösterir. Bunların 

başında İyi ideası gelir. Yöneticinin başlıca vasfı doğruya bağlılıktır, görünüşte var 

olana değil gerçek varlığa erişmektir, özleri kavramaya yarayan yanıyla her şeyin o 

yanla bir olan özünü aramaktır. Gerçek varlığa böylece yaklaşınca onunla birleşir, öz 

düşünceyi ve doğruyu meydana getirir (Devlet, 490a-b). Filozof, İyi ideasıyla olan bu 

teması sebebiyle halkı yönetme hakkına sahiptir.  

Kimi yorumcular, filozofun İyi ile kurduğu teması sezgisel temelde ele almış, 

Platoncu site düzeninin son tahlilde gizemli bir görünüm sergilediğini, sağduyu ve 

                                                                                                                                          
uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye 
zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur” (Devlet, 491d).   
100 Platon, yönetimi az sayıda insana verdiği için, seçkinlerin yönetimini savunan bir düşünür olarak 
görülebilir. Bu türden bir itham karşısında, en azından Devlet’teki şu bölümü aktarmak gerekir; 
“Devlet seçkin yurttaşlar yetiştirmeye çalışıyorsa, bu, onların keyiflerince yaşayıp, dilediklerini 
yapmaları için değil, devlet düzenini sağlamlaştırmaya yardımcı olmaları içindir” (Devlet, 520a).   
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tecrübenin dışında olduğun iddia etmişlerdir (Ebenstein, 1996: 23). İyi ideasının 

gizemci öğretilere has bir örtüklük taşıdığı ortadaysa da, Platon, eserlerinin kimi 

yerlerinde filozof yöneticinin İyi ile kurduğu teması tarif etmiştir; varlığın seyrine 

dalan insan, gözlerini şunun bunun davranışına çevirmeye, onlarla dalaşmaya, onlara 

hınç duymaya, acı sözler söylemeye vakit bulamaz. Seyrettiği düzenli varlıkların 

birbirine zarar vermeden aklın kanunlarına uyduklarını görür, elinden geldiğince 

onlar gibi olmaya çalışır. Tanrısal ve düzenli varlığın yanında yaşayan filozof, bir 

insanın olabileceği denli düzenli olur ve yalnız kendini düzenlemekle kalmaz, 

yukarıda gördüğü değerleri insanların iç ve dış düzenlerine de geçirmek ister (Devlet, 

500c-501a). Filozofun düzenleyiciliğinin esası, tanrısal idealar düzenini mümkün 

olduğunca site düzenine uyarlamaktır. Filozof güzelin, doğrunun ve iyinin kendisini 

gördüğü için, karşısına çıkan her yansının aslını bilir ve kurduğu site düzeni gerçek 

bir varlık olur, mevcut devletlerin çoğunda olduğu gibi rüya değil101 (Devlet, 520c).  

 Filozofun İyi ideasıyla kurduğu ilişki, aynı zamanda bütünle, evren düzeniyle 

kurulan temastır. Platon, Devlet’te, filozof kralın bilgisinin, bütünlüğün bilgisi 

olduğunu vurgular; filozof, varlığı bütünüyle sever (Devlet, 485b), bilgeliğin 

bütününü ister (475b), Tanrı ve insan işlerini bütünlüğü içinde kavramaya çalışır 

(486a). Filozof, varlığın tamlığının bilgisine varabilmelidir (486d). İdeaları 

birbirleriyle ilişkileri içinde bütünlüklü biçimde kavrayabilme yetisi, bir yandan site 

düzenini evren düzeninin bütünüyle uyumlu kılarken, diğer yandan sitedeki her 

unsurun yerli yerine oturtulabilmesi için filozofa gerekli bilgi altyapısını sağlar. 

Yönetici, bu bilgiyi, diyalektik adı verilen ve bir önceki bölümde düşünme ve 

konuşmanın düzeni bağlamında ele alınan yöntemle edinir (Devlet, 534b).  Eğitimin 

en yüksek amacı iyidir ve bunun bilgisi, diyalektik metodu kavrayabilen yönetici 

sınıfın harcıdır. İyi, böylece en yüksek bilimin konusu olur ve bu bilgi, aynı zamanda 

sitede düzene ve erdeme dair ne varsa hepsini bütünleyen en yüksek ilkedir (Devlet, 

505a). Doğrunun, adilin bekçiliğini yapmak, bunların iyiyle olan ilgisi bilinmedikçe 

boştur. Bu bilgiyi edinmeyen bekçi doğrunun, adilin ne olduğunu biliyorum diyemez. 

                                                 
101Yasalar’da, ideal yöneticinin, ideaların bilgisini edinmenin yanı sıra, insanların ruh yapılarını ve 
huylarını da anlaması gerektiği söylenir. Siyaset bundan ibarettir (Yasalar, 650b).   
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Bu yüzden, kurulan devletin eksiksiz olması için, bu bilgiye eren en azından bir 

yönetici bulunması gerekir (Devlet, 506a-b); işte filozof kral budur.102    

Devlet’te, Platon aklın idaresine tam manasıyla güvenmiştir. Ama Devlet 

Adamı ve Yasalar’da bu güvenin, gerçekçi bir tutumla aşılandığı görülür. Devlet’te 

akıl tanrısal bir yapı olarak görülmüştür; “düşünme gücü diğer her tür yetiden 

ayrılır. Onda tanrısal bir şeyler vardır” (Devlet, 518d-e). Ama sonraki eserlerde dini 

uygulamalar ve tanrılara ilişkin bilgilenme ağırlık kazanmıştır. Devlet Adamı’nda 

idarecinin dini bir niteliğe sahip olduğu söylenir; örneğin Mısır’da rahip asaletine 

sahip olmayan bir kral, saltanat süremez. Aşağı tabakadan biri zorla krallığa 

yükselmişse, yönetimde tutunabilmek için rahipler sınıfına girmek zorundadır. 

Helenlerde de yüksek din hizmetlerinin en önemlilerini görmek işi, en yüksek devlet 

adamlarına emanet edilmiştir (Devlet Adamı, 290d-e). Yasalar’da ideal yöneticide 

bulunması gereken vasıflar sıralanırken, tanrıların varlığına ilişkin açık deliller 

getirme şartı öne sürülür; yöneticiler tanrıların varlığına ilişkin her türlü kanıt 

getirebilmelidir. Tanrıların varlığını kanıtlayan iki delil vardır; ruh ve evrene düzen 

veren aklın yönettiği gök cisimlerinin düzenli hareketleri. Bunları dikkatli biçimde 

inceleyen kimse tanrıtanımaz olmaz. Bunlar, olayların zorunluluk sonucu değil, iyiyi 

gerçekleştirmeye çalışan bir istençle olup bittiğine inanırlar. Bu iki gerçek 

kavranmadıkça, insan dindar olamaz. Bu yetiyi kazanmayan kişi, siteyi yönetecek 

yeterliğe erişemez (Yasalar, 966d-967e). Böylece Yasalar’da, yöneticiler, aynı 

zamanda dini kimlik taşıyan kişiler olarak betimlenmişlerdir. 

 

 

 

                                                 
102 Ama Platon, Yasalar’da, site düzeninin idaresini tek bir yöneticiye değil, bir yönetim kuruluna 
vermiştir; “sitede devletin amacını saptayacak, bu amaca hangi yasaların ya da insanların iyi ve kötü 
biçimde yol göstereceğini anlayacak bir kuruma ihtiyaç vardır” (Yasalar, 962c), Yöneticilerden 
oluşan bir gece konseyi, bir eğitimden geçirilerek düzenin yasal bekçileri haline getirilmelidirler 
(Yasalar, 968a-b). Bu durum, akla duyulan güvensizlikten ziyade, İyi’nin tam bilgisini edinebilecek 
kadar yetkin bir aklın, nadir bir şey olduğu düşüncesinden doğmuştur; “hiçbir yasa ve hiçbir 
düzenleme bilgiden daha üstün değildir, aklın bir şeye bağlı ya da köle olması doğru değildir, akıl, 
yapısı gereği gerçekten özgürse her şeyi yönetmelidir. Ama bugün hiçbir yerde kesinlikle böyle bir 
akıl yok, olsa olsa kırıntısı var. Bu nedenle, ikincisini, yani yasa ile düzeni seçmek gerekiyor; bunlar 
da genel olana bakar ve onu görürler, her şeye bakmaları olanaksızdır (Yasalar, 875a-d). 
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5. 3. 5. Platon’un Site Düzeni Anlayışında Yasa 

 

Aklın belirleyici olduğu ve her şeye hükmettiği ideal site düzeninde yazılı ya 

da sözlü yasaların rolü nedir? Devlet’te yazılı ya da sözlü yasaların Yasalar’daki 

kadar belirgin bir rolü yoktur. Devlet’teki Gyges’in yüzüğü mitosu, Platon’un aradığı 

doğruluk ya da adalet ilkelerinin, insanın kendi içinde bulunması gerektiğini ortaya 

koyar. Gyges’in yüzüğü, parmağına takanları, yüzüğün taşını içe doğru 

çevirdiklerinde görünmez kılmakta, bu sayede onları diledikleri şeyi yapacak duruma 

getirmektedir (Devlet, 359d). Mitosu ortaya atan Glaukon, insanların bazı toplumsal 

yasalar ve cezai müeyyideler nedeniyle kötülükten uzak durduklarını, bu türden bir 

yüzüğe sahip olan kişiyi kötülük yapmaktan alıkoyacak bir şey olmadığını, fırsatını 

bulanın, daha kârlı olduğu için kötülük yapacağını savunmaktadır (Devlet, 360c-d). 

Bu mitos, doğruluk yasası kişinin içinde olmadığı takdirde toplum yasalarından 

gizlenebilen her insanın kötülük yapmaya yöneleceğini ortaya koyar. Site yasaları ne 

denli iyi düzenlenmiş olurlarsa olsunlar, yasa duygusu insanın içinde belirmediği 

sürece ideal site düzeni tesis edilemez. Bu yüzden Devlet’te ortaya konan site düzeni, 

bireysel ahlaka ve ruhun düzenine dayandırılmıştır. Toplumu iyi edeceğiz diye 

sürekli yasa koyup duranların durumu Hydra’nın bin bir başından birini kesip, yerine 

iki baş çıktığını görenlerin durumuna benzetilmiştir. Gerçek yasa yapıcı böyle 

yasalarla vakit kaybetmez. Düzenlemek istediği site iyiyse yasaları değiştirmeye 

lüzum yoktur, kötüyse koyacağı yasaların çoğunu kim olsa koyacaktır; birçok yasa 

da toplumsal hayatın düzeninden kendiliğinden çıkar (Devlet, 426e-427a).   

Yine de Platon, Devlet’te yasalara, özellikle cezai müeyyidelere önemli bir 

işlev yüklemiştir; doğal durumundaki ruhun düzenli ve iyi olduğu, kötülüğün ise 

doğal durumdan sapma, yani düzensizlik ve hastalık olduğu ifade edilmişti. Platon, 

bu anlayışı Devlet’te bir benzetmeyle pekiştirmiştir. Burada ruhun doğruluğu ve 

eğriliği, bedenin hastalığı ve sağlığına benzetilir. Sağlık, bedendeki organların 

doğaya uygun bir düzende olması, hastalıksa bu organların doğaya aykırı 

düzenlenmiş olmalarıdır. İyilik, ruhun sağlığı, kötülükse hastalığıdır (Devlet, 444c-e, 

571d-e). İyiyle kötü her şeyde görülür; gözde çapak, bedende hastalık, buğdayda 

karamuk, demirde pas, ağaçta çürük. Kötülük bir varlığa musallat olunca, onu bozar, 
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çürütür. Kötülük, doğanın nesnelere kattığı bir illettir ve bu illet insan ruhunda 

eğrilik, ölçüsüzlük, bilgisizlik olarak tezahür eder (609a-610a). 

 Bu durum site için de geçerlidir. Site düzeninde doğa dışı isteklere yer 

yoktur, çünkü ruhun doğasına uymazlar ve hastalıktırlar. (572c). Suç, doğadan 

sapmadır, hastalıktır. Platon, yöneticileri sık sık hekimlerle kıyaslamıştır (Devlet, 

408e-409a, 438e). Doğruyu bulmak konusunda insanın öz kabiliyetlerine 

güvenmeyip sürekli daha iyi yasalar arayan yöneticiler, hastalık hastası olup sıhhat 

bulmak için sürekli doktor kapısı aşındıran kişilere benzetilir (Devlet, 425e-426a). 

Filozofların yönetime talip olmayacakları, hastanın hekimi bulması gibi, yurttaşların 

yönetim için felsefecilere başvurmaları gerektiği söylenir (Devlet, 489c). Hekimlikle 

çobanlık arasında paralellik kurulur (Devlet, 342c-d) ve çobanın koyunlarını, site 

yöneticisininse yönettiği kişilerin yararını gözettiği savunulur103 (Devlet, 346e).  

Bu karşılaştırmalar, yasaların, ruhu iyileştirici bir tarafları olduğu gerçeğiyle 

anlam kazanırlar. Cezanın amacı, ruhtaki sapmayı giderip onu doğal durumuna 

döndürmektir. Suç cezasını görmezse, suçlu bu işten karlı çıkmaz; daha da kötüleşir 

(Devlet, 591a) ve kötü olmak, insan için en büyük cezadır (Yasalar, 728c). Kötülük 

işleyen cezasını görürse içindeki hayvan yumuşar; iyi yanları baskıdan kurtulur;  

varlığı yeniden düzene girer, mutluluğu yeniden elde eder (Devlet, 591b). Bu yüzden 

bilge ve mert insan, göreceği cezaya kızmaz (Devlet, 440c)104 

Devlet’teki bu anlayış, Yasalar’da, yasalar lehine değişmiş, devletin, yazılı 

yasalara göre yönetilmesi gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Bu düşünce Devlet 

Adamı’nda da dile getirilmiş (Devlet Adamı, 301c-302b) ve Yasalar’da belirgin bir 

hal almıştır. Platon, geniş anlamda düşünüldüğünde, aslında mümkün olan en geniş 

yasa anlayışını ortaya koymuştur; yasayı aklın bir ürünü olarak görmüş ve onu 

doğayla özdeşleştirmiştir (Friedlander, 1973: 286). Aklın, siteyi idare ederken ya da 

düzenlerken gözettiği yasalar, evrende ya da doğada hüküm süren yasalardan 

farksızdır ve bunların tümü aynı kaynaktan gelirler. Ama Yasalar’da, bu geniş yasa 

anlayışı, yöneticilerin akıl yürütmeler, deneyimler ve gözlemler vasıtasıyla 

                                                 
103 Hekimlikle site yöneticisi arasında kurulan parallelik sadece Devlet’teki bu bölümlerle sınırlı 
değildir. Devlet Adamı’nda, hekimlerin de yöneticiler gibi, insanı daha iyi kılmayı amaçladıkları 
söylenir (Devlet Adamı, 293b-c). Yasalar’ın birçok yerinde de komutanlar, yöneticiler ya da yasa 
yapıcılar, yine hekimlerle kıyaslanır (Yasalar, 628d, 962a, 963a). 
104 Krş;“yasaya göre verilmiş hiçbir cezanın amacı zarar vermek değildir ama iki sonuçtan birini 
verir; cezasını çeken ya daha iyi olur ya da daha az kötü” (Yasalar, 843a).  
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oluşturdukları dar ve gerçekçi bir yasa anlayışına dönüşmüştür. Yasalar’da da, 

yasaların erdemin bütününü, en yüksek erdem olan adaleti gözetmesi gerektiği 

savunulur105 (Yasalar, 630c). Örneğin Girit yasaları doğru yasalardır, çünkü bütün iyi 

şeyleri sağlayıp insanları mutlu kılarlar. İyi şeyler ise iki türlüdür; insani iyiler, 

tanrısal iyiler. Birinciler, tanrısal olanlara bağlıdır ve bir site tanrısal iyileri elde 

ettiğinde ötekileri de zaten elde etmiş olur. İnsani iyilerin ilki sağlık, ikincisi 

güzellik, üçüncüsü güç, dördüncüsü sağduyulu zenginliktir. Tanrısal iyiler ise 

sırasıyla aklıbaşındalık (phronesis), akılla birlikte giden ölçülülük (sophrosyne), bu 

ikisinin cesaretle bir araya gelmesinden oluşan adalet (dikaiosyne) ve cesarettir 

(andreia). Yasa yapıcının amacı, insanı bu iyilere vardıracak yaptırımlar 

düzenlemektir ve bunu yaparken insani iyileri tanrısal iyilere bakarak, tanrısal iyileri 

ise kılavuz akla bakarak düzenler (Yasalar, 631b-d). Bu anlayış, Devlet’teki ile 

örtüşür. Ama yasanın akılla ilişkisi konusunda Yasalar, farklı bir tutumu sergiler. 

Devlet Adamı’nda Platon, gücün yasalara değil, bilgili bir krala verilmesinin en iyisi 

olacağını savunmuştur.106 Çünkü yasa, en faydalı emirleri verecek şekilde herkes için 

en iyi, en doğru olanı aynı zamanda asla kavrayamaz. İnsanın çeşitli işleri arasındaki 

farklılıklar ve insani işlerin değişkenliği herhangi bir insani konu üzerine değişmez 

yasalar koymayı güçleştirir. Her zaman için mutlak olanın, hiçbir zaman mutlak 

olmayana uyması mümkün değildir (Devlet Adamı, 294a-294c). Bu nedenle yasa 

koyucu, her duruma uyan yasalar değil, hallerin ve kişilerin çokluğuna yönelik 

yasalar koyar (295a-b). Bu anlayış, Yasalar’da da sürdürülmüştür. Burada doğru 

işleyen bir aklın, yasayla kayıtlı olmadan hür biçimde işlemesi gerektiği savunulur 

(Yasalar, 875a). Ama bu türden bir akıl nadir bir şeydir. Bu yüzden yasaya dayalı 

düzeni seçmek gerekir (Yasalar, 875a-d). Böylece Platon, sitenin kurtuluş ve 

yıkılışının yasalara uymakla ilgili olduğunu, yasalara en çok uyan kişinin, tanrının en 

büyük hizmetkarı sayılacağını savunmuştur. Devlette yasa güçsüzse ve çiğneniyorsa, 

yıkılış yakındır. Ama yasa, yöneticilerin üstündeyse ve yöneticiler onun kölesiyse 

devlet kurtulur ve tanrıların kentlere verdiği en yüksek nimetlere kavuşur (Yasalar, 

716c-d).  

                                                 
105 Platon, eserin bir yerinde, yasada somutlaşmaya çalışan akıldan söz eder (Yasalar, 836a).  Bir 
başka yerde ise, neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar veren akıl yürütmenin (logismos), bir sitenin 
ortak kararı haline gelmesi durumunu yasa olarak tanımlar (Yasalar, 644d). 
106 Burada, Pindaros’un; “yasa her şeyin kraliçesidir” dizesine bir gönderme vardır.  
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Yine de Platon, sitenin yasaları ne denli iyi düzenlenmiş olursa olsun, bunun 

site düzeninin kurulup korunmasına yetmeyeceğini görmüştür. Afetler, savaşlar, 

salgınlar ve yoksulluk, bazen tüm öngörülerin ötesinde sonuçlar doğurabilir. Böylece 

insan hiçbir şeyi düzenlemez, insanla ilgili tüm işler kadere107 ve Tanrı’nın işlerine 

bağlıdır. Ama fırtına sırasında kaptanın usta olması olmamasından yeğdir. Bu yüzden 

sitede bulunması gereken  tüm koşullar yerine gelse de, mutluluk için diğer şeylerin 

yanı sıra gerçek bir yasa koyucu da mutlaka bulunmalıdır (Yasalar, 709a-c). O halde 

yasa yapıcı ve koyduğu yasalar, site düzeninin durumunu ve geleceğini tayinde, şu 

üç belirleyici unsurun yanı sıra belirleyicidir; hadiselerin seyri, tanrılar108 ve yazgı.    

   

5. 3. 6.  Site Düzeninde Eğitimin Önemi 

  

Platon, tasarladığı ideal site düzeninin tesis edilebilmesi için iyi yaradılışlı ve 

doğuştan bilge yurttaşların yeterli olmadığını, bunların aynı zamanda bir eğitimden 

geçirilmeleri gerektiğini düşünmüştür. İyi yaradılışta bir insan, gereğinden başka 

türlü eğitildiğinde orta yaradılışta bir insandan çok daha kötü olabilir (Devlet, 491b). 

Bu yüzden Platon’un devleti, büyük bir eğitim kurumudur ve gözettiği amaç, daima 

yurttaşların eğitimidir; “insanları yetiştiren devlettir” (politeia gar trope antrophon 

estin) (Meneksenos, 238c). Sitedeki tüm yasa ve düzenlemeler, bu eğitimin bir 

parçasıdır. Sitenin büyük eğitim kurumu olarak düşünülmesi, Yunan dünyasına 

yabancı bir durum değildi. Platon bu konuda, “site insanı eğitir” (polis andra 

didaskhei) diyen Simonides’in ardılı sayılır (Jaeger, 1944: 356). Platoncu sitede tüm 

düzenlemeler, yurttaşı iyiliğe, doğruluğa, mutluluğa sevk eden bir eğitim 

sistematiğinin parçasıdır ve amaçtan saptıran her durum cezai müeyyidelere konu 

                                                 
107 Platon, Yasalar’da, Moira anlayışına bazı göndermeler yapmıştır; kurulacak site düzeninin 
bozulmazlığını güven altına almakla yükümlü kılınan gece konseyinin bu işlevi, üç Moira’nın 
sonuncusu olan Atropos’un (diğer ikisi Lakhesis ve Klotho), yazgıya geri dönülmez gücünü sağlayan 
işleviyle kıyaslanır (Yasalar, 960d). Tanrısal yasayı çiğneyenlerin peşinde, hep cezalandıran adaletin 
olduğu söylenir (Yasalar, 716a). Bu alıntıların ilkinde gece konseyine, sitenin yazgısını belirlemekte 
belli bir işlev yükleniyor gibidir. İkincisinde, yasaları çiğneyenlerin peşinde öç için dolaşan 
Erinysler’e gönderme yapıldığı ve adalete, bir tür Erinyslik işlevi yüklendiği anlaşılmaktadır.   
108 Ama Yasalar’da olsun Devlet’te olsun, yasa hiçbir zaman tanrıdan büsbütün ayrı düşünülmemiştir; 
Devlet’te, dua, adak, kurban gibi konularda ilk yasaları Apollon’un koyduğu söylenir (Devlet, 427c) 
ve Yasalar’da Tanrıdan yasa yapıcı olarak söz edilir (Yasalar, 624a).  
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edilmiştir. İnsan hayatıyla ilgili her tür faaliyet düzenin devamlılığını gözeten bir 

eğitim vasıtası olarak görülmüştür. Bu durum, çocuk oyunlarına dahi yansımıştır. 

Çocuklar oyun kurallarına uyarlarsa düzen sevgisi içlerine işler (Devlet, 425a). 

Kısacası Platon, gençlerin ve yetişkinlerin eğitim ve öğretime tabi tutulması için 

gelişkin bir sistem öneren ilk kişi olmuştur (Ebenstein, 1996: 17).  

Platon’un, eğitimi neden bu kadar önemsediği, çalışmanın buraya kadarki 

bölümlerinden dolaylı olarak çıkarılabilir. Platon, insanı, insan ideasının kopyası, 

ondan pay alan, ona katılan bir canlı olarak görmüş, insan ruhunun ideaya en çok 

benzeyen (suggenes) yapı olduğunu savunmuştur. Bu nedenle, insanın, ideanın 

bilgisini kısmen de olsa edinebileceğine ve bu bilginin ona düzen kazandıracağına, 

onu ölçülü, bilge, cesur, adil, doğru, iyi ve mutlu kılacağına inanmıştır. Platon, 

erdemin bilgisinin insan doğasında bulunduğuna, bunun eğitimle açığa çıkarılacağına 

inanmıştır. Her işte, önemli olan başlangıçtır (Devlet, 377a) ve doğru başlangıç 

eğitimdir109 (Devlet, 425c). Eğitim büyük ve her şeye yeten kuraldır (Devlet, 423e), 

düzenin başladığı yerdir. İyi eğitim, sonunda zorunlulukla düzene vardırır, çünkü bir 

şey iyi başlarsa, iyi gider ve her şey sonunda kendisinin sonu gücüne varır (Devlet, 

425c). Doğru eğitimin varış noktası, eşyanın nihai ereği olan adaletin gerçekleşmesi, 

yani adil site düzenidir. Doğru eğitim almış kişiler kesinlikle iyi insanlar olurlar 

(Yasalar, 644b), yurttaşların kafası iyi eğitimle aydınlanmışsa bütün sorunları 

çözerler (Devlet, 423e).  

Eğitimin, düzene başlangıç olmaklığına ilişkin en önemli benzetme, işe 

eğitimle başlayan bir sitenin sudaki halkalar gibi düzenle genişleyeceğinin 

bildirildiği bölümdür (Devlet, 424a). Sonraki halkalar, zorunlu bir doğa yasasıyla ilk 

halkadan düzenle genişlediği gibi, doğru eğitilmiş yurttaş da, sitenin diğer unsurlarını 

bir düzen sarmalının içine çekecektir. Bu benzetme, Platon’un düzen anlayışında 

eğitimin rolünü kavramak bakımından önemlidir. Platon’a göre görünür doğadaki 

şeyler, idealarını mümkün olduğunca doğal biçimde, dolaysızca gerçekleştirirler ve 

mümkün olan en iyi ölçüde bunu başarırlar. Bir ağaçtan, ideasını daha yetkin 

biçimde gerçekleştirmesini beklemek abestir. O, yapabileceği en iyi biçimde ideasını 

                                                 
109 Eğitimin doğru başlangıç olduğu fikri Lakhes ve Euthyphron gibi, görece erken tarihlerde yazılmış 
eserlerde da açıkça ortadadır (Lakhes, 179a; Euthyphron, 2d). 
 



 198 

zaten gerçekleştirmiştir. Elbette ideasını tam olarak gerçekleştirip tam bir ağaç 

olamamaktadır ama bunu, yapısının elverdiği en iyi biçimde gerçekleştirdiği 

kuşkusuzdur. Ama bireyde ve toplumda idea, yani düzen, doğadaki gibi daima 

mümkün olan en yetkin biçimde gerçekleşmez. İnsani düzenler, burada doğadan 

farklılaşırlar. Platon, düzenin doğada dolaysızca ve mümkün olan en yetkin tarzda 

gerçekleşmesine hayranlık duymuştur. Platoncu düzende eğitimin rolü, tam bu 

noktada açığa çıkar. İnsani yapılarda düzen kendiliğinden değil, sıkı bir eğitimle 

gerçekleşir. Eğitim doğadaki dolaysızlığın yerini tutar. Bu yüzden Platon, eğitimle 

ilgili bahislerde daima doğaya gönderme yapmış, kök boyanın yüne işlemesi gibi, 

eğitimin de insanın içine işlemesinden söz etmiştir (Devlet, 429d-430a).  

Peki yurttaş nasıl doğru biçimde eğitilir? Eğitimin amacı, genel anlamıyla 

şöyle özetlenir; “en iyi yanımızı kullanıp, çocuklarımızın en kötü yanlarını 

geliştiriyor, içlerine bize benzer bir bekçi, bir baş yerleştirdikten sonra onları serbest 

bırakıyoruz” (Devlet, 590e). O halde eğitim, her yurttaşı bir bekçiye, kötü yanlarını 

dizginleyecek bir başa, doğru işleyen bir akla sahip kılmaktır. Platon’da akıl, bütün 

insani düzenlerin nedenidir ve eğitimin amacı, düzenin sağlanması için, insanda aklın 

doğru işlemesini sağlamaktır. Doğadaki düzenle site düzeni arasındaki fark 

buradadır. Doğadaki düzen tanrısal aklın, sitedeki düzen insani aklın ürünüdür. 

Platon, yurttaşın akli eğitimini idealarla, özellikle iyi ideasıyla ilişkili biçimde ele 

almıştır. Her ruhta bir öğrenme gücü ve bu işe yarayan bir yeti vardır. Gözün 

karanlıktan aydınlığa çevrilmesi için nasıl bütün bedenin birden dönmesi lazımsa, bu 

yeti de geçici şeylere sırtını dönüp varlığa, varlığın en ışıklı yönüne, “iyi” denen 

yönüne çevrilmelidir; eğitimin amacı budur (Devlet, 518c-519b).  

Nasıl eğitim site düzeni için doğru başlangıçsa, eğitimde de her şey müzikle 

başlar; “eğitim önce müzikle başlar” (Devlet, 376e). Platon, müziği düzenle sıkı 

biçimde ilişkilendirmiş ve müzik eğitiminin amacını, aklı ve ruhu ölçülü ve düzenli 

kılmak şeklinde ifade etmiştir. Müzik eğitimi, düzeni ve yasayı kişinin doğal özelliği 

haline getirmeyi amaçlar. Çünkü hiçbir şey insanın içine ritim ve düzen kadar 

işlemez (Devlet, 401d-e) ve ruhu müzikle doğru biçimde eğitilen yurttaş, boyanın 

yüne işlemesi gibi, yasa ve düzen duygusuyla bütünleşir (Devlet, 429d-430a). Bu 

nedenle müzik, akılla, düzenle, ölçüyle sıkı biçimde ilişkilendirilmiştir. En iyi bekçi; 
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müzikle birleşen akıldır (Devlet, 549b). Müziğin akılla birleştirilmesine duyulan 

özlem, aklın ölçülülükle uzlaştırılmasına duyulan özlemin yansıması gibidir.  

Müzik, site düzeninin teminatıdır ve site bekçilerinin her şeyden önce nöbet 

tutması gereken yer, müzik alanıdır. Çünkü Platon’a göre yasaya saygısızlık müzikle 

başlayıp yavaşça gelenek göreneklere sızar, oradan insani ilişkilere, en son sitenin 

anayasasına geçer (Devlet, 424d). Yasalar’da tragedya, sitedeki yozlaşmanın sebebi 

olarak görülür, müzikteki yozlaşmanın tüm topluma yayıldığı savunulur (Yasalar, 

701b). Bu yüzden Platon, müziği koruma işini önemsemiş, müzikteki herhangi bir 

değişikliğin önüne geçmek için onu dinle kutsamayı dahi önermiştir (Yasalar, 799b). 

Müzikteki kuralsızlığı şiddetle eleştirmiş, gevşek ve bozuk düzen eserlerin, 

insanların iç düzenlerini bozacağını savunmuştur (Devlet, 401d-e, 595b-c, 605b).    

Platon’un müziğe yaptığı vurgu, ondaki Pythagorasçı etkilere dayanır. 

Pythagorasçılar evrende müzikal bir uyum bulunduğunu, müzikteki düzen 

yasalarının, evrendeki düzen yasalarıyla sıkı biçimde ilişkili olduğunu, müzikte, 

insanı evrendeki düzenle uyumlu kılan bir güç olduğunu savunmuşlardır. Müzik ve 

diğer tüm sanatlar, uyumun, ölçünün ve formun güçlü birer tezahürüdürler ve 

uyumdan, ölçüden ya da formdan yoksun bir sanat eseri düşünülemez. Müzikteki her 

nota, bir diğeriyle uyum içindedir ve bütündeki yeri sabittir; tek bir nota yerinden 

oynatıldığında bütündeki uyum bozulur. Platon, müzikteki düzene benzer bir düzenin 

özlemini duymuştur; biricik konumlarını bulmuş, birbirleriyle yer değiştiremeyecek 

şekilde ilişkilendirilmiş parçalardan oluşan bir bütün. Bu yüzden müzikte, Platoncu 

düzenin güçlü bir örneği bulunur; 

 

doğru adamın içinde bir düzen kuruluyor. Bu adam kendi kendini 
yönetiyor, yola sokuyor, kendi kendisinin dostu oluyor. Tıpkı müzikteki 
alçak, yüksek, orta ve bütün ara tonlar gibi. İçindeki üç yanı birbirine 
bağlıyor, çokken tek oluyor, tam bir ölçüye, ahenge varıyor (Devlet, 443e).   
 

Bu anlayış, sadece müzikle sınırlandırılmamıştır. Platon’a göre, müzik 

eğitimine söz sanatları da girmekteydi110 (Devlet, 377a). Devlet, esas itibariyle 

yeryüzünde iyiyi ve doğruyu gerçekleştirmeye çalışan bir eğitim kurumu olduğu için, 

                                                 
110 Yunanca’da Musike sözcüğü, Musaların yönetimi altındaki sanatları, bugünkü anlamda güzel 
sanatların bütününü kapsamaktaydı (bkz. Yardımlı’nın Phaidon’a dipnotu, 1997:42).   
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Platon, bütün sanatlardan, doğru eğitime araç olmaklıkları bakımından yararlanmıştır 

(Weber, 1995: 65). Platon, sanatın ve müziğin eğitimdeki rolünü şöyle ifade etmiştir; 

biçim ya da form çirkinliği, insanın özünün ve sözünün çirkinliğiyle kardeştir. Bu 

nedenle form ile ilişkili bütün sanatlar, ideal form adına denetlenmeli, yurttaşı beden, 

öz ve biçim güzelliğine götürecek sanat ustaları aranmalıdır (Devlet, 401a-b). 

Platon, müzik eğitimine ilişkin bu genel tutumu bazı özel kurallarla 

desteklemiştir; müzik ruhun eğitimidir ve beden eğitiminden bağımsız değildir 

(Devlet, 410a-411a). İdealar yalın oldukları için, eğitimde ve müzikte de sadelik 

esastır, çeşitlilik düzensizliğe, sadelik düzene yol açar111 (404e). Devlet’te her insan 

tek iş göreceği için, katışık anlatma yolları site düzenine uymaz (397d). Platon, 

eserlerinde çeşitli insanların kılıklarına girip onların ağızlarından konuşan şairleri 

eleştirmiştir (393b-394); “kurduğumuz devlet kurulabileceklerin en iyisi. Buna beni 

inandıran en mühim şey, şiir üstüne vardığımız kuraldır. Şiirde benzetmeye dayalı 

her şeyi atmak” (Devlet, 595a). Çünkü benzetme ve taklit, kişinin doğasını, düzenini 

bozar, arzuların ve akıldışı öğelerin ruhta ve sitede baskın olmasına yol açar (595b).  

Tanrıların doğru biçimde anlatılması da eğitimin esaslarından biridir. Platon 

bu konuda iki temel kabul koymuştur. Birincisi; Tanrı’dan ancak iyilik ve mutluluk 

gelir, kötülük, insanın kendi edimlerinin sonucudur. İkincisi, tanrılar asla aldatmaz. 

Bu iki kabule uygun olarak tanrıları suç işleyen, öfkelenen, kahkahalarla gülen 

varlıklar olarak resmeden, ya da ölümü korkunç biçimde anlatan eserler de düzen 

için tehdittirler (Devlet, 379a-383c, 386a-388e). 

Eğitim, henüz ana karnında başlar. Doğan çocuklar özel bir kuruma bırakılır 

(Devlet, 460b). Bundan sonra bireyler masallardan ve beden eğitimi çalışmalarından 

başlayarak, İyi ideasının temaşasına dek yükselen bir eğitimden geçirilirler (Devlet, 

537a-540e). İyi’nin temaşasına ve bilgisine vardıran yüksek bilgi disiplinleri pek az 

kişinin uğraşabileceği disiplinlerdir. Platon, Devlet’te, özgür yurttaşlar için üç bilgi 

alanı olduğunu söyler; hesap ve sayı bilgisi (aritmetik), yüzey ve hacim ölçüm bilgisi 

(geometri) ve yıldızların dönüşünü, hareketlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen 

bilim (astronomi).112 Bu üçü, insanı sürekli değişip duran şeyin deneyim yoluyla 

                                                 
111 Platon’un hangi makamları ve ritimleri doğru eğitim bakımından uygun gördüğü, hangilerini 
görmediği, Devlet’in 398c ve 400e bölümleri arasında ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.   
112 Aynı sıralama, Yasalar’da da tekrarlanır (Yasalar, 817d).  
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edinilen bilgisinden, görünmez olan, yüksek ya da tanrısal varlıklara ve bunlara 

ilişkin yasalara vardıran bilimlerdir. Bu nedenle, ideanın bilgisine bir hazırlık ya da 

geçiş niteliği sergilerler (Devlet, 522a-531a). İdeaların ve özellikle İyi ideasının 

bilgisine eriştirecek olansa, bütün bilgi disiplinlerinin doruğu olarak nitelenen 

diyalektiktir. Eğer insan, duyularının hiçbirine başvurmadan yalnız aklını kullanarak 

her şeyin özüne varmayı ve iyinin özüne varmadıkça durmamayı denerse, görünen 

dünyanın da, kavranan dünyanın da sonuna varır (Devlet, 531a-534e). İyi ile kurulan 

temas, düzen ile kurulan temastır ve bu temas ne kadar güçlü olursa sitede düzen o 

denli gerçekleşir.  

      

5. 3. 7. İdeal Site Düzeninin Bozuluşu   

 

Platon’un düzen anlayışında belirleyici noktalardan biri, aklın, ruhu, evreni ve 

siteyi düzenlerken hep zorunluluğun (ananke) tazyikiyle karşılaştığı kabulüdür. Akıl, 

ruhun, evrenin ve sitenin unsurlarının kusursuz biçimde düzenlenmesini sağlayamaz. 

Yaptığı iş, mümkün olan, şartların ve malzemenin elverdiği en iyi düzeni kurmaktır. 

Çünkü evrendeki irrasyonel unsur olan zorunluluk, aklın düzenleyici faaliyetiyle 

uzlaşsa da, sonuç üzerinde belli bir etkisi olur. Bunun site düzenindeki ilk etkisi 

sitenin kurulduğu çevrede ortaya çıkar. Sitenin kurulacağı bölgenin iklimi ve coğrafi 

konumu, site düzenini belli ölçüde belirler (Armstrong, 1957: 60). Devlet’te, site 

nereye kurulursa kurulsun yine de kendisine yetemeyeceği, başka şehirlerden öte beri 

getirmek zorunda kalacağı savunulur (Devlet, 370e). İnsanların doğalarında da, site 

düzenini yıkıma götürebilecek kimi imkanlar bulunmaktadır. Platon, Yasalar’da, 

hiçbir insanın, sitede yaşamak için insanlara yararlı olan şeyi anlamaya, anlasa da her 

zaman en iyisini yapmaya ve bunu istemeye yaradılıştan yeterli olmadığını söyler. 

Toplum çıkarları bireysel çıkarlardan daha iyi kollanırsa, toplumun da bireyin de 

bundan yarar sağlayacağını anlamak zordur. Biri bunların doğal olarak böyle 

olduğunu anlayıp ilke edinir, siteyi böylece düzenlerse de, bu ilkeye daima bağlı 

kalamaz. Ölümlü yapısı onu hep açgözlülüğe ve kendini düşünmeye iter; zihni 

kararır, sonunda kendini ve siteyi her tür kötülükle doldurur (Yasalar, 875b-c).  
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Platon, filozof doğasına sahip, yaradılıştan iyi bir insanın bile, gerekli eğitimi 

almaması durumunda kendini ve siteyi büyük kötülüklere vardıracağını düşünmüştür. 

Ne kadar iyi yaradılışlı olursa olsun hiçbir yurttaş, sitenin diğer üyelerinin bozucu 

etkilerine karşı kendi yetenekleriyle baş başa bırakılmamalı, mutlaka eğitilmelidir. 

Yoksa meclislerde, tiyatrolarda, mahkemelerde bir araya gelindiğinde övgü ya da 

yergi dalgalarına kapılıp sürüklenir (Devlet, 491d-492c). Bu değerlendirmeler filozof 

doğasına sahip olan, iyiye meyilli bir insanın düzeninin dahi, gerekli şartlar 

oluştuğunda bozulabileceğini ve bu bozulmanın derhal site düzenine yansıyacağını 

gösterir. Aklın hükmü altındaki ideal site bile bu durumdan muaf tutulmamıştır. 

Platon, bozulmanın, site düzeninin unsurları arasındaki bir çatışmadan doğacağını 

düşünmüştür; “Bizim devlet nasıl sarsılacak? Koruyucularımız, yönetenlerimiz 

arasına anlaşmazlık nereden girip onları birbirine düşürecek? kendi devletlerini 

yıkmaya götürecek?” (Devlet, 545d). Platon, bu sorunun yanıtını Musa’ların 

ağzından şöyle aktarmıştır;  

 

Zor bozulur sizin kurduğunuz gibi bir devlet ama her doğan şey 
çürümek zorundadır sonunda; sizin düzen de bozulur, dağılır bir gün. Nasıl 
mı dağılır? Yalnız toprağa kök salan bitkiler değil, toprağın üzerinde 
yaşayanların canlarıyla bedenleri de bir kısır olur, bir verimli. Kısırlıktan 
verimliliğe, verimlilikten kısırlığa geçişler her varlığın gelişme çemberinin 
kapandığı zamanlarda olur. Kimi varlıkların oluş çemberi uzun, kimininki 
kısadır... Gelelim sizin soydan varlıklara: Devleti yürütmek üzere 
yetiştirdiğimiz insanlar ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar, kısırlığın nerede 
bitip verimliliğin nerede başladığını bilemeyecekler. Geçişin hangi anda 
olduğunu fark edemedikleri için, tam getirilemeyecek zamanda çocuklarını 
dünyaya getirecekler (Devlet, 546a-b).   

 

Bu alıntıdan yola çıkılarak, site düzeninin doğadaki çürüme yasalarına tabi 

olduğunu söylemek mümkün müdür? Platon burada site düzenin bozuluşunu, insan 

doğumlarıyla ilgili olan bir evren ya da doğa yasasına dayandırmaktadır. Bu yarı 

kozmik, yarı mistik bozuluş teorisi Platon’un düzen anlayışına uygundur. Platon, 

insan doğasında iyiliğe doğal eğilim olduğunu, bunun eğitimle canlandırılabileceğini, 

doğru eğitimin, zorunlulukla, iyi insanları sonuç vereceğini ve bu iyi insanların doğru 

site düzenini kuracağını savunmuştur. İnsan doğasının özlü biçimde iyi ve erdemli 

olması ve doğru eğitimin ideal site düzenini zorunlulukla sonuç vermesi, herhangi bir 

bozuluş teorisinin doğrudan insan yaradılışıyla ya da doğasıyla ilişkili olmasını 
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gerekli kılmaktadır. Çünkü insan doğasında bir bozulma olmazsa, ideal site 

düzeninde de herhangi bir bozulma meydana gelemez. Platon, ideal düzeni sağlanmış 

bir ruhtaki ve sitedeki bozulmayı eğitimdeki yanlış uygulamalarla ilişkilendirmiş 

olsaydı, bu durum, doğru eğitimin zorunlulukla ideal site düzenini doğuracağı 

kabulüyle çelişirdi. Platon, ideal düzenin bozuluşunu, idarecinin iradesi dışındaki 

kozmik bir yasaya bağlayıp, doğumların doğru zamanlara denk getirilmemesi 

durumunda çarpık insan doğalarının meydana geleceğini, bunun da devleti er geç 

yıkıma sürükleyeceğini söyleyerek, önceki kabulleriyle uyumlu bir bozuluş teorisi 

geliştirmiştir. Site yöneticileri ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, site ne denli ideal 

biçimde kurulmuş olursa olsun, düzenin varlığının devamlılığı, biraz da kozmik 

yasaların yurttaşların talihiyle denk gitmesine bağlıdır. Bu düşünce, Yasalar’da daha 

belirgin bir hal almıştır. Burada site düzeninin, sadece yasaların doğruluğuna ve yasa 

yapıcıların becerilerine bağlı olmadığı, hadiselerin seyriyle, tanrıların işleriyle ve 

kaderle de ilişkili olduğu vurgulanmıştır (Yasalar, 709a-c).  

Ama Platon, düzeni bozan kozmik etkiyi kadere bağlamamış görünmektedir. 

Söz konusu kozmik yasanın rasyonellikten uzak olması, Platon’un düzen anlayışına 

ve bu anlayışta aklın oynadığı role ters olurdu. Bozuluş, tanrı doğuşları için 

mükemmel bir sayıyla belirlenmiş olan bir dönemle ilişkilidir. İnsan doğuşları için, 

her biri üçer çarpan ve dört terimle birbiri ardı sıra giden bazı temel ve ek sayıların 

çarpımları sonucunda ve her çeşit benzeştirme ve ayrılaştırma, artırma ve azalma 

yollarıyla bütünün parçaları arasında rasyonel olarak gösterilebilen bir karşılaştırma 

kuran küçük bir sayı bahis konusudur;  

 

Bu çarpımlara ait dik üçgenin dikey kenarları beş sayıyla birlikte 
alınıp, elde olunacak çarpım üç kere daha kendisiyle çarpıldığında iki uyum 
(harmonia) bulunur. Bunlardan biri, eşit iki sayı çarpımıyla yüz kere yüzün 
çarpımından ibarettir. Diğeriyse, birer çarpanları eşit, diğer çarpanları ayrı 
çarpımların çarpımından, yani beşin rasyonel diyagonal sayısı karesinin bir 
noksanının yüz katının, üçün kübünün yüz katıyla çarpımından ibarettir113. 
İşte iyi ve kötü doğumların sırrı bu geometrik sayıda saklıdır. Tabiatın bu 
kanununu bilmeyen koruyucularımız, kızlarla oğlanları olmayacak 

                                                 
113 Bu matematik ya da geometrik ifadelerin, ayrıntılı biçimde alıntılanmış olmasının sebebi, 
Platon’un, söz konusu doğum yasasını ifade ederken ne kadar özendiğini, söz konusu sayısal ilişkileri 
ne kadar önemsediğini ve ne denli ayrıntılı biçimde aktarmaya çalıştığını göstermektir. İfadelerin uzun 
uzadıya incelenmesi ve yorumlanması hem becerilerimizi hem de konunun amacını aşacaktır.   
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zamanlarda birleştirecekler, doğan çocuklara ne tabiat yar olacak, ne de kader 
(Devlet, 546b-d).  

 

Yukarıdaki alıntıda Pythagorasçı etkiler görülmektedir. Evrendeki sayısal 

ilişkilerin ruh ve site düzeni üzerindeki etkisi, evrendeki ya da doğadaki her şey gibi, 

insani yapıların da, son kertede sayısal ilişkilere dayandığını gösterir. Diğer yandan, 

filozofun akıl yetisi ne denli iyi işliyor olursa olsun, evrendeki bazı sayısal ilişkileri 

kavrayabilmesi mümkün değildir ve bu kavrayışsızlık, bireylerin ve toplumların 

yıkımını kaçınılmaz kılar. Platon’un öne sürdüğü bozuluş teorisi, son kertede yine 

insan aklının bilgisizlik ya da kavrayışsızlık durumuyla ilişkilidir. Bu da, Platoncu 

düzende aklın ne denli belirgin bir rolü olduğunun bir başka göstergesidir.    

 

5. 3. 8. İdealist Düzenden Gerçekçi Düzene Geçiş ve Platoncu  

            Site Düzeninin Diyalektikliği  

 

Platon Devlet’te ortaya koyduğu ideal site düzeni anlayışını, Yasalar’da bir 

ölçüde yumuşatma yoluna gitmiştir. Gerçi site düzeninin dayandığı temel ilkeler 

bakımından Devlet ve Yasalar arasında köklü ayrılıklar bulunduğunu söylemek 

zordur. Devlet’te olduğu gibi Yasalar’da da site, unsurları hiyerarşik ilişki içinde 

olan bir organizma olarak sunulmuş, bireylerin, mutluluklarını ancak sitede 

gerçekleştirebilecekleri savunulmuştur. İki eserde de nihai amaç, akla dayalı, adil bir 

düzen kurmak ve toplumun farklı unsurlarını, herhangi bir değişimi imkansız kılacak 

biçimde bir araya getirip düzenlemektir. Yasalar’da, sitenin denizden uzak bir yere 

kurulmasının önerilmesi ve insanların dış ticaretten ya da seyahatlerden caydırılması 

bu amaca hizmet eder. Yine iki eserde de site düzeninin, evren yasalarına uygun 

biçimde kurulmadığı sürece yaşayamayacağı dile getirilir (Armstrong, 1957: 62). 

Diğer yandan, Yasalar’ın, Devlet’e oranla daha gerçekçi olduğu ve Platon’un, 

Yasalar’ı yazarken, ideal bir siteden çok, uygulanabilir, gerçekçi bir site düzeni 

kurmaya çalıştığı anlaşılmaktadır.  

Her iki eserde de, her konuda ortaklık tesis edebilen yurttaşların oluşturduğu 

site düzeninin en ideal site düzeni olacağı kabul edilmiştir. Ama kadınların ve 

çocukların, hiç değilse asker ve yönetici sınıf arasında ortak olması düşüncesi 
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Yasalar’da terk edilmiştir. Eserde, tüm yurttaşların konut ve toprak sahibi olmaları 

onaylanmış, mülkiyet, Platoncu düzendeki yerini almıştır. Ama Platon, hâlâ en iyi 

devletin, mülkiyetsiz ve ortaklığa dayalı bir devlet olduğu görüşündedir. Ancak 

bunun kolay uygulanabilir bir şey olmadığını kabul etmiş, “ikinci en iyi site düzeni” 

üzerinde durduğunu vurgulamıştır (Yasalar, 739-740).  

Yurttaşların, topraklarına ya da elde ettikleri gelirlere göre dört ayrı sınıfa 

ayrılmış olmaları Yasalar’daki bir diğer yeniliktir ve bu yenilik, Platon’un site 

düzeni anlayışında önemli bir değişikliktir. Devlet’te sitenin düzenlenişinde gözetilen 

yegane şey, bireylerin doğal yetenekleridir. Ama Yasalar’da insanların servetleri de 

site düzenine yansıtılmıştır. Kimi yorumcular, Platon’un, yurttaşlar arasındaki 

ekonomik eşitsizliklerin, doğal yetenekleri arasındaki farklılıklara dayandığını 

düşünerek bu türden bir değişikliğe gittiğini savunmuşlardır (Şenel, 1970: 418). 

Yasalar’daki toplumun en alt sınıfı, sadece topraklarından gelir elde edip bununla 

geçinenlerden oluşmaktadır. İkinci sınıftakiler başka yerlerden de geliri olanlardır. 

Üçüncü sınıf, topraktan elde ettiği gelirin dışında kalan gelirleri, topraktan elde ettiği 

gelirin iki katını bulanlardan, dördüncü sınıf ise, başka yerlerden elde ettiği gelir, 

topraktan elde ettiğinin üç katı olanlardan oluşur (Yasalar, 744a-e).  

Yasalar’daki site düzeninin Devlet’tekinden bir diğer farklılığı da, bu dört 

sınıfın servetleri ölçüsünde siyasete katılabilmeleridir. Devlet’te sadece belli bir 

sınıfla sınırlı tutulan site yönetimi, Yasalar’da geniş katılımlı bir yapıya dönüşmüştür 

(Şenel, 1970: 419). Devlet’te, aklın egemenliğine ağırlık verilmiş, İyi ile temas 

kurabilen tek bir bilgenin bile ideal siteyi kurabileceği düşünülmüştür. Yasalar’da, 

bilge yöneticilerden ziyade akıllı insanlardan oluşan kurul ya da konseyler söz 

konusudur. Gerçi, Yasalar’da da, tek bir bilgenin idaresi en ideal düzen olarak 

düşünülmüştür. Ama mülkiyet ve aile hayatı konusunda olduğu gibi bu konuda da 

gerçekçi bir tutum ortaya konmuş, bu türden bir aklın nadir bulunan bir şey olduğu 

kabul edilmiştir. Böylece, Yasalar’da ortaya konan “ikinci en iyi site düzeninde”, 

yönetim erki, Devlet’te olduğu gibi tek ya da birkaç kişide toplanmamış, çeşitli 

sosyal güçler arasında pay edilmiştir. Site düzeni, seçildiğinde elli yaşından genç 

olamayan ve yetmişinden sonra görevlerini sürdüremeyen 37 kişilik bir kurul 

tarafından korunur. Bunun yanı sıra, yukarıda kısaca ele alınan dört mülkiyet 

sınıfından her birinin 90 kişiyle temsil edildiği 360 kişilik bir meclis, ve eğitim de 
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dahil olmak üzere, çeşitli önemli işlerle ilgilenen bazı özel yöneticilikler 

öngörülmüştür (Yasalar, 753b-766d). İdari yapının en önemli bölümü, site düzeninin 

en büyük teminatı olan ve 30-40 yaş arasında olup diyalektik yoluyla çokta biri 

görmeyi öğrenmiş erkek yurttaşlardan oluşan gece konseyidir. Eğitim bakanı da bu 

konseyin üyesidir (Yasalar, 960e). Platon, Devlet’te sitenin, iç düzenini yitirmediği 

sürece genişleyebileceğini savunurken (Devlet, 413c), Yasalar’da, sitede yaşayan 

yurttaş sayısının sabit kalması konusunda titiz davranmıştır.Yurttaşların sayısı, elli 

dokuz sayı tarafından bölünebilen ve siteyi düzenlemek için başvurulması gereken 

pek çok uygulamaya elveren 5040 sayısında sabitlenmiştir. (Yasalar, 737e-738b). 

Kimi yorumcular, 5040 bireyden değil, 5040 aileden söz edildiğini ve sitenin 5040 

haneden oluşmasının daha olası olduğunu savunmuşlardır (Copleston, 1995: 100). 

Yasalar ile Devlet arasındaki en temel farklılıklardan biri de, Devlet’teki 

diyalektik ve felsefe vurgusunun yerine, Yasalar’da din vurgusunun ağırlık kazanmış 

olmasıdır. Yasalar’da ideal insan, dini yükümlülüklerini yerine getiren biri olarak 

betimlenmiştir; her şeyin ölçüsü insan değil, tanrıdır ve ona dost olacak kişi, 

olabildiğince ona benzemeli, onun gibi iyi ve adil olmalıdır. İyi insan için kurban 

kesmek, dua, adak ve her türlü tapınma ile tanrılara yakın olmak, mutlu bir hayat için 

en güzel, en iyi ve etkili yoldur (Yasalar, 716b). Devlet’te ideal insanın tanrılar 

hakkında olumsuz kanaatlere sahip olmaması önemsenmiş, ama dini ritüellerin 

yerine getirilmesi bu denli vurgulanmamıştır. Yasalar’da, bu tutuma paralel olarak, 

diyalektiğin ve felsefenin yerini, enine boyuna düşünülmüş ve ince biçimde 

planlanmış dini bir eğitim sistemi, bir tür teokrasi almıştır. Zeller, Platon’a göre 

devletin asli vasfının, ruhu ebedi hayatına hazırlamak olduğunu savunmuştur (Zeller, 

2001: 190). Bu iddia tartışmaya açıktır. Platon’da ölüm sonrası hayat, bu dünya 

düzenine hizmet eden bir görünüm sunar. Platon’un öte dünyacılığı, tek tanrılı 

dinlerde olduğu gibi sonsuz bir ahiret hayatına değil, ruh göçü (metempsykhosis-

palingenesia) anlayışına dayanır. İnsanlar, bu dünyada daha iyi bir paya sahip olmak 

için iyi ve doğru yaşamak zorundadırlar. İyi hayat sürdüklerinde ruhları, yeryüzüne 

daha iyi biçimde dönecektir. O halde Platon’un nihai amacı, öte dünya mutluluğu 

değil, bu dünya düzeninin sağlanması ve insanın bu dünyadaki mutluluğudur.    

Diğer yandan, Yasalar’da tanrıya, dine ve dini uygulamalara yapılan vurgu, 

göz ardı edilemeyecek denli açıktır; “Tanrı, yapısı gereği her türlü mutluluk 
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çabasına değer; insan ise, tanrının bir oyuncağı olarak tasarlanmıştır; ve aslında bu 

onun en üstün yanıdır” (Yasalar, 803c). Platon’un tutumunda görülen bu değişiklik, 

felsefi düşüncelerine dini hüviyet kazandırmak isteğinden doğmuş olabilir. Nitekim 

mutlak gerçeklik düşüncesine dayalı olarak örülmüş düzen anlayışlarının ya da evren 

tasavvurlarının, hele bu mutlak gerçekliğin tanrısal ya da aşkın doğası özellikle 

vurgulanmışsa, dini bir görünüm kazanması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü sitenin 

ortalama yurttaşının felsefi ilke ya da düşüncelerle doğrudan temas kurabilmesi, bu 

ilkelerin sağlayacağı düzen hissini duyabilmesi güçtür. Bu ilkelerin tanrısal bir 

nitelik sergilemeleri, sitenin ortalama yurttaşını, site düzenine saygı duymak 

konusunda daha kesin biçimde kayıtlayacaktır. Bu yüzden, Platon’un site düzeni 

anlayışının Yasalar’da güçlü bir din anlayışına dayandırılmış olması, Platon’un 

düşüncelerinin seyrinde görülen gerçekçilik eğiliminin bir başka tezahürüdür. 

Yasalar ile Devlet arasındaki farklılıklar ele alınırken atlanmaması gereken 

diğer nokta; Yasalar’a başından sonuna dek diyalektik bir karşıtlık anlayışının hakim 

olmasıdır. Platon’un öngördüğü düzen, bu diyalektik karşıtlığa dayanır.114Eserin 

henüz başında, bütün sitelerin diğer bütün sitelere karşı, açıkça ilan edilmemiş olsa 

da doğa gereği bir savaşı olduğu söylenir (Yasalar, 626a). Herkesin herkese karşı 

toplumsal olarak, kendisine karşı ise özel olarak bir düşmanlığı vardır (626d). Düzen, 

bu savaş sonunda iyi tarafın kötü tarafa galip gelmesidir ve iyi yön, kötü yöne galip 

geldiğinde kişi kendini yenmiş, zaferlerin en büyüğünü elde etmiş olur (626e). Aynı 

şekilde, iyi azınlığın kötü çoğunluğu alt ettiği ne kadar devlet varsa, bunların da 

kendilerini yendiklerinden, en yüksek zaferi elde ettiklerinden söz edilebilir (627a). 

Ama yasa yapıcı, çatışan tarafların birbirleriyle savaşlarını değil, bunların bir arada 

mutlu biçimde yaşamalarını gözeterek yasa koymalıdır (627e-628e). İçkili şölenlerin 

de, Yasalar’daki diyalektik düzen tablosunda önemli bir rolü vardır. Böyle belirgin 

bir fikre Devlet’te rastlanmaz. Platon’un öngördüğü içkili toplantılar, diyalektik bir 

düzen sergilerler; şölenlerin doğru biçimde düzenlenebilmesi için sarhoş olmayan ve 

sağduyulu bir idareci şarttır. İçki içen insanda haz, acı, öfke ve aşk yoğunlaşacak ve 

                                                 
114 Zeller’e göre Platon, bu diyalektik karşıtlığı en geniş ölçekte kosmos genelinde ortaya koymuştur. 
Devlet’te, kötülüğün kaynağı ruhun doğasıyla çatışma halinde olan bedensellikte aranırken Yasalar’da 
bu düalizm, etkin ve edilgin her iki kötülüğün de izafe edildiği kötü bir evren ruhunun sisteme dahil 
edilmesiyle aşılmıştır. Bu kötü evren ruhunda Zerdüştlüğün etkisi görülür (Zeller, 2001: 191). 
(Platon’daki Zerdüşt etkiler için bkz. Duralı, 2006: 93).  
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kişinin öz nitelikleri belirgin biçimde ortaya çıkacaktır (Yasalar, 654d). Böylece 

içkili toplantılar, ölçünün ve cesaretin sınanmasına elverecektir (651e). İçki içen 

gençlerin kısmi taşkınlıkları ve akıllı bir yöneticinin içki masasını yönetmesi, akılla 

sarhoşluğun karşıtlığı bakımından diyalektik bir görünüm sunar. Platon, bu meseleyi 

anlatırken karşıtlık ilişkileriyle yüklenmiş bir dil kullanır; içimizde birbirine karşıt ve 

akıl dışı iki dürtü vardır; “haz” ve “acı”. Gelecekteki şeylere ilişkin, ortak adları 

beklenti olan, “korku” ve “güven” gibi karşıt sanılara sahibizdir (644c). Zaferi iki 

karşıt şey sağlar, düşman karşısında “gözüpeklik”, dostlar karşısında “utanma.” Yani 

hem “korkusuz”, hem “korkak” olmak gerekir (651e).  

Eserde, eğitimin temeli olan müzik ve dans da benzer bir diyalektik düzende 

sunulmuşlardır; bütün canlılar, doğuştan hareketlidirler, durmadan gürültü yapıp 

zıplarlar. Sesleri ve hareketleri düzenleme yetisi sadece insana özgüdür. Hareketin 

düzenine ritim ve dans, sesin düzenine uyum ve müzik denmiştir (Yasalar, 664e). 

Olimpos tanrılarının ölçülülüğünü temsil eden Apollon’un ve mysteria geleneğinin 

mania durumlarının temsilcisi olan Dionysos’un, Yasalar’da koro ve müzik düzeni 

bağlamında bir araya getirilmeleri (665a) esere baştan sona hakim olan diyalektik 

düzen anlayışının bir başka yansımasıdır. Diğer yandan, herkesin kendi doğasına ters 

doğalardaki insanlarla evlenmesi gerektiği belirtilir ki, bu da, öngörülen diyalektik 

düzenin bir başka tezahürüdür (Yasalar, 773b). Her şeyden önemlisi, Platon, ideal 

site düzeninin, özgürlük ile uyumun, yani Yunan demokrasisiyle Pers monarşisinin, 

aklı başındalık (phronesis) yoluyla bir araya getirilmeleriyle ortaya çıkacağını 

savunmuştur (Yasalar, 693d). Bütün bunlar, zıtlar arasındaki uyuma dayalı diyalektik 

düzen anlayışının, Yasalar’da önerilen site düzenine damgasını vurduğunu gösterir. 

Devlet’te böyle belirgin bir tutum göze çarpmaz. 
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 5. 4. PLATON’DA SİTE DÜZENİ TÜRLERİ    

 

 Platon Devlet’te, kendi ideal site düzenini ortaya koymakla kalmamış, bozuk 

ya da sorunlu site düzenlerini de incelemiştir. Bu site düzenleri, kötülük ya da 

bozukluk seviyelerine göre, alt alta sıralanmışlardır. Şenel, Platon’un, söz konusu 

yönetim biçimlerini, idealar alemindeki tam eşitlikçi düzenden, nesneler aleminin 

tam eşitsizlikçi tiranlığına kadar, eşitlikten eşitsizliğe doğru bir sıralamaya 

koyduğunu, bunun aynı zamanda bir değer sırası olduğunu savunmuştur (Şenel, 

1970: 430). Ama Platon’un, yurttaşlar arasında eşitlik ya da eşitsizlik türünden bir 

düşünceyi, Şenel’in işaret ettiği ölçüde önemsediği pek açık değildir. Amaçlanan şey, 

daha çok, site düzeninde herkese hak ettiğini, kendi tabii payını vermektir ve bu pay, 

kimilerini idareci, kimilerini köle yapacaktır. Platon, doğalarında iyiye ve erdeme 

eğilim bulunan filozof yaradılışlı her insanın, kadın olsun erkek olsun, sitenin 

idaresini üstlenebileceğini savunmakla, bir tür siyasi eşitliği savunmuştur. Yunan 

olup yurttaşlık hakkına sahip olanlar arasında, en azından Devlet diyalogu 

bağlamında, soya, cinsiyete, servete ya da şöhrete göre bir ayrımcılık yapılmadığı, 

insan doğasının başlıca referans kabul edildiği açıktır. Bozuk site düzenleri sıralarken 

göndermede bulunulan yer, yine insan doğasıdır. Kaç çeşit insan varsa o kadar devlet 

şekli vardır; beş çeşit devlet olduğuna göre, beş çeşit insan vardır (Devlet, 544e).   

 Bunların ilki, yukarıda uzunca tarifi yapılan ve idealardaki mutlak düzene en 

yakın düzen olan aristokrasidir. Diğer dört bozuk site düzeninin ilki olan Timarşi ya 

da Timokrasi, aristokrasinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Platon’a göre, bir 

toplumun ya da sitenin düzenindeki her çeşit değişiklik, baştakilerden, baştakiler 

arasına ayrılık girmesinden doğar. Yönetenler arasında birlik varsa, ne kadar az da 

olsalar, onları sarsmak zordur (Devlet, 545d). Ama yöneticiler, evrende hüküm süren 

doğum yasalarını bütünüyle kavrayamazlar ve yurttaşların doğumları bazen evren 

yasalarıyla çelişebilir. Böyle olunca çocuklar kötü yaradılışlı doğarlar, altın, gümüş 

ya da demir soyları ayırt edemezler ve sitedeki unsurlar birbirlerine karışır. Demir ve 

tunç soylular kazanç yolunu tutarken, altın ve gümüş soylular, erdem yolunu tutup 

eski düzeni korumaya çalışırlar. Bu da, ister istemez aralarında çatışmalara yol açar 

(Devlet, 546e-547c). Timarşi idaresi, devlet adamlarının saygı gördüğü, savaşçıların, 
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işçilerin, tüccarların küçümsendiği, savaş talimlerine önem verilen bir devlet olarak 

aristokrasiyi andırır. Ama soylar birbirine karıştığı için bilgili insanların başa 

gelmesinden korkulur, barıştan çok savaş işlerine yarayan daha kaba, daha atılgan 

insanlar beğenilir. Diyalektik ve felsefe bırakılır, müzikten çok jimnastiğe önem 

verilir. Bu devlette yaşayan insan, en iyi bekçiden, müzikle birleşen akıldan 

yoksundur. Bu nedenle, gençliğinde zenginliği hor görüp şanı şerefi önemsese de, 

yaşlandığında zenginlik arzusuna teslim olur. Parayı gizleme ve biriktirme huyu, 

sonunda Timarşik düzeni yıkıma götürür (Devlet, 547d-549b).  

 Gelir üzerine dayanan, zenginlerin yönettiği, fikirlerin yönetime karışmadığı 

bir düzen olan oligarşi (Devlet, 550d), işte bu servet biriktirme arzusundan doğar. 

Çünkü insanlar gizli çıkınlarda paralarını biriktirdikten sonra bunları rahatça 

harcayabilmek için yasaları bozarlar. Zamanla servet düşkünlüğü toplumun harcı 

olur, doğruluk değer olmaktan çıkar ve yerini zenginliğe bırakır. Yurttaşların 

yönetime katılma ölçüleri, zenginlikleriyle orantılı hale gelir. Bu durumda, kaptanlığı 

en iyi beceren kişi değil, daha zengin olan kişi geminin kaptanı olur (Devlet, 550d-

551c). Devlet, zenginler yoksullar diye bölünür. Yöneticiler savaş harcamaları 

yapmaya yanaşmaz, korkaklaşırlar. İnsanlar, zenginlik uğruna, tek bir işle değil, 

birçok farklı işlerle uğraşırlar. Kimileri tüm mallarını satmak zorunda kalırlar. Sitede 

dilenciler, hırsızlar, yankesiciler, dinsizler, kanlı katiller türer (Devlet, 551d-552b). 

Oligarşik düzenden demokratik düzene geçiş, zengin sınıfın alabildiğine 

zengin olma isteğinin sonucudur. Cesur ve soylu çocukların yaptıkları savurgan 

harcamalar, para hırsıyla körleşen idarecilerce hoş karşılanır. Sonunda soylu ve cesur 

kişiler beş parasız kalır, işsizlik artar, gençlerin kimi yüz karasına kimi borca, kimi 

her ikisine batar. Sonunda gizlice birleşerek site düzenini yıkmak için planlar 

yaparlar. Büyük kavgalar başlar ve bu kavgada fakirler düşmanlarını yendiklerinde 

demokrasi kurulur. Zenginlerin kimi öldürülür, kimi sürülür, geri kalan yurttaşlar site 

işlerini eşit şartlarda paylaşır. Böylece dileyenin dilediği gibi yaşadığı, herkesin 

kendisine ayrı bir düzen kurduğu bir “düzen panayırı” ortaya çıkar ki, bu da 

düzensizliğin ayrı bir türüdür (Devlet, 555b-558b).  

Sonuncu ve en kötü idare olan tiranlık ya da zorbalık, demokrasinin özgürlük 

hırsından doğar. Oligarşiyi kuran da yıkan da zenginlik arzusu olmuştu. Demokrasi 

ise özgürlük arzusundan doğmuştur ve yine özgürlük arzusunca yıkılır (Devlet, 562a-
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b). Çünkü yönetenlerin, yurttaşlara verilecek özgürlüğün dozunu ayarlamaları zordur 

ve bu nedenle halk, yöneticilerine küser, onları oligark olmakla suçlar. Devlet 

adamlarının söylediklerini yapanlar kötülenir, köle ruhlu olmakla suçlanır. Böyle bir 

düzende babalar oğullardan, yurttaşlar yabancılardan, öğretmenler öğrencilerden 

çekinir hale gelir. Satın alınmış kadın, erkek köleler, kendilerini satın alanlar kadar 

hür olurlar (Devlet, 562d-563b). Ama her aşırılığın ardından sert bir tepki gelir. Aşırı 

özgürlüğe verilen sert tepki, aşırı köleliktir. Sitedeki işsiz güçsüz takımı, geniş halk 

kesimlerini zenginlere karşı ayaklandırır ve bir lider öncülüğünde seferber olur. Bu 

lider, halkın desteğiyle zenginlere galip geldikten sonra giderek zorbalaşır ve 

acımasız bir tiran halini alır. Rakiplerini temizler, site düzeninde mutlak hakimiyetini 

ilan eder (Devlet, 564a-567b).  

Platon’un ortaya koyduğu bu beş site düzeni, sosyal ve siyasi olayların tabii 

seyri içinde ortaya çıkan beş ayrı aşamayı temsil eder ve bu aşamaların her biri, insan 

toplumlarını, bir öncekinden daha kötü bir noktaya sürükler. Platon, Devlet’te, her bir 

yönetim biçiminin bir öncekinin kötü uygulamaları sonucu türediğini söyleyerek, site 

düzenleri arasında bir geçişlilik ilişkisi kurmuş, ama zorbalık ya da tiranlıktan ideal 

site düzeni olan aristokrasiye geçiş konusuna değinmemiştir. Bununla birlikte 

Yasalar’da, ideale en yakın devletin, genç, belleği güçlü, kolay kavrayan, cesur ve eli 

açık bir tiranın idaresindeki sitede kurulabileceği savunulmuş, eğer tiran istenen 

niteliklere sahipse, tiranlık yönetiminin, ideal site yönetimine dönüşmeye en hazır 

idare biçimi olduğu kabul edilmiştir (Yasalar, 709e). Bu durum, bir anlamda 

Devlet’teki site düzenleri arasındaki geçişlilik ilişkisini tamamlar görünmektedir.  

Diğer yandan Platon’un ortaya koyduğu beş site düzeni arasındaki geçişlilik 

ilişkileri, toplumların ve sitelerin siyasi tarihlerinin bir dışavurumu gibidir. İlk Yunan 

siteleri şan ve şöhret tutkusunun hakim olduğu, soya dayalı sitelerdi ve Homeros’un 

mitosları, bu şan şeref düzeninin yansımasıydı. Site yönetiminin servete dayalı olarak 

düzenlenmesi, ekonomik ve siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak sonraları 

gerçekleşmiş, demokrasi düzeni, bu farklı ekonomik sınıflar arasındaki 

mücadelelerden doğmuştu. Ayrıca demokrasi rejiminin zaman zaman bazı tiranlarca 

kesintiye uğratıldığı ve demokrasilerde tiranlık eğilimi gösteren yurttaşlara sıkça 

rastlandığı görülmüştür Yunan siteler tarihine yönelik bu kısa bakış, Platon’un, 
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Devlet’te birbiri ardınca sıraladığı site düzenleri arasındaki geçişlerin, Yunan siyasi 

tarihinin kısa bir özeti olduğunu düşündürmektedir.  

Platon, Devlet Adamı’nda, Devlet’teki tezlerine büyük ölçüde sadık kalmıştır. 

Devlet Adamı’nda üç tür site düzeni olduğu söylenir; monarklık, ufak bir topluluğun 

yönetimi ve demokrasi (Devlet Adamı, 291d). Bunlardan ilk ikisi, zorun ya da 

özgürlüğün, zenginliğin ya da fakirliğin, yasanın ya da yasasızlığın hüküm sürmesine 

bağlı olarak, kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. Monarklığın kötü biçimi tiranlık, iyi 

biçimi krallık, ufak topluluk yönetiminin iyi biçimi aristokratlık, kötü biçimi 

oligarklıktır. Demokrasideyse sistem iyi olsun, kötü olsun, herhangi bir isim 

değişikliğine gidilmez (Devlet Adamı, 291e-292a). Site, “bir” tarafından, “birkaç” 

tarafından, ya da “çok” tarafından yönetilebilir. “Bir”in yönetimi, yani yönetim 

gücünün tek elde toplanması en iyisidir (Devlet Adamı, 297e-303a). Yasalar’daysa 

devlet düzenlerinin iki ana biçimi olduğu, diğer biçimlerin bu ikisinden çıktığı 

savunulur. Bunlardan biri monarşi, diğeri demokrasidir. Monarşinin en uç noktası 

Pers devleti, demokrasinin en uç noktası Yunan siteleridir. İdeal site düzeni, bu 

ikisinden pay almak durumundadır çünkü ideal site düzeni, özgürlük ve uyumun aklı 

başındalıkla (phronesis) birleştiği sitedir ve bu üç kavram; özgürlük, uyum ve aklı 

başındalık, yasa yapıcının gözetmesi gereken başlıca üç değeri ifade eder (Yasalar, 

693d). Platon, kendi site düzeni anlayışını, bütün bu eksikli ya da bozuk düzenlerle 

karşılaştırmalı olarak kurmuş ve onun ideal yönlerini gösterirken, diğer bozuk site 

düzenlerinin eksik yönlerini vurgulamıştır.  
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SONUÇ 

 

Platon’un, düzen sorunu üzerine düşünmeye, içinde yaşamakta olduğu 

toplumun ve sitenin (polis) düzeninden yana kaygılanmakla başladığı, sitenin 

düzenini sağlamak işinin, Platon’un felsefi çabasının nihai amacı olduğu 

anlaşılmaktadır. Nitekim Platon, Yedinci Mektup’ta, ilk düşünsel kaygılarının, sitenin 

düzenini sağlamaya yöneldiğini açıkça ifade etmiş (324c-325d), Symposium’da ise, 

sitedeki adaleti (dikaiosyne), insan doğurganlığının (poiesis) ve aklının en yüce eseri 

olarak göstermiştir (209a).   

Buna karşılık Platon, arzu ettiği ideal site düzeninin klasik tarzda reformlarla 

gerçekleştirilemeyeceğini, bunun ancak “olağanüstü bir reform” ile mümkün 

olabileceğini görmüştü. Klasik tarzda reformdan kasıt, sosyal ve siyasi sorunları, 

yine sosyal ve siyasi nitelikli tedbirlerle aşmaya yönelen bildik tutumdur. 

“Olağanüstü reform” ile kast edilen şeyse, Soykan’ın ifadeleriyle; iyilik (agathon), 

doğruluk-adalet (aletheia-dikaiosyne) ve güzellik (kalon) denen üç yüce değeri sitede 

egemen kılmaya yönelik, ahlaki bir reformdur (Soykan, 1998: 81). Devlet’te geçen, 

Gyges’in yüzüğü mitosu, bireylerin ruhlarında ahlaki bir düzen kurulmadan, sitede 

herhangi bir siyasi düzenin gerçekleştirilemeyeceği kabulüne dayanır. Ama Platon, 

henüz erken dönem eserleri itibariyle, erdemi (arete) bilgi olarak tanımlayarak, 

ahlaki düzen sorununa bir epistemolojik boyut katmış, böylece sitedeki düzeni 

sağlamak sorunu, aynı zamanda bir bilgi ve eğitim sorunu haline gelmiştir.  

Platon, sitenin siyasi düzenini, ruhun ahlaki eğitimine ve düzenine 

dayandırmakla yetinmemiş, onu, doğrudan varlığın kendisine ilişkin bir sorun haline 

getirerek, sosyal-siyasi bir sorunu, belki de ilk kez bu denli belirgin ve doğrudan 

biçimde ontolojik bir sorun olarak teşhis etmiştir. Platoncu düzen anlayışında, 

düzenin ontolojik, epistemolojik, ahlaki ve siyasi boyutları, organik bir bütünlük arz 

ederler ve bu organik bütünlükte, ölümsüz insan ruhunun (psykhe) son derece 

işlevsel bir konumu vardır. Platon’un nihai amacı; insan ruhunu ve aklını – ki Platon, 

bu ikisinin daima bir arada olduğunu, aklın ancak ruh tarafından taşınabileceğini 

savunmuştur- varlığın düzenine uygun biçimde düzenlemek ve bu biçimde 

düzenlenmiş olan ruhu ve aklı, sitenin ve toplumun düzeni için bir dayanak 
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kılmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi, Yunan dünyasının en eski ve özlü ahlak 

yasası olan kendini bil (gnoti seauton) sözüne yeni bir boyut katmıştır. Duralı’nın 

ifadeleriyle, birbirleriyle bir zarf-mazruf ilişkisi içinde olan, insanın iç dünyası ile dış 

dünya, yani evren (kosmos), Platoncu düzenin organik bütünlüğü içinde bir birlik ve 

uyum haline gelmişlerdir (Duralı, 1995: 8). Böylece insanın kendini bilmesi, varlığın 

bilgisine ve bütünlüklü bir evren tasavvuruna dayandırılmıştır.   

Platon’un eserleri bir bütün olarak göz önünde bulundurulduğunda, Platoncu 

düzenin üç aşamalı bir görünüm sergilediği teşhis edilebilir. Platon, ilkin, varlığın 

düzenini, görünür doğayı (physis) da içine alacak biçimde yeniden temellendirmiştir. 

Phaidon’dan anlaşıldığı üzere idealar öğretisi, bir doğa soruşturması sonucu ortaya 

çıkmış, Sokrates bu soruşturmada gözlerini görünür şeylerden çekerek, düşünmenin 

ilkelerine çevirmiştir. Bu çeviriş, ideaların görünür şeylerden ayrı (horismos) 

oldukları, varlık ile var olan arasında bir ayrım bulunduğu kabulüne dayanır ve 

görünür doğadan bağımsız, değişmez bir doğa önerir. İdealar, bu değişmez doğayı, 

yani görünür şeylerin doğalarının tamlığını, yetkinliğini ifade ederler. Böylece 

ideasına yönelen her şey, kendi doğasını gerçekleştirmeye, tamamlamaya 

yönelmiştir. Bu tamlık (teleon) da, o şeyin düzen (kosmou) kazanması nispetindedir; 

bir şey ne denli düzen kazanmışsa, o denli varlık kazanmış, ideasını o denli 

gerçekleştirmiştir. Düzensizlik ise, şeylerin kendi doğalarından sapması, yani bir tür 

hastalık durumudur. O halde Platoncu düzende, insan da dâhil olmak üzere her şey, 

bir amacın (telos) ya da planın parçası olarak, ona katılarak, onu gerçekleştirerek 

anlam kazanır. Bir şeyi anlamak, o şeyin, söz konusu amaca nasıl katıldığını, bu 

amaç bakımından nasıl bir değeri olduğunu ortaya koymaktadır. Böylece şeylerin 

nedeni (aitia) ve doğası olarak idealar, onların aynı zamanda amacıdırlar.  

Platon bununla kalmamış, varlığı, en özlü biçimde adaletle, doğrulukla 

ilişkilendirmiştir; adalet (dikaiosyne) ya da doğruluk (aletheia), bireyin ruhundaki ve 

sitedeki düzenlilikten (eukosmia), iyi düzenlemeden (eutaxia), organizmanın ya da 

yapının bütünündeki uyumdan (harmonia) başka bir şey değildir. Düzen varlığın özü 

olduğuna göre, adalet de varlığın kendisi olur. Adaletin gerçekleştirilmesi, varlığın 

gerçekleştirilmesidir ve bunun tersi de aynı ölçüde geçerlidir.  

Adaletin doğal bir zemini bulunmadığına, onun insani uzlaşıdan (nomo) 

ibaret olduğuna ilişkin Sofist savlar böylece geçersiz kılınmaya çalışılmıştır. Sofistler 
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varlıktan, yani doğanın kendisinden değil, kopyalarından söz etmekte ve bu taklit 

doğada, adaleti bulamamaktadırlar. Oysa ideaların tamlığında, yetkinliğinde 

karşılığını bulan mutlak doğa, mutlak adaletten başkası değildir. Bu ontolojik tablo, 

adaletin, doğruluğun ve düzenin kendisi, özü, ilkesi, nedeni, amacı olmak vasıflarına 

sahip olan En Yüce İyi ideasında bütünlenir, görünür evreni aşan tanrısal bir düzene 

dönüşür. Bu düzen, Anaksagoras’ın kaos anlayışına taban tabana zıt bir görünüm 

sergiler. Kaos durumunda, her şey, her şeyle mutlak anlamda karışmış durumdadır. 

Platoncu düzende ise, her şey kendi sınırına kesin biçimde kavuşmuş, diğer şeylerden 

belirgin biçimde ayrılmış, hakkını, payını elde etmiştir. Bu yüzden ideaların 

düzeninde değişime yer yoktur. Çünkü İdealar, mutlak anlamda yalın ve tamdırlar. 

Oysa görünür şeyler daima diğer unsurlarla bir miktar karışmış durumdadırlar. Bu 

yüzden, görünür şeylerin yalınlaşmaya, tamlaşmaya, yani idealarına yönelik tabii 

eğilimleri asla giderilemez ve görünür doğada asla mutlak bir düzen bulunamaz. 

Platoncu düzen anlayışının ontolojik boyutu budur.   

Platoncu düzen anlayışının ikinci aşamasında ruhun ve aklın düzeninin, 

varlığın düzenine uygun biçimde düzenlenmesi amaçlanır. Bu amaç, Platon’un bilgi 

ve eğitim anlayışının temelidir ve ancak, ideaların, özellikle de En Yüce İyi’nin 

temaşasıyla mümkündür. İnsan aklı, bu aşamada her tür insani düzenin bir nedeni 

olarak ortaya çıkar ve bu nedenlik vasfını, düzenin ilkesi, diğer bir deyişle “düzen 

ideası” olan En Yüce İyi ideasını temaşa etmesine, yani varlığın düzeninin bilgisine 

borçludur. Varlık, kendinde düzendir, düzenin ta kendisi, ilkesidir. Bu yüzden onun, 

düzen kazanmak için aklın aracılığına ihtiyacı yoktur. Ama başta ruh, dil, toplum ve 

site olmak üzere, her tür insani düzen için aklın aracılığına, yönetim ve denetimine 

ihtiyaç vardır; varlığın düzeninin, ruhun en yüksek parçası olan akılda, kavramsal bir 

yapı olarak ortaya çıkması, diğer bir deyişle, düşüncenin, varlığın düzenine uygun 

olarak işletilebilmesi gerekir.  

İnsan ruhunun ve aklının, varlığın düzenine uygun biçimde kurulması ise, 

Platoncu ahlakın özünü oluşturur. Çünkü bu bilgilenme faaliyetinin nihai noktası, 

ruhta erdemin, doğruluğun, adaletin, iyiliğin gerçekleşmesidir. Bu ise, Platoncu 

felsefenin nihai amacı olan mutluluğu sağlayan yegane şarttır. Öyleyse bilginin nihai 

amacı, en derin biçimde ahlaki bir nitelik arz eder. Düzenin insan ruhundaki 

görünümü, ahlaktır. Varlığın düzeni, ontolojik düzendir. Başta insan ruhu olmak 
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üzere, her tür insani yapının doğru düzeni ise ahlaki düzendir. Varlığın kendisi için, 

herhangi bir ahlaklılıktan söz edilemez. Çünkü o, zaten en derin biçimde adildir, 

doğrudur; adaletin, doğruluğun kendisidir. Böylece Platon; “Tanrı için her şey iyi, 

güzel ve adildir, insanlar için ise kimi şeyler adildir, kimi şeyler adil değildir” (102. 

fragman) diyen Herakleitos’u dillendirir. Oysa, varlıktan pay alan, yani sonradan 

meydana gelmiş her şey için, var olma derecesi, aynı zamanda adaletin, doğruluğun, 

düzenin derecesidir. Bir şey varlıktan ne kadar pay almışsa, o ölçüde adil, doğru, iyi 

ve düzenlidir; bir şeyde ne ölçüde düzen varsa, o şey o ölçüde vardır, o ölçüde adil, 

doğru ve iyidir.     

İnsan ruhu-aklı ile, varlığın düzeni arasındaki ilişki sorunu ise Platoncu 

epistemolojinin başlıca konusunu oluşturur. Soru, aynı zamanda varlığın düzeninin, 

nasıl insani-ahlaki bir düzene dönüştürüleceği sorununa işaret eder. Platon, insan 

ruhunu, varlığın yapısına ait niteliklerle donatarak, onu, idealara en çok benzeyen 

yapı olarak konumlamış, bir anlamda onu, idealar aleminin bir parçası kılmış ve bu 

savı, karşılaştığı epistemolojik sorunları aşmakta başlıca dayanak noktası haline 

getirmiştir. Bu tutum, aynı zamanda insanın ilk kez iki boyutlu bir yaşama sahip 

kılınması sonucunu doğurmuştur. O, bir yanıyla maddi, diğer yanıyla doğa-üstü bir 

yapıya sahiptir ve bu iki yapı arasındaki ilişki sorunu, tıpkı görünür evrenle varlığın 

kendisi arasındaki ilişki sorunu gibi, felsefe tarihinde zorlu ve kalıcı bir problem 

alanı oluşturmuştur.  

Platoncu düzen anlayışı, ruhun düzeninin site için bir model oluşturması fikri 

ile tamamlanmış; ruhun ahlaki düzeni, sitede ahlakın, yani “iyi”, “doğru-adil” ve 

“güzel” denen değerlerin gerçekleştirilebilmesi için bir gerek şart olarak konmuştur. 

Platoncu siyaset-toplum düzeninin esası budur. Sitenin tüm unsurları, ruhun 

unsurlarıyla ilişkilendirilmiş, bundan öte, sitenin bütünü de, sıhhatli ve ahlaklı bir 

insan bireyine benzetilmiştir. Böylece Platoncu düzen, varlığın ontolojik düzeninden, 

insan ruhunun ahlaki düzenine, oradan da toplumun ve sitenin siyasi düzenine geçen 

üç aşamalı bir görünüm arz eder.  

Platon, bu üç aşamalı düzen anlayışını, evrenin bütününe ilişkin, genel bir 

tasavvurla bütünlemiş, evrende de, sitedekine ve insan ruhundakine benzer bir düzen 

olduğunu savunmuştur. Böylece akıl, sadece insani düzenler için bir neden olmakla 

kalmaz, evrendeki tanrısallığın akli etkinliğini ifade eden Demiourgos figüründe, 
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kozmik bir neden haline gelir. Platoncu düzende, başta görünür evrenin kendisi 

olmak üzere, insani olsun, tanrısal olsun, sonradan meydana gelmiş her şey, düzenini 

bir akli etkinliğe borçludur. Platon’un düzen anlayışı, insan ruhunda, sitede ve 

kosmosta, üç parçalı bir görünüm sunar ve düzen, bu parçalardan birinin akıl 

taşımasına, ve bu akıllı parçanın diğerlerine hükmetmesine bağlıdır. Bireyde olsun, 

sitede olsun, kosmosta olsun, düzeni tesis etmek, aklın hükümranlığını kurmaktır.  

Akıl, insan ruhunda “to logistikon”, sitede “filozof kral”, evrende ise tanrısallığın 

akli etkinliğini ifade eden Demiourgos biçiminde ortaya çıkar ve düzen için neden 

olmaklığını, ideaların, yani varlığın düzenini temaşa etmesine borçludur. O halde 

insani düzenler, iki modele sahiptirler; birincisi varlığın düzeni, ikincisi ise 

Demiourgos’un, varlığın düzenine uygun olarak meydana getirdiği tanrısal 

mükemmellikteki evren düzenidir. Öyle ki Platon, doğru düzenlenmiş bir ruhun, 

kosmostaki düzenle kaynaşacağını, ruhunu düzenli kılan kişinin, evrensel uyumun 

bir parçası haline geleceğini savunmuştur. Bu durum, düzenini varlığın kendisinden 

alan kosmosun, insan ruhunda yeniden kurulmasından başka bir şey değildir.   

 Evrendeki hareket-oluş gerçeği de, aklın ve ruhun marifetine dayandırılmış, 

ruh, öz devinimlilikle ilişkilendirilmiş, kendisinde düzenli bir hareket olan her cisme, 

bir tür ruhluluk, tanrısallık ve akıl atfedilmiştir. Platoncu epistemolojide matematik, 

geometri ve astronominin, diyalektiğe bir hazırlık olarak öngörülmüş olmaları bu 

yüzdendir. Tanrısal-mükemmel düzenin bir ifadesi olan görünür evren, mükemmel 

tanrısal hareketleriyle, ardında yatan varlık düzeninin kavranışına giden yolda bir 

aşamadır.         

 Platon’un elinde felsefe, belirli bir ahlak sisteminin hareket noktası olmuştur. 

Ahlak sisteminin kurulduğu bir toplumda görelilikler en aza iner, tutum ve 

davranışların, neye, nasıl uygun tarzda yürütülebilecekleri, sonuna kadar açık ve 

kesin bir yanıt bulur (Duralı, 2006: 126). Platon’un nihai amacı da budur. O, 

felsefeyi kendi toplumunun sorunlarının çözümünde incelikli bir gereç gibi 

kullanmış, kavram ya da sözcükleri tek bir sağın içerikle donatarak, insanın en temel 

gereksinimine henüz konuşma ve düşünme yasaları itibariyle bir yanıt vermiştir. 

Platon’un ortaya koyduğu felsefi düzen tasavvuru, bilgiyi, insanın bireysel mutluluğu 

ve toplumsal düzeni için bir araç haline getirmiştir. Platoncu felsefede bilgi, amaç 

değil, insanın, kendisini evrenin bütünlüğü yoluyla tanıması ve anlamlandırması 
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uğruna bir araçtır. Nitekim Platon, bilgeliği sık sık bütünlüğün bilgisi yoluyla 

tanımlamıştır. Evrenin bütünlüğünün bilgisi, en genel anlamıyla düzen tasavvurudur 

ve felsefe, kişiye bu bütünlük bilincini aşılamaya, kendisini bu bütünlük içinde 

tastamam ifade etmeye, anlamlandırmaya yönelmiştir.  

Platon’un felsefi çabasının en temel belirleyenlerinden biri de, kullandığı 

yöntem olmuştur. Platon’un, evren tasavvuruna ilişkin sorunları ele alırken 

geliştirdiği eleştirel yöntem, doğaya ve evrene yönelik akılcı düşünceyi, bireyin ve 

toplumun yaşamına ve düzenine temel olarak koymuş, böylece felsefe ilk kez büyük 

bir hakikat mercii olarak ortaya çıkmıştır.  

Evren düzeninin aklîliği, adilliği ve ahlakiliği, Yunan düşüncesinde daima 

büyük bir sorun oluşturmuştu. Platon’un düzen tasavvurunda evren, değişmez 

ilkelere dayalı rasyonel bir düzen kazanmış, doğru işleyen bir aklın düzeniyle evren 

düzeni arasında kurulan güçlü paralellik, evrenle insan arasındaki ilişkinin trajikliğini 

gidermiştir. Evren hadiselerinin, doğru işleyen bir insan aklı için öngörülebilir 

olduğu bir düzende, insanın değersizliğinden, denetimsizliğinden, amaçsızlığından 

söz etmek artık pek güçtür. Mitoslarda, insani duygu ve düşüncelerle donatılmış 

tanrıların etkinlik alanı olarak görülen ve tanrıları dahi bağlayan belirsiz bir kuvvet 

tarafından her an kesintiye uğratılabileceği varsayılan evren düzeni, felsefeyle 

birlikte, kendi kendine yeterli bir iç işleyişe sahip olmuştur. Tanrıların yerini 

değişmez yasalar ve ilkeler almış, bu yasaların ve ilkelerin, insan aklı tarafından 

keşfedilebileceği düşünülmüştür. Platon’un tragedya şairlerine, Moira düzeninin 

sözcülüğünü eden eski mitos yapıcılara yönelik eleştirisinin odağı budur; aklın 

buyruğundaki, Platoncu site düzeninde, bu türden uğraşlara ve söylemlere yer 

kalmamıştır.  

Platon, kendi toplumunun sosyal ve siyasi sorunlarından yola çıkarak bir 

ontolojiye ve epistemolojiye varmış, bu sorunların çözümünde felsefi bilgiyi yegane 

merci haline getirmişti. Onun ellerinde felsefe, belki de ilk kez yaşamın her alanını 

kuşatan bir evren tasavvuru olarak belirgin bir biçimde kurulmuştur. Felsefenin, bu 

denli kuşatıcı bir evren tasavvuru olarak ortaya çıkması, onu diğer toplumların evren 

tasavvurlarıyla kıyas etme imkânını sunmaktadır. Felsefe, bizim kendi düzen 

tasavvurumuz bakımından, bizim kendi sosyal, siyasi ve kültürel sorunlarımız 

bakımından ne gibi bir önem arz eder? Yunan dili, kendi içinden, Yunanca bir doğa 
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felsefesi çıkarmış, bu felsefe, zamanla ontolojik ve epistemolojik bir derinlik 

kazanmış, bir doğa metafiziğine dönüşmüştür. Kendi dilimizle doğaya ve evrene 

yöneldiğimizde orada görüp teşhis ettiklerimiz nelerdir? Kendi sorunlarımızın 

çözümü, böyle ontolojik-epistemolojik bir perspektife gereksinir mi? Sosyal, siyasi 

kavramlarımız, ontolojik-epistemolojik bir içeriğe, derinliğe kavuşturulabilir mi? 

Kendi düzen tasavvurumuzun ne olduğu ve bunun, felsefi bir anlama ya da içeriğe 

sahip olup olmadığı, felsefi bir çabayı zorunlu kılan sorun alanlarına sahip olup 

olmadığı, üzerinde uzun uzadıya düşünülmeyi hak eden, başlıca bir sorun alanı 

olarak müstakbel muhataplarını beklemektedir. Platon’un düzen anlayışını ele alan 

bu çalışma, felsefenin en esaslı insan ve toplum sorunlarına nasıl eğildiğini, bunların 

çözümünde nasıl bir işlev ve rol üstlendiğini kavramak bakımından sadece bir 

başlangıç hükmündedir.  
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