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ÖZ 

 
 Bu çalışmada hedeflenen , Antik Yunan medeniyetinin doğal bir uzantısı 

olarak kabul edilen Platon ' un felsefesinde önemli bir yeri olan tanrı  görüşünü , idea 

ve ruh öğretileri içinde değerlendirmektir . Bu amaç doğrultusunda , Platon ' un orta 

ve son dönem diyaloglarında tanrı görüsünün analizinin yanı sıra , Platon ' un 

tanrısının kim veya ne olduğuna dair öne sürülmüş olan kabuller ,  Platon 

yorumcularının düşünceleri ışığında irdelenmiştir . 

 

 

       

ABSTRACT 

 
 .  

 This study aims to  analyze Plato ' s view of god , which has a very 

important place in Plato ' s  philosophy that is admitted  as a natural extension of 

Ancient Greek civilization , in relation to his   doctrines of idea and soul  . In  this 

way , besides the analysis of Plato's view of god in his middle and late period 

dialogues, already accepted thoughts on who or what Plato's god  is, are examined 

under the light of Plato commentators '  thoughts .  
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     ÖNSÖZ 
 

 Yaşamı boyunca kendinden üstün bir gücün olduğuna veya olması gerektiğine 

inanmış olan insanoğlu bu gücü farklı şekillerde tasavvur etmiş ; kimi zaman doğa 

olaylarını kimi zaman kendi cinsinden olan insanı kimi zaman da baş edemediği bir 

başka canlıyı üstün güç olarak kabul etmiştir . İlk zamanlarda  çeşitli ritüellerle , 

etkinliklerle kendini  bu gücün bir parçası olarak gören insanoğlu  zamanla bütün 

kontrolü yaratıcıya devretmiş , böylece geleneksel din anlayışı doğmuştur . Fakat 

üstün güç ile bir olabilme düşüncesi hiçbir zaman tam olarak kaybolmamış , 

geleneksel din anlayışının yanı sıra mistizm adı altında yaşamaya devam etmiştir .  

 Platon ’ un din anlayışı ve tanrıya bakışı bu birleşik  yapının en güzel 

örneklerinden biri olduğu için biz yüksek lisans çalışmamızda Platon ’ da tanrı 

sorununu incelemeyi seçtik . Bu çalışmayı seçtiğimiz zaman karşılaşabileceğimiz 

güçlüklerin de ayırdındaydık . Platon ’u kendi dilinde okuyamamamız karşılaştığımız 

en büyük sorundu . Biz bu sorunu Platon ’ un eserlerini Türkçe ve İngilizce 

çevirilerinden karşılaştırmalı okuma ile aşmaya çalıştık . Platon ’ un kendi eserleri 

dışında başvurduğumuz ek kaynaklar ise Platon’un kendi dilinde kast ettiği anlamı 

yakalamamıza yardımcı olmuştur .  

 

Bu çalışmamızdaki kıymetli yardımlarından ötürü Sayın Doç . Dr . Ayhan 

Bıçak hocama   ve bana her zaman destek olan aileme özellikle de anneme teşekkür 

ederim .  
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     GİRİŞ  
 
  

Platon  düşünce tarihinde ilk büyük felsefe sistemini kuran filozoftur . 

A.N.Whitehead  Platon ’ un felsefe tarihindeki önemini vurgulamak için  “ Avrupa 

felsefesi Platon ’ a düşülmüş dipnotlardan ibarettir . ” 1 diyor .  

 

A.N.Whitehead ’in de belirttiği  üzere felsefe geleneğinin Platon ’ la başladığı 

söylenebilir . Onun ortaya koymuş olduğu fikirler birçok filozofun  felsefesini 

şekillendirmesinde etkili olmuş ; bir çok siyasi , ahlaki , dini öğreti onun 

düşüncesinin temelleri üzerine kurulmuş ;  yıllar boyu sürecek felsefi  ve düşünsel 

tartışmalar onunla başlamıştır  . K.Jaspers   ‘ Felsefe Tarihi ’ isimli kitabında felsefi 

düşünüş ile bilimin karşılaştırmasını yaparken  Platon felsefesi ile ilgili şu 

değerlendirmeyi yapar :   

 
“ Felsefe düşüncesinin bilimler gibi bir gelişim süreci yoktur . Bizim , Grek 
hekimi Hippoktares ’ ten çok ilerde olduğumuz kesindir . Oysa Platon ’ dan 
daha ilerde olduğumuzu söyleyemeyiz . Ancak onun yararlandığı bilimsel 
bilgi gerecinden daha ilerdeyiz . Felsefe üretiminde biz belki de Platon ’ a 
yaklaşamamışız . ” 2 
 

 

Düşünce tarihine damgasını vuran ve yön veren  bu büyük filozof ,  

güncelliğini halen daha korumakta olan diyaloglarında ahlaktan  bilgiye , bilgiden 

hukuka , hukuktan siyasete kadar çok çeşitli konuları ele almış ; ele aldığı konuları 

inceden inceye tahlil etmiş ve hakikati aramıştır . Bunu yaparken aynı dönemi 

paylaştığı sofistlerin şüpheci tavrından ziyade rasyonalist bir yol izlemiş , felsefeyi 

insanın   hizmetine sunmuştur . 

 

 

 

 

                                                 
1 Alfred North Whitehead,See Process and Reality,corrected edition D.R.Griffin and D.W.Sherburne,  
Newyork,Free Press,1978,p,39 
2 Karl Jaspers,Felsefe Nedir,çev.İ.Z.Eyüpoğlu,3.bs,İstanbul,Say Yayınları,1997,s.44 
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İnsanın bilgisine sunduğu felsefe anlayışında, herkes için tek bir hakikat 

olduğuna değinen Platon ’ un tavrı , didaktik ve dogmatik bir şekilde  bulduğu 

hakikati karşısındakine  kabul ettirmeye çalışan bir tavır değildir . O akıl yolunu 

izleyen herkesin hakikati göreceğine inanır . Kendisinin yaptığı şey  , hocası Sokrates 

gibi  , hakikati arayan insana yardımcı olmak , yol göstermektir . Bu amaçla  , Platon  

hakikate dayanan  sosyal düzenin ve ahlakın  gerekçelerini halka anlatmış  , ideal bir 

toplum düzeninin nasıl olması  gerektiğinin üzerinde durmuştur.  Platon ’ un çizmeye 

çalıştığı bu ideal toplum düzeninde ve hakikat anlayışında  dinin ve tanrının yerinin 

olması ise kaçınılmazdır . Fakat Platon sadece sosyal  düzen için değil insanın  kendi 

iç huzuru için de inancın  önemli olduğunu düşündüğünden tanrı düşüncesine  önem 

vermiştir . İşte bu nedenlerden ötürü , Platon ’ un felsefesinin önemli bir bölümünü 

teşkil eden  tanrı görüşü bir yandan o zamana kadar dile getirilmemiş düşüncelerle 

dolu olduğu için, öte yandan geleneksel din anlayışına farklı bir bakış açısı  

getirdiğinden  dikkate şayandır .  

  

Dönem dönem farklılaşan ; doğru değerlendirilmesi ancak Platon ’ un  tüm 

felsefi düşüncelerinin analiziyle mümkün olan Platon ’ da tanrı sorununu incelemek 

istememizin altında yatan neden ise Platon ’ un  tanrı görüşünün din felsefesi 

tarihinde mümtaz bir yere sahip olmasıdır .  

  

Din felsefesinde böylesine önemli bir yere sahip olan Platon ’ un  tanrı 

görüşünün analizini yapacağımız  ‘ Platon ’ da Tanrı Sorunu ’  isimli çalışmamızda 

amaçladığımız Platon ’  un tanrısını kendi felsefesi ve diyalogları dahilinde 

değerlendirmektir . Bu konunun özellikle altını çizmemizdeki sebep ise Platon ’ un 

tanrı görüşünün eklektik olmasının farklı değerlendirmelere yol açabileceğinin 

bilincinde olduğumuzu teyit etmek içindir . Bu nedenle bizi Platon ’ un  kendi çizdiği 

tanrı portresinden uzaklaştırabilecek  Yeni Platoncuların  ve  Platon ’ un tanrı 

görüşünü kendi düşünceleri doğrultusunda yorumlayan filozofların fikirlerine 

değinmedik .  

 

Yaptığımız çalışmada  mümkün olduğu kadar objektif bir bakış açısıyla 

konuyu  Platon ’ un kendi diyalogları çerçevesinde değerlendirmek istediğimizden ; 
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Platon ’ u etkileyen , içinde yetişmiş olduğu Antik Yunan düşünce dünyasında 

tanrının analiziyle işe başladık .  

 

I.M.Crombie Antik Yunan tanrıları için “ insandan daha güçlüler  ama  

semavi dinlerin tek tanrısı  kadar kudretli ve kutsal değiller . ”   3 diyor . Olympialı 

tanrıların dini  olarak  da adlandırılan  geleneksel  politeist anthropomorphik din 

anlayışında ,  tanrılar I.M.Crombie ’ in de belirttiği gibi Kadir ’ i  Mutlak değillerdi . 

Onlar kozmosu yoktan var etmemişler , kaosu düzene dönüştürmüşlerdi . Yaratıcılık 

vasfından mahrum olmalarının yanı sıra  onların  gücünü sınırlayan moira ve kimi 

zaman doğa olaylarının  kimi zaman  doğadaki diğer güçlerin tanrı olarak kabul 

edilmesi de Olympialı tanrıların üstünlüğüne gölge düşürmekteydi . Antik Yunan 

dünyasında geleneksel Yunan dini olarak tasvir etmeye çalıştığımız Olympialı 

tanrıların dininden maada Pythagorasçı-Orphik din öğretisi de popülerdi . Bu 

bakımdan  F.M.Cornford  From Religion to Philosophy ( T: Dinden Tarihe)isimli 

kitabında  Antik Yunan din anlayışının iki koldan ilerlediğini söyler  : mistik kültün 

ağır bastığı Ptyhagorasçı – Orphik din öğretisi ile  tanrının insandan uzak ve çok 

daha güçlü olduğu   Olympialı tanrıların dini . 4 

 

Platon  tanrı görüşünü oluştururken  hem Pythagorasçı-Orphik din 

öğretisinden hem de Olympialı tanrıların dininden etkilenmiş , ama aynı zamanda 

bu karışımı kendi özgün düşünceleriyle de zenginleştirmeyi bilmiştir  . Tek tek 

etkilendiği filozofları sayacak olursak Ksenophanes , Herakleitos , Parmenides , 

Pythagoras ve Sokrates en önde olanlardır . Bu saydığımız filozofların dışında ,  

tepki geliştirme adına da olsa ,  görüşlerinden etkilendiği sofistlerden ; edebiyatçı 

kimliklerine  hayran olduğu ama din adamı olarak saygı duymadığı Homeros ve 

Hesiodos ’ dan da bahsetmek gerekmektedir .  Dolayısıyla çalışmamızın birinci 

bölümünde  genel hatlarıyla Antik Yunan medeniyetinde din anlayışını tasvir etmeye 

çalışırken dönemin önde gelen filozoflarının ve din adamlarının tanrı anlayışlarına da 

yer verdik .   

                                                 
3 I.M.Crombie,An Examination Of Plato’s Doctrines : Plato on Man and Society , London , 
Routledge & Kegan Paul,1962, p.369 
4 Francis Macdonald Cornford, From Religion to Philosophy,Newyork,Harpers Brothers,1957,p.139 
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İkinci bölümde ise Platon ’ un diyaloglarını üç gelişim dönemine ayırarak , 

Platon ’ un tanrı görüşünü bu dönemler içinde değerlendirdik  . Fakat  Platon ’ un  

tüm diyaloglarını çalışmamıza dahil etmedik ;  kaynaklar ışığında ,   orta ve son 

dönem diyaloglarından tanrı ve din ile ilgili söylemler içeren eserlerine ve Platon ’ 

un kendi diyalogları dışında Platon üzerine incelemeleri bulunan filozofların ve 

felsefecilerin  çalışmalarına  başvurduk .  

 

Üçüncü bölümde ise Platon ’ un tanrı görüşünü ilişkili olduğu kavramlar 

çerçevesinde irdeledik  . Platon ’ un tanrı görüşü ve din anlayışı ,  diğer 

görüşlerinden tamamen bağımsız düşünülemeyeceği için tanrı görüşünün bağlantılı 

olduğu idea ve ruh  öğretilerini çalışmamıza dahil ettik . Bu bağlamda Platon ’ da 

tanrı sorununu tanrı- idea-ruh üçlemesi dahilinde inceledik denebilir .  

 

 

 
 



5 
 

 

I .  ANTİK YUNAN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA  

       TEOLOJİ VE      TANRI  
 
 

Platon ’un  felsefesini ve tanrı fikrini oluştururken ilham aldığı Antik Yunan 

dünyasında dinin ve tanrının incelenmesine geçmeden önce , dinin genel bir tanımını 

vererek işe başlamak istiyoruz  .  

 Din “ insanın kaderini bağlı gördüğü üstün bir güç veya ilkeye inancı ; bu 

inancın sonucu olan ve bir yaşama kuralı yaratabilecek zihni ve ahlaki tutum ” 1 

olarak tarif edilebilir  . Bu  tanım ışığında dinin , insanın kutsalla ilişkilerini 

betimleyen inanç ve dogmalar bütünü olduğu da söylenebilir . 

 H.O.Taylor Prophets, Philosophers and Poets of the Ancient World          

( T: Antik Dünyanın Kahinleri, Filozofları ve Şairleri) kitabının giriş kısmında  bütün 

dinlerin  ‘ düzenleyici ’ niteliğinin altını çizer  .2 Her ne kadar din ; kimi zaman 

şiirsel ,  kanıtlanması mümkün olmayan inanışlarla doluysa da  kendi içinde bir 

bütünlük sergilediği için  bir kurallar sistemini de beraberinde getirmiş ve 

insanoğlunun yazgısını belirlemede önemli rol oynamıştır .   

Bertrand Russell  ise  ‘ Bilim ve Din ’ isimli kitabında , dinin karmaşık , 

toplumsal bir olgu  olduğunu belirtir ve büyük tarihsel dinlerin her birinin üç ayrı 

yanı olduğuna değinir . Bu öğeler  insan , tapınak ve kişisel bir ahlak yasasıdır . 

Fakat unutulmaması gereken bir nokta vardır ki bu üç öğenin birbirine göre önemi, 

değişik çağlar ve ülkelerde büyük farklılıklar göstermiştir .  Örneğin Russell ’ e  göre 

Yunan ve Roma ’ nın  antik dinleri, Stoacılar tarafından  ahlaksal bir niteliğe 

bürününceye kadar , kişisel ahlak üzerinde pek fazla durmamışlardır .3 

Dinlerin tıpkı medeniyetler gibi ve onlara paralel olarak doğup , geliştikleri 

bir gerçektir . Bu bağlamda B.Russell ’ n da belirttiği gibi ,  din ;  tarihi ve coğrafi 

şartlardan bağımsız olarak düşünülemez  

 

                                                           
1 Dinler Tarihi Ansiklopedisi, 3 c,İstanbul,Ansiklopedi Yayınları A. Ş., C: I , No : 3,1999,s.3 
2 Henry Osborn Taylor , Prophets, Philosophers and Poets of the Ancient World  , 2 . edition , 
Newyork , Frederick Ungar Publishing Co.,1964 , p . 5  
3 Bertrand Russell , Bilim Ve Din ,Çev. : Hilmi Yavuz, İstanbul, Cem Yayınevi , 1999 , s . 6 
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Medeniyetlerin  tarihine sıkı sıkıya bağlı olan dinin gelişiminde , ilkel 

dinlerdeki tanrı ve insanın bir olması yani eşit niteliklere sahip olmaları ,  zaman 

içinde , yerini tanrının üstün olduğu ve kendisine  ibadet  edilmesi gerektiği   

inanışına    bırakarak    geleneksel din   anlayışı   oluşmuştur .4  Diğer yandan  

doğruluğun , iyiliğin insan dışında bir şeyden kaynaklanması ; ahlaki olan ile 

yasaklayıcı olanı  insanın dışında bir şeyin  belirlemesi düşünceleri ,  insanoğlunda  

tanrı fikrinin  oluşmasının nedenlerindendir .   

Antik Yunan dini ise ,  tarih içinde farklılaşan bir evrim  gösterir .  

Din görüşleri değişken bir yapıda olduğu için  H.Rousseau ’ya  göre 

Yunanlılar  resmi bir teolojiye sahip değillerdir . Bu durumu H.Rousseau şu şekilde 

açıklar :      “ Homeros ve Hesiodos ’ un  eserlerinde yaşayanlardan maada orpheler , 

gizli ibadetlerde bulunmaktaydı .” 5   

G.Murray Yunan dinini üç teolojik döneme ayırarak incelemiştir. İlk 

dönemde , Cehalet Çağı (İlkel Euetheia) , Yunanlılar diğer dinlerin gelişimlerinin 

ilk safhasında olduğu gibi ilkel bir inanç sistemine sahiptiler . İkinci dönem , Klasik 

Dönem veya Olympialı tanrılar dini sanat ve edebiyatı hakimiyeti altına almış, 

Romalıların hayal gücünü ve dini fikirlerini yönlendirmiş hatta Ortaçağ ’da dahi 

etkisini göstermiştir . Eleştirmenler bu dönemin dini olarak değil sanatsal açıdan 

değerlendirilmesinden yana dırlar .   Üçüncüsü ise Hellenistik  Dönem olarak 

adlandırılır ve Platon ’dan St.Paul ’e hatta erken gnostiklere kadar uzanan geniş bir 

yelpazeyi içine alır .6 

Böylesine farklı yorumlamalara açık olan Antik Yunan dininin en belirgin 

özelliği ise tanrının veya anthropomorphik tanrıların yaratıcı bir güce sahip 

olmayışlarıdır . Yunanlılar , görünmeyen güçlere şahsiyet verip onları rüzgar ,   

güneş , deniz ve yıldızlarla ilişkili fakat insanın özelliklerine sahip tanrılara 

dönüştürdüklerinde ; görünmeyene ve kendilerini çevreleyen dünyaya ilgi ve 

yakınlık duygularını dışa vurmuş oluyorlardı .7   

                                                           
4Francis Macdonald Cornford,From Religion to Philosophy,Newyork,Harpers Brothers,1957, p .90 
5 Herve Rousseau,Dinler,Çev.: O.Pazarlı,İstanbul,Remzi Kitapevi,1970,s.50 
6 Gilbert Murray,Five Stages of Greek Religion,Oxford,Clarendon Press,1925,p.16-17 
7 Karen Armstrong,Tanrının Tarihi,Çev.: O.Özel,H.Koyukan,K.Emiroğlu,Ankara,Ayraç 
Yayınevi,1999,s.17 
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İnsani  vasıflara sahip olan Antik  Yunan  tanrıları aşkın , her şeyin üstünde 

bir yapıya sahip değillerdi . Büyük bir bütünün parçası durumundaydılar . Onlara 

belirli salahiyet alanları verilmişti ama bu alanlar içinde güçleri sınırlıydı .     

Homeros ’da ve genel olarak Antik Yunan teolojisinde moira , bu güçleri sınırlayan 

görevi üstleniyordu . 

 Moira herkesin kendi alanına düşen pay olarak tanımlanabilir , moira’ ya 

göre herkes kendi payına düşeni yaşar . İnsanların  aynı zamanda tanrıların kendi 

paylarına düşen sınırlarla çevrelenmiştir ve bu bir çeşit salahiyet sistemi  getirir . 

Moira dünyanın düzeni için vardır ama kendi istekleri doğrultusunda düzeni yaratan 

bir ilah , yaratıcı değildir . Moira kişiselleştirilmemiş bir güç olduğu için ondan daha 

genç ve ona tabi olan tanrılar  dünya düzeninin bekçisidirler .  

Antik Yunan dininde moira insanın neler yapması gerektiğine dair sınırlar  

koyar ve bu sınırlar aşıldığı takdirde neler olabileceğini  bilir ,  nomos ise sınırların 

içinde ne yapılması   gerektiğini açıklar .8 

Moira ve nomos gibi belirli kavramların ön plana çıktığı Antik Yunan 

felsefesi ve düşünce dünyası Aristoteles ’ e kadar  bir bakıma teolojiyle ve mitosla  

bağlantılı ilerlemiştir . “ İlk önce felsefi düşünce mitoloji ile karışık olarak doğdu . 

İlk filozoflar ilimlerin ve tekniğin ortak temelini ararken mitolojiden ve mitsel  

düşünceden faydalandılar . ” 9  Dolayısıyla Moira ve nomos gibi dini ve mitsel 

kavramlar filozofların felsefi görüşlerinin şekillenmesinde de rol oynamışlardır . “ İlk 

zamanlarda böyle bir gelişimi olan Antik Yunan düşünce dünyası daha bir spekülatif 

karakter taşımaktaydı , teknik ilerlemelerle daha az ilgileniyorlar , evrenin işleyişinin 

altında yatan prensipleri araştırmakla meşgul oluyorlardı .” 10 Bu ilk prensip   Yunan 

dilinde arkhe  idi . Thales , Anaksimandros , Anaksimenes gibi ilk filozoflar  her 

şeyin ondan çıktığı ilk prensip konusunda farklı görüşler öne sürseler de bir ilk 

prensip olduğu noktasında anlaşmışlardı . M.Eliade Antik Yunan filozoflarının 

arkhe arayışı   ile ilgili olarak    ‘ Mitlerin Özellikleri ’ isimli kitabında şu yorumu 

yapar :  

                                                           
8 F.M.Cornford.From Religion to Philosophy,p.34 
9 Hilmi Ziya Ülken,Bilgi ve Değer,Ankara,Kürsü Yayınları,t.y,s.8 
10William Keith Chambers Guthrie,Some Greek Views on the Origions of Life and the Early State 
of Man,Newyork,Cornell University Press,1957,p.14-15 
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“ Burada , tanrılarla ilgili tarih olarak , mitolojinin ötesine geçmek için ve 
gerçeğin içinden fışkırdığı ilk kaynağa ulaşmak için , Varlık’ ın döl yatağını 
saptamak için harcanan bir çabanın var olduğunu görüyoruz . Felsefi 
spekülasyon , kaynağı , kökeni , arkheyi ararken , kısa bir süre için 
kozmogoniye yeniden kavuşmuştur ; artık kozmogoni miti değil de bir 
ontoloji sorunu söz konusu olmuştur . ” 11 
  

 

Görüldüğü üzere Sokrates öncesi filozofların amacı doğayı yönetmek değil 

doğayı anlamaktı . Sokrates sonrası filozoflar ise Yunan dünyasının değişen ahlak 

değerleri ve siyasal düzenin belirsizliklerinden doğan beklenmedik ve acımasız 

şartlarında ayakta kalmaya çalışan insanla ilgili ahlaki sistemi kurmaya    uğraştılar ; 

doğayla , fiziki evrenle  ilgili söyledikleri her şey bu amaca hizmet etmek içindi .12  

Bu süreç sistemli bir şekilde ilerliyordu , “  böylece dünyayı anlamlandırma süreci 

rasyonel olmaya başlamıştı ” 13. İlk zamanlarda dünyada  meydana gelen her olay 

tanrıların bir gazabı veya lütfü olarak algılanırken ,  dünyanın algılanışı rasyonel 

olmaya başlayınca , doğa olaylarının yorumlanışı da farklılaşmaya başladı . 

Meraklarını dışa vurma ve kozmosun işleyişinin sırrını kendi yaşamlarıyla rasyonel  

ilişkilendirme çabası felsefenin doğuşuna yol açtı .   Zamanla , Yunan düşünce 

dünyasında ,  insanlar olayları tanrılara bağlamadan anlamaya ve açıklamaya  

çalıştılar .  Böylece tanrılar , doğa olaylarının açıklanmasında saf dışı kalmış 

oluyorlardı .14 Bu süreç yani mitsel ve dinsel olandan rasyonaliteye , logosa geçiş , 

bir anda olan bir  değişim değildir . Bize göre Antik Yunan düşünce dünyası söz 

konusu olduğunda bunun tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği bile şaibelidir . 

Mitlerle ilgili kavramlar kimi zaman rasyonel terimler altında kimi zaman da felsefi 

düşünceler ışığında yaşamışlardır . 15 M.Eliade Antik Yunan felsefesinde mitosun 

yaşadığını  düşünenlerdendir .  

  

 

                                                           
11 Mircea Eliade,Mitlerin Özellikleri,Çev. : Sema Fırat,2.baskı,İstanbul,Om Kuram 
Yayınevi,2001,s.144 
12 W.K.C.Guthrie,Some Greek Views on the Origions of Life and the Early State of Man,p.15 
13 Jean-Pierre Vernant, The Origins of Greek Thought, trans. From the french, New York, Cornell 
University Press, 1982, p.102 
14 M.İlin,E.Segal, İnsan Nasıl İnsan Oldu,Çev. : Ahmet Zekerya, 11.bs,İstanbul,Say 
Yayınları,1998,s.124-130 
15 W.K.C.Guthrie,Some Greek Views on the Origions of Life and the Early State of Man,p.15-16 
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“ Ancak Yunan dininde ‘ mit yıkımı ’nın , onun yanı sıra da Sokrates ve 
Platon ile birlikte kesin ve sistemli felsefesinin başarıya ulaşmasının mitsel 
düşünceyi tam olarak yıkamadığı görülecektir . . . En son tanrı alaşağı 
edilmiş , mitleri de çocukluk masalları düzeyine düşmüş olsa bile Yunan 
düşüncesi , büyük bir olasılıkla mitsel düşünceden kendi olanaklarıyla 
kurtulmayı becerememiş      olmalıdır . . . Elbette bu durum , Yunan miti ile 
felsefe arasındaki devamlılığın kopukluğa uğradığı durumların bulunmadığı 
anlamına gelmez . Ama felsefi düşüncenin , kozmik gerçekliğe ve insan 
yaşamına özgü mitsel imgeyi kullanmış ve uzatmış olabileceği çok iyi 
anlaşılmaktadır . ”  16 

   

 

Sonuç olarak felsefe o dönem itibarıyla teolojinin ve mitosun  bir üst 

kademesiydi denebilir . Felsefenin ilgilendiği konular dahilinde dini olanı hatta kimi 

zaman din öncesi materyali açıklamaya çalışmakta vardı .  Felsefenin konusu olan 

biricik hakikat ve duyular dünyası arasındaki ilişkilerle ilgili kavramlar daha önceki 

tanrı ile insan veya insan ile doğa arasındaki ilişkilerle ilgili dini kavramlara 

benziyordu. Durum böyle olunca , ilk filozofların physisi tanrı veya ruh olarak 

görmeleri ve tanrılar ile ruhun tözünü duyular üstü, elle tutulmaz  ve dinsel olarak 

değerlendirmeleri      kaçınılmazdı . 17 

 

 

Platon işte bu entelektüel ve dinsel ortamdan feyiz alarak  felsefesini ve 

felsefesinde bir mihenk taşı olan  tanrı fikrini ortaya koymuştur . Genel hatlarıyla 

yukarıda değinmiş olduğumuz Antik Yunan düşünce dünyasında  Platon ’u etkileyen 

filozoflar arasında Ksenophanes , Parmenides , Herakleitos , Pythagoras , sofistler ve 

Sokrates ön plana çıkar . Bu filozofların yanı sıra felsefi düşünüşün şekillenmeye 

başlamasından önce şair – teolog kimlikleri arasında sıkışıp kalmış  Homeros , 

Hesiodos  ve Orpheus ’un tanrı görüşlerine değinmek Platon ’un Tanrı görüşünü 

anlama ve değerlendirme sürecinde faydalı olacaktır düşüncesindeyiz  . 

 

 

                                                           
16 M.Eliade,Mitlerin Özellikleri,s.144-145 
17  F.M.Cornford.From Religion to Philosophy,p .135 



10 
 

 

 A . HOMEROS 
  

 Yıllar boyunca  ağızdan ağıza dolaşan kahramanlık şarkılarını birleştirip 

halen daha mükemmelliğinden  bir şey kaybetmemiş iki ölümsüz destan – İliada ve  

Odyssei- meydana getiren Homeros ,  kahramanlık destanının yani heroik eposun en 

büyük temsilcisidir .  

 

“ Onun yazın alanındaki dehası görülmemiş bir etki ve hayranlık 
uyandırmıştır ; bu nedenle de , Yunan kültürünün birlik ve eklemli 
bütünlüğünün sağlanmasında Homeros ’ un yapıtlarının katkısı büyük 
olmuştur . ” 18 

  

 

 Homeros   kör bir  rhapsodos idi . ∗ Kuşkusuz  Homeros ilk rhapsodos 

değildir . Fakat o diğerlerinin hepsini gölgede bırakmış ve bu döneme adını    

vermiştir . 19 

 F.Nietzche  ‘ Tragedyanın Doğuşu ’ isimli kitabında Homeros’ un eserleri  

ile ilgili şunları söyler : 

 

 “ Daha önce Homeros destanının Olympos ekininin şiiri olduğu  
açıklanmıştır . O , bu ekinle  , titan savaşlarının korkunçluğu konusunda  , 
kendi şiirini bir utku türküsü olarak söylemiştir .” 20 

 

 F.Nietzche ’ in utku türküsü olarak nitelendirdiği Homeros ’ un destanlarının 

düşünce tarihindeki yeri ise tartışmalıdır . Homeros’ tan sonra filozoflar ve 

akademisyenler  Homeros ’ un eserlerinin  bir sanat yapıtı mı yoksa  din kitabı olarak 

mı değerlendirilmesi gerektiği konusunda muhtelif fikirlere sahiptirler .  

  

 G.Murray ’ in  Yunan dinini değerlendirirken üç dönemde incelenmesi 

gerektiği ile ilgili görüşlerine daha önce değinmiştik . 21  G.Murray ’ in 

                                                           
18 M.Eliade,Mitlerin Özellikleri,s.189 
∗ Rhapsodoslar   o dönemde şarkılarını değneğiyle tempo tutarak söyleyen ozanlardır . 
19 Güler Çelgin, Eski Yunan Edebiyatı , İstanbul, Remzi Kitapevi , 1990 , s . 21 
20Freidrich Nietzche , Tragedyanın Doğuşu , Çev . : İ.Zeki Eyüpoğlu,5.bs.,İstanbul,Say 
Yayınları,1999, s. 61 
21 G. Murray,Five Stages of Greek Religion, ,p.16-17 
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sınıflandırmasında Homeros ’ un eserlerinin Klasik Dönem veya Olympian Dönem 

denilen ikinci dönem eserlerinden  olduğu söylenebilir . Bu bakımdan ,  Homeros’ un 

eserleri Olympian Dönemine ait olduğu için , dini açıdan değil sanatsal açıdan 

değerlendirilmelidir .  

 Homeros ’ un eserlerine  bakıp teolog olup olmadığını belirleyebilmek  

güçtür  . Fakat  durum Homeros ,  Hesiodos ile karşılaştırıldığında daha  bir  

berraklık kazanacaktır . Çünkü Hesiodos ’ un eserleri Homeros ’ un kine nazaran  

teolojiye daha yakındır . Lakin Homeros’ un bir teolog hem de kötü bir teolog 

olduğunu düşünenler de vardır . Ksenophanes ve Platon yapıtlarında Homeros ’ a 

yönlendirdikleri eleştirilerinde acımasızdırlar .  

 Ksenophanes Homeros ve Hesiodos’ u aynı kefeye koyar ve onlar hakkında 

şöyle der :  

 
 
“Hepsini tanrılara yüklediler Homeros ile Hesiodos  
Ne kadar ayıp ve kusur varsa insanlar yanında :  
Çalma , zina etme ve birbirini kandırma . ” 22 

  
 Platon ise  Devlet  diyalogunda Homeros ’ un masal ad dediği destanlarıyla 

ilgili  şu yorumu yapar :  

 
“Hesiodos ’ un Homeros ’ un ve daha başka şairlerin  masalları . Bu 

şairler  bir sürü masallar uydurmuş , bunları insanlara anlatmış , hala da 
anlatıyorlar. . .”23  

  

 Platon  ‘ Homeros ’ un sözlerini beğenmekle beraber   ’ 24   ‘. . . tanrılar 

savaşı diye anlattıklarını şehrimizde söyletmemeli .’ düşüncesindedir . 25 

 

Görüldüğü üzere Platon ’ da Homeros ’ un edebi yanını kabul eder ama 

teolog olarak dinlenilmemesinden yanadır . Şüphesiz Homeros eserlerinde din dışı 

                                                           
22 Walter Kranz,Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar,Çev. : Suat Baydur,2.bs.,İstanbul,Sosyal 
Yayınları,1994,   B 11,s.53 
23 Platon, Devlet , Çev. : Sabahattin Eyüpoğlu , M .Ali Cimcoz, İstanbul , Türkiye İş Bankası 
Yayınları ,1999 ,377  b   
24 a . e. ,383 b 
25 a . e. ,378 d 
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olduğu kadar dini konularda da öğretiler sunmuş , bilgilendirmelerde bulunmuştur . 

Fakat onun bu bilgi vermeyi sanat içinde yaptığı unutulmamalıdır .   

 

“ . . . burada Homeros ’ un bir tanrıbilimci yada bir mit yazarı olmadığını 
anımsatmak yerinde olur . O Yunan dinini ve mitolojisini bir bütün olarak 
sistemli ve tümü kapsayıcı bir biçimde sunmak savında değildi . ” 26 
 

 

1 . HOMEROS ’  UN TANRI ANLAYIŞI 
 

Homeros’ un eserlerinde tasvir ettiği tanrılar tablosu  o dönem insanının 

inancını temsil etmektedir .  

Homeros’ un yapıtlarında bahsedilen  anthropomorphik tanrıların değişen 

fonksiyonları ve kendilerine ayrılmış salahiyet alanları vardı .   Güç , yaşam  ve 

tarihsel bir şahsiyet sahibi olmalarının yanı sıra büyük bir ailenin fertleri olarak da 

insani vasıflara sahiptiler . Tanrıların insanlaşmaya başlaması kralların güç 

kazanmaya başlamasıyla da ilgilidir . Zamanla dini bir kimlik taşıyan toplum  kendi 

içinden , daha üstün buldukları insanları kral ve hero ( T : Kahraman) olarak kabul 

etmeye başladı .  

Böylece   toplumsal yaşama alışmış olan topluluk , bu toplumsal yapının merkezi  bir 

otorite tarafından temsil edilmesine de  alışıyordu, birçoğun toplumsal yaşamından 

‘tek’ olan beliriyordu .27  Fakat  bu tek ve bir olan lider tamamen özgür değildi , 

toplumu kendi istekleri  doğrultusunda yöneten bir tiran da değildi . O sadece 

toplumun bir temsilcisi , grup ruhunun dışa vurumu , daimon idi . 28 

Kralın yanı sıra herolar  da özel bir konuma sahiptiler . Herolar  ve kral ilk 

başta tanrılar ile insanlar arasında bir köprü görevi  görüp , dengeyi sağlarken  daha 

sonraları anthropomorphik tanrıların biçim değiştirmesiyle  bu büyük tanrı ailesi 

gittikçe daha çok insani özellikler taşımaya ve kutsallığını yitirmeye başladı .29  

                                                           
26 M.Eliade,Mitlerin Özellikleri,s.189 
27 F.M.Cornford.From Religion to Philosophy,p.102-103 
28 a . e . ,p.100-101 
29 Roy Kenneth.Hack,B.Litt,God in Greek Philosophy to Time of Socrates ,Newyork , Burt 
Franklin ,1970,p .18-19  



13 
 

 

Homeros ’ un  tanrıları ise baştan gücü  bir şekilde paylaştıkları için bu durum onları 

çok fazla etkilememiştir  .  Başka bir deyişle Homeros ’ un ortaya koymuş olduğu     

‘ kutsal ’ çok zengin ve çeşitli  bir yapıya sahip olduğu için  Homeros ’ un  din 

anlayışı baştan klasik bir  anthropomorphik politeist  anlayışı   değildi .     

Homeros’ a göre dünyada kutsal gücün  toplandığı  bir merci vardır, bu  güç 

mercisi moira , zeus , tanrılar ,daimon veya  insani vasıflara sahip bir takım ilahi 

güçler olabilir .  Moira’ nın  tanrıların istek ve iradesinden üstün ;  daimon’ un  

kutsal güç olması  durumları  Homeros’ un anthropomorphik  politeist din anlayışına 

getirmiş olduğu farklı bakış açısına dair verilebilecek örneklerdir .   

 

B . HESİODOS 
 

Hesiodos yazmış olduğu dini ve mitsel eserlerle Antik Yunan düşüncesinin ve 

felsefesinin gelişimine  yardımcı olmuştur . Bu bakımdan W.K.C.Guthrie ’ ye göre  

Hesiodos   diğer teologlarla birlikte felsefenin öncüsü sayılabilir  çünkü Hesiodos ’ 

un çizdiği tanrılar tablosu bir sistematizasyonu da  beraberinde  getirmiştir . 30 

Homeros ile karşılaştırıldığında Hesiodos ’ un kullanmış olduğu dil edebi 

açıdan daha az gösterişli ve karışıktır . Zaten iki ozanın eserlerinin içerik olarak da 

farklı olduğu ortadadır. 

Homeros epik destanlar alanında ün yapmıştır oysa ki Hesiodos pozitif bir 

düşüncenin ürünü olan ve öğretmek amacı taşıyan didaktik epos türünün  

yaratıcısıdır . 31 

 Hesiodos ile Homeros ’ un teolojisini karşılaştırdığımız zaman da ortaya 

benzerlikler kadar  farklılıklar da çıkacaktır . Homeros ’  da antropomorphik olmayan 

güçlerin antropomorphik  olanlarla birlikte teolojisinde var olduğunu Homeros ’ u 

anlatırken   değinmiştik . Hesiodos  da Homeros gibi antropomorphik  olmayan 

güçlerin         kutsallığına     inanmaktadır .    Hesiodos ’ un bu görüşünü     daha    iyi  

değerlendirebilmek için onun  Theogonia ( T: Teogoni)  isimli eserini incelemek  

faydalı olacaktır kanısındayız .  

                                                           
30 W.K.C.Guthrie,A History Of Greek Philosophy,5Volumes ,Cambridge,Cambridge University 
Press, Vol: I ,1962,p.xi,28 
31 G.Çelgin, Eski Yunan Edebiyatı, s. 36 
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 Hesiodos ’ un Theogonia isimli eseri  beş bölüme ayrılarak incelenebilir . İlk 

bölümde Hesiodos ’ un mousalara  yakarışı , ikinci bölümde nesnelerin kökeni , 

evrenin oluşumu konuları yer alır .  

  

 
 
“ Khaos ’ tu hepsinden önce var olan  
 Sonra  geniş göğüslü Gaia , Ana  Toprak ... 
 Ve sonra Eros , en güzeli ölümsüz tanrıların , 
 O Eros ki elini ayağını çözer canlıların.”32 

 

 

Daha sonra Kaos Geceyi (Nyks) , gece Işığı (Aither) ; Gaia da Gök 

(Ouranos) ve Deniz ’ i doğurur . Üçüncü bölümde Ouranos ’ un saltanatı , Kronos ’ 

un  doğuşu ele alınır . Dördüncü bölümde Ouranos ’ un saltanatı Kronos tarafından 

yıkılır ve Kronos saltanatı başlar . Bu arada Kronos ile Rhea’ nın birleşmesinden 

Zeus doğmuştur . Beşinci bölümde de Zeus ’ un hükümdarlığı işlenir .  

 Görüldüğü üzere Hesiodos evrenin başlangıcını ve gelişimini kendine göre 

rasyonel bir şekilde ortaya koyarken bir yandan da tanrıların başlangıcını ve tarihini 

de anlatmaktadır . Böylece Hesiodos ’ un çizdiği tanrılar     tablosunda     hem    doğa  

güçlerine hem de antropomorphik tanrılara kutsal güç olarak yaklaştığını 

görmekteyiz . 

 R.K.Hack  God in Greek Philosophy to The Time of Socrates ( T: Sokrates 

Öncesi Yunan Felsefesinde Tanrı )  isimli kitabında Hesiodos ’ un bu tutumunun  

anthropomorphik din anlayışına zarar vermiş olduğu düşüncesindedir . Bu 

düşüncesinin nedenini şu şekilde anlatır ; Hesiodos ’ un doğa güçlerine kutsallık 

yüklemesi ve onları antropomorphik tanrılardan ayırıp farklılaştırması karşısında 

güçsüz kalan , insani vasıflara sahip tanrılara inanma inanmama özgürlüğü bir 

bakıma yunanlıların inisiyatifine bırakılmıştı . Bu durum karşısında , Hesiodos ,  

uzun vadede doğada kutsallık yüklediği güçlerin antropomorphik tanrıları  alt 

edebileceğini görememiştir . 33 

  

                                                           
32 Hesiodos’tan aktaran G.Çelgin, Eski Yunan Edebiyatı,s.38 
33 R.KHack,B.Litt,God in Greek Philosophy toThe Time of Socrates, p. 27 
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C  .  ORPHEUS 

 
 Orpheusçu din anlayışının ismini almış olduğu  Orpheus ’ un kendisi 

hakkında bilinenler pek azdır , bilinenlerin de ne kadarının gerçekten onunla ilgili 

olduğu şüphelidir . Orpheus dininin çıkış tarihiyle de ilgili muhtelif fikirler öne 

sürülmüştür . Örneğin  Platon ’ un özellikle ruh  ve ruh göçü ile ilgili düşüncelerini 

oluştururken Pythagoras ’ dan ve dolayısıyla Pythagoras ’ ın görüşlerinin kaynağı 

sayılan Orpheus ’ dan etkilenmiş olabileceği üzerine varsayımlar mevcuttur . Bu 

durum Orpheus ’ un Platon ’ un yakın bir çağdaşı olabileceği  fikrini akla getirir .  

Fakat Platon ’un yazılarında Opheus ’ a direk atıfta  bulunduğu bir bölüm yoktur . Bu 

gibi bilinmezler Orpheus ’ un doğru bir şekilde değerlendirilmesini de 

zorlaştırmaktadır .  

 F.M.Cornford ’ a göre Orpheus dini Olympian dininden farklı mistik bir yan 

taşır . Orpheusçular  ruha verdikleri önemin yanı sıra tanrı ile insan arasında  derin 

bir uçurumun olduğunu  düşünmemelerinden ötürü tanrı ile insan arasındaki bağın da 

daha farklı olduğu görüşündedirler . Bir olan , tek olan  birçoğa geçip yine de tek 

kalabilir inanışı vardır. Bu bakımdan asırlardır dini duygulara yön veren mana  , 

Orpheus dininde  daimon veya ruh olarak karşımıza çıkar . 34 

 T.Gomperz  ise Orphizm ile  Pythagorasçılığı karşılaştırarak  Orphizm 

hakkında bir takım yargılarda bulunur . Greek Thinkers ( T: Yunan Düşünürleri ) 

isimli kitabında Orphizm ile  Pythagorasçılığı ayrı ayrı değerlendirir   ve bu iki 

inanışın birbirine benzediğine  değinir . Fakat bu benzerliklere rağmen ayrıldıkları 

noktalar da  mevcuttur . Orphizmde  kurgusal öğeler ön plana  çıkarken , 

Pythagorasçılıkta rasyonellik ve bilimsellik önem kazanmaya başlamıştır . Buna 

bağlı olarak da Orphizm matematiksel veya astronomik hiçbir araştırmanın içine 

girmezken Pythagorasçılar matematiğin yanı sıra kozmojoni ve teojoni ile de 

ilgilenmişlerdir . 35 

                                                           
34 F.M.Cornford ,From Religion to Philosophy , p . 100-112 
35 Theodor Gomperz, Greek Thinkers: A History of Ancient Philosophy, trans.by L.Magnus, ,3 
Volumes,London,John Murray, Vol.I,No :3,1906,p.123-127 
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Orphizm ’ dede  Pythagorasçılık’ ta da ortak olan görüş ise ruhlarla ve onların 

akıbetiyle ilgilidir . Bu görüşlerin temelinde dünyada acı çekme ve dünyevi olanın 

mükemmeliyetsizliği diğer yanda ise ilahi olanın saflığı ve mükemmeliyeti vardır . 

Bu görüşten yola çıkarak da  arınma dünyadaki yaşamın başlıca ereği haline gelir . 

Fakat amaçlanan noktaya ulaşmak zordur , dünyadaki yaşama sadece bir kez doğarak 

insan bu arınmayı sağlayamaz . Dolayısıyla  ruh dünyaya gelişleri sırasında  farklı 

bedenlere  girip , yaşama birçok kez gelerek arınacak ve kutsal olanın yanında yer 

alacaktır 36 . 
 
“ İnsandaki tanrısal ruh , bedende, bir mezardaki gibi hapistir. Öte 

dünyaya kavuşmaya çabalar. Dionistik taraf , titanik kötü unsurlardan 
temizlenmek ister. Bu yüzden ruh , temizlenmek gayesiyle birçok bedende 
dolaşır. ” 37 
  

Bu arınmayı sağlayabilmek için de yaşadığı hayatlarda ahlaksal olanı , doğru 

olanı  yapacaktır . İnsan doğası gereği , bedeninden dolayı dünyevi olana yönelir , 

çünkü bedene ruhun söz geçirmesi zordur . Beden ise kötülüğün kaynağı olduğu için 

insan onu dinleyerek kötüye yönelmiş olur . Her ışığın bir gölgesi olduğu gibi ruhun 

da gölgesi bedendir . Ruh ise madde olmadığı gibi maddenin içine öyle nüfuz 

etmiştir ki fark edilmez  .38 

 

 

D  .  ANTİK YUNAN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA 

        MİTOSTAN LOGOSA GEÇİŞ  
  

Anthropomorphik politeist din anlayışı doğa olaylarının  açıklaması için 

şahsileştirilmiş tanrıları öne sürerken , Miletli filozoflar tanrıları bir yana bırakıp 

doğa olaylarının kendilerini araştırmaya başladıkları zaman teolojinin yükselişini de 

durdurmuş oldular .  

                                                           
36C.A.F.Guimaraes,The Orphism and their Importance for the Philosophy,1996  
http://www.geocities.com/Vienna/2809/orpheus.html 
37http://www.sonsuzlukotesi.com/html/article.php?sid=101 
38Theodor Gomperz,Greek Thinkers, vol.1,p.133-134 
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 Evrenin mitsel , teolojik kimliğinden sıyrılıp bilimsel veya doğal olarak ele 

alınması Milet ekolü mensuplarından Thales ile başlar , Anaksimandros ve 

Anaksimines ile devam eder.  

Thales , temel madde - arkhe –olarak suyu kabul etmekte ve suyun içinde 

tanrısal yaratma gücünün  bulunduğunu söylüyor  ve “ Thales her şeyin  tanrılarla 

(daimonlarla) dolu olduğunu sanıyordu . "39 

Thales ’ in gerek arkhe olarak suyu seçmesinde gerekse her şeyin  tanrılarla 

dolu olduğu söyleminde rasyonel olduğu kadar mitsel öğeler de mevcuttur .  

Anaksimandros  ise Thales ’ in  maddi töz olarak su anlayışına , suyun nicelik 

bakımından sınırlı ,  nitelik bakımından  belirli olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştır . 

Ona göre arkhe , var olan nesnelerin başlangıcı , sınırsız ’ dır .  

 
 
“ Var olan nesnelerin başlangıcının(arkhe) apeiron (sınırsız şey) olduğunu 
söylemiştir . . . Var olanlar nelerden meydana gelmişlerse    zorunlu olarak 
yok olup onlara döner ; zira onlar birbirlerine zamanın düzenleyişine göre 
haksızlıklarının cezasını ve kefareti ödemez . Apeiron  kocamaz , ölmez , 
yok olmaz .”40 
 

Anaksimandros ’un apeiron  düşüncesi ile   birlikte soyut  düşünmede    

önemli bir  adım atılmış olur  .    

 Anaksimenes  ise  Thales gibi hiç dinmeyecek bir hareketlilik içinde olan 

maddenin homojen kütlesinden dünyanın çıktığını  düşünmektedir . Anaksimenes ’ e 

göre bu ilk madde hava ( aer ) dır . O arkhe olarak  havanın dönüşümlerini de 

incelemiş , bu yolla var olan her şeyin havadan nasıl varlığa geldiğini açıklamaya 

uğraşmıştır  .  

 

 “ Anaximenes ’ deki    seyrekleşme ve sıklaşma kavramları , birlikten 
çokluğa geçiş sürecini açıklamaya yaradıktan başka , her türlü niteliği 
niceliğe veya bütün niteliksel farklılıkları niceliksel farklılıklara indirgeme 
teşebbüsünü temsil eder .” 41 

                                                           
 
39W.Kranz ,Antik Felsefe , A .22,s . 29 
40 a . e. , A 9-11- 15, B 1-3, s.32 
41Ahmet Cevizci , İlk Çağ Felsefe Tarihi ,2.bs. , Bursa , Asa Kitapevi , 2000, s . 18 
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Anaksimenes ’ in düşüncelerinden çıkarılabilecek bir başka bakış da  havayı 

nefes , soluk olarak kabul etmesiyle ilgilidir . Hava ve nefes birbirlerinin yerine 

geçebilen kelimelerdir . Dolayısıyla da bütün kozmosu çevreleyen  nefes veya 

havadır . Eğer dünyadaki her şey havaya bağlıysa bu durumda canlılar ile cansızlar  

arasında bir oluş benzerliği var demektir . Bu düşünce silsilesinin bizi getirdiği  

noktada Thales ’ in her şey  tanrılarla doludur söylemi de önem kazanır . Görüldüğü 

üzere daimon ile  ruhun felsefeden kopamadığı Antik Yunan düşünce dünyası söz 

konusu olduğunda   felsefenin teolojiden tamamen ayrı olduğunu söylemek ve 

felsefeden teolojiye geçişi kesin bir şekilde belirlemek güçtür . İlk felsefi düşünürler 

olarak kabul edilen Milet ekolü mensuplarının da felsefe ile dini birbirinden 

koparamadıklarını görüyoruz .  

 
“ Onlar dünyayı düzenli bir bütün olarak görüyorlardı . Bu düzenin altında 
yatan ilk prensibi , arkheyi , ararken ise teolojiye ve teolojinin öne sürdüğü 
tanrıların salahiyet alanları ile ilgili düşüncelere başvuruyorlardı .” 42 

 
  

 E . KSENOPHANES 
 

Ksenophanes ’in felsefe tarihindeki yeri ve önemi hakkında değişik yorumlar 

yapıla gelmiştir . Ama kuşku götürmez bir gerçek vardır ki Ksenophanes  Yunan 

düşünce dünyasında  daha önce dile getirilmemiş tek tanrı fikriyle farklı bir konuma 

sahiptir . 

 

Bazı felsefecilere ve filozoflara göre Ksenophanes sosyal - reformist 

kimliğiyle öne çıkan bir filozoftur . Burnet  Ksenophanes ’i bir teolog olarak değil de 

sosyal reformist bir hicivci , şair filozof olarak değerlendirir . 43 Guthrie de Burnet 

gibi Ksenophanes ’in eleştirici yanı ağır basan bir şair olduğunu söyler . Ayrıca o , 

Ksenophanes ’in dini görüşlerinin , felsefesini şekillendirdiğine de değinir .44    

Jeager ’e göre ise , Ksenophanes bir felsefeciden çok teolog olarak düşünce tarihinde 

                                                           
42 W.K.C.Guthrie,A History of Greek Philosophy,vol . 1 ., p . 29 
43 John Burnet,Greek Philosophy Thales To Plato,London,Macmillan,1968,p.27-28 
44 W.K.C.Guthrie,A History Of Greek Philosophy, vol.1,p.375-376 
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yerini alır .45 W.T.Stace de  Jeager ile aynı görüşü paylaşır ve Ksenophanes ’in din 

ile felsefe arasındaki bitmek bilmez çatışmayı başlatan ilk düşünür olarak 

değerlendirilebileceğini ileri sürer .46 Kirk ve Raven ise Ksenophanes ’in tanrı ve din 

hakkında söylediği şeylerle dogmatik olmaktan uzak eleştirisel bakış açısına sahip 

bir şair olduğunu  ve bu bakımdan Miletli filozoflardan , Herakleitos ve    

Parmenides ’ten farklı olduğunu dile getirirler . 47 

   

 1 .  KSENOPHANES ’ İN TEOLOJİ ANLAYIŞI 
 

Ksenophanes  fragmanlarının çoğunda , Homeros ve Hesiodos ’un geliştirdiği 

geleneksel politeist anthropomorphik  din anlayışına ; Thales , Pythagoras ve 

Epimenides ’in düşüncelerine  eleştiriler getirir . Ksenophanes ’in, Homeros ’un ve 

Hesiodos ’un geliştirdiği politeist anthropomorphik  din anlayışına karşı çıkmasının 

nedenleri şu şekilde sıralanabilir : 

• Ksenophanes,  Homeros ’un ve Hesiodos ’un çizdiği tanrı portrelerinin 

topluma kötü örnek olduklarını , sosyal yaşamdaki yozlaşmanın da bu 

nedenden ötürü hızlandığına inanıyordu . 

• Ksenophanes ’e göre tanrıları insan biçiminde düşünmenin bir anlamı yoktu . 

Her toplumun tanrısını kendisi gibi  hayal edeceği görüşünden yola çıkarak 

hayvanların da tanrılarını hayvan biçiminde kabul edeceklerini söylüyor ve 

anthropomorphik  din anlayışının sübjektif olduğunu dolayısıyla herhangi bir 

değer taşımayacağını bu mantıksal çıkarımla  kendine göre kanıtlıyordu .48 

 

     Ksenophanes bu mantıksal çıkarımın  sonucunda  , kendi teolojisini kurmaya 

başlamıştır. Dolayısıyla   Ksenophanes  din anlayışının temellendirmesini     

Homeros ’a getirdiği eleştirilerden ve Anaksimander ’in fragmanlarındaki  kozmoloji 

anlayışından yola çıkarak yapmıştır .49 
                                                           
45 W.Jeager,The Theology of the Early Greek Philosophers,Oxford,1947,p.80 
46 Walter Terence Stace,A Critical History of Greek Philosophy,London,Macmillan Co 
Ltd.,1962,p.40-41 
47 G.S.Kirk ,J.E.Raven,The Presocratic Philosophers : A Critical History with a Selection of 
Texts,Cambridge,Cambridge University Press,1963,p.165-166 
48 R.K.Hack,B.Litt,God in Greek Philosophy to Time of Socrates ,p.62-62 
49 J.Burnet,Greek Philosophy,p.28 
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2 .  KSENOPHANES ’ İN TANRI  ANLAYIŞI 
 

Ksenophanes içlerinde Platon ’un da bulunduğu bir grup filozof tarafından 

Elea okulunun kurucusu olarak kabul edilmektedir . Bunun nedenlerinden biri 

Ksenophanes ’in kozmosu küresel , canlı, bilinçli ve kutsal olduğunu kabul  

etmesidir .50 Böylece monist bir filozof olarak Ksenophanes çokluğu inkar edip birlik 

fikrine dayanan metafiziğini din felsefesine uygulayışı  ile de  Elea okulunun 

kurucusu sayılır. 

Ksenophanes ’e göre anthropomorphik olmayan tek bir kutsal vardır . Tek 

olan Tanrı ne düşünce yapısıyla ne de bedeni olarak insana benzemektedir ,  fakat bir 

bedene sahiptir . O bütün fiziki nitelendirilmelerden arınmıştır ,  hep aynı kalır ,  

hareket etmez , ezeli ve ebedidir . O soluk alıp vermez ama  canlıdır . Tanrı sezişi 

sayesinde olduğu yerden her şeyi kontrol edip yönetebilir . O her şeyi gören , duyan , 

hissedendir . Fakat bunlar için özel organlara ihtiyacı yoktur .51  

Ksenophanes ’in tanrıyı bu şekilde tasvir etmesiyle ortaya çıkan bir başka  

nokta da onun tanrısının dünyaya eş olup olmadığı problematiğidir . Stace ’e göre 

Ksenophanes ’ in her şeyi yöneten tanrısı dünyanın dışında olamaz , dolayısıyla tanrı 

dünyanın kendisidir  .  Hack ise Ksenophanes ’ in  tanrıyı her şeyin gerçek nedeni , 

değişene karşıt olarak değişmeyen tanrıyı koyuşunu göstererek , bu ikisinin arasını 

keskin hatlarla çizmiş böylece de Ksenophanes ’in pantheist olup olmadığının 

tartışmasına girmemiştir .52 Kirk ve Raven ise Ksenophanes ’ e göre tanrının dünya 

ile eş olmasının şu bağlamda imkansız olduğunu ileri sürmektedirler : Hareketsiz , 

değişmeyen bir tanrı ile tam bir devinim içinde olan dünya bir çok bakımdan 

birbirlerine eş olarak kabul edilemez . Dolayısıyla Ksenophanes in din anlayışı klasik 

bir pantheismden ibaret değildir .53  

   

 

 

                                                           
50 W.K.C.Guthrie,A History of Greek Philosophy,vol.1,p.381-382 
51 Walter Kranz,Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar,B 23,A 30-33 
52 R.K.Hack,B.Litt,God in Greek Philosophy to Time of Socrates,p.63 
53 G.S.Kirk,J.E.Raven,The Presocratic Philosophers,p.172 
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F . PARMENİDES 

 
Platon üzerinde tartışmasız bir etkisi olan Parmenides çağdaşı olan 

Herakleitos ’un düşünce sistemine karşıt bir görüş ortaya koyarak Antik Yunan  

düşünce dünyasında yerini alır. Parmenides ’in , felsefi ve didaktik bir şiirde  

anlattığı felsefesini oluştururken   Ksenophanes ’ ten ve Pythagorasçı  Amenias ’ tan 

etkilendiği düşünülmektedir .54 Ksenophanes ile görüş benzerliği içinde olması  

Ksenophanes ’in tüm evrene bakıp her şeyin bir olduğunu söylemesi gibi  

Parmenides ’in sadece ‘varlık’ ın olduğunu ve onun da tek olduğunu söylemesinden 

çıkar sanabilir . Parmenides ’in öne sürdüğü bu monistik kavrayış Milet ekolü 

mensuplarının , ilk Pythagorasçıların ve Herakleitos ’un monistik düşünüşünden 

farklıdır . Onlar çokluğun tek birincil bir şeyden çıktığını açıklamaya çalışmışlar ve 

bunu yaparken de o ilk şeyin (arkhe) çeşitli değişimlere uğrayarak evrendeki diğer 

şeylere dönüştüğünü söylemişlerdir. Parmenides ’ ten sonra ise çokluk ve çeşitlilik 

arz eden evrenin ilkel bir tekten çıktığını dile getirecek herhangi bir felsefenin öne 

sürülmesi imkansız hale gelmiştir .55   

Daha sonraları Platon Parmenides ’ in de etkisiyle evrenin görünen yanına 

sözde bir gerçeklik yüklemiş, gerçekliği ve birliği uzay ve zamanın ötesinde bir 

dünyada , idealar dünyasında aramıştır. Platon da Parmenides gibi akıl ile duyuyu 

birbirinden ayırmış ve hakikatin akıl ile kavranabileceğini savunmuştur . Timaios  

isimli diyalogunda Platon bu konuyla ilgili şunları söyler :  

 
 
 
“ Bana kalırsa önce şu iki ayrı meseleyi çözmek lazım : Hiç doğmadığı 
halde her zaman var olan nedir ? Hep geliştiği halde hiç var olmayan nedir? 
Birincisi düşünüşün yardımıyla akıl tarafından sezilir . Çünkü her zaman 
aynıdır ; ikincisine gelince onu kanaatle akla dayanmayan duyum tasarlar ; 
çünkü o doğar ve ölür ; ama hiçbir zaman     gerçekten var     değildir .” 56 

                                                           
54 W.K.C.Guthrie,A History of Greek Philosophy, 5 Volumes ,Cambridge,Cambridge University 
Press, Vol.II, No:5,1965,p.23 
55John Victor Luce,An Introduction to Greek Philosophy,London,Thames and Hudson,p.51-5 
56 Eflatun,Timaios,çev. Erol Güney,Lütfü Ay,İstanbul,M.E.B.Yayınları,1997,28 a 
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Parmenides ile başlayıp Platon ile doruk noktasına ulaşan apriori kavramlarla 

evreni kurma anlayışında , varlık  sadece  akıl ve düşünce yoluyla  bilinebilir . Aklın 

ışığında mutlak birlik ve tek olanın kalıcılığı vardır . Parmenides şiirinin birinci 

kısmı olan ‘Hakikat Yolu’nda aklın işlevi hakkında şöyle der : 

 
           “Bak aklında bulunmayanın nasıl yine de akılla orada olduğuna sağlamca ...  

Ne tanıyabilirdin var olmayanı çünkü-yapılamaz  çünkü  bu   
Ne de bildirebilirsin ; aynı şeydir çünkü düşünmekle var olmak .” 57 
 

Aklın ışığında kavranılır olanın , varlığın başlangıcı olmadığı gibi sonu da 

yoktur , ne yoktan var olur ne de geçer gider . Eğer varlık ortaya çıkmışsa bu ya var 

olan yahut da var olmayandan ortaya çıkmış demektir . Varlık var olandan ortaya 

çıkmışsa bu bir başlangıç demek değildir . Öte yandan ‘varlık ’ın olmayandan ortaya 

çıkması ise imkansızdır . 

 
“Nasıl  yok olabilir var olan öyleyse ? Nasıl doğabilir  ? 
Doğduysa var değildir , ilerde doğacaksa da öyle . 
Böylece doğuş sönmüştür ve ölüm yok olmuştur .” 58 
 

 

Varlık için , oldu , olacak gibi zaman çekimleri mümkün değildir ; varlığın 

geçmişinden veya geleceğinden bahsedilemez . Varlık bölünmemiştir , bölünemez . 

Bir şeyin bölünebilmesi için kendinden  başka bir şeye ihtiyacı vardır ama varlığın 

kendisinden başka bir şey olmadığı için varlığın başka bir şey tarafından 

bölünebilmesi de imkansızdır . Varlık hareketsizdir , bozulmamıştır ; çünkü hareket 

ve bozulma  oluşun birer formudur . Oluş tamamıyla olanın , varlığın dışındadır . 

Kader onu tam ve hareketsiz olmaya zorlar .  

Parmenides ’e göre , varlık kendinden başka bir şeyden çıkmadığı gibi 

kendisinden başka bir şeye de dönüşmez . Kendi  sınırları içinde bir bütündür . Var 

olması ve gerçekliği için  kendinden başka bir şeye ihtiyacı yoktur . Bütün bu 

nedenlerden ötürü varlık hakkında söylenebilecek tek şey , var olduğudur . Varlığın, 

                                                                                                                                                                     
 
57W.Kranz,Antik Felsefe,B 4,B 1 
58a.e.,B 7-8 
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var olmak   dışında hiçbir özelliği yoktur. Varlık hareket edemez , değişmez  , çok 

olamaz ; varlık hareket eder , değişir ve çok olursa var olmaktan çıkar yokluğa 

dönüşür .59  Eğer varlık , olan , tanrı ;  kendi içinde tek ve mükemmelse  bu 

mükemmelliği  bırakıp gerçek olmayana , mükemmel olmayana dönüşmesi için bir 

neden de yoktur . Yaşam değişimse tanrı  yaşamsız , tamamlanmış hareket etmeyen, 

devamlı homojen  bir töz , bölünmeyendir . 
 

1 . PARMENİDES ’  İN     KOZMOLOJİ VE   TANRI     

ANLAYIŞI  
 

Akılla kavranılabilenin dışında olan , duyularla edinilen görünüşlerden oluşan  

dünya hakkında bir şeyler söylemek Parmenides ’e göre bir yanılma , aldanma 

olacaktır . Şiirinin ikinci kısmı ‘Görünüş Yolu’nda  bunlardan bahseden Parmenides 

için bir kozmoloji kurmak bu nedenden ötürü zordur . Parmenides ’ e göre kozmoloji 

gözleme dayalı olaylardan çıkmaktadır . Tüm  deneyimler ve gözlemler ise 

aldanıştan başka bir şey olmadıkları için kozmolojilerin makullüğü de tartışılabilir . 

Parmenides ise bu aldanışta , yanılgıda bir düzen , bir yapı olduğunu düşünmektedir . 

Bu bakımdan Parmenides  yapmaya  çalıştığının bu konudaki görüşlerinin  bir araya 

getirilip tutarlı bir sistem halinde sunulması olarak değerlendirir . O kendi bakış 

açısının  mutlak doğru olduğunu söylemez sadece yapmış olduğu çıkarımların akla 

yakın olduğunu söyler .60 

  

Parmenides ’in ortaya koymuş olduğu kozmolojiye göre , kozmos , birbirine 

rakip iki unsura ayrılır: Gece (soğuk) ile ışık (sıcaklık) . 

 
“Bütün  (evren)  doludur aynı zamanda ışık ve görünmez gece ile  
Her ikisi de eşit olan  ; yoktur çünkü ikisinden biri içinde  olmayan .”  61 
  

Akıl için başlangıçsız ve sonsuz olan kozmosun görünürde bir doğuşu , 

başlangıcı vardır ve bu başlangıç ışık unsurunun karanlık unsuruna baskın çıkması ile 

                                                           
59J.Burnet,Greek Philosophy,p.53-54 
60 Edward Hussey,The Presocratics,Newyork,Charles Scribner’s Sons,1972,s.97-98 
61 W.Kranz, Antik Felsefe, B 9 
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mümkün olmuştur. En küçük parçalarına kadar kozmos kendisini meydana getiren 

iki unsurun izlerini taşır . Sıcak ve soğuk her yerde değişmez oranlarda karışmış bir 

haldedir . 

 
 “( Söyleyeyim sana şimdi ) nasıl yeryüzü , güneş ve ay  
 Ortaklaşa aither de , saman yolu da ve gök ,  
 En dışta bulunan , ve yıldızların sıcak gücü çabalıyordu 
 Meydana gelmek için.” 62 
  

Kozmos merkezleri aynı olan bir küreler serisinden oluşur , ışıklı ve sıcak 

küreler , karanlık ve soğuk küreler sırayla birbirlerini takip ederler . Kozmosun  

merkez küresi  katı ve soğuktur fakat ışık ve hayat saçan bir küre ile çevrilmiştir , bu 

ışıklı küre hareketin çıktığı kaynak, tanrılığın merkezi ,yaratma arzusu ,yaşama 

ilkesidir . “ En baştaki olarak Tanrıların Eros’ u düşünüp buldu . . .” 63  

 

Parmenides ’ in felsefesindeki üstün tanrı ise varlık ile ilgili görüşlerinde de 

değinildiği üzere Ksenophanes ’ in tek tanrısına benzerlik gösterir ; o , tek , üstün 

gerçekliktir ve gerçek olmayan , değişen görünüşleri de kapsar. Tek tanrı gibi 

Parmenides ’in tek varlığı da olumsuz terimlerle tarif edilmiştir ; çünkü Parmenides ,  

Herakleitos ’un ateşine ve Pythagorasçıların sayısına karşılık gelecek şekilde  bir 

tanrı  tasviri  yapmaya çalışmıştır .  

 

Parmenides ’ in tek varlığı W.T.Stace ’e göre Platon ’un ideasına benzer . 64 

O devamlı , sonsuz , tüm ve hareket etmeyendir . Salt bir düşünmedir ; fakat sınırlar 

içindedir. Varlık sınırların güçlü bağları içinde hareketsizdir , kendisiyle iç içe , 

varolma ve yok olmadan uzaktır, sonsuza kadar da böyle kalacaktır. Parmenides’ de 

Platon ’dan farklı olarak sınırların varlığı değişime karşı koruması düşüncesi vardır . 

Parmenides limit (sınır) ve sonu ; değişen fenomenler ile kutsal değişmeyen, 

varolmayan ile varolan arasında metaforik bir ayrım için kullanmıştır. Limitin aynı 

                                                           
62 a.e.,B 11 
63a.e.,B 13 
64 W.T.Stace, A Critical History of Greek Philosophy,p.50 
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zamanda bağlayıcı bir işlevi de vardır .65 Değişen dünyayı  kutsal değişmeyenden 

yani tanrıdan bu şekilde ayıran Parmenides ’e göre ikisi arasındaki tek bağ 

nedensellik bağıdır . Varolmayan aynı zamanda görünmeyendir , varlık ise bir 

şeylerin olma nedenidir . Bütün etkiler nedenlerinden ayrılamıyorsa etki bir anlamda 

nedenine de benzemek durumundadır .  “ Vardır yahut var değil . İmdi karar verildi , 

bu bir zorunluluk .” 66 

Değişen evrenin şekli Parmenides ’in aradığı , tek olanın etkisidir . Varlık 

formdur ve varlığın formu dairesel bir küre şeklindedir . Saf varlığı çevreleyen sınır 

varolmayanı çevreleyen sınırın kutsal nedenidir ve böylece   Parmenides ’in 

fenomenler dünyası kutsal değişmeyene bağlanmış olur.  

 

G .   HERAKLEİTOS 
 

İyonya ’ nın en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilen Herakleitos 

düşüncelerinin yığınlar tarafından anlaşılıp benimsenmesine pek de önem vermediği 

için yazılarında ağır ve zor bir dil kullanmayı tercih etmiş ve bu tercihi yüzünden de 

Antik Yunan düşünce dünyasında ‘karanlık’ lakabıyla anılmıştır .  

Herakleitos ’un Ksenophanes ve Pythagoras ’a hücumlarından onların yakın 

bir çağdaşı olduğu anlaşılmaktadır . Fakat Herakleitos ’un eleştirilerine hedef olanlar 

sadece çağdaşı olan filozoflar değildir . O , Homeros ve Hesiodos ’u da farklı 

nedenlerden ötürü eleştirir. Herakleitos ’a göre , çok bilen kişiler hakikati bulamaz , 

Bu çok bilen kişilere  Pythagoras , Ksenophanes ve Hesiodos da dahildir . 67 Çok şey 

bilmek ,  beraberinde akıllı olmayı getirmez . Hakikate ulaşmak zorlu bir uğraş 

gerektirir ; hakikati bulmak için kişi kendine , kendi ruhuna dönmelidir . Hakikati 

bulmak için kendi içine dönmeyi gerekli bulan Herakleitos böylece hakikati dış 

dünyada arayan Milet ekolü mensuplarından da farkını ortaya koymuş olur .  

                                                           
65 R.K.Hack, B.Litt, God in Greek Philosophy, p.85-86-87 
66W.Kranz,Antik Felsefe, B 7-8 
67 Benjamin Apthorp Gould Fuller, A History of Philosophy, New York,Henry Holt and Company 
1946,p.48 
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Herakleitos ’a göre erdem ve bilgelik birçok şeylerin bilgisi değildir , yalnız 

logosun bilgisidir . 

 
“Benim değil Logos ’ un sesini duyduktan sonra bütün şeylerin bir tek 
olduğunu Logos ’a uyarak söylemek bilgeliktir .”68  
 

Evrensel olup her şeye nüfuz eden , varolan her şeyi düzene sokan bu yasa , 

aynı zamanda Presokratik düşüncede her şeyi yöneten güçtür.69 

 

Herakleitos ’un logos görüşü beraberinde ruhun da kabulünü getirir . O , 

dönemin bilgeleriyle tek bir konuda , ruh fikrinde anlaşır . Ona göre,  ruh gölge veya 

hayalet değil , tam tersi gerçek olanın ta kendisidir ve ona atfedilecek en önemli şey 

düşünce veya akıldır .70 Düşünen varlık olarak insan diğer insanlarla ortak bir şeyi 

paylaşır çünkü bütün insanlarda düşünme ortaklaşadır .  

Herakleitos bu düşünce silsilesiyle hem insanın ‘ben’ ini öne çıkarmış hem de 

ruhu başka ruhlarla birlikte göstermeyi başarmıştır  . 

 

1 . HERAKLEİTOS ’ DA  ZITLARIN BİRLİĞİ VE SAVAŞI 
 

Herakleitos ’un metafiziğinin bir başka dayanak noktası ise zıtların savaşı ve 

birliği fikridir . Zıtların savaşı ve birliği fikrinde varlık ve varolmayan eşit derecede 

gerçektir , her ikisi de doğru ve birbirinin aynıdır .  

Oluş iki biçime sahiptir : Bir şeylerin ortaya çıkışı , başlangıcı ve geçip 

gitmesi , sona ermesi. Örneğin insan doğar ve ölür doğumu ile ölümü arasında 

ortalama değişimler olur ; fakat bu değişimlerin hiçbiri doğum veya ölüm gibi kalıcı , 

önemli değildir . Başlangıç noktası varolmayandan varlığa dönüşken , bitiş noktası 

da varlıktan varolmayana geçiştir . Kısacası varlık ve varolmayan aynı zamanda her 

şeyin içindedir . Varlık varolmayandır . 71 

                                                           
68 W.Kranz., Antik Felsefe, B 50 
69 W.K.C.Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol.1, p.428 
70 J.Burnet, Greek Philosophy, p.47 
71W.T.Stace, A Critical History of Greek Philosophy, p.76 
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Bu noktadan yola çıkarak Herakleitos , her şeyin kendi içinde zıtları 

barındırdığını söyler . Varolan her şey zıt kutupların uyumudur . Uyum iki zıt kutup 

içerirken aynı zamanda bir birliği de gösterir . Her şey kendi  içinde zıddını taşır ve 

ancak zıt kutbu sayesinde varolur.  Yani bütün şeylerin odağında çatışma yatar . 72 

 

2 . HERAKLEİTOS ’ DA    ATEŞ VE AKIŞ ÖĞRETİSİ 
 

Herakleitos ’a göre dünyadaki en canlı şey aynı zamanda her şeyin özü olan 

ateştir . Tutuşma , yanma süreci insan yaşamının da , dünyanın işleyişinin de anahtarı 

durumundadır. Dünya her zaman yanan , yaşayan ateştir dolayısıyla her zaman bir 

değişimi de içinde taşır .  

 
“Bütün şeyleri (evreni) şimşek (ateş demek) dümenler (yönetir) . Bütün 
kişiler (ve şeyler) için aynı olan bu bizim kozmosumuzu ne bir insan ne de 
bir tanrı yaratmıştır , o daima hep-yaşayan bir ateşti ve olacaktır .”73 
 

Herakleitos ’a göre kozmos yaratılmamıştır , o hep vardır ve var olacaktır . 

Kozmos statik kütlelerin bir toplamı değil düzenli ama devamlı bir süreçtir . Bu 

süreçte bir ‘yokuş yukarı’ çıkaran bir de ‘yokuş aşağı’ indiren yol vardır . Bu 

sürekli oluş içinde durucu , kalıcı bir şey yok gibi gözükmektedir . 

Böylesine bir değişim ve hareket dünya ruhu ve işleyişi için geçerliyken insan 

ruhu için de geçerlidir .  

 
“Aynı ırmaklara girenlerin üzerine hep başka başka  sular akar gelir . Aynı 
ırmaklara giriyoruz hem girmiyoruz , hem biziz hem biz değiliz .”74 
 

Aynı zamanda hem biz hem biz olmayan vardır tıpkı çıkışla inişin aynı anda 

varolabilmeleri veya mikrokozmos ile makrokozmosun olması gibi . Dolayısıyla , 

evrende hiçbir nesne veya şey değişimden muaf değildir . Her şey bir başka şeyin 

sona erişi ve ölümü sayesinde varolmakta daha sonra varolan da yok olup 

                                                           
72a .e. ,p.76-77 
73 W.Kranz, Antik Felsefe, B 64-30 
74 a.e. ,C 5, B 12 
 



28 
 

 

gitmektedir . Herakleitos ’un zıtların çatışması öğretisiyle akış öğretisi böylece 

birbirine bağlanmış , birbiriyle tutarlı bir sistem oluşturmuştur . 

 

3 .  HERAKLEİTOS ’ DA TANRI GÖRÜŞÜ 
 

Evrende ki tüm öğeler arasında sürekli bir çatışma ve savaş hali vardır  ; her 

şey değişir .  Değişmeyen tek şey zıtlığın içinde ki kozmik denge ve harmonie 

(uyum) dir. Evrenin bütün olması olan harmonie doktrininde Herakleitos 

duyulabilir, değişen , mükemmel olmayan dünyayla tanrı görüşünü de ilişkilendirir . 

Zıt çiftler tanrının  değişik yönleri ile birleşirler . Tanrı bu yolla kozmik değişimlerde 

birliği sağlar . Herakleitos için tanrı gereklilik doğrultusunda üstün olarak canlı ve 

akıllıdır . Erdem tanrının bir vasfıdır ve sadece o her şeyin nasıl yürüyeceğine dair 

planı bilir . Tanrının nerede olduğu sorusunu ise Herakleitos her yerde yanıtını verir . 

Tanrı her yerdedir , tanrı devamlı değişen dünya düzenindedir , yani kozmostadır .75 

 

I .  PYTHAGORAS 
 

Pythagoras   Antik  Yunan   düşünce dünyasında felsefe , din , bilim üçlemesi 

ve bu  üçlemeyi tek bir sistemde toplamasıyla seçkin bir yere sahiptir . Bu farklı  

felsefe sistemiyle kendisinden sonra gelen filozofların düşüncelerini etkilediği gibi 

aynı dönemi paylaştığı kabul edilen birçok filozofun düşünce sistemlerinin 

biçimlenmesinde de rol oynamıştır . Özellikle  Platon üzerinde tartışmasız bir etkisi 

olan Pythagorasçılığı anlamak Platon ’un Tanrı görüşünün anlaşılmasında da önemli 

bir adım olacaktır . Lakin  Pythagoras  doktrinini ve felsefesini anlamak güçtür . Bu  

güçlük  Platon ’un Pythagoras ’n  etkisinde kalarak  yazdığı  diyaloglarda da kendini  

gösterir . 

Pythagorasçı  felsefenin zor anlaşılır olmasının altında yatan nedenler şu 

şekilde sıralanabilir : Pythagoras ’n doktrinine dair yazılı bir doküman bırakmaması ,  

Pythagorasçı addedilen diğer  filozofların ustalarına duydukları  büyük saygı buna  

                                                           
75E.Hussey, The Presocratics, p.46-47-48 
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müteakip olarak da bütün doktrinlerin ve buluşların Pythagoras ’a mal edilmesi , 

Pythagoras ’n hayatına ve öğretilerine dair  söylentilerin çokluğu , dini  tarikat 

içindeki gizlilik prensibine bağlı olarak bazı öğretilerin etrafındaki sis perdesi . 76 

Pythagoras ’n etrafındaki bu sır perdesi onun akademisyenlerce ve diğer 

filozoflar tarafından değişik şekillerde yorumlanmasına da yol açmıştır . Antik 

Yunan düşünce dünyasına dair derin araştırmalar yapmış olan F.M.Cornford ’a göre , 

Pythagoras mistik geleneğin içinde değerlendirilmelidir . Fakat mistik geleneğe bağlı 

olması onun bilimsel yanının gelişmesini engellememiştir . 77 Her ne kadar 

felsefesinde dini ve ahlaksal güdüler ön plana çıkarılmış , bilimsel çalışmaları da din 

ve felsefe ile yoğrulmuşsa da Pythagoras hem bilimsel yönü hem dini yönü olan bir 

filozof olarak düşünce dünyasında yerini alır . Bu açıdan bakıldığında Pythagoras ’n 

görüşlerini üç ana başlıkta toplamak mümkündür : Dini , felsefi ve bilimsel görüş ve 

etkinlikler . 

 

1 . PYTHAGORAS ’ IN DİNİ  GÖRÜŞLERİ  VE 

KOZMOGONİ ANLAYIŞI 
 

Pythagoras ’ n önderliğindeki İtalyan ekolü o zamana kadar olagelmiş Milet 

kozmogoni anlayışından farklı bir kimlik taşır . Fakat Burnet ve bazı 

akademisyenlere göre Pythagoras birçok bakımdan Milet ekolü kozmolojisinin ve 

bilim görüşünün etkisinde kalmıştır . Burnet ’ e göre Pythagorasçıların 

kozmogonisindeki ‘sonsuz’ un önemi , astronomilerindeki gezegenler zinciri fikri , 

sınırsız ile havayı bir tutmaları Milet ekolünün etkisini gösteren kanıtlardır .78  

Pythagoras bu etkilenmelerden başka kozmogoni anlayışına sayıları sokarak 

özgün bir kimlik kazanmıştır . Ona göre evren sayılardan yapılmıştır . Sayılar evreni 

yöneten prensiplerdir . Onlar sadece fiziki dünyayı açıklamakla kalmazlar aynı 

zamanda maneviyatı da gösterirler . Aristoteles Metafizik isimli eserinin birinci 

cildinde Pythagorasçılarla ilgili şunları söyler : 
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“  Pythagorasçılar şeylerin kendilerinin  sayılar olduğunu söylerler . 
Pythagorasçılar varolan şeylerin var olmalarını sayılara benzemelerine 
borçlu olduklarını    söylerler    . ”   79 
 

Pythagorasçıların sayılarla ilgili görüşlerini bu şekilde değerlendiren 

Aristoteles ’e göre onların bu görüşleri Platon ’ un değişmeyen ideası ile benzerlik  

göstermektedir . Aristoteles Pythagorasçıların mimesis ∗ görüşünü  Platon ’un 

fiziksel objelerle idealar arasındaki ilişkisini birbirine eş görmektedir. 

Bunun yanı sıra Platon Pythagorasçıların kutsal bir ile ilgili görüşlerinden de 

etkilenmiştir . Pythagoras Bir ’in gerçek doğasının aklın kendisi olduğunu söylerken 

Platon da benzer bir tutum içindedir . 

Pythagoras ’a göre kutsal  Bir ’ in karşısındaki kutup kötü , çoklukla ifade 

edilebilir . Bu görüşün uzantısı olarak sınır , tek , bir  sağ , erkek , sükunette olan , 

doğru , aydınlık  , iyi ve kare birinci terimlerdir . Bu terimler düzen , yetkinlik ve 

sınırlama ilkeleri iken karşıtları olan ikinci terimler ise düzensizlik , eksiklik ve 

sınırsızlık prensipleridir . 80 Bütün bu zıt kutupların üstünde bir konuma sahip olan 

Pythagoras ’n Bir ’i matematiksel bir tanrı gibi gözükmekle beraber o , sadece bir 

sayı değildir . Üstün olan Tanrı hem Bir ’dir hem de birliğin kaynağıdır. Aynı 

zamanda bütün sayıların ilk nedeni ve kutsallık içindeki belirleyici ilk prensiptir . Bu  

görüşe paralel olarak evrendeki her şeyin bir mikrokozmos olduğu da kabul edilir . 81 

Bu noktada Pythagoras ’n düşünce sisteminde bir paradoks vardır ki 

Pythagoras bir çözüme ulaştığı halde Platon net bir sonuca ulaşamamıştır . 

Pythagoras her şeyin Bir ’den çıktığını söylerken çokluğun da Bir ’den çıktığını 

söylemiş olur . Çokluğun Bir ’den çıkması Bir ’in doğasını etkilemez mi sorusunun  

yanıtı Pythagoras ’a göre çoğun değişebilirliğinde ve gerçek dışılığında aranmalıdır . 

Zıtların bir arada bulunması sorunu ise harmonia (uyum) ile çözülebilir. İşte bu 

süreçte Platon ’un görüşleri Pythagoras ’ tan ayrılır . Platon ’ a göre Tanrı , Bir iyi 

                                                           
79 Aristoteles,Metafizik 987 b 11, aktaran W.K.C.Guthrie,A History of Greek 
Philosophy,vol.1,p.229-230 
∗ Taklit ederek oynamak anlamına gelmektedir 
80A.H.Armstrong,An Introduction to Ancient Philosophy, 2.ed, London,Methuen,&Co.L.td., p.8 
81R.K.Hack,B.Litt,God in Greek Philosophy,p.50-53 
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şeylerin nedenidir ; kötü şeylerin nedeni olamaz , kötü şeylerin nedeni farklı yerlerde 

aranmalıdır . 

Pythagoras ’ n kozmogoni anlayışı ve sayılarla ilgili düşünceleri dini 

görüşleriyle bağlantılıdır . Bununla birlikte Pythagoras din anlayışının Orpheus 

dininin etkisi altında kalması ona çok daha farklı boyutlar da kazandırmıştır . 

Orphism ve Pythagorasçılık aynı kavramın iki benzer şekli gibidir. İkisinin de 

temelinde dünyada acı çekme ve dünyevi olanın mükemmeliyetsizliği diğer yanda 

ise ilahi olanın arılığı ve mükemmeliyeti arasındaki çatışma önemli yer tutar. 82 Bu 

görüşten yola çıkarak arınma dünyadaki yaşamın başlıca ereği haline gelir.  

Bahsedilen çabayı gösterecek olan ruhtur . Fakat ruh dünyaya bir kez gelerek  bunu 

başaramayacaktır . Birçok kez  doğan ruh doğuşlarının sonunda tekrar oluş 

zincirinden kurtulacak ve kutsal olanla tekrar birleşecektir . Böylece ruh ayrı ayrı 

bedenlere geçerek oralarda cisimleşmekte , daha iyi bir duruma ulaşmak için yaptığı  

çabaları oralarda sürdürmektedir . Ama bu yolculuklarda yaptığı kötü işlerin de 

ağırlığını taşıdığı için düşüşünü çabuklaştırıp daha aşağı kademede olan bir hayvanın 

bedenine de bürünebilir .83 Ruhun daha aşağı kademede sayılabilecek bir hayvanın 

bedenine bürünebilmesi Pythagorasçılıktaki doğada akrabalık fikrini ve buna bağlı 

olarak bazı yasakların konmasını açıklar niteliktedir .  

 Pythagorasçılıkta  Orphism din görüşünden  farklı olarak ruhun doğuş 

zincirinden kurtulabilmesi sadece dini ritüellere ve seremonilere bağlı değildir . Ruh 

mutlak ölümsüzlüğe ulaşmak için bilimsel bilgiyi edinmeli , ruhsal arınma  ve 

erdemli bir yaşayış yolu tutmalıdır .  

Pythagorasçıların Platon ’u da derinden etkileyen ruhun ölümsüzlüğü ve ruh  

göçü inancı düalist bir bakış açısını da beraberinde getirir . Buna göre insan , beden 

ve ruh olmak üzere iki kısımdan oluşur . Bedenin yok olup gittiği yerde asıl gerçeklik 

olan ruh ölümsüzdür ve bedenden bağımsız bir varlığa sahiptir. 84 Platon ’da ki 

Hatırlama ve tekrar doğuş teorileri de bu görüşle bağlantılı olarak değerlendirilebilir . 

Menon ve  Phaidon diyaloglarında ,  Platon ’a göre duyular vasıtasıyla algılanıp 

                                                           
82 Pierre Theil,Dünyamızı Kuranlar,Çev : SemihTiryakioğlu  ,İstanbul,Varlık Yayınları,1979  ,s.97 
83 a.e.,s.98 
84 J.Burnet,Greek  Philosophy,p.33-34 
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bilinir hale gelenler ruhun daha önceden bildiği , tanıdığı şeyleri hatırlamasından  

ibarettir . Ruh bedenden bağımsız olarak hakikati kavrayabilir . 
 

İ .   SOFİSTLER 
  

Platon öncesi Antik Yunan düşünce dünyası  ikiye ayrılır ; birinci bölümde 

dünyanın ve evrenin menşei problemi , varlığın açıklanması , doğanın oluşumu  gibi 

kozmolojik ve ontolojik sorunlar ön plandayken  ikinci bölümde sofistlerle birlikte 

evrende insanın pozisyonu ve yaşamı önem kazanmaya başlamıştır . Bu bakımdan 

sofistler felsefe tarihindeki ilk antropolojik yaklaşım içinde olan filozoflardır . 

 Sofist ∗ kelimesi bilen , bilgili kişi anlamına gelmektedir 85. Platon ise sofisti  

Sofist isimli diyalogunda şu şekilde tarif eder : 

 
“Sofist sözcüğü önce zengin gençlerin peşinde koşan ve karşılığında ücret 
alan kişi için sonra ruhla ilgili bilgiler ithal eden tüccar için , üçüncü olarak 
aynı bilgileri isteyene satan  çerçi için  , dördüncüsü manevi ürünleri bize 
satan kimse için kullanılmıştır . Beşinci olarak bu tanımlama söz savaşı 
sanatında  bir yarışmacı , yani yükselme hırsına tartışma sanatını yer seçen 
bir kimse anlamına geliyordu . Altıncı kullanılış şekli  çok kuşkuludur ; ama 
bununla ,ruhu gerçek bilgiye engel teşkil eden  kanılardan temizleyen bir 
kişinin tanımlandığını kabul ederek onu da diğerleri arasına katıyoruz .”   86 

    

Platon ’a göre bu kadar  farklı anlamlar yüklenebilecek olan sofistlerin 

görüşlerini doğru  değerlendirebilmek için dönemin koşullarına bakmak 

gerekmektedir . Sofistlerden önce Yunan düşünce dünyası ahlak , politika , sosyal 

hayat ve bilim açısından bir çöküntü içine girmek üzereydi . Dönem itibarıyla 

yükselen bir trend gösteren politik ve entelektüel yaşamda    ise       önceden var     

olan eğitim sistemi yetersiz kalıyordu   .     87  Bu       durumun siyasal  ,  ekonomik 

ve sosyal yaşamla ilgisi olduğu kadar  Yunan anthropomorphik  politeist din anlayışı  

ile de ilgisi vardı . Bu din anlayışına göre tanrıların ahlakdışı olarak 

                                                           
∗ Yunanca’da   sophistes olarak geçer . 
85 Ömer Naci Soykan, Metin Okuma ,Platon : Sofist (Yunanca-Türkçe),İstanbul,Ara 
Yayıncılık,1991,s. 88 
86Platon ’dan aktaran , Wilhelm Capelle,Sokrates’ten Önce Felsefe 2,Çev. 
O.özügül,İstanbul,Kabalcı1995,s.82 
87 Theodor Gomperz,A History of Ancient Philosophy, vol.1, p.412 
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nitelendirilebilecek birçok davranışı yapma özgürlükleri  ve güçleri vardı . Mitlerde , 

efsanelerde , şiirlerde bahsedilen bu durum karşısında insanlar tanrıların yaptıkları  

her şeyi meşru görüyorlar  ve onlar gibi davranmakta bir beis görmüyorlardı .  

Dindeki yozlaşmaya bağlı olarak gelişen ahlaksal çöküntü filozofların 

tepkisinin dini görüşlere yönelmesine yol açtı . Ksenophanes ile başlayan eleştiriler 

Herakleitos ile devam etti ve sonunda Demokritos tanrılara inanmanın astronomik ve 

doğayla ilgili olaylardan korkmayla bağlantılı olduğunu söyleyerek konuya son 

noktayı koydu . Böylece o zaman kadar geçerli olan din anlayışında değişmeler 

başladı , bir rasyonalizm ve skeptizm dalgası Yunan insanlarına bulaştı . 88   Dinde 

başlayan eleştiri dalgasının  yanı sıra doğa felsefesinin  kozmoloji alanında aşağı 

yukarı söylenebilecek her şeyi  söyleyip gelişme imkanlarını tüketmesi ve 

filozofların öne sürdükleri düşüncelerin aynı konuda karşıt hatta kimi zaman çelişik 

olması da sofistlerin daha değişik yönelimler içine girmelerine neden olmuştur . 

Onlara göre değişik filozofların birbirlerinden  çok farklı sistemler öne sürmelerinin 

altında yatan neden insan zihninin , insanın bilme  ve düşünme yetisinin sınırlı 

olması idi . Her şey değiştiği için , her şey herkese  göre farklı olduğundan ötürü akla 

dayanan , herkes için geçerli ,  mutlak  ve nesnel bir bilgi mümkün değildir .   Böyle 

bir bakış açısına  sahip olan sofistler ,  gerçeği aramak için uğraşmamışlar , doğrudan 

pratik ve gündelik yaşama yönelik sorunlar üzerinde durmuşlardır.  

Felsefi  düşünüş açısından  radikal   bir tutum içinde olmamaları ; ortak bir  

sofist anlayışı , sofist ahlakı veya sofist skeptismi ortaya koymamaları  onları bir 

felsefe okulu olmaktan çok dönem itibarıyla fikir ortaklığı içinde olan düşünürler 

topluluğu haline getirmiştir . Bu özelliklerinden ötürü  T.Gomperz ’in sofistleri 

anlatmak için başvurduğu ‘yarı gazeteci yarı profesör’ tanımı onlara çok iyi 

uymaktadır. 89 
1 .  PROTOGORAS 

  

İlk ve en büyük sofist olan Protogoras , bireyin her şeyin  ölçüsü olduğunu ve 

şeylerin de  tıpkı insana göründükleri gibi olduğunu savunmuştur . 

                                                           
88 A.H.Armstrong,An Introduction to Ancient Philosophy,p.23-24 
89T.Gomperz,A History of Ancient Philosophy, vol.1, p.413-414 
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“ Bütün şeylerin ölçüsü insandır , var olanların var olduğu , var 
olmayanların  var olmadıkları için ...Her bir şey bana nasıl görünürse benim 
için öyledir , sana nasıl görünürse yine senin için de öyle...Üşüyen için 
rüzgar soğuk , üşümeyen için soğuk değildir . ”90  

  

Protogoras  bu söylemiyle o zamana kadar  hüküm sürmüş  evrensel aklın 

temellerini  sarsmaya başlamıştır .  Sofistler öncesi Yunan filozofları duyu  ile 

düşünce arasında , algı ile akıl arasında farklar olduğunu öne sürmüşler ve doğruluğa 

duyular vasıtasıyla değil akıl ile ulaşılabileceğini söylemişlerdir . Protogoras  ise bir 

bakıma akıl ile algı arasındaki farkı reddediyordu . Akıl yürütmenin , aklın evrensel ; 

algıların ise bireye özgü olduğunu kabul etmek istemiyordu  . 

 Protogoras ’ a göre mutlak ve evrensel bir hakikatten söz edilemezdi . 

Doğruluk zamana, mekana , kişiden kişiye değişebilirdi . Bireye göre doğru veya 

yanlış ne  ise  söyleyebileceği oydu . Bireye gerçek görünen gerçektir ve kendi 

görüşünde son sözü söyleyen  bireyin kendisidir . Bireyin düşünceleri zaman içinde 

değişime uğrayabileceğine göre bireyin hakikat bildiği de değişebilirdi .91 Alfred  

Weber  Protogoras ’n relativist görüşlerini yorumlarken şöyle der : 

 
“İnsan için doğru  ancak gördüğü , duyduğu,hissettiğidir ve duyumlar 
fertten ferde değiştiğinden ...ne kadar fert varsa o kadar da hakikat olduğu , 
külli hakikatler , bütün insanlar için gerçek prensipler bulunmadığı veya hiç 
olmazsa , bizim için bir metafizik veya ahlak tezinin mutlak surette doğru 
olduğunu tanıyabilmemize yarayan kati işaret olmadığı neticesi çıkar .”92 

  

Bilmek ve hakikat hakkında böyle düşünen Protogoras ’n din düşünceleri de 

diğer görüşleriyle bağlantılıdır .‘Tanrılar Üstüne’ adlı eserinde onlar için şöyle der : 

 
“ Tanrılar hakkında bir tespitte bulunamıyorum , ne var oldukları  ne 
olmadıkları ne de nasıl  bir biçime sahip oldukları hakkında  ;  zira  bu 
konuda  bilgi edinmeyi  pek      çok şey   engelliyor :    sorunun müphemliği 
ve insan ömrünün    kısalığı .”  93 

  

                                                           
90W.Kranz,Antik Felsefe,s.194 
91 B.A.G.Fuller,A History of Philosophy,p.107 
92 A.Weber,Felsefe Tarihi,Çev:H.V.Eralp,3.bs,İstanbul,Remzi Kitapevi,1964,s.39 
 93Protogoras’tan aktaran W.Capelle,Sokrates’ten Önce Felsefe 2, s.91 
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Protogoras ’n  bu söyleminden  tanrılara ve dine karşı hürmetsiz bir tutum 

içinde olduğu çıkarsaması yapılamaz . Fakat daha önce dile getirilmemiş olan bu tür 

düşünceler Antik Yunan din anlayışına yabancıydı . Protogoras bu nedenden ötürü  

çevresinden tepkiler görmüş ve sorunu şu şekilde çözümlemeye çalışmıştır ; eğer 

tanrıların  kendisi hakkında kesin yargıya varılamıyorsa yapılabilecek en iyi şey 

geçerli olan ibadet şekillerini kabul etmektir. Protogoras ’n  bu konuda getirdiği 

eleştiriler politeizmin dayandığı zihni temelleri yıkmış ve Sokrates ile Platon ’un din 

anlayışını  önemli ölçüde etkilemiştir . 

 

2 .  GORGİAS 
  

Gorgias  Protogoras ’ tan sonra sofistler arasında ilginç söylemiyle en çok ses 

getiren düşünürdür . Lakin Gorgias ’ n  sofistlerle aynı dönemi paylaşmasına rağmen  

sofist sayılmayacağını düşünenler de mevcuttur . T.Gomperz  Greek Thinkers      

(T: Yunan Düşünürleri ) isimli kitabında Gorgias ile ilgili şu değerlendirmeyi yapar :  

 
“ Erdem öğretme peşinde olmadığı için aynı dönemi paylaştığı sofistlerden 
farklıdır . Bu bakımdan  o bir sofistten ziyade retorikçi olarak kabul 
edilebilir . ”  94 
 

Gorgias doğa felsefesi , ahlak ve diyalektik ile ilgilenmiş fakat sadece doğa 

felsefesi ile ilgili söyledikleri günümüze kadar kalmıştır . Doğal felsefe alanındaki en 

önemli eseri ‘Doğa Üstüne’ isimli eserinde  öne sürülen düşünce ise  şudur : 

 
“Hiçbir şey yoktur , varsa bile , insan için kavranılamazdır . Kavranılabilir 
olsa da öteki insanlara bildirilemez ve anlatılamaz .”  95 

  

Protogoras her şeyin  doğru olduğunu düşünürken yukarıdaki söylemden 

anlaşılacağı üzere Gorgias ’a  göre hiçbir şey gerçek değildir . Bu yüzden  doğru ile 

yanlış arasında doğal bir fark da  yoktur .  

Gorgias hakikatin , algılar olmadan  akıl vasıtası ile kavranılabileceği 

görüşüne de  karşı çıkmaktadır . Tezini desteklemek için gerçeğin hem bir hem 

                                                           
94 T.Gomperz,Greek Thinkers,Vol.1,p.481 
95 W.Kranz,Antik Felsefe,s.197 
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birçok olması durumunun yarattığı çelişkiden bahseder . Bu paradokstan 

kurtulabilmenin yolu gerçekliği ne bir ne birçok , ne sonlu ne sonsuz , ne yaratılmış 

ne yaratılmamış olarak düşünmektir . Dolayısıyla gerçek var olamaz . Eğer varsa bile  

neye benzediği bilinemez . 

Hakikatin bilenememesinin nedenlerinden biri ise duyuların aldatıcı  

olmasıdır . Duyular aldatıcı olduğu için hiçbir şey göründüğü gibi değildir . Düşünce 

veya akıl ise var olmayanı da varmış gibi kavrayabileceği için akla güvenmek de 

doğru bir yol değildir . Aklın veya duyuların bir an olsun hakikati  verdiği kabul 

edilse bile  bu   hakikati bir başkasına aktarmak mümkün değildir . Çünkü Gorgias ’a 

göre düşüncelerin aktarımı için kullanılan dil tamamen bir gürültüden ibarettir .  96 

Bütün bu düşünce silsilesiyle , Gorgias felsefi skeptisizmden ve 

sübjektivizmden nihilist bir noktaya varmış olur . 

Gorgias ’ n metafizikteki bu reddi onu takip eden sofistleri de etkilemiş ve 

beraberinde dini dogmalarla ilgili bir çok şeyin de reddini beraberinde getirmiştir . 
 

J .   SOKRATES 
  

Düşünce tarihinde Sokrates kadar felsefesini yaşamına aktarmış , felsefi 

düşüncelerini kişiliğiyle harmanlamış çok az düşünür vardır . 

 Sofistlerle birlikte kaosa sürüklenmiş olan Antik Yunan düşünce dünyası 

Sokrates ’in Sofistlerin ahlak düşüncelerine karşı açtığı savaşla daha farklı bir 

noktaya ulaşmıştır . 

 Sokrates ’ in yaşamı hatta ölümü üzerine çok şey yazılıp söylenmiş olmasına 

rağmen onun felsefesinin boyutları tartışmaya açık bir konudur . Bu durumun en 

önemli nedeni ise felsefesinde teori ile pratiği birleştirmeyi başarmış olan       

Sokrates ’in teorisini yani düşüncelerini yazıya aktarmamış olmasıdır .  Sokrates 

kendi felsefesini yazıya aktarmadığı için onun felsefesi hakkında bilinenler ikincil 

kaynaklara dayanmaktadır . Bu ikincil  kaynaklar arasında en önemlileri ise hiç 

kuşkusuz  Platon ’un diyalogları , Ksenophon’un ‘Sokrates ’ten Anılar’ isimli  

kitabı ve Aristophanes ’in  Bulutlar isimli eseridir. 

                                                                                                                                                                     
96 B.A.G.Fuller,A History of Philosophy,p .108-109 



37 
 

 

 Platon ’un felsefesinin şekillenmesinde  büyük rolü olan Sokrates düşünce 

tarihinde ilk büyük ahlak teorisini geliştirmiş olan  filozoftur . Diğer yandan      

Platon ’un diyaloglarında  Sokrates ’in  felsefesinden alıntılar yaptığı kabul edilecek 

olursa  Sokrates ’ in sadece ahlak alanında değil  metafizik ve epistemoloji  alanında 

da çığır açtığı kabul edilmelidir . Durum böyle olunca Sokrates ’in düşüncelerini iki 

bölüme ayırarak incelemek daha doğru olacaktır: ahlak anlayışı ve bilgi , ölümüne de 

neden olan din görüşü ve tanrı anlayışı .  

 

1 .  SOKRATES ’  İN  AHLAK  VE BİLGİ  ANLAYIŞI 

 

Sokrates ’ in ahlak alanındaki düşünceleri bir bakıma iyilik ile ilgili 

düşünceleri demektir .  Platon ’ un Sokrates ’ e mal ettiği iyilik  teorisi ise ancak 

Sokrates ’ in bilgi ve hakikat görüşleri içinde anlaşılabilir . 

Sokrates ’ e göre kötünün  ve iyinin ne olduğunu bilen biri bilerek kötüyü 

seçmez çünkü iyilik bilgiyle mümkündür hatta iyilik bilgidir . 

Sokrates insanın içindeki iyiye inanır . Eğer insanlar ahlaksız davranıyorlarsa 

bu onların bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır .  Bu bilgisizlik iyinin  doğru doğasını 

bilmemek , birey için faydalı olanı tanıyamamaktır . Eğer ruhun değerleri , iyileri 

insan için iyi ise erdem eşittir bilgi paradoksunu da kabul etmek gerekmektedir .  

Kişinin  erdemi , mükemmelliği onun ruhunun bilgiye sahip olup olmamasına 

bağlıdır . Kişi bilgiye sahipse , neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorsa ve kötü 

davranmaya devam ediyorsa Sokrates ’e göre bu kişi  zayıf isteklidir , zayıftır , 

gerçek bilginin gücüne ulaşamamıştır . Doğru istek demek biricik ve mutlak iyiyi 

bilinçli olarak istemek demektir ; bu da ruhun , akılın veya kişiliğin iyiliğidir . 

Yanlışa gitmek yanlış istemek demek ise kişinin hakikate gözlerini kapaması ve bu 

yüzden de  kendine zarar verebilmesi durumudur . 

 

Ksenophon ‘ Sokrates ’ten  Anılar’ isimli kitabında Sokrates ’ in iyilik ve 

bilgelik hakkındaki  düşüncelerini şöyle özetler : 
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“Sokrates  bilgelik ile ölçülülük arasında ayrım yapmaz , kişi  güzel ve iyiyi 
anlayıp buna göre davranıyorsa  , çirkin olanı bilip bundan kaçınıyorsa , 
onun bilge ve ölçülü olduğuna hükmeder . Doğru olanı bildiği halde tersini 
yapanları bilge ama ölçüsüz görüp görmediği sorulduğunda ‘Kesinlikle ! 
Bunlar bilgelikten uzak ve ölçüsüz kişilerdir ’der .”   97 
 

Sokrates için insan en yüksek iyiyi bildiği zaman  en sağlam ve en faydalı 

olan bilgiye de  ulaşmış olacaktır , iyiliğin bilgi olmasının yanında pratik amaçlar 

doğrultusundaki  doğru kanıların rölatif değerlerini de kabul eder . 

Bu bakımdan Sokrates ’in  iyiliği  ikiye ayrılabilir : Günlük iyilik (popüler 

iyilik) ve gerçek iyilik (felsefi iyilik) .  Günlük  iyilik tıpkı dayandığı deneyimlerin 

objeleri gibi değişebilir ve statik değildir . Gerçek iyilik ise bilgidir , mutlaktır ve 

değişmez . Ancak gerçek iyilik , bilgi kısacık yaşamları iyi bir hayat haline getirir .98 

Özel bilgi türleri , günlük iyilik  yaşamın çeşit çeşit iyilerini söyleyebilmekle   

birlikte ,onları  nihai ve en yüksek gayeler doğrultusunda en bilgece nasıl 

kullanılabileceği bilinmezse  insana yalnızca zarar verebilir .   

 Eylem ile düşünceyi bu sıkı bağlarla birbirine bağlayan Sokrates iyiliğin bilgi 

olduğu çıkarsamasından sonra bu bilginin ne olduğunun ve bu bilgiye nasıl 

ulaşılacağının üzerinde durur . Ona göre  ruhta saklı doğrular vardır , bunlar herkes 

için ortak olan doğrulardır . İnsan kendini bilerek iç görü ile bu doğruları yukarıya 

çıkarabilir , bilir hale gelebilir. Kişinin kendi iyiliği için atacağı en önemli adım 

kendi hakkında iç görü kazanması , kendini tanıması olacaktır ; bu da kaçınılmaz  

olarak iyi yaşamayı getirecektir . Böyle bir bilgi kişiliğin bütünlüğünü sağlayacaktır . 

Dolayısıyla  kişinin kendisine karşı ödevi ruha yönelmektir . 

 İşte Sokrates ve Sokrates ’in ünlü  Sokratik metodu yani diyalektik burada 

devreye girer . Sokrates diyalektikle insanların kendilerini tanımalarına , kendi 

boyutlarını araştırmalarına yardımcı olduğuna inanmaktadır . O , annesinden 

devraldığı ebelik mesleğini  insanların  kendi doğrularını doğurmalarına yardımcı 

olarak düşünce alanında devam ettirdiğini  söylüyordu . Sokrates ’in yapmaya 

çalıştığı kendi doğrularını ve değerlerini didaktik  bir  şekilde başkalarına anlatmak 

veya empoze etmek değildir . O  evrensel , her zaman geçerli doğruların olduğuna 

                                                           
97 Ksenophon,Sokrates’ten Anılar,Çev.Candan Şentuna ,Ankara,TTK Basımevi,1994,s.77 
98 J.Burnet,Greek Philosophy,p.140-143 
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inanıyordu ama  onları insanların kendilerinin bulmaları gerektiğine de inanıyordu . 

Bu süreçte Sokrates insanın her şeyden önce  bir şey bilmediğini kabul etmesiyle işe 

başlaması gerektiğini söyler , kendisi kendi bilgisizliğinin farkında olduğu için 

bildiğini zannedenlerden  daha bilgilidir . Soru cevap şeklinde geçen  konuşmaların  

sonunda ise başta bildiğini düşünen de zaten Sokrates gibi bir şey bilmediğini itiraf 

etmeye mecbur kalacaktır . Böylece genel geçer yargılardan ve ön yargılardan 

kurtulup , aklını işleterek  ruhunda zaten var olan  bilgiye varacaktır . Bu açıdan 

Sokratik araştırma yöntemi kavramsal yada genel tanımlara ulaşamaya yönelik bir 

araştırma yöntemidir . Sonunda elde etmek istediği kavramla  yani tümel olanla 

nesnenin özünü yani tikeli de kavrayabileceğini düşünmektedir . 

 Yaşadığı dönem itibarıyla sofistlerin etkisinden dolayı bir değerler 

çatışmasının ve ahlaki olanın belirsizliğinin  tam ortasına düştüğü için  insanlara 

ahlaki gelişimlerinde yol göstermek amacıyla , tanım yöntemi ve tartışmalarıyla , 

evrensel değerlerin özünü ve gerçek anlamını ortaya koymaya çalışmış yani 

sorgulamalarında tümevarım yöntemin kullanmayı tercih etmiştir .99 

 

 

2 .  SOKRATES ’ İN  DİN ANLAYIŞI  
 

Sokrates ’ in ruh inancı ; mutlak bilgiyi duyusal bilgiden ayırması , sosyal ve 

ahlak yaşamı hakkında söyledikleri Platon ’u derinden etkilemiştir . Bunların yanı 

sıra    Sokrates ’in yargılanıp ölüme mahkum edilmesine neden  olan tanrı görüşünün 

de Platon ’un  tanrı ve iyi ideası fikirlerinin oluşumunda rolü  olduğu söylenebilir .     

Filozoflar ve felsefeciler Platon ’   un görüşlerinin mistik yanının     Pythagorasçı  -  

Orphik öğelere dayandığı kadar Sokrates ’e de ait olduğu konusunda ısrarlıdır . 

 Platon ’un ‘ Sokrates ’in Müdaafası’ isimli diyalogunda Sokrates tanrıya 

inanmamakla suçlanmasının nedenlerini çürütüp , savunmasını yaparken tanrı 

görüşünü ve daimon ’dan ne anladığını da anlatmaktadır . Sokrates ’in inandığı tanrı 

veya tanrıların vasıfları Platon ’un   iyi ideasının veya tanrısının vasıflarına benzer .  

            

                                                           
99 Ahmet Cevizci,İlkçağ Felsefesi ,s.99 
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            “Tanrı yalan söylemez , yalan  , onun sözü ile uzlaşır bir şey değil”100 
“Asıl bilen  , Atina hakimleri , belki yalnız tanrıdır .”101 

  

Dolayısıyla Socrates ’in inandığı tanrının yalan söylemediği , insanın 

bildiğinden  çok daha fazla şey bildiği Platon ’un diyalogunda açıkça ortadadır . 

Ksenophon ’un  ‘Sokrates ’ten Anılar’ isimli kitabında ise  Sokrates ’in 

tanrılara şu vasıfları yüklediği söylenir : 

 
“Sokrates ise tanrının her şeyi , konuşmaları , yapılanları , sessizce alınan 
kararları  bildiklerini , her yerde hazır olduklarını , insanlara bütün 
insanlık konularında işaret gönderdiklerini düşünüyordu .” 102   

  

Sokrates tanrılara böylesine mümtaz ve üstün vasıflar yakıştırırken nasıl olup 

da tanrılara itaatsizlikle suçlanıp mahkum edildi sorusunun yanıtı ise bir bakıma 

daimon’ dadır.  Sokrates ’in içses , daimon olarak anlattığı şey aynı dönemi 

paylaştığı kişiler tarafından yanlış anlaşılmasına neden olmuş ve onun yeni tanrılar 

icat ettiği öne sürülmüştür . Sokrates ise müdafaasında daimonla ilgili görüşlerini 

şöyle açıklar : 

 
“Hem tanrılara inanmadığımı iddia ediyorsun hem de biraz sonra 
daimonlara inandığımı söylemekle tanrılara inandığımı kabul ediyorsun ! 
Denildiği gibi daimonlar , tanrıların nymhalar veya başka analardan 
doğma piçler  iseler tanrılar olmadığı halde tanrıların çocukları olduğuna 
kim inanabilir ? ”103  

  

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Platon ’un çizdiği Sokrates portresi  

tanrılara inanmaktadır . Fakat dönemin geleneksel politeist anthropomorphik din 

görüşüne kimi zaman  ters düşen söylemleri , geleneksele karşı mistik olanın yanında  

yer alması ve Pythagorasçı  – Orphik  öğretilerden etkilenmiş olması nedeniyle    

Platon ’un da tanrı görüşünü biçimlendirirken feyiz aldığı Sokrates  farklı bir tanrı ile 

de karşımıza çıkar . 

 

                                                           
100 Eflatun,Sokrates’in Müdaafası,Çev.Prof.Niyazi Berkes  ,M.E.B.Yayınları,İstanbul,1999, 21 b  
101 a.e., 23 a  
102 Ksenophon,Sokrates’ten Anılar,s.15 
103 Platon,Sokrates’in Müdaafası,, 27 e 
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II . PLATON ’ UN DİYALOGLARINDA TANRI ANALİZİ 

 
 

Birinci bölümde  Platon felsefesinin oluşumunda büyük rolü olan Antik 

Yunan medeniyetinde dinin ve felsefenin önemine değindik . İkinci bölümde ise 

Antik Yunan felsefesinin ve din anlayışının  Platon felsefesiyle  örtüştüğü noktaların  

yanı sıra  Platon ’ un  diyaloglarından yola çıkarak  onun felsefesinde büyük yeri 

olan tanrı sorununu değerlendirmek istiyoruz . Bahusus Platon ’ un tanrı görüşü ,  

idea ve ruh öğretilerinden ayrı düşünülemeyeceği için  Platon ’ un orta ve son dönem 

diyalogları  arasından seçtiğimiz diyaloglar ışığında tanrı sorunu ile birlikte ruh ve 

idea öğretilerine de yer vermeyi uygun gördük .  

 

 

A . PLATON ’ UN İLK DÖNEM DİYALOGLARINDA  

TANRI ANALİZİ  

  
Platon ’ un  felsefesinin gelişim çizgisine bakıldığında ,  ilk dönem   

diyalogları   Sokrates ’ in  etkisinde kalarak yazmış olduğu eserler olarak 

nitelendirilir . 

İlk dönem diyaloglarının karakteristik özelliklerinden biri  , her birinde farklı 

bir  konunun ele alınıp inceden inceye   sorgulanmasıdır .   Lakin Paul   Shorey 

Platon ’un  diyaloglarının  farklı  konularda  olması üzerine Goethe ’ den yaptığı 

alıntı çerçevesinde şöyle der :  

 
 “  Bir sanat eserini tek bir amaç ve anlam  çerçevesinde yorumlamaya 
çalışmak olanaksızdır . . . Platon ’ un felsefesi söz konusu olduğunda ise 
her bir diyalogunun Platonik mantığa , metafiziğe , ahlaka , politikaya , 
dine , bilime  ve estetiğe  katkısı vardır . ” 1   
 

Bu açıdan bakıldığında Platon ’ un  ilk dönem diyaloglarının ondaki tanrı 

fikrinin oluşumunda rolü olduğu çıkarsana bilir .  Diyaloglarda ele alınan konuların 

                                                 
1 Paul Shorey,What Plato Said , Chicago , The University of Chicago Press , 1991 , p .63 
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erdem ve erdem çeşitleri ile ilgili olması ;  ruh görüşünün  ve Hatırlama teorisinin 

temellerinin bu dönemde atılması savımızı destekler durumdadır .  

 

Platon Sokrates ’ in etkisinde yazmış olduğu ilk dönem diyaloglarından  

Sokrates ’ in Müdafaası ve Kriton ’ da Sokrates ’ in hayatını  ve ölüme mahkum 

edilmesine neden olan görüşlerini anlatır . Sokrates ’ in ölmeden önceki son  

demlerini anlatması bakımından Phaidon bu gruba dahil edilebilirse de felsefi temeli 

farklı olduğu için daha sonraki döneme ait diyaloglarından kabul edilmektedir . 2 

 

İlk dönem diyaloglarına dahil  eserler arasında  cesaretin ana tema olduğu 

Lakhes , bilgelik konusunun işlendiği Kharmides , dostluk konusunun ele alındığı 

Lysis , dindarlık ile ilgili düşüncelerin anlatıldığı Euthpyhron  sayılabilir . Bu 

diyaloglara  müteakip olarak ;   ele alınan konular  ve bu konuların işlenişi  

bakımından  farklılık gösteren Kratylos ,  Menon , Gorgias , Protogoras , 

Euthydemos ,   Meneksenos   da  ilk dönem diyaloglarından kabul  edilir . ∗ 

Platon ’ un felsefesinin ana hatlarıyla belirmeye başladığı bu  ilk dönem 

diyaloglarında ,  ruh ve bilgi teorilerinin henüz  gelişme aşamasında olduğu 

düşünülecek olursa , Platon ’ un  tanrı görüşü  özellikle tanrı – insan ilişkisi 

çerçevesinde değerlendirilebilir . Üçüncü bölümde tanrı – insan ilişkisini işlerken 

Platon ’ un tanrısının ilk dönem diyaloglarındaki tezahürünü de göreceğimiz için 

konuyu burada çok fazla detaylandırmadan  Platon ’ un tanrısının idealar doktrini ve 

ruh görüşü ile sağlam bir temele dayandığı orta dönem diyaloglarındaki tanrı 

analizine geçmek istiyoruz .   

 

 

                                                 
2 W.K.C.Guthrie,A History of Greek Philosophy, 5 Volumes,Cambridge,Cambridge University 
Press, vol.IV,No: 5,1975,p.69-70 
∗ I . M . Crombie  An Examination of Plato’s Doctrines  I . kitabında Platon’a ait olup olmadığı 
konusu şaibeli olan Hippias Major ,Ion ve Rakip diyaloglarının Platon’un ilk dönem diyaloglarından 
olduğunu  söyler .( p . 12) 
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B . PLATON ’ UN ORTA DÖNEM DİYALOGLARINDA  

     TANRI  ANALİZİ    

 

1 . PLATON ’ UN  PHAIDON  DİYALOGUNDA   

                İDEA  ,  RUH  VE TANRI 
 
 Platon ’ un   orta dönem diyaloglarından Phaidon   Platon ’ un tanrı 

görüşüyle  direk bağlantısı olan ruh ve idea düşüncelerine mistik yanı ağır basan  bir 

söylem getirdiği için  diğer diyaloglarından farklı bir noktadadır .  

 F.M.Cornford  Platon ’ un  Phaidon isimli diyalogunun bu yönüyle logos 

olmaktan çok mitos olduğunu söyler ve Pythagorasçı – Orphik öğeler taşıdığına  

değinir . 3 

 Jowett  ise Phaidon ’ un Platon ’ un ne ilk dönem Sokratik diyalogları ne de  

idea doktrininin  nispeten önemini kaybettiği  son dönem diyalogları içinde 

değerlendirilebileceğini  ,  onun daha çok  Platonik diyaloglar diye adlandırılan 

Phaidros , Gorgias , Devlet  ve Theatetus ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği 

düşüncesindedir .  4 

 Menon ile başlayan idealar doktrini  ve ruh göçü düşüncesi Phaidros , 

Devlet , Phaidon ve akabinde Timaios ile devam eder . Phaidon ’ un idealar 

doktrininin ve ruh göçü fikrinin ele alındığı diğer diyaloglardan farkı bu konuların 

diyalogun ana teması olmasıdır .  

 Platon Phaidon ’ da ruhun doğmadan önce de , öldükten sonra da var 

olduğunu ele alırken Hatırlama teorisini (Anamnesis ) de daha farklı argümanlarla 

desteklemiş olur . 5  

Platon öne sürdüğü düşünceleri diyalektik olduğu kadar ahlaki  ve mistik bir 

çok dayanak noktası  bularak diyalogu zenginleştirmiştir . 

                                                 
3 F.M.Cornford, From Religion to Philosophy, p.242 
4 The Dialogues of Plato : translated into English with Analyses and  Introductions by 
B.Jowett,M.A.,4 Volumes,Fourth Ed. , Oxford,Clarendon Press, vol.I,No : 4,1953,p.404 
5 F.M.Cornford, Principium Sapiente :The Origins of Greek Philosophical Thought,Cambridge, 
Cambridge University Press,1952, p.45 
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 Platon ’ un Phaidon ’ da ortaya  koymuş olduğu ruhun ölümsüzlüğü 

düşüncesi ve bu konudaki argümantasyonları daha sonraları bir çok filozofa ve 

mistik düşünüre ilham kaynağı olmuştur . Lane Cooper Phaidon ’ un İngilizce’ye  

çevirisinin giriş kısmında Platon ’ un öne sürmüş olduğu ruhun ölümsüzlüğü fikrinin 

ilahi dinlerin öne sürmüş olduğu ruhun ölümsüzlüğü fikrinden daha çok kabul 

gördüğünü , bunun nedeninin ise Platon ’ un savını desteklemek için ortaya koyduğu 

mantıksal argümanlar olduğunu söyler . 6 

 Platon ’ un Phaidon ’ da ortaya koyduğu ruhun ölümsüzlüğü düşüncesinin  

analizine geçmeden önce onda böyle bir fikrin doğmasına yol açan düşünce yapısına 

ve dolayısıyla Pythagorasçı- Orphik öğelere kısaca değinmek istiyoruz . 

 Orphik din görüşünde ruh ve beden düalizmi önemli yer tutar . Bu görüşe 

göre  beden bir hapishane hatta daha da kötüsü bir tabuttur . Ruh kutsal olan              

‘ Bütün ’ den  kopup bedene girmiştir . Dünya yaşamında amaçlanan ruh serbest 

kalıncaya kadar bedeni olabildiğince  saf ve arı  tutmaktır . Ruhun bedene hapis 

olmasının nedeni   ise geçmişte işlemiş olduğu bir hatanın cezasıdır . 7  

 Orphik öğretide beden tutkuları , istekleri ve tüm aşırılıklarıyla  işlenen  

hataların , kötülüklerin kaynağıdır . 8 Bu noktada görülüyor ki Platon ’ un duyu 

dünyası ile bedene  ilişkin yargıları Orphiklerin  bedeni kirlenmenin , kötülüğün 

kaynağı olarak  görmelerine  ve yaşamın kefaret ödemek için sürgün yeri  olduğu 

düşüncelerine benzemektedir . 

 
 “ . . . ten akıl ile beraber oldukça , ruhumuz böyle kötü bir şeye bulaşmış 
bulundukça isteğimizin amacı olan şeyi yani hakikati , hiçbir zaman elde 
edemeyeceğiz . ”  9   
 

Platon Phaidon ’da  sadece Orphik ve Pythagorasçı öğelerden yararlanmakla 

kalmayıp öğretisini Herakleitosçu  zıtların savaşı ve birliği düşünceleriyle de 

harmanlar .  

 
                                                 
6  Plato : On the Trial and Death of Socrates,translated by Lane Cooper ,Newyork, Cornell 
University Press,1967,p.108-109  
7T.Gomperz,Greek Thinkers, Vol.1,p. 123-125 
8 a . e . ,p .133 
9Eflatun,Phaidon,çev.Ord.Prof.SuatK.Yetkin,Prof.HamdiR.Atademir,İstanbul,M.E.B.Yayınları,1997 
66 b-c 
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“ Ayrılma ile birleşmede , soğuma ile ısınmada , bunlara benzer bütün karşı 
olumlarda  da böyle değil midir ? Bazen onların bütün ara hallerini 
söylemek için kelimeler bulmasak bile , deney karşıtların birbirlerinden 
doğduklarını , oluşun birinden ötekine geçtiğini bir zorunluluk olarak 
göstermiyor mu ? ”  10  

 

Platon bu noktada hem ruhların ölümsüzlüğü fikrini hem de idealar doktrinin 

temellerini sağlamlaştırmıştır .  

Phaidon ’da  bu güçlü temeller  üzerine oturan ruh inancı ve bağlantılı idea 

doktrininin Platon ’un tanrı ile ilgili görüşlerine baskın çıktığını görüyoruz . Lakin 

tanrıdan direk olarak bahsetmese de Platon ’ un tanrıya gönderme yaptığı pasajların 

varlığı ve idea - ruh birliği  Phaidon ’ un  mistik bir karakter taşıdığına delalettir . 

Phaidon ’ da Sokrates ’ in  öte dünya inancı ve ölüm ile ilgili sözlerini tanrıya 

bağlaması bu konuda verilebilecek örneklerden sadece bir tanesidir . 

 
 
“ Öbür dünyada, önce bilge ve iyiden başka tanrıları sonra ölmüş olan 
buradaki insanlardan daha iyilerini bulacağıma inanmamış olsaydım , 
ölüme kızmamakla haksızlık etmiş olurdum .” 11 

  

Görüldüğü üzere Platon Sokrates ’ in ağzından öte dünyaya olan inancını 

anlatırken , tanrının veya tanrıların varlığına inandığını da açıkça belli etmektedir .  

  

Diyalogun ilk başlarında ise  insanların tanrıların malı olması ve bu görüşe 

müteakip olarak da tanrıların insanları koruduğu düşüncesi işlenmektedir  . 12 

İnsanlar tanrıların malı oldukları için , kendi kendilerine sahip olamadıklarından 

intihar etmeleri ve kolay yoldan tanrıya kavuşmaları Platon ’ un din anlayışına  göre 

caiz değildir .13 Bu yüzden insanoğlu  Platon ’ un daha iyi bir yaşam olduğunu 

düşündüğü ölümden sonrası için beklemeli , kapıları zorlamamalıdır . Platon ’ a göre 

ölüm ruhun bedenden ayrılması  ve daha iyi bir yaşama yelken açmasıdır . Fakat 

                                                 
10 a . e . ,71 b   
11 a . e . , 63 c   
12 a . e . , 62 b 
13 a . e . , 61e,62c 
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Platon  bu arada neredeyse bütün dinlerde ortak olan iyi insanın öte dünyada kötü 

insana göre daha iyi bir durumda olabileceği görüşünün de altını çizmeden geçemez .  

 
“ İşte bu yüzdendir ki öleceğim diye öfkelenmiyorum çünkü  ölümden 
sonra bir şeyin olduğuna kuvvetle  umudum vardır: Hem bu şey eski 
inanışlara göre kötü insanlardan çok , iyi insanlara yarayacaktır .”  14   

  

Platon ’ un , ölümü hakikate giden yolda tek çıkış olarak görmediği , ruhun 

tenden ayrılarak yani bedeni zevklerden , hazlardan uzaklaşıp arınarak hakikate 

yaklaşabileceğini de düşündüğünü  diyalogun ilerleyen bölümlerinde görmekteyiz .  

Ama ölümle karşılaştırılınca  ruhun yaşarken tenden uzaklaşması hakikate ‘nispeten’  

yaklaşmasını getirecektir . Çünkü insanoğlunun bedeni hazlardan tamamen 

arınabilmesi  zorlu bir süreç gerektirmektedir . Bunu yapan yani ruhunu teninden 

kurtarabilecek güçte olanlar gerçek filozoflardır . 

 
 
 “Hem dediğimiz gibi ruhlarını dururken ,  isteyerek kurtarmaya çalışanlar 
yalnız gerçek filozoflar değil midir ?  Onların asıl iş ve güçleri ruhun 
tenden bu kurtuluşu , bu ayrılışı değil mi ? ” 15  

  

Bedeni olmak ise kişiyi bilgelikten uzaklaştırır . Sadece bedenden arınarak 

bilgeliğe ulaşılabilir . Bedenden kurtulup serbest kalan  ruh artık daha iyi bir 

yaşamdadır . Fakat  Platon ruhun ölümsüz olduğunu söylerken iki yönlü 

düşünmektedir . ∗ 

Ruhun doğması ve ölmesi devamlı tekrar eden bir süreçtir . Bedeni ölüp öbür 

dünyaya geçen ruh sonra  tekrar yaşama döner . Yaşama dönmeden önce tanrıların ve 

daha iyi insanların olduğu yerde edinimleri olacaktır .  Tekrar yaşama geldiği zaman 

da  o arada edindiği bilgileri hatırlayacak , bu yolla kendinde olan bilgiler ortaya 

çıkacaktır . Bu görüş  yani , Hatırlama teorisi ve ruh görüşü ideaların düşüncelerini 

de beraberinde getirir. Şöyle ki ; ruh tanrıların ve iyi insanların olduğu yerde idealar 

dünyasındadır. İdealar dünyasında ideaları gören insan görünen dünyaya döndüğü 

                                                 
14 a . e . , 63 c     
15 a . e . , 67 d 
∗ Platon’un  bu noktada , Herakleitosçu zıtların birliği düşüncesini ölüm ve yaşam zıtlığına 
uyguladığını görmekteyiz. 
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zaman gördüğü şeyleri yani idealardan pay almış şeyleri  idealar dünyasında 

asıllarını yani idealarını   gördüğü için hatırlayacaktır .  16 

 
“Ağzımızdan düşürmediğimiz bütün bu şeyler güzel , iyi , aynı cinsten 

bütün  başka özler gerçekten varsalar duyumlarımız önce kendimizde 
bulduğumuz bu ilkel bilgilerden geliyorsa   ve onları bu bilgilerle 
kıyaslıyorsak biz bu dünyaya gelmeden önce bu özler var olduğu gibi 
ruhumuzun da var olması gerekiyor . Bu özlerin hiçbir varlığı yoksa bütün 
bu sözlerin hiçbir değeri yoktur . Evet , durum böyle mi  görünüyor ? Biz 
dünyaya gelmeden önce ,  hem bu özler için , ruhlarımız için aynı bir olma 
zorunluluğu yok mudur ? Birincilerin var olmaması , ikincilerin var  
olmamasını gerektirmez mi ? ”17 

  

Platon böylece ruh ve ideanın birbirinden farklı ama aynı derecede  gerçek 

olduklarının altını çizer. 

 Platon ’ un diğer diyaloglarında da geçen idea ve ruh arasındaki ilişkiye yeri 

geldikçe değineceğiz . Burada ise Platon ’un Phaidon diyalogundaki idea-ruh 

ilişkisinin analizini yapmak ve bu ilişkinin Platon ’ un tanrı görüşü ile bağlantısını 

kurmak istiyoruz . Çünkü bize göre bu üçleme , idea , ruh ve tanrı Platon ’ un 

teolojisini belirleyen ana unsurlardır . 

 Platon ’ un felsefesinde anlaşılması güç ve farklı yorumlara açık olan 

noktalardan biri idea-ruh ilişkisi ve bununla bağlantılı olarak tanrının iyi ideası mı ,  

ruh mu olduğu problematiğidir . Platon sonrası filozoflar ve akademisyenler bu 

konularda farklı bakış açılarına sahiptirler. Örneğin  W.K.C.Guthrie bu konuda şöyle 

der : 

 
“  Ruh ,  bireysel veya kolektif , form olarak kabul edilemez . . . çünkü 
ruhlar bilen tarafken formlar bilemezler .  Formlar bilinenlerdir . . . Platon 
formların görünmeyen  ,  sonsuz ,  mutlak ve kutsal olduğu  
düşüncesindedir .  Ruh da görünmeyendir ve bedeni geride bıraktığında 
veya kendi entelektüel  gelişimini tamamladığında     idealarla birlikte     
olacaktır . ” 18 

  

A.H.Armstrong da  Guthrie gibi  Platon ’ da ruhun ve formun birbirinden ayrı 

olduğunu söyler . Form bilginin objesi iken ruh ise bilen yani öznedir .  

A.H.Armstrong  Platon ’un bu düşünceleri ile ilgili çıkarımını daha ileri noktalara 
                                                 
16 a . e . ,72e-73a-73c-73e 
17 a . e . ,76e 
18 W.K.C.Guthrie,A History of Greek Philosophy,vol.4,p.360 
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götürür . Platon ’ un iyi formu bütün formların üstünde bir konuma sahipse de bir 

formdur .  O mutlak mükemmelliğin tek aşkın gerçekliğidir . İyi  ise görünen ,  

evreni yöneten ve emreden tanrı olamaz dolayısıyla tanrı Platon için bir form değil 

ruhtur .  19 

 Tanrının idea olup olmadığı konusu  Platon da müphem kalmış bir noktadır. 

Fakat  A.H .Armstrong  ve  ileride görüşlerine değineceğimiz  Burnet ve   

A.H.Taylor ’un öne sürdüğü Platon ’ un tanrısının üstün ruh olduğu görüşü de  

Platon ’ un diyaloglarından doğrudan çıkarılabilecek bir yorum değildir . 

Sonuç olarak Platon Phaidon diyalogunda tanrının ne olduğunun 

sorgulamasına girmez . Ama ruh ile ilgili belirlenimleri ve  insanı kötü yaşadığı 

takdirde tanrının gazabını  üzerine çekeceği konusunda uyarması tanrıya inandığının 

üstü kapalı işaretleridir . Daha önce değindiğimiz üzere  ; kötüler için ölmek , ruhun 

da yok olması bir kurtuluştur . Oysa ki Platon ruhun ölmediğini kendi düşüncesine 

göre kanıtladığı için bundan sonrası kötüler için müthiş bir azap olacaktır . İnsanlar 

yaşamları boyunca mümkün olduğu kadar iyi ve erdemli olsalar kötülüklerden de 

uzak kalmış olurlar , böylece öbür dünyada da onları bekleyen tanrıların yoldaşlığı ve 

kılavuzluğudur ama insan yaşamında kötülük yaparsa , haksız yere öldürürse , 

aşırılıklarda bulunursa öte yaşamda da huzura kavuşamayacak , ilk önce yerini 

bulamayıp ortalarda kalacak daha sonra ise hak ettiği yere sürüklenip götürülecektir .  

İnsanın nasıl yaşaması  gerektiği , hangi davranışların kötü , hangi 

davranışların erdemli ve iyi  sayılabileceği üzerine ahlak ve din kanunlarına birçok 

diyalogunda değinen Platon  Phaidon ’da ruhun ölümsüzlüğüne ve öte dünya 

inancına bağladığı bu görüşleri tanrı düşüncesiyle sağlamlaştırmıştır .  

 Phaidon  diyalogunda , ruhun ölümsüzlüğü ve akabinde öte dünya tasviri 

sırasında Platon ’un geleneksel politeist anthropomorphik din anlayışında geçen 

Hades ’ ten yararlandığı kadar Orphik-Pythagorasçı din anlayışından yararlandığını 

da görmekteyiz .  Bize göre    Phaidon ’ u ilgi çekici kılan noktalardan biri de öte 

dünya ile ilgili  Platon ’ un bu belirlenimleridir  .  

 

                                                 
19 A.H.Armstrong , An Introduction to Ancient Philosophy,p.39 
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2 . PLATON ’ UN DEVLET  DİYALOGUNDA  

TANRI VE DİN 
 

Platon  en  önemli ve en çok bilinen diyaloglarından biri olan  Devlet ’ de  

insanları daha iyi bir yaşama ulaştıracak yolu aramaktadır. Bu bakımdan  Devlet ’ in 

konusunun politika mı yoksa ahlak mı olduğu tartışmalı bir noktadır .  Fakat  

Sokrates  ve Platon hatta Antik Yunan düşünce dünyasının yapısı göz önünde 

tutulduğunda ahlaki olan ile politik olan arasında bir fark yoktur . Politika tem 

ellendirmesini  ahlakta bulacağı için Devlet ’ in ele aldığı konu ahlakla  ilgili olduğu 

kadar politikayla da ilgilidir .  

Bir çok açıdan  Devlet  Platon ’ un son dönem diyaloglarından farklı olduğu 

gibi aynı dönemde yazılmış  olduğu düşünülen diyaloglardan da farklılıklar  gösterir .                        

Platon    Devlet ’  de , daha önce dile getirmiş olduğu düşünceleri  ,  daha  kapsamlı ,  

sistematik  bir şekilde   düzenlemiş ; bunun yanı sıra  iyi ideasını detaylandırması  ve 

metaforik yaklaşımlarıyla da farklı bir çizgiye ulaştırmıştır .  Doğruluğun ne    

olduğu , toplum bakımından doğruluk , doğru yaşamın kuralları , eğitim ,  bilgelik , 

yiğitlik , ölçü ,  filozofun toplumdaki yeri , iyi ideası  ve idealar doktrini  Platon ’un  

Devlet ’ de  üzerinde önemle durduğu konulardır .   

 Platon ’ un orta döneme ait diyaloglarından Devlet ’ de tanrı ve din görüşüne 

ayırdığı bölümler ise dönemin geleneksel anthropomorphik din anlayışına ve 

teolojiye getirdiği eleştirilerle başlar . Platon ’ a göre Homeros ve Hesiodos ’ un 

şiirleri bir masaldan hatta kötü bir masaldan ibarettirler . Çünkü bu şairler tanrıları ve 

kahramanları gerçekten oldukları  özellikleriyle değil de olduklarından başka türlü 

göstermektedirler . 

 
“ Bir ressam düşün ki benzetmek istediği şeye hiç de benzemeyen resimler  
yapıyor , işte bunlar da sözle tanrıları ve kahramanları olduklarından başka 
türlü gösteriyorlar .  ”  20 

  

Platon ’ a göre tanrıların acımasızlıkları , tanrılar öyle olsalar bile , gençlere 

kötü örnek teşkil edeceği için öğretilmemelidir . Bunun yanı sıra  tanrıların 

birbirleriyle  savaştıkları ,  birbirlerine tuzak kurup boğuştukları gerçekten olan 

                                                 
20 Platon,Devlet,377 e 
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şeyler değildir ; çünkü tanrı veya tanrılar aslında iyidirler , iyi oldukları için de iyi 

olarak gösterilmelidirler . İyilik  vasfına uymayan yalan  ,  biçim değiştirme  , 

aldatma tanrının vasıflarından olamaz . 

 
“ Tanrılar dünyasında ve tanrılardan gelen şeylerde yalanın yeri yoktur  . . .  
Tanrılar büyücüler      gibi biçim       değiştirmezler ,    yalan yanlış sözler 
ve işlerle bizi aldatmaya   kalkmazlar . ” 21 

  

Öyleyse şairlerin üzerlerine yalanlar uydurdukları ,  çocukları korkutmak için 

çeşitli biçimlere soktukları tanrılar gerçekten olan tanrılar değildirler . Tanrıları 

değişik değişik biçimlere sokmak , onların özünde  olmayan vasıfları onlara  

atfetmek ; tanrılara karşı işlenebilecek en büyük günah ,  küfürdür . Bu aleni bir 

saygısızlıktır . 

 Platon ’a göre tanrı hakkında söylenebilecek en önemli şey tanrının iyi ve 

güzelden yana bir eksiği olmadığıdır . Tanrı çeşitli biçimlere girmez çünkü farklı 

biçimlere girmesi ya iyi olmak yolunda ya da daha kötü olmak yolunda atılmış 

adımlar olacaktır . Biçim değiştirmesi tanrıyı kötü  ve çirkin yapar çünkü o zaten 

mutlak olarak iyi ise bir şeye ihtiyacı yok demektir ,  bir şeye ihtiyacı yoksa biçim 

değiştirmesine de gerek yok demektir . 

 
“ Demek ki tanrının kendini değiştirmek istemesi olmayacak şeydir . 
Tersine tanrılar en güzel , en iyi varlıklar olduğundan ,  hep oldukları gibi 
kalırlar . ” 22 

  

Platon  gençlerin eğitiminde teolojinin nasıl olması gerektiğini bu şekilde 

ortaya koyarken bir başka problematiğin de kapılarını aralamış olur .  Bu sorun daha 

sonraları  Platon ’ un tanrı  görüşleri değerlendirilirken çözüme ulaştırılamayan bir 

nokta olarak kalan Platon ’ un tanrısının iyi ideasının , iyinin kendisi olup 

olmadığıdır . Platon  Devlet ’ in  ilerleyen bölümlerinde iyi hakkında şöyle der : 

 
“ Peki herkesin iyi diye aradığı ,  hayatının amacı saydığı , doğru dürüst ne 
olduğunu bilmeden , her şey gibi , onu da sağlam  bir temele oturtmadan , 
bu yüzden de ondan edinebileceği faydaları edinmeden  sadece önemini 
sezmekle kaldığı ,  o en değerli , en üstün , en iyi şey . . .” 23   

                                                 
21a . e . ,382e ,383 a 
22 a  .e . ,382c 
23 a . e. ,505 e 
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 Herkesin aradığı bu iyi Platon ’ a göre her şeyin bir nedeni olduğundan   

ötürü ,  yaşamdaki iyiliğin nedenidir  . O sadece iyi olan şeylere iyi vasfını veren 

sonsuz ,  değişmeyen bir idea değildir aynı zamanda idealar hiyerarşisinde en üst 

konumdaki ideadır . 

 Platon ’ un felsefesinde iyi ideasının önemini doğru değerlendirebilmek için 

ilk önce Platon ’ un idea öğretisini incelemek  yerinde bir tutum olacaktır . 

 Platon ’ un  felsefesinde idealar kendinden nedensel ve kendinden belirlenmiş  

olanlardır . Diğer şeylerin temeli konumunda olan idealar ,  kendilerinden  başka  bir 

temele sahip  değillerdir . Onlar biricik ve mutlak gerçeklerdir ,  evrenin  birincil 

prensipleridir . Hiçbir şeye dayanmazlar ama her şey onlara dayanır .  İdealar ,  

evrensel ve düşüncedirler . Ama onlar sübjektif  fikirler olmadıkları gibi var olan ve 

belirli bir zihinde olan düşünceler  de değildirler . Bu özelliklerinden ötürü yer ve 

zaman dışıdırlar 24 ve ancak akılla kavranılabilirler  . Her  idea bir birliktir ama 

parçalanamaz ve yok  olmaz . 25 Onlar ezeli ,   ebedi , değişmeyen  ve 

bozulmayandırlar . Dolayısıyla mutlak , mükemmel olan idealar her şeyin de 

özüdürler . 26 

Alfred Weber ’ e göre “  Platoncu bu realizm idealizmin ta kendisidir , 

ideaları hakiki varlıklar sayan teoridir .” 27 Weber tarafından idealist olarak nitelenen 

Platon felsefesinin idealist olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalı 

bir noktadır . Fakat  Platon felsefesinde duyular dünyasına ait her şeyin  ideaların bir 

kopyası  , taklidi olduğu olgusu gerçektir  . Duyular  vasıtasıyla algılanan  , bilinir 

hale gelen şeyler ideaları kopya ettikleri için yarı gerçek ; idealardan farklı , duyular 

dünyasına  ait oldukları için de yarı gerçek değillerdir . Platon ’ un bu görüşüne göre 

duyu nesneleri ideaların sönük , mükemmel olmayan kopyalarıdırlar ; onlar 

gölgelere benzerler . Fakat duyu dünyasını bu şekilde yorumlayışı Platon ’ un 

                                                 
24 Eflatun,Timaios,37 e-38 a 
25 Eflatun,Phaidon,78 b- c  
26 Platon,Parmenides,Çev.Saffet Babür, İstanbul ,Ara Yayıncılık,Başaran Matb. ,1989,132 d,147 d- e 
27 A.Weber,Felsefe Tarihi,s.53 
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duyular dünyasının varlığını reddettiği anlamına gelmez . O sadece duyular 

dünyasının varlığının idealara bağlı olduğunu  vurgulamaktadır . 28 

 Platon   ’ un  duyular dünyasına  ait şeylerle idealar arasında kurduğu ilişki 

sadece         ‘ kopya etme ’   ile açıklanmaz .  Diğer bir açıklama  pay alma  ,   iştirak 

( İng. Participation ) yolu iledir . Bu açıklamaya göre duyu objeleri idealardan   pay 

aldıkları için idealara benzerler , yarı gerçektirler . Bu açıklamadaki problem ideanın 

kendisinden pay verdiği bir çok duyu objesinde bulunup da nasıl tek kaldığı 

noktasındadır . Form ve şeyler arasındaki ilişki pay alma boyutunda düşünüldüğünde 

mistik , rasyonel olmayan bir durum ortaya çıkmaktadır .  

 F.M.Cornford ’ a göre  Platon ’ un sisteminde idealar doktrini mistik bir 

karakterdedir ve beraberinde ruhun ölümsüzlüğü ve kutsallığı düşüncelerini de  

getirir . F.M.Cornford  ’ un yorumunda Platon  için , ruhlar  ve  idealar aynı 

türdendirler . Fakat ruhların idealar  , ideaların da ruhlar gibi olduğu kabulü  

paradokslarla doludur . İdealar bireysel ruhlar değildirler , bir bakıma daemona 

benzerler . Tamamıyla mistik olan bu bakış açısında , kutsaldan pay alan  şeyler , pay 

almalarından ötürü bir bakıma kutsalın kendisine benzeyip kutsal olurlar . Bu 

nedenden ötürü ,  problem , idealar grup ruhu veya daemon olarak görüldüğü sürece 

devam edecektir .29  Fakat diğer yandan  ideaların kaderi ; onları bilen özneden 

bağımsız olamadan ,  tam güç veya hayat sahibi olmayan kavramlar , düşüncenin 

mantıksal objeleri olarak kaldığı sürece ;  yani  idea ruh olarak kabul edilmeyip 

sadece kavram olarak kabul edildikçe  , dünyanın doğru nedeni olarak da 

sayılamayacaktır. Neden olmayan sadece kavram olarak görülen idea ise Platon ’ un 

sistemini yaşamın kaynağını dünyanın ötesinde , hakikatin olduğu metafiziksel bir 

dünyada arayan bir düşünce sistemi haline getirecektir . Fakat Platon  belki de 

böylesine yanlış anlaşılma ihtimallerine karşı tavrını baştan ortaya koymuş , 

ideaların kavramdan öte , varlıktan  çok daha parlak , çok daha güçlü bir şey 

olduğunun altını bir çok kereler çizmiştir .  Devlet diyalogunda iyi ideası ile ilgili 

söylediği şeyler bunu kanıtlar niteliktedir . 

 

                                                 
28 Michael L.Morgan, “Plato and Greek Religion”, Camridge Companion to Plato,edited by 
Richard     Kraut,Cambridge,Cambridge University Press, p.11 
29 F.M.Cornford,From Religion to Philosophy, p . 253-254 
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“ Bilinen şeyler için de öyledir . Bilinme özelliğini iyiden alırlar . Bunda 
başka iç ve dış varlıklarını da ona borçludurlar . Böyleyken iyi, hiç de bir 
varlık değildir. Varlıktan çok daha parlak ,  çok daha güçlü bir şeydir .”30  

  

İdea ile şey arasındaki ilişkide şeyin var olma nedeni olarak ideayı gösteren 

Platon ’ a göre sonsuz şey olduğuna göre sonsuz da idea var demektir . Mesela 

doğada olan bir çok canlının ister bitki ister hayvan isterse insan olsun ideası olduğu 

gibi insan yapımı olan üretim ve tüketim eşyalarının da ideaları mevcuttur . Bunların 

yanı sıra değer olarak kabul edilebilecek şeylerin de ideaları vardır .  Kısacası bir 

kavramla ifade edilebilen her şeyin ideası vardır . 31 

  İdea   ile şey arasındaki ilişki söz konusu olduğunda ideanın şeyi aşması , 

şeye karşı üstünlüğü ama aynı zamanda şeyde ideanın olması durumu vardır . 

Platonik form pay verdiklerinden üstündür ve pay verdiklerinin ortak özellikleri 

demek değildir .  Form sadece bir dizayn değildir . 32   Şeyin örneğe uygun olarak 

yapılabilmesi için form esastır fakat  formun özelliği sadece  örnek olmak değildir . 

O aynı zamanda şeyin kendisinin olma nedeni olduğuna göre örnek olmaktan öte bir 

şeydir .  

Anders Wedberg Platon ’ un İdealar kuramı ile ilgili değerlendirmesinde idea 

ile şey arasındaki ilişkiyi şöyle özetler :  

 

“Bir şey Y-lik ideasından  pay almakla Y olur . 
              Bir şey , bir idea vardır , öyle ki ondan pay almakla bir şey Y olur .  
              Tam olarak bir idea vardır , öyle ki ondan pay almakla bir şey Y olur . 
              Bir şeyin ,bir başkasından pay almakla olduğu kadar,birinden  
              pay almakla Y olduğu iki ayrı idea hiçbir zaman yoktur .  
              Bir şey ancak ve ancak Y-lik ideasından  pay alırsa Y olur . 
              Bir şeyin ancak ve ancak ondan pay almakla Y olduğu tek bir idea vardır. 
              Bir şeyin , ancak ve ancak diğerinden pay alması koşuluyla olduğu kadar,  
              ancak ve ancak birinden pay almakla Y olduğu iki ayrı idea yoktur.” 33 

 

Platon ’un sisteminde zihin–madde , ruh–beden , düşünce–duyu ,         

sonsuz–akış , nominal–fenomenal , yaratıcı–yaratan , bir–bir çok  zıtlıklarında idea 

                                                 
30 Platon,Devlet,509b 
31 B.A.G.Fuller,A History of Philosophy, p .131 –132 
32W.KC.Guthrie,A History of Greek Phikosophy,Vol.4, p . 551-552 
33Anders Wedberg, “İdealar Kuramı”,İdealar Kuramı : Platon’un Felsefesi Üzerine 
Araştırmalar, Derleyen  Dr.Ahmet Cevizci,2.bs,Ankara,Gündoğan,1999,s.82-83 
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birincil gruptakilere  -yani zihin , ruh , düşünce ,   sonsuz , nominal , yaratıcı , bir-  

tekabül etmektedir . Bu görüş Platon ’ un sistemini baştan düalizme sürükleyeceği 

için Platon bu iki karşıt grup arasında ilişki kurma çabasındadır .34 Bu ilişki daha 

öncede değinildiği üzere pay alma veya kopya etme süreci ile açıklanmaya 

çalışılmıştır . Fakat idea evrensel ve ortak doğa olarak tanımlanabilirse , idea ile şey 

arasındaki ilişki ister şey ideadan pay alıyor olsun isterse şey ideayı kopya ediyor 

olsun şeyin ideadan neyi aldığı veya ne kadarını yansıttığı anlaşılması zor bir 

noktadır .  Örneğin  A. şahsı  dürüst bir insan  , B . şahsı ise kimi zaman yalan 

söylese de dürüst bir insan olsun . Bu durumda  A. şahsının dürüstlük   ideasının 

tamamını  yansıttığı düşünülse bile dürüstlük ideasını tam olarak gösteremeyecektir . 

Diğer yandan A. şahsı ile B. şahsı  dürüstlük açısından karşılaştırılacak olursa  A. 

şahsının dürüstlükten aldığı pay yani idea ile B. şahsının dürüstlükten aldığı pay yani 

idea hangi düzlemde karşılaştırılabilir ? Kısacası  şeylerdeki idea , başka bir deyişle 

şeyin ideadan aldığı pay  ile ideanın kendisi arasındaki ilişki anlaşılması zor bir 

ilişkidir . 

 
 “ İki ayrı şey aynı ideadan pay aldığı zaman , bu iki şey birbirlerine söz 
konusu idea bakımından benzer ; ve iki şey birbirlerine benzediği zaman , 
her ikisinin de pay aldığı bir idea vardır ve ortak bir biçimde pay alış 
onların benzerliğini açıklar . ” 35 
 

 Başka bir örnek vererek idea ile şeydeki idea ilişkisini tekrar  gözden 

geçirelim . Bir yanda iyi ideası bir yanda da iyi olan şeyler vardır . İyi olan şeyler iyi 

diye vasıflandırıldıklarına göre  iyi ideasından pay almış olmalılar . Fakat bazı iyi 

şeylerin aynı zamanda kötü oldukları da bilinen bir gerçektir . 36 Örneğin morfin . 

Morfin hastalar için iyileştirici bir gücü olduğu için iyidir ,  yani iyi ideasından pay 

almıştır . Ama öte yandan farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldığında kötü bir 

şeydir . O zaman iyi ideasından pay almış olduğu için iyi olan  bir şey içinde iyi 

olmayan bir şeyi de barındırıyor demektir . I.M.Crombie ise olaya farklı bir açıdan 

                                                 
34 William Chase Greene,Moira : Fate,Good and  Evil in  Greek Thought , 2 . ed . , Newyork , 
Harper&Row Publishers, 1963, p .283 
35 Anders Wedberg, “İdealar Kuramı”,İdealar Kuramı : Platon’un Felsefesi Üzerine Araş.,s.86 
36 I.M.Crombie,An Examination Of Plato’s Doctrines : II.Plato on Knowledge and Reality , 
London , Routledge&Kegan Paul,1962,p .175 
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yaklaşmaktadır . Kötü olarak değerlendirilebilecek şeyler ile iyi ideası arasındaki 

paradokslarla dolu ilişkiye dair şunları söyler :  

 
 “   İyilik   sadece   değerlerin nedeni  değil aynı zamanda insan ve  doğa 
ürünü olan   şeylerin de nedeni olarak kabul edildiği için kötü    şeylerin de    
sebebi     olma durumuna düşebilir .  İyinin doğası ile çelişecek bu durum 
şu şekilde   yorumlanabilir :  İyi  formların varoluşundan sorumluysa da 
mesela P ’in kinden  , bu P -olmayan şeylerden de sorumlu olduğunu 
göstermez . ” 37  
 

I.M.Crombie ’in yorumundan maada konu hakkında varılabilecek bir başka 

çıkarım da ;  kötü ile ilişkisinden ötürü  iyi şeylerin tam olarak iyi ideasını 

gösteremedikleri  , yani iyiye  sahip olan şeylerin iyi   ideasını tam olarak 

yansıtamadıkları  düşüncesidir  . Sonuç olarak Platon iyinin kendisini  , iyi ideasını 

kavrayabilmenin sadece akılla  mümkün olduğunu böylece   ortaya   koymuş    olur .                        

 Sadece akılla  kavranılabilen  idealar  tek başlarına hareket edebilme yetisine 

sahip olsalar da tek organize bir sistemin  parçası oldukları için birbirlerine de 

bağlıdırlar . Bu durumda bir idealar hiyerarşisi var demektir . İşte bu birbirlerine 

bağlı idealar sisteminin hiyerarşi düzeninde en üstte iyi ideası vardır .  38   

 İyilik  en son farkına varılan ideadır .  Lakin  aynı zamanda mutlak bir 

kesinlik içinde  diğer bütün şeylerin arkhesi olarak ilk farkına varılandır . İnsanların 

oluşturduğu bütün kavramlarda iyiliğin  doğasından vardır . İyilik diğer ideaların  

varoluşundan ve kavranılabilirliklerinden sorumludur . Bir şeyin iyiliği ‘ iyilik ’ in 

bir parçasıdır , diğer formların varoluş nedeni olarak aynı zamanda bütün iyi şeylerde  

ortak  özelliktir .  39 

 Platon  iyi ideasının ne haz ne de bilgi olduğunu söyler . Ona göre iyi 

kendisinden başkasıyla açıklanamaz  ve bu görüşünü anlatabilmek için Devlet isimli 

diyalogunda  istiarelere başvurur . 

 

a . GÜNEŞ İSTİARESİ  : Platon  Güneş istiaresinde iyi ile güneşi 

karşılaştırarak iyinin ne olduğunu açıklamaya çalışır . Görünen dünyada göz ve 

görünen nesneler için güneş neyse ; kavranan dünyada da iyi , düşünce ve  düşünülen 

                                                 
37 a . e .,p.175-176 
38 Plato,Devlet,508 a 
39 I.M.Crombie,An Exam.of Plato’ s Doct. : II.Plato on Knowledge and Reality,p. 171            
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şeyler için odur . 40  İyi ile  güneş arasındaki benzerlik dört açıdan incelenebilir . 

Gözün  görünen nesneleri sadece ışık olduğu zaman görebilmesi gibi akıl da 

kavranılabilir nesneyi ( form ) iyinin vasıtasıyla görür . Güneş sadece şeyleri görünür 

yapmaz aynı zamanda onların  jenerasyonundan ve büyümesinden de   sorumludur . 

İyi de formları kavranılabilir  hale getirdiği gibi aynı zaman da onların devam 

ettirilmelerini de sağlar .  

Güneşin kendisi  görünebilir olduğu gibi  iyinin kendisi de kavranılabilirdir .  

 
 

“ Görünen dünyada , göz ve görünen nesneler için güneş ne ise kavranan 
dünyada da iyi , düşünce ve  düşünülen şeyler için odur .”  41 

 

Güneşin , sürecin kendisi olmadan doğma ve büyümeye yol açtığı gibi  iyi de 

kendisi varlık değildir ama güç ve varlık açısından var olandan daha üstündür    

Platon iyi de yaşamın sonunu ,  tutkunun ve duyguların en üstün nesnesini , bilginin 

koşulunu ( bilginin koşulu dünyayı kavranılabilir  insan aklını ise kavrar hale getirir ) 

ve formların devam ettirici nedenlerini ( bu nedenler doğa nesnelerinin ve insan 

hareketlerinin yaratıcı nedenleridir ) bir araya toplar  .  42 

 Böylece   Platon  teleolojik sorgulamasının sonunu getirir . Bir şeyin iyi 

olması onun var oluşunun son açıklamasıdır, iyiliğin  kendisine gelindiğinde sorular 

da kesilmiş olur  çünkü iyilik kendi var oluşunun da kanıtlanmasıdır .  

 

b . BÖLÜNMÜŞ  ÇİZGİ İSTİARESİ    :  Platon  bu istiaresinde iki 

dünyadan  bahseder biri kavranan dünya diğeri ise görünen dünyadır . Görünen 

dünya , yani duyular dünyası kendi içinde bir çizgiyle ikiye bölünür ,  bir tarafta 

sahte bir tarafta ise gerçek vardır . Kavranan dünyayı da ikiye ayırmak mümkündür , 

birinci bölümde ruh varsayımlardan  ilerler ve ilkeye değil sonuca ulaşır ,  ikinci 

bölümde ise ruh yansılara  başvurmadan    varsayımdan ilkeye gider , sadece 

kavramdan yola çıkar . 43 

                                                 
40 Plato,Devlet,508b.c 
41 a . e. ,508 c 
42 W.K.C.Guthrie,A History of Greek Philosophy,vol.4, p. 506     
43 Plato, Devlet,510b 
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İdeaların apriori bilgisi en üstte yer alacak şekilde her biri ayrı nesneleri 

konu alan dört ayrı bilme tarzı vardır . Buna göre biliş tarzının alttaki iki tanesi 

duyular dünyası diye tanımlanan değişen ,   var olan ve yok olan  ;  üstteki iki tanesi  

ise değişmez ,   genel  ve ezeli   –ebedi varlıkların dünyası ile ilgilidir . En üstteki 

kademede ideaların kendi aralarındaki ilişkiler  ve ideaların  iyiye  bağlı olmaları 

durumunun bilgisi vardır .  İşte bu son nokta nous ve bilgi  ‘episteme ’  dır . 44  Fakat   

Platon ’ un bölünmüş çizgi istiaresinde  de ortaya koymuş  olduğu  mükemmel  ve 

sonsuz idealar ve onların yüzünden olan yaşanılan dünyanın  iyilik ile uyumlu bir 

bütün oluşturması ve devamlılık  içinde olması görüşü rasyonel olarak 

açıklanabilecek bir hakikat olmaktan çok dini bir yön taşır .  Platon Devlet isimli 

diyalogunda biricik hakikatin tam bir tanımını verememekten yakınır : 

 
“. . . iyinin kendiliğinden ne   olduğunu şimdilik bir yana bırakalım. O 

kadar yükseklerde bir şey ki bu . Şimdiki halimizle tasarladığımız yere 
kadar   çıkabileceğimizi   sanmıyorum .” 45                                                              
   
 

W.C.Greene  Platon ’ un idealar ile ilgili  bu görüşlerinin ve iyi ideasının 

diğer idealarla veya şeylerle ilişkisinin mistik bir bakış açısıyla   

değerlendirilmesinin ,  fenomenel dünyanın varlığını reddetmeden ,  konunun açık 

uçlu bırakılmasının bu problematik karşısında takınılabilecek en doğru tavır  

olduğunu düşünmektedir .  46 
 

c . MAĞARA İSTİARESİ  : Platon iyi ideası ile ilgili düşüncelerini  

daha iyi açıklayabilmek için Güneş ve Bölünmüş çizgi istiaresinden başka mağara 

istiaresini de kullanmıştır . 

 

Mağara istiaresine göre ışığa açılan uzun bir girişi olan yeraltında 

mağaramsı bir yerde insanlar çocukluklarından beri ayaklarından ve  boyunlarından 

zincire vurulmuş olarak hareketsiz bir şekilde  oturmaktadırlar . Pozisyonlarından 

ötürü sadece önlerini görebilmektedirler . Onların arkasında yüksekte bir yerde ateş 

                                                 
44 W.K.C.Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol.4.,p. 512 
45 Platon, Devlet, 506e  
46 W.C.Greene, Moira, p. 283 
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yanmakta ve ateşle mahkum insanlar arasında dimdik bir yol boyunca da alçak bir 

duvar bulunmaktadır . Duvar yada perde olarak nitelenen şeyin arkasında ise ,  

konuşarak ya da susarak  ,  ellerinde türlü türlü araçlar , tahtadan ya da taştan 

yapılmış insana ,  hayvana ve  daha başka şeylere benzer kuklalar taşıyan insanlar 

geçmektedir . Mağaranın dibinde oturan mahkumlar yalnızca ateşin aydınlığıyla 

perdeden duvara vuran gölgeleri  duvara  gölgeleri vuran nesnelerle  karıştırmakta ,   

perdenin arkasından yankılanan seslerin duvardaki gölgelerden geldiğine 

inanmaktadırlar . 47  

Mahkumların sahip oldukları bilgi duyuları vasıtasıyla kazandıkları bilgidir 

ve bu görsel bilgi duvardaki  gölgelerin   yani sadece   görünüşlerin  , yansının 

bilgisidir . Bir gün mahkumlardan biri zincirlerinden kurtarılıp ayağa kaldırılırsa 

önce yüzü duvarda sadece gölgelerini gördüğü nesnelerin kendilerine ve ışığına 

çevrilse daha sonra ise mağaramsı yerden dışarı çıkartılsa bu süreç kuşkusuz onun 

için çok sancılı olacaktır .  

Dışarıya  çıktığı ilk zamanlarda muhtemelen yeni durumuna bir anda 

alışamayacak ve daha önce  gördüğü şeyleri yeni gördüklerinden  daha açık  , daha 

gerçek bulacaktır .Gün ışığına alışma sürecinde gözleri  kamaşıp  gerçekten olan 

nesneleri göremeyecek durumda olabilir.∗ Zaman içinde yavaş yavaş ilk önce 

gölgeleri ,  sonra insanların ve nesnelerin sudaki yansılarını sonra da kendilerini 

görmeyi başaracaktır .  Daha sonra yıldızları ,  ayı , gökyüzünü seyredecek , en 

sonunda da güneşi olduğu gibi görecektir . 48   

 

                                                 
47 Platon, Devlet, 514 a,517a-b 
∗ Platon ’ un Mağara İstiaresine çok benzeyen bir konu Emir Kusturica ’ nın Underground (1995) 

isimli sinema yapıtında işlenmektedir . Film 2 . Dünya Savaşı sıralarında  , 1941 senesinde , Belgrad ’ 

da savaş nedeniyle bir sığınakta yaşamak zorunda kalan insanların öyküsüdür . Dış yaşamla bağları 

kopmuş bu insanlar elleri kolları bağlı olmasa da Platon ’ un istiaresindeki mahkumlara benzerler . 

Sığınıkta doğmuş ve orada büyümüş olan bir çocuk   bir gün babasıyla birlikte ilk defa  sığınaktan 

çıkıp dış dünyayla tanışır . Çıktıklarında gecedir ,çocuk gökyüzündeki ayı gösterip  babasına  

kendisine daha önceden sığınaktayken anlattıkları güneşin , o olup olmadığını sorar . İşte yalanı 

yaşadığımızı gösteren , yanılsama ile gerçeği harmanlayıp sunan Underground filmindeki bu sahne 

Platon’ un asırlar önce vermek istediği mesajın günümüzdeki görsel bir sunumu niteliğini taşımaktadır  
48 a . e. , 517 b-c, 519 b 
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C  .  PLATON  ’  UN SON   DÖNEM 

DİYALOGLARINDA  TANRI  ANALİZİ  

 
1 . PLATON ’ UN DEVLET ADAMI DİYALOGUNDA  

TANRI VE MİT   

 
 Devlet Adamı Platon ’ un Sofist isimli diyalogunun  devamı niteliğindedir .  

 “ . . . Sofistten sonra araştırmamızda sıra bence politikosa gelir . ” 49  diyen Platon 

son dönem diyaloglarından Devlet Adamı ’n da   bir devlet adamının görevinin ve 

sorumluluklarının neler olduğunu irdeler . Diyalogun sonlarına doğru                        

“ .  . . yasalara ve bütün devlet işlerine bakan , her şeyi çok güzel dokuyan bilim ” 50 

olarak tanımladığı devlet biliminin tam ve doğru bir tanımını verebilmek ve kralın 

aslında kim olduğu sorununu çözebilmek için ise Antik Yunan dünyasının aşina 

olduğu evrenin oluşumu ile ilgili mitosa başvurur .  

Platon öncesinde de Antik Yunan düşünce dünyasında insanın ortaya çıkışı , 

kozmosun oluşumu gibi konularda  filozoflar farklı ama temelde benzer savlar öne 

sürmüşler ; bazı önemli noktalar söz konusu olduğunda ise kesin hükümler 

vermekten kaçınarak mitoslara başvurmuşlardır . M.Eliade Platon ’ un da kendinden 

önceki Antik Yunan filozofları gibi öğretisinde böylesine mitoslara başvurmasını ve 

ele aldığı mitosların kökenlerini şöyle değerlendirir : 

 

“ Platon tarafından tekrarlanan , Hint inançlarına dek izi sürülen ilk cennet 
mitosu hem İbraniler hem de İran ve Greko-Latin gelenekleri tarafından 
bilinmektedir  . . . Platon ’ un yaşlılık dönemi diyaloglarında böylesi 
geleneksel tasavvurları yeniden üretmesi hiç şaşırtıcı değildir ; felsefi 
düşüncesinin evrimi , onu mitolojik kategorileri yeniden keşfetmeye 
zorlamıştır . Kronos dönemi altın çağın anısını Grek geleneğinden elde 
edebilmiştir . Ne var ki bu olgu Politikos’ da Babil etkileri de olduğunu 
görmemize engel teşkil etmez . ” 51 

     

                                                 
49 Platon , Devlet Adamı, Çev . Behice Boran , Mehmet Karasan ,İstanbul,Çağdaş Matbaacılık Haber 
Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.,1998 , 257 b 
50 a . e . , 305 e 
51 Mircae Eliade,Ebedi Dönüş Mitosu,Çev.Ümit Altuğ,Ankara,İmge Kitapevi,1994,s.119-120 
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 Filozofların kozmosun oluşumu ile ilgili olarak başvurdukları iki tür açıklama 

hikayesi , mitos vardır   . Birinci tür açıklamaya göre insan topraktan türer . İkinci tür 

açıklamada  ise yaşanan büyük bir afetten sonra küçük bir insan topluluğu hayatta  

kalmayı başarır . Hayatta kalmayı başaran bu insan  topluluğu şimdiki insanoğlunun 

atasıdır  . Yaşanan afetle ilgili  olarak da ileri sürülen  iki tür hikaye mevcuttur .  

Söylentilerden bir tanesi dünyanın bir başlangıcının olduğunu ileri sürmektedir . İlk 

kaostan kozmos oluşmuş , toprak ve gökyüzü birbirinden ayrılmış , daha  sonra  ise 

topraktan sırasıyla  bitkiler , hayvanlar ve insanoğlu türemiştir . Dolayısıyla dünyanın 

gelişimi  düz bir çizgiye benzetilebilir . Diğer söylentiye göre    ise dünya bütün 

zamanlarda vardır ve devamlı bir ilerlemeye değil de devir döngüsel bir değişime 

tabidir . Zamanla oluşan ‘ cataclysm ’∗   kozmosun temel yapısını bozmaz ama bütün 

medeniyetleri silip geçer . Geride  kalanlar ise yaşama  sil baştan başlarlar   .  52 

Antik Yunan düşünürleri mitostaki bu devir döngüyü açıklayabilmek için 

mevsimlerin devir döngüsünü örnek göstermişlerdir .  Pythagorasçılar ise bu görüşü 

daha ileri noktalara götürmüşler  ve ruh göçü   ile  Büyük Yıl  ’ ı   (İng .  Great 

Year )  ileri sürerek ,  tarihin kendini bütün detaylarıyla tekrar ettiğini  öne 

sürmüşlerdir . 53 Platon ’ a göre ise  ilerleme  periyodik  ‘ cataclysm ’ lara  bağlıdır  .  

Platon  Devlet Adamı  diyalogunda anlattığı mitosta , tanrının evrenin 

işleyişinden el çektiği zamanlarda her şeyin nasıl tersine dönmeye başladığından 

bahseder .  54 

Platon ’ a göre  tanrı evrenin gidişatına yön vermektedir  fakat  belirli bir 

zaman sonra evreni kendi gidişine bırakır . Platon tanrının evreni niye kendi 

gidişatına bıraktığına dair bir neden göstermezken evrenin  ters yönde  hareket 

etmesinin nedenini  materyale bağlayarak açıklar .  

 
“ Ancak en tanrısal şeyler değişmeden oldukları gibi kalırlar da ondan  . 
Cisim bu şeylerden değildir . Gökyüzü  ve evren dediğimiz şeyler  
yaratıcıdan mutlu armağanlar  almış olmakla birlikte gene cisim 
yaradılışındadırlar . ”  55  

                                                 
∗ sel ve deprem gibi felaketlerden sonra  ortaya çıkan yıkımlardan dolayı meydana gelen doğa 
değişimleri  
52 W.K.C.Guthrie , Greek Views On The Origions Of Life And The Early State Of Man,p .16                             
53 a  . e . , p . 63 – 64  
54 W.C.Greene , Moira , p  . 290 
55 Platon , Devlet Adamı , 269 e 
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Platon ’ un Timaios diyalogunda belirttiği üzere tanrı ‘ elden geldiği kadar 

iyi ve güzel bir şekilde ’  materyali düzene sokmaya çalışır  . 56 Fakat  materyali tanrı 

yaratmadığı , onu hazır bulduğu için elinden gelen ancak mümkün olduğu kadar 

evreni iyi ve güzel yapmaktır . Dolayısıyla materyal yaradılışında olan gökyüzü ve 

evren de ‘ değişmenin büsbütün dışında kalamazlar ’  . 57  Ama bu değişim sadece bir 

yönde olduğu için evren ters yönde dönmeye başlar . Tanrı evrenin bu tersine 

gidişinden sorumlu olmadığı gibi   iki farklı tanrının sırasıyla evreni bir o yönde bir 

bu yönde döndürdüğü de söylenemez . Söylenebilecek tek şey tanrının evrenin 

gidişini yönlendirmeyi bıraktığı zaman  ‘ kader ve oluştan beri var olan eğilim 

evrenin hareketini tersine çevirdi . ’ 58  söylemidir .  

Tanrı evrenin gidişatını kendi haline  bıraktığı zaman tanrının emrindeki 

diğer yaratılmış tanrılar da evrenin üzerindeki hakimiyetlerini bırakırlar  ;  o zaman 

evren büyük bir sarsıntıya uğrar  ve evrene bir kaos  ,  karmaşa hakim olur . 59  Bir 

zaman  geçtikten sonra evren , kaostan bir düzen yaratmayı  başarır  . Fakat bu 

başarısı yapısındaki materyalden ötürü uzun sürmez .  

 
“  Dinginliğe kavuşan evren yeniden duruldu  ; her zaman ki  düzenli 
gidişine gene girdi . Hem kendisinin hem de üstünde yaşayan bütün 
varlıkların yönetimi gene evrenin kendisinde idi ; yaratıcısı ve babası olan 
erkin uyarılarına , anımsadığı oranda uygun olarak yönetiliyordu . İlkin 
oldukça tam olarak anımsıyordu  , fakat zaman geçtikçe belleği zayıfladı . 
Bu zayıflamanın nedeni evrenin yapısında maddenin bulunmasıydı . ”  60 

  

 Evrenin unutkanlığı artıp , düzene hakimiyetini yitirince iyilikler azalmaya , 

kötülükler ise çoğalmaya başlar . Bu süreçte hayvanların bir çoğu yok olur . Bütün 

bu olanlardan insanoğlu da nasibini alır  ve insan ırkının çoğu hayatını  kaybederken 

geriye kalanların yaşamları ise baştan başa değişir .  

 
“ İlkin bütün hayvanların yaşı durakladı , doğa yaşlanmaz oldu . Sonra 
tersine döndü ; gençleşmeye  , tazeleşmeye başladı . . . gençlik çağında 

                                                 
56 Platon , Timaios ,  30 a , 37 d , 53 c  
57 Platon , Devlet Adamı ,269 e 
58  a . e . , 272 e 
59  a . e . ,272 e,273b 
60 a . e . ,272 e-273 a 
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olanların bedenleri daha da yumuşadı , küçüldü . . .   daha sonra eridiler , 
büsbütün kayboldular . ”  61    

  

 Böyle bir ortamda doğumun olması mümkün olmadığı için insanoğlunun 

soyu topraktan çıkarak yürür . Ölenler yattıkları yerlerden  dirilirler ve yaşama 

dönerler .  

Evrenin bu tersine ve kötüye gidişinden kaygılanan tanrı  , onun tamamen 

yok olmaması için evrenin gidişini tekrar düzene sokar .  “ Bu geçirilen dönemden 

ötürü zedelenen yerinden çıkan parçaları bir araya topladı , onardı ; evreni ölmez  ,  

yok olmaz bir duruma getirdi  . ”  62  Böylece her şey yavaş yavaş eski seyrini bulur ; 

insanların yaşları tersine dönüşten önceki gibi ileriye doğru gitmeye başlar , yok 

olmuş birçok canlı türü tekrar ortaya çıkar . “ Evrenin durumuna uygun olarak , ona 

öykünerek her şey değişti . ”   63 Fakat tanrının evreni kendi gidişatına bırakmadan 

önceki durumuna da dönülmez .  “ Bir zamanlar kendiliğinden yetişen yiyecek şeyler 

artık yetişmiyordu ; insanlar da o zamana kadar zorda kalmadıkları için nasıl 

yetiştireceklerini bilmiyorlardı . ”  64  Gerekli araç ve gereçten yoksun aynı zamanda 

bilgi ve eğitimi olmayan insanların yardımına tanrılar yetişir . ∗ Böylece insanlar 

tanrıların kendilerine verdikleriyle yaşamlarını  tekrar kurarlar .  

Platon  Devlet Adamı   diyalogunda anlattığı mitosta  insanın bu duruma 

düşmeden    önce  , tanrıların hakimiyeti altında daha farklı bir yaşamı olduğundan 

bahseder . Antik Yunan dünyasında Hesiodos ’ un teoloji anlayışıyla birlikte kabul 

görmeye başlayan Altın Çağ dönemi Platon ’ un mitosta anlattığı insanların 

mutluluk içinde yaşadıkları , her şeyden bolca bulunan Kronos Dönemine tekabül 

eder . Bu dönemin  Altın Çağ olarak adlandırılmasının altında yatan neden ise o 

dönem itibarıyla da altının değerli bir metal olması  ve Kronos döneminde 

yaşanıldığı düşünülen hayatın mükemmelliğinden ötürü ancak altın kadar değerli bir 
                                                 
61 a . e. , 270 e 
62 a . e. ,273 c 
63 a . e. ,273 d 
64 a . e. ,274 b 
∗  Platon ’ un Devlet Adamı diyalogunda anlattığı  mitostakine  benzer motifler  ilk dönem 
diyaloglarından Protagoras ’da da anlatılır . Protagoras ’ da ki  mitos ,  insan ve diğer ölümlü  
türlerinin yaratma işinden sorumlu tutulan Epimetheus ’ un  hayvanları çeşitli araçlarla ve güçlerle 
donatırken insana sıra geldiğinde elinde insanı korunmalı hale getirecek bir şey kalmadığı için 
insanları yaratma işiyle  görevlendirilmiş diğer tanrı Prometheus ’ un geri kalan ölümlü canlılarla 
karşılaştırıldığında güçsüz ve savunmasız kalan insanın  doğada hayatını idame ettirebilmesi için 
ihtiyacı olan ateşi ve sanatı tanrılardan çalıp insana vermesini konu alır .  
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metalle özdeşleştirilebileceği  kanısıdır . Antik Yunan filozofları tarafından  adına 

yaraşır bir şekilde tarif edilen Altın Çağ   düşüncesini   Platon    yaptığı özgün  

eklemelerle geliştirmiş , Kritias diyalogunda ise Atlantis medeniyetini anlatırken  

son şeklini vermiştir  . 65 

    Platon ’ un Devlet Adamı’ n da tasvir ettiği Kronos döneminde  tanrılar 

evreni yönettikleri için her şey muntazam bir şekilde  yürüyordu  ,  insanlar kendi 

aralarında  savaşmıyorlardı , kavga yoktu . İnsanlar yetiştirmeden  her şeyden bol bol 

bulunuyordu  , bu nedenle insanlar toprağı ekip biçmek zorunda değillerdi . 

Mevsimler çok yumuşak olduğu için insanlar  giyinmeye ve barınmaya da ihtiyaç 

duymuyorlardı  , çıplak geziyorlar ve açık havada otların üzerinde uyuyorlardı .  66 

Lakin Platon Kronos dönemine dair anlattığı bütün bu güzelliklerin ancak bilgi ve 

erdemle anlam kazanacağı düşüncesindedir . 67  Bu görüş göstermektedir ki Platon  

insan yaşamı için elzem kabul ettiği erdemden Altın Çağ ’ da da vazgeçmez . 

Dolayısıyla  Platon ’ a göre  insanın mutlu olması ancak erdemli ve bilgili bir yaşam 

sürmesiyle mümkündür .  

  

 2 . PLATON ’ UN TİMAİOS DİYALOGU  
 
Platon ’ un Timaios diyalogu diğer diyaloglarıyla karşılaştırılınca anlaşılması    

daha zor , daha karışık bir  diyalog  olarak  nitelendirilebilir . Paul Shorey Platon ’ la 

ilgili kitabında Timaios diyalogu ile ilgili olarak  ‘ anlaşılması zor ve karanlık ’  

sıfatlarını kullanır . 68  Timaios ’ un zor anlaşılır olduğunu düşünen sadece Paul 

Shorey değildir  , Platon ’ un felsefesi üzerine çalışmalar yapmış bir çok filozof ve 

akademisyen de onunla aynı görüşü paylaşmaktadır . 

F.M.Cornford Platon ’ un  Timaios diyalogunu irdelediği Plato ’ s 

Cosmology (T:Platon’un Kozmolojisi) kitabında Timaios diyalogunun zor olarak 

nitelendirilmesinin altında yatan gerekçeleri ve bunların nasıl aşılabileceğini özetler . 

Ona göre  Timaios  bir şiir , mitsel bir söylem olduğu için ve ele aldığı konular 

gereği tutarsızlıklar , açık uçlu noktalar içerdiğinden anlaşılabilirliği için sunulacak 
                                                 
65 Eflatun , Kritias, Çev .Erol Güney , Lütfi Ay , İstanbul , M.E.Yayınları, 1997 , 110 a , 120 e  
66 Eflatun ,Devlet Adamı,271 e,272a-b 
67 a . e . , 272 c 
68 Paul Shorey , What Plato Said , p . 329 
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bir anahtar da bulunmamaktadır , bu yüzden diyalogun tümünü bu gerçeği göz ardı 

etmeksizin değerlendirmekte fayda vardır . 69 

Timaios ’ da ele alınan konuların çeşitliliği ve can alıcı noktalarda  yorumun 

okuyucuya bırakılması F.M.Cornford ’ un söylediklerini doğrular niteliktedir .  

W.K.C.Guthrie’ in  Timaios ’ u  ‘ logosun ve mitosun dönüşümlü olarak 

kullanıldığı bir diyalog ’ olarak nitelendirmesi ise konuların ele alınış şeklini 

açıklamaktadır . 70  

 

Bu bakımdan   “ Platon ’ un  Timaios ’ da yerleşmiş ve kesin hakikatler 

peşinde olmadığını , yapmaya çalıştığının olasılıklar sunarak okuyucuyu 

seçimlerinde özgür bırakmak olduğunu söyleyebiliriz . ”  71 

Platon ’ a göre dünyada bütün olagelenler bir benzeyişten ibaret olduğu için 

görünen dünyaya ait söylenebilecek her şey olası bir hikayedir . Herhangi bir kesinlik 

söz konusu  değildir . 72  Fakat hikaye mümkün olduğu kadar tutarlı ve olasılık 

dahilindeyse diğer insanlar bununla yetinmeyi bilmelidirler .  

 
“. . . Tanrılara ve dünyanın doğuşuna ait bir çok meselelerde  , bir çok 
noktalara dair her bakımdan birbirine uygun , tamamıyla doğru açıklamalar  
vermezsek buna şaşma ; ama açıklamalarımız en akla yakın açıklamalardan 
geri kalmazsa size bunları söyleyenin , benim ve hüküm veren sizlerin birer 
insan olduğumuzu hatırlayıp  ,   böyle bir konuda akla en yakın olan 
mythos ’ u kabul edip daha ilerisine gitmeden sevinmeliyiz . ” 73 
 

Platon  ’ un  kendisinin de ifade ettiği gibi sadece dünyada olup bitenler 

hakkında değil tanrılar hakkında da kesin hükümlere varmak mümkün değildir . Bu 

nedenden ötürü Platon Timaios da dahil tüm diyaloglarında tanrının vasıflarını 

detaylıca  anlatmış olsa da    çizdiği tanrı portresi  muğlak ve belirsizdir . 

Görüldüğü üzere tanrıdan evrenin oluşumuna kadar uzanan geniş bir 

yelpazeyi kaplayan Timaios ’ un konusu çeşitlilik göstermektedir . Platon ’ un bu 

kadar farklı konuyu bir yapıtta toplamasının altında yatan neden ise  onun 
                                                 
69 F.M.Cornford,Plato’ s Cosmology,Newyork,Harcourt Brace and Company ,1937, p . 32 
70 W.KC.Guthrie , A History of Greek Philosophy,5 Volumes, Cambridge , Cambridge University 
Press, , vol. V, No:5,1978 , p . 250 
71Theodor Gomperz , Greek Thinkers : A History of Ancient Philosophy ,translated by G.G.Berry 
B.A., 3 Volumes,London, John Murray Albemarle Street , vol .III,No:3, 1905 ,p . 209 
72 Eflatun , Timaios ,29 d,49e,50b 
73 a . e . , 29 d 
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kozmogoniye ve doğa bilimlerine nasıl baktığıyla ilgilidir . Platon ’ un kozmogonide 

ve doğa bilimlerinde insanı saf dışı bırakmayıp , insana dünyada  uygun bir konum 

bulabilmek için bu alanlara başvurması  , onun Timaios ’ da ki  tutumunu açıklar 

niteliktedir . Platon bu amaç doğrultusunda Devlet diyalogunda insan ile devlet 

arasında öngördüğü analojiyi Timaios ’ da insan ile evren arasındaki analojiye 

dönüştürür . 74 

 

Timaios ’ un yapısı ve konularının çeşitliği hakkında verdiğimiz bu 

açıklamalardan sonra Timaios ’ un  ele aldığı konulara genel bir bakışla devam 

etmek istiyoruz  .  

Timaios Platon ’ un Devlet isimli eserinin kısa bir özetiyle başlar . Her ne 

kadar Platon , Devlet diyaloguna direk bir atıfta bulunmasa da bunu konuşmanın 

gidişatından çıkarmak mümkündür . Diyalogun devamında ise kozmosun yapısı ve 

oluşum sürecinin tanrı tarafından nasıl düzenlendiği , evrenin işleyişinin altında 

yatan prensipler ve ilahi bedenlerin hareketleri ; organik yaşamın detayları ;  insan 

anatomisi , fizyolojisi ve psikolojisi ele alınan konulardır .  

 

a .  PLATON ’ UN TİMAİOS DİYALOGUNDA  

      TANRI   ANALİZİ 

     

( 1 ) . TİMAİOS DİYALOGUNDA YAPICI ( TANRI )  
 

Antik Yunan mitolojisinde ve Platon ’ a kadar ki felsefi düşünüşün 

şekillendiği ortamda Olympialı  tanrıların veya daha başka  bir tanrının  evreni veya 

evrenin içindeki materyalleri yaratması beklenmiyordu  , tanrıların görevi hazır 

buldukları  bu evreni düzenlemekti.   Platon ’ un  Timaios ’ da  ortaya koyduğu tanrı 

fikri de bu çizgidedir .  

Platon ’ un tanrıdan kastettiği  dünyanın yapıcısı , mutlak kudret sahibi olan 

değildir . Timaios ’ da  demiurgos  , yaratıcı , yapıcı , baba , koruyucu olan tanrı 

elinde var olanla yapabileceğinin en iyisini yapan , sonsuz hakikatleri model alarak  
                                                 
74 T.Gomperz,Greek Thinkers,Vol.3, p . 207  
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kozmosu yapandır. Bu nedenle Timaios ’ da ki  metafizik  ‘ tek varlık birincildir ’  

ve her şey bu tek varlıktan çıkar ,  şeklinde monistik bir bakış açısıyla 

değerlendirilemez .   

Demiurgos kaostan düzen çıkaran , düzeni kurandır ama demiurgos kendisi 

materyali yaratmaz . Platon ’ un düzen yapıcısı , demiurgos ile ilgili söylediği ilk 

şey onun  tek ve mutlak kontrol olmadığı, bazı zamanlar itaatsiz  denebilecek 

materyal ile de uğraşmak durumunda kaldığıdır .   

Demiurgosun oluş ile evreni yaratmasının altında yatan neden ise iyi 

olmasıdır . Bu iyi yaratıcı , bencil ve intikamcı bir yapıda olmadığı için olan her 

şeyin  kendisi kadar iyi olmasını ister .  

 
“. . . O halde oluşla evreni yapanın  onları neden yaptığını söyleyelim . 
Yapıcı iyi idi , iyi olan da hiçbir şeye karşı hırs uyanmaz . Hırs 
duymadığından her şeyin de elden geldiği kadar kendisine benzemesini 
istedi .  ” 75 
 

Platon ’ a göre , her şeyin iyi olmasını isteyen tanrı , olan bütün iyi şeylerin 

nedenidir . Fakat o her şeyin iyi olmasını isterken ,  mutlak kontrol olmadığı için       

‘ evrene özü  bakımından mümkün olduğu   kadar ,  iyi bir eser yaratırcasına şekil  

verdi . ’ 76 

Tanrının  neden mükemmel değil de mümkün olduğu   kadar iyi  bir eser 

yaptığı üç nedenle  açıklanabilir : materyal , zorunluluk  ( İng : Necessity ) ve 

zorunluluk nedeni ( İng : Errant Cause ) . 

Tanrı iyidir ve iyi olmasından ötürü her şeyin kendine benzemesini , iyi 

olmasını ister . Evreni yapma işinde ise sonsuz modeli örnek alır . 

 
“. . . Bu dünya iyi ve adil ve onun yapıcısı da iyi ise, gözlerini sonsuz 
örnekten ayırmamış olduğuna şüphe yoktur : aksi  haldeki  bunu farz 
etmeye bile hakkımız yoktur , yaratılmış örneğe bakmış olacaktır . Halbuki  
yapıcının gözlerini sonsuzdan ayırmamış olduğunu herkes açıkça  görür , 
çünkü dünya yaratılmış olanların en iyisi ve yapıcı da nedenlerin en    
iyisidir . ”  77 
 

                                                 
75 The Dialogues of Plato: Timaios,  Translated Into English With Analyses And Introductions , byB. 
Jowett , M.A.,4 Volumes,Fourth Ed., Oxford , Clarendon Press , Vol III,No:4 1953,29  e 
76a . e . , 30 b  
77a . e . , 29 a   
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Fakat sonsuz örneği model alarak yaptığı görünen dünya hiçbir zaman örneği 

kadar mükemmel olamayacaktır . Bunun nedeni ise materyalde aranmalıdır . Tanrı 

evreni düzenlerken kullandığı materyali kendi yaratmamıştır . Materyali kendi 

yaratmadığı için olabilecek eksikliklerden  veya hatalardan  o sorumlu tutulamaz . 

Bu durum gösteriyor ki yapıcının bağlı olduğu kendinden bağımsız iki faktör 

onun yaratma işleminde etkili olmaktadır : materyal ve  model  ( idea ) . 

Materyal ve modelden maada Platon ’ un tanrısı  Zorunluluk faktörüne de 

bağlıdır . Bu açıdan , Platon’ da ‘mümkün olduğu kadar kendisi gibi’ ibaresi akıl ile 

Zorunluluğun , Zorunluluk nedeninin karşılaşmasına işaret eder .  

 

“ Tanrı yapabileceğinin en iyisini yaparken Zorunluluk ’ a  bağlıdır . 
Yaptıkları düzeni sağlamak içindir fakat düzeni sağlamaya çalışırken elinde 
sınırsız imkanlar yoktur . O daha önceden belirlenmiş olan imkanlar 
doğrultusunda düzeni sağlamaya çalışır . ” 78 

  

 Platon ’ a göre evren  aklın zorunluluk faktörüne  baskın çıkması  sayesinde 

bu  kadar düzenli ve iyidir . Fakat bu durum zorunluluk faktörünün var olduğu 

gerçeğini  değiştirmez .  

 

“ . . . bu evren daha başlangıçtan itibaren akla boyun eğen zorunlulukla , 
akıl üzerine kuruldu  . Bu noktada  evrenin hangi ilke üzerine kurulduğunu 
söylemek gerekirse , zorunluluk nedenini ve onun hareket yaratma yetisini 
birlikte düşünmek gerekmektedir .  ”  79 
 

 

( 2 ) . TİMAİOS  DİYALOGUNDA  

          YAPICI VE MODEL        İLİŞKİSİ 
 

Platon ’ un Devlet isimli diyalogunun  altıncı kitabında belirmeye başlayan 

yaratıcı  ile idea  arasındaki ilişkinin sorgulanması Timaios ’ da da devam eder .  

Platon sonrası filozoflar ve akademisyenler idea ile tanrı ( yapıcı , yaratıcı)  

ilişkisi üzerine farklı yorumlamalarda bulunmuşlardır . Bir kısmı Platon’ un iyi 

                                                 
78Hans-Georg Gadamer,Eight Hermeneutical Studies on Plato,translated by:P.Christopher 
Smith,New Haven and London,Yale University Press,1980, p . 193 
79Eflatun,Timaios,48 b  
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ideası ile yapıcının ayrı olduğunu düşünürken , bir kısmı da ikisini aynı şey 

olduğunu öne sürmektedir .Bu görüşlere ve idea – tanrı ilişkisine ilerleyen 

bölümlerde tekrar değineceğimiz için konuyu burada  Timaios ’ da ki  model – 

yapıcı ilişkisi ile sınırlamak istiyoruz .  

Devlet ’ in 6. Kitabında iyi  ideasının diğer idealara üstünlüğü ; diğer 

ideaların var oluşlarını ve özlerini iyi ideasına borçlu olmaları , Timaios 

diyalogunda yapıcı ile model arasındaki ilişkiye  tekabül eder . Fakat Devlet 

diyalogundaki  idea  ile yapıcı arasındaki ilişki  Timaios diyalogundaki model – 

yapıcı ilişkisinden bir noktada farklıdır . Devlet diyalogunda planlayan bir zihin söz 

konusu olmadığı gibi kozmosun yaratılışından da bahsedilmemektedir. 

Timaios ’ da yaratıcı modelin tüm varlığı olan nous Platon’ un diğer 

diyaloglarında bir idea yada ideanın sahip oldukları arasında değildir . Başka bir 

deyişle Platon ilk olarak Timaios ’ da nousa da idea kadar önem atfetmektedir .  

 
“ . . . Bu düşüncenin sonunda zihni  ruha , ruhu da bedene koydu ve evrene 
özü bakımından mümkün olduğu kadar iyi   bir   eser yaratırcasına şekil 
verdi . ” 80    
 

Timaios ’ da ruh ile nousa bir önem atfeden Platon  daha önce olduğunu 

düşündüğü ruh – beden  düalizmine nousu da eklemiş bulunmaktadır .  Bu bağlamda  

ruhu ve nousu olan evrenin tanrı ile bağlantısı da ortaya çıkar .  

 

( 3 )  . TİMAİOS DİYALOGUNDA MODEL İLE ŞEY   

ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 

Platon ’ un  idealar teorisi ile ilgili olarak   yöneltilebilecek en önemli 

sorunun ideaların tek tek şeylerde bulunup , tek tek şeylere pay verip de nasıl hala 

tek kaldığı problematiğine daha öncede değinmiştik . Timaios ’ da tekrar karşımıza 

çıkan bu sorun uzunluk ideası örneği ile daha bir açıklığa kavuşacaktır  

düşüncesindeyiz . Uzunluk ideası örneğinde bir kısım filozof veya akademisyen  pay 

veren uzunluğun ideanın kendisi olmadığını , ontolojik olarak ideadan daha aşağı bir 

ideanın pay verdiğini düşünmektedir .  
                                                 
80 a . e . ,30 b  
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Ross  “  Tek şeyde olan ideanın  kendisi değil , ideanın mükemmel olmayan 

bir  kopyasıdır . ”sözleriyle idea ile şey arsındaki ilişkiyi açıklar . 81 

Bu bakış açısı kabul edilirse Platon ’ un idea ile şey arasında kurmuş olduğu 

ilişkinin aslında iki basamaklı değil de üç basamaklı olduğu gerçeği de kabul 

edilmelidir . Daha açık ifade etmek gerekirse Platon ’un idea ile şey arasında 

olduğunu düşündüğü ilişkiye bir başka aracı ideaların  mükemmel olmayan 

kopyaları , ontolojik açıdan daha aşağı seviyede olan idealar eklenmiştir . Fakat 

Platon ’ un herhangi bir söyleminden  ideaların mükemmel olmayan kopyalarının 

varlığına inandığı    çıkar sanamaz .  Timaios ’ da ise bu konu  daha bir     açıklığa 

kavuşur .  

 
“ Böyle olunca her şeyden önce her zaman aynı kalan , yaratılmamış ve yok 
olmayacak  , içine dışardan hiç bir şey kabul etmeyen , kendi de başka bir 
şeyin içine girmeyen , gözle görülmeyen ve duyularla algılanamayan , 
tasavvuru yalnız akıl ile mümkün olan formu  kabul etmek lazımdır  . ”  82 
 

Anlaşılacağı üzere ,  Timaios ’ da Platon ’un ideası ne pay verir ne de pay 

alır .  Kısacası idea ile şey arasındaki ilişki de  pay alma ilişkisi Timaios ’da geçerli 

değildir . Bu noktada Platon ’ un idea ile fenomen arasındaki ilişkiyi  tam olarak 

açıklayıp açıklamadığı sorusu sorulabilir . 

 

( 4 )  . TİMAİOS  DİYALOGUNDA  

           EVRENİN OLUŞUMU VE     DÜNYANIN  RUHU 

 
Platon ’a göre , tanrı ( yapıcı ) elindeki materyalle evreni kurmaya başladığı 

zaman , ilkin ,  ateş ve toprağı kullandı . Ateşi seçmesindeki neden, ateşin verdiği 

ışıkla her şeyin görülebilir olması , toprağı seçmesindeki nedense , topraksız katılığın 

olamayacağıdır . 83  Daha sonra ise havayı ve suyu belli oranlarda karıştırdı ve evreni 

oluşturdu . 

Tanrının bu dört öğeyi seçmesindeki neden , Platon için   , evreni biricik 

kılmak ve onu deformasyonlardan korumaktı . Böylece korunmalı hale gelen evrenin 
                                                 
81 Ross’dan aktaran W.K.C.Guthrie ,A History of Greek Philosophy,vol. 5.,p.268  
82  The Dialogues of Plato,Timaios  ,  52 a   
83 a . e . ,32b-c 
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şekli ise  küre idi .   Platon ’a göre , olabilecek en kusursuz ve kendisine en benzeyen 

olduğu için , tanrı şekil olarak , küreyi seçmiştir  . Tanrı şekillendirdiği bu     yapıya 

ruh    eklediğinde ise dünya  yaratılmış oluyordu . 84 

Bu noktada Platon ’un  Timaios diyalogunda  dünya ile ilgili söylediği          

“ . . . ona bu vasıfları vererek bahtiyar bir tanrı meydana getirdi .”85 cümlesi onun 

tanrıya ve tanrılara bakış açısının anlaşılmazlığını tekrar ortaya koyar .  

Platon ’un evrenin oluşumunda ruh ve beden ile ilgili söylemiş olduğu şeyler 

ise daha önceki diyaloglarında da rastladığımız ruh öğretisi ile  örtüşür . Bu 

bakımdan  Platon ’un Timaios ’ da ele aldığı ruh Phaidon diyalogundaki                   

‘ psyche ’dır . Timaios ’ da farklı olarak akıl faktörü öne çıkar . Timaios ’da 

dünyanın ruhu iyi ,  akıllı,  hep yaşayan , kendi içinde uyumludur . Bu ruh ve akıl 

rast gele bir şekilde yaratılmamıştır , bedenden önce yaratılmıştır . F.M.Cornford ’ a 

göre ,  Platon ’ un  dünya ruhunun bedenden önce yaratıldığı söylemi , daha sonra 

Yasalar ’da karşı çıktığı , dünya düzeninin maddi elementlerdeki yaşamsız 

güçlerden rastlantı ve gereklilik sonucu çıktığı görüşüne karşıt bir düşünce olarak 

söylenmiştir . F.M.Cornford Platon ’un doktrininde ruh olmadan bedenin 

olamayacağı gibi beden olmadan da ruhun olamayacağını düşünmektedir . 86 

F.M.Cornford ’ un sorguladığı ruhun bedenden önce yaratılıp yaratılmadığı 

sorunu bir yana Platon ’un doktrininde tekrar karşımıza çıkan ruh-beden düalizmi , 

bu defa ruhun bedenden nasıl farklı  yaratıldığının açıklanmasıyla daha  bir       

açıklık  kazanır. 

 

( 5 ) .  TİMAİOS DİYALOGUNDA TANRILAR 
 

Platon ’a göre yaratılış sürecinde model alınan ne kadar çeşit kapsıyorsa 

kozmos da o kadar kapsamalıydı .  Bunlar tanrıların soyunu açıklıyordu . 

 
“. . .birincisi   tanrıların göksel soyu ,  ikincisi havalarda  dolaşan kanatlı 
şey , üçüncüsü suda  yaşayan ,  dördüncüsü de toprak üstünde yürüyen 
türdür . ” 87 

                                                 
84 a . e . ,30 b , 33 c –d,35 a 
85 a . e . ,34 b    
86 F.M.Cornford , Plato’ s Cosmology ,  p . 59 
87 Eflatun , Timaios ,40 a   
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Platon ’un ‘ göksel soy ’ olarak  tanımladığı  kutsal kesim ; yıldızlar ve ateş 

elementinden olan  ilahi bedenlerdir .  Bunların hareketleri iki türlüydü . Dünya ise 

evrenin dönüşü ile sarmalanır , gecenin ve gündüzün bekçiliğini yapar . Dünya, 

göğün içinde doğan tanrıların birincisi ve en eskisidir . Bu sayılanlar  “ gözle görülen 

yaratılmış tanrılar” 88 dır .  Platon ’a göre, öteki tanrıların yani geleneksel politeist 

anthropomorphik tanrıların yaratılışını anlatmak ise kendisinin yapacağı bir iş 

değildir . Bunlara ilişkin bilgiyi geçmişteki kaynaklardan edinmekten yana olduğunu 

belirtir . Platon ’un Timaios diyalogunda anthropomorphik din anlayışına karşı 

takındığı bu ironi dolu  tutum , mitolojik tanrılara ilişkin herhangi bir kanıtlamaya 

gitmemesi onun  geleneksel anthropomorphik din anlayışından soğuduğuna  

delalettir . Fakat buna rağmen dönemin yasa ve geleneklerine bağlılığını ifade 

etmekten de geri durmaz . 

T.Gomperz ’ e göre ise Platon ’ un karşı olduğu politeist din anlayışı   

değildir . Bu görüşüne kanıt olarak da Platon ’ un üstün tanrısının da yalnız 

olmadığını , diğer görünen tanrılarla ve idealarla bir panorama oluşturduğunu 

söyler.89  

Diyalogun ilerleyen bölümlerinde Platon ’ un başta ironi ile yaklaştığı 

anthropomorphik tanrılara belirli görevler yüklemesi de T.Gomperz ’ in Platon ’ un 

tanrılarla ilgili görüşünü ∗  destekler niteliktedir . 

Platon ’ a göre görünen tanrıların  doğumundan sonra ve onlar görevlerini 

yaparken evrenin yapıcısı tabloyu tamamlamak için insan ruhunun ölümsüz kısmını 

yaratmaya çekildi . Bu işe başlamadan önce , diğer yaratılmış olan tanrılara ölümsüz 

olmadıklarını fakat kendi istediği için ölmeyeceklerini söyledi . 90 Daha sonra , Tanrı 

insan ruhunun ölümsüz yanını yaparken  ,  yaratılmış olan tanrıları da insanların     

bedenlerine şekil vermede  vekil     tayin     etti    . 91 

                                                 
88 a . e . ,40 d    
89 Theodor Gomperz , Greek Thinkers ,vol . 3 , p . 213 
∗T.Gomperz ’ e göre Platon ’ un düşünce sisteminde her ne kadar iyinin karşısında da gereklilik ve 
Yasalar ’ da daha açık olarak dile getirilen kötü ruhlar varsa da hiçbir zaman onların güçleri iyinin 
gücü kadar olamayacağından Platon ’ da tek olanın iyi ideası olduğunu ifade eder .  
 
90 Eflatun , Timaios ,41 b 
91 a . e . , 41 c – d  
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Beden ve ruhun ölümlü yanı öldükten sonra ölümsüz yan geldiği yere yani 

yaratılmış tanrıların yanına geri dönecektir .  Yapıcı ise bu sırada dünya ruhundan 

kalanlarla gök cisimleri ile eşit sayıda ruhlar meydana getirdi . 92  

Platon ’ un görüşüne göre ruh bedenle birleştikten sonra  , eğer akıl duygulara 

ve tutkulara baskın çıkıp doğruluğa yönelirse dünyevi ve ölümlü kısmı yavaş yavaş 

geri çekilecek , böylece ruh evvelki durumuna yani gök cismindeki yaşamına  

dönecektir  . 93 Bütün bunlar ruhun yaşama gelişleri sırasında nasıl yaşadığına sıkı 

sıkıya bağlıdır . Eğer insan yaşama gelişlerinde iyi bir eğitim alamayıp , ruhunu 

ihmal eder bedenine öncelik tanırsa eğitimini tamamlamayacak ,  eğri büğrü  bir 

ömür sürdükten sonra ebedi ikametgâhı Hades ’ e dönecektir .  

Bu noktada Platon ’ un Phaidon ’ da sıkça başvurduğu Orphik - Pythagorascı 

öğelerin tekrar gün yüzüne çıktığına tanık oluyoruz . Gerek ruhun yaşama tekrar 

gelişleri gerekse öte dünya yaşamının kişinin yaşamında yapıp ettiklerine bağlı 

olması Orphik din görüşünü hatırlatmaktadır . Platon ’ da yeni olan ise, kişinin doğru 

bir yaşam sürmesinin eğitime bağlanmasıdır . Gerçi Platon Timaios ’ da bu  eğitimin 

içeriğini  açmamışsa da diğer diyaloglarından çıkarsadığımız bu eğitim matematik ve 

diyalektikle ilgili olacaktır . 

Platon ’ un insan ruhuyla ilgili görüşlerine nokta koymadan önce dikkatimizi 

çeken bir başka konuya daha değinmek istiyoruz . 

Platon her ne kadar insan bedeninin şekillenme işini ve ruh ile ilgili bir 

bölümü yaratılmış tanrılara devretse de  insan ruhunun bir parçasının tanrı tarafından 

yaratılması insanda tanrıdan bir parça olduğu , başka bir deyişle tanrıya benzer 

olduğu sonucunu getiriyor.  Platon ’un bu görüşü de onun mistik olup olmadığı 

sorununu tekrar ortaya getirmektedir.  

 

 

 

 

 

                                                 
92 a . e . , 41d-e,42 a 
93 a . e . ,  42 b  
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( 6 )  .  TİMAİOS ’  DA ZAMAN ANLAYIŞI 
 

“ . . . Gerçekten gök doğmadan önce  ,  günler  ,  geceler  ,  aylar yoktu , 
bunları göğü kurarken yaratmayı düşündü ; onlar hep zamanın birer 
parçasıdır , geçmiş ile gelecekte ölmez tözden bahsederken cahilliğimizden 
kullandığımız , zaman çeşitleridir . ” 94 
 

Platon ’ da zaman ve evren birlikte başlar . Başka bir deyişle evren olmadan 

önce zamandan söz edilemezdi . Platon ’ un zamandan kastettiği Yunan düşünce 

dünyasına ait zaman mevhumu ile ilgilidir .  95  Bununla birlikte Platon ’un zamanı 

kendine  göre daha farklı değerlendirdiğine de tanık oluyoruz . İdealar teorisi ile 

bağlantılı olarak  zaman mevhumunu da iki açıdan ele aldığını görüyoruz.  Platon 

için iki ayrı dünya olan görünen dünya yani değişen fenomenlerin dünyası ile idealar 

dünyası iki farklı zaman anlayışını da beraberinde getirmektedir . Değişen fenomene 

ait olan zaman çekimleri , idealar , model için geçerli değildir , onlar zaman 

dışıdırlar. 

Platon ’ un zaman ile ilgili görüşleri ve varlıkla ilgili olarak, vardı , olacaktır 

gibi zamanla ilgili belirlemelerin  olmaması Parmenides ’in varlık ile ilgili 

söylediklerini hatırlatır. Parmenides ’ i   anlatırken değinmiş olduğumuz varlık 

hakkında     vardı ,  olacaktır denilememesi gibi  Platon ’da da benzer bir söyleme 

rastlarız . “. . . vardı  , olacaktır gibi sözler yalnız zaman    içinde    doğan ,  gelişen 

şeylere    yaraşır . ”  96  

İdealar , değişmeyen , hep aynı kalan formlar için ;  değişen fenomenlerin 

dünyasına ait ölçülebilir olan zaman geçerli değildir . Bir bakıma onlar bizim zaman 

olarak kabul ettiğimizin dışındadırlar . Görünen dünyaya ait zaman mevhumu ise 

gökteki cisimlerin düzeni olan dolaşımlarına bağlıdır . 

 

 

 

 

                                                 
94a . e. , 37 e 
95 W.K.C.Guthrie , A History of Greek Philosophy, vol . 5 , p . 299 
96 Eflatun , Timaios ,37 e 
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3 . PLATON ’ UN KRİTİAS DİYALOGUNDA  

     TANRI  ANALİZİ 

 
Platon ’ un son dönem diyaloglarından Kritias eski bir  uygarlık olduğu 

varsayılan Atlantis ile ilgilidir .  

Atlantis tarihte mitsel bir karaktere sahiptir . Bunun en önemli nedeni ise 

hakkında bir çok söylenti olmasına rağmen Atlantis üzerine yazılmış kaynakların 

azlığıdır  . Bu durumda Atlantis ’ in  geçmişte var olduğuna inananlar  için       

Platon ’ un Kritias diyalogu değerli bir çalışmadır . Hal böyle iken Platon ’ un 

Kritias diyalogunun kurgu olduğunu düşünenler de mevcuttur .  

B.Jowett , Kritias diyalogunda anlatılan Atlantis ’ in tamamıyla Platon’ un 

hayal ürünü olduğunu düşünmekte ve Platon ’ un Kritias ’ ı yazmasının altında yatan 

nedenin Devlet diyalogunda ana hatlarıyla ortaya koyduğu ideal devlete örnek teşkil  

etmesi  için olduğunu ileri sürmektedir . 97 

Bizim çalışmamızda Kritias ’ a yer vermemizdeki neden ise tanrıların 

salahiyet alanları ile ilgili bölüm ve tanrıların insanları cezalandırmalarıyla ilgili son 

bölümdür .  

 
“ . . .   Vaktiyle  tanrılar bütün dünyayı , yer yer kendi aralarında 
paylaşmışlardı ,  kavgasız  , gürültüsüz bir paylaşma  . . . ” 98 
 

Platon ’ un Kritias diyalogundan yaptığımız bu alıntı , bize Hesiodos  ve 

Homeros ’ un  tanrılarla ilgili yaptıkları salahiyet alanlarının ayrımını 

hatırlatmaktadır . Homeros ’ un destanlarında  Zeus , Hades  ve Poseidon ’ un  

aralarında gökyüzünü , yeri ve suları paylaşması Platon ’un Kritias ’ da değindiği bir 

konudur .  Bu durum göstermektedir ki Platon Kritias ’ la birlikte Timaios 

diyalogunda uzaklaştığı geleneksel antropomorphik tanrılara ve onlarla ilgili mitlere  

tekrar dönmüştür .  

Diyalogun devamında ise salahiyet alanlarının ayrımından sonra Poseidon ’ 

un payına düşen Atlantis uygarlığının nasıl yönetildiği , nasıl bir yer olduğu 

                                                 
97 The Dialogues Of Plato, translated into English by B.Jowett ,  vol . 3 , p . 781 
98 Eflatun, Kritias ,109 b   
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detaylıca anlatılmaktadır . Yıllar boyunca insanların ve krallarının yasalara 

uymasıyla cennet bir mekan haline gelen Atlantis  daha sonraları halkının yoldan 

çıkması nedeniyle cezalandırılır .  

 
“  . . . Böyle düşündükçe kendilerindeki tanrıca özü kaybetmedikçe , bütün 
bu anlattığım zenginliklerin çoğaldığını gördüler  . Birçok ölümlülerle sık 
sık birleşmeleri yüzünden , kendilerindeki tanrıca  öz gitgide azalıp insanlık 
özü üstün gelmeye başlayınca , o zaman içinde yaşadıkları refahı 
hazmedemeyerek , soysuzlaşmaya başladılar .  . . ” 99 
 

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Platon her ne kadar Timaios ’ dan 

farklı bir çizgide de  olsa insan ruhu ile ilgili benzer şeyler ileri sürmektedir . 

Timaios ’ da  insan ruhunun bir tanrısal bir de ölümlü yanı olduğunu ve tanrısal 

yanının Tanrının kendisi tarafından , daha aşağı olan yanının ise yaratılmış tanrılar 

tarafından yaratıldığını söyleyen Platon bu görüşünü Kritias ’ n son bölümünde üstü 

kapalı olarak tekrar etmekte ve insanın ölümsüz yanının daha aşağı olan kısmına 

baskın çıkmasıyla daha yüksek noktalara ulaşabileceğini tersi bir durumda ise 

insanın düşüşünün hızlanacağını belirtmektedir .  

 

4 .  PLATON ’  UN YASALAR DİYALOGUNDA  
     TANRI VE     TEOLOJİ  
 
  

Yasalar  Platon ’ un  yazmış olduğu son eser  ∗ olmakla birlikte onun yaşamı 

boyunca  çözüm aradığı  sorulara verdiği  son yanıtlar olması bakımından da önem 

taşır .  

Platon Yasalar ’ da Devlet diyalogunda olduğu gibi  ,  ideal devlet düzeninde 

toplumsal yaşamın nasıl olması gerektiğinin üzerinde durur ,  fakat Devlet  

diyalogundan farklı olarak  amaç  daha çok pratik çözümler getirmek olduğu için 

yönelinen alan da  metafizik ve bilimden ziyade ahlak  , eğitim , adalet  ve  

politikadır .  Bu bakımdan  Yasalar    diyalogunda ,   Platon ’ un idealar  öğretisini  

daha bir  geri plana  ittiğine ve  ruhu ön  plana  çıkardığına  da    tanık olmaktayız .  

                                                 
99  a. e . , 121 a – b    
∗ Epinomis diyalogunun durumu tartışmalı olduğu için Yasalar genel olarak  Platon’un son diyalogu 
olarak kabul edilmektedir. 
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Ruhla birlikte tanrıya bakışında da değişimler olan Platon son diyalogunda teolojiye 

ve tanrıya ayrı bir bölüm ayırarak bu değişimi gözler önüne serer .  

Yasalar isimli diyalogunun 10. Kitabında ateizme karşı , tanrının var 

olduğunun  kanıtlamasına girişen Platon bu açıdan A.E.Taylor ’ a göre felsefi 

teolojinin de önünü açmış olur . 100 

Platon ’ un   ‘ felsefi teoloji  ’ ∗ anlayışında  tanrıya inanmamak akla  

aykırıdır . Ateizm bireyin  kendisine zarar verdiği gibi toplumsal düzen ve adalet için 

de bir tehdit sayılabileceğinden devlete karşı  da işlenmiş bir suç sayılmalı ve 

yasalara göre cezalandırılmalıdır .  101  

Platon ’ a göre ateizmin üç izahat şekli olabilir : 

1 -Tanrıya inanmamak  

2 -Tanrıların insanların  işlerine karışmadığını  düşünmek  

3 -Tanrıların  kurban ve dualarla kandırılıp kolayca yatıştırılabildiklerine inanmak 102 

 

Platon  ateizmin olası nedenlerini bu şekilde kategorize ettikten sonra tek tek 

bunları ele alır ve kendi düşünceleri doğrultusunda çürütür .  

 

İlk  olarak Platon  tanrıya inanmayanların dayanak noktalarından yola çıkarak 

ateizmi sorgular  . Ona göre tanrıya inanmamak gerçeğe gözlerini kapamaktır , oysa 

ki  görmesini ve doğru değerlendirmesini bilenler için evren tanrının kanıtlarıyla 

doludur .  

 

“ . . .    Her şeyden önce  , yeryüzü , güneş , yıldızlar ve tüm evren , sonra 
yılları ve ayları birbirinden ayıran   mevsimlerin bu kadar güzel 
düzenlenmiş olması ; ve bütün     Yunanlılarla  barbarların tanrıların 
varlığına inanmaları  . ”   103 
 

                                                 
100 A.E.Taylor , Plato : The Man and His Work , Newyork , The Dial Press  Inc , 1927 , p . 490 
∗ Felsefi veya doğal teoloji filozofların hakikat  olarak kabul ettiklerinin bir parçası olan tanrı 
görüşüne dayalı teoloji anlayışı demektir .  
101 Platon ,Yasalar  2 : Nomoi VII-XII,Çev.,Candan Şentuna , Saffet Babür , İstanbul , Ara Yayıncılık 
,1992 , 908 d – e   
102 a . e . ,885b 
103 a . e . ,886 a   
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Platon  , kendisinin ve tanrıya inananların  tanrıların kanıtı olarak gördükleri  

dünyayı ve içindekileri  , tanrıya inanmayanların maddi elementlerin  akıllı olmayan 

hareketlerinin bir ürünü olarak görmelerine karşı çıkar .   

Tanrıya inanmayanlara  göre ateş , su , toprak , hava ve bunlardan oluşan yer , 

güneş , ay ve yıldızlar doğa sayesinde ve rastlantı sonucu oluşmuştur . Bu oluşum 

sürecinde tanrının ve sanatın bir rolü yoktur . Ateistlerin evrenin oluşumunda saf dışı 

bıraktıkları  tanrıya ise doğada  yer  yoktur .  Tanrı insan ürünüdür ,  insan ürünü 

olduğu için de her yerde  farlıdır . 104 

Ateistlerin tanrı da dahil olmak üzere adalet , sanat , ahlak  gibi alanların 

insan icadı olduğu için doğal olmadığını savunmalarına karşı Platon için bütün 

bunlar  akılla kavranabildikleri için doğaldır . ∗  Yasalar ’ da Platon ’ un   ateistlerin 

maddeci yaklaşımına karşı  ruhu ön plana çıkardığını görüyoruz . Ruh öğretisini ise 

harekete bağlayan Platon evrendeki nedenselliği  ruh  ile açıklayarak  felsefesini 

farklı bir çizgiye taşımıştır .  Burnet ’ e  göre Platon ’ un Yasalar ’ da hareketi ve 

nedeni ruha bağlaması ondaki ruh fikrinin en son ulaştığı noktadır . 105   

 
“ Hepimizin ruh dediği varlığın kendiliğinden hareket olarak tanımlandığını 
mı   söylüyorsunuz ? . . . Bütün varlıklar içinde ruhun hareket ilkesi olarak 
en eski olduğu  en doyurucu biçimiyle kanıtlandı  . ” 106 
 

Platon ’ un diğer diyaloglarından aşina olduğumuz ruh – beden düalizminde  

ruhun maddeden ( bedenden ) üstün olması ve ruhun bedene  önceliği  Yasalar ’ da ,  

ruh ile ilgili olanların da  maddeye üstünlüğünü   beraberinde getirecektir .  107 

Platon ’ un felsefesinin bu noktasında her şeyin  nedeni olan ruhun evrendeki 

kötü şeylerinde nedeni olup olmadığı  sorunu belirir . Kaç tane ruhun olduğunu 

sorgulayan Platon  en az  iki tane  “  biri iyilik yapan öteki de bunun tersini yapacak 

                                                 
104  a .e . ,889a-d,889e,890a 
∗Ateistler ile Platon arasındaki bu fikir ayrılığı Platon’ un sofistlere yönelttiği eleştiriler ile benzerlik 

göstermektedir . Bu noktada Platon’un sofistleri  ateist düşüncenin tohumlarını atanlar olarak gördüğü 

ortadadır . Fakat öte yandan ilk dört element ile ilgili söylediği şeyler  ve doğa bilimleriyle 

uğraşanlara yönelmesi Milet ekolü mensuplarını da hatırlatmaktadır .  
105 Burnet’ den aktaran W.K.C.Guthrie ,A History of Greek Philosophy , vol . 5 , p . 362  
106 Platon , Yasalar 2 ,  896 b 
107 a . e . ,  896 d    
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güçte olan ” 108  diyerek   kötü ruha atıfta    bulunur  .     Fakat kötülük yapacak güçte 

olan  derken kötü ruh demez   ,  bu Platon ’ un felsefesinde ince bir ayrımdır .  Kötü 

ruh iyi ruh kadar güçlü ve hakim   değildir  , öyle olsaydı evrendeki bu düzen 

olmazdı .  

Bir sonraki aşamada  ise Platon  evrendeki düzenin nedeni olarak gördüğü 

ruhları tanrı mertebesine çıkaracaktır . Böylece daha önceki diyaloglarında her şeyin  

nedeni olarak gördüğü ideanın ve demiurgosun yerini ruhlar almış olur  .  

 
“ Her   türlü erdemle donatılmış bir ruh yada ruhlar bütün bunların nedeni   
olarak gösterildiğine   göre ,  ister canlı olarak kütlelerin içinde bulunup 
tüm   gökyüzünü düzenlesinler , ister başka türlü olsun ,  bunların tanrı 
olduklarını söyleyeceğiz  , değil   mi ? Bunları   kabul edip her şeyin 
tanrıyla dolu olduğunu yadsıyanı hoş görecek biri    var        mıdır ?    ”   109 
 

Platon  tanrıya inanmayanlara karşı tanrının varlığına ilişkin bu şekilde  

kanıtlar ortaya koyduktan sonra sıra tanrıya inanıp da  insanların işlerine 

karışmadığını  düşünenlere gelir .  

Platon ’ a göre tanrıların insanların işlerine karışmadıklarını düşünenler 

büyük bir yanılgı içindedirler . O bu durumun gerekçelerini şöyle açıklar ; Tanrıların  

insanların işleriyle ilgilenmemelerinin  nedenleri ya ilgisizlik yada gevşeklik ve 

tembellik olmalıdır .  Tanrı  ise bütün insani   kötülüklerden  arınmış olduğu için 

ancak insana yakıştırılabilecek nitelikler olan  ilgisizlik , tembellik  ve gevşeklik 

ondan ıraktır .   Tanrı  sadece  erdemsizlikten   değil  bilgisizlikten de uzaktır . Tanrı 

erdemli ve bilgili  olduğu için  insanlarla   ilgilenir . O   en üstün ,   en iyi  ; her şeyi 

gören , duyan , bilendir  . 110   Platon  bu görüşlerinin hemen  akabinde , tanrıların 

insanların işleri ile ilgili olduklarını göstermek için bir başka anlatıma daha   

başvurur .  Bu anlatımda  Platon mikrokozmos  - makrokozmos  düşüncesinden 

yola çıkar .  

Platon ’ a göre “ Evrenle ilgilenen varlık , bütünün kurtuluşu ve 

mükemmelliği için  her şeyi hazırlamıştır .” 111  Evren bir bütündür ve parçalardan 

oluşur ;   insan ise bu bütünün , ruhu ve bedeniyle , bir parçasıdır . İnsanın bedeni 

                                                 
108 a . e . , 896 e  
109 a . e. , 899 b      
110 a . e . ,901 d – 903  a  
111 a . e . , 903 c  
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evrenin parçasıyken  , ruh ise bu parçayı yani bedeni yönetendir . Platon ’ un ruh 

doktrini  göz önüne  alındığında ise  ruh bedenden öncelikliyse de ruhla beden 

birlikte bir bütün oluşturduklarından bedenin evrenin bir parçası olması demek 

insanın evrenin bir parçası olması demektir   .  

Tanrı bir bütün olan bu  evreni düzenlerken hem kötüye hem de iyiye yer 

vermiştir  ama iyi kötüden daha güçlüdür . Bu nedenle kötülük insanın seçiminde 

iyilik kadar etkin olamaz . Dolayısıyla insanın iyiye yönelmesi kendi elindedir . Nasıl 

olmak istiyorsa öyle olur  . Yani iyi veya kötü olmak yolunda seçimini kendi       

yapar  . 112   Seçimini kendi yaptığından  sorumluluk  da ona aittir . İnsan yaşama 

gelişlerinde  bütün yapıp ettiklerinden sorumlu olduğu  için de hepsinden 

yargılanacaktır .  Eğer  yaşamında iyiyi seçmişse  , tanrısal erdemle birleşmişse  daha 

tanrısal olacak ve bir sonraki yaşamında konumu yükselecektir  , bunun tersi bir 

durum söz konusu olduğunda ise daha aşağı bir konumda yaşama dönecektir .   

Platon ’ a göre   bütün bu olup bitenlerde , insan yaşamında  adaletsizliği göstererek 

tanrının  insanların işlerine karışmadığını söylemek ise tanrıların rolünü ve 

etkinliğini doğru değerlendirememekten kaynaklanmaktadır   .  113 

Platon ’ un ateizmle ilgili karşı çıktığı üçüncü görüş ise tanrıların kurban ve 

dualarla kandırılabileceği düşüncesidir .   

Daha önce değindiğimiz üzere ,  Platon ’ a göre evrende  iyi ile kötünün 

bitmek bilmez bir savaşı vardır . Her ne kadar iyi kötüye baskınsa da bu kötülüğün 

olduğu gerçeğini değiştirmez . Bu durumda  insan ya aklını kullanıp adaletli ve 

ölçülü davranacak  böylece de iyi  olacak yada aklını kullanmayıp adaletsizliğe ve 

ölçüsüzlüğe yönelecek dolayısıyla da kötü olacaktır .  114  Kötüyü seçmiş  ,  tanrıdan 

daha aşağı bir varlık olan insanın kestiği kurbanlar , ettiği  dualar yoluyla tanrıyı 

yapıp ettiklerine , adaletsizliklerine razı etmesi  tanrıyı insandan medet uman bir 

duruma düşürür  . Oysa ki bu durum insana muhtaç olmayan tanrının durumuna 

uymaz . Bu nedenle tanrılara ilişkin varılabilecek en  kötü yargı budur . Bu tanrılara  

vasıfları olmayanı yükleyerek onları aşağılamaktır .  

 

                                                 
112 a . e . ,904 b –c  
113 a . e . ,905 b – c – d 
114 a . e . ,906  - c   
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5 . PLATON ’ UN EPİNOMİS DİYALOGUNDA  

     TANRI ANALİZİ 
 
Platon’ un Yasalar isimli diyalogunun devamı olarak  kabul edilen Epinomis  

diyalogunun  Platon ’ a ait  olup olmadığı felsefe dünyasında halen daha tartışılan bir 

konudur .   

W.K.C.Guthrie  A History of Greek Philosophy ( T: Antik Yunan Felsefe 

Tarihi ) isimli kitabında Epinomis   diyalogunun Platon ’ a ait olamayacağı  

görüşünü ,   Platon ’ un yazmış olduğu kabul edilen Timaios diyalogu ile Epinomis 

diyalogu arasındaki çelişkili noktaları göstererek kanıtlamaya çalışır . 115 

A.E.Taylor ise  Platon ’ un Epinomis isimli diyalogunun  içerik açısından 

Yasalar ’ ı tamamladığını , bu bağlamda  Epinomis ’ in Platon ’ un eseri 

olduğundan şüphe etmediğini söyler . 116 

Platon ’ un Epinomis diyalogunun  hemen başında  bir Atinalıya söylettiği şu 

sözler de  bu devamlılığı işaret eder gibi görünüyor  : 

 
 
“ . . . çünkü kanunlarla ilgili ne varsa hepsini baştan sona kadar gözden 
geçirdik diyebiliriz . Halbuki keşfedilmesi ve açıklanması gereken bir 
konuyu yani ölümlü bir insanın bilge olabilmesi için edinmek zorunda 
olduğu şeyleri ne konuştuk ne de bulabildik . Şimdi bu eksikliği gidermeye 
çalışalım .  ”117  
 

 

Platon ’ un  Epinomis ’ teki  amacı  yukarıdaki bölümde açıkça ortadadır .  

Ona göre yasalar insan yaşamı için ne kadar elzemse bilge olmak da o kadar 

önemlidir . Fakat Platon ’ un diğer diyaloglarında da değindiği üzere bilge olmak 

zordur , bu yüzden insanı zorlu bir süreç beklemektedir . Bu sürecin sonundaki ölüm 

bir bakıma refaha ermek, kurtuluştur . Görüldüğü üzere Phaidon ’ da ele alınmış 

olan ölümün kurtuluş  olduğu düşüncesine Platon Epinomis ’ de tekrar değinir .  

 
 
 
                                                 
115 W.K.C.Guthrie , A History of Philosophy, , p . 358 
116 A.E.Taylor , Plato : The Man and His Work , p . 498 
117 Platon , Epinomis,Çev . Adnan Cemgil , İstanbul , Sosyal Yayınları , 2001, 973 b 
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“ Küçük bir azınlık bir yana , insanlar için şenlik ve esenlik yoktur . Bu 
hükmü yalnız şu yeryüzündeki hayatımız için vermekteyim . Çünkü insan 
namusluca bir ömür sürerek erişmek istediği iyilikleri ölümünden sonra 
elde edip en iyi bir sona erebilir  .” 118 
 

Platon’ da öte  dünyanın var olduğu düşüncesi , yaşanılan hayatın ise geçici 

ve zorluklarla dolu olması ruhların ölümsüzlüğü düşüncesi ile birbirine bağlıdır . 

Beden öldükten sonra ruhun yaşamaya devam etmesi ruh – beden düalizminin yanı 

sıra beden ile ruhun birbirinden tamamen ayrı olduğu düşüncesini de beraberinde 

getirecektir . Bedenin kötülüğün kaynağı olarak görüldüğü bu görüşte ,  insan 

bedenini dinlediği takdirde  bilgelikten uzaklaşacaktır  . Platon  , bu dünyevi ve gelip 

geçici olanın   bilgideki yansımalarını  insanı bilgelikten uzaklaştırdığını düşündüğü  

sanatta ve bilimin bazı  dallarında  görmektedir .  

Platon ’ a göre insan ruhunda zaten var olan bilginin ∗   “. . . ne  olduğunu 

nasıl ve ne zaman elde edildiğini bilmekten acizdir  .”  119 

Diyalogun ilerleyen bölümlerinde ,  Platon , insanı bilgelikten uzaklaştıran bu 

bilimlerin ve sanatın tasnifine başlar  ve ilk olarak ziraat , tarım , doğramacılık  gibi 

zanaatların faydalı ürünler verseler de  bilgeliğe giden yolda bilim 

sayılamayacaklarını ifade eder . 120 Daha sonra muhtelif sanat dallarını  ele alıp 

değerlendiren Platon bunların da bilgeliğe giden yolda araç olamayacakları sonucuna 

varır . 121 En sonunda ise özel bir takım yetilere sahip olmak ile bilgelik arasındaki 

ilişkiyi sorgulayan Platon bunun da bilgelik için yeterli olmadığı sonucuna varınca  

kendisi bilim olarak kabul ettiği şeyi açıklar . Platon ’ a göre insanı bilgeliğe götüren 

bilim  , insanlara sayıyı  kazandıran bilimdir . O , bilgeliğe doğru giden yolda en 

büyük yardımcı olarak gördüğü bilimin ham maddesinin yani sayının tanrı tarafından 

insana verildiğini düşünmektedir .  

Epinomis ’ de  insanlara çeşitli nimetlerle birlikte sayıyı da veren bu  tanrı , 

insanlara her türlü iyiliği sağlayan bir tanrıdır . Anlaşılacağı üzere Platon ,  bu 

diyalogunda da iyi şeylerin nedenini kötü şeylerin nedeninden ayırmıştır . İyi 

                                                 
118 a .e . , 973 c 
∗Bu bölümde  Hatırlama Teorisine  üstü  kapalı olarak  değinilmektedir .  
119 a . e . , 974 b   
120 a . e . ,  975 b-c 
121 a . e . ,  976 a- b  
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şeylerin nedeni iyi iken kötü şeylerin nedeni iyi olamaz , bu nedenle kötü şeylerin 

nedeni kötü bir takım ruhlar olmalıdır .  

 
“Her şeyin sebebi bütün iyi şeyler gene iyi şeylerin  , kötü şeyler de kötü 
şeylerin sebebi olduklarına göre , ruhun , her türlü yönelimin , her türlü 
hareketin sebebi olmasına şaşmamalı . Öte yandan iyiye doğru hareket ve 
yönelme çok iyi bir ruhun ,   bunun aksi ise kötü bir ruhun işi olduğuna 
göre , iyiliğin kendine benzemeyen ve kendisi gibi olmayan şeylerden  daha 
üstün olması gerekir . ”  122 
 

Platon ’ a  göre, düzenlilik  içinde olan  bu dünyanın düzeni de bir gün 

bozulursa  bunun nedeni iyi bir şey olamayacağından ötürü  tanrı da aranmamalıdır . 

Dünyanın   düzeninin bozulması kötü bir şey olacağı  için ; buna neden olan insanın 

hakikatten de uzaklaşmasına neden olan insan yaratılışında aranmalıdır  . 123  

 Epinomis ’ de dünyanın düzenin bozulmasını insana bağlayan Platon 

böylece insana  veya kötü materyal de diyebileceğimiz yapıcının  kullandığı 

materyale bozucu bir güç atfetmiş olmaktadır .  Eğer dünyanın sayılarla kurulmuş 

olan düzeni bir gün insanın yaradılışının kötü yanından ötürü sekteye uğrayabiliyorsa 

bu durum insanın veya kötü ruhun bozucu etkisinin ne  derece önemli olabileceğini 

düşündürmektedir .  

Platon Epinomis diyalogunda çok fazla detaya inmeden değinmiş olduğu bu 

konunun kapılarını düzenin yaratıcısının ve düzeni koruyan diğer tanrıların tasviriyle 

kapatır .  

Epinomis ’ in geri kalanında  ise üzerinde durulan  nokta tanrıların , gök 

tanrıları olarak adlandırılan gökyüzündeki gök cisimlerinin   yapısı , bu görüşle de 

bağlantılı olarak evrenin meydana gelmiş  olduğu beş öğenin tasviri ve evrendeki 

şeylerin bu öğelerden nasıl meydana geldiğidir .  

Platon ’ un Timaios ’da da  değinmiş olduğu bu konular Epinomis ’ de biraz  

farklı  olarak ele alınmıştır  .  Şöyle  ki  Epinomis   diyalogunda   “  . . . bu düzenin 

yaratıcısı       tanrıdır . Başka türlü de olamaz  .  Bir cisme yalnız tanrının can 

verebileceğini önceden ispat etmiştik .  ”  124 diyen Platon tanrının varlığını  kabul 

etmekle birlikte felsefesinin  mihenk taşları olarak kabul ettiğimiz  tanrı – idea – ruh  

                                                 
122 a . e . ,  988 e 
123 a . e . ,  979 b  
124 a . e . ,983 b 
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üçlemesinden yalnız tanrı ve ruh ikilemesine geçiş yapmış , idealardan 

bahsetmemeyi tercih etmiştir .  

Epinomis ’ de farklı ele alınan bir başka nokta ise Timaios ’ da dört olarak 

kabul edilen evrenin yapılmış olduğu öğe sayısının Epinomis diyalogunda beşe 

çıkmasıdır . Timaios ’ da  “   Tanrı ateşle toprağın arasına  su ile havayı koymuş , 

onları birbirine mümkün olduğu kadar aynı  orantı ile  birleştirmiştir  .   İşte evrenin 

gövdesi böylece bu dört öğeden     yaratılmıştır .” 125  diye kabul eden Platon  

Epinomis  ’ de  fikrini değiştirmiş görünüyor :  

 
“ Beş cisim olduğunu söylemiştik . Bunların başında ateşle su gelir . 
Üçüncüsü hava , dördüncüsü toprak , beşincisi ise esirdir ∗  . ”126   
 

Epinomis ’ deki bu beş öğeden  başlıca ateşten ,  bazı parçaları topraktan ve 

havadan ve küçük kısımlar halinde de başka unsurlardan olan , görünür cinste olan 

yıldızlarda yaşayan  yaratıklar tanrısal yaratıklar olarak adlandırılırlar  . 127 Başlıca 

öğeleri ateş olduğu için de muntazam bir  düzen içindedirler . Gökyüzünde olan biten 

her şey  bir düzen , intizam içindedir . Yıldızların bu düzgün dolanımları  , zamanı ve 

bir bakıma hayatı etkilemekte , hayata yön vermektedir . Platon ’ a göre  insan 

gökteki düzene ve bunun kendi yaşamındaki aksine bakarak tanrının , bir düzen 

koyucunun  var olduğunu kolaylıkla anlayabilir . Bu görüş daha sonraları  Hıristiyan 

ve Müslüman filozofları ve ilahiyatçıları tarafından Tanrının var olduğuna  dair ileri 

sürülen  en önemli kanıtlarından biri olarak kullanılacaktır .  

Platon ’  un Epinomis ’ de ortaya koymuş olduğu tanrının var olduğu ile ilgili 

sav şöyledir  :  “ Herhangi bir tabiat kuvveti bu kadar büyük kütleleri nasıl  oluyor da   

döndürebiliyor ?  Bence bu düzenin yaratıcısı tanrıdır .”128 

Platon ’ un  gökteki yıldızlar ve gök cisimleri ile ilgili söylemiş olduğu şeyler 

tanrının veya yapıcının varlığının bir delili olmakla birlikte düşünce dünyasındaki 

akisleri bununla sınırlı değildir . Onun yıldızlar ve hareketleri hakkında söylemiş  

                                                 
125 Eflatun , Timaios , 32 b- c    
∗   Bu beşinci  öğe aither kavramına işaret etmektedir .  
126 Platon , Epinomis , 981 c             
127 a . e . , 981 e         
128 a . e . , 983 b 
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olduğu şeyler bir bakıma astronomi ile teolojiyi birleştirme çabası astrolojinin 

doğuşuna da yol açmıştır denebilir . 129 

 

 

 

 

                                                 
129Prof.Dr.Esin Kahya,v.d,Platon, htpp : www.bilimtarihi.gen.tr/kimkimdir/platon.html 
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III . PLATON ’ DA TANRI - RUH - İDEA   

 
Çalışmamızın ikinci   bölümünde Platon ’ un    diyaloglarını üç bölüme 

ayırarak ;   belirlediğimiz diyaloglar çerçevesinde Platon ’ da  tanrı sorununa ve din 

anlayışına  değindik . İkinci  bölümde edindiğimiz veriler doğrultusunda Platon ’ un 

tanrı görüşü ile bağlantılı olduğunu düşündüğümüz idea ve ruh görüşlerine bu 

bölümde değineceğiz . Ayrıca  idea ve ruh öğretilerinden maada Platon ’ un tanrısı 

kozmos ve insan ile de ilgili olduğu için tanrı - kozmos , tanrı – insan  alt 

başlıklarında bu konulara yer vereceğiz .  

 

A . PLATON ’ DA TANRI VE İYİ İDEASI   
 

Platon ’ un tanrı görüşünü doğru değerlendirebilmek için onun metafiziğinde 

ve teolojisinde önemli bir yer teşkil eden idea – ruh – tanrı  üçlemesini  ve bu üçleme 

arasındaki ilişkiyi anlamak esastır .  

Dönem dönem farklılaşan  ;  orta dönemde ideanın  son dönemde ise ruhun 

ön plana çıktığı Platon felsefesinde biz ilk olarak tanrı – iyi ideası ilişkisini 

irdelemek istiyoruz . Çünkü Platon ’ un felsefesinin temel noktalarından biri olan 

idealar öğretisinde tanrının yerini belirlemek tanrı görüşünü anlamamızda kolaylık 

sağlayacaktır düşüncesindeyiz .  

Platon ’ un tüm felsefe sistemini idealar teorisinin üzerine inşa ettiği 

söylenebilir . 1 Evrenin gizini çözmek isteyen bütün Antik Yunan filozofları gibi  

Platon da evrenin çıktığı mutlak ve birincil hakikatin doğasına dair bir teori kurmakla 

işe başlamış ve bu mutlak birincil hakikati idea olarak nitelendirmiştir . İdea kendi 

kendinin açıklayıcısı olduğu gibi   evrenin de açıklamasını vermelidir . Fakat Platon ’ 

un  idealar sistemi düşünüldüğünde evrendeki şeyler ile idealar arasındaki ilişki ister 

pay alma ister kopya etme süreci ile açıklansın tam bir açıklığa kavuşturulamamıştır . 

İdealar kendi kendilerine yeterlerken ve böylesine mükemmellerken niye kendilerini  

 

                                                 
1 W.T.Stace , A Critical History of Greek Philosophy , p . 234  
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görünen dünyada gerçekleştirmek istemişler  ve evrendeki şeylerde tezahür 

etmişlerdir sorununu , Platon devreye tanrıyı sokarak çözümlemiştir.   

“ Şeyler ideaların kendileri ile açıklanmalıdır ama idealar açıklama için 

yetersiz kalınca tanrı bu görevi onların adına üstlenmiştir .  ” 2    Hal böyle iken , ya 

Platon’ un idealar teorisine ikincil bir önem atfederek tanrıyı öne çıkardığını kabul 

etmek yada tanrıyı sadece bir figür olarak kullandığını , tanrının aslında iyi 

ideasından başka bir şey olmadığı sonucunu benimsemek  gerekir . 

 

Platon’un  idea öğretisi bağlantılı tanrı görüşünü irdelerken dört farklı  bakış 

açısı geliştirilebilir :  

 

1 . Tanrı ile  iyi ideasının  aynı olması  durumu 

2 . Tanrı ile iyi ideasının ayrı ama aynı derecede hakikat olması durumu  

3 . Tanrının iyi ideasından üstün olması  

4 . İyi ideasının tanrıdan üstün olması  

 

 

1 . TANRI   İLE   İYİ   İDEASININ   AYNI   OLMASI  
 

 Platon ’ un tanrısının idealar hiyerarşisinde en üstte bulunan iyi ideası olduğu 

düşüncesi Platon’ un tanrısı ile ilgili ileri sürülen savlardan en çok kabul görenidir .  

 Alfred Weber   ‘ Felsefe Tarihi ’ isimli kitabında Platon ’ da iyi ideasının 

tanrı olduğunu şu şekilde yorumlar : 

 
 
“ Tanrı ve idea Platon ’ da o kadar birleşmektedirler ki bazen tanrı ideadan 
bazen her şeyin ezeli ve ebedi kaynağı olan tanrıdan çıkar . Eğer tanrı 
ideanın bazen aşağısında bazen yukarısında gibi gösteriliyorsa bizim için 
ortasını almaktan ve Platon ’ un tanrısının ne ideasından aşağı ne de ona 
üstün olduğunu , fakat onunla bir olduğunu söylemekten başka yapacak  
yoktur . Demiurgos ’ un ve  mutlak  ideanın bir ve aynı şey olduğu zaten 
Platon ’ un iyiye ve en yüksek varlığa verdiği sıfatlardan açıkça 
anlaşılmaktadır . ”  3 

                                                 
2 a .  e . p . 238 
3 A.Weber , Felsefe Tarihi , s . 57 
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Platon ’ un Devlet diyalogunda irdelediği iyi ideası düşüncesinden yola 

çıkarak böyle bir yoruma varmış olan  A.Weber ’ den  maada  , Platon ’ un tanrısı ile 

iyi ideasının aynı olabileceğini sorgulayan bir başka düşünür ise Theodor Gomperz ’ 

dır .  Fakat T.Gomperz   A.Weber ’ in  Platon’ un tanrısı ile ilgili kesin bir hüküm 

olarak söylediğini olası bir çözüm diye kabul eder . Ona göre demiurgosun iyi ideası 

ile aynı olması olasılık dahilindedir . Çünkü demiurgos iyi ideası değilse , idea ile 

şeyler arasındaki ilişkiden ötürü , ya iyi ideasından pay almış olması yada onu kopya 

etmiş olması gerekmektedir . Bu durum ise demiurgosu iyi ideasından daha aşağı bir 

konuma düşürür . İyi ideasından daha aşağı bir konumda olmak ise demiurgosun 

üstün kutsal sıfatı ile çelişeceğinden demiurgosu iyi ideası olarak kabul etmek  

soruna getirilebilecek  bir çözümdür.   4   Fakat Platon ’ un   tanrısının iyi ideası 

olarak kabul edilmesi  durumunda bir başka bakış açısı daha geliştirilebilir ki bu da 

Platon’ un  tanrı görüşüne zarar verecektir . Tanrının iyi ideası olduğu söylemi 

tanrının idea olduğunun kabulünü beraberinde getirecektir. İyi ideasının  dışında 

başka ideaların da olduğu idealar doktrininde tanrı iyi ideası  ise , iyi ideası  her ne 

kadar idealar hiyerarşisinde en üst konumdaysa da ,  bu durum onunla aynı vasfı yani 

idea olmayı paylaşan   başka ideaların var olduğu gerçeğini değiştirmez .Dolayısıyla  

bu panorama bize sayısı belli olmayan tanrıların var  olmasını çağrıştırmaktadır .       

I . M .Crombie buna benzer bir görüşü Platon ’ un Devlet diyalogundaki iyi 

ideasından yola çıkarak şöyle dile getirir :  

 
 
 “  . . .   Eğer iyi formu tanrı olarak kabul edilirse ve diğer formlar da iyi 
formuyla aynı düzlemde mükemmel iseler ; bu durum onların da tanrılar 
olmasını beraberinde      getirecektir .  ”  5 

  

 

 

                                                 
4 T.Gomperz , Greek Thinkers , vol . 3 , p . 211-212 
5 I.M.Crombie , An Examination of Plato’s Doctrines  II :Plato on Knowledge and Reality ,p . 265 



88 

 

2 . TANRI İLE İYİ İDEASININ AYRI AMA AYNI    

DERECEDE HAKİKAT OLMASI  
 

 Tanrının iyi ideasından ayrı ama aynı derecede hakikat olması ise tanrının ve 

ideanın sistem içinde  koordineli bir şekilde , özgür birincil hakikatler olarak yer 

aldığını kabul etmek demektir .  

 Platon ’ un tanrısının , demiurgosun iyi ideası olmadığını  düşünen filozof ve 

akademisyenlerden bir kısmı tanrının ruh olduğunu kabul ederek sistemin kendi 

içinde tutarlılığını koruduğunu düşünmektedirler . Bu görüş , Platon ’ un  tanrısının 

ruh olması idealar doktrininin nispeten önemini kaybettiği ve ruhun öne çıktığı son 

dönem diyaloglarından çıkarılabilir .  Orta dönem diyaloglarında ∗   idealar 

öğretisine önem veren ; ahlaki bir reform geliştirmiş olsa da daha geleneksel bir 

teoloji anlayışına sahip olan Platon son dönem diyaloglarında ∗ teoloji anlayışını 

geliştirmiş , tanrıyı ve ruhu ön plana çıkarmıştır . 6 İdealar kısmen ahlaki ,   

mantıksal , epistemolojik amaçlar ve tanrının yaratma işinde örnek aldıkları olarak 

kalsalar da neden olarak tanrının ve ruhun belirmesi filozof ve akademisyenlerin  

Platon ’ un tanrısını iyi ideası ile değil de ruh ile özdeşleştirmelerine sebep olmuştur 

denebilir .  

 Platon ’ un tanrısının idea olmayıp ruh olduğunu düşünen akademisyenlerden  

biri olan  Burnet ’ e göre  ,  Platon ’un tanrısı  ‘ bütün iyi hareketlerin kendiliğinden 

hareket eden hareket ettiricisidir’  .  Platon ’ un bu  düşüncesinden yola çıkarak 

iyinin ruh olmadığı görüşüne varan Burnet , tanrıyı ruh olarak kabul ettiği için , tanrı 

ile iyinin ayrı varlıklar olduğunu , iyinin tanrıdan bağımsız olduğunu  ifade eder . 7   

Tanrının da üstünde dünya iyiye bağlı kalınarak yönetilmektedir dolayısıyla hem 

iyinin hem ruh olan tanrının görevleri ayrı , aynı derecede hakikattir .  

                                                 
∗ Phaidon ve Phaidros başta olmak üzere orta dönem diyaloglarında , Platon’ un ruhun ölümsüzlüğü 
düşüncesi ile birlikte idealar öğretisine ağırlık verdiğini görmekteyiz . 
∗ Platon ’ un son dönem diyaloglarından Yasalar ’ ın  X.Kitabında teoloji anlayışının ve bağlantılı 
olarak tanrı görüşünün değiştiğini görmekteyiz .  
6 Platon , Yasalar 2 , 894 b – 895 a – 896 d  
7 J.Burnet , Greek Philosophy , p .271-274 
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 A.E.Taylor da Burnet ’ in  izinden  gider  ve Platon ’ un tanrısına ideaları 

tamamlayıcı  bir görev yükler . Ona göre Platon’ un tanrısı ideaların  duyular 

dünyasında tezahür etmelerini sağlar . 8   

 Burnet ve A.E.Taylor gibi düşünenlere karşı bir başka grup ise Platon ’ un 

diyaloglarının hiçbirinde ‘ Tanrı ruhtur ’ şeklinde kesin ve açık bir yargıda 

bulunmadığı görüşündedirler  .  9  Bu açıdan Platon ’ un tanrısının iyi ideası olması 

kadar ruh olması da uzak bir olasılık  gibi gözükmektedir . Diğer yandan Platon ’ un 

tanrısının ruh olduğu kabul edilse bile , tanrı  ile iyi ideasının aynı  derecede hakikat 

olması , Platon ’ un birincil gerçekliğe iki ayrı varlık atfetmesi anlamına gelecek  ; 

biricik ve birincil gerçekliğin ikiye bölünmesi ise Platon ’ un sistemini baştan 

düalizme götürecektir .  

 

3 .  TANRININ İYİ İDEASINDAN ÜSTÜN OLMASI  
 

 Platon ’ da  tanrının iyi ideasından üstün  ve tamamen ondan bağımsız olması 

idealar öğretisine uymaz .  

İdealar yapıları   gereği, evrende olan şeylerin      var olmaları için 

gereklidirler .  

 
“  İdealar doğada   ilk örnekler olarak bulunurlar . Öteki şeyler bunlar    
gibi görünen ve    bunlara benzeyen şeylerdir . Öteki şeylerin oluşmaları 
için  idealardan    pay almaları da bunlara benzemekten başka bir şey     
değildir .  ”  10 

 

Doğmayan , kendiliğinden var olan , kendi varlığına sahip idealar ve bu 

ideaların en üstünde iyi ideası Platon ’ un  tanrısından daha aşağı bir konumda 

değildirler . Bunun yanı sıra,  tanrının ideayı yarattığı da söylenemez;  çünkü onlar 

ezeli ve ebedidir . 11  

 

                                                 
8 A.E.Taylor , Plato : The Man and His Work , p . 492 
9 W.C.Greene, Moira , p . 287 
10 Eflatun , Parmenides , 132 d  
11 W.T.Stace , A Critical History of Greek Philosophy,p.203  
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“  Bir ilkenin doğuşundan bahsedilemez . Çünkü doğan her şeyin  bir ilkesi 
olduğunu kabul etmek zorundayız . İlkenin kendisi ise hiçbir şeyden 
doğmaz  .  ”  12 
 

Tanrının iyi ideasından ve idealardan üstün olduğu kabul edilecek olursa 

tanrının idealardan bağımsız evreni yapabilmesi , düzenleyebilmesi gerekmektedir  

ama  idealara ve materyale bağlı olan tanrı evreni yaparken bu iki faktörden 

bağımsız olarak iş göremez .  

 
 
“   . . .  Bu evren güzelse, onu yapan iyi ise gözlerini ilksiz örnekten 
ayırmamış olduğuna  şüphe yoktur .  . . Böyle  olunca evrenin  mutlaka bir 
şeyin kopyası  olması       gerekir  . ”  13 

 

 

Dolayısıyla tanrı , demiurgos  evreni yapma işinde idealara bağlı olduğu için 

üstünlük konusunda önde değildir .  

 

4 .   İYİ İDEASININ TANRIDAN ÜSTÜN OLMASI  
 

İyi ideasının tanrıdan daha üstün olması, tanrının tüm varlığını ideaya 

bağlayacaktır . Böylece idea, evrende olan her şeyin oluş nedeni olduğu gibi tanrının 

da nedeni sayılacaktır . Fakat bu görüş tanrının iyi ideasına kıyasla daha aşağı bir 

konumda olması tanrı  tasavvuruna zarar verecek , onu ideadan pay alan veya ideayı 

kopya eden sade bir görüntüye dönüştürecektir .  

Platon ’ un tanrısı özü  gereği  yapıcı ve düzenleyicidir fakat idealar 

doktriniyle bağlantılı tanrı görüşünde tanrı idea olmadan bir şey yapamaz.  Bu 

demektir ki, tanrı tanrılık vasfını yerine getirebilmek için ideaya muhtaçtır . Tanrının 

bir şeye muhtaç olması ise onun özünde    olmayan bir vasıftır . Dolayısıyla      

Platon ’ un sisteminde iyi ideasının  tanrıdan üstün olduğunu söylemek de mümkün 

değildir .  

 

                                                 
12 Eflatun, Phaidros , 254 b  
13 Eflatun, Timaios , 29 a – b  
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Yukarıda ana hatlarıyla çizmeye çalıştığımız , Platon  ’ un tanrısı ile iyi 

ideası   arasındaki ilişki üzerine söylenebilecek son söz Platon ’ un tanrısı ile iyi 

ideasının benzer yönler taşımasına rağmen , ayrı varlıklar  olduğudur .   

Platon’ un felsefesinde , tanrı iyi ideasına bağlı olarak düzeni kuruyorsa da  , 

bu  bizi  tanrının iyi ideası ile özdeş olduğu sonucuna götürmez  düşüncesindeyiz .  

 
 

B . PLATON ’  DA  TANRI – RUH İLİŞKİSİ  
 
  

Platon ’ un felsefesi birbirine bağlı düşünceler zincirinden  oluşur .  Bu 

zincirin halkalarından biri  de ruh görüşüdür . Bu bakımdan  Platon ’ un tanrı 

görüşünü daha iyi değerlendirebilmek için onun ruh ile ilgili düşüncelerini  anlamak 

büyük önem taşımaktadır .  

 J.Burnet  Platon ’ un felsefesinde ruhun önemli bir yeri olduğunu 

düşünenlerdendir . Bu konuda şöyle der :  

 

“ Sokrates ruhun gerçekliği ve sonsuzluğu üzerinde duran ilk filozoftur ; 
Platon ise ruhun gerçek ve sonsuz olduğuna inanmakla birlikte bu görüşün 
bilimsel ispatına da çalışmıştır . ” 14 

  

İlk dönem diyaloglarından itibaren  ruhun varlığını ve  ölümsüz olduğunu 

savunan  Platon ’ a göre insan ruh ve bedenden müteşekkil bir varlıktır . 15  “  İşte bir 

vücutta bir ruhtan meydana gelen bu bütün canlı varlık adını alır ve ölümlü diye 

vasıflandırılır .”  16   Bu düalist bakış açısında  beden ve ruh birbirinden farklıdır . 

B.Jowett Phaidon diyalogunun İngilizce ’ ye çevirisinin giriş kısmında  Platon ’ da  

ruh – beden düalizmi üzerine  şu yorumu yapar : ‘ Kavranılabilir olan ile duyular 

vasıtasıyla algılanabilir olan arasındaki fark  , tanrı ile dünya arasındaki  ayrım , 

Platon ’ da ruh ve bedenin ayrı varlıklar olduğu düşüncesinin doğmasına  yardım 

etmiştir . ’ 17     B.A.G.Fuller  A History of Philosophy ( T: Felsefe Tarihi) kitabında 

Platon ’ un ruh düşüncesi ile ilgili olarak B.Jowett ’ in kine benzer  bir görüş sunar . 

                                                 
14 J.Burnet,Greek Philosophy,p .271 
15 Eflatun , Phaidon , 79 b 
16 Eflatun , Phaidros, 246 c 
17 The Dialogues of Plato,Vol 1, tran. into English with Anal. and Introd. by B.Jowett,p.397 
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Fuller ’ e göre Platon ’ un  ruh görüşü  değişen , algılanabilen dünyayla değil 

düşüncenin değişmez ve sonsuz nesnesi ile bağlantılıdır  .  18  Bu bakımdan insan  

ruhu dünya ruhuna benzer . Ruh bedenin hareketlerinin nedenidir ve insan 

muhakemesi onunla vardır . Fakat  ruh, bir yandan idealar dünyasına benzerken  

diğer yandan da duyular dünyasına benzer . Bu açıdan ruh idea dünyası ile duyular 

dünyası arasında aracıdır . 

John M .Rist Bilgi ve Değer  isimli makalesinde ruh ve form( idea ) 

arasındaki  bu  ilişkiye dair  şu değerlendirmeyi yapmaktadır : 

 
“ Ruhlarımız formun bilgisine sahip olma durumuna geldikleri için 
oldukları gibidirler , yani tanrısal ve sonsuzdurlar . . . Ruhlarımız sonsuz 
olacak biçimde oluşturulmuşlardır ve ister beğenelim ister beğenmeyelim , 
o ölümden sonra da var olmaya devam edecektir . . . Ruhun ölümsüzlüğü 
formların var oluşuna ve formların iyiliğine ve onun formları temaşa 
etmesine bağlı olduğu için onlara önem vermemek dar görüşlülüktür . ” 19 

 

Platon ’ un felsefesinde ruh ile akıl arasındaki ayrım çok kesin çizgilerle 

belirlenmediği   için   insanın akla sahip  olması  tanrıyla bağlantısını gösterir    ve 

ona sınırsız olanaklar verir . 20  Platon ’ da ruh ile aklın ayrı olduğu düşünülse  bile   

Platon ’ un ruh anlayışının  en önemli kısmının akıl olduğu bir gerçektir . 21  Ruhun 

rasyonel yanı basittir , parçaları yoktur . Bu yüzden de bozulmayan , bölünmeyen , 

değişmeyen ve   ölümsüz olandır .  22      “   Ruh   olmayan yerde bilgelik ve zeka 

olmaz  . ” 23  diyen Platon ’ a göre  ruh  bedenden  her bakımdan üstün ve öncelikli 

olduğu için bedeni yöneten de ruhtur .24     F.M.Cornford   Platon ’ un felsefesinde   

ruhun bedeni yönetmesini kutsal olarak nitelendirir   .  25 F.M.Cornford ’ un  ruh ile 

beden arasındaki yöneten-yönetilen ilişkisini kutsal olarak değerlendirmesinin altında 

yatan neden ise   akla sahip olan ruhun  insanın görünmeyen ,   her zaman aynı kalan , 

                                                 
18 B.A.G.Fuller,A History of  Philosophy,p . 151 
19 John M.Rist,Platon’da Bilgi ve Değer,İdealar Kuramı : Platon Felsefesi Üzerine 
Araştırmalar,Derleyen Ahmet Cevizci,2.bs,Ankara,Gündoğan,1999,s.146 
20 W.K.C.Guthrie,Some Greek Views on the Origions of Life and the Early State of Man,p.108 
21 A.H.Armstrong,An Introduction to Ancient Philosophy,p . 41 
22 W.T.Stace,A Critical History of Greek Philosophy, p .211-212 
23 Eflatun , Philebos , Çev.Prof.Sabri Esat Siyavuşgil,2.bs,İstanbul,Maarif Basımevi,1959,30c 
24 Eflatun , Phaidon , 80 a 
25 F.M.Cornford,From Religion to Philosophy,p.246-247 
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yok olmayan ; bedenin  ise ölümlü , değişen ve görünen yanını temsil etmesinde  26  

aranabilir  .  

 
“ Tanrı ruhu vücuttan önce yaş ve erdem bakımından  da ona üstün 
yaratmıştır . Çünkü ruh  hükmetmek , emretmek  için vücutta boyun eğmek 
için meydana getirilmiştir . ”  27 

  

 

Platon ’ a göre bedenden üstün olan ruh tanrının kendisi tarafından 

yaratılmıştır , oysa ki bedeni yapan yaratılmış tanrılardır . Beden ile ruh arasındaki bu 

yaradılış farkı da ruhun bedene üstünlüğünü açıklar niteliktedir .  

 
“ Onlarda ölümsüzlerin  adını taşıyan , tanrılık denen ve aralarında sizin 
peşiniz sıra gelmeye hazır olanlara hükmeden bir şey bulunması gerektiği 
için  , size bu şeyin tohumunu , ilkesini ben vereceğim . Alt tarafına gelince 
bu ölümsüz kısma ölümlü bir kısım ekleyerek canlı yaratıklar yaratın .  ” 28   

  

 

Dolayısıyla insanın ruhu  tanrı tarafından oluşturulduğu için ve ruhun bedene 

hükmetmesi mümkün olduğundan insan doğasında iyiye yönelme eğilimi taşır . Eğer 

bedenine söz geçirip ruhunu arındırabilirse , yaşamını iyilikle ve bilgiyle 

doldurabilirse tamamıyla mutlu ve erdemli bir insan   olur . Pythagorasçı – Orphik 

izler taşıyan bu görüşte beden istekleriyle , tutkularıyla , korkularıyla , ihtiyaçlarıyla  

ve zayıflıklarıyla insandaki kötülüğün kaynağıdır .29Bu nedenden ötürü , yani  bedene 

sahip olduğu için ruh fiziksel bir takım zorunluluklarla da karşı karşıya kalır . 30 

 Platon Phaidros diyalogunda  ruhun bedene bürünmeden  önceki halinden 

şöyle bahseder :  “ O zamanlar biz de tertemizdik  ; taşımakta olduğumuz , adına 

vücut  dediğimiz ve kabuğuna yapışmış istiridye gibi içinde hapis olduğumuz   bu yük 

bizi henüz her yandan zedelememişti . ” 31  

 Bedene büründükten sonra ise insan çelişkiler içinde kalır . Çünkü beden ve 

ruh birbirinden farklıdır . Hiçbir bakımdan birbirine benzemeyen beden ve ruhun 

                                                 
26 Eflatun, Phaidon , 79 b – e  
27 Eflatun , Timaios , 35 a  
28a . e . , 41 d  
29 Eflatun , Phaidon , 66 c – d , 83 c  
30 W.K.C.Guthrie, Some Greek Views on the Origions of Life and the Early State of Man,p.108 
31 Eflatun, Phaidros , Çev: Hamdi Akverdi ,İstanbul,M.E.B.Yayınları,1997,250 c  
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isteklerinin ve yönelimlerinin de farklı olması doğaldır .   “  Bedenimizinkine karşıt 

durumlar isteyen ruhtur ; edindiği izlenimlere göre acı yada bir tür haz duygusuna 

neden olan da bedendir  . ”  32 

  

Platon ’ a göre ,  insanın içindeki çelişkiden ötürü süregelen çatışmanın bitip , 

insanın selamete ermesi ruhun bedenden kurtulmasıyla mümkündür .  

  

“ Evet belki ölüm bizi amaca dosdoğru götüren yoldur , çünkü ten akıl ile 

beraber oldukça , ruhumuz  böyle kötü  bir şeye bulaşmış bulundukça isteğimizin 

amacı olan şeyi , yani hakikati  hiçbir zaman elde edemeyeceğiz . . . ”  33  Görüldüğü 

üzere  , Phaidon diyalogunda  bedenden kurtulup huzura ulaşmak için ölümü tek 

çıkış yolu olarak gören Platon  daha sonraki döneme rastlayan diyaloglarından 

Timaios ’ da   insanın doğru bir eğitimle , ruhunu terbiye ederek de selamete 

erebileceğini ifade eder .  34  
 

1 . PLATON ’ DA ÖLÜM DÜŞÜNCESİ  
  

Platon ’ da ölüm  düşüncesi  ; ruhun ölümsüzlüğü , ve ruh göçü  fikirleriyle  

birbirine bağlıdır . Ruhun ölümsüz olduğunu düşünen Platon ’ a göre  ölüme mahkum 

olan bedendir. 

 İlk dönem diyaloglarından  Sokrates ’ in Müdafaası ’  n da  ölümün doğasını 

irdeleyen   Platon ’a  göre ölüm korkusu “  gerçekten bilge olmadığı halde kendini 

bilge sanmak ”  35  tan ibarettir . Ona göre ölüm ve ölüm sonrası bilinmezlerle dolu 

olduğu için ondan korkmak   anlamsızdır . İnsanın bir şeyden korkması için onun ne 

olduğunu bilmesi gerekir . Ölümden korktuğunu söyleyen ise ölümü  bilmediği halde 

korktuğu için bilmediği bir şey hakkında yorumda bulunuyor demektir . 36  

                                                 
32 Eflatun ,Philebos,  41c 
33 Eflatun, Phaidon , 66 b 
34 Eflatun, Timaios , 41 c 
35 Eflatun , Sokrates’ in Müdafaası , 29 a 
36 a . e .,29 b 
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Platon için ölüm hakkında söylenebilecek iki olası izahat şekli mevcuttur :  

 

• Ölümden sonrası bir hiçlik , insanın bilincini kaybetmesi ise insanın ölümden 

korkması için bir neden yoktur  . Çünkü bilincini  kaybettiği , kendinde 

olmadığı için hiçbir şeyin farkında olamayacaktır .  ∗   37 

• Eğer ölümden sonra insanı başka bir hayat bekliyorsa , bu durumda ölümden 

korkmanın anlamı yoktur . Çünkü  “ . . . iyi bir insana , ne hayatta ne de 

öldükten sonra hiçbir kötülük gelmez . Onu ve onu gibileri tanrılar daima 

korur . ” 38 

 

Platon  Sokrates ’ in Müdafaası ’  n  da ölüm hakkında ileri sürdüğü 

düşünceleri orta dönem diyaloglarından Phaidon ’ da  geliştirir . Phaidon ’ da ölüm 

istenen , arzulanan bir son olarak karşımıza çıkar . Çünkü ölüm ruhun bedenden 

kurtulup serbest kalmasıdır .  

 

2 . PLATON ’ DA RUHUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ VE    

     RUH GÖÇÜ DÜŞÜNCESİ  
  

Platon öncesinde de ruhun ölümsüz olduğu inanışı Antik Yunan din 

anlayışının karakteristik özelliklerindendir .  

 İnanç anlayışları birbirinden farklı geleneksel  Olympialı tanrıların dini ile 

mistik öğeler taşıyan Pythagorasçı – Orphik din öğretisi ruhun ölümsüzlüğü 

düşüncesinde birleşmişlerdir . Fakat iki dinin sunduğu   ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi 

                                                                                                                                          
 
∗ Bu izahat çerçevesinde tanrının varlığından söz edilemeyeceği gibi Platon’un sunmuş olduğu argüman 
hedonistlerin ölüm korkusu  ile ilgili antitezlerini de hatırlatmaktadır .  
 37a .e .,40 d – e 
38 a . e .,41 d 
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birbirinden farklıdır  . 39 Pythagorasçı –Orphik din öğretisinde ruhun ölümsüz olması 

ruh göçü düşüncesiyle  desteklendiği için daha sağlam temellere dayanır .  

 Platon  ’ un  felsefesinde görülen ruhun ölümsüzlüğü  ve ruh göçü düşüncesi  

ise mitsel bir karakter taşır ve Pythagorasçı – Orphik din kaynaklıdır .40 Platon  

Phaidon  diyalogunda bu etkileşimden isim zikretmeden bahseder .  

  

“ Ruhların bu dünyayı terk ederek Hades ’ e gittikleri , oradan da tekrar 
dünyaya geldikleri , böylece ölümden hayata döndükleri fikri , hatırladığım 
eski bir geleneğe dayanır . Böyle ise yaşayanlar ölülerden doğuyorlarsa 
bundan , ruhlarımızın orada oldukları sonucunu çıkarmak gerekecek . ”   41 

  

Platon ’ dan aktardığımız  yukarıdaki görüşten anlaşılacağı üzere ölen 

kimselerin ruhları daha aşağı bir dünyaya göç ederler ama yaşam da oradan   

gelmekte , doğan ruhlar aşağıdan yukarıya çıkmaktadır . Bu noktada zıtların birliği ile 

ilgili felsefi düşünüş belirir . Her şey zıt tından çıkmaktadır . Doğadaki döngüye göre 

yaşam ölüme , ölümde tekrar yaşama döner . 42  

  

Ruhun tekrar yaşama dönmesindeki neden ise Phaidros’ da ki mitsel 

söylemde şöyle  anlatılır:  “  Ruh tanrıların ardı sıra gidemediği için gerçekleri temaşa 

edemez , bir bahtsızlık eseri  olarak da unutmaya ve kötülüğe gömülürse ağırlaşır ; bir 

kere de ağırlaştı mı kanatlarını kaybedip yeryüzüne düşer .”   43 

  

Platon ruh göçü  düşüncesini işlediği  Phaidon ve Phaidros diyaloglarında 

konuya iki farklı bakış açısı getirir . Phaidros  diyalogunda Phaidon diyalogundan 

farklı olarak ruhun yaşama gelişlerini sıralayan Platon ’ a  göre kötüye yönelmesi 

yüzünden dünyaya düşen ruh ilk olarak insan olur . İnsan bedenine büründüğünde , 

sahip  olduğu hakikatin derecesine göre filozof  ; iyi bir savaşçı ve usta bir komutan 

olan kral ; devlet adamı  ,  idareci  veya işadamı ; idmancı , atlet veya kendini 

bedenleri yetiştirmeye vermiş bir adam ; bilici veya gizemlere erdirici biri ; şair veya 

                                                 
39 Michael Morgan , “Plato and Greek Religion”, The Cambridge Companion To Plato , Edited 
by Richard Kraut , Cambridge  , Cambridge University Press , p . 236    
40 W.T.Stace,A Critical History of Greek Philosophy, p . 217 
41 Eflatun , Phaidon , 70 d  
42 a .e ., 71 c- d  
43 Eflatun , Phaidros, 248 d  
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taklitle uğraşan bir artist ; sanat ustası veya çiftçi ; sofist veya demagog  ; tiran 

kimliklerinden birine bürünür .  44   Büründüğü kimlikte yaşadığı hayat daha sonraki 

seçimini ve akıbetini etkileyecektir . Yaşamış olduğu hayattan sorguya çekilecek olan 

insan yaşamında kötülüğü seçmişse cezalandırılmak üzere yer altı zindanlarına 

gidecek ; iyiliği seçmiş ise kendisine yaraşır bir yaşam sürecektir . Aradan bin yıl 

geçtikten sonra ise yaşama nasıl döneceği konusunda tekrar kura çekecek ve seçimini 

yapacaktır . 45  Bu seçim sonunda insan yaptıkları yüzünden insandan daha aşağı bir 

konumda  olan hayvan kılığında da yaşama dönebilir . 46   Ruhun yaşama gelişleri 

sırasında hayvan bedenine bürünebileceği görüşü Phaidon  diyalogunda da işlenir .  ∗ 

 
 
 
“ . . . kendilerini oburluğa , zevklere , içkiye vermiş olanların ruhları tabii 
bir takım eşek veya başka hayvan tenlerine girerler . . . Haksızlığa , zulme ,  
çapulculuğa  değer verenlere gelince bunlar kurt , şahin , çaylak  tenlerine 
girerler . ” 47  

  

Hayvan veya insan bedenine bürünüp yaşama dönen ruh dünyada iyi ve doğru 

hareket ederse bir sonraki hayatında daha iyi bir konumda olacak , kötü davranışlar 

sergilerse de  daha kötü bir duruma düşecektir .  

 “ İyi ruhları iyi , kötü ruhları kötü  bir sonun beklediği muhakkaktır . ”  48 

 Ruhun yaşama gelişlerinin sona ermesi ve tanrılar sırasına yükselmesi  ise 

ruhun kendini tamamen arındırmış olmasıyla mümkündür . F.M.Cornford  Platon ’ un 

felsefesinde  ruhun bedenden kurtulup , tanrısal olana yaklaşmasını   mistik açıdan 

eudaimon olarak  ifade eder .49  

Platon ’ un felsefesinde  ruhun arınması , bedenin tutsaklığından kurtulma , 

eudaimon gibi olgular  mistik öğeleri çağrıştırıyorsa da  Platon ruhun ölümsüzlüğüne 

değindiği tüm diyaloglarında bu arınmaya ancak bilgiyi edinmekle ,  felsefe ile 

ulaşılabileceğini söyler .  

                                                 
44 a . e . , 248 e  
45 a . e . , 249 a – b  
46 Eflatun , Phaidros , 249 b ; Eflatun , Timaios , 42 b 
∗ Platon ’ da  ruhun insan bedenine bürünebileceği gibi hayvan bedenine de girebileceği inancı 
doğadaki hısımlılık düşüncesini de açıklar niteliktedir . 
47Eflatun, Phaidon , 82 a  
48 a . e ., 72 e  
49 F.M.Cornford,From Religion to Philosophy,p.247 
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“ Bilgi edinme işi bu dünyadan öbür dünyaya doğru sürekli bir yükselişi 
gerektirir . Ruh derece derece öyle yukarılara doğru tırmanabilir ki bir an 
gelir kendini İyiyle yüz yüze duyar . . . Felsefe usun belirleyici olduğu 
alandır , ‘ felsefe tutkuları yatıştırır , usu dinler ’ , usa bağlanır ve ondan 
ayrı düşmez , tanrısalı sonuna kadar gözlemlemeye çalışır . ” 50 
 
 

Bilgi ve felsefe ise mistizmde ruhun ölümsüzlüğü  ve arınma için elzem 

değildir . Platon ’ a göre felsefe ve felsefi diyalektik ile gerçek bilgiyi , ideaların 

bilgisini edinen ruh mutlak sona ulaşır . 51  “    Kendisine bağışlanan zamanı iyi 

kullanan bağlı olduğu gök cismine   dönecek ,orada   mutlu bir yaşam sürecektir . ”  52  

 

a .  ER EFSANESİ  

 

Prof. Eric Steinhart  ruh göçü düşüncesi ile ilgili bir değerlendirmesinde şöyle 
diyor :  

“ Reankarnasyon düşüncesi genel olarak doğu kültürü ile veya da Yeni 
Çağ teorileri ile birlikte anılır . Gerçekte ise , reankarnasyon düşüncesi 
batı kültürünün ve mitosunun da yabancı olduğu bir inanç değildir .              
( Özellikle Romalıların ve Yunanlıların reankarnasyona inandıkları 
bilinmektedir . )  Palton ’ un Devlet diyalogunda anlatılan Er efsanesi bu 
savımı destekler niteliktedir . ” 53 

 

Görüldüğü üzere Prof. Eric Steinhart  tarafından   Batı kültüründe ruh göçü 

düşüncesinin detaylı ve sistemli bir mitosta anlatılışının ilk örneği olarak  kabul 

edilen Platon ’ un  Devlet diyalogunun X.kitabında  anlattığı Er efsanesi ruhun tüm 

tarihçesini , ruh göçlerini ve dünyevi yaşamda başından geçenleri kapsar . 54  

                                                 
50 Afşar Timuçin,Düşünce Tarihi 1: Gerçekçi Düşüncenin Kaynakları,4.baskı,İstanbul,Bulut 
Yayın,2002,s.228-229  
51 Eflatun , Phaidros , 249 c – d  ; Eflatun, Phaidon , 83 d – e  
52Eflatun, Timaios , 42 c 
53Prof.Eric Steinhart,Reincarnation , http :// www. Wpunj .edu / cohss / philosophy /courses/ 
livedead / REINCARN .HTM 
54W.K.C.Guthrie, The Greek Philosophers fromThales to Aristotle,2.published Newyork , Harper 
& Brothers ,1960,p.97/www. 
.edu/cohss/philosophy/courses/livedead/REINCARN.HTM 
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Er efsanesi öte dünyayı görüp tekrar bu dünyaya dönen bir ruhun anlattıkları 

üzerine kurulmuştur . Kendisine öte dünyayı ve sonrasında ruh göçü sürecini izleme 

olanağı verilen Pamphylia ’ dan gelme Armeios oğlu Er öte dünyada olanları 

anlatırken  hayatını sefahat içinde geçirenlerin ,  yaşamı boyunca kötülük yapmış 

olanların sonunun yer altında senelerce acı çekmek olduğunu ve hayatını iyilik ve 

doğrulukla geçirmiş olanlarında  ödüllendirildiklerini , zevk ü sefa içinde olduklarını 

söyler .   

 
 
“ . . . İşlenen suçların, aldatılan insanların sayısı kaç  olursa olsun kötüler 
bütün yaptıklarını teker teker ve on kat ödüyorlarmış . Cezaların her biri 
yüzyıl sürüyormuş , yani bir insan ömrü orada on katına çıkıyormuş . Bir 
çok  insanın kanına girenler , devletleri ,  orduları aldatıp köleliğe 
düşürenler , herhangi bir felakete yol açanlar , her suç için on kat ağır ceza 
çekiyorlarmış .İnsanlara iyilik etmiş , doğruluktan ayrılmamış olanların 
gördükleri karşılık da  aynı ölçülerle artıyor , güzelleşiyormuş . ” 55 
 

 

 

Dünyada sürdükleri hayat yüzünden cezalandırılan veya mükafatlandırılan 

ruhlar belirli bir zaman geçtikten sonra tekrar dünyaya gönderilmek üzere bir araya 

getirilirler . Bu noktada ruh göçü sürecinin dinamiği detaylıca anlatılır ; Platon ’un 

diğer diyaloglarında da değinmiş olduğu ruh göçü ve ruhun ölümsüzlüğü düşünceleri 

çerçevesinde  bireyin iyiyi veya kötüyü ve  daha sonra yaşayacağı hayatı seçme 

konusunda özgür bırakıldığı işlenir .  

 

“ Er efsanesindeki doktrin yaşarken kendini kontrol edebilme , erdem gibi 
vasıfların ne büyük önem taşıdığını göstermeye çalışır . Sonunda ise 
okuyucuya kendi yaşamından sorumlu olduğunu hatırlatır .  Kişi hayatında 
güç durumlarla karşılaşabilir . Eğer bunların üstesinden gelebiliyorsa 
kendini gerçekleştirme yolunda adımlar atmış olacaktır ve sonuç olarak  bu 
kendi başarısı , kendi seçimidir . ”  56 
 
 

                                                 
55Platon,Devlet,615 b-c 
56Mark Bancroft,Plato’s Cosmology&The Mystical Experience, http :/ /www .enspirepress .com/ 
writings_ on_ consciousness /plato_ mystical_ experience/ plato_mystical_experience.htm 
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Platon Er efsanesinde kişinin kendi özgür iradesi ile yaptığı seçimi şöyle 

anlatır :  

 

“ Yeniden ölümlü bir hayata doğacaksınız ! Bir kader perisi seçmeyecek 
sizi , siz kendiniz seçeceksiniz . Herkes kendine düşen sırayla Kader ’in 
kendini bağlayacağı hayatı seçecek . İyiliğe gelince , onun sahibi yoktur ; 
kim iyiliğe ne kadar verirse , o kadar iyilikten payı olur . Herkes seçtiği 
hayattan kendi sorumludur ; Tanrı karışmaz buna . ”  57   
 
 
Daha sonrasında ise ,  Er efsanesine göre , özgür iradeleriyle seçimlerini  

yapıp , dünyadaki hayatlarına  hangi kimlikte  döneceklerine  karar veren ruhlar zorlu 

bir yolculuğa çıkarlar .  Bu yolculuk kısa olmasına rağmen kavurucu bir sıcak altında 

olduğu için  susarlar ve önlerine çıkan Lethe ırmağının suyundan içmek zorunda 

kalırlar . Kimi ruh bu ırmaktan çok su içer , kimi ruh ise daha azıyla yetinir . Lethe 

ırmağının suyu unutmaya yol açtığı için de çok su içenler her şeyi unuturken , daha 

azıyla yetinenler dünyaya döndüklerinde bildiklerinin  bir kısmını hatırlarlar . 58 

 

 

Mircae Eliade Platon ’ un Er efsanesinde anlatılan  Lethe ırmağının Antik 

Yunan mitosunda daha önceleri de kullanılan bir motif olduğuna değinir ve Lethe 

ırmağı ile hayat arasındaki  ilişkiyi şöyle değerlendirir :  

 
 
“  ‘ Akılda tutma ve Unutma ’ nın  mitolojisi , ruh göçüyle ilgili bir 
öğretinin oluşması sırasında eskatolojiye ilişkin bir anlamla zenginleşerek 
değişikliğe uğramıştır . Bundan böyle en eski geçmişi öğrenmek önemli 
değildir , ama asıl önemli olan  daha önceki kişisel yaşamlar , varoluşlar 
dizisini öğrenmektir . Lethe ’ nin görevi tersine dönmüştür : Onun suları 
artık , dünyadaki yaşamı unutturmak  amacıyla bedenden ayrılan ruhu  
karşılamaz . Tersine   Lethe gökyüzü aleminin anısını ,   yeniden dirilmek 
üzere yeryüzüne dönen ruhtan silip atar . Artık Unutma ölümü değil de , 
yaşama dönüşü simgeler . Lethe pınarından içme tedbirsizliğini göstermiş 
olan ruh yeniden dirilir ve oluş çevriminin içine yeniden fırlatılır .” 59 

 
 

                                                 
57 Platon,Devlet,617 e 
58 a . e . ,621 a-b 
59 M.Eliade,Mitlerin Özellikleri,s.158 
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M.Eliade ’ nin de belirttiği üzere    Lethe  ırmağı motifi  Antik Yunan mitosu 

ve kültüne aittir .Bu da göstermektedir ki “ Platon geleneksel olarak tanımlanabilecek 

materyali kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktan çekinmez . ” 60 ∗ 

 

3 . PLATON ’ DA RUHUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ VE 

 HATIRLAMA    TEORİSİ   ARASINDAKİ İLİŞKİ 
  

Platon ’ un ruha bakışı tüm felsefesini şekillendiren önemli bir noktadır . 

Ruhun ölümsüzlüğü düşüncesinden yola çıkarak  Hatırlama Teorisini kuran Platon 

ruh ile bilgi teorisini birbirine bağlamış , böylece  mistik külte ve Pythagorasçı-

Orphik din öğretisine epistemolojik ve diyalektik bir bakış açısı getirmiştir .  Platon ’ 

da Anamnesis ve  bilgi teorisini anlamak Platon ’ un ruh görüşünün , ruhun 

ölümsüzlüğü ile ruh göçü  düşüncelerinin anlaşılırlığını da  kolaylaştıracaktır . 

  
 
 
 
“ Hatırlama Teorisi   ruhun daha önceden var olduğuna delalettir.  . . 
Ruhun ölümsüzlüğü ile  Hatırlama teorisinin   birbiriyle ilişkili olması gibi  
idealar öğretisi  de hatırlama teorisi ile bağlantılıdır . ” 61 

 
 

B.A.G.Fuller  Platon ’ un  ruh düşüncesi ve ruh göçü düşüncesi ile bağlantılı 

bilgi teorisinde bilgi ile neyi kast ettiğini şöyle açıklar :  

 
“ Bilgi duyular  yoluyla kazandığımız    deneyimlerin  ,  ruhun bir        
başka bölümü ile edindiğimiz kategorilere göre (  örneğin varlık – var 
olmayan , birlik- çokluk , aynı - farklı  gibi  )   formüle edilmesi , 
ilişkilendirilmesidir.” 62 

 
   

                                                 
60 W.K.C.Guthrie,The Greek Philosophers,p.97 
∗ W.K.C.Guthrie’nin  kastettiği Anamnesis öğretisi için Platon ’ un Lethe ırmağı motifini 
kullanmasıdır .  
61 The Dialogues of Plato, translated into English with Anal. and Intro. by B.Jowett,vol.1,p.387 
62 B.A.G.Fuller,A History of Philosophy,p.156 
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Fuller ’ in verdiği tanımdan da anlaşılacağı üzere , Platon ’ un  Hatırlama 

Teorisinde sözü edilen bilgi günlük dilde kullandığımız  anlamda bir bilgi değildir ,   

‘  idealar dünyasındaki cisimleşmemiş ruhun deneyimlerinin toplamıdır .’ 63 

 

 

a  .  HATIRLAMA TEORİSİ 
 

İlk dönem diyaloglarından Menon ’da  Anamsesis ve bilgi  teorisinin 

temellerini atan  Platon öğrenme sürecini irdeler ve bilginin ruhta bulunduğunu  ; 

öğrenmenin bu bilgiyi ortaya çıkarabilmek olduğunu söyler .  

 
“ İnsanken ve insan olmadan önce doğru sanılar bulunduğuna  , bu sanılar 
doğru  sorularla canlanarak bilgi haline geldiğine göre  , onun bunları 
ruhunda her zaman taşımış olması gerekmez mi ? . . . Öyleyse varlıkların 
gerçekliği her zaman ruhumuzda bulunduğuna göre , ruhumuzun da ölmez 
olması gerekir . ”  64 

 
  
 Hatırlama teorisine göre ruh ölümsüzdür ve yaşama bir çok kez gelir . 

Yaşama gelişleri ve bedenden kopuk olarak var olduğu dönemlerde gördüğü şeyleri 

hatırlaması ise öğrenme sürecini açıklar . Ruhun bedene bürünmediği öte dünyada 

gördükleri idealar dünyasıdır . “ Platon ’ a göre öğrenmek , sonuç olarak anımsamak 

anlamına gelir . Yeryüzündeki iki varoluş arasında , ruh ideaları seyre dalar : Arı ve 

yetkin nitelikte olan bilgiyi paylaşır . ” 65 

 Dolayısıyla idealar öğretisi ile ruh birbirine sıkı sıkıya bağlıdır . “ İdealar 

teorisi  beraberinde ruhun ölümsüzlüğü ve kutsallığı üzerine doktrinleri getirir . ” 66  

İlk dönem diyaloglarında  hatırlama teorisinin temellerini atmış olan Platon 

orta dönem diyaloglarında teoriyi geliştirir . “ Orta dönem ait diğer diyaloglar gibi 

Phaidon ’ dada bilgi teorisinin ölümsüz ruh , akıl ile kopmaz bağlarla birbirine bağlı 

olduğunu görmekteyiz  . ” 67  Platon ’ a göre idealar ve ruh kutsal , aşkın bir dünyaya 

aittirler . 

                                                 
63 W.T.Stace,A Critical History of Greek Philosophy,p .212 
64The Dialogues of Plato,Menon, trans.into English with Anal. and Intro. by B.Jowett,vol.1,86 a - b 
65 M.Eliade,Mitlerin Özellikleri,s.160 
66 F.M.Cornford,From Religion to Philosophy,p.243 
67 F.M.Cornford,,Principium Sapiente,p.62 
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“ Biz dünyaya gelmeden önce , hem bu özler için , ruhlarımız için aynı bir 
var olma zorunluluğu yok mudur ? Birincilerin var olmaması ikincilerin var 
olmamasını gerektirmez mi ? . . . Biz dünyaya gelmeden önce ruhumuzun 
söylediğimiz özler gibi var olduğu çok güzel anlaşılıyor . ”  68 
 
 
Bu kutsal öte dünya  oluş dünyasından farklıdır . Platon ’ a göre oluş 

dünyasına ait her şey  duyularla algılanır , oysaki  ruh ideaların bilgisini duyular 

yoluyla edinemez  . İdealar ‘ değişmeyen , her zaman aynı kalan ve akıl ile 

kavranılırlar . ’ 69 dır .    Ruh veya akıl , ruh göçü ile bedene bürünmeden önceki 

kutsal var oluşunda  ideaları bilir ; görünen dünyada idealardan pay almış  veya 

onları kopya eden şeyleri duyuları vasıtasıyla algılayan insan , hatırlar . Fakat duyu 

sadece görünen dünyaya ait idealardan pay almış , ideaları kopya etmiş şeyler için   

geçerlidir . İdeaların kendisi duyular yoluyla algılanamaz .  

 

“ . . . İdea denilen şeyi anlamak lazımdır . Bu ruhumuzun vaktiyle bir 
tanrının ardı sıra gittiği , şimdiki varlığımızda gerçeklik sıfatını verdiğimiz 
şeylere yukarıdan baktığı gerçekten gerçek olana doğru başını uzattığı 
zaman görmüş olduklarını anımsamasından ibarettir . ” 70 
 
 
 
C . PLATON ’ DA   TANRI – KOZMOS İLİŞKİSİ  

  
  

Antik Yunan dininin getirisi olan dünyanın yaratılmadığı ama düzenlendiği 

ve oluşturulduğu inancı  Platon ’ un  felsefesinde de devam eder . 71 Bu bakımdan 

Platon ’ da tanrı ile  kozmos arasındaki  ilişki  yaratan – yaratılan ilişkisi 

çerçevesinde düşünülemez .  

 Platon ’ a  göre dünya yoktan var edilmemiş , yaratılmamıştır . Dolayısıyla 

her şeyi yoktan var eden , yaratıcı , kadir- i mutlak bir tanrıdan da bahsedilemez .   

                                                 
68 Eflatun ,Phaidon,76e-77a 
69 Eflatun,Timaios,29 b 
70 Eflatun,Phaidros,249c 
71  W.K.C.Guthrie,Some Greek Views on the Origions of Life and the Early State of Man,p.102 
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 Platon ’ un demiurgosu  tıpkı bir zanaatkar gibi bir materyal üzerinden  

çalışır , onun işi düzensiz olana düzen vermek , yaratmadığı materyali tanzim 

etmektir .  72   Demiurgos  kozmosu yaratmadığı gibi kozmosu  yaparken de    

modele , materyale ve bu değişkenlere müteakip zorunluluk nedenine                        

(  İng : Necessity ve Errant Cause )  bağlıdır . 73 

 Yapıcının kendisi örnek değildir ama örnek yaratıcıdan ayrılamaz .74 

Demiurgos  kozmosu düzene sokarken sonsuz modeli örnek almıştır . Bunu 

kozmosa ve kozmosun işleyişine bakarak anlamak mümkündür . “  Çünkü tam 

olmayan bir şeye benzeyen herhangi bir şey hiçbir zaman güzel olamaz  .  ”  75   

Kozmos iyi ve güzel olduğu için model alınan da iyi , sonsuz , ezeli ve ebedi 

demektir .   “ Bu evren güzelse , onu yapan iyi ise gözlerini ilksiz örnekten 

ayırmamış olduğuna şüphe yoktur . ”  76 

 Bir örnek alınan , bir örnek olan olması  ise  oluş dünyası ve varlık dünyası 

ayrımını getirir . Değişmeyen ve sonsuz varlıkların dünyası idealar dünyasıdır . Oluş 

dünyası ise değişen ,  var olup  yok olan , bozulan  ; idealarla kıyaslanınca  gerçek 

varlığa sahip olmayanların dünyasıdır . Bu dünyaya ait şeyler duyular vasıtasıyla 

algılanır .  “ . . . bu düşünce bize ancak görme veya dokunma duyusundan veya başka 

bir duyumdan gelmiş ve gelebilir ; çünkü benim için bütün duyular birdir . ” 77 

 Duyular görünen dünyadaki şeylere dair nasıl bir yapıda ;  hangi renkte , 

kokuda  vb . oldukları hakkında bilgi verirler  fakat bu verdikleri bilgileri 

anlamlandıramazlar . 78 Dolayısıyla değişen bir görüntüden ibaret olan oluş 

dünyasına dair  kesin bir hakikat bildirmek ne kadar imkansızsa duyuların da 

hakikati vereceği düşüncesi o kadar imkansızdır . 79 

 “ Nesnelerin durumu böyle olduğuna göre , her şeyde bir ideanın 

bulunduğunu kabul etmeli ve onu araştırmalıyız . ”  80 

                                                 
72 F.M.Cornford , Plato’ s Cosmology, p . 166 
73 W.K.C.Guthrie,A History of Greek Philosophy,vol.5,p.253 
74 The Dialogues of Plato ,vol.3 , trans. into English with Analyses and Introd. by B.Jowett,p.670 
75 Eflatun ,Timaios,30 c  
76 a . e . , 29 a 
77 Eflatun, Phaidon,75 a 
78 B.A.G.Fuller,A History of Philosophy,p.149-150 
79 J.Burnet,Greek Philosophy,p.277 
80 Eflatun , Philebos, 16 d 
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 Görünen dünyaya ait şeyler ancak model alınarak yapıldıkları idealar  

sayesinde anlam kazanırlar .  Bu yüzden idealar bilgisi  oluş dünyasına ait bilgiden 

daha önemli ve değerlidir .  “ Gerçekten renksiz , şekilsiz , dokunmak istesen varlığı 

ile yokluğu belirsiz gerçek ancak ruhu idare edenin , aklın görebileceği gerçek ; asıl 

bilginin yurdu olan gerçek   , işte o bölgede bu vardır . ”  81 

Yalnız akıl , ruh  ideaları bilebilir ;  duyular ideaların bilinmesine  vasıta 

olamazlar . 

 
 
“  Varlıkların en büyüğü ,en güzeli cisimsiz varlıkları bize ancak akıl açıkça 
gösterebilir . Başka hiçbir şey göstermez . Söylediklerimizin hepsi de bu 
varlık üzerinedir . ” 82 

  

 

Akıl ile kavranılan , üstün varlık olan idealar kozmosun oluşumunda model 

alınmalarına rağmen tek başlarına güç üretemedikleri  için hareket nedeni olarak 

rasyonel ruha ihtiyaç vardır . 83Timaios  diyalogunda bu hareket nedeni demiurgos  
84   iken  Yasalar  85  ve  Phaidros  86 da ruh , Devlet Adamı ’ n da ise tanrı  87olarak 

adlandırılır .  

 Sonuç olarak , kendi başlarına görünen dünyadaki şeylerde tezahür edemeyen 

idealar  Platon ’ un değişik diyaloglarında farklı adlarla anılan tanrı yardımıyla 

kozmosun oluşumunda rol oynarlar . Lakin kozmosun oluşumunda tanrı modelin 

dışında materyale de bağlıdır .W.T.Stace A Critical History of Greek Philosophy   

( T: Antik Yunan Felsefesinin Eleştirisel Tarihi)  kitabında materyalin doğası ile 

ilgili olarak şunları söyler :  

 

 

“ Materyal nereden kaynaklanmaktadır ? Eğer Platon ’ un felsefesinde 
idealar tek gerçeklik iseler materyalin de var olma nedeni idealar   
olmalıdır . Başka bir deyişle  materyalin de bir ideası olmalıdır .  Fakat 

                                                 
81 Eflatun,Phaidros,247 d 
82 Eflatun ,Devlet Adamı,286 a 
83 W.T.Stace,A Critical History of Greek Philosophy,p.237-238 
84 Eflatun,Timaios,29 e – 30 a 
85 Eflatun,Yasalar 2,894 b  
86 Eflatun,Phaidros,245 a 
87 Eflatun,Devlet Adamı,269 d 
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Platon ’ un  sisteminde   materyal ideadan bağımsız bir faktör olarak 
belirmektedir . Dolayısıyla  kendinden başka bir şeyden kaynaklanmayan 
materyalin kendisi töz durumundadır . Ama Platon kendisi böyle bir 
çıkarımı kabul etmez ve materyale mutlak var-olmayan yakıştırmasını 
yapar . Kaynağını ideadan veya başka bir şeyden almayan materyal mutlak 
var-olmayan , mutlak varlıktır . İdea ve materyal birbirlerinden bağımsız , 
tek birincil gerçeklikler olarak var oldukları için de bu durum  Platon’un 
felsefesini baştan bir düalizme götürecektir . ” 88 
 

  

W.T.Stace ’ in de belirttiği üzere , ideaya bağlı olmayan ; kendisinin 

yaratmadığı , hazır bulduğu  materyalden kozmosu yapan tanrı kozmosa mümkün 

olduğu kadar mükemmele yakın bir düzen vermek istemesine rağmen materyalin 

doğası demiurgosun  kozmosa verdiği düzenin mükemmel olmasını engeller .Oysa 

ki  tanrı iyidir ve her şeyin  mümkün olduğu kadar kendisine benzemesini , iyi  

olmasını  ister . 89  Ama gerek yukarıda değinmiş olduğumuz üzere materyalin doğası 

gerekse zorunluluk ∗ onu engeller .     

Dolayısıyla mükemmel olamaması  yapıcının mükemmelliğini 

esirgemesinden değil zorunluluktan ileri gelmektedir  . Timaios  diyalogunda 

evrenin doğuşunda aklın zorunluluğa baskın çıktığını ve bu nedenden evrenin iyiye 

yöneldiğini söyleyen Platon , evrenin oluşumunda bir zorunluluk faktörü olduğunu 

da kabul etmektedir .  

 “ . . . bu evren daha başlangıçtan itibaren akla boyun eğen zorunlulukla , akıl 

üzerine kuruldu . ”  90 

  

Platon ’ a  göre zorunluluk nedeni veya materyalin doğası evrendeki 

düzensizliği açıklar durumdadır . Bu nedenden ötürü Platon ne orta dönem 

diyaloglarında  ne de son dönem diyaloglarında iyi tanrının karşısında  güç 

bakımından ona denk kötü bir tanrıdan veya kötü bir ruhtan bahsetmez . “ Platon 

kötünün varlığını mümkün olduğu kadar iyinin yolundan uzak tutar . ” 91 

  

                                                 
88 W.T.Stace,A Critical History of Greek Philosophy,p.238-239 
89 F.M.Cornford,Plato’s Cosmology,p . 34 
∗ Zorunluluk nedeni akla karşı düzensiz bir güç , değişim veya  hareket olarak nitelendirilebilir 
90 Eflatun,Timaios, 48 a 
91 The Dialogues of Plato, vol .3., trans. into English with Analys.and Introd. by B.Jowett, p.671 
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Yasalar  diyalogunda  evrenin işleyişinden sorumlu  en az iki ruh olması  92 

gerektiğinden bahseden Platon ’ a göre kötü hiçbir zaman iyiye baskın çıkamayacağı 

için kozmosun düzeni garanti altındadır . Zaman zaman , tanrı  evrenin düzeninden 

elini çektiği durumlarda  dünyaya hakim olan kargaşa ve kaos ise  tanrının düzene 

tekrar el koymasıyla iyiye yönelecektir . 93   

  

Netice olarak , Platon ’ da tanrı - kozmos  ilişkisi hakkında söylenebilecek 

son şey ; tanrı ister ruh ister   iyi ideası , isterse demiurgos olarak kabul edilsin  

özünde iyidir . İyi olduğu içinde , bütün zorunluluklara karşın ,   kozmosa mümkün 

olduğu kadar iyi bir  düzen vermiştir . 

 
 

D . PLATON   ’ DA  TANRI – İNSAN İLİŞKİSİNİN  

ÖZELLİKLERİ 

 
 

Platon ’ un din anlayışının farklılığı onun tanrı – insan arasında olduğunu 

düşündüğü ilişkide de kendini gösterir .  

Michael Morgan   Plato and Greek Religion ( T: Platon ve Yunan Dini)  adlı 

yazısında ,  Platon ’ un dönemin din anlayışına  karşı iki farklı tavır  sergilediğinden 

bahseder .      M.Morgan ’ a  göre  Platon  bir yandan   dönemin dini geleneklerine  

saygılı , seremonilerin ve dini festivallerin öneminden bahsederken bir yandan da 

mistik kültü ve ruhun selamete ermesini hedefler . Fakat Platon ’ da rituellerin ve 

ruhun selameti için gerekli görülen kendinden geçmelerin yerini epistemolojik ve 

metafiziksel yaklaşım almıştır .  94 

  

Bu bakımdan Platon ’ un tanrı – insan ilişkisini yorumlayışı da  iki yönlüdür  

denebilir . Bir yanda Olympialı tanrıların     dininin    yani       geleneksel politeist 

antropomorphik  din anlayışının getirisi olan , ibadet edilen   tanrı ile ibadet eden 

                                                 
92 Eflatun,Yasalar,896 e 
93 Eflatun,Devlet Adamı,273 c 
94 Michael Morgan , Plato and Greek Religion , The Cambridge Companion To Plato , p . 231 



108

 

insan arasındaki belirgin ayrım diğer yanda ise Orphik- Pythagorasçı dinin 

etkisindeki tanrı – insan ilişkisi söz konusudur .  

Platon geleneksel politeist antropomorphik din anlayışının etkisinde insan ile 

tanrının konumlarını birbirinden ayırmış ;  insanın tanrılara karşı ödevlerini kesin 

olarak belirlemiş , insanlara nasıl görevler düştüğünü ve yerine getirilmesi gereken 

dini törenlerin önemini anlatmıştır .  

 
“  İyi   insan için kurban kesmek ,  her zaman dua etmek  , adak ve her türlü 
tapınma ile tanrılara yakın olmak mutlu bir yaşam için en güzel ,  en iyi 
yoldur . Kötü  insan için   ise   bunların    tersidir   .   ”  95 
 

 

Platon’ a göre insanoğlu yaşayan varlıklar arasında tanrılara saygısını 

gösteren tek varlıktır . Bunun nedenini ise Protogoras diyalogunda anlattığı  mitosun 

içinde şöyle dile getirir : “ İnsanlar tanrı nimetlerinden pay aldıkları için , hayvanlar 

arasında tanrılara saygı gösteren yalnız onlar oldu , tanrılar adına kurban yerleri , 

heykeller diktiler . . . ”  96 

Öte yandan Platon ’ un tanrı görüşünün idealar doktriniyle  ve ruh göçü 

fikirleriyle birbirine sıkı sıkıya bağlı olması onun tanrı – insan ilişkisine bakışını da 

etkiler . Bilgili olmak ile dinli olmanın birbirinin içine geçtiği , tanrıya karşı ödevin 

en başta bilgelik olduğu düşüncesi Platon ’ un geleneksel din anlayışına olduğu kadar 

Orphik – Pytahagorasçı din öğretisine de yakın olduğunu gösterir . 97 Bu bağlamda 

W.K.C.Guthrie  Platon ’ un felsefesinde insan için ulaşılacak nihai hedefin tanrı ile 

birlik olmak  olduğunu söyler , insan kendi gelişimini  tamamlamayı başardığı zaman 

tanrı ile birleşecektir . İnsanın doğasında olan iyiye yönelim tanrıya yaklaşmasını 

sağlayacaktır . 98  

 İnsanın tanrıya yakınlaşması ise onun lehinedir çünkü tanrılar insanın 

bilemediği  bir çok şeyi  bildikleri için insandan farklıdırlar ve insanın  her şeyi bilen 

tanrılardan öğreneceği çok şey vardır .  “ Tanrılar her şeyi bilir , duyar ve işitirler ve 

                                                 
95 Platon , Yasalar I – XII ,Çev:C.Şentuna,S.Babür,İstanbul,Kabalcı Yayınevi,1989, 716 c  
96 Eflatun , Protogoras,çev.Prof.N.Şazi Kösemihal,İstanbul,M.E.B.Yayınları,1997322 b  
97 Michael Morgan , “Plato and Greek Religion” , The Cambridge Companion To Plato , p . 231 
98 W.K.C.Guthrie, Some Greek Views on the Origions of Life and the Early State of Man,p.108 
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duyular yada bilimler tarafından kavranan hiçbir şey onların dikkatinden kaçmaz .” 99 

Dolayısıyla duyular dünyasına ve duyular üstü dünyaya ait olanları daha iyi 

kavrayabilmek için insanın yapması gereken doğru yolu izleyerek tanrıların 

mertebesine ulaşmaya çalışmaktır .   

  
“ Tanrısal ruhlar duyu dünyasıyla ilgili olarak doğru ve sağlam inanca – 
yani tanıtlanmış olan inanca , çünkü inanç akla dayanmadıkça sağlam 
değildir – sahip olurlar . Bir kez daha duyu dünyasına atıfta bulunarak , 
Platon hiçbir insanın varlığının çok olanı bir olanda birleştiremediği ve yine 
bir olanı çok olana ayrıştıramadığı yerde Tanrının bunu yapmak için 
yeterince bilge ve güçlü olduğu savında bulunur . . . İnsanlar tanrılara 
benzer olsaydılar , onlar da çok olanı bir olanda birleştirebilecek ve bir 
olanı  çok olana ayrıştırabileceklerdi . . .” 100 
 

 

Dolayısıyla Platon’ un geleneksek din anlayışı ile mistik kültü harmanlayıp 

ortaya koyduğu teolojisinde ,  tanrı – insan ilişkisi söz konusu olduğunda  öne çıkan 

değerler şöyle sıralanabilir :  

  

 Erdemlilik , doğruluk , bilgelik , iyilik , dinlilik , ölçülük  .   

 

Bu değerler göstermektedir ki  :  

 
 “ Platon ’ da ahlaki yaşam oldukça önemlidir , neredeyse yaşamın amacı 
gibidir , hemen hemen tüm dizgenin son durağı görünümündedir . Ahlakın 
temelinde erdem kavramı vardır , insanı mutluluğa götürecek tek  güç 
erdemin gücüdür . Erdemde  bilgelikte anlatımını bulur yada bilgelikle 
belirgindir . Buna göre bilgelik yada felsefe insanı mutluluğa götüren bir 
araştırma alanı olur . ”101 
 

Tanrı   bilge  , doğru , iyi , aynı zamanda da erdemli olan insanları sever .       

“  Doğru    insan ,  uslu insan hem tanrılar tarafından hem insanlar    tarafından        

sevilir . ”  102  Erdeme sahip olmayan kimselerin işleri ise her zaman kötülükle 

                                                 
99 Platon,Yasalar 2,901 d 
100Raphael Demos, “Formlar ve Şeyler”, İdealar Kuramı : Platon’un Felsefesi Üzerine 
Araştırmalar,Derleyen Dr.Ahmet Cevizci,2.bs,Ankara,Gündoğan Yayınları,1999,s.117  
101 A.Timuçin,Düşünce Tarihi 1,s.238 
102 Eflatun , Gorgias ,Çev.Reyan Erben,İstanbul,M.E.B.Yayınları,1997,508 d  
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sonuçlanacaktır . “ Hayatta  göreceğiniz iş ne  olursa olsun , erdem olmayınca ,  elde 

edeceğiniz  her şeyin  , yapacağınız her şeyin sonunda utanç ve kötülük vardır . ”   103   

 

Platon ilk dönem diyaloglarından Protogoras ’ da  herkesin edinmesi 

gereken  erdemin  ne olduğunun üzerinde durur ve erdemin ;  bilgelik  (bilim) ,    

ölçü  , cesurluk , doğruluk , dinlilik  denen beş değere verilmiş tek bir isim olup 

olmadığını irdeler .  

 
 
“ . . . Bilgelik , ölçü , cesurluk , doğruluk , dindarlık denen bu beş şey bir 
tek şeye  verilen     başka başka adlar mıdır ? . . . Bunlar bir tek şeyin adları 
değil midir , bu adlar başka başka şeylerin  karşılıkları oldukları gibi her 
biri de  erdemin ayrı bir bölümüdür . . . ”  104  
 

 

Platon ’ un birçok diyalogunda değindiği üzere  erdemli olmak bilge   

olmaktır  . 105 Bilge olmak ise doğru ve  iyi  olmayı beraberinde getirir  .                      

 

“ . . . Bilgelik  güzel bir şeydir .  . . Bilge insanlar hem bilgedirler hem de 
iyidirler . . . Bilgelik sadece güzel bir şey değil iyi bir şey de . . . ”  106  
  

 

Platon için  doğruluğa ve başarıya ulaşmak , erdemli olmak ‘ bilgi ’ yi 

edinmekle mümkündür. Neticede Platon ’ da ‘ doğru yaşamak , iyi davranmak eğitim 

sayesinde mümkündür . ’  107 

 
“ . . . doğruluğu ve muvaffakiyeti veren bilgidir , o halde , öyle görünüyor 
ki her insan bütün vasıtalara başvurarak kabil olduğu kadar bilgili olmak 
yoluna girmelidir , değil mi? ” 108 

 

 

 

                                                 
103 Eflatun, Meneksenos ,Çev.İrfan Şahinbaş,İstanbul,M.E.B.Yayınları,1997,246 d  
104 a . e . , 349 b  
105 H.O.Taylor,Prophets,Philosophers and Poets of the Ancient World,p.166 
106 Eflatun , Kharmides , Çev.Prof.N.Şazi Kösemihal,İstanbul, M.E.B.Yayınları,1998,160 e  
107 A.E.Taylor,Plato:The Man and His Work,p . 278 
108 Eflatun, Euthydemos ,Çev.Halil Vehbi Eralp,İstanbul,M.E.B.Yayınları,1997, 282 a  
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Bilgiyi edinen   doğruluğa erer . Platon bu yolla doğru kişinin aynı zamanda 

akıllı ve iyi olduğunu da belirtmiş olur  . “ Bilgili olan akıllıdır . Akıllı olan iyidir . 

Böylece doğrunun akıllı , değerli , eğrinin de bilgisiz  ve kötü olduğu ortaya çıkar . 

Doğru adam tanrıların da dostudur  .”  109   

 

 

“  . . . bütün iyilikleri de , bütün kötülükleri de nasıl geldikleri , gelecekleri  
yahut gelmiş oldukları ile birlikte iyice bilen bir adamda erdemin  bütünü 
vardır demez misin ? Tanrılarla da , insanlarla da olan işlerinde nelerden 
korkulup nelerden korkulmayacağını daima ayırt edebilen  , kendisinde  
böyle bir vergi bulunan insanda , iyilikleri nasıl kullanacağını bildiği için  
onlara erebilen insanda bilgelik mi yoktur ? Adalet mi yoktur ? Din mi 
yoktur ?   ”  110 
 

 

Platon ’ un diyaloglarından yaptığımız alıntılar doğrultusunda ortaya çıkan 

tablo, akla sahip olmanın insana bir ayrıcalık sağladığını; onu erdemli ve iyi kıldığını 

bize göstermektedir.  

                                                 
109 Platon , Devlet , 350 b . e , 352 b  
110 Eflatun, Lakhes ,Çev.Prof.N.Şazi Kösemihal,Ankara,M.E.B.Yayınları,1997,199 d  
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     SONUÇ 
  

 İnsanoğlunun kontrol edemediği insan biçimli tanrıların   ve tanrılaştırılmış 

çeşitli doğa güçlerinin birlikte bir tanrılar panoraması oluşturduğu Olympialı 

tanrıların dini ve mistik öğeler taşıyan Pythagorasçı - Orphik din anlayışı  Platon ’ 

un yetiştiği Antik Yunan dünyasında geçerli ve popüler olan din anlayışları  idi .   

 Platon felsefesinde önemli bir yeri olan tanrı görüşünü şekillendirirken içinde 

yetişmiş olduğu Olympialı tanrıların dini ile mistik Pythagorasçı - Orphik din 

öğretilerinden etkilenmiştir . Bu bakımdan  Antik Yunan medeniyetinin  doğal bir 

uzantısı olan Platon felsefesinde teoloji karma bir yapı gösterir .  Karma bir yapıda  

olmasına rağmen Platon ’un teoloji anlayışı kendi içinde ve Platon ’ un diğer 

düşünceleri ile tutarlıdır . Çünkü  “ Platon ortaya koyduğu  tanrı görüşünün ve din 

anlayışının felsefesiyle uyumlu olmasına gayret etmiştir . ” 1   A.E.Taylor  Platon ’ 

un felsefesi ile teolojisi arasındaki bu uyuma ve Platon ’ un teoloji anlayışının son 

dönem diyaloglarındaki gelişimine bakarak  Platon ’ un teolojisi için ‘felsefi teoloji’ 
∗ nitelendirmesi yapmaktadır . 2 

 A.E.Taylor  tarafından felsefi teoloji olarak nitelendirilen Platon ’ un 

teolojisi, kendi içinde tutarlı  ve Platon ’ un diğer görüşleriyle bağlantılıysa da Platon 

felsefesinde tanrı kimdir sorusu, yanıtlanması  en güç suallerden biri olarak baki 

kalır.  

 Kimi zaman demiurgos, kimi zaman yapıcı,  kimi zaman da tanrıların tanrısı 

olarak karşımıza çıkan tanrıyla Platon ’un neyi veya kimi kast ettiği açıkça ortada 

değildir . “Platon’ un sisteminde tanrıyı tanımlamak ve anlatmak çok güçtür . ” 3 

Platon ’ un tanrı sorununa yaklaşımındaki bu değişkenlik ve muğlaklık onun 

tanrı görüşünü anlamlandırma sürecinde bizi farklı yorumlamalara götürmektedir .  

                                                 
1 I.M.Crombie, An Examination Of Plato’s Doctrines : Plato on Man and Society,p.369  
∗ Felsefi veya doğal teoloji filozofların hakikat  olarak kabul ettiklerinin bir parçası olan tanrı 
görüşüne dayalı teoloji anlayışı demektir .   
2 A.E.Taylor , Plato : The Man and His Work , Newyork , The Dial Press  Inc , 1927 , p . 490 
3 The Dialogues of Plato,translated by B.Jowett , Vol.3,p.668-669 

 

 
 



 
113

Platon ’ un  tanrısı ile ilgili olarak yapılabilecek  bu farklı yorumlamalardan 

biri Platon ’ un tanrısı ile iyi ideası arasındaki ilişkinin analizi sonucu  ortaya 

çıkmaktadır .  

 Paul Friedlander  “ Platon için bilginin en yüksek objesi olan idea 

kavramlarla tanımlanamaz  . ”  4diyor . Biz P.Friedlander ’ in Platon ’ un idea görüşü 

ile ilgili yaptığı bu yorumu Platon ’ un tanrı görüşünü de içine alacak şekilde 

genişletmek istiyoruz . Çünkü Platon felsefesinde ne idea, ne de tanrı açıkça tasvir 

edilmiştir . Her ikisi ile de ilgili olarak, hangi sıfatlara sahip oldukları ve ne 

olmadıkları anlatılmış fakat tam olarak ne oldukları açıklığa kavuşturulmamıştır . Bu 

durumda, Platon sonrası felsefeci ve filozofların bir kısmı bu iki bilinmeyenli 

denklemden  eşitlik çıkarmışlar , Platon ’ un tanrısının iyi ideası olduğu yorumunu 

yapmışlardır . İyi ideası ile tanrının benzer vasıflara sahip olmaları ve Platon ’ un 

Devlet diyalogunda iyi ideası ile ilgili yaptığı saptamaların tanrı görüşü ile paralellik 

taşıması Platon ’ un tanrısının iyi ideası  olduğunu düşündüren nedenlerdendir . 

Fakat özellikle Platon ’ un  son dönem diyalogları göz önüne alınırsa Platon ’ un 

tanrısı ile iyi ideası arasında önemli bir fark vardır : “  idea   Parmenides   ’ in 

Varlık ’ı gibi değişmezken , tanrı  ruh gibi  yaşayan ve aktiftir . ” 5 Platon ’ un 

tanrısının iyi ideası olamayacağını  düşünen Platon yorumcusu Paul Elmer More ise 

The Religion of Plato isimli kitabında  olaya bir başka bakış açısı  getirmektedir .  

 

“ Platon ’ un tanrısı değişmez  ama değişmezliğin kendisi değildir . Tanrı 
aynı zamanda iyi ve doğrudur ama iyilik veya doğruluk değildir . . . Platon 
Devlet diyalogunda tanrı ile iyi ideası arasında bir ilişki olduğunu kabul 
etmekte fakat bunu açıklamamaktadır . Timaios isimli diyalogunda ise 
yapıcının – yani tanrının – iyi olduğunu fakat iyiliğin kendisi olmadığını 
belirtmektedir . ” 6 

 
 

Sonuç olarak  Platon ’un  orta dönem diyaloglarında  öngördüğü  tanrı – idea  

ilişkisi ile  son dönem diyaloglarındaki   tanrı -idea  ilişkisi  arasında farklılıklar 

vardır . Bu açıdan ,  Platon ’ un tüm dönemlerine ait diyalogları düşünülecek olursa, 

                                                 
4 Paul Friedlander,Plato 1 : An Inroduction,translated by Hans Meyerhoff, Princeton,Princeton 
University Press,1969,p.19 
5 W.C.Greene,Moira,p.286 
6 Paul Elmer More, The Religion of Plato,Princeton,Princeton University Press,1921,p.120 
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Platon ’ un tanrısının iyi ideası olmadığı sonucuna varılabilir .  Bu durumda  ise ya  

tanrının iyi ideasından üstün olduğunu yada iyi ideasının tanrıdan üstün olduğunu 

kabul etmemiz gerekir . Bir diğer şık ise Platon ’ un tanrısı ile iyi ideasının ayrı ama 

aynı derecede hakikatler olarak var olmaları durumudur. Fakat her üç kabul de Platon 

’ un felsefesiyle çelişir . Şöyle ki : Eğer tanrının iyi ideasından üstün olduğu kabul 

edilecek olursa bu durum var olmak için kendinden başka bir şeye ihtiyaç duymayan 

iyi ideasının sıfatına uymayacaktır . Diğer yandan iyi ideasının tanrıdan üstün olması 

ise tanrının ‘ her şeyin yapıcısı olma vasfı ’ ile  çelişecektir . Tanrı  ile iyi ideasının 

ayrı ama aynı  derecede hakikat olması ise  Platon ’ un birincil gerçekliğe iki ayrı 

varlık atfetmesi anlamına gelecek  ; biricik ve birincil gerçekliğin ikiye bölünmesi ise 

Platon ’ un sistemini baştan düalizme götürecektir .  

 
 Platon ’ un tanrısı ile ilgili olarak öne sürülen bir başka sav ise, tanrının ruh 

olduğu düşüncesidir . Bir grup filozofun Platon ’un orta dönem diyaloglarını baz 

alarak  Platon ’ un tanrısının  iyi ideası  olduğunu söylemesi gibi bir başka grup da 

son dönem diyaloglarından – özellikle Yasalar -  yola çıkarak Platon ’ un tanrısının 

ruh olduğunu öne sürer . Fakat Platon ’ un tanrısı iyi ideası olmadığı gibi, ruh da 

değildir . W.C.Greene Platon ’ un tanrısının neden  ruh olamayacağını Moira  isimli 

kitabında şöyle açıklıyor :  

 

“ Eğer tanrı her şeyden bağımsız ve her şeyden öncelikli , aynı zamanda iyi 
ve rasyonel olanın nedeni ise  tanrı  ruh değildir . Çünkü ruh genesis ’e  
sahiptir ve  ruhu  ya nous yada demiurgos  yaratmıştır . Bu durumda 
demiurgos ruhtan üstündür . . . Ayrıca ruh nötrdür ;  yani hem iyi hem kötü 
şeylere kadirdir .  Hem iyi hem kötü olabilmek  ise mutlak iyi olan tanrının 
vasfı değildir .” 7 
 
 

Sonuç olarak Platon ’ un tek tek eserlerinden yola çıkılarak yapılabilecek 

değerlendirmelerde Platon ’ un tanrısı farklı kimlikler altında karşımıza çıkar . 

İdealar öğretisinin baskın olduğu orta dönem diyaloglarında Platon ’ un tanrısı iyi 

ideası olarak nitelendirilebilirken , idealar öğretisinin yerini hareketin nedeni olarak 

ruha bıraktığı son dönem diyaloglarında tanrı ruh olarak karşımıza çıkar . 

                                                 
7 W.C.Greene,Moira,p291 
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Bize göre,  idea ve ruh öğretisinden  ayrı düşünemeyeceğimiz Platon ’ un 

tanrısının  bu ikisiyle olan   ilişkisinden  ötürü idea veya ruh olarak nitelendirilmesi 

Platon ’ un çizdiği tanrı portresinin sadece görünen iki yüzüdür . Gerçekte ise Platon 

kendisi için  tanrının ne olduğunu veya kim olduğunu açıklamamış ; tanımlanamayan 

ama varlığı bilinen  tanrının vasıflarını , yetkilerini , görevlerini açıklayarak  birey ve 

toplum için tanrıya inanmanın ne kadar önemli  olduğunu anlatmak istemiştir .  

 Platon ’ un, varlığından şüphe etmediği ve insanları inanmaya teşvik ettiği bu  

tanrı iyidir .  Evrene düzen vermesinin  altında yatan neden de  iyi olmasıdır  .  Bu iyi  

tanrı  , bencil ve intikamcı bir yapıda olmadığı için olan her şeyin  kendisi kadar iyi 

olmasını ister .  

 Platon ’ un  demiurgos  , yapıcı , baba , koruyucu olarak da adlandırdığı  

tanrı son dönem diyaloglarından Timaios ’ da elinde var olanla yapabileceğinin en 

iyisini yapan , sonsuz hakikatleri model alarak  kozmosu  yapandır . Kendisinin 

yaratmadığı , hazır bulduğu  materyalden kozmosu yapan bu  tanrı kozmosa mümkün 

olduğu kadar mükemmele yakın bir düzen vermek istemesine rağmen materyalin 

doğası ve zorunluluk faktörü demiurgosun  kozmosa verdiği düzenin mükemmel 

olmasını engeller .  

Dolayısıyla Platon ’ un tanrısı  kadir-i mutlak , her şeye gücü yeten , yaratıcı 

vasfı olan  bir tanrı  değildir . O daha çok bir zanaatkar gibi bir materyal üzerinden  

çalışır , onun işi düzensiz olana düzen vermek , yaratmadığı materyali tanzim 

etmektir . Demiurgos  kozmosu yaratmadığı gibi kozmosu  yaparken de    modele , 

materyale ve bu değişkenlere müteakip zorunluluk nedenine  (  İng : Necessity ve 

Errant Cause )  bağlıdır .  
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