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ÖZ 

Platon’un ruh anlayışını içeren bu çalışmada Platon’un ruh hakkındaki 

görüşleri, Platon felsefesinde ruh kavramının yeri ve ruh kavramının çözmeye 

yöneldiği sorunlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada Platon’un kendi 

metinlerinin yanı sıra gereken yerlerde adı geçen diğer filozofların eserleri de 

incelenmiş ve döneme ışık tutan diğer yardımcı kaynaklardan da yararlanılmıştır.  

Pelin Gülsoy 
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ABSTRACT 

In this study including Plato’s soul comprehension, Plato’s opinions about 

soul, the place of the term soul in Plato’s philosophy and the problems that soul 

comprehension is trying to solve have been tried to introduce. 

In this study, besides Plato’s own works other studies of philosophers have 

been analyzed and have been benefitted from the other sources contributory which 

provide insights into that period. 

Pelin Gülsoy 
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ÖNSÖZ 

           Bu tez çalışmasında amaç Platon’un ruh anlayışını ve  ruh anlayışının 

çözmeye yöneldiği sorunları ortaya koymaktır.Çalışma Platon’un ruh anlayışını 

inceleyen bir çalışma yapılması isteği ve gerekliliği sonucunda ortaya çıkmıştır. 

          Çalışmanın ilk bölümünde Platon tanıtılarak felsefesiyle ilgili genel 

bilgiler verilmiş, ruh kavramının tanımına ve ruh kavramının tarihsel gelişimine ışık 

tutulmaya çalışılmıştır. 

       İkinci bölümde ise ruh kavramının Platon tarafından nasıl anlaşıldığı ve 

ruhun hangi bölümlerden oluştuğu konusunda bilgi verilmiştir. 

         Üçüncü bölümde ise ruh kavramının çözmeye yöneldiği sorunlar 3 

başlık altında toplanarak sunulmuştur. 

          Çalışma boyunca Platon’un ana eserleri üzerinde çalışmalar yapılmış 

bunların yanısıra diğer filozofların orijinal eserlere, dönemim düşüncesini ortaya 

koyacak orijinal ve yardımcı eserlere başvurulmuştur. 

        Çalışmam sırasında tüm eğitim yaşamım boyunca olduğu gibi benden 

destek ve ilgilerini esirgemeyen aileme ve çalışmam boyunca bana her türlü yardım 

ve destekte bulunmuş, yönlendirmeleriyle çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamış çok 

değerli hocam Sayın Doç.Dr. Faruk Akyol’a teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ   

            Ruh kavramı en az insanlık kadar eski bir kavram olmakla beraber şüphesiz 

felsefenin de en eski ve köklü kavramlarından biridir. Bu sebeple çalışmamızda bu 

köklü ve önemli kavramın ilk sistem filozofu olan Platon’un düşüncesinde nasıl bir 

yere sahip olduğunu ve hangi problemlerin çözümünde kullanıldığını ortaya 

koymaya çalıştık. 

             Çalışmamızı yaparken ilk bölümde öncelikle ruh kavramını,  ruh kavramıyla 

ilgili ilk düşünceleri ve Eski Yunan felsefesinde ruhun hangi özelliklere ve anlamlara 

sahip olduğunu aydınlamaya çalıştık. 

             İkinci bölümde ise Platon’un yaşamı ve felsefesiyle ilgili bilgi verdikten 

sonra Platon düşüncesinde ruhun yapısı ve bölümleri üzerinde durarak Platon için 

ruhun ne anlama geldiği araştırılmıştır. 

             Üçüncü bölümde ise Platon felsefesinde ruh kavramının çözmeye çalıştığı 

sorunlar üç başlık altında tanıtılmaya çalışılmıştır. 
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I. BÖLÜM 

1. PLATON ÖNCESİ RUH ANLAYIŞLARI 

1.1 RUH KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ 

           Ruh kelimesi Yunanca ‘psykhe’ ve Latince ‘anima’ ile karşılanmaktadır. En 

dar anlamı ile yaşam soluğu, can, dirilik ilkesi olarak düşünülen ruh daha geniş bir 

şekilde ele alındığında tinsel etkinliğin ve çok çeşitli bilinç hallerinin merkezi; 

kişinin benliğini meydana getiren entellektüel, ahlaki ve duygusal yetilerin tümü 

olarak tanımlanabilir.1 

          Ruh konusu felsefe tarihi içerisinde çok eski dönemlerden beri varlığını 

sürdürmüş bir sorundur. Ruh’a ilişkin görüşler temel olarak tinselcilik ya da ruhçuluk 

ve materyalizm olarak iki başlık altında toplanabilir. Bu görüşlerden tinselciliğe göre 

ruh özü bakımından maddeden ayrı, madde dışı ve ölümsüz bir ilkedir. Materyalizme 

göre ise; ruh madde dışı bir varlığa sahip değildir, sadece bedenin bir takım 

fizikokimyasal ve mekanik süreçlerinin bir sonucudur. Söz konusu iki görüş 

ayrıntılarda farklılıklar göstermekle beraber genel olarak belirtilen düşünceleri 

savunurlar.2 

 

 

 

 

 
                                                 

1  Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü,4.bs, İstanbul, Paradigma,2000,s.805 
2  A.e.,806 
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1.2.RUH KAVRAMIYLA İLGİLİ İLK GÖRÜŞLER 

               Ruh konusuyla ilgili düşünceleri incelemek için evrenin doğuşu ve 

Tanrılarla ilgili ilk düşünceleri incelemek yerinde olacaktır. İlk öğretileri ortaya 

koyan kişileri Aristoteles “teologlar” olarak adlandırır. En eski düşüncelerin en 

önemli özelliklerinden biri de dünyanın meydana gelişi ile Tanrıların meydana 

gelişinin bir tutulmasıydı, doğa ile Tanrıların etki alanı henüz birbirinden ayrılmış 

değildi. İlk filozofların bu tür düşüncelerini şu şekilde açıklayabiliriz: Doğa ile gece, 

gündüz, gökyüzü, yeryüzü, dağlar, denizler, ırmaklar gibi doğa fenomenleri kişisel 

ve Tanrısal varlıklar olarak, diğer Tanrıların birleşmesinden meydana gelen ve bu 

nedenle ortak bir ilk ana babadan gelen kısmen erkek kısmen dişi varlıklar olarak 

düşünülüyordu. Fırtına, deprem gibi tabiat olaylarına da Tanrılar neden olmaktaydı.3 

                 Dönemin düşüncesini en yetkin biçimde yansıtan örnekler olarak 

Homeros’u, Hesiodos’u ve Orphik düşünceyi örnek gösterebiliriz. 

 

1.2.1 Homeros 

         M.Ö 8.yyda Smyrna’da (günümüzdeki adıyla İzmir yakınlarında) yaşadığı 

sanılmaktadır. İlyada ve Odysseia destanlarının derleyicisidir. İlyada’nın derlenişi 

M.Ö 750’de, Odysseia’nın derlenişi ise aşağı yukarı M.Ö 700 civarında 

tamamlanmıştır.4 Homeros’un düşüncesi de dönemin düşüncesiyle benzer özellikler 

gösterir. 

          Homeros’a göre “Okeanos (dur) tanrıların babası ve anası Tethys”5.Okeanos 

okyanustur ve Tethys de deniz Tanrıçasıdır. Daha sonraki Tanrılar da Okeanos ve 

                                                 

3 Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, Çev. Oğüz Özügül, 2.bs, İstanbul, Pencere 
Yayınları,2006,s.23 
4  Walther Kranz, Antik Felsefe, Çev. Suad Y. Baydur,2.bs, İstanbul, Sosyal Yayınlar,1994,s.1 
5  A.e.,s.3 
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Tethys’den meydana gelmiştir. Bu anlamda su egemen bir güçtür, her şeyin yaratıcısı 

olan Tanrılar ondan meydana gelmiştir. Baş Tanrı olan Zeus da bu soydan 

gelmektedir. 

           Homeros doğa ile ilgili fikirlerinin yanı sıra insanla ilgili düşüncelere de 

sahiptir. İnsanla ve ruhla ilgili şeylerle dünyadaki nesneler arasında bağlantılar kurar: 

 

                  “Nasılsa yaprakların soyu, öyledir insanlarınki de. 

                       Yaprakları yel yere saçar, başkalarını orman 

                       Tomurcuklanıp yaratır, gelince yeniden bahar. 

                       Böyledir insanların soyu da: biri yeşerir, öteki solar.”6 

 

          Yaprakların bazılarının solarken bazılarının yeşermesi gibi, insanların da 

kimisi ölür kimisi doğar. 

            “Daha geçici hiçbir şey beslemiyor toprak insandan”7 İnsan gelip geçicidir, 

doğar ve ölür. Homeros’da bu bağlamda doğa ve Tanrıların birbirinden ayrılmadığı 

mitolojik öğeler sıkça bulunmaktadır. İnsan yaşarken şüphesiz çeşitli zorluklar ve 

güçlüklerle karşılaşır. İnsan yaptığı hataları Tanrılara yükler fakat aslında kendi 

başına gelen kötülüklerin sorumlusu kendisidir. Kişi kendi kötü ve ölçüsüz 

davranışları yüzünden acılar çeker. Tanrısal bir düzen mevcuttur ve her şey buna 

göre hareket eder. 

         Homeros için ruh “yaşam soluğu”dur. Ayrıca ruh ölümden sonra silik bir 

şekilde yaşamaya devam eden bireyselleşmiş bir hayalettir. Bu “yaşam soluğu” 

ölmek üzere olan kahramanın ağzından uçup gider. Homeros’a göre ruh hareketle 
                                                 

6 A.e.,s.5 
7  A.e.,s.5 
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sıkı bir ilişki içerisindedir. Canlılığını koruyan, hareketli bir yapı olan beden ruhun 

uçup gitmesinden sonra cansız bir yığına dönüşür. 

         Platon Theaitetos ve Phaidon’da Homeros’un düşüncelerini eleştirir. Homeros 

Theaitetos’da ismen geçer. 

 

     “… Her şey, belki de, yer değiştirme, hareket ve birbiriyle karışma sayesinde olur ki biz buna 
yanlış olarak varlık diyoruz. Çünkü bir şey var değildir, aksine, her şey daimi oluş halindedir. 
Parmenides bir yana bırakılırsa, sırasıyla bütün bilgeler: Protagoras, Herakleitos, Empedokles ve 
şairlerden şiirin her iki alanında en harikuladeleri, komedyada Epikharmos, tragedyada Homeros bu 
hususta aynı düşüncededirler Homeros: Okeanos tanrıların yaratıcısı, Tethys de anneleri, kelimeleriyle 
her şeyin akıştan ve hareketten meydana geldiğini ifade etmiştir.”8 

 

            Platon daha sonra aynı eserinde hareketi savunan bu görüşe karşı çıkar. 

Platon’un Homerosla ilgili eleştirilerini Devlet adlı eserinde de sürdürdüğü görülür. 

            Platon’un Homeros ile ilgili eleştirilerinin kaynağı esasında onun idealar 

anlayışıyla yakından ilişkilidir. Platon’a göre gerçekten var olanlar, gerçek varlık 

idealardır. İnsanlar ise ideaların kopyalarını yapar. Ancak sanatçı bu kopyaların da 

kopyasını yapar. Yani gerçeklikten oldukça uzak benzetmeler elde eder. 

 

     “… Homeros’un sözünü ettiği en önemli, en parlak konuları, savaşı, orduların, devletlerin 
yönetilmesini, insanları eğitme, yetiştirme işlerini ele alıp ona şunları sorsak iyi olur :” Sevgili 
Homeros, değer bakımından gerçekten üç derece uzak kalmadıysan, bizim benzetmeci dediğimiz 
sadece görüntülerde kalmış işçilerden değilsen, ikinci dereceye kadar olsun yükselmişsen, kendi 
işlerinde olsun, devlet işlerinde olsun, insanları hangi kurumların daha iyi yapacağını kestirebilmişsen 
söylesene bize: Hangi devlet, düzeninde yaptığı değişikliği sana borçludur, Lakedemonia’nın küçük 
büyük daha nice devletlerin, Lykurgos’a borçlu olduğu gibi? Hangi devlet seni iyi bir kanun adamı 
sayar ve bir fayda görmüştür senden?İtalya’da Sicilya’da Kharmondas vardı,bizde Solon,sen hangi 
devlette kanunu koydun?Böyle bir devlet gösterebilir misin Homeros?”9 

                                                 

8  Platon, Theaitetos, Çev. Macit Gökberk,3.bs, İstanbul, MEB Yayınları,1997,152 d 
9  Platon,Devlet, Çev.Sabahattin Eyuboğlu , M. Ali Cimcoz, 4.bs.,İstanbul,Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları,2002 ,10,599 d- e 
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              “Peki, devletlere bir hayrı dokunmadı da, şuna buna dokundu mu acaba? Birisini adam 
etmiş mi ömründe? Ondan aldığı dersler için seven olmuş mu kendisini? Homeros’ça, bir yaşama yolu 
göstermiş mi kendinden sonrakilere? Püthagoras, örneğin, bunun için baş tacı olmuş, hala 
Püthagoras’ça denen bir yaşama yolunu tutan ve başkalarından ayrılan insanlar var “10 

 

                Püthagoras Platon düşüncesi üzerinde son derece etkili olmuş bir 

düşünürdür. Görüldüğü gibi Platon burada Püthagoras’ın getirdiği sistem ve yaşayış 

biçimini kayda değer bulurken Homeros’un bu şekilde bir felsefi çalışma 

gösteremediğini, siyasette ya da devlet işlerinde de kayda değer bir başarısının 

bulunmadığını belirtir. Esasen Platon açısından filozof ile şair arasında da böylesine 

köklü bir ayrım bulunur. Aklı ve akıl yürütmeyi kullanan filozof gerçek varlığı 

ulaşma ve onu tanıma, bilme şansına sahiptir oysaki şair sadece nesnelerden 

benzetmeler üretir ve varlığın özüne ulaşmaya dair bir çabada bulunmaz. 

 

          “… Homeros eğer adam yetiştirmesini, insanları daha iyi etmesini bilseydi, bu türlü işleri 
benzeterek değil, gerçekte bilerek şiirine koymuş olsaydı, onu seven, sayan birçok insanlar olmaz 
mıydı peşinde?”11 

 

            Görüldüğü gibi Platon açısından Homeros siyasete, devlet yaşamına ya da 

insan yetiştirmeye dair bir çabada bulunmamış, olayları ve savaşları gerçekte ne 

olduklarını bilerek değil, sadece benzetmelerle süsleyerek eserlerine almıştır. Bu 

sebeple de gerçek varlığın bilgisine değil sadece benzetmelere ulaşabilmiştir. 

 

 
                                                 

10  A.e.,10,600 b 
11 A.e.,10,600d 
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1.2.2 Hesiodos 

            M.Ö 8.yyda yaşadığı düşünülmektedir. Konuyla ilgili en önemli eseri M.Ö 

700 yılında Askra’da kaleme aldığı “Theogoni” (Tanrıdoğum) adlı eseridir. Bir diğer 

eseri de Yunan çiftçilik hayatından bahsettiği “İşler ve Günler” adlı eseridir. 

Hesiodos Tanrıların doğumlarını şu şekilde açıklamıştır: Her şeyden önce kaos 

vardır. Kaostan yeryüzü Tanrıçası olan Gaia, Eros, Erebos (Karanlık) ve Gece ortaya 

çıkmışlardır. Gece ile Erebos (karanlık)’un evlenmesinden Aither(aydınlık) ve 

Hamera(gün Tanrıçası)doğmuştur. Yeryüzü Tanrıçası Gaia ise ilk önce kendisine 

benzeyen Gök Tanrısı Uranos’u doğurmuştur. Uranos yeryüzünü yani Gaia’yı sarıp 

örtecek ve bahtiyar tanrılara güvenli bir mekan olacaktır. Ayrıca Gaia Tanrıların 

oturması için yüksek dağları yaratmıştır. Sonra Pontos’u ve Uranos ile evlenip 

Okeanos’u doğurmuştur. Tethys de yine Gaia tarafından doğurulmuştur. Ayrıca baş 

Tanrı Zeus ‘un anne ve babası olan Rheia ve Kronos’u da yine Gaia doğurmuştur. 

Doğurulan bu soydan da Tanrılar meydana gelmiştir.Gaia ve Uranos’unki gibi ana –

oğul ve Kronos ile Rheia ve sonradan Zeus ile Hera arasında görüldüğü gibi kardeş 

evlenmeleri birer motif olarak Yunan Mitolojisinde sıkça kullanılmaktaydı. 12 

                 Görüldüğü gibi Hesiodos’un Theogoni adlı eseri bu yanıyla doğa – tanrı 

ayrımının olmadığı, dünya ile Tanrıların meydana gelişinin bir tutulduğu, doğa ile 

tanrıların etki alanlarının birbirinden ayrılmadığı ilk dönem düşüncesine 

verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Yukarıda anlatılan Tanrı doğumlarını şu 

şekilde tablolaştırabiliriz. 

 

 

 

                                                 

12  Walther Kranz, Antik Felsefe, s.11-12 
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                                                       KAOS  

 

                                                           

                                                    

                   Gaia                          Eros           Erebos (Karanlık)     Gece     

Uranos(Gök) 

                Polos 

                                                                  Okeanos 

              Kronos       Rheia                                                       Aither           Hemena 

                                                       Tethys                               (Aydınlık)        (Gün) 

                                                                                                                                                                

Yunan Tanrıları(Demeter,Hera,Zeus,Hades)   Denizler,Nehirler 

           Hesiodos da evreni ve Tanrıların döneminin düşüncelerine uygun biçimde 

açıklamıştır. Yunan Tanrıları doğa kavramlarıyla özdeşleştirilmiş, Tanrılarla doğanın 

etki alanları birbirinden ayrılmamıştır. 

           Platon Homeros’u eleştirdiği Devlet adlı eserinde zaman zaman Hesiodos’u 

da eleştirmiştir. Hesiodos’u devlette ilk olarak “İşler ve Günler” adlı eserindeki 

ayrımıyla görürüz. Hesiodos bu eserinde insanlığın geçirdiği zamanları 5 döneme 

ayırarak inceler, her soya bir dönem karşılık gelmektedir. Bu soylar: Altın, gümüş, 
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tunç ve demir soylarıdır. Hesiodos bunların arasına bir de Homeros destanlarında 

sözü geçen yarı kahramanların soyunu ekler. Platon Hesiodos’un bu ayrımına 

“Devlet”in 8.kitabında aristokrasiden timokrasiye geçerken oluşan bozulmayı 

anlatırken değinir. 

        

      “.... Müziğe gereğince önem vermeyip, jimnastiği öne alacaklar. Ruhtan çok bedene önem 
verecekler. Böylece daha az bilgili, daha az kafalı bir kuşak başımıza gelecek. Onlar arasından 
çıkacak koruyucular, yöneticiler ne Hesiodos soylarını ayırt edecekler, ne de altın gümüş, demir 
soylarını. Demir gümüşe karışacak, tunç altına ve bundan öyle bir haksızlık, öyle bir densizlik, 
düzensizlik doğacak ki karışma olan her yerde insanlar birbirine girecek birbirine diş bileyecek. İşte 
budur kaynağı anlaşmazlığın, nerede olursa olsun!”13 

 

              Platon’un burada anlatmak istediği yönetilenler ve yönetileceklerin birbirine 

karışması sonucunda yöneticilerin yeterli eğitime ve bilgiye sahip olmayanlar 

arasından çıkmalarının getireceği tehlike ve sorunlardır. 

              Platon Hesiodos’un bu ayrımını kullanmakla beraber 10.kitapta Hesiodos’u 

Homerosla birlikte eleştirir. 

 

              “... Homeros ve Hesiodos, insanları daha iyi yaşatacak kimseler olsaydı, çağdaşları hiç bırakır 
mıydı bu şairleri kent kent dolaşıp şiir okumaya? Varlarını yoklarını harcayıp kendilerine bağlanmaya, 
yanlarında memleketlerinde tutmaya çalışmaz mıydı onları? Tutmasalar bile, her gittikleri yere 
gitmezler miydi arkalarından, onlardan alabileceklerini alıncaya kadar?”14 

 

 

             Hesiodos da şair olması bakımından Platon’a göre kalıcı bir öğreti ortaya 

koyamamış Homeros gibi gerçeğe yönelip ona ulaşmak yerine benzetmelerle eserler 

oluşturmayı tercih etmiştir. 
                                                 

13  Platon, Devlet,8,546 d 
14  A.e.,10,600 d 
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                 “Öyleyse diyebiliriz ki şairler, Homeros başta olmak üzere, en yüksek değerleri anlatırken 
olsun, herhangi bir şeyi uydururken olsun, birer benzetmecidirler sadece; gerçeğin kendisine 
ulaşamazlar.”15 

 

Şairler benzetmeci, gerçeğe yaklaşmayan, gerçeği araştırmayı amaçlamayan 

anlayışlarından dolayı ideal devlete de kabul edilmeyeceklerdir. 

 

1.2.3 Orphik Kozmogonialar 

               Orphik kozmogoniaların başlangıcı bir ozan olan Orpheus’a dayanır. 

Efsaneye göre Orpheus Trakyalı bir ozandır. Orpheus, Apollo’nun oğludur. 

Babasından lir çalmayı öğrenmiş ve bu sanatta ustalaşmıştır. Evlilik Tanrısı Hymen, 

onu Eurydice ile evlendirmiş, ancak bu evlilik çok kısa sürmüştür. Eurydice, kız 

kardeşleriyle kırda oynarken, çoban Aristaeus tarafından görülmüştür. Aristaeus 

Eurydice’nin güzelliğine vurulunca, onu yakalamaya kalkışmış ve kendisinden kaçan 

kızın ölümüne sebep olmuştur.16 

               Vergilius Georgica aslı eserinde bu öyküyü şöyle anlatır: 

 

“ Tanrısal bir gazaba uğramışsın sen, başka bir şey değil, 

büyük bir günahın kefaretini ödüyorsun doğrusu; 

cezelandırılmana sebep olan kişi şu zavallı Orpheus, 

                                                 

15  A.e.,10,601 a 
16 PubliusVergilius Maro, Çiftçilik Sanatı: Georgica, Çev, Çiğdem Dürüşken, İstanbul,Yapı Kredi 
Yayınları,2006,s.109 
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kaderin engellemese bu hak ettiğin çok daha az 

aslında; 

kaçırılınca karısı öfkeden deliye dönmüş adamcağız, 

kudurmuş açıkçası. 

O ölüme yazgılı kız kaçacağım derken senden, nehir boyu alelacele koşarken, 

yüksek otlar arasında görememiş kıyıları tutan şu koskoca 

yılanı. 

Akranı ağaç perileri bir ağızdan çığlık çığlığa inletmişler 

dağların doruklarını; 

gözyaşlarına boğulmuş Rhodope tepeleri, ulu Pangaea  

Dağları, 

Rhesus’un savaşkan ülkesi, Getae kavmi, Hebrus Irmağı 

ve Acte’nin kızı Orithyia. 

Orpheus oyuk liriyle avutmaya çalışmış aşk acısını, 

seni söylemiş ezgilerinde, ey tatlı eş, o ıssız kıyıda, 

tek başına, 

gün doğarken seni, gün batarken seni söylemiş. 

Taenarum’un çenelerinden geçmiş hatta Dis’in yüksek 

kapılarından. 

kara bir korkunun örttüğü kasvetli bir koruya girmiş, 

Yaklaşmış Ölüler’e ve onların dehşet saçan kralına, 

insanların dualarıyla yumuşamayan kalplere. 

Ama onun şarkısıyla aşka gelmiş gölgeler, ışıktan yoksun 

hayaller, 

Erebus’un en ücra köşelerinden yol almaya başlamışlar 
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ince ince, 

binlerce kuş gibi yaprakların arasına gizlenen, 

Akşam Yıldızı ve kış yağmuru dağlardan sürdüğünde; 

analar, babalar, yüce gönüllü kahramanların candan yoksun 

bedenleri, 

oğlanlar ve evlenmemiş kızlar, babasının gözü önünde 

odun yığınına konmuş oğullar, 

etraflarını çepeçevre sarmış Cocytus’un kara çamuru, 

çirkin sazları, 

iğrenç bir bataklık ve miskim miskin akan suları, 

dokuz kat hendekleriyle Styx kuşatmış sıkı sıkı. 

Ölüm Evi bile donup kalmış en dip uçurumlarına 

 kadar, 

büyülenmiş, kendinden geçmiş saçlarına yeşil yılanların 

dolandığı Öç tanrıçaları 

üç ağzı da açık kalmış öylece Cerberus’un, 

rüzgar dinince, duruvermiş tekerleği Ixion’un. 

geriye dönerken, bütün uğursuzluklardan  

kurtulmuştur Orpheus: 

Yeniden kazandığı Eurydice’si gün ışığında ilerliyordu 

yavaş yavaş, 

ardından yürüyordu kocasının adımlarının (Proserpina  

yasası böyle buyurmuş çünkü), 

birden bir delilik sardı aymaz aşığı, 

bağışlanabilirdi aslında, tabii bilseydi bağışlamayı 
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yeraltındaki Ölüler: 

Durdu,eyvah,tam da ışığa çıkmışken, 

tutkusuna yenik düştü, unutup Eurydice’sine bakıverdi! 

O anda boşa gitti bütün emekler, zalim tiran ile yapılan  

antlaşma bozuldu, 

üç kez çatırtı duyuldu Avernus Gölü’nden. 

‘Orpheus,’ diye bağırdı Eurydice, ‘nasıl bir delilik ki bu, 

mahvetti, ah, zavallı beni ve seni? 

ah,nasıl büyük bir delilik? Bak işte, kıskanç Kader geri, 

çağırıyor yine beni, 

uyku bastırıyor iyice kapanıp giden gözlerime. 

Elveda! Sonsuz geceye sarılıp götürülüyorum, 

güçü tükenen ellerimi uzatıyorum sana, heyhat, artık 

senin değil onlar!’ 

Bunlar döküldü ağzından, birden süzüldü Orpheus’un  

gözleri önünden , 

hafif esintilere karışan bir duman misali kaydı gitti 

uzaklara , 

bir daha hiç görmedi onu, gölgeleri nafile tutmaya çalışan 

ve çok şey söylemek isterken, söyleyecekleri söylenmeden 

kalan Orpheus’unu! 

Çünkü asla izin vermedi artık Orcus’un Kayıkçısı, 

bataklık engelini aşmasına. 

ne yapsaydı? Nerelere gitseydi, karısı ikinci kez elinden alınmıştı? 

Ağlasa, yumuşar mıydı gölgeler ?Ya seslense ,bir ilah acır 
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mıydı kendisine? 

İşte Eurydice’si gidiyordu artık Styx yelkenlisinde, ayaz 

kesmiş bedeniyle .  

Derler ki, aralıksız tam yedi ay her gün ağlamış Orpheus, 

ıssız Strymon’un suları yanında, göğe ağan bir kayalığın 

altında, 

anlatmış başına gelenleri bir bir buzlu ağaç kovuklarında, 

kaplanları sakinleştirip meşe ağaçlarını sürükleyerek  

Şarkısıyla; 

kavak ağacının gölgesinde yas tutup yitirdiği yavrularına  

ağlayan bülbül misali, 

taş kalpli bir çiftçi gözetleyip yuvasını, daha tüyü bitmeden  

kapıp götürmüştü yavrularını; 

ağlamıştı bütün gece, bir ağaç dalına tüneyip acıklı bir türkü tutturmuştu, 

hazin yakarışlarıyla inletmişti dört bir yanı. 

Hiçbir aşk, hiçbir düğün şarkısı etkilemiyordu artık onun  

ruhunu! 

Tek başına dolanıyordu kuzeyin buzullarını, karlı Tanais 

Irmağı’nı, 

Rhipaea Dağı’nın şebneminden hiç mahrum kalmayan o  

çayırları, 

yitirdiği Eurydice’sine ,Dis’in bir hayrı dokunmayan 

lütfuna. 

Ama içten içe gücenmişti Thracialı kadınlar Orpheus’un 

bu vefasına, 
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kutsal törenler düzenlediklerinde tanrılar adına, 

Bacchus’un gece ayinleri sırasında, 

Paramparça ettiler genç adamı, çevredeki tarlalara attılar parçalarını. 

O anda bile mermer beyazı boynundan koparılmış başı, 

Oegrus topraklarından akan Hebrus’un girdabına  

kapılmış, 

döne döne giderken , ‘Eurydice,’ diyordu, buz gibi soğuk 

diliyle, saf ses halinde , 

yitip gitmekte olan nefesiyle sesleniyordu, ‘ ah, zavallı 

Eurydice,’ 

Irmak boyunca kıyılar yankılanıyordu, ‘Eurydice!’”17 

 

          Ayrıca Orphik öğretide Dionysos’un da önemli bir yeri vardır.Dionysos’un 

parçalanarak öldürülmesi,Athena’nın Dionysos’un yüreğini son anda bulup 

kurtararak onu Zeus’a vermesinin ve Zeus ‘un yüreği yutmasının Orpheusçu 

rapsodlarda ilklerden çokluk oluşmasını ve sonra yüreğin Zeus tarafından yutulması 

da tekrar evrensel bir ilke haline gelmesi anlatılmaktadır.Orpheusçulukta tanrılar 

kişisel özelliklerden yoksundurlar ve soyut kavramlara yaklaşmaktadırlar.18 

Bunu özellikle aşağıdaki metinde de görebiliriz. 

 

              “Zeus vardı önce ve Zeus’tur yıldırımların sahibi 

                   Zeus’tur her şeyin başlangıcı, ortası ve de yaratıcısı. 

                                                 

17  A.e.,4,455-525 
18  Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, s.25 
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                   Zeus’tur yeryüzü ile yıldızlarla kaplı gökyüzünün nedeni. 

                   Zeus insan kılığındaydı, ölümsüz Nymphe’ler için de Zeus vardı. 

                   Zeus’tur her şeyin üstünde; Zeus hüküm sürer alevler içinde , 

                   Denizin derinliklerinde, güneş ışınlarında ve ay ışığında. 

                   Zeus’tur her şeyin efendisi ve hakimi, yıldırımların sahibi. 

                   Gizler içinde her şeyi; sonra çıkarır anmaya değer bir etki yaratarak, 

                   Kutsal bağrından tekrar çekici ışığa doğru onları”19 

 

           Orpheusçu yazarlarda mitsel düşünme tarzından ayrılmaya, bunun haricinde 

bir Tanrı bilgisi ortaya koymaya yönelik bir çaba görülür ancak bu çabanın başarılı 

olduğu söylenemez. Mitsel düşünme tarzından kurtulamamışlardır. Orpheusçu 

öğretinin önemli isimleri olarak karşımıza çıkan Akusilaos ve Püthagoras’ın 

öğretmeni olan Syroslu Pherekydes de bu şekilde çabalar göstermişlerdir. 

Akusilaos’un Tanrıdoğumu Hesiodosçu çerçevede hareket etmiştir yer yer zayıf 

rasyonel düşüncelere rastlanmaktadır.20 

             Pherekydes teologlar arasında eserlerini ilk defa dizeler halinde değil de 

düzyazıyla kaleme alandır. Aristoteles Pherekydes’den ve onun gibi düşünen 

Tanrıbilimcilerden şu şekilde bahseder : “Ortalama bir yol tutturmuş olan ve her şeyi 

mit biçiminde ifade etmeyen eski tanrıbilimcilerden Pherekydes ile diğer birkaçı, ilk 

yaratıcıyı en üstün iyi diye tahmin ediyorlar.”21 

Yine Pherekydes’le ilgili diğer aktarılanlara göre Pherekydes Zas 

(Zeus),Kronos(zaman)ve Kton’un ölümsüz olduklarını söylemektedir. Zas(Zeus), 

                                                 

19  A.e.,s.25-26 
 
20  A.e.,s.26 
21  A.e.,s.38 
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Kton’a yeryüzünü armağan eder ve Kton “yeryüzü” adını alır.22Ruh görüşü hakkında 

aktarılanlara göre de ruhların ölümsüz olduklarını ve göç ettiklerini ilk öne süre 

Pherekydes’tir.23 

Ruh konusyla ilgili görüşlerden bahsederken Orpheusçu görüşün Hesiodos’tan ayılan 

çok önemli bir yönüne dikkat çekmek gerekecektir. Orpheus,Musaios gibi ozanlarca 

kaleme alınmış rapsodlar bir tanrı vahyi gibi görülen sarsılmaz bir öğretiyi 

savunmaktaydı.24 

Bu öğretiye dinsel dogmalar gibi inanılması isteniyordu. Bu nedenle Orpheusçuluk 

bir tür yaşama tarzını da içinde barındırıyordu. Bu yoldaki insanlar Orpheusçuluğun 

ön gördüğü ruh göçü inancı sebebiyle hiçbir canlının canına kıymıyor yani ruh sahibi 

yaratıkları öldürmüyor, et yemiyorlardı. O dönemde uygulanan kanlı kurban törenleri 

Orpheusçulukta kesinlikle yasaktı ve dolayısıyla Orpheusçuluk dönemin dini 

uygulamalarından kesin olarak ayrılmaktaydı. Ayrıca bu yolu seçenler kesinlikle 

intihar edemezlerdi.25 

          Orpheusçu ruh öğretisi yalnız Püthagoras’ı ve Empedokles’i değil ayrıca 

Platon’un düşüncelerini de oldukça derinden etkilemiştir. Örneğin intiharın 

yasaklanması, ruhların ölümsüzlüğü ve ruh göçü düşünceleri başlıca Phaidon isimli 

eserinde olmakla birlikte Platon’un ruh anlayışının sarsılmaz temelleri ve 

düşünceleridir. Platon her ne kadar ruh beden karşıtlığını yumuşatarak sunmaya 

çalışsa da yine Phaidon’da ve zaman zaman diğer eserlerinde de rastladığımız gibi 

ruh ve bedenin birbirine karşıt hatta düşman sayılabilecek konumları Orphik ruh 

inancının önemli bir özelliğidir. 

             Beden ve ruhun birbirlerine düşman oldukları duygusu, ruhun tanrısal bir 

doğaya sahip olduğu ve içine düştüğü bedenin kendisi için bir hapishane olduğu 
                                                 

22  A.e.,s.39 
23  A.e.,s.41 
24  A.e.,s.25 
25 A.e.,s.27 
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inancı Dionysos kültlerinde kazanılan deneyimler sonucu gelişmiştir. Bu duygudan 

hareketle daha ilk dönemlerde Orpheusçu bir çilecilik akımı gelişmiştir amacı da 

ruhu daha yeryüzündeyken bedenin bağlarından ve genel olarak duyular dünyasından 

kurtarmaktır.26 Bu düşünce de Platon’un bilgi anlayışını derinden etkilemiştir. 

           Bu bilgilerle beraber Platon’un Oprheusçuluktan aldığı etkileri alan ve 

konularına göre tekrar toparlarsak Orpheusçuluğun Platon üzerindeki etkileri intihar 

konusundaki görüşlerinde, ruh göçü ve ruhun ölümsüzlüğü gibi konular ele alınarak 

ruh anlayışında ve bilgi anlayışında kuvvetli şekilde kendisini göstermektedir. Şimdi 

Platon’un eserlerini inceleyip bu etkileri örneklendirerek incelememizi genişletelim. 

         Platon Phaidon adlı eserinin hemen başlarında intiharı reddeder. Bu reddedişte 

Orpheusçuluğun derin etkilerini görmek mümkündür. 

 

  “… Mistik dinlerde bu konuyla ilgili olarak şöyle denir: biz insanlar yaşarken bir tür hapishanedeyiz; 
kendimizi özgür bırakmamalı ya da bu hapishaneden kaçmamalıyız. Bu, anlaşılması güç, fakat önemli 
bir inanç gibi geliyor bana. Fakat bir açıdan bunun doğru olduğundan eminim; tanrılar bizlerin 
yöneticisi ve biz, onların kölesiyiz.”27 

 

  Bu noktada daha önce de belirttiğimiz gibi dünyanın ya da bedenin bir tür 

hapishane olduğu görüşüne ve ruhla beden arasındaki zıtlığa Orpheusçulukta sıkça 

rastlanır. Platon insanların Tanrılar karşısındaki konumunu dönemin toplumundaki 

efendi-köle ilişkisine benzetir. Bundan hareketle de intihara karşı çıkar. 

  “Öyleyse, Tanrı belli bir zorunluluk gönderinceye kadar insanın kendini öldürmemesi gerektiğini 
söylemek usa çok da aykırı bir şey değildir.”28 

 

                                                 

26 A.e.,s.27 
27Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen, Çev. Canan Eyi, İstanbul, Gün 
Yayıncılık,2001,62 b 
28  A.e.,62 c.  
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         Ruh ve beden arasındaki ayrılığa hem ahlaki hem de bilgi açısından değinilir. 

Ruh değişmez bir yapıya sahiptir beden ise değişir ve bozulur. Böylece Platon iki 

farklı varlık alanı belirler. 

        “Öyleyse, şimdi biri görülebilir, öteki görülmez olan iki tür varoluş olduğunu kabul edelim.” 29 

          Görüldüğü gibi beden görülebilir alana aittir ruh ise görülemez alana aittir. 

Ruh Tanrısal alana aittir beden ise ölümlü yanımıza işaret eder. Platon bilgiyi seven 

insanlardan yani filozoflardan bahsederken de ruh ve beden arasındaki zıtlığa 

değinir. Bu kısımda Orpheusçu öğretinin etkileri çok açık bir biçimde 

gözükmektedir. 

 

           “Bilgiyi seven insanlar, ruhları felsefe tarafından yakalanır yakalanmaz, gerçekte bedenlerinin 
birer kölesi olduklarını, varlıkları tıpkı bir hapishanenin demir parmaklıkları arasından görür gibi 
gördüklerini ve cahilliğin içinde yüzdüklerini fark ederler. Bedenlerinin en büyük tutsaklık olduğunu 
ve öyle ki tutsak bedenlerinin kendi tutsaklıklarını doğurduğunu öğretir felsefe onlara!”30 

 

         İnsanlar varlıkları beden sebebiyle doğru bir şekilde kavrayamazlar beden 

insanlar için bir tür hapishanedir. Beden ve ruh arasında bir tür mücadele bulunur, 

beden ruhu kendine benzetmeye maddileştirmeye çalışır. 

 

          “Her acı ya da haz tıpkı bir çivi gibi ruhu bedene çakar ve bedenin üstüne tutturarak onu 
cisimleştirmiş olur ve ruh bundan sonra bedenin gerçek olarak gördüğü şeyleri gerçek olarak kabul 
etmeye başlar. Onunla aynı hazları ve acıları paylaştığı için, onun alışkanlıklarını ve biçimini 
benimsemeye zorlanır.”31 

 

                                                 

29  A.e.,s.79 b 
30  A.e.,82 e- 83 b 
31  A.e.,83 d 
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          Ancak bedenin tüm çabasına rağmen ruhun ve bedenin görevleri Platon 
açısından bir anlamda belirlenmiştir: “Ruh ve beden bir arada olmasına rağmen, doğa 
bedenin ruha hizmet etmesini ve onun nesnesi olmasını isterken ruhu da kural 
koymaya ve emretmeye yöneltmiştir.”32 

            

          Ruh ve beden bir arada olsalar da beden her ne kadar ruhu kendine benzetmeye 

çalışsa da Platon açısından ruh ve bedenin konumları belirlenmiştir. Ruh emir 

verecek beden ise ruhun emirlerini yerine getirecektir. 

           Bedene hükmeden ruh yapı olarak bedenden oldukça farklıdır. Ölümle birlikte 

bedenden ayrılacak olan ruh beden gibi bozulup dağılmayacak ölümden sonra da 

varlığını sürdürecektir 

          Platon’a göre her şey karşıtıyla var olur. Eğer insan yaşamından sonra ölüm 

geliyorsa ölümden de yaşam meydana gelebilir. Böylece ruhların yeniden yaşama 

gelebilmeleri için bedenden ayrıldıktan sonra da yaşıyor olmaları gerekmektedir. Her 

ne kadar her şey karşıtıyla var olsa da varlık ya da kavramlar zıtlarını kabul etmezler. 

Örneğin birbirine karşıt olarak tek ve çift sayılar vardır ancak sözgelimi 3 sayısı çift 

olmayı 6 sayısı ise tek olmayı kabul etmez. Aynen bunun gibi doğası gereği ölümsüz 

olan ruh da ölümü kabul etmeyecektir. Platon düşüncesinin Orpheusuluktan ruh 

konusunda aldığı etkilerin bir diğeri de ruh göçü inancıdır. Platon açısından ruh göçü 

ruhun ölümsüzlüğünün bir tür kanıtıdır. Platon’a göre hayat döngüsü düz bir çizgi 

şeklinde ilerlemez aksine yaşam ölüm ve yeniden hayata geliş şeklinde dairesel bir 

ilerleyişe sahiptir.  Platon’un Orpheusçuluktan aldığı etkiler ve ruh anlayışı onun 

bilgi anlayışını da şekillendirir. Orpheusçuluktaki ruh – beden ikiliği bilgi 

anlayışında da kendini gösterir.  

 

                                                 

32  A.e.,80 a 
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                 “Ruh işitme görme acıya da herhangi bir haz olmaksızın onlar tarafından rahatsız 

edilmediği taktirde en iyi uslamlamaya kavuşacaktır bedeni olabildiğine kendi haline bırakarak kendi 

yalnızlığına çekilen ruh gerçekten var olana ulaşmayı başaracaktır.”33    

 

                Var olanlara bilgeliğe ulaşmak isteyenler bedeni arayışlarının dışında 

bırakmalıdır. Olgulara ruh ile yönelmek gerekir 

      

          “ Dikkatini eksiksiz olarak yoğunlaştıran yer yüzündeki her şeye olanaklı olduğu ölçüde sadece 
düşünce ile yaklaşan akıl yürütürken görme ve diğer duyularına baş vurmaksızın ilerleyen ve 
araştırmalarında salt düşünceyi kullanan kendini olabildiğine gözlerden kulaklardan ve hatta bütün 
bedeninden uzaklaştıran aksini yaptığı durumda da yani bedenin eşliğine izin verdiği taktirde gerçeğe 
ulaşmada başarılı olmayacağını duyumsayan biri olmayacak mıdır?”34 

 

               “Gerçeğe ulaşmak istiyorsak ne olursa olsun bedenin tutsaklığından kurtulmalı ve olguları 
sadece ruhun gözüyle görmeliyiz.”35 

 

  Tüm bu görüşleriyle Platon ruhu hem davranışların ve ahlaki eylemlerin hem de 

bilginin kaynağı olarak görür. Bu düşünceler bize Orpheusçuluğun Platon felsefesi 

üzerindeki derin etkilerini göstermesi bakımından önemli bir yere sahiptir. 

 

1.3 ESKİ YUNAN FELSEFESİNDE RUH ANLAYIŞLARI 

 

1.3.1 Thales 

                                                 

33  A.e.,65 c 
34  A.e.,66 a 
35  A.e.,66 e 
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M.Ö 624-546 yılları arasında yaşadığı sanılmaktadır. Miletosludur. Babası Eksamyas 

annesi ise soylu bir aileden gelen Kleobuline idi.36Özellikle astronomiyle ilgili 

önemli çalışmaları bulunmaktadır. Güneş tutulmasını hesaplamasının yanı sıra 

Küçük Ayı’nın bulucusu olduğu söylenir.37Astronomi bilgisi sayesinde zeytin 

işinden gelir elde ettiği de hakkında ulaşan bir başka bilgidir.38Atina’nın ünlü bilgesi 

Solon ile Mısır’da bulunduğu ve bölgede geometri ve astronomi ile ilgili incelemeler 

yaptığı kesindir.39 

              Thales her şeyi meydana getiren ana maddenin su olduğunu öne sürmüştür. 

Bununla beraber her şeyin Tanrılarla dolu olduğunu belirtmesi de özellikle ruh 

konusu açısından önemlidir. Thales’in ruhun ölümsüz olduğunu ilk söyleyen kişi 

olduğuna dair söylentiler de mevcuttur.40 

                Pherekydes’e yazdığı mektubundan hareketle onun Tanrısal şeyleri 

inceleme isteğinde olduğunu söyleyebiliriz41 zaten daha önce de belirttiğimiz gibi her 

şeyin Tanrılarla dolu olduğunu söylemiştir. Ruhun ölümsüzlüğünü dile getiren ilk 

kişi olduğuna dair söylentiler de ruh kavramının felsefede çok eski bir geçmişe sahip 

olduğunun bir kanıtıdır. 

 

1.3.2 Anaksimandros 

             M.Ö 611-546 yılları arasında yaşadığı sanılmaktadır.42Eseri düz yazı olarak 

kaleme alınmış ilk Grekçe eserdir.43Düz yazıya geçiş bir tür zihniyet değişikliğine 

                                                 

36 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Çev. Candan Şentuna,3.bs, 
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları,2007,1,22 
37  A.e.,1,23 
38  Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, s.51 
39  A.e.,s.51 
40  Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri,1,24 
41  A.e.,1,43 
42 Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, s.55 
43 A.e.,s.55 
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işaret eder. Bu tarz değişikliğiyle beraber mitolojik düşünceden bilimsel düşünceye 

geçildiği görülür.44Dönemin en önemli bilimsel sorularından biri tüm hareketler 

içinde sabit kalan, değişmeyen ve her şeyi var eden özün yani “arkhe”nin ne olduğu 

problemiydi. Anaksimandros’a göre arkhe sonsuz ve sınırsız bir öz olan 

Apeiron’dur.Apeiron öncesiz ve sonrasızdır,yok olmaz.Her şey ebedi hareketle zıtlar 

halinde Apeiron’dan ayrılmıştır. 

               Anaksimandros’a göre insan ruhu havaya benzer bir özellik göstermektedir. 

Ancak Platon’a göre ruh maddi bir öğe değildir. İnsan ruhunun yapısı soyuttur ancak 

Platon ruhu havadan ibaret görmez. Aksine Platon açısından ruh 3 bölüme ayrılmış 

bir yapıya sahiptir. Yani ruh bir çok işlevi bir arada bulunduran bir yapıdır. 

                Anaksimandros yazım şeklinin değişimiyle birlikte bir tür zihniyet 

değişikliğine de işaret eder. Böylece mitolojik düşüncelerden bilimsel araştırmalara 

geçilmektedir. Anaksimandros bu zihniyet değişikliğini göstermesi bakımından 

önem arz eder ve yine ruhun doğasını açıklamaya çalışması da önemli bir adım 

olarak değerlendirilebilir. 

 

1.3.3 Anaksimenes 

Anaksimenes ününün zirvesine M.Ö 546’da ulaşıp M.Ö 525 yılında ölmüştür. 

Anaksimandros’ın izleyicisi ve öğrencisidir.45Anaksimenes de arkhe problemiyle 

uğraşmıştır. Ancak ona göre arkhe Anaksimandros’un öne sürdüğü belirsiz bir 

sonsuzluk değil, hava gibi belirli bir tözdür. Anaksimenes’e göre her şeyin temelinde 

hava bulunur, ruh da havaya benzer. Her şey nasıl havadan meydana geliyorsa, her 

şey dağılıp yine hava olacaktır. 

                                                 

44 A.e.,s.55 
45 A.e.,s.65 
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           Platon ise özellikle ruhun ölümden sonra havaya karışacağı iddialarına karşı 

çıkar. Ona göre ruh için ölümden sonra bir yaşam vardır. Ruh ölümden sonra sadece 

bedenden ayrılmış olacak ancak kendi varlığını sürdürecektir. 

             Platon özellikle Phaidon’da ruhla ilgili bilgiler verirken ruhun havaya 

karışmayacağını ölümden sonra varlığını sürdüreceğini ifade eder. Ruh ölüm ile 

sadece bedenden ayrılır ancak beden olmadan da varlığını sürdürebilecek bir niteliğe 

sahiptir. Beden ise ruhla ayrılmasından sonra bozulur ve yok olur ancak bozuluş ve 

yok oluş ruh açısından geçerli değildir. Ruh, ölümden sonra da yeni bir bedene sahip 

olmadan önce de varlığını sürdürecektir. 

 

1.3.4 Püthagoras Ve Püthagorasçılar 

             Püthagoras’ın olgunluk dönemi M.Ö 540-537 yıllarına 

rastlar.46Orpheusçulukla ilgili kısımda bahsettiğimiz Syroslu Pherekydes’in 

öğrencisidir Sokrates gibi o da geriye hiçbir eser bırakmamıştır. Bu durum kendisiyle 

ilgili kaynakları oldukça sınırlı bir hale getirmektedir. Aslen Samoslu olmasına 

rağmen tiran Polykrates’in baskıları sonucu 40 lı yaşlardayken ülkesini terk etmiş ve 

İtalya’nın güneyindeki Grek kenti Kroton’da kendine yeni bir yurt bulmuştur.47 

             Her ne kadar Püthagoras’ın herhangi bir eser bırakmaması nedeniyle öğretisi 

sözle aktarılan bir niteliğe sahip de olsa düşünceleri içinde 3 nokta kesin bir şekilde 

ortaya çıkar. 

              İlk nokta Orpheusçularda da bulunan ruh göçü öğretisidir.48Püthagoras’a 

göre ruh ölmez. Hatta Püthagoras bu yeniden doğuş çemberini de şu şekilde anlatır: 

Püthagoras’a göre vücut yok olunca her defasında meydana gelen bir canlı varlığa 
                                                 

46  A.e.,73 
47  Walther Kranz, Antik Felsefe, s.44 
48  A.e.,s.41 



25 

 

geçer, topraktaki, denizdeki, havadaki varlıkları dolaştıktan sonra yeniden o zaman 

doğan bir insanın vücuduna girer ve bu dolaşım 3000 yıl sürer. Püthagoras’ın bu 

görüşünü savunmasıyla ilgili anlatılan öyküler de vardır. Bir gün Püthagoras dövülen 

bir köpeği görür ve onu dövenlere şöyle der : “Yeter, hayvana vurma artık! Uluyup 

inlediğini duyunca tanıdım hemen, eski bir dostun ruhu var onda.”49 Yine 

Püthagoras’a atfedilen bir söze göre kendisi öğrencilerine : “Bir gün gelecek ben 

elimdeki bu değnekle yine karşınızda ders vereceğim.”50 demiştir. 

             Püthagoras düşüncesinin ikinci önemli noktası karşıtlıkları dünyanın kurucu 

ilkesi olarak görmesidir. Bu ikinci düşüncede Zerdüştlüğün etkileri açıkça 

görülmektedir.51Tekçi yapıdan düalist yapıya bir geçiş bulunmaktadır. Aristoteles 

Püthagorasçılara göre çift çift 10 temel bulunduğunu söyler. Bunlar: sınırlı ile 

sınırsız, tek ile çift bir ile çok, sağ ile sol, dişi ile erkek, duran ile hareket eden, doğru 

ile eğri, ışık (aydınlık) ile karanlık, iyi ile kötü kare ile dikdörtgen (rasyonel ile 

irrasyonel).52Püthagorasçılık matematiğe ve musikiye son derece önem vermiş bir 

düşüncedir. Belirtilen bu zıtlıklar arasında harmonia (uyum) ile köprü kurulur. 

Musikideki harmonia da tamamen sayıya dayalıdır. Püthagorasçılar telli çalgılardaki 

tellerin uzunlk ve kalınlıklarının seslere olan etkisi üzerinde çalışmalar yapmışlardır. 

Püthagoras sayının dünyanın asıl şekil ilkesi olduğunu düşünmüştür. Dünya belli 

oranlarla meydana gelmiştir, bir harmoni vardır. Püthagorasçılar matematik ve 

musikinin yanı sıra astronomi ile de ilgilenmişlerdir. 

             Püthagoras’ın üçüncü önemli noktası ise yaşayış ve giriş için birtakım 

kuralları zorunlu tutan, sadece felsefi görüşü değil aynı zamanda bir yaşam tarzını da 

içinde barındıran tarikatı andıran bir ekol kurmuş olmasıdır.53Bu ekol belirtildiği gibi 

felsefenin yanı sıra matematik, musiki, astronomi ve tıp öğretimin de yapıldığı bir 

                                                 

49   Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, s.75 
50   Walther Kranz, Antik Felsefe, s.43 
51  A.e.,s.41 
52  A.e.,s.44 
53 A.e.,s.42 
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kültür merkeziydi. Bu topluluğa katılanlar (Orpheusçulukta da olduğu gibi) et 

yemezler, kanlı kurban törenlerine katılmazlar, ahlaki olarak örnek bir yaşam 

sürmeyi amaçlarlardı. 

 

             Platon düşüncesini incelediğimizde onun özellikle 2 özellikten yani ruh göçü 

ve her şeyin zıtlarıyla var olduğunu savunan görüşten oldukça etkilendiğini görürüz. 

Hatta Platon Püthagorasçılığın bu iki görüşünü bir anlamda birleştirir. Her şeyin 

karşıtıyla var olması bizi reenkarnasyona götürür. 

   “… var olan her şeyin bu şekilde yaratıldığına; yani karşıtların karşıtlardan yaratıldığı olgusunu 

yeterince doğruladık, değil mi ?” 54 

 

        Platon açısından her şeyin karşıtıyla var olduğu tezi bizi yeterince açık bir 

noktaya götürecektir. 

 

        “Bu düşünce bizi tıpkı ölü olanın yaşayandan gelmesi gibi yaşayanın da ölü olandan geldiği 
varsayımına götürecektir; bu da doğru olduğuna göre ölülerin ruhlarının bir yerde var olduğunun ve 
oradan tekrar yaşama geldiklerinin doyurucu kanıtına ulaşmış oluyoruz.”55 

 

       Phaidon ve Theaitetos isimli eserlerde reenkarnasyon düşüncesine yer 

verildiğini görüyoruz. 

        İnsanların yaptıkları davranışlar diğer hayatlarını belirleyecektir. 

 

                                                 

54   Platon,Phaidon,:Sokrates’in Savunması ve Şölen,71 a 
55  A.e.,72 a 
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        “Söylemek istediğim şu, örneğin yaşarken kendilerini oburluk, sarhoşluk ya da zorbalık gibi 
şeylere adayanların ve bunlardan sakınmak için hiçbir girişimde bulunmayanların eşek ve benzeri 
hayvanların bünyelerine oldukça muhtemeldir.”56 

 

       “… ve hırsızlık, tiranlık, adaletsiz eylemler peşine düşenler kurtların, atmacaların ve çaylakların 
bedenlerinde var olacaklardır.”57 

 

        Kötü eylemlerde bulunanların bu tür bedenlere girecek olmaları gibi iyi olanlar 

da daha iyi sayılabilecek bedenlere gireceklerdir. 

      “Öyleyse, bunların arasında, felsefe ve düşünce gücü olmaksızın en iyi yere giden ve en çok mutlu 
olanlar doğallığında hoş görüyü seçerek adaletli bir yurttaş olmayı başaranlardır. Bu ruhların, arı ya da 
karınca gibi toplumsal anlamda duyarlı ve adaletli bir türe ya da yeniden insan türüne geçmeleri en 
muhtemel olanlar olduğunu görmüyor musun?”58 

 

  Görüldüğü gibi kişilerin iyi olmaları durumunda yeniden insan türüne ait bir bedene 

sahip olma imkanları da vardır. 

          Platon bu düşüncelerini Timaios’ta da sürdürür ve böylece diğer canlıların da 

var oluşunu açıklar. 

 

            “Saç yerine tüyleri olan kuşların soyuna gelince onla küçük bir değişme ile kötülüğü olmayan 
hafif, gökyüzüyle meşgul, fakat saflıkları yüzünden gözle gördükleri şeylerin yaratanlar olduğuna 
inanan şekil değiştirmiş insanlardır. Karada yaşayan hayvanlar ile yırtıcı hayvanların soyu da kafada 
meydana gelen hareketleri kullanmadıkları, kendilerini sadece göğüslerine yerleştirilmiş olan ruh 
kısımlarının eline bıraktıkları için hiç felsefe ile uğraşmayan ve gök cisimlerinin hiçbirinin özüne 
dikkat etmeyen kimselerden meydana gelmiştir. Bu alışkanlığın tesiriyle ön organları ile kafaları, 
toprakla olan yakınlıkları yüzünden, toprağa doğru eğiktir. Kafatasları uzamış, ruhlarının hareketi, 
tembellikleri yüzünden her birinde nasıl bozulmuşsa, ona göre çeşit çeşit şekiller almışlardır. Bu çeşit 
varlıkların dört veya daha fazla ayaklı olmalarının sebebi şudur: Tanrı en budalalarına, toprağa daha 
çok bağlı kalsınlar diye, daha çok ayak vermiştir. İçlerinde en ahmak olanlarına, ayakları hiçbir 
işlerine yaramadığı için, vücutlarını boylu boyunca toprağa uzatanlara gelince, tanrı onları ayaksız, 
                                                 

56  A.e.,81 e 
57  A.e.,82 a 
58  A.e.,82 b 
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toprağın üstünde sürünür yaratmıştır. Nihayet dördüncü tür suda yaşayanlar, insanların en 
aptallarından, en bilgisizlerinden meydana gelmiştir. Onlara bu şekli veren yüce yapıcılar tam 
manasıyla soluk almalarına bile izin vermemişlerdir, çünkü ruhları işledikleri günahlar yüzünden, 
kötülükle doluydu. Onları hafif ve temiz olan hava yerine derin ve bulanık suyun içinde nefes almak 
zorunda bırakmışlardır. İşte balıklar ile suda yaşayan kabukluların türü böylece meydana geldiler. 
Onlar derin bir bilgisizliğe düşmüş oldukları için, en derin yerlere yerleştirilmişlerdir. Böylece o 
zamanlarda olduğu gibi bugün de canlı varlıklar, zeka veya budalalıklarının azalıp çoğalmasına göre, 
birbirlerinin kılığına girmekte, şekil değiştirmektedirler.”59 

            Platon açısından insanların gelecek hayatlarında hangi bedenlere sahip 

olacaklarını belirleyen şey canlıların zeka seviyesi ve davranışlardır. Zeka seviyesi 

yüksek ve davranışlar iyi olduğunda yeniden insan bedenine gelmek mümkündür 

ancak seviye ve davranışların iyiliği düştükçe bedenine girilen canlının da yapısı 

değişmektedir. 

             Platon’un ayrıca düşüncelerinden etkilenmekle beraber yine düşünceleri ve 

ardında bıraktığı yaşama yolundan da etkilenerek Püthagoras’a saygı duyduğunu da 

görüyoruz. Platon Devlet adlı eserinde Homeros’u eleştirirken Püthagoras’ı över. 

 

             “Peki, devletlere bir hayrı dokunmadı da, şuna buna dokundu mu acaba? Birisini adam etmiş 
mi ömründe? Ondan aldığı dersler için seven olmuş mu kendisini? Homeros’ça, bir yaşama yolu 
göstermiş mi kendinden sonrakilere? Püthagoras, örneğin, bunun için baş tacı olmuş, hala 
Püthagoras’ça denen bir yaşama yolunu tutan ve başkalarından ayrılan insanlar var “60 

        

              Bunlarla beraber Platon ayrıca eğitimlerindeki bazı özellikler bakımından da 

Püthagorasçılarla aynı fikirdedir. Bilindiği gibi Püthagoras’ın okulunda felsefesinin 

dışında çeşitli bilimlerin de eğitimi verilmekteydi. Platon’da Devlet adlı eserinde 

özellikle Püthagorasçıların müzik ve astronomi içeren eğitimlerinin devleti 

yönetecekler için de geçerli olabileceğine işaret eder. 

 

                                                 

59  Platon, Timaios, Çev. Erol Güney, Lütfi Ay, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 2001, 91 d- 92 c 
60  Platon, Devlet,600 b 
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             “Astronomide nasıl gözün gördüğü bir hareket varsa, armonide de kulak yoluyla duyulan bir 
hareket vardır. Bu bakımdan armoniyle astronomi kardeş sayılır Püthagorasçılar öyle der .Biz de öyle 
diyoruz.”61 

        

   Görüldüğü gibi Platon özellikle her şeyin zıtlardan meydana gelmesi ve 

reenkarnasyon inancıyla Püthagoras’tan etkilenmiştir ve bununla beraber bir düşünür 

olarak da Püthagoras’ı ve okulunu takdir ettiğini belirtmiştir. Püthagorasçılığı 

örneklerimizle incelemeye devam edelim. 

 

1.3.4.1 Krotonlu Alkmaion  

             Krotonlu Alkmaion M.Ö 6.yy ın son otuz yılı içinde dünyaya gel- 

miştir.Püthagorasla kişisel bir ilişkisi olmuştur,onun derslerine katıldığı şeklinde 

düşünceler de vardır.İnsan ruhunun ölümsüzlüğüne ve yıldızların Tanrısal doğasına 

inanır.62Tıpla ilgili önemli çalışmaları mevcuttur. Özellikle psiko-fizyoloji alanındaki 

çalışmalarıyla ünlüdür. Alkmaion’un psikoloji ve fizyoloji alanıyla ilgili deneylerle 

desteklenmiş bilgi öğretisi onun son derece önemli bir yere sahip olduğunun 

göstergesidir. Onun önemli çalışmalarda bulunduğu bu alanı ‘empirik psikoloji’ 

olarak adlandırabiliriz.63 

                  Alkmaion’un hastalıkları açıklama yöntemi Püthagorasçı etkilerin en çok 

açığa çıktığı alandır. Bilindiği gibi Püthagorasçı düşüncenin en büyük özelliği 

kavramları birbirine zıt olarak ikişer ikişer ayıran bir yönelime sahip olmasıydı. 

Püthagorasçılar bunları 10 çift olarak belirlemişlerdir. İşte bu öğretiyi ya 

Püthagorasçılar Alkmaion’dan ya da Alkmaion bunları Püthagorasçılardan 

                                                 

61  A.e.,530 d 
62  Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, s.77 
63  Cengiz Çakmak, “Krotonlu Alkmaion ve Deneysel Bilginin Temelleri”,Lucerna Dergisi, 
C.II,1994 
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öğrenmiştir. Püthagoras yaşlılık çağındayken Alkmaion gençti. Alkmaion da 

çoklukların ikiye ayrıldığı konusunda Püthagorasçılarla hemfikirdir ancak o, 

Püthagorasçılar gibi belli bir sayı vermez daha çok siyah-beyaz, acı – tatlı, iyi – kötü, 

büyük – küçük gibi gelişigüzel karşıtları ele alır.Alkmaion hastalıkları da bu karşıtlar 

yoluyla açıklar.Alkmaion’a göre sağlık nemli ve kuru,soğuk ve sıcak,acı ve tatlı gibi 

güçlerin dengede kalması halidir.Bunlardan biri tek başına egemen olur da denge 

bozulursa hastalık meydana gelir.64Alkmaion aynı zamanda keşifler de yapmıştır. İlk 

defa onun ölü ya da canlı hayvanlar üzerinde incelemelerde bulunduğu, otopsiler 

yaptığı belirtilir. Bu incelemelerinde Alkmaion sinirleri keşfetmiştir ve sinirleri 

inceleyerek bunların beyinde son bulduklarını görmüş, beyinin duyusal algıların 

merkezi olduğunu bulmuştur. Beynin sarsıldığı ya da yer değiştirdiği durumlarda 

duyusal yetilerin zarar gördüğünü belirlemiştir. Ayrıca görme olayı da Alkmaion 

tarafından açıklanmıştır.65 Ayrıca konumuzla ilgili olarak şu bilgiye de yer vermek 

gerekir ki Alkmaion benzerin benzeri algılayacağı şeklindeki görüşüyle Platon ile 

aynı fikre sahiptir. 

    Alkmaion tıp alanı dışında astronomi, insan ve ruh üzerine de fikirlere sahiptir. 

Alkmaion’a göre ruh kendi kendine hareket eder ve devamlı hareket halinde bulunur 

bu yüzden de ölümsüzdür ve Tanrısal varlıklara benzer. Yıldızlar da ruhları oldukları 

için Tanrılardır ve onlar da hareket ederler66.Ruha sahip olmak Alkmaion’a göre 

harekete de, Tanrısal özelliklere de sahip olmak anlamına gelir. Tabi her ikisinin de 

ruhlara sahip olmalarına karşın insanlarla Tanrılar arasında bazı farklar bulunur. 

İnsanlar başlangıcı sonla birleştiremezler ve kesin bilgiye sahip olamazlar, sadece 

bazı sonuç çıkarma yeteneğine sahiptirler. Tanrılar ise hem başlangıcı hem sonu 

görebilirler ve kesin bilgilere sahiptirler.67 

                                                 

64  Walther Kranz, Antik Felsefe, s.47 
65  Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe,s.77-78 
66  A.e.,s.80 
67  A.e.,s.82 
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               Alkmaion insanlarla hayvanlar arasındaki farka da değinir. Ona göre 

insanın hayvanlardan farkı düşünebilmesidir. Hayvanlar duyularıyla algılasalar da 

düşünemezler ancak insan düşünme yetisine sahiptir.68 

                Alkmaionla ilgili olarak bu bilgileri aktardıktan sonra Püthagorasçılığın 

daha sonraki dönemlerdeki gelişimine de kısaca değinebiliriz. Her ne kadar 

çalışmamız Platon öncesi ile ilgili ve bahsedilecek isimler aşağı yukarı Platonla aynı 

dönemlerde yaşamış olsalar da onları anmak Püthagorasçı düşüncenin sonraki 

dönemlerde gösterdiği gelişmeleri görmek açısından önemlidir. Bu isimlerin 

başlıcaları Krotonlu Philolaos ve Tarentli Archytas’tır. 

 

1.3.4.2  Krotonlu Philolaos 

        Philolaos ilkeler olarak sınırlı ve sınırsızı benimsemiştir.69 Sınırlıdan ve 

sınırsızdan tek bir evren meydana gelir. Philaloas’da Püthagorasçılığın ilkelerinden 

olan zıtlık bu şekilde kendisini gösterir. Ayrıca yine Püthagorasçılığın önemli bir 

özelliği olan sayılarla ilgili düşünceler de bulunur. Bir sayısı monaddır ve monad 

birdir. En yetkin sayı 10’dur, sağlığı ise 4 temsil eder. Bilindiği gibi Platon’un 

ölümünden sonra Akademi’nin başına kız kardeşi Potone’nin oğlu olan Speusippos 

geçmişti. Speusippos Püthagorasçıların özellikle de Philolaos’un eserlerinden 

“Püthagorasçı Sayılar Üstüne” adlı bir kitapçık meydana getirir. Kitapçığın ilk 

yarısında Platon’un Timaios adlı eserinde de rastlanan ateşin, suyun, toprağın, 

havanın, evren küresinin meydana geldiği sayılarla ilişkili cisimlerden bahsedilir. 

İkinci kısımda ise en yetkin sayı olarak kabul edilen 10 sayısından bahsedilir.70 

                                                 

68  A.e.,s.82 
69  A.e.,s.361 
70 A.e.,362-364 
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Philolaos’a göre “idrak edilen her şeyi gerçekten sayı içerir. Zira sayı olmadan bir 

şeyi düşüncede kavramak ya da idrak etmek mümkün değildir.”71 

 

            Sayının etki alanı çok geniştir. O bunu şu şekilde dile getirir : “Sayının yaratılışının ve 
kuvvetinin etkisini yalnız daimonca ve Tanrısal nesnelerde değil insan işleri ve sözlerinin hepsinde, 
her yerde ve bütün fen işlerinde, musikide de görebilirsin.”72  

 

           Philolaos bir sayısına çok önem verir. Ona göre “Bir, her şeyin ilk 

nedenidir.”73 

 On sayısı da kutsal ve Tanrısal yaşamın, insan yaşamının ilk nedeni ve yol 

göstericisidir. 

 

           Philolaos’a göre evrenin merkezinde merkezi bir ateş bulunur. Güneş bu 

ateşin yansımasını alır. Ay yeryüzüne benzer ve ayda dünyadakinden on beş kat 

büyük canlılar vardır. Yeryüzü daire şeklinde hareket eder, hatta bunu ilk öne sürenin 

Philolaos olduğu söylenir. Dünya merkezi ateşin çevresinde daire şeklinde döner.  

“Kosmos küresi 5 şeyden oluşur: Kosmosun içindeki ateş, su, toprak, hava ve kürenin örtüsü ( ince 

hava tabakası).”74 

 

            Philolaos Orpheusçulukta ve Püthagorasçılıkta sık sık dile getirilen bedenle 

ruhun zıtlığını ve bedenin ruh için bir tür mezar olduğunu yineler, Philolaos ‘a göre 

                                                 

71  A.e.,s.364 
72  Walther Kranz ,Antik Felsefe,s.131 
73  Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, s.364 
   
74 Walther Kranz,Antik Felsefe,s.131 
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belirli bir cezadan dolayı ruh bedenle bir arada yaşamaya mahkum olmuştur ve bir 

mezar gibi bedene gömülmüştür. 

            Philolaos’a göre insanların Tanrılar karşısındaki konumu şöyledir: “Biz 

insanlar bir çeşit tutuklu olup tanrıların mallarından sadece bir tanesiyiz.”75 

            Bilindiği gibi benzer düşünceler Platon’un Phaidon adlı eserinde dile 

getirilmişti. Eserde Sokrates idamından önce kendisini ziyarete gelenlere insanların 

intihar etmemeleri gerektiğini söylemiş, bunun gerekçesini açıklarken de insanların 

Tanrıların kölesi olduğunu ve nasıl ki bir insan kendi kölesinin intiharına kızarsa 

Tanrıların da kendi köleleri olan insanların intiharından memnun olmayacaklarını ve 

kızacaklarını hatırlatmıştı. Bu bakımdan Platon ile Philolaos’un düşüncesi arasında 

bir benzerlik vardır. 

 

1.3.4.3 Tarentli Archytas 

              Archytas Platon Syrakusa’da bulunduğu sırada kendisiyle görüşmüştür. 

Yaşadığı dönemde halk kendisini çok sevmiş bu yüzden de bir yıldan fazla başkanlık 

yapılması yasak olduğu halde o yedi defa mutlak yönetici olarak seçilmiştir. 

              Archytas ilk defa mekaniği matematik ilkeler kullanarak metotlu bir şekilde 

ele almıştır. Archytas’a göre matematikçiler var olanların birbirine çok yakın ilk 

biçimleriyle (sayı ve nicelik) ile ilgilendikleri için mükemmel bilgiler 

kazanmışlardır.76Matematikçiler şeyleri gerçek biçimleri ile kavramışlardır. Bilindiği 

gibi Püthagoras sayının dünyanın asıl şekil ilkesi olduğunu düşünmüştür. Bu görüş 

Philolaos gibi Archytas’ta da kendisini gösterir. 

                                                 

75  Wilhelm Capelle,Sokrates’ten Önce Felsefe,s.368 
 
76  Walther Kranz, Antik Felsefe, s.132 
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              Platon’da Devlet adlı eserinde matematiğin önemini belirtmiştir. Bu 

bakımdan Platon ve Archytas’ın benzer görüşlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Bunlara ek olarak Archytas’ın Platon’u Syrakusa’da tehlikeli bir işten kurtardığı da 

belirtilir.77 

 

1.3.5. Herakleitos 

           Herakleitos  yaklaşık olarak M.Ö 540-480 yılları arasında yaşamıştır. 

Babasının adının Bloson olduğu bilinmektedir. Ephesos(Efes)ludur.78Soyunun Atina 

kralı Kodros’tan geldiğine dair düşünceler mevcuttur.79Çağındaki insanlara karşı 

siyasal yönelimleri ve düşünceleri nedeniyle tavır almış bir filozoftur. Ayrıca 

dönemindeki bazı inanç sistemlerine de eleştirilerde bulunmuştur. Herakleitos’un 

siyasal olarak halka karşı çıkışının ardında yakın dostlarından olan Hermodoros’un 

yönetimden uzaklaştırılması yatar.Hermodorosla ilgili pek fazla bilgi yoktur.Ancak 

Herakleitos’un sevdiği nadir insanlardan biridir .Herakleitos bu durum karşısında  

 

             “Ephesoslular size yakışan kendinizi asmanız ve kenti çocuklara terk etmenizdir. Siz, 
içinizdeki en değerli adam olan Hermodoros’u “aramızda değerli bir insan bulunmasın, değerliyse de 
gitsin başka yerlerde, başka insanların yanında olsun” diyerek kentten sürdünüz” 80 

 

 demiştir. Dönemindeki bir takım adaletsizliklerden ve yanlış olarak gördüğü 

davranışlardan dolayı kenti terk etmiş Ephesoslularla anlaşmaktansa Artemis 

Tapınağı yakınlarında çocuklarla oyun oynamayı tercih etmiştir. İnsanlardan uzak 

doğayla iç içe bir yaşam sürmeye çalışmıştır. Ephesosluları siyasi, dini, ahlaki birçok 

                                                 

77 A.e.,s.138 
78  Herakleitos, Fragmanlar, Çev. Cengiz Çakmak, İstanbul, Kabalcı Yayınları,2005,s.15 
79  Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe,95 
80  Herakleitos, Fragmanlar,121 
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bakımdan eleştirir. Herakleitos’u anlatırken bu muhalif tavırlarının yanı sıra 

felsefesindeki bazı önemli noktalara da değinmek gerekecektir. 

               Herakleitos da arkhe problemi üzerinde durmuş bir filozoftur. Ona göre her 

şey ateşten gelmiştir ve yine ateşe dönecektir. Herakleitos kısa ve anlamlı cümlelerle 

düşüncelerini ortaya koymayı seçmiştir, belki de sadece öğrenmeyi hak edenlerin 

düşüncelerini bilmesini amaçlamıştır. “Her şeyi yıldırım yönetir”81 derken daha 

doğrusu kozmosu yönetenin yıldırım olduğunu ileri sürerken her şeyin ateşin 

dönüşümleri sonucunda oluştuğunu ve her şeyin tekrar ateşe döneceğini belirtmek 

istemiştir. Aynı şekilde Herakleitos “ihtiyaç ve tokluk”82 derken de evrenin oluşumu 

ile ilgili düşüncelerini bu kısa cümlecikte ortaya koyar. İhtiyaç veya açlık oluş 

sürecinde nesnelerin ortaya çıkmasına ve ateşin kozmolojik süreçteki payına işaret 

eder. Tokluk ise nesnelerin ölümünü, dağılmasını yani ateşe dönmesini temsil eder. 

İhtiyaç varken nesneler ortaya çıkmıştır, evren doyduğunda yani tokluk olduğunda da 

yok olacaklardır.83Bu bağlamda Herakleitos evrenin kaynağının ne olduğunu, nasıl 

meydana geldiğini şu şekilde anlatır: “Bütünün kendisi olan bu kozmosu ne bir Tanrı 

ne de bir insan meydana getirmiştir. O,daima belli ölçülere göre yanan, belli ölçülere 

göre sönen ezeli ve ebedi ateştir.”84 

               Herakleitos’a göre kozmos bir bütünlüktür, kozmik yapı ezeli ve ebedi bir 

şekilde vardır, yaratılmamıştır. Miletosluların düşüncesi gibi yalın bir maddeden bir 

süreçle ortaya çıkmamıştır, ezeli ve ebedidir. Kozmik düzen ateşin belirli ölçülere 

göre yanıp, belirli ölçülere göre sönmesidir. Ateşin dönüşmesi de şu şekildedir:  

 

                                                 

81  A.e.,64 
82  A.e.,65 
83  A.e.,s.161 
84  A.e.,30 
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“Ateş önce denize dönüşür; denizin yarısı toprağa, yarısı yakıcı buhara. Deniz toprak olmasından 
önceki orana göre çeşitli şekillerde boşalarak aynı ölçüsünü bulur.”85   

 

                 Yani buna göre ateş önce denize ve toprağa dönüşür sonra sıcak buhar 

olarak havaya dönüşür ve nihayetinde de her şey belli oranlar dahilinde yeniden ateşe 

döner. 

          Herakleitos felsefesinde ateşin ana madde olduğu, her şeyin ondan gelip yine 

ona döneceği düşüncesi dışında kozmosu açıklamakta kullanılan diğer bir düşünce 

her şeyin karşıtlardan meydana geldiğidir ve karşıtlardan oluşan bu öğelerin 

çatışması da değişime neden olacaktır, her şey değişecektir. 

          Zıtların birliğini Herakleitos şu şekilde açıklar:  

 

“Tanrı gece ve gündüz, yaz ve kış, savaş ve barış, tokluk ve açlıktır [ Bunun anlamı: Bütün, karşıt 
şeylerden oluşur ] . Ancak o (tanrı) , ateşin yaktığı bir tütsüden yayılan ve herkesin kendince ad 
verdiği koku gibi başkalaşır.”86 

 

            Bunun anlamı şudur; bütün zıtlıklardan oluşur. Tanrı karşıt öğelerden 

meydana gelmiş kozmosun bütünlüğünü temsil eder. Kozmos karşıt öğelerin 

çatışmasıyla var olacaktır. Kozmik düzen aynı kalırken nesneler daima 

değişecektir.87Tüm bu karşıtlıklar düzenli bir kozmosu meydana getirir, çatışmalar 

uyum sağlar.  

“Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uzlaşılmaz olanlardan en güzel uyum doğar. Her şey çatışma 
sonucunda meydana gelir.”88 

                                                 

85  A.e.,31 
86  A.e.,67 
87  A.e.s.165 
88 A.e.,8 
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         Demiştir Herakleitos karşıtların uyumuyla ilgili olarak. Ona göre karşıtlar 

çatışarak en güzel uyumu getirir ve evren de hayat ve ölüm, ihtiyaç (oluş) ve tokluk 

(yok oluş) ,savaş ve barış beraberce bulunur. 

            Bu çatışma her şeyin değişmesine neden olur. Kozmosun doğası değişim 

üzerine kuruludur işte bu yüzden “güneş her gün yenidir”89 ve “aynı ırmaklara girenlerin 

üzerinden farklı sular akar.”90 Yani güneş her yeni günde farklıdır devamlı değişir ve bir 

insan bir nehre ikinci defa girdiğinde ilk girdiği zamanki suları bulamaz onlar akıp 

gitmiştir, yerine başka sular gelmiştir. 

           Herakleitos felsefesinin ateşin temel madde oluşu ve her şeyin birbirinin 

zıttına dönüşerek devamlı değiştiği düşüncesinin dışında dayandığı en önemli 

düşüncelerden biri de hiç şüphesiz “logos”tur. Herakleitos logos terimini 3 anlamda 

kullanır:1-Söz, söyleme, anlatma ve söylem; 2-Yasa, kural ölçü; 3- saygınlık ve ün 91 

Herakleitos logos kavramından bahsederken adeta genel olarak insanlarla ilgili 

düşüncelerini de gözler önüne serer. İnsanların logos’u yani evrendeki düzeni ve 

ortak aklı anlamamaları, akla ve düzene uygun yaşamamaları, logosu kavrayacak 

şekilde yaratılmış olmalarına rağmen logosa kulak vermemeleri, Herakleitos’un 

oldukça fazla tepkisini çeker. Bunun tutumun en belirgin örneğini 1.fragmanda 

görebiliriz: 

 

  “Bu her zaman mevcut olan logos’u insanlar yalnızca işitmeden önce değil, işittikten sonra da 
anlamıyorlar. Her şey bu logos’a göre olup bittiği ve ben her şeyi doğasına göre ayırt ettiğim ve nasıl 
olduğunu bildirip açıkladığım halde, söylediklerimle ve yaptıklarımla karşılaştıklarında acemi gibi 

                                                 

89  A.e.,6 
90 A.e,12 
91  A.e.,s.30 
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davranıyorlar. Uykudayken ne yaptığını unutan diğer insanlar gibi bunlarda uyanıkken ne 
yaptıklarının farkında değiller.”92 

 

  Herakleitos’a göre evrende bulunmayı bekleyen bir bilinç, bir ortak akıl, bir düzen 

mevcuttur. Ancak insanlar bunu anlamamakta, Herakleitos bu düzeni yani logosu 

anlatmaya çalıştığında da onu dinlememektedirler. Nasıl ki uyuyan insanlar her 

şeyden habersizse, Herakleitos’a göre etrafındaki insanların durumu da böyledir. 

Belki bedensel olarak uyanıktırlar fakat uykudaki bir insan nasıl bilinçsizse bu 

insanlarda logosu bilmedikleri için aynı bilinçsizliğe sahiptirler, hiçbir şeyden 

haberleri yoktur. Evrende görünen şeylerde bulunan uyumun yanı sıra bir de 

görünmeyen uyum bulunur. Bunlar iki farklı dünyada değildirler. Görünmeyen uyum 

görünen uyumun altına gizlenmiştir adeta ve Herakleitos’a göre “düşünme herkese 

ortaktır”93.Bunlar kısaca şu anlama gelmektedir. Evrende belirli ölçülerle hareket eden 

bir düzen mevcuttur ve bu düzen herkes tarafından kolayca anlaşılabilir, düşünme 

herkeste ortak olduğuna göre herkes bu düzeni kavrayabilir ancak insanlar imkanları 

varken var olanları, kozmik düzeni, özellikle de logosu keşfetmeye yönelmemekte 

kendi basit uğraşlarıyla zamanlarını harcamaktadırlar. 

            Herakleitos’a göre bilgelik kavramı da logosla ilişkili olarak ortaya çıkar. 

Logos bilindiği gibi evrende var olan ölçü ve düzen, ortak akıldır. Her şey ateşten 

karşıtlarına bölünüp devamlı değişerek ortaya çıkar ve zamanı geldiğinde de ateşe 

dönecektir. Dolayısıyla bilgelik de bu düzeni bilmektir, kavrayabilmektir. Evrendeki 

tüm değişimlerin ardında bu düzen ve kural değişmeden durmaktadır. Her şeyin 

ateşten karşıtlarına bölünerek değiştiği ve ateşe dönecek olması kuralı asla 

değişmeyecektir. Tabi ki tüm bu olanları anlamak kendi günlük, sıradan ilgileri 

içindeki insanlar için mümkün olmayacaktır. Ancak bilge insanlar bunu kavrayabilir. 

İnsanların çoğu düşünmez, konuşmayı ve dinlemeyi de bilmez. Düşünme yeteneği 

herkeste bulunduğu halde insanlar bu yeteneği kullanmaz, kullanmadıkları gibi de 
                                                 

92  A.e.,1 
93  A.e.,113 
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kendilerine gerçekleri açıklayanı dinlemezler. Herakleitos’un insanlara karşı 

takındığı muhalif tavrın arkasında insanlarla ilgili olarak tespit ettiği bu düşünceleri 

bulunmaktadır. Peki tüm bu düşünmeyen insan yığınının arasında bilgelik neyle 

sağlanabilir. Herakleitos bilgeliği şu cümlelerle anlatır : “Beni değil logos’u işiterek 

her şeyin bir olduğunu kabul etmek bilgeliktir.” 94 “Bilgelik tektir; her şeyi her şeyle 

yöneten düşünceyi bilmektir.”95 Yani Herakleitos’a göre bilgelik logosu, evrende var 

olan bu eşsiz düzeni bilmektir             

             Herakleitos’un ruh anlayışında da logos düşüncesi kendini gösterir. 

Herakleitos ruhları iyi ya da kötü diye ayırırken her şeye temel olarak kabul ettiği 

ateşi de düşüncesine dahil eder. Heraklaitos’a göre kuru ruh, iyi; nemli ruh ise 

kötüdür. Nem ateşle temas etmeme halidir ateşle karşılaşan ise kurur nemini 

kaybeder, buharlaşır. Ruhsal durumların en üst seviyesi ateşle buharlaşmak, 

kurumaktır; en aşağı seviyesi ise nemli olmaktır. Herakleitos’a göre evrenle insan 

arasındaki ilişki de ruh sayesinde kurulur : “Bütün yollarını yürüsen bile ruhun 

sınırlarına ulaşamazsın, öylesine derindir ruhun logos’u.”96Ruh derin bir logosa sahip 

olması sebebiyle evrene açılır. Ruh kozmik logosla aynı maddeden yani sıcak ve 

kuru hava ya da ateşten oluşmuştur. Bu sebeple de evrenin küçük bir modelidir, 

onunla bağlantı kurabilir. Sıcak ve kuru hava ya da ateşten oluşmuş ruh, bilgece 

yaşanmadığı kendisine gereken özen gösterilmediği zaman nemlenir ve ıslanır. 

Herakleitos’a göre “ruhları nemlendiren haz veya ölümdür.”97Ruhu nemli olan biri 

tüm bu hazlarla adeta sarhoş olur ve ne yaptığını bilemez : “Ruhu nemli olan biri, 

sakalı bitmemiş bir çocuk tarafından nereye götürüldüğünü bilmeyen sarhoş gibidir, 

yalpalar durur.”98 Hazlara kendini kaptırmış, ateşten, özünden uzaklaşmış ruh ne 

kendisini ne de nereye gideceğini bilmez, bilgisizdir. Herakleitos’a göre ölçülü 

olmak en büyük erdemdir ve insanlar nasıl düşünmeye sahiplerse, kendilerini tanıma 

                                                 

94  A.e.,50 
95  A.e.,41 
96  A.e,45 
97  A.e.,77 
98  A.e.,117 
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ve ölçülü olma yeteneğine de sahiptirler. Dolayısıyla insana düşen mümkün 

olduğunca hazlardan uzak, ölçülü ve akılsal bir yaşam sürmek, başka bir değişle 

ruhunu nemlenmeden koruyup mümkün olduğunca kuru tutmaktır. En bilge ruh en 

kuru olan ruhtur. 

                Ruhlarda hazdan uzak duruş ve ölçülü yaşamın gerekliliği Platon 

tarafından da sıkça dile getirilmiştir. Bununla beraber Platon Herakleitos’un her 

şeyin hareket etmesi ile ilgili görüşüne katılmaz ve onu açıkça eleştirir. Platon’a göre 

her şeyin hareket ettiği bir dünyada herhangi bir şeyi görmek ya da duymak mümkün 

olmaz, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde nesnelerle ilgili kesin yargılarda bulunulamaz 

çünkü her şey her an değişim halindedir. 

 

         “Fakat akış halinde olanın beyaz rengi sabit kalmaz, değişir. Öyle ki bu beyaz renkte akış 

halindedir ve öteki renklere geçer.”99 

 

           Görüldüğü gibi akış halinde olmak her şeyin her an değişmesi fikri Platon 

açısından bir belirsizliği de beraberinde getirir. 

 

           “Yalnız “böyle” ve “böyle değil” sözlerini kullandığım bir nokta müstesna Theodoros. Zira 
hiçbir vakit “böyle” sözünü kullanmamalı; çünkü bu da hareketi ortadan kaldırır. Onun için bu 
iddianın taraftarlarının yeni bir dil kurmaları gerekir. Çünkü varsayımlarına yakışacak hiçbir 
kelimeleri yoktur. Onların mutlak kararsızlıklarına olsa olsa “asla yok” kelimesi en uygun düşer.”100 

 

            Hareketten dolayı devamlı bir değişim söz konusu olduğundan hiçbir şey 

sabit kalmaz ve böylece de nesneler artık belirsizlikleri sebebiyle ifade edilemez 

                                                 

99   Platon, Theaitetos, 182 c-e 
100  A.e.,183 b-c 
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olurlar. Platon açısından Herakleitos’un her şeyin hareket ettiği şeklindeki görüşü 

doğru değildir. 

 

1.3.6 Parmenides 

            Pyres oğlu Elealı Parmenides’in en dinç zamanları M.Ö 504 – 501 yıllarına 

rastlamaktadır.101 Eserini M.Ö 480 – 470 yıllarında tamamladığı sanılmaktadır.102 

Düşünceleri Herakleitos’la son derece zıttır. 

            Parmenides’in ontolojisi felsefe tarihi için bir dönüm noktası olarak kabul 

edilebilir. Parmenides öncelikle kendisinden önceki düşünürlerin varlıkla ilgili 

fikirlerini sorgulamıştır. Kendinden önceki filozofların ortak noktası ona göre şudur : 

“Var olmayanın varoluşu”.103Şüphesiz Parmenides’in kendinden önceki düşünürlerin 

görüşleri hakkında böyle bir yorumda bulunmasının kaynağı varlığa bakış açısıdır. 

Yine Parmenides’e göre var olmayanın düşünülmesi de mümkün değildir. Çünkü 

insan düşündüğü zaman düşünmesine bir nesneyi konu alır, bir şeyi düşünür.104 

Parmenides’in düşüncesinin çıkış noktası öncellerinden farklıdır. Çünkü o dış 

dünyadan değil, düşüncenin kendisinden hareket eder. Parmenides kendinde hakikati 

kavrama amacındadır. Kendinde hakikati kavramanın da saf düşünce yoluyla 

mümkün olduğunu savunur. Parmenides’in düşünceleri bu anlamda Platon’un 

düşüncelerine benzemektedir. Bilindiği gibi Platon da dış dünyanın ve duyuların bize 

gerçeği veremeyeceğini, asıl gerçekliğin sadece düşünme ile elde edilebileceğini 

savunmaktaydı. Platon’un bu düşüncesine Phaidon diyalogundan örnek verebiliriz.  

 

                                                 

101  Walther Kranz, Antik Felsefe, s.79 
102  Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, s.119 
103  A.e.,s.119 
104  A.e.,s.119 
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           “Dikkatini eksiksiz olarak yoğunlaştıran, yeryüzündeki her şeye olanaklı olduğu ölçüde sadece 
düşünce ile yaklaşan, akıl yürütürken görme ve diğer duyularına başvurmaksızın ilerleyen ve 
araştırmalarında salt düşünceyi kullanan, kendini olabildiğince gözlerden kulaklardan ve hatta bütün 
bedeninden uzaklaştıran; aksini yaptığı durumda da, yani bedenin eşliğine izin verdiği taktirde 
gerçeğe ulaşmada başarılı olamayacağını duyumsayan biri olmayacak mıdır?”105 

 

              “Gerçeğe ulaşmak istiyorsak ne olursa olsun bedenin tutsaklığından kurtulmalı ve olguları 
sadece ruhun gözüyle görmeliyiz.”106 

 

               Parmenides ,Herakleitos’un hareketi temel alan görüşüne karşıt olarak var 

olanın sabitliğini ve  kendisine sadece düşünce yoluyla ulaşılabileceğini öne süren bir 

görüşü dile getirmeye çalışmıştır.Parmenides’a göre gerçeklik bütünü, tamamen 

düşünülebilir bir bütündür.Parmenides dış dünyadan değil,düşünmenin kendisinden 

hareket eder.Varlık ile düşünce tamamen birbirine bağlıdır.Var olan 

düşünülebilir,düşünülemeyen bir şey var olamaz,yoktur. 

             Parmenides’e göre boşluk yoktur, çünkü var olan aynı zamanda yer kaplar. 

Boşluk demek hiçbir şeyin olmadığı yer demektir ki bu mümkün değildir. 

            Günlük algılarımızla algılanan dünya devamlı olarak değişir. Ancak 

Parmenides’e göre var olan değişmez yani bizim günlük hayatta algıladıklarımız bir 

görünüşten, bir kuruntudan ibarettir. Parmenides algıları ve değişmeleri görünüş ve 

kuruntu olarak adlandırır. Çünkü algıların ve değişimlerin temelinde ona göre var 

olan değil de var olmayan bulunur.107Var olan sabit olduğundan dolayı, eğer ki bir 

şey hareket ediyorsa o sadece bir görüntüdür, bir kuruntudur, bize gerçeği, var olanı 

vermez. 

            Parmenides yazmış olduğu eserinin ikinci bölümünde ölümlülerin bu 

kuruntularından bahseder yani hareketle ilgili, hareketi temel alan görüşleri eleştirir 

                                                 

105  Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen, 66 a 
106  A.e.,66 e 
107  Wilhelm Capelle, Sokrates’ten Önce Felsefe, s.120 
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ve bunların birer kuruntu ve yanılgı olduğunu öne sürer. İlk bölümde ise kendi 

gerçek anlayışını ortaya koyar. İlk bölümde Parmenides ışık tanrıçasının yurduna 

gerçeği öğrenmeye gider. Eser Tanrıçanın ağzından yazılmış bir görünüm sergiler bu 

nedenle bir Tanrısallık taşır ve verilen bilgilerin kesin olarak doğru oldukları kabul 

edilir.108Tanrıçanın sözlerinden hareketle Parmenides’in varlık anlayışını şu şekilde 

inceleyebiliriz:  

                  “Ne idrak edebilirsin var olmayanı ne de ifade edebilirsin çünkü.”109  

  Sadece var olan idrak edilebilir ve hakkında konuşulabilir, var olmayan zaten 

yoktur bu nedenle olamayan bir şey anlaşılamaz ve hakkında da konuşulamaz. 

 

                   “Yalnız var olanın var olduğunu düşünmek ve söylemek gerek. Çünkü mümkündür onun 
gerçekten var olması, var olmayanın ise mümkün değildir.”110  

 

              Var olanın en belirgin özelliği düşünülebilir olmasıdır. Zaten ona sadece 

düşünce ile ulaşılabilir. Var olmayan ise zaten yoktur ve olmayan bir şey 

düşünülemez ve dile getirilemez. 

              Parmenides var olanın özelliklerini şu şekilde açıklar: 

 

 “Olmamış olduğu için geçici de değildir, bütündür, biriciktir, sarsılmazdır ve sonu yoktur. Ne var 
olandan doğmuş olabilir ki aksi takdirde daha önce başka bir varlık mevcut olurdu; ne de onun var 
olmayandan meydana geldiğini düşünmene ya da söylemene göz yumabilirim. Çünkü var olmadığı ne 
düşünülebilir ne de ifade edilebilir!”111 

 

                                                 

108  A.e.,s122 
109 A.e.,s.124 
110  A.e.,s.124 
111  A.e.,s.124 - 125 
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               Parmenides’e göre var olan ezeli ve ebedidir, bütündür, tektir. Meydana 

gelmemiştir ve bundan dolayı yok olmayacaktır. Herhangi bir varlıktan doğmamış ya 

da herhangi bir varlık tarafından meydana getirilmemiştir. Çünkü eğer böyle olsaydı 

ondan öncesi olacaktı oysa onun bir öncesi ya da sonu yoktur. Ayrıca varlık bir 

olmayandan yani yokluktan da meydana gelmez. Varlığın var olmasının gerekçesi 

şudur:  

 

         “Bu kararın temelinde yatan düşünce şudur: O ya vardır ya yoktur! Böylece yollardan birini 
düşünülemez ve ifade edilemez diye reddetmeye –çünkü o doğru olanı değildir-diğerini ise tek doğru 
yol diye seçmeye kesin karar verilmiştir.”112 

 

           Varlıkla ilgili iki yol belirmiştir. Varlık ya var olacaktır ya da yoktur. Bir şey 

ya vardır ya da yoktur. Varlığın yok olması mümkün değildir. Çünkü olmayan bir 

şey düşünülemez ve dile getirilemez. 

            Düşündüğümüz zaman bir şeyi düşünürüz, düşüncemizin bir nesnesi olur. 

Olmayan bir şey düşünülemeyeceğinden ve dile getirilemeyeceğinden varlık vardır, 

düşünülebilir, dile getirilebilir. 

            Varlık değişmez bu nedenle oluş ve yok oluş varlık için söz konusu değildir. 

Var olan bölünmez bütündür, “kendinde bir”dir. Her şey var olanla dolu olduğu için 

onun birliği ve bütünlüğü bozulmayacaktır. Ayrıca var olan her yanında aynı 

olmalıdır, herhangi bir küçüklük ya da büyüklük olmamalıdır. Bu nedenle o tıpkı 

yusyuvarlak bir küreye benzer, mükemmeldir 

            Parmenides varlık anlayışı açıkladıktan sonra insanların varlığı yanlış 

anlamalarına da değinir, eserinin ikinci kısmı bu konudaki düşüncelerini içerir. 

Parmenides’e göre “ölümlüler” temel bir yanılgıya düşerler. Onlar var olandan başka 

                                                 

112  A.e.,s.125 
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düşünülmesi mümkün olmayanı ve düşünülmemesi gereken bir var olmayanı da 

kabul etmişlerdir. Böylece var olanla var olmayanı birbiriyle karıştırmışlardır. 

Algılananları yani düşünülmeyenleri var olan olarak kabul etmişlerdir, başka bir 

deyişle görünüşlerin ve kuruntuların gerçek olduğunu düşünmüşlerdir. Parmenides’e 

göre “ölümlüler” in bu yanılgısına karşılık kendisi asıl gerçeği bizzat Tanrıçadan, 

ışıktan öğrenmiştir. Ölümlüler görünüş ve kuruntularına gerçek derken kendisi 

ölümsüz olan Tanrıçadan asıl gerçekliği öğrenmiştir. 

           Parmenides’i Platon açısından ele alırsak Parmenides ile Platon arasında ortak 

noktalar bulunduğunu söyleyebiliriz. Her ikisine göre de varlık ontolojik olarak 

vardır ve herhangi bir değişikliğe uğramaz. Hatırlanacağı üzere Platon açısından da 

gerçek varlık olan idealar değişmezler daima kendileriyle aynıdırlar. Parmenides 

açısından da varlık değişmez. Her iki düşünüre göre de varlığa düşünce ile ulaşılır ve 

her iki düşünürün de Herakleitos’un hareket ve değişim anlayışına karşı olduklarını 

ifade edebiliriz. 
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II. BÖLÜM 

2. PLATON ANLAYIŞINDA RUHUN YAPISI VE BÖLÜMLERİ 

    

 2.1 RUHUN YAPISI 

          Platon açısından ruhun yapısını ve bölümlerini anlayabilmek için öncelikle 

onun yaşantısını ve felsefesinin genel yapısını bilmek gerekir.  

       Platon M.Ö 427 yılında Atinalı varlıklı bir ailenin en küçük çocuğu olarak 

dünyaya geldi. Platon hem annesinin hem de babasının tarafından politikayla güçlü 

bağlantıları olan bir ailede yetişti. Babası Ariston eski Atina krallarından Kodros’a 

ve hatta oradan da Tanrı Poseidon’a kadar gittiği düşünülen bir aileden gelmekte idi. 

Annesi Periktione’nin de ünlü kanun koyuculardan Solon’un soyundan geldiği 

düşünülmektedir. Adlarını diyaloglardan tanıdığımız Adeimantos ve Glaukon adında 

iki erkek kardeşi ve Potone adında bir kız kardeşi bulunmaktaydı. Platon’un 

kendisinin söylediğine göre ilk istekleri politikti. İki defa politikaya girmeye çalıştı. 

Bu denemelerinden ilki Otuz Tiranlar dönemindeydi diğeri ise demokrasi 

dönemindeydi. Otuz tiranlar dönemini Platon’un siyasete atılması için bir fırsat 

niteliğindeydi. Platon’un amcası Karmides 30ların lideriydi. Grup Platon’u aralarına 

katılması için davet etti ama Platon’un kabulünden önce Otuzlar bir diktatörlüğe 

dönüştü. Otuzlar kendisini eleştirenlere gözdağı veriyordu ve cinayetlerin sayısı 

artmıştı. Zengin vatandaşların keyfi idamları sonucu ekonomik dengeler sarsıldı ve 

hazine açık verdi. Platon daha sonra bu dönemleri “Kısa zamanda gördüm ki onların 

adaletsizlikleri Atinalıların geçmişteki savaşlara mutlu zamanlar olarak bakmalarına 

neden oldu” diyerek anlatmış ve onlara katılmayı reddetmiştir.113Sonraki 2 yıl içinde 

                                                 

113 Robert S. Braumbaugh, Plato For The Modern Age, New York, Collier Books,1964,s.23-24 
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ise Atina’dan atılmış demokratik kesim güç kullanarak geri döndü ve Otuzların 

egemenliğine son verdi. 

          Platon demokratların dönüşüyle tekrar politikaya atılabileceğini düşündü ve ne 

yapacaklarını görmek için bir süre bekledi ama demokratlar Sokrates’i idam edince 

onlara da katılamayacağını gördü ve politikaya yönelik isteğinden vazgeçti ve bir 

daha da Atina siyasal yaşamına dair bir katılım çabasında bulunmadı.114 

         40 lı yaşlarında İtalya ve Sicilya’ya seyahatler yaptı. Sicilya’ya 3 kere gitmiştir. 

Bu İtalya ve Sicilya yolculuklarının Platon’un düşünce hayatı üzerinde derin etkileri 

olmuştur. Platon Güney İtalya’ya Atina’da tanımış olduğu Püthagorasçıların 

çalışmalarını yerinde incelemek için gitmiştir. Bu yolculuk bir yandan ondaki 

matematik ilgisini güçlendirmiş, öbür yandan da ona dini-mistik düşünceler 

edindirmiştir. Püthagorasçılardan aldığı bu etkiler onun felsefesini etkileyen 

Sokratesçi öğelerin yanında bir diğer kaynaktır.115 

         Platon her ne kadar kendi ülkesinde siyasetle uğraşmamış olsa da Sicilya’da 

kralın kayın biraderi Dion ile kurduğu dostluk sayesinde siyasetle ilgilenmeye 

başlamış ancak kayda değer bir başarı elde edememiştir. Ayrıca bu deneyimler 

kendisini güç durumlara da sokmuştur. Syrakusa’ya ilk gidişinde kral onu tehlikeli 

bir yenilikçi olarak görüp tutuklamış ve ülkesinden kovmuştur. Atina’ya dönerken 

yolda uğradığı Aigina kentinde, Aigina ile Atina savaş durumunda oldukları için esir 

alınmış ve köle olarak satılmıştır. İyi bir rastlantı sonucu kendisini Kyreneli bir 

filozof satın almış ve Atina’ya dönmesini sağlamıştır. Sonradan Platon, Kyreneli 

filozofa kendisini satın alırken ödediği parayı ödemek istemişse de, o bu parayı geri 

almamıştır. Platon da geri alınmayan bu parayla ünlü “Akademi”sini kurmuştur. 

Platon’un akademiyi kurmasının en önemli nedeni potansiyel devlet adamları 

yetiştirmekti. Yasamada görev alan öğrenciler yetiştirmekle beraber bir kısım 

                                                 

114 A.e.,s.24 
115 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi,12 bs, İstanbul, Remzi Kitabevi,2000,s.53 
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öğrenci de “ Devlet” adlı eserinde eğitimin bir parçası olarak belirtilen bilimsel ve 

felsefi uğraşlara yönelerek pratik etkinliklerden ziyade kendilerini bu alanda 

yetiştirmeyi tercih ettiler.116 

            Daha sonraları Platon yine siyasi aktivitelerde bulunabilme ümidiyle 

Syrakusa’ya iki gezi daha yapmış bu iki gezi de ümidinin gerçekleşmesine 

yetmemiştir. En sonunda bir gün dostu Dion Syrakusa’ya tek başına hükümdar 

olunca, Platon hiç değilse dostunun kendi düşüncelerini gerçekleştirmesini ümit 

etmiş, ancak dostu öldürülmüştür. Platon 20 yıl Akademi’nin yönetim ve öğretimiyle 

uğraşmıştır. M.Ö 347 yılında da 80 yaşında hayata gözlerini yummuştur.117 

               Platon felsefesinin ilgilendiği ve cevap aradığı en temel soru “Gerçek 

Nedir?” sorusudur.118Platon’un bu soruya verdiği cevap olarak belirlediği iki farklı 

alanla yakından ilişkilidir. Bu alanlar: oluş alanı ve varlık alanıdır. Bunlar 

birbirlerinin tam tersi özelliklere sahip alanlardır. Oluş alanı devamlı değişir, zamana 

tabidir, var olmak için başka bir güce ihtiyaç duyar, duyu organlarıyla kavranır. 

Varlık alanı ise zamana tabi değildir, değişimden uzaktır, ezeli ve ebedidir, var 

olmak için başka bir güce ihtiyaç duymaz, akılsal ruh aracılığıyla temaşa ile 

kavranır.119 

          Platon’a göre gerçek-tıpkı belirlediği varlık alanı gibi- değişmez, kesin ve 

sürekli olmalıdır. Herhangi bir değişime uğramamalıdır. Niteliği kesin olmalıdır. 

Örneğin bir nesnenin bir niteliği varsa, aynı niteliğin başka bir çeşidi onda 

bulunamaz. Eğer bir şey “gerçekten” kırmızı ise başka bir renk olamaz; eğer daire ise 

başka bir şekil olamaz.120 

                                                 

116 G.C. Field,The Philosophy of Plato,4.bs.,London,Oxford University Press,1961,s.9 
117 A.e.,s.9-10 
118  A.e.,s.28 
119Osman Faruk Akyol, Demiurgos veya Mimar.  
http://www.osmanfarukakyol.com/bildiriler/demiurgos-veya-mimar,17 Aralık 2006 
120  G.C. Field,The Philosophy of Plato,s.31 
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          Bu noktada Platon’un aradığı kesin gerçeklikten bahsederken Püthagorasçıları 

da anmak yerinde olacaktır. Püthagoras ve izleyicileri Platon düşüncesine şu formun 

kazandırılmasına yardımcı olmuşlardır. Gerçeklik fikri matematiksel terimlerde 

kesinlik kazanmalıdır. Matematik yetili olduğumuz en kesin ve en belirli düşünce 

şeklidir. Matematik aranılan gerçek tanımına son derece uygundur.1+1 = 2 eder 

dediğimizde bu yargı zamanla değişmez, zamanın aşındırıcı etkisine uğramaz. Ayrıca 

herkes için 1+1 iki eder. Bu bakış açılarına ya da insanlara göre değişecek bir şey 

değildir.121 

         Matematik nesnelerin nitelikleri duyumsal nesnelerde bulunmaz. Bunlar her ne 

kadar duyumsal nesnelere yaklaşabilseler de asla tam olarak uyuşamazlar sadece 

benzeyebilirler. Örneğin bir kağıda üçgen çizdiğimiz zaman bu zihindeki üçgen 

kavramını, üçgenin tam olarak kendisini vermez sadece bir benzerini elde etmemizi 

sağlar. 

          Platon’un yaşamına ve felsefesinin genel özelliklerine değindikten sonra 

konumuzla ilgili olarak onun ruha ilişkin fikirlerine değinmek gerekecektir. Ruh 

konusu -ilk bölümde de belirttiğimiz gibi- çok eski dönemlerden beri tartışılmaktaydı 

ve ruh konusuyla ilgili pek çok görüş mevcuttu. Örneğin Homeros’a göre ruh 

ölümden sonra bedenden ayrı bir gölge ya da hayalet gibi yaşardı. Fakat bu derece 

ölümsüzlük olamayacağını öne sürenler de mevcuttu. Onlara göre ruh sadece bedenle 

vardı, beden öldüğü zaman ruh da yok oluyordu. Fakat bu görüşe tam anlamıyla 

karşıt olan görüşe göre ruh gerçek bir kişilik ve bedeni canlı tutan güçtü. Yine bu 

görüşe göre bu hayatta yapılan davranışlar ölümden sonraki yaşamı 

şekillendiriyordu. Bu tarz görüşler genelde Orphik akım gibi dini hareketlerden ya da 

Püthagorasçılık gibi felsefi öğretilerden kaynaklanan görüşlerdi.122Platon da ilk 

bölümde belirttiğimiz gibi bu görüşlerden büyük ölçüde etkilenmiştir. 

                                                 

121 A.e.,s.37 
122  G.C. Field, The Philosophy of Plato, s.116 
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              Platon’un ruhun yapısıyla ilgili fikirlerini incelediğimizde ruhun en temel 

özelliklerinden birinin bedenle olan farkı olduğunu görürüz. Ruh yapıca bedenden 

oldukça farklı bir özelliğe sahiptir. Beden birleşiktir, maddidir, oluşa ve bozuluşa 

tabidir, ölümle beraber varlığı son bulacaktır. Maddi bir yapıya sahip olan beden 

bilgileri de kendi organlarıyla somut bir şekilde elde eder. Beden, bilgileri duyularla 

elde eder, ne var ki Platon açısından bu bilgiler birer doxa (sanı) olmaktan öteye 

gidemezler, beden doğru bilgileri elde edemez, sadece belirsiz sanılarla yetinir. 

              Ruh ise her türlü değişme, bozulma ve yok olmadan uzaktır. O, her zaman 

kendisiyle aynı kalan, değişmeyen, bozulmayan ve yok olmayan soyut bir özdür. 

Platon felsefesiyle ilgili bilgi verirken Platon’un temel olarak iki alan belirlediğini 

söylemiş, bunların oluş alanı ve varlık alanı olarak adlandırıldıklarını ifade etmiştik. 

Ruh beden farklılığına dikkat ettiğimiz zaman esasında bu alanların insanı da işaret 

ettiği açıktır. Beden de tıpkı oluş alanı gibi zamana bağlıdır, maddidir, bozulur ve 

duyularıyla evreni kavrar. Hatırlanacağı gibi oluş alanının duyu organlarıyla 

kavrandığını ifade etmiştik, işte bu kavramayı yapan insanın bedenidir. İnsan, içinde 

bulunduğumuz dünya olan oluş alanını bedeniyle kavrar ve beden kendisi de maddi 

olması sebebiyle zaten oluş alanının bir parçasıdır. Ruh ise tıpkı varlık alanı gibi 

maddi değildir, bozulmaz, değişmez ve akılla kavranan varlık alanının yegane 

kavrayıcıdır. Varlık alanında bulunan değişmeyen soyut özleri, yani ideaları 

kavrayan, gerçeğin bilgisine erişen ruhtur. Ayrıca ruh ölümsüzdür ve ölümsüz 

olmakla beraber –beden gibi zamana bağlı olmadığı için- bedenden önce de vardır. 

Belirttiğimiz şekilde bedenden önce var olan ruh varlık alanının parçasıdır, orada 

gerçekliği olduğu gibi görmüş, bedenlenip maddi bir dünyaya gelince öğrendiklerini 

unutmuştur. Ancak sahip olduğu akıl – ki akıl ruhun fonksiyonudur- ile bu dünyada 

daha önceden öğrendiklerini hatırladıkça bilgilenecektir ki zaten Platon’a göre 

insanın tüm bilgi edinme süreci hatırlamaktan ibarettir. 

          Ruh gerçek bilgiye ulaşabilen bir yapı olmasının dışında çeşitli erdemleri de 

bünyesinde barındırır. Platon erdemlerle ilgili olarak 4 temel erdem belirler. Bunlar: 

Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir. Bu erdemler de ruhta bulunur. Ruh yaratılış 
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bakımından bedenden önce yaratılmıştır ve ona hükmeder.123Yani ruh akıl ile hem 

ideaların bilgisini elde eder hem de akılsal yönü ile isteklerini kontrol altına alarak 

erdemli bir yaşam sürer. Platon açısından doğru davranışlar ve erdemler toplum 

hayatıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Yani Platon çeşitli ahlaki değerleri sadece birey 

açısından ele almaz, topluma yayar. Kısacası ruh aynı zamanda sahip olduğu 

akılsallık sebebiyle de doğru idare edilen ideal bir toplum için de oldukça önemlidir. 

            Platon’un ruh anlayışında ruhun yapısı ile ilgili görüşlerini bulabileceğimiz 

eserlerinin en önemlilerinden biri Timaios’tur. Platon eserde ruhun yapısı, özellikleri 

ve idealarla olan ilişkisi gibi konulara değinmektedir. Platon ilk olarak evrenin 

meydana gelişinden bahseder. 

 

             “Bütün göğü veya evreni ele alalım; ona daha uygun bir ad verebilirsek verelim. Onun için de 

başlangıçta her şey için sorulması gerekeni soralım. Acaba ezelden beri var mıydı, bir başlangıcı 

olmadı mı, yoksa doğmuş, bir başlangıcı olmuş mudur? Doğmuştur, çünkü gözle görülür, elle tutulur 

haldedir, bir de teni vardır. Bu gibi şeyler duygundur; duyumla beraber kanaatin tasarladığı duygun 

şeyler de. Gördük ki, var olmaya, doğuma mahkumdur. Öte yandan doğan her şeyin mutlaka bir neden 

yüzünden doğduğunu da söylemiştik.”124 

 

        Platon burada evrenin kendi kendine mi meydana geldiğini yoksa onu meydana 

getiren bir nedenin mi olduğunu sorgulamaktadır. Platon evrenin onu meydana 

getiren bir neden sayesinde var olduğu sonucuna varmıştır. Çünkü Platon açısından 

maddi olan varlıklar kendi kendilerini var edemezler, oluşa ve bozuluşa tabi olan 

maddi varlıkların böyle bir özelliği yoktur. Madde kendi kendini var edemez. Evren 

de sahip olduğu tüm maddi yapısıyla  – ki bu maddi yapı insanlarca duyu 

organlarıyla algılanmaktadır- kendi kendini meydana getirebilmekten uzaktır. 

                                                 

123  Platon, Timaios,34 c - 35 
124 A.e,28 c 
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            Platon evrenle ilgili incelemesine devam eder. 

 

“ Evrene dair soracağımız bir soru daha var. Yapıcısı onu bu iki örnekten hangisine göre yapmıştır, 

değişmeyen, her zaman aynı kalana göre mi, doğmuş olana mı? Bu evren güzelse, onu yapan iyi ise 

gözlerini ilksiz örnekten ayırmamış olduğunda şüphe yoktur. Aksi halde ki bunu farz etmeye bile 

hakkımız yoktur, doğmuş örneğe bakmış olacaktır. Halbuki yapıcının gözlerini ilksiz örnekten 

ayırmamış olduğunu herkes açıkça görür, çünkü evren doğmuş olan şeylerin en güzelidir, yapıcısı da 

nedenlerin en yetkinidir.”125 

 

Burada Platon düşüncesi açısından önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir. 

Görüldüğü gibi Platon yaratma kavramını kabul etmemekte, yapıcı bir Tanrı 

anlayışına sahip olduğunu ifade etmektedir. Platon evrenin bir nedeni, yapıcısı 

olduğunu belirttikten sonra bu yapıcının hangi örnekten hareketle evreni meydana 

getirdiğini incelemiştir. Yapıcı Tanrı evreni meydana getirirken ilksiz bir örnek 

kullanmıştır yani ezeli ve ebedi idealardan faydalanmıştır. Eğer yapıcı Tanrı doğmuş 

yani maddi bir örneğe bakmış olsaydı – ki Platona göre bu farz bile edilemez – evren 

maddi bir örnekten kaynaklandığı için bu denli güzel olmayacaktı. Neticede evren 

doğmuş olan şeylerin en güzelidir ve bu güzelliğini nedenlerin en yetkini olan 

yapıcısının ezeli örnekler kullanarak kendisini yapmasına borçludur. 

Platon evrenin oluşumuyla ilgili düşüncelerini aktardıktan sonra konumuz için 

oldukça önemli olan ruhun oluşturulmasına geçer. 

 

“Ama bizim vücuttan sonra ele aldığımız bu ruhu, tanrı cisimden sonra yaratmadı: Çünkü onları 

birleştirirken daha önce yaratılanın, daha sonra yaratılana boyun eğmesine müsaade etmedi. Bizler, 

geniş ölçüde tesadüfe bağlandığımız için, rastgele konuşmamız da tabiidir, ama tanrı ruhu vücuttan 

                                                 

125 A.e,29 
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önce, yaş ve erdem bakımından da ona üstün yaratmıştır. Çünkü ruh, hükmetmek emretmek için, 

vücut da boyun eğmek için meydana getirilmiştir.”126 

 

Ruh vücuttan önce var olmuştur. Bu nedenle bedeni idare edecektir ve yine 

bu nedenle yaş ve erdem bakımından üstündür. İleride ele alacağımız gibi erdemler 

ruha aittir ve erdemlerle dolu olan ruhun sonradan meydana gelmiş bedene tam 

olarak hükmedebilmesi, ruhun bedenin istekleri üzerinde akla dayalı bir egemenlik 

kurabilmesi bireyi erdemli bir hale getirecektir. 

           Ruhun oluşma sırası ve görevi açıklandıktan sonra oluşma sürecine geçilir. 

 

            “Ruhu şu öğelerle şu şekilde yarattı: Bölünmez ve her zaman aynı kalan tözle cisimlerde 

bulunan ve bölünebilen tözü birleştirerek bir üçüncü ortalama töz vücuda getirdi, bu tözde hem Aynı 

kalan hem de Öteki töz vardı. Böylece onu bölünmez tözle cisimlerin bölünebilen tözü ortasına koydu. 

Sonra aynı kalanı öteki cevherin güç birleşen özüyle zorla ahenkleştirerek üçünü birleştirip tek bir 

biçime soktu. İlk ikincisini üçüncü ile karıştırıp üçüncüden birkaç bütün meydana getirince, ona 

uygun düşecek sayıda parçalara ayırdı; bu parçaların her biri aynı kalanla, ötekinin ve üçüncü tözün 

bir karışması idi.”127 

 

              Platon’un burada bahsettiği oluşumu şu şekilde gösterebiliriz: 

                         Aynı Kalan Töz + Bölünebilen Töz = Üçüncü Töz 

                        Aynı Kalan Töz+Üçüncü Töz+Bölünebilen Töz = Tek Biçim 

            Platon açısından ruh bu şekilde oluşmakla beraber ‘uygun sayılarda parçalara 

ayırma’ kısmı çeşitli matematiksel hesaplara dayanmaktadır. Bu durum Platon 
                                                 

126 A.e,34 c - 35 
127  A.e,35 a – b  
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sisteminde matematiğin önemini göstermektedir, ruhun oluşumunda bile belirli 

matematiksel oranlar bulunmaktadır. 

             Platon sistemine göre yapıcı tanrı evreni yarattıktan sonra insanların 

yaratılmasını diğer tanrılara bırakmıştır. Çünkü insanlar bu yapıcı Tanrı tarafından 

yaratılmış olsalardı onlar da ölümsüz olacaklardı. Bu kısımdan sonra diğer Tanrılar 

insanlara beden yaparlar ve insanda duyum faaliyetleri ortaya çıkar. 

 

             “… Bütün bunları düzenledikten sonra Tanrı her zamanki yaşayışına döndü. O dinlenirken 

babalarının isteğini kavramış olan çocuklar, onu yerine getirmeye çalıştılar, ölümlü varlığın 

ölümsüzlük ilkesini babalarından aldılar ve kendilerini yapan işçiyi taklit ederek evrenden, bir gün 

yine ona geri verilecek olan, ateş, toprak, su ve hava parçalarını aldılar. Bunları kendilerini bağlayan 

bağlar gibi çözülmez bağlarla değil, küçüklükleri yüzünden gözle görülemeyen bir sürü kenetlerle 

birbirlerine eklediler. Böylece onları bir araya getirerek bütün bu parçalardan herkes için birer ten 

vücuda getirdiler …”128 

 

            Görüldüğü gibi bu kısımda “ölümlü varlıkların ölümsüzlük ilkesi” olarak 

bahsedilen varlık şüphesiz ki ruhtur ve ruh evreni meydana getiren yapıcı tanrının 

kendisinin yaptığı bir varlık olması sebebiyle aynı zamanda insanın tanrısal tarafıdır. 

         Duyum faaliyetinin ortaya çıkışı şu şekilde anlatılmıştır. 

 

“Kuvvetli bir kabarma, ara vermeden teni kaplayıp çekmek, böylece onu beslemekle kalmıyor, dış 

nesnelerin izlenimleri gelip bu canlı varlıklara çarpınca, onların her yerinde daha büyük bir kargaşalık 

da yaratıyordu. Mesela: bir insan teninin kendi dışındaki, yabancı bir ateşe, sert bir toprağa, kaynar 

sulara çarpması yahut da havanın üfürdüğü bir rüzgar fırtınasına tutulması gibi. Bütün bu olayların 

                                                 

128 A.e, 43 
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tesiriyle tenden geçen hareketler ruha kadar ulaşıyor, onu sarsıyordu. İşte bunun için bu hareketlere 

sonradan duyum denildi, hala da öyle deniliyor.”129 

 

         Duyumlar dış etkenlerin maddi olan bedene ulaşması sonucu elde edilir. Sıcak, 

soğuk, sert vb cisimsen nitelikler insan bedenini uyarır ve böylece uyarıcı 

duyumlanmış olur. 

         Duyum kısmı belirtildikten sonra ruh ve beden birbirine bağlanır. “… ruh 

ölümlü bir tene bağlandığı zaman, başlangıçta olduğu gibi, bugün de önce zekadan 

mahrum kalır.”130 

         Ancak burada görüldüğü gibi ruhun tene bağlandığı zaman zekadan mahrum 

kalacağı düşüncesi bazı fikirlere ışık tutmaktadır. Burada ruh –beden farklığı ve 

ruhun zekaya sahip olması ile aynı zamanda bilgi edinen bir yönünün bulunduğu 

düşüncesi ifade edilmektedir. 

        Ruh- beden ayrılığı düşüncesi Platon felsefesinin Orpheusçuluk ve 

Püthagorasçılıktan aldığı etkilerle şekillenen bir özelliği olmuştur. Nitekim Platon 

örnekte ruhun bedenle bağlanmasından itibaren ruha ait olan zekanın saf ruh 

haldeykenki niteliğinden uzaklaştığını ifade etmek istemiştir. Çünkü hatırlanacağı 

gibi Platon felsefesine göre zekanın kavraması gereken gerçek bilgi varlıkların 

değişmeyen özleri yani idealardır, ideaların bilgisidir. Ruh bedene girdiğinde 

maddeyle kaplanır, maddi bir alemde yaşamaya başlar ve böylece zekanın o saf, arı 

hali maddelerle dolu dünyada bulanıklaşır işte bu nedenle Platon’a göre bu 

dünyadaki maddi varlıkların bilgisi gerçek bilgi olamaz, ancak sanı olabilir. 

Platon’da ruh –beden ayrılığının bilgi edinmedeki yeri 3.bölümde daha ayrıntılı 

inceleneceğinden bu genel bilgiden sonra, doğrudan ruhun yapısıyla ilgili olarak ruh-

beden ayrımının kendisine yönelmek daha doğru olacaktır. 
                                                 

129 A.e,43 b - c 
130 A.e,44 a-b 
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Platon ruhun bedenden ayrı doğasından eserlerinde sıkça bahsetmiştir. 

 

“Mistik dinlerde bu konuyla ilgili olarak şöyle denir: biz insanlar yaşarken bir tür hapishanedeyiz; 

kendimizi özgür bırakmamalı ya da bu hapishaneden kaçmamalıyız.”131 

 

Burada Platon eserde intihar karşıtı düşüncelerini açıklarken insanların yaşarken bir 

tür hapishanede olduklarından söz etmiştir. Burada şüphesiz hapishane insanın 

bedenidir, hapishanede olan ise ruhtur. Hapishanedeki bir mahkum nasıl dışarıdaki g 

dünyadan kopmuş, algıları sınırlanmışsa esasen bedene sahip insan için de bu şekilde 

bir gerçeklerden kopuş ve algıların sınırlanması söz konusudur. İnsan idealar 

aleminden kopmuş, bedenlenerek maddi bir dünyaya gelmiş ve geldiği bu dünyayı 

sınırlı olan duyuları ile algılamak durumunda kalmıştır. Böylece de ideaları 

hatırlayamazsa gerçeğe ulaşması mümkün gözükmemektedir. 

Yine Phaidon’dan şu şekilde bir örnek verebiliriz: 

 

           “Bilgiyi seven insanlar, ruhları felsefe tarafından yakalanır yakalanmaz, gerçekte bedenlerinin 

birer kölesi olduklarını, varlıkları tıpkı bir hapishanenin demir parmaklıkları arasından görür gibi 

gördüklerini ve cahilliğin içinde yüzdüklerini fark ederler. Bedenlerinin en büyük tutsaklık olduğunu 

ve öyle ki tutsak bedenlerinin kendi tutsaklıklarını doğurduğunu öğretir felsefe onlara”132 

 

                                                 

131 Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen, 62 b 

132 A.e,82 e – 83 b 
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         Örnekte görüleceği gibi burada anlatılmak istenen ruh beden ayrımı ve bilgi 

edinmedir. Ruhları felsefe tarafından yakalanan insanlar -ki burada felsefeyi edinen 

ruhtur-, bedenlerinin bir hapishane olduğunu fark ederler, çünkü felsefe onların 

aklını harekete geçirdiği için artık içinde bulundukları dünyanın gerçek olmadığını 

asıl gerçekliğin bu dünyadan başka bir yerde bulunduğunu fark ederler. Ruh felsefe 

tarafından yakalanmamışsa olguları gerçek olmayan şekilde görmeye devam 

edecektir. Ruh ve bedenin hem yapıları, hem bilgisini edindikleri varlıklar hem de 

bilgi edinme şekilleri birbirinden farklıdır. 

“Öyleyse, şimdi biri görülebilir, öteki görülmez olan iki tür varoluş olduğunu kabul edelim.” 

“Pekala öyle olduğunu düşünelim” 

“Biz insanlar da iki parçadan, beden ve ruhtan oluşmadık mı?” 

“Evet.” Dedi Kebes . 

“Peki beden en çok hangi tür varoluşa benzer ya da hangisi ile daha yakından ilişkilidir?” 

“Görülebilir olanla; bu herkesin bildiği bir şeydir.” 

“Ya ruh? Görülebilir mi, görülmez mi?” 

“En azından insanlar için görülebilir değildir, Sokrates.” 

“Fakat nesneler için insanın görme duyusunu dikkate alarak görülebilir ya da görülmez deriz, değil 

mi?” 

“Evet öyle.” 

“O zaman ruh için ne diyeceğiz, görülebilir mi, yoksa görülmez mi?” 

“Görülebilir olmayan diyeceğiz, Sokrates.” 

“Yani Kebes, dedi Sokrates, “görülmezdir.” 
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“Öyleyse ruh bedenden daha çok görülmez olan, beden de ruhtan daha çok görülebilir olandır.”133 

 

Görüldüğü gibi daha önce bahsetmiş olduğumuz iki alan iki farklı alan; yani 

oluş ve varlık alanları bu örnekte açıkça kendilerini göstermektedirler. Yine bu 

örnekte ruhun varlık alanına, bedenin ise oluş alanına ait olduğu düşüncesi de açıkça 

ifade edilmektedir. 

                         Ruh bedenden ayrı olmakla birlikte aynı zamanda ölümsüzdür, yani 

ruhla bedenin ayrılması anlamına gelen ölüm olayından sonra da ruh varlığını 

sürdürmeye devam edecektir. Platon felsefesi açısından her şey karşıtıyla var 

olmaktadır. Eğer yaşamdan sonra onun zıttı olan ölüm meydana geliyorsa ölümden 

sonra da yaşam meydana gelecektir. Yani ruh beden olmasa da varlığını 

sürdürecektir. Bu düşünceler bizi elbette Platon felsefesinin önemli kavramlarından 

olan reenkarnasyona götürür. İnsanlar dünyada yaptıkları davranışlara karşılık diğer 

yaşamlarını çeşitli yaşam formlarında sürdüreceklerdir. Phaidon’da bu konuyla ilgili 

şu bölüm dikkat çekicidir. 

            “-Şimdi” dedi Sokrates, bu iki çiftten birisi ve ara süreçleri konusunda sana bir şeyler 

söyleyeceğim; diğerinden sen bahsedeceksin. Terimlerden birinin uyku diğerinin de uyanıklık 

olduğunu; uykunun uyanıklıktan, uyanıklığın da uykudan yaratıldığını ve yaratma süreçlerinin ikinci 

durumda uykuya dalma ve birincide de uyanma olduğunu söylüyorum. Buraya kadar uzlaşıyor 

muyuz? 

              -Elbette 

              -Şimdi bana aynı şekilde yaşam ve ölümü anlat. Yaşam ölümün karşıtı değil mi? 

              -Evet 

              -Birbirlerinden yaratıldıklarını söyleyebilir misin? 

                                                 

133 A.e,79 – 79 b 
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               -Evet 

               -O halde canlı olandan yaratılan nedir? 

               -Ölü olan 

              -Ve ölü olandan ne yaratılır? 

               -Tek bir şey söyleyebilirim, yaşam, dedi Kebes”134 

 

          Her ne kadar her şeyin zıttıyla var olduğunu ifade edilse de bu zıtlardan var 

olma durumu herhangi bir kavramın kendisini kapsamaz. Şöyle ki örneğin tek ve çift 

sayılar vardır ancak tek sayıların hiçbiri çift olamaz. Bunun gibi her ne kadar 

yaşamla ölüm birbirleri ardına gelseler de insanın ölümsüzlük ilkesi olan ruh ölümü 

asla kabul etmez yani ölümsüzdür. 

 

“ - Şimdi söyleyeceklerimle uzlaşıp uzlaşmadığınızı düşünün: Sıcak olarak ve soğuk olarak 

adlandırdığımız bir şey var mı? 

-Evet 

-Kar ve ateş birbiriyle aynı şeyler midir? 

-Hayır, kesinlikle 

-Fakat sıcak ateşten,soğuktan,kardan farklı bir şeydir değil mi? 

-Evet 

                                                 

134Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen, 71 d 
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-Yine de daha önce söylediğimiz gibi, kar sıcak olanı kabul ettiği taktirde, bundan böyle ne daha önce 

olduğu gibi kar olması ne de sıcak olması mümkün değil; ya sıcak yaklaşırken ondan sakınacak ya da 

var olmaktan vazgeçecek; uzlaştığımız bu değil miydi? 

-Evet kesinlikle. 

-Ve aynı şekilde,ateş soğuk olana yaklaşırken ya ondan kaçacak ya da yok olacaktır.Soğuğu kabul 

etmeyi başaramayacağı gibi daha önce olduğu gibi ateş olmayı da hiçbir zaman 

başaramayacaktır.Aynı şey soğuk için de geçerli!”135 

 

 Her ne kadar varlıkların zıtları olduğunu görsek de her bir varlık niteliğine zıt 

olan şeyi kendi yapısına kabul etmemektedir. Ruhun da bu duruma dahil olduğu şu 

örnekte görülmektedir: 

 

“ - Peki öyleyse şuna cevap ver: bir şeyin bedeninin canlı olması için ne olması gerekir? 

-Ruh 

-Bu her zaman geçerli midir? 

-Evet tabii ki 

-Bu durumda, ruh kendisine sahip olanı her zaman canlı mı kılıyor? 

-Evet, dedi 

-Peki, yaşam herhangi bir karşıta sahip midir? 

-Evet 

                                                 

135 A.e,103 c- d 
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-Peki,nedir bu karşıt? 

-Ölüm 

- O halde, ruh hiçbir zaman getirdiği şeyin karşıtını kabul etmeyecektir,değil mi? Bu konuda zaten 

uzlaşmıştık 

-Kesinlikle dedi Kebes 

- … peki ya ölümü kabul etmeyen şeyleri ne olarak adlandırırız? 

-Ölümsüz 

-Ruh da ölümü kabul etmeyen bir şey değil midir? 

-Evet 

-Bu durumda ruh ölümsüzdür.”136 

 

    Ruh insanın yaşamasını sağlayan yapıdır, ruh olmaksızın beden canlılık vasfını 

kaybedecektir. Bununla beraber hayatı getiren, canlılığı getiren ruh bu özelliğine zıt 

olan ölümü kabul etmeyecektir. 

               Ruha ilişkin bir diğer özellik de şudur ki: ruh ölümden sonra yani bedenden 

ayrılınca nasıl varlığını devam ettiriyorsa bir bedene sahip olmadan önce de vardır. 

Ruhun yapısı ile ilgili toparlarsak ortaya şu düşünceler çıkacaktır. 

Ruh insan dünyaya gelmeden önce vardır, ideaları yani asıl gerçekleri, tüm 

varlıkların gerçek özlerini kavramış bu dünyaya geldiğinde de ise bedenlendiği için 

gerçek varlıklardan, varlıkların ezeli ebedi özlerinden uzaklaşmış, bildiklerini 

                                                 

136 A.e,105 d-e 
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unutmuştur. İçinde bulunduğu maddi dünya ve hatta ruhun içinde bulunduğu maddi 

bedenin kendisi ruhun doğru bilgiyi elde etmesine engel olur. Çünkü madde soyut 

özleri yani ideaları kavrayamaz. İnsan akıl vasıtasıyla ideaları hatırlar. Neticede 

insan ideaları hatırlayarak bilgi elde edebilen ve pek tabi yaşarken ahlaki davranışlar 

sergileyen bir canlıdır. İnsan ruhu, ruh ile bedenin ayrılması anlamına gelen ölüm 

olayından sonra da varlığını sürdürür ve bu dünyada yapmış olduğu davranışlara, 

sürdürmüş olduğu hayata göre yeniden bedenlenir. 

 

2.2 RUHUN BÖLÜMLERİ 

Platon düşüncesinde ruhun yapısını belirledikten sonra ruhun bölümlerini incelemek 

konumuz açısından önemlidir. Platon’un ruh anlayışını incelediğimiz zaman ruhla 

ilgili 3 bölüm belirlediğini görürüz. Platon anlayışında ruhun bölümleriyle ilgili 

temel ayrım ölçülülük konusu tartışılırken belirir. Bu bağlamda Platon biri ölçülü 

diğer ölçüsüz olan iki yana dikkat çeker. 

 

“…  Bir insanın içinde iki yan vardır: Biri iyi, biri kötü.İyi yan,kötü yanı buyruğuna aldı mı,buna 
kendine hakim olma diyoruz,bunu yapanı da övmüş oluyoruz.Tersine kötü eğitim görme,kötülerle 
düşüp kalkma yüzünden iyi yan zayıflar da ,kötü yanın buyruğuna girerse,böyle birine de kendinin 
kölesi deriz.Buysa kötüleme olur.”137 

 

         Platon ilk olarak burada temel iki yanı belirler. Bu yanlardan birisi ölçülü 

hareket eden yandır, diğer ise hiçbir ölçüye sahip olmayan yandır. Platon daha sonra 

bu anlayışı devlete de uygular ve “toplumumuzda, çoğunluğun kötü tutkuları, değerli 

bir azınlıktaki aklın buyruğuna girmiştir”138diyerek kötü tutkuları ölçüsüzlükle ve 

                                                 

137  Platon, Devlet,4,431 a 
138  A.e.,4,431 c 
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insanın içindeki kötü yanla, aklı ise ölçüyle ve insanın içindeki iyi yanla birleştirir. 

Böylece insanın içindeki bir takım özellikler topluma da ait olmuş olur. 

         Platon bu iki yanı anlatmasını şu şekilde sürdürür: 

 

“Burada birbirinden ayrı iki şey görmek doğru olur: Biri içimizdeki, hesaplayan düşünen yandır ki, 
buna akıl yanımız deriz. Ötekiyse, düşünmeyen, sade arzulayan yanımızdır. O,sadece sever, acıkır, 
susar, coşar, doymak, zevk almak ister.”139 

 

         Böylece Platon düşünen ve isteyen yanı birbirinden ayırır. Düşünen yan 

düşünür, bilgi edinmek ister. Bu yana Platon felsefesinde ‘ logistikon’ denir.140 

         Platon insanın içindeki bu iki yanı birbirinden ayırdıktan sonra kızgınlık ve 

öfkeyle ilgili 3. Bir yanın bulunduğunu da ifade eder. 

               “Demek içimizde böyle iki yan var. Ama azgınlık, kızgınlık diye de bir şey var içimizde 

…”141 

           Platon kızgınlıkla ilgili bu yanı ilk önce isteklere yakın görür ancak daha 

sonra bu yanın zaman zaman isteklerle savaştığına karar vererek onun akla daha 

yakın olduğunu belirtir. 

           “Demin kızgınlığı içimizdeki istek yanımıza daha yakın görmüştük. Şimdiyse bunun tersi 
çıkıyor. İçimizde bir çatışma oldu mu, Kızgınlık daha çok akıldan yana oluyor.”142 

 

“… kızma gücü, kötü bir eğitimle bozulmamışsa, akla yardım eden üçüncü bir yanımız olur!”143 

                                                 

139 A.e.,4,439 d-e 
140 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Çev. Hakkı Hünler, İstanbul, 
Paradigma,2004,s.327 
141  Platon, Devlet,4,439 e 
142 A.e.,4,440 e 
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   Kızma gücü görüldüğü gibi akla yardım eden 3. Yön olarak ruhta bulunur. 

   Platon insanların doğruluğunu da bu yanlarla ilişkilendirir. Yani bu bağlamda 

doğruluk ruhla ilişkili bir kavramdır.“Öyleyse, içimizdeki yanlardan her biri kendi 

işini gördüğü vakit biz de kendi ödevini yapan doğru kişiler oluruz.”144 

Platon akıl, öfke ve isteklerle ilgili kısmın görevlerini şu şekilde açıklar: “Akıl 

madem ölçülüdür, içimizde olup biten her şeyi kollayıp yönetmek ona düşer; öfkenin 

işi de onu dinlemek, ondan yana olmaktır, değil mi?”145 

 

“Böylece yetişen, gerçekten eğitilen, işlerini bilen, gören bu iki yan, içimizde en çok yer tutan. 
doymak bilmeyen isteklere kumanda ederler. Bu istekler beden hazlarına dalarak dal budak salmasın, 
güçlenmesin; kendi işini görecek yerde başkalarına kumanda etmeye kalkmasın diye onlara göz kulak 
olurlar; çünkü isteklerde başa geçme yetkisi yoktur. Geçerlerse bütün hayatın düzenini alt üst 
ederler.”146 

 

Akılsal yan (logistikon) ve kızgınlıkla ilgili yan doymak bilmeyen isteyen 

yanı kontrol altına almakla görevlidirler. Kızgınlıkla ilgili yan aklın yardımcısı 

konumundadır. Böylece her ikisi isteyen yanı dizginlerler. Eğer bu şekilde bir 

dizginleme olmaz da isteyen yan kendi haline bırakılırsa o zaman insan kendi zevk 

ve isteklerinin kölesi olur, özgürlüğünü kaybeder, doğru ve mutlu bir insan olamaz. 

         Nitekim Platon Devlet isimli eserinin 9.bölümünde isteklerinin hakimiyetine 

girmiş insanı devletteki zorbayla eşleştirir. İnsan ruhundaki bu 3 bölüm devlet için de 

geçerlidir. 

                                                                                                                                          

143 A.e.,4,441 a 
144  A.e.,4,441 e 
145 A.e.,4,441 e 
146 A.e.,4,442 b 
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       Platon zorbanın doğasını aydınlatmak için öncelikle isteklerden hareket eder. 

İsteklerin doğasına işaret eder. 

 

        “Biz uyurken uyanan istekler. Bizi dizginleyen, yumuşatan, düşündüren tarafımız uykuya daldı 
mı tıka basa yiyip içmiş hayvan tarafımız silkinip kalkar ayağa, boş bulduğu meydanda at oynatmaya, 
dilediğini yapmaya yeltenir. Nerelere el atmaz o zaman, bilirsin: Hiçbir hayası, ölçüsü kalmaz. 
Anasıyla yatmayı bile geçirir içinden: İnsan, Tanrı, hayvan, ne olursa olsun kirletmek ister. 
Dökmeyeceği kan, yemeyeceği halt kalmaz. Çılgınlığın, yüzsüzlüğün son kertesine varır kısacası.”147 

 

        Bu kısımla Platon insanın isteyen yanına işaret eder ve bu yanın her insanda 

bulunduğunu ve rüyalarda ortaya çıktığını belirtir.148 

Daha sonra Platon bilgi edinen, isteyen ve kızan yanlarımızı yeniden isimlendirerek 

devlette bu yönlere karşılık gelecek insan türlerini belirler. 

 

 “- İnsan bir yanıyla bilgi edinir, bir yanıyla öfkelenir demiştik. Üçüncü yanına gelince, değişik 
şekilleri olduğu için belli, bir ad verememiştik ona;en önemli ,en başta gelen özelliğiyle anlatmıştık 
onu:İsteyen,acıkan yanımız demiştik hani.Açlık,susuzluk,cinsel sevgi ve bunlara benzer istekler bu 
yanımıza giriyordu.Parayı da bu yanımızla seviyorduk; çünkü bu çeşit isteklerimizi daha çok parayla 
doyurabiliyorduk. 

-Haklıydık böyle düşünmekte. 

-Bu yanımızın hoşlandığı, sevdiği şey kazançtır dersek, onu bir bakımdan daha iyi anlatmış oluruz. 
İçimizdeki bu bölümden söz ederken, para ve kazançsever yanımız dersek, hem ne demek istediğimizi 
daha iyi anlatmış, hem de ona yakışan bir ad bulmuş oluruz, değil mi?”149 

       Platon ruhun isteklerle ilgili yanını para ve kazançsever yan olarak adlandırır. Bu 

yan istediği ihtiyaçları para ile sağlar. Daha önce de belirtildiği gibi bu yanın başı boş 

bırakılması insanı ölçüsüz bir yaşama iter, isteklerinin kölesi haline getirir. 

                                                 

147 A.e.,9,571 d 
148 A.e.,9,572 b 
149 A.e.,9,580 e- 581 a 
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       Platon kızgınlıkla ilgili yanın başa geçmek, şeref kazanmak arzusunda olduğunu 

belirterek o kısmımızı şan, şerefsever yan olarak adlandırır.150 

     Üçüncü yan ise bilgi edinen yandır. 

    “- Bilgi edinen yanımıza gelince, herkes de bilir ki bu yanımız hiç durmadan 
gerçeği olduğu gibi yakalamak peşindedir, yalnız buna verir kendini; üç yanımızdan 
paraya ve şerefe en az değer vereni odur.”151 

           Platon bu yanı “bilim ve düşünce sever yan” olarak adlandırır.152 

            Bilim ve düşünce sever yan yani Logistikon ile ilgili belirtmemiz gerek 

önemli bir nokta vardır. Bu yan aynı gerçeği araştırır, yani insan ideaları, değişmeyen 

özleri bu yan ile kavrar. Bilmek Platon açısından bir tür hatırlamadır. Ruh 

bedenlenmeden önce idealar alemini seyretmiştir ve onları bilir. Bu dünyaya 

geldiğinde de onları tekrar hatırlar. İşte ideaların bilgisini bilen ve hatırlayan yan 

logistikondur, ruhun asıl ölümsüz kısmı odur, diğer iki yan beden ile ortaya çıkar. 

İsteyen yan karın boşluğuna, kızan yan ise kalbe karşılık gelirken düşünen yan beyne 

karşılık gelir ve ruhun asıl ölümsüz kısmı, asıl özü logistikon olarak adlandırdığımız 

bu kısımdır. 

             Platon insanda bulunan bu 3 yanın birbiriyle olan mücadelesine de değinir. 

İlk önce bir canavara benzeyen isteyen yanı anlatır daha sonra diğer iki yanı açıklar 

ve görevlerini belirtir. 

 

“-Böyle değişik biçimli bir canavar düşün: Bir sürü kafası olsun, çepeçevre dizilmiş, kimi uysal, kimi 

yırtıcı hayvan kafaları. Bu canavar kendiliğinden, dilediği biçimlere de girebilsin 

                                                 

150 A.e.,9,581 b 
151 A.e.,9,581 b 
152 A.e.,9,581 b 
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-…şimdi bir de aslan tasarla sonra da bir insan… sonunda her üçünü bir tek varlıkta topla; bir bütün 

yap hepsiyle. 

-Doğru olmak karlıdır dersek, sadece içimizdeki insanın bütün insanı mümkün olduğu kadar 

dizginlemesini istiyoruz demektir: O,çok kafalı canavara yem verecek, göz kulak olacak; çiftçi nasıl 

ehli hayvanları besler, vahşi hayvanların çoğalmasına engel olursa, o da öyle yapacak. Onu bir çocuk, 

bir öğrenci gibi yetiştirirken aslanı kendine yardımcı olarak alacak. Hiçbirinden dikkatini 

esirgemeyecek, hepsinin hem aralarında hem de kendisiyle iyi geçinmesini sağlayacak.”153 

 

 İsteklerle ilgili yan çok başlı bir canavardır, kızgınlıkla ilgili yan cesaretinden dolayı 

aslandır, Bilgisever yanımız ise akla sahip olduğundan insandır. Bu üçü birleşerek 

dıştan bakıldığında insan olarak gördüğümüz kişilerin içinde bulunur. İnsanın 

içindeki insani yan aslan ile birleşerek çok başlı canavarı eğitmeye uğraşır. 

Platon’un ruhun bölümlerinden bahsettiği bir diğer eseri de Timaios’tur. Platon bu 

eserinde ruhun bölümlerini şu şekilde açıklar. 

“Tanrılar tanrıya en yakın parçamız olan, ötekilere hükmeden, şimdi baş dediğimiz küre biçimindeki 

bir tende iki sayılı olan bu ulu devirleri, yuvarlak kürenin şekline uydurarak yerleştirdiler. Sonra 

mümkün olacak bütün hareketlerden pay alacaklarını bildiklerinden, bütün gövdeyi bir araya 

getirerek, onun hizmetine verdiler.”154 

Bütün gövde başın yani akılsal ruhun hizmetindedir. Akılsal ruh belirtildiği gibi 

Tanrıya en yakın, Tanrısal özellik taşıyan yanımızdır. Akılsal yan dışındaki yanların 

yaratılışı şu şekilde olmuştur: 

 

“…  Bununla beraber tanrılık ilkeyi kirletmekten korktukları için tam bir zorunluluk olmadıkça 

ölümlü ilkeyi Tanrılık ilkeden ayrı, vücudun başka bir tarafına yerleştirdiler. Bunun için başla göğüs 

                                                 

153 A.e,9,588 d- 589 b  
154 Platon, Timaios 44 d 
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arasında bir kıstak, bir sınır kurdular ve birbirlerini ayrı tutmak için aralarına boynu yerleştirdiler. 

Ruhun ölümlüsünü göğsün içine bağladılar. Ruhun bir kısmı özü bakımından daha iyi bir kısmı da 

daha kötü olacağından, göğüs kavuğunu, kadınlarla erkeklerin dairelerini ayırdıkları gibi, iki oturma 

yeri halinde ayırarak aralarına bir bölme çeken deriyi koydular. Aklı dinlesin, isteklerin oymağı aklın 

kalesinden gönderdiği emirleri canla başla yerine getirmediği zaman akılla beraber onu yola getirsin 

diye ruhun cesareti, savaş isteğini paylaşan, zaferi arzulayan kısmını başa daha yakın bir yere, bu deri 

ile boyun arasına yerleştirdiler.”155 

 Burada bahsedilen kısım Devlet isimli eserde şan, şeref sever yandır, görüldüğü gibi 

yeri kalptir ve görevi isteyen yanın akılsal yanın emirlerine uymasını sağlamaktır. 

Akılsal ve şeref sever yandan sonra isteyen yana geçilir. 

 

“Ruhun yemeye içmeye ve vücudun tabi olarak ihtiyaç gösterdiği bütün şeylere iştah duyan kısmına 

gelince, tanrılar onu göbekle orada bulunan bir deri arasında uzanan yere koymuşlar, bütün bu yerde 

vücudun beslenmesi için bir yemlik kurmuşlardır. Ruhun bu kısmını vahşi bir hayvan, ama ölümlü 

soyun var olması isteniyorsa bağlı olarak beslenmesi gereken vahşi bir hayvan gibi oraya 

bağlamışlardır. İşte Tanrılar bu kısmın her zaman başı yemliğinde, karar veren kısımdan mümkün 

olduğu kadar uzakta, gürültüye, karışıklığa mümkün olduğu kadar az meydan versin, en kusursuz 

kısmı, vücudun bütünüyle her kısmın iyiliği için kararlar verirken rahat bıraksın diye buraya 

yerleştirdiler.”156 

 

İsteyen yanımız en temek ihtiyacı olan yiyeceği barındıracağı yer olan mideye yakın 

konumlandırılmıştır. Böylece baş kısmından alabildiğine uzaktır, böylece onun 

işlerine ve yönetimine karışmaz, bu ikisinin arasında da zaten şan ve şerefsever 

yanımız vardır. Şan ve şeref sever yan yardımcısı olarak akılsal yana yakınken, 

isteyen yan en uzağa konmuştur. 

                                                 

155 A.e,69e – 70 b  
156 A.e,70 e 
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Ruhta bulunan bölümleri açıkladıktan sonra şunu tekrar ifade etmek yerinde 

olacaktır. Ölümle birlikte isteyen ve şeref sever yan bedenle birlikte yok olacak, 

akılsal yan ise Tanrısal olması nedeniyle ölümden sonra da varlığını sürdürecektir. 

            Platon anlayışında ruhun yapısını ve bölümlerini açıkladıktan sonra ruh 

anlayışının çözmeye yöneldiği sorunlara değinmek yerinde olacaktır. 
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                                     III. BÖLÜM  

3. PLATON’UN RUH ANLAYIŞININ ÇÖZMEYE YÖNELDİĞİ 

SORUNLAR 

        Platon felsefesini yakından incelediğimizde onun ruh anlayışının bazı 

düşüncelerini şekillendirmede önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. Platon’un ruh 

anlayışıyla bu derece yakından ilgili olan alanları bilgi, ahlak ve ölümden sonraki 

yaşam olarak üçe ayırmak mümkündür. 

        Hatırlanacağı gibi Platon biri idealar alemi diğeri ise görünüşler alemi yani 

içinde bulunduğumuz dünya olmak üzere iki alan kabul eder. Görünüşler alemi 

içinde bulunduğumuz dünyadır idealar alemi ise içinde görünüşler alemindeki tüm 

varlıkların ilk ve mükemmel örneklerini yani kavramlarını içinde bulunduran bir 

alanıdır. İdealar alemindeki idealar yani kavramlar ve formlar kusursuz 

olduklarından gerçek bilgi onların bilgisidir ki bu bilgi akılla elde edilir. Duyular 

katılmadan saf akılla elde edilen bu bilginin kaynağı akıldır ve Platon felsefesi 

açısından akıl ruhun bir özelliğidir. Mesele bu şekilde ele alındığında ise karşımıza 

ruhun bir anlamda bilginin kaynağı olduğu gerçeği çıkar. 

        Platon açısından idealar gerçek varlık ve ideaların bilgisi de gerçek bilgi 

olmakla beraber idealar kendi aralarında bir hiyerarşiye sahiptir. En yüksekte iyi 

ideası bulunur. Bu da davranışlarımızın ve eylemlerimizin yöneldiği yegane kaynağı 

teşkil eder. Davranış ve eylemlerimizle ilgili olarak da Platon 4 temel erdem belirler 

ki bunlar yine ruhta bulunur bu erdemler: bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir. 

Ruhun hem doğuştan önce hem de ölümden sonra var olması ise Platon’un ölümden 

sonraki yaşamla ilgili en önemli düşüncelerinden olan reenkarnasyonu açıklamakta 

son derece önemlidir. 
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         Kısaca Platon’un ruh anlayışının özellikle bilgi, ahlak ve ölümden sonraki 

yaşamla ilgili sorunlara yöneldiğini belirttikten sonra konuyu örneklerle açıklamak 

yerinde olacaktır. 

 

 3.1 BİLGİ ANLAYIŞI AÇISINDAN RUH 

      Ruh kavramı Platon felsefesinin en temel kavramlarından biri olmakla beraber 

aynı zamanda ruh kavramı bazı felsefi problemleri çözmekte kullanılır. Bu problem 

alanlarından birisi de şüphesiz bilgi alanıdır. Bilginin yapısı ve kaynağı ruh 

zemininde çözülür. Ruh hakikatin, yani değişmeyen hakikat olan ideaların bilgisini 

elde edebilecek yegane yapıdır. Bu bölümde amacımız Platon’un bilgi elde eden bir 

yapı olarak ruhu nasıl ve ne şekilde kabul ettiğini göstermektir. 

Platon’un bilgi anlayışını ve ruhun bilgi edinmedeki payını incelemek istiyorsak ilk 

önce bilinmesi gerekenin yani gerçek bilginin ne olduğunu incelememiz 

gerekecektir. Çalışmamızın gerekli yerlerinde daha önce de ifade edildiği gibi Platon 

açısından bilinmesi gereken asıl varlıklar idealardır, hakiki bilgi ideaların bilgisidir. 

Çünkü idealar bozulmaz, yok olmaz, değişmez ezeli ve ebedidirler, dolayısıyla 

hakiki varlıklar idealardır bu nedenle de tam manasıyla bilinmesi gereken bilgi 

ideaların bilgisidir. Mağara benzetmesi hem Platon’un idealar teorisini anlatması 

bakımından hem de bilgi konusunu da içermesi bakımından şüphesiz ki anlatmak 

istediğimiz konuyu en iyi biçimde ifade edebilecek kısımlardan biridir. Bu kısımda 

hem idealar evreniyle içinde bulunduğumuz dünyaya değinilmekte hem de bilgi 

konusu bu farklı iki alandan hareketle ele alınmaktadır. 

 

“Şimdi dedim, insan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış olarak düşün. Bunu şöyle 

bir benzetmeyle anlatayım: Yeraltında mağaramsı bir yer, içinde insanlar. Önde boydan boya ışığa 

açılan bir giriş… İnsanlar çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş, bu 
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mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldanabiliyor ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyorlar. 

Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki, kafalarını bile oynatamıyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş 

parıldıyor arkalarında, mahpuslarla ateş arasında dimdik bir yol var. Bu yol boyunca alçak bir duvar, 

hani şu kukla oynatanların seyircilerle kendi arasına koydukları ve üstünde marifetlerini gösterdikleri 

bölme var ya, onun gibi bir duvar …”157 

Burada anlatılmak istenen aslında insanların durumudur. Çünkü içinde 

bulunduğumuz dünya insanlarca gerçek sanılmaktadır ancak bizler bu maddi 

dünyayı, yok olan, bozulan varlıkların dünyasını, sınırlı ve yanılan duyularımızla 

kavramaya çalışırız ve bu elbette ki yanılmamızı sağlayacaktır. Aslında Platon’un 

“Mistik dinlerde bu konuyla ilgili olarak şöyle denir: biz insanlar yaşarken bir tür 

hapishanedeyiz; kendimizi özgür bırakmamalı ya da bu hapishaneden 

kaçmamalıyız.”158 Derken de kastetmek istediği şüphesiz budur. Bu maddi dünya ve 

maddi, bedensel yapıdaki duyu organları insanın doğru bilgiyi edinmesine uygun 

değildir. Zaten asıl bilinmesi gereken gerçek, idealardır, bulunduğumuz dünya ise 

ancak ideaların kopyalarını barındıran bir dünyadır. Bu bakımdan anlatılan örnekteki 

mağaramsı yer dünyayı temsil etmektedir. Nasıl ki bizler için görünen dünya 

mağaranın dışındaysa Platon açısından da bu mağaramsı yerin dışındaki gerçeklik 

idealara karşılık gelir. 

“Bu alçak duvar arkasında insanlar düşün. Ellerinde türlü türlü araçlar, taştan, tahtadan yapılmış, 

insana, hayvana ve daha başka şeylere benzer kuklalar taşıyorlar. Bu taşıdıkları şeyler bölmenin 

üstünde görülüyor. Gelip geçen insanların kimi konuşuyor kimi susuyor.”159 

Platon bu şekilde mağaranın hem içini hem de dışını anlattıktan sonra mağaradaki 

insanlara döner ve onları bizlere benzetir. 

“… Ama tıpkı bizler gibi! Bu durumda insanlar kendilerini ve yanlarındakini nasıl görürler. Ancak 

arkalarındaki ateşin aydınlığıyla mağarada karşılarına vuran gölgeleri görebilirler, değil mi?”160 

                                                 

157 Platon, Devlet,7,514 a - b 
158 Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen, 62 b 
159 Platon, Devlet,7,514c – 515 a 
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İşte dünyamızda insanlar da gerçeği böyle sanmaktadır, aslında, Platon’a göre 

gölgelere gerçek demektedirler. Bu dünyadaki varlıklar ezeli, ebedi, bozulmaz ve 

yok olmaz özlerin ancak kopyasıdır, gölgesidir. Asıl gerçek idealardır. 

         Platon insanın gerçeğin ideaların bilgisine ulaşmasını ise şu şekilde ifade eder:  

        “Şimdi düşün: Bu adamların zincirlerini çözer, bilgisizliklerine son verirsen, her şeyi olduğu 

gibi görürlerse ne yaparlar? Mahpuslardan birini kurtaralım; zorla ayağa kaldıralım; başını çevirelim, 

yürütelim onu; gözlerini ışığa kaldırsın. Bütün bu hareketler ona acı verecek. Gölgelerini gördüğü 

nesnelere gözü kamaşarak bakacak. Ona demin gördüğün şeyler sadece boş gölgelerdi, şimdiyse 

gerçeğe daha yakınsın, gerçek nesnelere daha çevriksin, daha doğru görüyorsun, dersek; önünden 

geçen her şeyi birer birer ona gösterir, bunların ne olduğunu sorarsak ne der? Şaşıra kalmaz mı? 

Demin gördüğü şeyler, ona şimdikinden daha gerçek gibi gelmez mi?161 

 

          Kurtarılan mahpus esasında gerçek arayışındaki insanı temsil eder. Sonuçta ise 

tüm benzetme şu şekilde özetlenir: 

           “… bu benzetmeyi demin söylediklerimize uyduralım. Görünen dünya mağara zindanı olsun. 

Mağarayı aydınlatan ateş de güneşin yeryüzüne vuran ışığı. Üst dünyaya çıkan yokuş ve yukarıda 

seyredilen güzellikler de, ruhun düşünceler dünyasına yükselişi olsun.”162 

         İfade ettiklerimiz doğrultusunda tekrar ifade edersek içinde bulunduğumuz 

dünya ve duyularımız bir mağara misali bizi gerçeğin bilgisinden ayırır. Ruh ancak 

düşünceler dünyasına yükselerek doğru bilgi elde edebilecektir. Buraya özellikle 

dikkat etmek gerekir ki düşünceler dünyasına yükselecek olan “ruh”tur yani gerçeğin 

bilgisine ancak ruh ulaşacaktır. Ancak burada bilginin her ne kadar bedensel 

kaynaklı olmadığını görmüş olsak da Theaitetos diyalogundaki bir kısım bunu bir 

kere daha açıklaması yönünden önemlidir. 

                                                                                                                                          

160 A.e,7, 515 a 
161 A.e,7,515 d 
162 A.e,7,517 b 
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            “ SOKRATES – O halde bak; demiştik ki gören bir kimse gördüğünün bilgisini elde etmiştir: 
zira görmenin algı ile bilginin aynı olduklarında uyuşmuştur. 

                 THEAİTETOS – Çok doğru. 

                 SOKRATES – Fakat gören ve gördüğünün bilgisini elde eden, gözlerini kapadığında, onu 
hatırlar ama göremez değil mi? 

                 THEAİTETOS – Evet. 

                 SOKRATES – “Görüyor” sözü “biliyor” sözüyle aynı manada oluyorsa , “görmüyor” 
“bilmiyor” da aynı manada olur. 

                 THEAİTETOS – Şüphesiz. 

                 SOKRATES – Şimdi, şöyle bir durum hasıl oluyor: bilgisi elde edilen şey, onu artık 
görmediğimiz için, bilinemediği halde hatırlanmış oluyor.Bu durumun da demin tuhaf olduğunu 
söylemiştim. 

                 THEAİTETOS – Çok doğru. 

                 SOKRATES – O halde bilgi ile algının aynı olduklarını iddia etmek imkânsız gibi 
görünüyor. 

                 THEAİTETOS – Evet, öyle görünüyor. 

                SOKRATES – O halde bunların birbirinden başka olduklarını söylemek lazım.”163 

          Platon bu şekilde bilginin görmekten ya da herhangi bir şekilde beden kaynaklı 

duyumlardan farklı olduğunu ortaya koymuştur. Gerçeğin bilgisi duyu organlarıyla 

elde edilen algılardan ve hatta duyularla kavranan bu dünyadan uzaktadır, gerçek 

bilgi ancak idealara aittir ve idealar dünyasında bulunur. 

           Bilginin duyusal temeli bulunmadığını noktası burada özellikle dikkati çeken 

kısımdır. Bilgi eğer duyularla ve bedenle elde edilemiyorsa onu elde edecek varlık 

ruhtur. Platon bilgilerin bulunduğu yer olarak ruhu –yine Theaitetos isimli eserinde - 

şu şekilde ifade eder: 

 

                                                 

163 Platon, Theaitetos,164 a –b  
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  “Benin doğurtma sanatım da ötekiler nevindendir. Aradaki fark şudur ki, sanatım kadınları değil 
erkekleri doğurtuyor ve doğum esnasında dikkat erkeklerin vücutlarına değil, ruhlarına 
yöneltilmiştir.”164 

 

              Bu kısımda Platon Sokrates’in ağzından insanın bilgiyi ortaya çıkarmasını 

anlatmıştır. Burada özellikle Sokrates’in annesinin ebe olmasından hareketle yöntemi 

de incelenmekte ve yöntem ebeliğe benzetilerek açıklanmaktadır. Nasıl ki ebeler bir 

doğum sonucunda yeni bir bireyin doğmasına yardım ediyorlarsa Sokrates’te yeni 

bilgilerin dünyaya gelmesine yardım etmektedir ancak bu sefer doğacak varlık 

herhangi bir vücutta değil ruhta bulunur ve oradan çıkarılır yani bilgiler ruhtadır. Bir 

bireyin nasıl doğması için önceden bir bedende bulunması gerekiyorsa, bilgiler de 

doğmadan önce insanın ruhunda bulunur. Bilgiyi elde eden kısmın ruh olduğu 

gerçeği Timaios isimli eserde de ele alınır. 

        Ruh varlıklar üzerinde düşünerek bilgiye ulaşır.“Ruh, kendi kuvvetiyle her 

şeyde ortak olanı düşünerek algılıyor.”165  

Ruh, burada her şeyde ortak olan ezeli ve ebedi özü yani ideaları algılamaktadır ve 

yine Platon açısından zeka denilen yeti de ruha aittir. “… şunu açıkça söylemek 

gerekir ki, ruh bütün varlıkların içinde zekaya sahip olabilecek biricik varlıktır.”166 

         Ruhun vücut vasıtasıyla ulaştığı algılarda bilgi bulunmamaktadır. Yani Platon 

açısından beden ne kadar duyularıyla algılasa da asıl bilgi bu algıyla elde edilenlerde 

değil elde edilenler üzerine yapılan düşünmelerde bulunur. “Benim fikrime göre 

varlık ruhun yalnız başına kendi kuvvetiyle algıladıklarına aittir.”167  

              Görüldüğü gibi bu kısımda Platon gerçek varlığın ruhun kendi kuvvetiyle 

algıladığı şeylere ait olduğunu söylüyor. Burada yine idealardan bahsedilmektedir. 

                                                 

164   Platon,Theaitetos,150 b 
165  Platon,Timaios.,185 e 
166 A.e,46 d 
167 A.e.,186 a 
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Gerçek varlık ruhun düşünme ile ulaştığı idealardır; buna bağlı olarak gerçek bilgi de 

ideaların bilgisidir. 

               Phaidon’da da Platon yine bilginin bedensel kaynaklı olamayacağına dair 

fikirlerini devam ettirir. 

 

       “Bilgiyi seven insanlar, ruhları felsefe tarafından yakalanır yakalanmaz, gerçekte bedenlerinin 

birer kölesi olduklarını, varlıkları tıpkı bir hapishanenin demir parmaklıkları arasından görür gibi 

gördüklerini ve cahilliğin içinde yüzdüklerini fark ederler. Bedenlerinin en büyük tutsaklık olduğunu 

ve öyle ki tutsak bedenlerinin kendi tutsaklıklarını doğurduğunu öğretir felsefe onlara”168 

 

Bilgiyi seven insanlar felsefe öğrendikçe gerçek varlıkları hatırlamaya başlarlar ve -

tıpkı mağara benzetmesinden hatırlanacağı gibi- bu dünyada gördüklerinin 

gerçekliğin bir kopyası ya da benzeri olabileceğini, gerçekliğin kendisi 

olamayacağını fark ederler. Gerçeği tam anlamıyla bilmek ideaları bilmektir.Felsefe 

ise insanlara bunu öğretir.Bundan dolayı da filozoflar maddeyi,parayı,şanı,şerefi vb 

değil bilgiyi severler,filozofu bilgi sever,akılsal yapan da budur. 

        Yine Phaidon’da Platon’un idealardan ve ideaların bilgisinden açık bir şekilde 

bahsettiği diyalog özellikle konumuz açısından önemlidir. Diyalogda Sokrates ve 

Simmias konuşmaktadır. 

 

          “  SOKRATES : … Adaletin kendisi diye bir şeyin olduğunu mu yoksa olmadığını mı 
düşünürüz? 

                                                 

168 A.e,82 e – 83 b 
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              SİMMİAS: Şüphesiz ki olduğunu düşünürüz. 

              SOKRATES: Ya iyinin kendisi ve iyiliğin kendisi? 

              SİMMİAS: Elbette” 

              SOKRATES: Peki bu türden şeyleri hiç gözlerinle gördün mü?  

              SİMMİAS: Hayır. 

              SOKRATES: Ya da onlara, bedensel duyularının herhangi biri ile ulaştın mı? Büyüklük, 
sağlık, güç gibi şeylerden, kısaca her şeyin özünden söz ediyorum. Bunların gerçek doğaları beden 
duyularıyla algılanabilir mi? Ya da, daha doğrusu, tüm dikkatini yoğunlaştırarak kendini incelediği 
şeylerin özünü algılamaya hazırlayan biri, o şeye dair bilginin en özüne ulaşmayacak mıdır? 

               SİMMİAS: Elbette ulaşacaktır. 

               SOKRATES: Dikkatini eksiksiz olarak yoğunlaştıran, yeryüzündeki her şeye olanaklı 
olduğu ölçüde sadece düşünce ile yaklaşan, akıl yürütürken görme ve diğer duyularına 
başvurmaksızın ilerleyen ve araştırmalarında salt düşünceyi kullanan, kendini olabildiğince gözlerden, 
kulaklardan ve hatta bütün bedeninden uzaklaştıran; aksini yaptığı durumda da, yani bedenin eşliğine 
izin verdiği takdirde gerçeğe ulaşmada başarılı olmayacağını duyumsayan biri olmayacak mıdır?”169 

 

         Burada Platon’un bahsettiği “her şeyin özü” ya da” kendisi” diye ifade ettiği 

kısımlar idealardır. İdealar görülmezler ve onlara beden ile ulaşılamaz. Onlara 

bedenin duyuları (gözler, kulaklar vb.) ile ulaşılamayacağından – aynı zamanda 

ruhun bir işlevi olan- düşünce ile yaklaşmak gerekir. İdealar ancak bu şekilde 

kavranabilir. Nitekim Platon“ … gerçeğe ulaşmak istiyorsak ne olursa olsun bedenin 

tutsaklığından kurtulmalı ve olguları sadece ruhun gözüyle görmeliyiz.”170 Diyerek 

bedenin gerçek arayışında her şekilde saf dışı bırakılması gerektiğinden bahseder. 

Beden gerçek bilgiye ulaşmayı engellemektedir. Gerçek varlığa ve bilgiye ulaşmak 

isteyen kişi ruha yönelmelidir. Burada Platon bilginin kaynağı olarak ruhu 

gördüğünü tekrar tekrar ifade etmektedir. 

                                                 

169  Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen, 65 d – 66b 
170 A.e.,66 d 
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“ Ruh, işitme, görme, acı ya da herhangi bir haz olmaksızın, onlar tarafından rahatsız edilmediği 
takdirde en iyi uslamlamaya kavuşacaktır; bedeni olabildiğince kendi kendine bırakarak kendi 
yalnızlığına çekilen ruh gerçekten var olana ulaşmayı başaracaktır.”171 

 

Beden burada çeşitli istekleri ve sorunları nedeniyle ruhu rahatsız edici bir unsur 

olarak ele alınır. Beden olmaksızın ruh – zaten kendi işlevi olan- düşünme ile 

ideaların bilgisine ulaşmayı başaracaktır. Burada Platon’un belirlediği alanların 

etkileri vardır. İdealar daima kendileriyle aynı kalır, değişmezler ve yok olmazlar. 

Dolayısıyla ideaların beden gibi bozulan ve değişen bir varlık tarafından kavranması 

mümkün değildir, idealar ancak ruh gibi kendisiyle aynı kalan, değişmeyen ve yok 

olmayan bir varlıkla kavranabilirler. 

             Platon bilginin ruhta olduğunu ileri sürerken ayrıca bu bilgilere 

bedenlenmeden önce de sahip olduğumuzun dolayısıyla tüm bilgilerimizin bir 

hatırlamadan ibaret olduğunun altını çizer. Bu düşüncesi de iki önemli problemi 

birbirine bağlaması bakımından son derece önemlidir. Platon ruhun bedenlenmeden 

önce bilgiye sahip olduğunu belirterek aynı zamanda yaşamdan önce de var 

olduğunu belirtir. Dolayısıyla bilgiden hareket edilerek ulaşılan bu noktada Platon 

ruhun ölümsüzlüğü düşüncesine ulaşmış olur. Görüldüğü gibi her iki problem de ruh 

tabanında çözülmektedir. Ancak ruhun ölümsüzlüğü yani ölümden sonraki 

yaşantısıyla ilgili konuya ileride değineceğimiz için bu bilgi şimdilik yeterli 

olacaktır. Ruhlarla ideaların ruhlar bedenlenmeden önce var olduğu ve ruhun ideaları 

bildiği kısmına şu örneği de verebiliriz:  “O zaman, Simmias, ruhlar insan biçiminde 

olmadan önce, yani bedenlerinden bağımsız olarak var oldular ve düşünce gücüne 

sahiptiler.”172 

            Ruh bedenlenmeden önce vardır ve düşünme yetisine sahiptir yani düşünme 

yetisi ruha bedenlenmeden önce vardır. Zaten yetinin bizzat kendisinin ruha ait 

olduğunu tekrar belirtmek gerekir. 
                                                 

171 A.e.,65 c 
172 A.e.,76 c 
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            “Tıpkı bu özlerin var olmaları gibi ruhlarımızın da biz doğmadan önce var oldukları zorunlu 

bir sonuç olmayacak mıdır?”173 

          Burada kastedilen özler varlıkların özleridir yani ne olduklarıdır, kendinde 

varlıklarıdır, idealardır. Ruhlar bedenlenmeden önce vardır ve ideaları bilir. 

            Ruhun bilgiyle olan ilişkisini ve bedenlenmeden önceki var oluşunu bildiren 

diğer bölümlerden biri de Menon isimli eserden verilebilir. Hatırlanacağı gibi burada 

Sokrates eğitim görmemiş bir köleye geometri problemi çözdürerek bilgilerin ruhta 

bulunduğu ve kendi yöntemi ile yani doğru sorular sorularak ortaya çıkarılabileceğini 

kanıtlamıştır. Diyalogda Menon ile konuşan Sokrates rahip ve rahibelerden 

bahsederken kendi düşüncelerini de belirtir. 

 

“… Bunlar, insanın ruhu ölmez bazen hayattan uzaklaşır (ki buna ölüm diyoruz) , bazen yeniden 
hayata döner; ama hiçbir vakit yok olmaz; bunun için insanın hayatı sonuna kadar dine uygun 
olmalıdır, diyorlar. Böylece birçok kere yeniden doğan ölmez ruh, yeryüzünde ve Hades’te her şeyi 
görmüş olduğundan, öğrenmediği hiçbir şey kalmaz. O halde onun erdemle başka şeyler üzerinde 
edindiği bilgilerin anılarını saklamış olması şaşılacak bir şey değildir. Tabiatın her yani birbirine bağlı 
olduğu için, ruh da her şeyi öğrenmiş olduğundan, bir tek şeyi hatırlamakla (insanların öğrenme 
dedikleri budur) insan, bütün öteki şeyleri bulur. Çünkü araştırma ve öğrenme, belirsiz hatırlayıştan 
başka bir şey değildir.”174 

 

  Görüldüğü gibi burada ruh ölerek hayattan uzaklaşmakta fakat bir süre sonra 

yeniden dönmektedir. Reenkarnasyonla ilgili bu kısım daha sonra ele alınacaktır. 

Burada şunu belirtmek gerekir ki ruh bedenlenmeden yani yeniden bir bedene 

girmeden önce ideaları seyreder ve bilgi edinir yani Platon’un söyleyişiyle 

yeryüzündeki ve Hades’teki her şeyi görür ve bilir yani bilgiyi edinen ruhtur. Her 

şeyi öğrendiğinden dolayı da bedenlenip dünyaya geldiği zaman onları hatırlar. Yani 

insanın elde ettiği tüm bilgiler ruhun idealar aleminde gördüklerini hatırlamasından 

ibarettir, tüm bilgiler bir hatırlamadır. Burada bilgi açısından şu noktaya dikkat 

                                                 

173 A.e.,76 e  
174  Platon, Menon: Diyaloglar, Çev. Adnan Cemgil, 4.bs, İstanbul, Remzi Kitabevi,1996, 81 b-c-d  
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çekmek gerekir ki bilgi edinen ruhtur. Ruh, ölüm gerçekleştiğinde bedenden ayrılır 

ve her şeyi gerçek şeklinde görür yani Platon açısından gerçek olan ideaları görür. 

Menon diyalogunda Sokrates eğitim görmemiş bir köleye geometri problemi 

çözdürerek iddiasını kanıtlar. 

Menon diyalogunda köleye geometri problemi çözdürürken kullanılan yöntemden 

Phaidon’da da bahsedilir. 

 

 “-Kebes, “Peki, Sokrates, her zaman söylemekten hoşlandığın gibi, öğrenmelerimizin hatırlamaktan 

başka bir şey olmadığı doğruysa; şimdi hatırladıklarımızı önceki bir zamanda öğrenmiş olduğumuz 

gibi bir uslamlamaya ulaşıyoruz. Fakat ruhlarımız insan bedenine girmeden önce herhangi bir yerde 

var olmamışlarda, bunun olması imkansız. Buradan da ruhların ölümsüz olduğu sonucuna varıyoruz,” 

dedi 

-Kebes bunların kanıtlarını tam olarak anımsamıyorum; bana biraz hatırlatır mısın? dedi Simmias. 

-Buna en büyük kanıtı vereceğim sana: İnsanlar sorgulanırken sorulacak soruları iyi seçersen, sana 

kendiliklerinden doğru yanıtı verirler; bu konuda bilgileri ya da akıl yürütmeleri olmasaydı, bunu 

başarmaları olanaksızlaşırdı. Bunun gerçek olduğunu göstermenin en iyi yolu, onlara matematiksel 

çizgiler ya da bu tür şeyler göstermektir.”175 

Bir bilginin şu an hatırlanması demek önceden bilinmesi anlamına gelir çünkü ancak 

önceden bilinen şeyler hatırlanır. Tüm bu bilgileri önceden bilebilmek için de ruhun 

bedenden önce, bedene sahip olmadan var olması gerekir ki Platon’a göre ruh 

bedenden önce var olmuş –Menon’da belirtildiği gibi- yeryüzündeki ve Hades’teki 

şeyleri görmüştür. Yani ruh ideaları oldukları şekilde görmüş yani özün bilgisine 

ulaşmıştır bu dünyada da onları hatırlamaktadır. Nitekim Platon Phaidon’da bu 

                                                 

175 Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen,72 e – 73b 
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kısımda anlattığı insanların bilgileri hatırladıklarına dair fikrini Menon’da eğitimsiz 

bir köleye geometri problemi çözdürerek göstermiştir. 

            Platon tüm bilgilerin hatırlamaktan ibaret olduğu tezini eşitlik kavramından 

yani bu kavramın kendisinden, ideasından, hareketle tekrar kanıtlamaya çalışır. 

 

“- Öyleyse ,şimdi bunun doğru olup olmadığını irdeleyelim.Eşitlik diye bir şeyin var olduğundan 

bahsederiz.Bir tahta parçasıyla başka bir tahta parçasının ya da bir taş ile bir başkasının eşitliğinden 

bahsetmeyeceğim – eşitliğin kendisinden bahsetmek istiyorum.Böyle bir şey var mıdır yoksa yok 

mudur ?  

-Kesinlikle var olduğunu söyleyeceğiz, dedi Simmias. 

-Ne olduğunu da biliyoruz, öyleyse? 

-Elbette, dedi 

-Peki, ona dair bilgileri nereden ürettik? Az önce bahsettiğimiz şeylerden, değil mi? Eşit olan şeyleri 

tahtaları ya da taşları ya da birbirine bir şekilde eşit olan şeyleri görerek, onlardan başka bir şey olan 

eşitliğin kendisini, onların bilgisinden yararlanarak üretmedik mi? Yoksa onlardan farklı bir şey 

olduğuna inanmıyor musun? Konuya bir de şu açıdan bak; eşit tahta parçaları ya da taşlar, her zaman 

aynı kalsalar da, kimi zaman bir bakımdan eşit görünürken kimi zaman da başka bir bakımdan eşit 

değil görünmezler mi? 

-Evet öyle görünürler 

-Peki eşitsizliğin kendisinin sana eşit görünmediği zamanlar oldu mu hiç ya da eşitliğin eşitsizlik 

olarak göründüğü? 

-Hayır, Sokrates, asla! 

-Öyleyse eşit olan şeyler eşitliğin kendisi ile aynı değildir 

-Görebildiğim kadarıyla öyle değiller, Sokrates 
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-Fakat eşitliğin kendisi ile ilgili olmayan şeylerden, eşitliğin kendisine dair bilgiyi kavradın ve kabul 

ettin, öyle değil mi? 

-Çok doğru 

-Aslında arada hiçbir fark yok. Bir şeyin görünüşü sana bir başka şeyin algısını getiriyorsa, bunlar 

ister benzer ister benzemez olsunlar, bu zorunlu bir anımsamadan başka bir şey olarak 

düşünülmemelidir.”176 

Görüldüğü gibi burada eşitlik kavramından hareket edilmektedir. Eşit tahtalara ya da 

taşlara baktığımızda bunların eşit olduklarını görürüz ancak bu eşitlik onların taş ya 

da tahta olmalarından ya da herhangi bir başka niteliklerinden kaynaklanmaz. Burada 

onları eşit yapan eşitlik kavramının kendisidir yani biz bu nesnelere baktığımızda 

onların taş ya da tahta olmalarından ziyade onların eşit olmalarına dikkat ederiz. 

Burada da biz fiziksel olarak göremediğimiz soyut eşitlik kavramına ulaşırız. Eşitlik 

taş ve tahtadan ayrıdır. Burada cisimlerin birbirlerine eşit oluşu bir cisim olmayıp bir 

kavram olan eşitliğin kendisinden kaynaklanır yani Platon açısından bu nesneler 

eşitliğin kendisi değildirler ancak eşitlikten pay aldıkları için eşit gözükürler. Zaman 

zaman nesnelerdeki eşitliğe tam manasıyla emin olamayabiliriz ancak eşitlik 

dediğimiz şeyin kendisinden şüphe edemeyiz. Platon açısından bizler eşitlik 

kavramını önceden öğrenmiş bulunmaktayız ve bu dünyada eşit nesneleri gördükçe 

de eşitlik kavramının kendisini hatırlamaktayız. 

Bölümümüzün buraya kadar olan kısmında ruhun bedenden önceki var oluşunu ve 

tüm bilgilerin bir hatırlamadan ibaret olduğunu inceledik. Şimdi de bilgi edinme 

sürecinin nasıl işlediğini incelemek yerinde olacaktır. 

       Platon Devlet adlı eserinde bilgi edinme sürecini 4 aşamaya ayırarak inceler. 

 

                                                 

176 A.e.,74- 74 d 
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1.Eikasia                     2.Pistis                        3.Dianoia                      4.Noesis 

    (Sanı)                       (İnanç)                        (Çıkarış)                    (Kavrayış) 

 

       Görülen Dünya                                                        Kavranan Dünya  

 

 

“Şimdi, iki ayrı uzunlukta, ortasından kesilmiş bir çizgi düşün.Bu iki parçadan biri görülen dünya 
,öteki de kavranan dünya olsun.Parçalardan her birini aynı orantıyla yeniden ikiye böl.Nesnelerin 
aydınlık ve karanlık derecelerine göre görülen dünyada bir parça elde edeceksin:Yansılar 
parçası.Yansı dediğim şey ,önce gölgeler,sonra suda,ya da parlak düzeylerde,görülen şekiller ve 
onlara benzer bütün başka görüntülerdir,anlıyor musun?”177 

 

                   Platon’un burada bahsettiği yansılar ‘eikasia’178 olarak adlandırılan sanı 

kısmıdır. Platon bunları gölgeye benzetmektedir. 

 

            “Şimdi bir tarafına yansı dediğim çizginin öbür yarısını al. Orada canlı varlıklar, bitkiler ve 
insanın yaptığı bütün nesneler bulunsun.”179 

 

    Platon görünen dünyayı sanı ve inanç olarak ikiye ayırdıktan sonra kavrananlar 

dünyasına geçer. Kavrananlar dünyasını şu şekilde ikiye böler. 

                                                 

177  Platon, Devlet,6,509 e. 
178 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s.92 
179 Platon,Devlet.,6,510 a 
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“… Böldüğümüz çizginin ilk parçasında ruh, deminki parçalara asıllarını koyduğumuz nesneleri birer 
yansı olarak ele aldığı için, araştırmalarına varsayımlardan gitmek zorunda kalır; ilkeye değil, sonuca 
götüren bir yola girer. İkinci parçada ruh, yansılara başvurmadan varsayımdan ilkeye gider; 
araştırmalarını yalnız kavramlarla yapar.”180 

 

Burada bahsedilen ilk kısım Dianoia181 adı verilen çıkarış kısmıdır. Burada geometri 

örnek gösterilir varsayımlarla hareket edilir. İkinci parçada ise varsayımdan ilkeye 

geçilen Noesis182 yani kavrayış kısmı vardır. Ruh dialektika vasıtasıyla varsayımdan 

ilkeye geçer böylece kavrayış gerçekleşir. Ruhun Dianoia’dan Noesis’e geçişi şu 

şekilde anlatılır: 

 

         “Şimdi kavramlar çizgisinin ikinci bölümüne gelelim. Burada aklın kendiliğinden dialektika 
gücüyle kavradığı şeyler vardır. Burada akıl varsayımları birer ilke diye değil, sadece varsayım olarak, 
birer basamak dayanak olarak alır. Bütün varsayımların üstündeki bütünün ilkesine yükselir. Bu 
ilkeye yükselince, ondan çıkacak bütün sonuçlara dayanarak varacağı son yere varır. Bu arada 
görülen, duyulan hiçbir şeye başvurmaz. Kavramdan kavrama geçerek, sonunda gene bir kavrama 
varır.”183 

            

                        Platon ruhun bilgi edinme sürecini bu şekilde anlatır. Tabi ki bu 

noktada bilgiyi edinen kısmın ruhun logistikon kısmı olduğunu bir kere daha 

tekrarlamak faydalı olacaktır. Ruhla ilgili diğer kısımlar ölümle birlikte yok olmakta 

ancak logistikon kısmı varlığını sürdürmektedir. Ruh görülen dünyayla ilgili ancak 

sanı ve inanca sahip olur. Bunlar değişen, bozulan ve yok olan varlıklar oldukları için 

tam şekilde bilgi elde edinilemez. Gerçek bilgi ancak dialektika yoluyla ilkeye yani 

                                                 

180 A.e.,6,510 b 
181 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s.68 
182 A.e.,s.231 -232 
183 Platon, Devlet,6,511 c 



85 

 

öze varılarak elde edilir. Böylece ruh görünenlerden görünmeze ulaşır. Ruhun bilgi 

açısından nasıl ele alındığını inceledikten sonra ahlakla ilgili kısma geçebiliriz. 

 

3.2 AHLAK ANLAYIŞI AÇISINDAN RUH 

           Platon’un ahlak problemini pek çok diyalogda ele almış ve derinlemesine 

incelemiştir. Şüphesiz Sokrates Platon’un ahlakla ilgili düşüncelerinin gelişmesinde 

önemli bir yere sahiptir ve Platon’un bir diğer önemli özelliği de Sofistlerin ahlak 

anlayışına karşı çıkmasıdır. Gorgias, Menon, Phaidon, Devlet isimli eserlerinde yer 

yer ahlak problemine değindiğini görürüz. 

          Platon’un ahlak anlayışının aynı zamanda varlık ve siyaset anlayışlarıyla da 

ilgili olması önemli bir noktadır. Daha önce Platon’un varlık anlayışından ve 

gerçeklik kavramından söz etmiştik. Platon açısından bir şeyin gerçek olabilmesi için 

bir varlıkta gerçeklik, değişmezlik ve kesinlik olmalıdır. Maddi varlıklar oluşa ve 

bozuluşa tabi olduklarından bu özellikler maddi varlıklarda bulunmaz, maddi 

varlıkların ilk ve kusursuz örnekleri olan düşünsel özlerde yani idealarda bulunur. 

Yani gerçek duyumsal olamaz. Bu bakımdan matematik de gerçeğin elde 

edilmesinde ve ideaların kavranmasında son derece önemlidir. Zamana ve mekana 

göre değişmez, gerçekliği kanıtlanabilir ve sabittir. Ahlak da değişmez ve sabit 

olması sebebiyle matematiğe benzer bir özellik gösterir.184 

              Ahlakın matematikle değişmezlik bakımından benzerliğinin dışında bir 

diğer özelliği de bireysel ahlakın toplumsal ahlakla yakından ilgili oluşudur. 

            Tüm bu belirtilen erdem anlayışını benimsemesi sebebiyle Platon şüphesiz 

ahlakı bireysel bir düzlemde ele alan ve ortak erdemlerin olamayacağını savunan 

sofistlere şiddetle karşı çıkmıştır. Özellikle Gorgias ve Theaitetos’da bu karşı çıkış 

                                                 

184 G. C. Field,The Philosophy of Plato,s.40-41 
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belirgin şekilde görülür. Ayrıca Platon sofistlerin söylev sanatını mahkemelerde 

insanları kandırmak için kullandıklarını ifade eder ve onların bir şeyler öğrettiklerini 

zannederek insanları etraflarına toplayıp bu işten maddi kazanç sağlamalarını 

eleştirir.“Öyleyse söylev sanatı, doğru olan ya da olmayan üzerine sadece inandıran, 

ama doğru olan nedir, doğru olmayan nedir, bunu öğretmeyen bir kandırma sanatıdır, 

değil mi?” 185    

 

           Platon ahlaki bakımdan değişmez fikirler aramaktadır. Onun aradığı ahlaki 

kavramların özüdür. Ahlakın temelinde bulunan doğru ve yanlış kavramları 

Platon’un ahlak arayışında son derece önemlidir. Dolayısıyla onun kesin bilgiler 

arayan yapısının Sofistlerin kesin bilgi vermeyen, sadece inandıran, kavramları 

temelden anlamlandırarak onların özünü araştırmayan ve sadece inançlar veren 

değişkenlik ön gören ahlak anlayışı tarafından tatmin edilemeyeceği son derece 

açıktır. 

           Platon açısından sofistler doğruları değil de hoşa gideni söylerler ki bu da 

Platon’un tabiriyle dalkavukluktur.4 tür dalkavukluk vardır. Bunlar aşçılık, süs, 

sofistlik ve söylevciliktir. Bu dalkavukluklar insan için gerçekten iyiyi arayan 4 

sanata karşılık gelir. Yani görüleceği üzere gerçekten iyiyi arayanlar sanatlardır, iyiyi 

aramayıp sadece hoşa gideni vermeye çalışan uğraşlar ise dalkavukluktur.186Sanatları 

ve dalkavukluk çeşitlerini şu şekilde görebiliriz. Sanatlar ikiye ayrılır. 

 

 

 

                                                 

185 Platon, Gorgias: Diyaloglar, Çev. Melih Cevdet Anday,4.bs, İstanbul, Remzi Kitabevi,1996 455 a  
186 A.e.,463 b-c  
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                                      SANATLAR     

                                                                      

 

Bedenle İlgili Sanatlar                                             Ruhla İlgili Sanatlar  

                                                                                                  

                                    

Beden Eğitimi         Hekimlik                                                         Siyaset  

                                                                                                     

                                                                         

                                                                              Yargılama                Yasalar       

 

Sanatlar arasında birbirlerine benzerlik göze çarpar. Hekimlik yasalara beden eğitimi 

ise yargılamaya benzer. Söz gelimi hekimlik nasıl ki beden için iyi olanı arıyor ve 

inceliyorsa yasalar da ruh için iyiyi ve gerekenleri araştırır. Bu dört sanata karşılık 

gelen 4 dalkavukluk vardır. Yani sanatların iyiyi aramasına karşılık iyiyi aramak gibi 
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bir amacı olmayan sadece hoşa gideni vermeye çalışan 4 uğraş alanı vardır187.Bu 

uğraş alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

          1-Aşçılık: Hekimliğe karşılık gelir. Hekimlik beden için en iyi ve faydalıyı 

ararken aşçılık sadece hoşa gideni vermeye çalışır. 

          2-Süs: Beden eğitimine karşılık gelir. Asıl vermek istediği güzel görüntüdür. 

          3-Sofistlik: Yargılamaya karşılık gelir. 

          4-Söylevcilik: Yasalara karşılık gelir.188 

  

Sofistlerin anlayışı Platon tarafından eleştirilir. Onlar halka doğru olanları söylemez, 

doğruyu aramak gibi bir amaçları yoktur, sadece hoşa gideni söylerler ve bu şekilde 

mahkemelerde ya da çeşitli toplantılarda insanları kandırır, yanıltırlar işte bundan 

dolayı sofistlik insanları kandırmayı amaçlayan bir dalkavukluktur. 

Platon açısından ahlakla ilgili bir diğer önemli nokta mutluluğun ne olduğu 

problemidir. Platon’a göre “mutluluk fenalıklardan kurtulmak değil, onlara hiç düşmemektir.”189 

Ruhta hiçbir kötülüğün olmaması ve iyi bir ruha sahip olmak mutluluk kaynağıdır. 

Platon mutluluk problemini incelerken bir sıralama yapar.“Öyleyse, ruhunda hiçbir 

kötülük olmayanın mutluluğu en başta gelir, çünkü fenalıkların en büyüğü ruhça kötü 

olmaktır.”190 

            İkinci sırada kötülükten kurtulan insan bulunur ki burada ceza önemli bir yere 

sahiptir. Ruhu kötülükten kurtarmada cezanın önemli bir yeri vardır, Devlet’te de 

belirtildiği gibi suç işleyen cezasına katlanmalıdır. En son sırada ise kötü olan ve 

                                                 

187 A.e.,464 c-d 
188  A.e.,465 b-c 
189  A.e.,478 c 
190  A.e.,478 d 
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kötülükten kurtulamayan insan bulunur. O hem kötüdür hem de cezalandırılmadığı 

için ruhu kötülükten kurtulamaz, kötülüğe devam eder. 

            Gorgias’da iyi konusu tartışılırken iyinin güçlünün işine gelen olup olmadığı 

tartışılır ki aynı düşünce Devlet isimli eserin birinci kitabında da bu sefer 

Trasymarkhos tarafından dile getirilir. Platon iyiliği ve mutluluğu beraber ele alır 

yani kötü işler yapan zorbalar aynı zamanda en mutsuz ve en kötü insan örneklerini 

oluşturur, iyi aynı zamanda bir anlamda doğru anlamına da gelmektedir. Platon geçiş 

diyalogları olan Gorgias ve Menon gibi eserlerinde ele aldığı konulara zaman zaman 

Devlet isimli eserinde geri dönüşler yapar. 

           Menon’da erdemlerin özü araştırılır yani erdemin temelinde ne olduğu sorusu 

önemli bir yer teşkil eder. Bir geçiş diyalogu olan Menon’da tam ve kesin bir sonuca 

erişilmez sadece sonuçta erdemin bir Tanrı vergisi olduğu öne sürülür. Bununla 

beraber erdem konusu irdelenirken sık sık geometriden örneklere yönelinir ve hatta 

diyalogda başrolde bulunan Sokrates bir köleye geometri problemi çözdürerek ruhun 

bedenlenmeden önceki varlığını ve tüm bilgilerin insan zihninde bedenlenmeden 

önce de var olduğunu kanıtlamaya çalışır.  Menon’da Platon kötülüğün ancak iyi 

zannedilerek isteneceğini kötü olduğu bilinerek istenmeyeceğini ileri sürer. Yani 

kimse bilerek kötülük yapmak istemez. 

             Phaidon’da Platon’un Devlet’te ayrıntılarıyla ele alacağı 4 erdem türü 

açıklanır. Bu erdemler: bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir. Bu erdemler ruhta 

bulunur. Bu bakımdan ruh erdemlerin bulunduğu yerdir ve insanın davranışlarını 

belirler. Ancak cesaret, ölçülülük ve adalet varlıklarını bilgeliğe borçludurlar. Bu 

erdemler özellikle de filozoflarda bulunması gereken erdemlerdir. Nitekim Platon’da 

ahlakın devletten ayrı düşünülemeyeceğini önceden belirmiştik. Platon Devlet adlı 

eserinde bu erdemlerin ne anlama geldiklerini açıklar. Platon bilgeliği bilgece 

kararlar vermek olarak tanımlar.  
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        “-Bizim kurduğumuz devlette bilgelik vardır; çünkü kararlarını bilgece verir 

           -Evet. 

          -Bilgece karar vermek bir bilgi işidir. İnsanlar bilgisizlikleriyle değil, bilgileriyle doğru karar 
verirler.”191 

     

Cesaret ya da yiğitlik : “Korkulacak ve korkulmayacak şeyler üstüne, kanunlara uygun olarak, 

beslediğimizi inancın sarsılmazlığıdır.”192 

Ölçülülük: Kendini tutma ve kendine hakim olmaktır.193 

Adalet ya da doğruluk ise devlette her sınıfın kendi işine bakması, diğer sınıfa 

karışmamasıdır.194 

Doğruluğu bireysel düzlemde ele aldığımızda ise nasıl ki toplumda bulunan 3 sınıf 

birbirleriyle uyum içinde olduğunda adil ya da doğru devlet diyorsak insanın içinde 

belirttiğimiz 3 yön de uyum içinde olduğunda bu insanı da doğru insan olarak 

adlandırırız.195 

 

Ahlakla ilgili bir diğer bahsetmemiz gereken kavram da iyi kavramıdır. Platon’a göre 

bütün ideaların en üstünde ‘iyi’ ideası bulunur. Platon iyi ile güneş arasında bir ilişki 

olduğunu belirtir ve bu ilişkiyi şu şekilde açıklar. 

 

                                                 

191  Platon, Devlet,4,428 b   
192  A.e.,4,430 b 
193  A.e.,4,431 a-b 
194 A.e.,4,435 c 
195 A.e.,4,435 c 
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“Şimdi şunu iyi belle, iyinin doğurduğunu söylediğim varlık güneştir. İyi onu kendine eş olarak 
yaratmıştır. Görünen dünyada, göz ve görünen nesneler için güneş neyse, kavranan dünyada da iyi 
düşünce ve düşünülen şeyler için odur.”196 

 

İnsanların varlıkları görmelerini sağlayan güç nasıl ışık yani güneşse ideaları 

aydınlatan da iyidir.“İşte nesnelere gerçekliğini, kafaya da bilme gücünü veren iyi 

ideasıdır”197 

Nesnelere gerçeklik veren iyi ideası kafaya da bilme gücü verir yani nesneleri gerçek 

yapan onların idealarıdır ve insan baş kısmındaki ruh ile yani logistikon ile idealara 

ulaşır ve onları bilir. 

İnsanın yaşayış ve davranışları onun ölümden sonraki yaşayışını da belirleyecektir. 

Herkes davranışlarına göre ölümden sonra ya cezalandırılacak ya da 

ödüllendirileceklerdir. 

 

        “Söylemek istediğim şu, örneğin yaşarken kendilerini oburluk, sarhoşluk ya da zorbalık gibi 
şeylere adayanların ve bunlardan sakınmak için hiçbir girişimde bulunmayanların eşek ve benzeri 
hayvanların bünyelerine oldukça muhtemeldir.”198 

“… ve hırsızlık, tiranlık, adaletsiz eylemler peşine düşenler kurtların, atmacaların ve çaylakların 
bedenlerinde var olacaklardır.”199 

 

            Platon düşüncesinde ahlak ölümden sonraki yaşama etki eder. Dolayısıyla 

insan ölçülü bir yaşam sürmelidir. İnsanın maddi hazlara kendisini kaptırması ruhun 

yapısını bozucu bir etkiye sahiptir. 

                                                 

196  A.e.,6,508 b 
197 A.e,6,509 a  
198 -Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen, 81 e  
199 A.e.,82 a 
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         “Her acı ya da haz tıpkı bir çivi gibi ruhu bedene çakar ve bedenin üstüne tutturarak onu 

cisimleştirmiş olur ve ruh bundan sonra bedenin gerçek olarak gördüğü şeyleri gerçek olarak kabul 

etmeye başlar. Onunla aynı hazları ve acıları paylaştığı için, onun alışkanlıklarını ve biçimini 

benimsemeye zorlanır.”200 

 

Dolayısıyla ruh maddi isteklerden mümkün olduğunca uzak, bilginin peşinde koşan 

bir hayat sürmelidir. Eğer insan maddi isteklerinin kölesi olursa iyi bir insan olamaz 

ve kendi üzerindeki hakimiyetini kaybeder. Nitekim insan ruhu ölümden sonra da var 

olacaktır. Ölümden sonraki hayatın devamıyla ilgili Menon’da şu şekilde bir örnek 

mevcuttur. 

“… Bunlar, insanın ruhu ölmez bazen hayattan uzaklaşır (ki buna ölüm diyoruz) , bazen yeniden 

hayata döner; ama hiçbir vakit yok olmaz; bunun için insanın hayatı sonuna kadar dine uygun 

olmalıdır, diyorlar. Böylece birçok kere yeniden doğan ölmez ruh, yeryüzünde ve Hades’te her şeyi 

görmüş olduğundan, öğrenmediği hiçbir şey kalmaz. O halde onun erdemle başka şeyler üzerinde 

edindiği bilgilerin anılarını saklamış olması şaşılacak bir şey değildir. Tabiatın her yani birbirine bağlı 

olduğu için, ruh da her şeyi öğrenmiş olduğundan, bir tek şeyi hatırlamakla (insanların öğrenme 

dedikleri budur) insan, bütün öteki şeyleri bulur. Çünkü araştırma ve öğrenme, belirsiz hatırlayıştan 

başka bir şey değildir.”201 

 

Görüldüğü gibi burada dine uygun, erdemli yaşayış ruhun ölümsüzlüğüyle ilgilidir. 

Yani ölüm bir son değildir. İnsanın yapmış olduğu davranışlar onun ölümden sonraki 

hayatını şekillendirecektir. Bu nedenle insan iyiye uygun davranmalıdır. Bilindiği 

gibi Platon için ruh ölümden sonra varlığını sürdürmekte bu dünyada yaptıklarına 

göre ödüllendirildikten ya da cezalandırıldıktan sonra tekrar hayata dönmektedir. Bu 

geri dönüşte herkes yaptığı davranışlara göre bedenlenecektir. 

 

                                                 

200  A.e.,83 d 
201 Platon, Menon,81 b-c-d  
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         “Saç yerine tüyleri olan kuşların soyuna gelince onlar küçük bir değişme ile kötülüğü olmayan 

hafif, gökyüzüyle meşgul, fakat saflıkları yüzünden gözle gördükleri şeylerin yaratanlar olduğuna 

inanan şekil değiştirmiş insanlardır. Karada yaşayan hayvanlar ile yırtıcı hayvanların soyu da kafada 

meydana gelen hareketleri kullanmadıkları, kendilerini sadece göğüslerine yerleştirilmiş olan ruh 

kısımlarının eline bıraktıkları için hiç felsefe ile uğraşmayan ve gök cisimlerinin hiçbirinin özüne 

dikkat etmeyen kimselerden meydana gelmiştir. Bu alışkanlığın tesiriyle ön organları ile kafaları, 

toprakla olan yakınlıkları yüzünden, toprağa doğru eğiktir. Kafatasları uzamış, ruhlarının hareketi, 

tembellikleri yüzünden her birinde nasıl bozulmuşsa, ona göre çeşit çeşit şekiller almışlardır. Bu çeşit 

varlıkların dört veya daha fazla ayaklı olmalarının sebebi şudur: Tanrı en budalalarına, toprağa daha 

çok bağlı kalsınlar diye, daha çok ayak vermiştir. İçlerinde en ahmak olanlarına, ayakları hiçbir 

işlerine yaramadığı için, vücutlarını boylu boyunca toprağa uzatanlara gelince, tanrı onları ayaksız, 

toprağın üstünde sürünür yaratmıştır. Nihayet dördüncü tür suda yaşayanlar, insanların en 

aptallarından, en bilgisizlerinden meydana gelmiştir. Onlara bu şekli veren yüce yapıcılar tam 

manasıyla soluk almalarına bile izin vermemişlerdir, çünkü ruhları işledikleri günahlar yüzünden, 

kötülükle doluydu. Onları hafif ve temiz olan hava yerine derin ve bulanık suyun içinde nefes almak 

zorunda bırakmışlardır. İşte balıklar ile suda yaşayan kabukluların türü böylece meydana geldiler. 

Onlar derin bir bilgisizliğe düşmüş oldukları için, en derin yerlere yerleştirilmişlerdir. Böylece o 

zamanlarda olduğu gibi bugün de canlı varlıklar, zeka veya budalalıklarının azalıp çoğalmasına göre, 

birbirlerinin kılığına girmekte, şekil değiştirmektedirler.”202 

 

Örnekte görmüş olduğumuz gibi Platon’a göre canlılar zeka seviyesinin 

gelişmişliğine göre yeniden dünyaya gelmektedirler. Bu bağlamda şuna dikkat etmek 

meseleyi anlamak açısından önemli olacaktır. Hatırlanacağı gibi Platon açısından 

gerçek bilgiyi elde etmek, ideaların bilgisine ulaşmaktır. İdealar hiyerarşisinde de iyi 

ideası en üst idea olduğundan bilgiyle ahlak bu noktada adeta birleşmektedir. Yani 

zihniyle ideaları ve iyiyi kavrayabilen, iyiyi kavrayarak hayatına uygulayabilen 

insanlar tüm bunlardan habersiz bir biçimde hayatı maddi isteklerden ibaret gören 

insanın yeniden doğuşu aynı olmayacaktır. 

 

                                                 

202   Platon, Timaios,91 e – 92 c. 
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3.3 ÖLÜMDEN SONRAKİ YAŞAM AÇISINDAN RUH 

Platon’un ölümden sonraki yaşamla ilgili düşüncelerinde en göze çarpan nokta 

şüphesiz reenkarnasyon inancıdır. Platon’a göre ruh ölümle bedenden ayrılır, tek 

başına varlığını sürdürür ve zamanı geldiğinde de yeniden başka bir bedenle dünyaya 

döner. Platon’un bu düşüncelerinde şüphesiz Orpheusçuluğun ve Püthagorasçılığın 

etkilerini görmek mümkündür. Şimdi örneklerle reenkarnasyon inancının Platon 

felsefesindeki konumunu görelim. 

Platon açısından ölüm ruh ve bedenin birbirlerinden ayrılması anlamına gelmektedir. 

Hatırlanacağı gibi Platon düşüncesinde ruh ve beden ayrılığı önemli bir noktaydı 

ölüm olayı birbirinden ayrı olan bu iki yapıyı birbirinden ayırır. 

 

“Ölümün, ruhun bedenden ayrılması olduğuna, ölü olma halinin bedenin ruhtan ayrıldıktan sonra 

sadece kendi başına kalma, ruhun da bedenden ayrıldıktan sonra, ruhun da bedenden ayrıldıktan sonra 

sadece kendi başına kalma hali değil midir? Şüphesiz ölüm bundan başka bir şey olamaz değil mi?203 

 

Yaşarken birbirlerinden farklı özellikler sergileyen bu iki yapı ölümle birbirlerinden 

ayrılırlar ve her biri kendi başına kalır. 

 

Menon Platon’un reenkarnasyon inancına değindiği eserlerinden birisidir. 

 

“… Bunlar, insanın ruhu ölmez bazen hayattan uzaklaşır (ki buna ölüm diyoruz) , bazen yeniden 
hayata döner; ama hiçbir vakit yok olmaz; bunun için insanın hayatı sonuna kadar dine uygun 
                                                 

203 A.e, 64 c 
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olmalıdır, diyorlar. Böylece birçok kere yeniden doğan ölmez ruh, yeryüzünde ve Hades’te her şeyi 
görmüş olduğundan, öğrenmediği hiçbir şey kalmaz. O halde onun erdemle başka şeyler üzerinde 
edindiği bilgilerin anılarını saklamış olması şaşılacak bir şey değildir. Tabiatın her yani birbirine bağlı 
olduğu için, ruh da her şeyi öğrenmiş olduğundan, bir tek şeyi hatırlamakla (insanların öğrenme 
dedikleri budur) insan, bütün öteki şeyleri bulur. Çünkü araştırma ve öğrenme, belirsiz hatırlayıştan 
başka bir şey değildir.”204 

           

            Bu metin Platon düşüncesinde reenkarnasyon inancı ile bilgi felsefesinin 

birbirlerine ne kadar sıkı bir şekilde bağlı olduğunun kanıtıdır. Ruh birçok kere 

yeniden doğmaktadır ve ölümden sonraki dünyayı ve ideaları görmüştür dolayısıyla 

bilmediği hiçbir şey kalmaz bu dünyaya geldiğinde de sadece hatırlar. Yani öğrenme 

bilinmeyen şeyleri keşfetmek değil zaten bilinenleri hatırlamaktır. Bu durumda insan 

ruhu bedenlenmeden önce vardır, ideaları seyreder, dünyaya gelince ideaları hatırlar, 

ölümden sonra da ruh varlığını sürdürür ve daha sonra yeniden bedenlenme 

gerçekleşir. Yani hayat ve ölüm döngüseldir. Nitekim Platon bu görüşünü Phaidon 

isimli eserinde açıkça dile getirir. 

 

“… Yaratılış, bir dairede döner gibi karşıttan karşıta ve yeniden geriye ilerlemeyip, geriye 
dönmeksizin ya da yön değiştirmeksizin her zaman doğru bir çizgide yol alsaydı yeryüzündeki her 
şeyin tek bir biçimi olacak ve bu biçime giren her nesne yeniden yaratım sürecini bütünüyle 
durdurmuş olacaktı.”205 

 

 

              Yani yaşayanların ölmesi gibi ölenler de yeniden yaşama gelir. Her şeyin 

karşıtından yaratıldığı bir düzende yaşamdan sonra ölümün gelmesi gibi ölümden 

sonra da yaşam gelecektir. Yaşam dairesel bir döngüye sahiptir. Yaşamdan sonra 

nasıl ölüm varsa ölümden de yaşam meydana gelecektir. Platon bu döngüyü 

açıklamak için ilk önce uyku ve uyanıklıktan hareket eder. 

                                                 

204 Platon, Menon,81 b-c-d  
205  Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen,72 b 
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            “-Şimdi” dedi Sokrates, bu iki çiftten birisi ve ara süreçleri konusunda sana bir şeyler 

söyleyeceğim; diğerinden sen bahsedeceksin. Terimlerden birinin uyku diğerinin de uyanıklık 

olduğunu; uykunun uyanıklıktan, uyanıklığın da uykudan yaratıldığını ve yaratma süreçlerinin ikinci 

durumda uykuya dalma ve birincide de uyanma olduğunu söylüyorum. Buraya kadar uzlaşıyor 

muyuz? 

              -Elbette 

              -Şimdi bana aynı şekilde yaşam ve ölümü anlat. Yaşam ölümün karşıtı değil mi? 

              -Evet 

              -Birbirlerinden yaratıldıklarını söyleyebilir misin? 

               -Evet 

               -O halde canlı olandan yaratılan nedir? 

               -Ölü olan 

              -Ve ölü olandan ne yaratılır? 

               -Tek bir şey söyleyebilirim, yaşam, dedi Kebes”206 

 

Platon burada yaşamın döngüselliğinden bahseder yani yaşamdan ölüme giden diz 

bir çizgi yoktur, aksine yaşamdan ölüme ve ölümden tekrar yaşama gelen bir döngü 

vardır. Tekrar hayata dönüş ise insanın yaşarken yaptıklarıyla ilgilidir. Nitekim 

Phaidonla incelememize devam ederken şu bölümle karşılaşıyoruz. 

 

                                                 

206 A.e,71 d 



97 

 

“- Söylemek istediğim şu, örneğin yaşarken kendilerini oburluk, sarhoşluk ya da zorbalık gibi şeylere 

adayanların ve bunlardan sakınmak için hiçbir girişimde bulunmayanların eşek ve benzeri hayvanların 

bünyelerine geçmeleri oldukça muhtemeldir. Sen böyle düşünmüyor musun? 

-Evet, bunun oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum. 

- Ve hırsızlık, tiranlık, adaletsiz eylemler peşine düşenler kurtların atmacaların ve çaylakların 

bedenlerinde var olacaklardır. Onların başka bir bünyede var olacaklarını düşünebilir miyiz? 

-Hayır kesinlikle bu tür yaratıklarda yaşayacaklardır dedi Kebes 

-Öyleyse, bunların arasında felsefe ve düşünce gücü olmaksızın en iyi yere giden ve en çok mutlu 

olanlar doğallığında hoş görüyü seçerek adaletli bir yurttaş olmayı başaranlardır. 

-Bunlar niçin en mutlu olanlardır? 

-Bu ruhların arı ya da karınca gibi toplumsal anlamda duyarlı ve adaletli bir türe ya da yeniden insan 

türüne geçmeleri en muhtemel olanlar olduğunu görmüyor musun?”207 

            İnsanlar davranışlarına göre yeniden bedenleneceklerdir. Tamamen bedensel 

ya da maddi haz peşinde koşan insanlarla, ruhsal hazlar peşinde koşanların durumu 

bu noktada farklılık arz edecektir. 

        Reenkarnasyon inancına bir diğer örneği Timaios diyalogundan verebiliriz. 

Timaios diyalogunda anlatıldığına göre insanlar yaşarken yaptıkları eylemlere göre 

öldükten sonra değişik hayvanların ya da yine insanların bedeninde yeniden 

bedenleneceklerdir. 

 

           “Saç yerine tüyleri olan kuşların soyuna gelince onlar küçük bir değişme ile kötülüğü olmayan 
hafif, gökyüzüyle meşgul, fakat saflıkları yüzünden gözle gördükleri şeylerin yaratanlar olduğuna 
inanan şekil değiştirmiş insanlardır. Karada yaşayan hayvanlar ile yırtıcı hayvanların soyu da kafada 
meydana gelen hareketleri kullanmadıkları, kendilerini sadece göğüslerine yerleştirilmiş olan ruh 

                                                 

207 A.e,81e – 82 b 
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kısımlarının eline bıraktıkları için hiç felsefe ile uğraşmayan ve gök cisimlerinin hiçbirinin özüne 
dikkat etmeyen kimselerden meydana gelmiştir. Bu alışkanlığın tesiriyle ön organları ile kafaları, 
toprakla olan yakınlıkları yüzünden, toprağa doğru eğiktir. Kafatasları uzamış, ruhlarının hareketi, 
tembellikleri yüzünden her birinde nasıl bozulmuşsa, ona göre çeşit çeşit şekiller almışlardır. Bu çeşit 
varlıkların dört veya daha fazla ayaklı olmalarının sebebi şudur: Tanrı en budalalarına, toprağa daha 
çok bağlı kalsınlar diye, daha çok ayak vermiştir. İçlerinde en ahmak olanlarına, ayakları hiçbir 
işlerine yaramadığı için, vücutlarını boylu boyunca toprağa uzatanlara gelince, tanrı onları ayaksız, 
toprağın üstünde sürünür yaratmıştır. Nihayet dördüncü tür suda yaşayanlar, insanların en 
aptallarından, en bilgisizlerinden meydana gelmiştir. Onlara bu şekli veren yüce yapıcılar tam 
manasıyla soluk almalarına bile izin vermemişlerdir, çünkü ruhları işledikleri günahlar yüzünden, 
kötülükle doluydu. Onları hafif ve temiz olan hava yerine derin ve bulanık suyun içinde nefes almak 
zorunda bırakmışlardır. İşte balıklar ile suda yaşayan kabukluların türü böylece meydana geldiler. 
Onlar derin bir bilgisizliğe düşmüş oldukları için, en derin yerlere yerleştirilmişlerdir. Böylece o 
zamanlarda olduğu gibi bugün de canlı varlıklar, zeka veya budalalıklarının azalıp çoğalmasına göre, 
birbirlerinin kılığına girmekte, şekil değiştirmektedirler.”208 

 

         Burada da sıralanma tanrısallık arz eden gökten önce toprağa sonra da suya 

doğru yapılmıştır. Burada ruhun bölümleri ile ilgili bir kısım da bulunmaktadır. Kalp 

yani şeref sever yanı tam bir biçimde kullanan ancak bilgi sever tarafı yani 

logistikonu kullanmayan insanlar toprağa bağlı canlılar şeklinde yeniden hayata 

gelirler. 

      İnsanların ölümden sonraki dünyaya geçişleri ve bu dünyanın yapısı Phaidon’da 

anlatılan konular arasındadır. 

“Söylendiğine göre, her birey öldüğünde ruh kendi yazgısının gerektirdiği ve kendisi gibi olanların 

toplandığı yere yardımcı bir ruh tarafından götürülür ve orada yargılanır. Ve daha sonra da, görevi bu 

dünyadan gelenleri öteki dünyaya götürmek olan kılavuzla birlikte öteki dünyaya yola çıkar .Orada 

karşılaşması gerekenle karşılaştıktan ve belirlenen fakat oldukça uzun olan bir süre boyunca 

bekledikten sonra başka bir kılavuz tarafından geri getirilir.”209 

Ölümden sonra görüldüğü gibi ruh varlığını sürdürmekte ve yaptıklarıyla 

yargılanmaktadır. Bu noktada iyi ve kötü insanlar elbette ki farklı muamele görürler. 

 

                                                 

208   Platon, Timaios,91 e – 92 c. 
209   Platon, Phaidon: Sokrates’in Savunması ve Şölen,107 d -108 
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“Doğru ve bilge olan bir ruh kendi kılavuzunu izleyecektir. Ancak bedenin tutsaklığında kalıp, sürekli 

olarak onu arzulayan ruh, daha önce de belirttiğim gibi, çok fazla direndikten ve acı çektikten sonra 

kendisiyle ilgilenen ruh tarafından zor kullanılarak tutsak olduğu bedenden uzaklaştırılır. Bundan 

sonra öteki ruhların bulundukları yere vardığında, kötü cinayetler işlemiş ya da bedenin tutsaklığında 

kalan ruhların yaptığı diğer kötü eylemleri yapmış olacağı için hiç kimse bu haksızlığın ve kötülüğün 

simgesi olan bu ruhla birlikte olmak ya da ona kılavuzluk etmek istemeyecektir. İşte bu türden ruhlar 

belirli bir süre boyunca bu yalnızlık ve durumun şaşkınlığıyla kendi başına dolanır durur; daha sonra 

da kendisine uygun olan bir yere yerleştirilir.”210 

 

             Burada ruhun bedenden ayrı olan yapısı bir kere daha dikkati çekmektedir. 

Fazlasıyla bedensel istek ve hazların etkisinde kalan ruhun bedenden ayrılması 

oldukça zorken doğru ve bilge insanlar zaten bedenin çok fazla etkisinde 

kalmadıkları için bu şekilde bir sorunla karşılaşmamaktadırlar. Ayrıca Platon’a göre 

“yaşam boyuca saflığını ve temizliğini korumuş olan ruhların ise kılavuzluğunu 

Tanrılar yapacak ve ruhlar kendilerine birçok dost edinebileceklerdir.”211 

        Saflığını, temizliğini yani Tanrısal yapısını koruyan ruhlar Tanrıların 

kılavuzluğuyla karşılanacaklardır. Kısacası bedene yakın olan ruhlar bedenle zor bir 

şekilde ayrılacaktır. Tanrısal yapısını bozmayan ruhlar ise – yapılarına yakın olarak- 

Tanrıların kılavuzluğuyla hareket edecektir. 

          Platon öldükten sonra gidilecek olan dünyanın görünüşünden de bahseder. 

 

“ … öncelikle görünüşünden bahsedeyim. Ona yukarıdan bakabilirsen, gerçek dünya on iki parça deri 

ile kaplanmış toplara benzer – değişik renklerde parçalara ayrılmıştır ve dünyadaki ressamların 

kullandıkları renkler bu renklerden sadece birkaçıdır. Orada bütün dünyanın böyle renklerle kaplı 

                                                 

210 A.e.,108-108 c 
211 A.e.,108 c 
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olduğu söylenir- ve bunlar çok daha parlak çok daha arıdır. Bir parça büyüleyici güzellikte olan mor 

ve bir diğer parça altın renginde, bir başkası ise tebeşirden ya da kardan çok daha beyazdır.”212 

 

Görüldüğü gibi bu dünyada tüm renkler içinde yaşadığımız dünyadakinden çok daha 

saf ve gerçek halleriyledir. İçinde bulunduğumuz dünyada bu saflığın 

bulunmayışının nedeni maddi, oluş ve bozuluşla dolu bir dünya olmasıdır. Nitekim 

Platon bu durumu şöyle ifade eder: 

“Bizim için değerli olan yakut, zümrüt, yeşim gibi taşlar aslında oradakilerin parçalarıdır; oradakilerin 

tümü bunlar gibi ve hatta daha güzeldirler. Bu güzelliklerin nedeni, bizimkilerde olduğu gibi hayvan 

ve bitkilerin neden olduğu çürüme, hastalık, kirli sıvılar tarafından aşındırılmamış ve lekelenmemiş 

olmalarıdır.”213 

 

        Tekrar ifade etmemiz gerekirse anlatılan dünyadaki güzelliklerin ve saflığın 

kaynağı her şeyi en mükemmel şekliyle orda bulunuyor olması ve o dünyanın 

maddeden, oluş ve bozuluştan uzak olmasıdır. 

             Bilgelik ve erdemlere değer veren ve hayatı boyunca iyiliği amaçlayan 

insanların bulunacakları yer bu derece renkli ve güzeldir. Ancak kötü insanlar da 

Tartaros adlı derin çukura gideceklerdir. 

 

              “İşte oradaki doğanın yapısı böyledir. Ölülerin her biri yardımcı ruhuyla birlikte gideceği 

yere ulaştığında önce yargılanır; iyi ve Tanrısal kurallara göre yaşayıp yaşamadıklarına göre hüküm 

giyerler. Orta karar yani ne iyi ne de kötü yaşadıkları ortaya çıkanlar kendilerine verilen tekneyle 

Akherousia’ya giderler; gölde belirli bir süre kalarak arınırlar. Herhangi bir haksızlığa sebebiyet 

vermişlerse bunun bedelini ödeyerek bağışlanır; yaptıkları iyilikler için de ödüllendirilirler. Ancak 
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Tanrısal şeylere ihanet etmek, kötü cinayetler işlemek ya da buna benzer bağışlanamayacak 

kötülüklerde bulunmuş olan kişiler kendi yazgılarının bir sonucu olarak Tartaros’a atılır ve oradan bir 

daha çıkamazlar.”214 

 

          En kötü suçları işleyenler ve işledikleri kötülüklerde ısrar edenlerin varacağı 

son yer Tartaros olacaktır. 

       Platon bir diğer eseri olan Devlet isimli eserde de Er Efsanesini anlatarak 

reenkarnasyonla ilgili örneklerine devam eder. 

Efsaneye göre Armenios’un oğlu olan Er bir savaş sonrasından cesetler 

arasında bulunur kendi cenazesinde tam yakılacakken dirilir ve başından geçenleri 

anlatır. Er yer altı dünyasına gitmiştir ve orada gördüklerini anlatması için de geri 

gönderilmiştir. Er Hades’te tüm ruhların kendilerine yeniden başka hayatlar seçtiğini 

görmüştür. 

 

“Bizim yiğit yaklaşınca yargıçlar demişler ki ona: Sen insanlara bu yer altı dünyasından haber 

götüreceksin, orada olup bitenlere iyi bak. O da bakmış, görmüş. Yargılanan ruhların kimi gökteki 

kimi yerdeki kapıların birinden çıkıp gidiyormuş. Öteki kapıların birinden yerin derinliklerinden çıkan 

perişan, bitkin,toz toprak içinde ruhlar geliyormuş,öbüründense gökten inen pırıl pırıl ruhlar.”215 

 

Görüldüğü gibi burada öldükten sonraki hayatı devam ettiren kısım ruhtur. Ölümden 

sonra var olan, ödüle ya da cezaya kavuşan ruhtur. Ruhlar davranışlarının 

karşılıklarını ölümden sonraki yaşamlarında almaktadırlar,”kimi yeraltında binlerce 

                                                 

214 A.e, 113 d - e 
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yıl süren yolculuklarında çektikleri ve gördükleri işkenceleri ağlaya sızlaya 

anlatıyormuş, kimi göklerin tadına doyulmaz nimetlerini, sonsuz güzelliklerini”216 

Herkes bu şekilde yargılandıktan sonra reenkarnasyon inancına uygun olarak insanlar 

yeni hayatlarını seçerler. 

“… Ruhlar gelir gelmez Lakhesis’in önüne çıkmışlar. Önce bir rahip onları sıraya dizmiş, sonra 

Lakhesis’in dizlerinden kura sayılarını ve hayat, örneklerini almış yüksek bir kürsüye çıkıp bağırmış: 

Kader’in kızı bakire Lakhesis’in buyruğunu dinleyin; değişken ruhlar! Yeniden ölümlü bir hayata 

doğacaksınız!”217 

Bu uyarıdan sonra değişik insan yaşamları ve hatta hayvan yaşamlarından herkes 

istediğini seçer ve ruhlar şu şekilde kaderlerine bağlanıp yeniden dünyaya 

gönderilirler. 

 

“Bütün ruhlar hayatlarını seçtikten sonra gene o sırayla Lakhesis’e yaklaşmışlar. Lakhesis her birine 

kendi perisini vermiş, bu peri hayatı boyunca ona hizmet edecek, seçtiği hayata göre yaşatacakmış 

onu. Bu peri ilkin ruhu Klotho’ya götürüp bu Parka’nın eli altından ve döndürdüğü kirmenden 

geçiriyormuş; böylece ruh, seçtiği kadere bağlanıyormuş. Ondan sonra Atropos,Klotho’nun eğirdiği 

kaderi çözülmez hale sokuyor,sonunda ruh hiç arkasına dönmeden Kader’in tahtı önüne gelip 

duruyor,sonra öte yanına geçiyormuş.Bütün ruhlar geçince hepsi birden boğucu,korkunç bir sıcağın 

altında Lethe ovasına gitmişler;ne ağaç ne ot varmış bu ovada.Akşam olunca Ameles ırmağı kıyısında 

konaklamışlar.Bu ırmağın suyu hiçbir kap içinde durmazmış;oysa herkes de bu sudan biraz  içmek 

zorundaymış.Bazı ruhlar ölçüyü kaçırıp fazla içermiş,içer içmez de her şeyi unuturmuş.Sonra 

uyumuşlar.Gecenin ortasında birden bir gök gürültüsüdür kopmuş,yerler sarsılmış ve birdenbire her 

biri bir yana fırlayan ruhlar yukarıdaki dünyaya,yeniden doğacakları dünyaya doğru 

atılmış,kayıvermiş yıldızlar gibi …”218 

Verdiğimiz örneklerde açıkça görülmektedir ki ruh ölümden sonra varlığını korur 

beden ise bozulur ve yok olur. Ruh öldükten sonra yaşamına uygun biçimde 
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yargılanır ve yeniden yaşama gelir. Yaşam ve ölüm bir çember gibi birbirini takip 

eder böylece de her şey zıtlarıyla var olmuş olur. Burada dikkat çekilmesi gereken 

nokta şudur ki Ölümden sonraki yaşam ruhun hem bedenlenmeden önce hem de 

ölümden sonraki varlığının kanıtıdır ve ruh bu döngü içinde, yaşamın ve ölümün bu 

düzeni içinde bilgi elde eden, dünyada bu elde ettiği bilgileri hatırlayan ve dünyada 

aynı zamanda erdemli davranışlar sergileyip ölümden sonra da yaşadıklarından 

sorumlu tutulan bir yapıdır. Bu nedenle denebilir ki yaşamın ilkesi olan ruh aynı 

zamanda bedenin ölümden sonrasını da belirler.Kısacası genel olarak şunu 

söyleyebiliriz ki yaşamın ilkesi olan ölümsüz ruh bilginin,erdemin ve ölümden 

sonraki yaşamın nasıl olması gerektiğini şekillendiren oldukça temel ve önemli bir 

kavramdır. 
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SONUÇ 

 Çalışmamızın sonuç kısmında şunları söyleyebiliriz: Platon’un ruh anlayışını 

ele aldığımız bu çalışmamızda Platon’un ruh anlayışını ve bu anlayışın ne gibi 

sorunlara çözüm aradığını aydınlatmaya çalıştık. Çalışmamızın ilk bölümünde  

Platon öncesi ruh anlayışları incelenmiştir. İlk olarak ruh kavramı hakkında genel 

bilgi verilmiş ve konuyla ilgili ilk fikirler incelenmiş daha sonra da eski Yunan 

felsefesinde ruha yaklaşımlar incelenmiştir. Ruh konusuyla ilgili ilk görüşler daha 

ziyade mitolojik özellikler gösterirken Yunan felsefesiyle birlikte mitolojik tarzdan 

daha bilimsel bir tarza geçiş söz konusudur. Yunan felsefesinde ruh konusu ele 

alınırken filozofların anlayışlarının yanı sıra Platon filozoflarla karşılaştırılarak 

incelenmiş böylece Platon’un ruh anlayışına ilişkin bir temel oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

 İkinci bölümde öncelikle Platon’un yaşamı ve felsefesi incelenerek ruhun 

yapısı ve bölümleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ruh Platon’a göre 

bedenlenmeden önce vardır ve ölüm olayından sonra da varlığını sürdürmeye devam 

edecektir. Bedenlenmeden önce idealar evreninde bulunan ruh burada varlıkları 

oldukları gibi görmüştür, dünyaya geldiğinde de hatırlar böylece Platon açısından 

tüm bilgi edinme süreci hatırlamadan ibaret olur. Ölüm olayı ile bedenden ayrılan 

ruh maddi bir yapıda olmadığı için varlığını sürdürmeye devam eder ve 

sorgulandıktan sonra tekrar yaşama döner böylece reenkarnasyon inancı da Platon 

felsefesinin önemli bir özelliği olarak karşımıza çıkar. Ruhun bölümleri ise, isteyen 

yanımız, akla yardımcı olan şeref sever yanımız ve akılsal yanımız olmak üzere üçe 

ayrılır. 

           Son bölümde ise Platon’un ruh anlayışının çözmeye yöneldiği sorunlar ele 

alınmıştır. Bu sorunlar bilgi, ahlak ve ölümden sonraki yaşam olmak üzere üçe 

ayrılır. Ruh ölümsüzlüğü ve bedenden önce var olması nedeniyle gerçek bilgiyi yani 

ideaların bilgisini elde eder ve akılsal yönüyle de elde ettiği bilgileri hatırlar. Bu 

yönüyle bilgi problemi ruh zemininde çözülmüştür çünkü hem bilgiyi elde eden hem 
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de onu hatırlayan ruhtur ve ruhun bu bilgilere sahip olması ölümsüzlüğüyle yakından 

ilişkilidir. Ruh yaşamı boyunca erdeme sahip olmaya çalışır ki burada amaç aslında 

iyi ideasına ulaşmaktır ve meydana getirilen davranışlar da ölümden sonraki yaşamla 

yakından ilişkilidir. İnsan bu davranışları sonucunda ölümden sonraki yaşamını 

kendisi belirleyecektir. 

Tüm bu ifade edilenlerin ışığında ruh kavramının Platon felsefesinin en temel 

kavramlarından biri olduğunu öne sürmek yanlış olmayacaktır. Oldukça temel olan 

felsefi meselelerin ruh kavramı temele alınarak çözüldüğü Platon felsefesinde açıkça 

gözükmektedir. 

Umarız ki yapmış olduğumuz bu çalışma ele aldığımız konulara ilgi duyan kişiler 

için faydalı bir çalışma olur. 
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