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ÖZ 

 

PLATON’DA VARLIK, İYİ İDEASI VE İSLÂM 

DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ 

TÜLAY AHMETOĞLU 

Bu çalışmanın amacı Antik Yunan’ın önemli bir sistem filozofu olan Platon’un 

varlık, bilgi üzerine düşüncelerini kapsamlı bir şekilde ele almak ve Platon’un, İslâm 

felsefesi içinde yer alan Meşşâî filozofları üzerinde etkisini incelemektir.  Öncelikle 

Platon öncesi dönemin varlık ve bilgiye dair düşüncelerine yer verildikten sonra 

Platon’un bu konulardaki fikirleri tartışılmıştır. Sonrasında, kısaca İslâm düşüncesine 

giriş ve felsefi kaynakları incelenmiştir. Daha sonra Meşşâî filozofları olan Kindî, 

Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün genel felsefeleri ile Platon’un görüşleri arasındaki 

benzer ve farklı yönler ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: Platon, İdea, Episteme, Tanrı, İslâm Felsefesi. 
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ABSTRACT 

EXISTENCE, IDEA OF GOOD IN PLATON AND THEIR 

IMPACT ON ISLAMIC THOUGHT 

TÜLAY AHMETOĞLU 

The aim of this thesis is to examine the thoughts of Plato, who is an important 

system philosopher of ancient Greece on existence and knowledge in a comprehensive 

manner and to explore Plato’s effect on the peripatetic philosophers within Islamic 

philosophy. After giving place the thoughts of pre-Platon period on existence and 

knowledge, the ideas of Platon on these subjects have been discussed. Subsequently, 

the introduction of Islamic thought and philosophical sources have been examined. 

Then, similar and different aspects between Plato’s views and the general philosophies 

of Kindî, Fârâbî, Ibn Sina and Ibn Rushd have been tried to put forward. 

Key words: Plato, Idea, Knowledge, God, Islam Philosophy. 
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ÖNSÖZ 

 

Evrenin başlangıç sorunu ve insanın evrende kendini anlamlandırma çabası 

insanlık tarihi kadar eskidir. Bunun, bazen insanın anlam veremediği doğaüstü güçlere 

bazen bir maddeye, bazen de her şeyin varlık sebebi bir Tanrı’ya dayandırıldığı 

görülür. 

Genel itibariyle bu görüşlerle birlikte insan, varoluşsal tercihlerini de 

belirlemiş, felsefi düşünce dünyasında, kendini ve varoluşu, farklı söylemlerle dile 

getirmiştir. Platon varlığı anlamlandırmaya ve açıklamaya çalışırken, kendinden önce 

yaşamış olan filozoflardan farklı olarak, varlığa bu dünyanın başka bir düzleminde yer 

açmıştır. Bu varlık alanını ise en iyi idea kavramı ile açıklayabileceğini düşünmüştür. 

Yine felsefesinde, önceki filozoflara göre Tanrı kavramını daha çok ön plana çıkartmış 

ve bu kavrama farklı anlamlar yüklemiştir. 

Biz de çalışmamızda, öncelikle Platon’un varlık ve felsefesini anlamaya 

çalıştıktan sonra Platon’a göre insanın bu dünyadaki duruşunu, oluş sebebini veya neye 

göre yaşaması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bununla ilişkili olarak İslâm felsefesinin 

Platon’dan ne derece etkilendiğini ve hangi düşüncesini kullanıp hangilerini 

reddettiğini ortaya koymaya gayret ettik. İslâm’da felsefi düşüncenin genişliği 

sebebiyle bu karşılaştırmayı Meşşâî filozofları ile sınırlı tuttuk. 

Girişte öncelikle Platon’a kadar olan düşünce serüveni ve bunun karşısında 

şekillenen Platon’un felsefi düşüncesinin oluşumu ve gelişimine yer verdik. En yüksek 

İyi ve Tanrı kavramlarını ele aldık. Daha sonra Platon’un hayatında önemli bir yeri 

olan ve felsefesini uygulamak istediği devlet düşüncesine, dolayısıyla siyaset felsefine 

de değinmeye çalıştık. 

Birinci bölümde Platon’un hayatı ve felsefi kişiliği, varlık, bilgi, ruh, Tanrı ve 

siyasetle ilgili düşüncelerine yer verdik. İkinci bölümde İslâm felsefesinin kaynakları, 

Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve Rüşd’ün felsefi düşüncesinde varlık, bilgi ve Tanrı 
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düşüncelerini ele aldık.  Üçüncü bölümde ise Platon ve söz konusu Meşşâî 

filozoflarının görüşlerini mukayeseli olarak inceledik. 

Ayrıca bu çalışmamdaki değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Aydın 

Topaloğlu’na en içten teşekkürlerimi sunuyorum.  

TÜLAY AHMETOĞLU 

İSTANBUL, 2020 
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GİRİŞ 

 Peleponnes Savaşı sırasında dünyaya gelen Platon, Atina’nın istikrarsız 

hükümetine tanıklık etmiştir. Ayrıca veba salgını, bu salgında Perikles’in ölümü, 

Otuzlar Hükümeti ve buna halkın direnç gösteren tutumu, bulunduğu dönemin 

sıkıntılarını özetlemek açısından önemlidir. 

Platon’un aristokratik aile yapısının da etkisi ile siyaset içine karışma 

çabasının, bazı nedenlerle başarısızlık ve hayal kırıklığı ile sonuçlandığını biliyoruz. 

Bunlardan biri, Otuzlar Hükümetinin başta olduğu sıralarda, kendi yakınlarının da 

ısrarları ile birlikte, siyaset yönetiminin içinde görev alma denemesidir. Lakin baştaki 

kişilerin uygunsuz davranışları, Platon’un geri adım atmasına neden olmuştur. Daha 

sonra demokrasi hükümetinin başa geçmesi ile Platon tekrar umutlanmıştır. Ancak 

ahlâki olarak örnek aldığı ve çok sevdiği hocası Sokrates’i, bu hükümetin idama 

mahkûm etmesi onu büyük hayal kırıklığına uğratmış ve uzunca bir süre siyasete uzak 

durma kararı almıştır. 

Gençlik yıllarında Sokrates ile tanışması Platon’un bundan sonraki hayatı, 

duruşu ve bizi asıl ilgilendiren felsefesi için bir dönüm noktası olacaktır.1 Önceleri şiir 

ve trajedi yazarlığına ilgisi olan Platon, daha sonraları hakiki bilginin peşinden koşmak 

isteyecektir. Bu açıdan bakıldığında bilginin epistemolojik ve mantıksal zemininin, 

Sokrates ve Platon ile birlikte oluşmaya başladığı söylenebilir.  

Hakiki bilginin imkânı veya en azından ona yaklaşabilme olanağı ile 

bulunduğu şehir olan Atina’nın mutlu olması, Platon’un en önemli ideali olmuştur. Bu 

amacı gerçekleştirmek için hayatının sonuna kadar uğraşmıştır. Ona göre toplumu ve 

devleti mutluluğa ulaştırmada önemli olan kilit unsur, devletin başında bulunan 

yöneticidir. Öyle ki hali hazırda devlet Platon’a göre iyi yönetilememektedir. Şayet bu 

sorun çözülürse insanların mutlu olması için önemli engellerden biri aşılmış olacaktır. 

                                                 
1 Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, 6. bsk., İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017, s. 

177. 
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Platon, çok iç açıcı olmayan Atina’nın bulunduğu durumu daha da 

kötüleştirdiğine inandığı Sofistlerin öğretilerini çürütmekle işe başlayacaktır. Çünkü 

ona göre Sofistler ahlâki olarak insanları zayıflatıyor, halkın devlet ile bağı en güçlü 

olan dinin temellerini kökünden sarsıyordu.2 Herakleitosçu öğretileri kendine temel 

alan Sofistlerin savunduğu görüşler ile insanların değil ahlâklı olmaları, konuşup 

anlaşabileceği bile bir konu kalmıyordu.  

 Platon’da erdem ve siyaset, şehrin mutluluğu için önemli iki kavramdır. Bu 

kadar önemli olan bu iki şeyin öğretilmesi işinin, bilginin olanağına inanmayan kişiler 

tarafından gençlere verilmesi büyük bir hatadır. Erdem ve yönetme işinin çoğunluğa 

değil, az kişiye, Tanrı tarafından verildiğine inanan Platon’a göre insanlar bu açıdan 

eşit değildir. Özellikle bu işi para karşılığında herkese öğretme iddiası da boş bir 

çabadır. Bu anlamda onun felsefesi, Sofistlerin sözde öğretilerini çürütmek ve 

kendinden önce gelen felsefeyi de sorgulamak üzere kurulmuştur. 

Platon’un felsefeyi bu şekilde ele alması, bütüncül bir şekilde görmesine de 

olanak sağlamıştır. Eserlerinde müzikten matematiğe, ahlâktan siyasete ve sanata, pek 

çok alana yer veren Platon, bütüncül bakış açısıyla tarihin ilk sistem filozofu 

sayılmıştır. O aynı zamanda Sokrates gibi yazıyı, doğru anlamanın düşmanı olarak 

görmemiş ve yazılı geleneğin başlamasına öncülük etmiştir. 3  Böylece, öğretilerin 

gelecek nesillere aktarımının daha doğru bir şekilde yapılmasına olanak sağlamıştır. 

Şeylerin sebebinin mitolojiden arınmaya başlayıp akıl ile açıklama çabasının 

başlangıç tarihini Thales’e kadar götürdüğümüzde ilk Yunan filozoflarının evrenle 

ilgili fikirlerini, maddi olan şeylere bağladığını görüyoruz. Doğa filozofları dediğimiz 

bu kişilerden Platon’un pek hazzetmemesinin sebebi evrenin başlangıcına maddi bir 

sebep koymalarıdır. Çünkü bizim ileride ayrıntılı bahsedeceğimiz, varlığın ve onun 

bilgisinin temeli asla maddi bir şey olamaz. 

Sokrates ile birlikte doğadan insana çevrilen felsefenin konusu Platon’da en 

çok ahlâki erdemle ilgilidir. Erdemli olmanın temelini oluşturabilmek için bilginin 

                                                 
2 Arslan, a.g.e., s. 178. 
3 Platon, Timaios, Çev. Furkan Akdemir, İstanbul, Say Yayınları, 2015, s. 7. 
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sağlam bir zemine oturtulması şarttır. Platon’un Herakleitosçu akış öğretisi ile 

Pamenidesçi Bir ve hareketsizliği en iyi şekilde sentezleme yolu, felsefede akıl ve 

mantık alanında oluşan problemleri çözmeye çalışması bakımından dikkate değerdir. 

Bununla birlikte Phtygorascı ruhçu öğretisini de felsefesine dâhil etmesi, onu tarihin 

en iyi eklektik filozoflarından biri yapmıştır.4 

 Platon’u felsefeye iten en önemli sebeplerden birinin, siyasette gördüğü büyük 

yozlaşmalar ve çarpıklıklardan kaynaklandığını, 7. Mektup’da bahsetmektedir. 5 

Bulunduğu şehrin tiranlık, oligarşi, monarşi gibi rejimlerine tanıklık eden Platon, bu 

yönetim biçimlerine Devlet isimli eserinin VIII. kitabında yer vermiştir. Bununla 

birlikte demokrasinin beşiği sayılan Atina’nın, en önemli demokrasi savunucularının 

Sofistler olduğunu söylemekte fayda vardır. Onların düşünceleri, eşitlik, özgürlük gibi 

kavramların sıkça dile getirilmesine olanak sağlamıştır. Ancak demokrasi adı altında 

yapılan bu tarz söylemler yanlış anlaşılmalara ve fırsatçılığa da davetiye çıkarmıştır ki 

bir yoruma göre bu cahilin hatalı yönetme hakkından başka bir şey değildir. 6 

Gelenekselci ve tutucu olan Platon için bu kavramların bazen tehlike arz ettiğini 

sezmiş olması çok muhtemeldir. 

Çoğunluğa, halk mahkemelerine katılma ve yönetimde söz sahibi olma hakkını 

veren demokrasi ve bunun sonuçları düşünüldüğünde, bu Platon için en iyi yönetim 

şekli olmayacaktır. Platon’un varlık ve bilgi felsefesini göz önüne aldığımızda, önemli 

olan yönetim işini en iyi yapacak kişi, hakikatin bilgisine ulaşmak için en yetkin 

kavrama gücüne sahip olan bilge yöneticidir.  

Platon’a göre devletin bulunduğu siyasal çöküşü en çok hızlandıran şey, 

bilgisel kavramların içini boşaltarak entelektüel ve ahlâki zemine yer bırakmayan 

Sofistlerden başkası değildir. Bu aynı zamanda devletin bağlı bulunduğu kültür ve 

dinin de ciddi anlamda zarar görmesidir. Devletin bütünlük ve devamı için zorunlu 

gördüğü dindarlık durumunun şiddetle korunması şarttır. 

                                                 
4 Arslan, a.g.e., s. 198. 
5 Platon, Mektuplar, Çev. Furkan Akderin, 2. bsk., İstanbul, Say Yayınları, 2015, s. 56, 324 b-326 b. 
6 W. J. Korab-Karpowicz, “Plato’s Political Philosophy,” Internet Encyclopedia of Philosophy, 2003, 

(Çevrimiçi) https://www.iep.utm.edu/platopol/, 15.11.2018. 

https://www.iep.utm.edu/platopol/
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Protagoras’ın insanı her şeyin ölçüsü yapan, ne kadar insan varsa o kadar doğru 

var diyen açıklamaları7 ile başlayan bireycilik ruhu, Gorgias ile daha ileri ve başka 

boyutlara taşınmıştır. Protagoras, Tanrı’nın bilinebilmesi konusunda agnostik bir tavır 

takınırken, ahlâkı da bireye indirgemekte bu şekilde devlet olabilmeye de imkân 

bırakmamaktadır. Gorgias ise bilmenin imkânını tamamen ortadan kaldırmakta, artık 

ne ahlâkı ne de Tanrı’yı konuşabilmek mümkün olmaktadır. Bu ise sitenin zaten aldığı 

dış tehdit unsuruna bir de iç huzursuzluk ortamı eklemekten başka bir fayda 

sağlamamaktadır. 

Homeroscu ve Hesiodoscu şiirlere ve bunların mit dolu içeriğine kadar geri 

gittiğimizde Yunan şehirlerinin nasıl bir tarihi gelenek ve kültür içinden geldikleri 

tahmin edilebilir. Çünkü bu iki kişinin de yazıları, özellikle Yunan din ve Tanrı 

algısının da temeli durumunda olmuştur.  Thales’ten itibaren kozmoloji ve insanın 

kökeni doğa olarak ifade edilirken, bu açıklamaların yöntemi mitsel olandan ussal 

olana doğru hareket etmiştir. Protagoras ve takipçileri, insana ayrıcalık ve şöhret 

kazandırmış, düşüncenin yüzünü insana çevirmiştir. 

Şüphesiz Platon da düşüncelerini temellendirmek için rasyonel yöntemi 

seçecektir. Bu konuda örnek aldığı en önemli isim ise aynı zamanda ahlâkına da hayran 

olduğu hocası Sokrates’tir. Genel olarak felsefesinin iskeletinin oluşmasını Sokrates’e 

borçlu olan Platon, özelde ise ilk dönem eserlerini ona ithaf ederek kaleme almıştır. 

Platon, hareket halinde sürekli değişen, oluş ve bozuluş halindeki varlığı bilme 

ve hatta kabul etme imkânı tanımayan sofistlerin aksine aynı aklı kullanarak varlığın 

değişmeyen, genel geçer bilgisine ulaşma imkânını, idea ve İyi kavramı ile açıklama 

yöntemini seçmiştir. 

Platon felsefesi, genel itibariyle Parmenides’in Değişmeyen Bir’i ile 

Herakleitos’un evrenin sürekli hareketine, makul açıklama yapabilme çabasıdır. Bu 

anlamda değişmeyene akıl ve tümel kavramlarla ulaştığımız gibi değişen dünyayı ise 

duyularımızla algılarız. Ancak akıl ile kavrayabildiğimiz bu tümel kavramların 

                                                 
7 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Çev. H. Vehbi Eralp, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2015, s. 50. 
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anavatanı sanıldığı gibi tikellerin bulunduğu bu dünya değil, bu dünyanın başka bir 

düzleminde yer alan idealardır. Onlar olmadan ne düşünebilmenin ne de 

anlaşabilmenin imkânı vardır. Çünkü herşey varlığını idealardan alır ve akıl onun 

sayesinde görür. 

Bu dünyanın maddi oluşu ve yok oluşu ile dünyayı mekanik bir yaklaşım ile 

anlamaya çalışan varsayım, insanı maddi olandan daha fazla bir şey olarak gören 

Platon için yeterli bir açıklama değildir. Dünya sadece görünen bu dünyadan ibaret 

olamaz.  Bu açıdan bakıldığında bir ereği olmak zorunda olan dünyayı açıklamak için 

ondan bağımsız olan ideaları kabul etmemiz gerekir.  

 İdealara ulaşmak için gidilecek yol matematiksel çıkarımlar ve sadece saf 

aklın bulunduğu diyalektik yöntemdir. 8  Bu aşamadan sonra ise artık çıkarım ve 

varsayımların bulunmadığı bir ilkeye ulaşılmış olur. Bu ilke, kendisinin hiçbir şeye 

dayanmadığı, herhangi bir şeyin sonucu olmayan, kavrayıştır (noesis).9 Bu dünyada 

her şeyin ona yöneldiği ve ona benzemek istediği, İyi İdeasından başkası değildir. 

Platon’un Devlet’te bahsettiği mağara allegorisindeki güneşin fonksiyonu ne 

ise İyi’ninki de odur. Nasıl insan güneş olmadan nesneleri fark edemezse, İyi İdeası 

olmadan da kavramları, dolayısıyla ideaları fark edemez. Gerçeğin, hakikatin veya 

bilimin bilgisini ancak İyi İdeası izin verdiği ölçüde öğrenebiliriz. Çünkü alka bilme 

gücünü O verir. Ancak O’nunla erdemli olabilir ve ancak O’nunla bilim yapabiliriz. 

İyi İdeası bu dünyadaki her şeyden farklı bir şeydir. Bu anlamda O’na varlık 

demek bile bir hatadır. O varlıktan çok daha parlak, çok daha güçlü bir şeydir.10  

İdeaların varlıklarını kedisine borçlu oldukları nihai ilke “kayıtsız şartsız olandır, 

mutlak olandır, açıklamaya ihtiyaç göstermeyendir.” “Tek kelime ile O, bütün 

                                                 
8 Arslan, a.g.e., s. 234. 
9  Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüpoğlu-M. Ali Cimcoz, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları,34. bsk., 2013, s. 510-511. 
10 Platon, A.e., s. 508-509. 
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tektanrıcı dinlerin her şeyin, yani varlığın, hayatın, hakikatin, gerçeğin kendisinden 

kaynaklandığını veya ta kendisi olduğunu söyledikleri Tanrı’dır.”11  

Çalışmanın Konusu, Sınırları ve Metodu 

          Bu çalışmanın temel konusu, İslâm filozofları olan Meşşâîlerin Platon’un 

felsefesinden etkilenip etkilenmediğini veya Platon felsefesi ile benzer yanlarının olup 

olmadığını ortaya koymaya çalışmaktır. Amacımız, Meşşâî filozoflarının bilinen 

Aristotelesçi etkilerinin yanında Platoncu unsurlara da felsfelerinde ne kadar yer 

verdiklerini, mevcud çalışmalarla ortaya çıkarmaktır. 

 Antik Yunan düşüncesinde Platon, özgün bir felsefe ile karşımıza çıkmaktadır. 

Bunun karşısında Meşşâî düşünürleri de felsefi düşünce tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. Bu iki düşünce tarafının varlığın problemine dair önemli cevapları ve ortak 

düşünceleri olmuştur. Bizim amacımız ise bu ortak görüşlerin açık bir şekilde dile 

getirilmesini sağlamak ve Platon’un İslâm düşüncesinde etkilerini ortaya çıkarmaktır. 

Özellikle Platon’un varlık ve İyi İdeası ile Meşşâi filozoflarının varlık ve Tanrı 

hakkkında dile getirdikleri felsefi düşünceleri, konumuz açısından önemlidir. Bizim 

ise burada yapmaya çalıştığımız şey özellikle bu konuları temele alıp bu iki düşünce 

sisteminde bir etkilenmenin olup olmadığını, eğer böyle bir etkilenme varsa sınırlarını 

ortaya koymak olacaktır. Varsayımımız ise bu iki taraf arasında ortak düşüncelerin 

olduğu ve İslâm düşünce dünyasındaki söz konusu bu filozofların Platon’dan 

etkilendiği yönündedir. 

 Platon ve felsefesi, birçok teze başlık olabilecek oldukça geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Öyle ki dilden varlığa, etikten siyasete Platon’un düşünce sisteminde 

yer verdiği pek çok konu bir tez konusu olabilir. Ancak bizim burada yapmaya 

çalıştığımız şey bir sistem filozofu olan Platon’un felsefesinin özünü anlamaya 

çalışmak ve düşünce sisteminin dayandığı temeli ortaya koyabilmektir. Bu açıdan 

Platon’un İyi ideası, varlık, bilgi ve ahlaka dair görüşleri anlamaya çalıştık. Aynı 

zamanda İslâm felsefesinde etkisi oldukça fazla hissedilen Platon’un siyaset 

                                                 
11 Arslan, a.g.e., s. 236. 
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felsefesine de karşılaştırma yapabilmek için değinmeye çalıştık. Bu bakımdan 

amacımız Platon’un siyaset felsefesini tekrarlamak değildir. 

 Yine Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün sadece kendi felsefelerinin belli 

bir kavramı, bir tezin konusu olabilecek derinliğe sahiptir. Bu filozofların kendi 

aralarında anlaşmazlığa düşdükleri, birbirinin düşüncesini kabul etmedikleri 

düşünceleri de vardır. Ancak burada kendi tezimizden uzaklaşmamak için bu 

filozofların düşünce sistemini, Platon ile karşılaştırabileceğimiz kısımlarını ele almaya 

çalıştık. Ayrıca kendi aralarında düşdükleri fikir uyuşmazlıklarını, konumuzun dışına 

çıkmamak adına yüzeysel değindik. İslâm filozoflarının eserlerinde, özellikle Platon’a 

atıfta bulundukları bölümleri bulmaya gayret ettik ve tezimizi bununla sınırlı tutmaya 

çalıştık. 

 Bu çalışmada, öncelikle Platon’un felsefesi ele alınıp sonrasında Meşşâî 

filozoflarının görüşleri, müstakil bir şekilde ele alınarak karşılaştırma şeklinde bir 

metod kullanılmıştır. Sonrasında ise karşılaştırmanın bütüncül olabilmesi için varlık, 

bilgi ve Tanrı’ya ait görüşler, İslâm düşüncesi ve Platon açısından mukayese edilmeye 

çalışılmıştır. Bu açıdan sadece araştırmanın problemine odaklanmaya çalışılmış üst ve 

alt başlıklar ona göre hazırlanmıştır. 

 Araştırma nitel bir analiz gerektirdiği için yöntem olarak literatür 

değerlendirmesi yapılmıştır. Bu konu ile ilgili çalışmalar tespit edilmeye çalışılıp, 

erişilebilinenler, incelenip konumuz çerçevesinde analizler yapılmıştır. Söz konusu 

filozofların eserleri aktarılırken salt bir aktarımdan kaçınılmaya çalışılıp, gerekli analiz 

ve sentezler yapılmaya gayret edilmiştir. 

 Araştırmanın konusu Platon’da varlık, İyi İdeası ve İslâm düşüncesine etkisi 

olmasına rağmen Platon’un bilgi, ruh, Tanrı ve siyaset felsefesine yer verişimizin 

sebebi onun varlığa dair düşüncelerinin bu kavramlarla iç içe oluşundan ve birbirlerini 

tamamlamasından kaynaklanmaktadır. Bu kavramlar Platon felsefesinin temellerinin 

ve özünün anlaşılamasında ayrıca önemli olduğu için seçilmiştir ve bu karşılaştırma 

bu kavramlar üzerinden yapılmıştır. 
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 Ayrıca bu çalışmada Platon ile lgili kısmın oluşturulmasında, Platon’un bilinen 

tüm eserlerinin Türkçeye çevirilmesi, büyük bir kazanım ve kolaylık olmuştur. 

Böylece Platon’un çevirilen bütün eserlerinden faydalanılmış ve gerekli yerlerde 

kullanılmaya çalışılmıştır. Ancak bir eksiklik olarak Meşşâî filozoflarının Arapça 

eserlerinden faydalanılamayıp, çoğunlukla Türkçeye ve asgari düzeyde İngilizceye 

çevirilen kaynaklardan faydalanılmıştır. 

 

 Tarihsel Arka Plan, Kaynaklar ve Literatür Değerlendirmesi 

 Platon’un düşünceleri üzerine Türkiye’de pek çok spesifik çalışma mevcuttur. 

Bu çalışmalar Platon’un bilgi kuramı, devlet kuramı, anımsama, ahlak, varlık ve oluş 

kuramı gibi konular üzerinde çeşitlilik göstermektedir. Ancak direkt olarak Platon’un 

Meşşâî filozofları üzerine etkisini araştıran bir çalışma bildiğimiz kadarıyla yoktur. 

 Bununla birlikte Meşşâî filozoflarından Fârâbî “Muallimi Sani” ismi ile daha 

çok Aristotelesçi olarak bilinir. Yine Fârâbî Meşşâî filozofları arasında Platon’la en 

çok anılan ve onun eserlerine en çok atıfta bulunan kişi olarak tanınır. Yapmış 

olduğumuz literatür çalışmalarında Platon ve Farabi’ye ait çalışmaların daha çok 

erdem ve siyaset kavramı üzerine yapıldığı görülmektedir. Örneğin bunlardan biri 

Platon ve Farabi’de Devlet Yapılanması isimli Serpil Çetin’e ait yüksek lisans 

tezidir. 12  Yine Sibel Tosun’un Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefelerinin 

Karşılaştırılması ve Siyaset Felsefelerinde Erdem13 isimli çalışması bulunmaktadır. 

Mesut Yılmaz’ın Platon ve Farabi’nin Ütopik Devlet Anlayışlarının Karşılaştırması14 

isimli başka bir tez daha mevcuttur. Bu çalışmalar bu iki filozof adına yapılmış 

örneklerden sadece bir kaçıdır. 

 Tarihsel arka plana baktığımızda İbn Sînâ’nın, Antik Yunan düşünürlerinden 

daha çok Aristoteles ile karşılaştırması veya birbirine benzer düşüncelerin tespit 

edilmesi yönünde çalışmaların yapıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte İbn Sînâ’nın 

                                                 
12 Serpil Çetin, Platon ve Farabi’de Devlet Yapılanması (Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, 

2019). 
13 Sibel Tosun, Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefelerinin Karşılaştırılması ve Siyaset 

Felsefelerinde Erdem (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007). 
14  Mesut Yılmaz, Platon ve Farabi’nin Ütopik Devlet Anlayışlarının Karşılaştırması (Yüksek 

Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, 2005) 



9 

 

Platon ile karşılaştırılmasını literatür taramalarında az da olsa bulmamız mümkündür. 

Bununla ilgili bir çalışma Talha Kaya’nın, Platon ve İbn Sina’da Tanrı Evren İlişkisi15 

isimli eseridir. Yine Recep Güder’in Eflatun’la İbn Sina’nın Ruh Görüşlerinin 

Karşılaştırılması16 isimli tez çalışması bunlara örnektir. 

 Kindî’de Platon etkileri veya benzer yönlerinin karşılaştırılmasına dair yapılan 

mustekil bir çalışma literatür taramasında bulunamamıştır. Platon’un İbn Rüşd 

üzerinde etkilerini araştıran bir çalışmaya da rastlamak pek mümkün değildir. İbn Rüşd 

bilindiği üzere büyük bir Aristoteles yorumcusudur ve yapmış olduğu çalışmalarda 

Aristoteles’e birçok atıfta bulunur ve onu destekler görünür.  İbn Rüşd ve Platon’la 

ilgili Funda Tuğba Karaduman’ın, İbn Rüşd’ün Platon’un Devlet Düşüncesini 

Yorumlayış Tarzı17 isimli çalışması yeni tamamlanmış bir çalışmadır. Yine benzer bir 

çalışma Muharrem Hilmi Özev’in, İbn Rüşd’ün Platon Yorumu18  isimli çalışması 

mevcuttur. 

 Bu çalışmada, Platon ile ilgili temel kaynaklar, Platon’un kendi eserlerinden 

oluşmaktadır. Birincil kaynak olarak Platon’un on dokuz tane eserine başvurulmuştur. 

Devlet, Timaios, Devlet Adamı, Phaidon, Kriton, Mektuplar, Phaidros, Theatetus, 

Yasalar Platon’un en çok başvurduğumuz esserleri arasındadır. Yine Antik Yunan 

hakkında bilgi edinebilmek için başvurduğumuz temel kaynaklardan biri olarak Ahmet 

Arslan’ın İlkçağ Felsefe Tarihi’nin birinci ve ikinci cildinden faydalanılmıştır. Ayrıca 

Platon ile ilgili daha sağlıklı bilgi elde edebilmek için Aristoteles’in Metafizik ve 

Diogenes’in, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri isimli eserine başvurulmuştur. 

 Kindî ile ilgili eserler konusunda Mahmut Kaya’nın, Felsefi Risaleler 

derlemesi Türkçeye çevirilmiş birincil kaynak olması bakımından son derece önemli 

bir kaynak olmuştur. Mahmut Kaya’nın, Kindî’nin on yedi tane risâlesini bir arada 

topladığı bu kıymetli eseri, çalışmamızda Kindî ve Platon arasında karşılaştırma 

yapabilme imkânı veren önemli bir kaynaktır. Biz kaynakçada Kindî’nin söz konusu 

bu risalelerini tek tek vermek yerine sadece Felsefi Risaleler’i kaynak göstermeyi 

                                                 
15 Talha Kaya, Platon ve İbn Sina’da Tanrı Evren İlişkisi (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel 

Üniversitesi, 2006). 
16 Recep Güder, Eflatun’la İbn Sina’nın Ruh Görüşlerinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Üniversitesi, 1989). 
17 Funda Tuğba Karaduman, İbn Rüşd’ün Platon’un Devlet Düşüncesini Yorumlayış Tarzı (Yüksek 

Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi, 2019) 
18 Muharrem Hilmi Özev, İbn Rüşd’ün Platon Yorumu (Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik 

Üniversitesi, 2005). 
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tercih ettik. Ayrıca Peter Adamson’un, Al-Kindî isimli eserinin, Platon’un Kindî 

üzerindeki etkileri konusunda çalışmamıza önemli katkıları olmuştur. 

 Fârâbî ile ilgili olarak başvurduğumuz Fârâbî’nin Üç Eseri, Üstün Ülke El-

Medînetü’l Fâzıla ve Mahmut Kaya’nın İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri 

çalışmamıza ışık tutacak önemli birincil kaynaklardır. İbn Sîna’nın ise Ekrem Demirli 

ve Ömer Türker’in Arapçadan Türkçeye çevirdikleri eseri Kitabü’ş-Şifa Metafizik I-II 

kitabı, İbn Sîna ile ilgili çalışmamız konusunda önemli bir kaynak olmuştur. Yine 

Kemal Işık ve Mehmet Dağ’ın çevirdikleri İbn Rüşd’ün Tutarsızlığın Tutarsızlığı 

isimli eseri araştırmamıza önemli bir birincil kaynak olmuştur. Ayrıca Rüşd’ün Ralph 

Lerner tarafından İngilizceye çevirilen eseri Avverroes on Plato’s Republic, Platon’un 

Devlet eseri ile karşılaştırılması bakımından önemli bir birincil kaynaktır. Bütün 

bunlara ek olarak Platon’un eserlerinin İslâm dünyasına intikalinin ne derecede ve 

nasıl olduğunu araştırma konusu yapan Fahrettin Olguner’in hacimli eseri Batı ve 

İslâm Kaynakları Işığında Platon tezimizin konusu açısından önemli bir kaynak 

olmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

PLATON’UN HAYATI, DÜŞÜNCESİ VE FELSEFİ 

KİŞİLİĞİ 

 

İlkçağın en önemli filozoflarından biri olan Platon’un, çoğu kaynakta geçen ve 

doğru kabul edilen doğum tarihi MÖ 427, ölümü ise MÖ 347’dir. Platon’un baba 

tarafından Kral Kodros, anne tarafından ise Atina’nın ünlü kanun koyucusu Solon’a 

kadar uzanan soyu19 onun siyasete olan ilgisini açıklar niteliktedir. 

        Asıl ismi dedesinin isminden dolayı Aristokles olan, Platon’a bu ismi beden 

öğretmeni Argoslu güreşçi Ariston, beden gücü veya geniş göğüslüğünden dolayı 

vermiştir. 20  Platon’un yaşamı ile ilgili önemli bir kaynak olan I. Diogenes’ten 

aldığımız bu bilgi, ünlü felsefe tarihi yazarlarından Copleston’a göre şüphelidir.21 

İslâmi literatürde ise Grekçeden Arapçaya yapılan çeviriler sırasında Arapçada “p” 

harfinin bulunmamasından dolayı ve yan yana iki sessiz harfin telaffuzundaki güçlük 

sebebi ile Felatun veya Eflatun olarak geçmektedir.22 

Platon’un annesinin ismi Periktione babasının ismi ise Ariston’dur. Annesi, 

Ariston öldükten sonra Pirilampes ile evlenmiştir. Platon üvey babasının evinde 

yetiştirilmiştir. Pirilampes’in Perikles’in dostu olması sebebiyle Platon’un Aristokrat 

kökenli olmasına karşın Periklesçi rejimin içinde eğitilmiş olması daha muhtemeldir. 

(Perikles ölümü; 429/8)23 Glaukon ve Adeimantos isminde iki erkek kardeşi ve Potone 

isminde bir de kız kardeşi vardır. Ayrıca bir de Antifon isminde üvey kardeşi vardır. 

Glaukon, Adeimantos ve Antifon’un isimleri, Parmenides diyaloğunun başında üvey 

                                                 
19 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 23. bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 2012, s. 53. 
20 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, III. Kitap, Çev. C. Şentuna, İstanbul, 

Yapı Kredi Yayınları, 2002, s. 132, 4. 
21  Frederick Copleston, Felsefe Tarihi, Yunan ve Roma Felsefesi Bölüm 1b, Çev. Aziz Yardımlı, C: I, 

İstanbul, İdea Yayınları, 1985, s. 7. 
22 Fahrettin Olguner, İslâm Ansiklopedisi, 1994, s. 469-476, (Çevrimiçi) https://İslâmansiklopedisi. 

org.tr/eflatun, 30 Mart 2019. 
23 Copleston, a.g.e., s. 9. 
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babası ile birlikte anılır.24 Ayrıca Glaukon ve Adeimantos, Platon’un Devlet isimli 

eserinin II. kitabında iyilik, doğruluk ve eğrilik üzerine konuşmaya katılırlar.25                                                                                                                                                       

  Annesinin soyu Solon’a, babasının soyunun ise Kral Kodros’a gitmesi, ayrıca 

üvey babasının devletin ileri gelenlerinden biri olması onun siyaset ile ilişkisinin en 

önemli sebeplerinden biri olmuştur. Siyaseti yakından takip etme şansını yakalayan 

Platon, pek çok savaşa da tanıklık etmiştir. Bu sebeple yaşanan problemlere yakından 

şahit olmuş ve bunların çözümleri hakkında fikirler geliştirmeye çalışmıştır. Bu 

konular içinde devletin bütünlüğünün korunması ve devletin geleceği için askerlik ve 

beden eğitiminin önemine ayrıca vurgu yapmış, Devlet’te bu konuları tartışmıştır. Ona 

göre korucu veya bekçi diye isimlendirdiği kişilerin bilge olması devletin korunması 

için hayati önem arz eder. 26  Kendisinin önemsediği askerlik görevini, zengin bir 

ailenin çocuğu olması sebebiyle süvari birliğinde yaptığı tahmin edilmektedir. 

Platon’un çocukluğunda ve gençliğinde ne tür eğitimler aldığı ve hocalarının 

kimler olduğu hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bu yönü ile fakir kalmakla 

birlikte onun iyi bir beden eğitimi dersi aldığı, müzik ve resimden anladığı, şiir ve 

hitabet konusundaki bilgisi, kaleme almış olduğu eserlerinden de ayrıca 

anlaşılmaktadır. Bu konuda Diogenes Laertious’un belirttiğine göre Platon kendini 

resim sanatını incelemeye verdi. Lirik şiirler ve trajediler yazdı.27 Beden sanatları 

konusunda İsthmos oyunlarında bir ödül kazandığı belirtilmektedir.28 Yine kendisinin 

müzik ve beden eğitimi konusundaki görüşleri Devlet’in; II, III ve IV. kitabında29 

anlatması da onun bu konular hakkında eğitim almış olma ihtimallerini güçlendirir.  

Döneminin şair veya ozanların revaçta olması, edebi sanatların gelişme 

göstermesi ayrıca kendi ruh halinin de buna yatkın olması, Platon’un edebi ve sanatsal 

yönünü geliştirmiştir. Nitekim günümüze kadar ulaşan eserlerin edebi yönü, 

tartışılmaz olarak bunu kanıtlar. Ancak onun dramatik şiir, tragedya yazarlığı ve hep 

                                                 
24 Platon, Parmenides, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul, İdea Yayınları, 2011, s. 9. 
25 Platon, Devlet, 357 a- 358 a- 362 d- 363 a. 
26 Platon, Devlet, 376 c. 
27 Laertios, a.g.e., s. 132 5. 
28 Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, s. 176. 
29 Bkz.: Platon, Devlet, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013. 
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bir ozan olma isteği hocası Sokrates ile tanışmasının ardından sona ermiş ve eserlerinin 

hepsini yakmıştır.30  

 Frederick Copleston’a göre yukarıdaki bilgi kuşkuludur. Büyük üne sahip olan 

zamanın gençleri ve ileri gelenleri tarafından bilinen aynı zamanda Platon’un yakın 

akrabaları Kharmides ve Kritias’ın da arkadaşı olan Sokrates’i, Platon’un belli bir yaşa 

kadar tanımama iddiaları zayıftır. Ayrıca Platon’un amcası olan Kharmides’in 

Sokrates ile 431’de tanışmış olduğu düşünüldüğünde31 Diogenes’e göre, Platon’un 

yirmili yaşlarda Sokrates’i tanıdığı ve öğrencisi olduğu bilgisi32 şüpheli görünür.33 

Platon’un Sokrates’i belli bir yaşa kadar tanımadığı şeklindeki ifadenin, onun 

Sokrates’in öğretilerinden etkilenmesi ve çizgisinden devam etmesi için belli bir 

olgunluğa ve entelektüel seviyeye ulaşması gerekiyordu şeklinde dile getirilmesi daha 

doğrudur.34 Zaten bundan sonra onun felsefi düşüncelerine de yansıyacak olan bilginin 

kaynağını göz önüne aldığımızda, şiir ve resim gibi sanatların Platon’un gözünde arka 

sıralarda yer aldığını görmek çok da zor olmayacaktır. 

 Platon’un, ailesinin devlet ve siyasetle olan yakın ilişkisi ve Mektuplar’da 

belirttiği ifadelere göre, önce politika ile ilgilenmek istediği anlaşılmaktadır. İlk politik 

görevi, akrabalarının da desteği ile Spartalılar ile yapılan savaşın sonunda yine 

Spartalıların desteği ile kurulan oligarşik yapıdaki Otuzlar Hükümetinde görev alma 

denemesidir. Ancak bu hükümetin zorba sayılabilecek hareketleri, Salaminli Leon 

cinayetine Sokrates’i de ortak etmek istemeleri gibi taşkınlıkları, Platon’un oligarşi 

hükümetinin bozuk yapılanmasını görmesini sağlamış ve onu hayal kırıklığına 

uğratmıştır. Sokrates’in bu olay karşısındaki tavrı, canı pahasına bile olsa, ahlâki 

kişiliğinden ödün vermemesi Platon’u kendisine hayran bırakmıştır. Zaten bozuk 

giden Otuzlar iktidarının demokrasi taraftarları tarafından yıkılması35 ile Sokrates’in 

de hayatı kurtulmuştur. Sokrates’in hayatını dolaylı yoldan kurtaran demokrasi 

rejiminin, Platon’un, ahlâk timsali gördüğü hocasının idam kararını onaylaması, 

                                                 
30 Laertios, a.g.e., s. 132-133 5. 
31 Potidae’ya göndermenin (Kharmides, 153) işaret ettiği tarih budur. 
32 Latertios, a.g.e., s. 133 6. 
33 Copleston, a.g.e., s. 9. 
34 Arslan, a.g.e., s. 176-177. 
35 Platon, Mektuplar, 324 e- 325 b. 
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Platon’u ikinci ve daha ağır bir darbeyle sarsmış, bundan sonra devletin herhangi bir 

organında görev alma düşüncesini terk etmiştir.36 

Platon’un düşüncesini derinden etkileyecek olan Sokrates’in idamı, şüphesiz 

Platon için bir dönüm noktası olmuştur. Hocasının idamdan kurtulabilmesi için bazı 

dostları ile birlikte kefaretini ödemek için hocasına teklifte bulunmasına rağmen 

Sokrates bunu kabul etmemiştir. Platon, dostunun son gününde hastalığı nedeniyle 

yanında olamadığından bahseder. 37  Farklı düşünmeye, dogmaların sınırlarını 

zorlamaya pek müsait olmayan Atina, bundan sonra Platon için de pek güvenilir 

olmayacaktır. Bu düşünceler ile birlikte Megara’da Eukleides’in yanına gidecektir.38 

Bundan kısa bir süre sonra Atina’ya dönen Platon on iki yıl boyunca seyahat edecek 

ve bu seyahatleri sırasında da ilk dönem Sokratik diyaloglarını kaleme alacaktır.                                                                                                                                         

Gittiği yerler konusunda Kirene, Mısır, İtalya ve Sicilya sıkça hemfikir olunan 

yerler arasında olsa da Mısır bunlar arasında en tartışmalı olandır. Özellikle Mısır’dan, 

geometri ve Devlet’te savunduğu iş bölümü ilkesini öğrendiği söylenir. Ancak 

eserlerinde Mısır’a yaptığı herhangi bir seyahatinden bahsetmez. Gerçekten kesin 

olarak gittiği yerler Güney İtalya ve Sicilya’dır.39 Yaklaşık kırk yaşlarında İtalya’daki 

Sicilya’ya gider. Buraya gitme amacının siyasi mi başka türlü mü olduğu tam 

bilinemese de burada Pythagorasçı Arkhytas ile tanışır. Arkhytas’ın vesilesi ile Tiran 

I. Dionisios ile karşılaşır. Metuplar’da Dionisios’un kayınbiraderi Dion ile de dost 

olduğundan bahseden Platon, kişiliği ile daha çok uyuştuğu anlaşılan Dion’un kavrayış 

kabiliyetinin daha iyi olduğunu söyler. 40  Bu yorumdan Platon’un, Dion’u başta 

görmeyi çok istediği bilge yönetici tipine yakın gördüğü düşünülebilir. Dion ile 

Platon’un yakın ilişkisinden şüphelenen ayrıca Platon’un ahlâki öğüt ve 

düşüncelerinden bunalan, başına buyruk davranmayı seven Tiranın Platon’a kızıp onu 

Lakedaemonya’ya gönderdiği söylenir. Bu sırada Platon, Atina ile savaş halinde olan 

Aegina’ya satılır. Bu anlatılan öyküyü kabul etmek zor olsa da Profesör Ritter bunu 

                                                 
36 Platon, a.g.e., 324 c-326 b. 
37 Platon, Phaidon, Çev. Furkan Akderin, 2015, Say Yayınları, 59 b 10. 
38 Laertios, a.g.e., s. 133 6. 
39 Gökberk, a.g.e., s. 53. 
40 Platon, Mektuplar, 327 b. 
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kabul eder ve ona göre bu olay MÖ 388’de gerçekleşmiş olmalıdır.41 Onu belki de 

ölümden, fidyesini ödeyip kurtaran kişinin ismi ise bazı kaynaklara göre Elis’li 

Phaidon, bazı kaynaklara göre Pythagorasçı Arkhytas’tır. 

Platon, yaşadığı olumsuz olaylar neticesinde siyasetle bire bir yakın ilişkilerde 

bulunma yerine sadece teorik alanda, dolaylı yoldan devletin yönetimine yön vermek 

istemiştir. Bu da ancak devlet adamı yetiştiren bir okul ile mümkün olabilirdi. Platon 

bu amaçla Avrupa’nın da ilk yüksekokulu sayılan Akademi’yi, bir söylentiye göre 

kendisini Aegina’nın elinden kurtaran Phaidon veya Arkhytas’ın ödediği fidyeyi geri 

almaması sonucu, bu parayla kurmuştur. Okul Akademos’un sığınağının yanındaki 

bahçeye inşa edilmiştir. Bu okulda sadece felsefi öğretiler değil aynı zamanda 

geometri, müzik, astronomi, tarih, hukuk, retorik ve ahlâk gibi dersler de 

okutulmuştur. Bu şekilde, bilimsel veya nesnel yargılar üretmeyi sağlayacak bir alt 

yapıya sahip olmuştur. Bu okulda okutulan retorik, İsokrates’in tarzında, bir taklit veya 

amacın sadece karşısındakini ikna etmek olduğu güzel konuşma sanatı değildir. Hayatı 

boyunca, özellikle de Sofistlerin bu yöntemle, devlet adamı veya insan yetiştirme 

sanatı olarak gördükleri yöntemin tamamen karşısında duran Platon’un asıl amacı, 

araştırmak ve soruşturmaktır. Zaten bu sayede bilimin de önü açılmış olacaktır. 

Akademi kısa zamanda iyi bir üne kavuşup hem şehirden hem başka yerlerden 

öğrenciler edinmeye başlamıştır. Hatta kadınlar bile bu okulun öğrencisi olur. Hukuki 

bir statü kazanmak için dini bir cemaat gibi gözükse de bu okula, Pythagorasçılar gibi 

gizemi olan bir cemaat demek de pek doğru olmaz. Burası, bir iç tüzüğü ve bütçesi 

olan, düzgün bir yapı niteliğinde kurumsallaşmaya müsait bir yapıya sahiptir. Bu 

sebepledir ki 387’de kurulan Akademi dokuz yüzyıl boyunca, MS 529’da bir takım 

siyasi ve dini kaygılarla Bizans imparatoru Jüstinyen tarafından kapatılıp içindeki 

akademisyenler kovuluncaya kadar varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Ünlü 

matematikçi Eudoksos bile kendi okulunu kapatıp, eğitime öğrencileri ile birlikte 

                                                 
41 Copleston, a.g.e., s. 10. 
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Akademi’de devam etmişdir. Yine Aristoteles de on yedi yaşlarında okula katılmış, 

hocalığı sırasında retorik dersleri vermiş, yirmi yıl burada kalmıştır.42 

Akademi için her şey yolunda giderken Platon, I. Dionisos’un ölüm haberini 

alınca yaklaşık altmış bir yaşında Dion’un ısrarı ile Sicilya’ya ikinci yolculuğunu 

yapar. 43  Dion’a göre, yeğeni babasından daha yumuşak ve uyumludur. Üstelik 

felsefeye de ayrı bir ilgisi vardır. Fakat bu kez de işler istendiği gibi gitmez. Yeğeni, 

Dion’un kendisinin iktidarı paylaşma niyetinden şüphelenerek onu sürgüne gönderir. 

Platon ise bu duruma üzülerek Dionisos’a sürekli onu geri çağırmasını söyler. Dion’un 

yakın arkadaşı olan Platon için iyi duygular beslemeyen Tiran onu göz hapsinde tutar. 

Sonra bir şekilde Atina’ya dönmesine izin verir. Ancak bundan beş yıl sonra 

Akademi’nin yönetimini Pontus’lu Herakleides’e bırakarak son kez Sicilya’ya gider. 

Bu kez amacı Kartaca tehlikesine karşı Yunan kentleri arasında konfederasyon için bir 

anayasa taslağı çıkarmaktır.44 Bu durumdan da istediği neticeyi alamayan Platon, bir 

yıl içinde geri döner. Bu sıralarda sürgünde olan Dion ile Platon görüşmeye devam 

eder. Muhtemelen Dion ve Platon II. Dionisos’a karşı bir eylem planı hazırlamak için 

Olimpiyat oyunlarının olduğu yıl görüşüp, anlaşırlar. 45  Dion Sicilya’da kendine 

taraftar toplamayı başararak ayaklanma çıkarır ve bir kısım başarılar elde eder. Ancak 

354 yılında dostlarından biri olan Kallippos’un kışkırtması ile 353’te öldürülür. Bu 

olay Platon’un derin üzüntü duymasına sebep olur ve filozof kral hayalleri bir kez daha 

suya düşer. 

Platon, Devlet’te yazmış olduğu ideal ülke ve filozof kral öğretisinden vazgeçip 

daha gerçekçi görüşleri ile birlikte Yasalar’ı yazmaya başlar. Ancak arkadaşı Dion’un 

ölümünden 6 yıl sonra 347’de eserini tamamlayamadan dünyadan ayrılır. 

Platon’un hayatını ve düşüncelerini anlamak için şüphesiz yaşadığı dönemi ve 

tarihsel kronolojiyi göz önünde bulundurmak gerekir. Sürekli savaşların yaşanması iç 

ve dış politikada istikrarsızlıkların olması sosyal hayatı da olumsuz etkilemektedir. 

                                                 
42 Arslan, a.g.e., s. 182. 
43 Platon, Mektuplar, 328 a. 
44 Copleston, a.g.e., s. 13. 
45 Arslan, a.g.e., s. 184. 
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Döneme damgasını vuran Peleponnes savaşı ve Ispartalılarla bitmek bilmeyen 

mücadele, halkı ve dolayısıyla Platon’u mutsuz ediyordu. Platon’un devleti bireyden 

bir adım daha önde gören düşünceleri ile yine nihai noktada, bulundukları kötü 

durumdan devletin, yurttaşlarını kurtarması ile mutluluğa ulaşabilirdi. 

Platon’u felsefeye iten sebepler şüphesiz onun hayata kayıtsız kalamayan 

yapıda bir insan olmasından kaynaklanır. Kayıtsız kalamadığı konuların başında ise 

toplumun kötü yönetim içinde mutsuz olmasını seyretmektir. Çünkü yaşamın biricik 

ereği mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise ancak erdemle elde edilebilir. O zaman erdeme 

ulaşabilmek için bilgi, idea, ruhun ölümsüzlüğü ve somut dünyada ideaların 

uygulanabileceği bir devlet modeli ve her şeyin kendisine dayandığı bir Tanrı’nın ne 

anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Ancak bundan önce birikmiş bir arka planı göz 

ardı etmek Platon’un felsefi panoramasını yakalayamamak demektir. 

Platon’dan önce mitostan logosa geçiş denemelerini Thales’den önce 

Hesiodos’un, Theogonia adlı eserinde Tanrı’nın, evrenin kökenine ve düzenine 

inebilme çabalarını görürüz. 46  Thales, tam olarak tanrısal olandan kopmamakla 

birlikte bu kökeni bir maddeye bağlar. Thales’ten sonra gelecek kişi ise arkheyi ilk 

defa sınırsız, sonsuz bir şey anlamına gelen aperion sözcüğüyle tanımlar ki her şey 

tanrılarla doludur diyen Thales’e karşı, Anaksimandros tanrısal her şeyi idare eder 

demektedir.47 

Felsefe tarihçileri, ilk Yunan filozoflarını Sokrates’e kadar genel olarak doğa 

felsefesi adı altında sınırlandırmıştır. Bu filozofların her seferinde maddeciliği bir 

adım öne taşıdığını düşündüğümüzde, Platon da bunun gelecekte dini, ahlâki bir 

yozlaşma getireceğini görmüş olmalı ki şiddetle kökeni bir maddeye bağlamayı 

reddetmiştir. Nitekim günümüzün materyalizmini de doğa filozoflarına, özellikle de 

Demokritos’a kadar götürmek mümkündür. 

                                                 
46 Eduard Zeller, Grek Felsefe Tarihi,  Çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul, İz Yayıncılık, 2001, s. 37, 38. 
47  Werner Jaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, Çev. Ayşe Ayas, İstanbul, İthaki 

Yayınları, 2012, s. 41. 
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Atina’da din ve devlet işlerinin ahlâki gerekliliğin bir ve aynı şey olması, 

Platon için hayati değerdedir. Bundan sonra düşüncede bir kırılma noktası 

sayabileceğimiz Herakleitos’un her şeyin sürekli değiştiği görüşü, değişmeyenin ise 

sadece bu yargı olduğu paradoksudur. Bu görüşe göre aslında bir şeyi bilmenin de 

imkânı kalmıyordu. Bu düşünceyi arkalarına alıp her şeyi insanın ölçüsü yapmak ise 

Platon’a göre tam bir faciaydı. Bu devletin ve tüm insani ahlâkın çöküşü demekti. 

Parmenides, Platon’un felsefi anlayışına zenginlik katan bir başka düşünürdür. 

Onun Bir’i hareketsizdi, değişmiyordu. Ancak bu ilke de maddiydi ve felsefi açıdan 

zorluklar barındırıyordu. Bu, dünyadaki değişimi açıklamak için yeterli değildi. Bu 

bakımdan bakıldığında Parmenides’in görüşleri de Platon’u tatmin etmiyordu. Aynı 

şekilde Herakleitos da düzenleyici bir ilkeden bahsetse de sonuçta her şey oluş ve yok 

oluştan ibaretti. Bu insanı bir anlamda hiçe sayıyor, gayesini yok ediyordu. Maddi olan 

ise bu kaderi yaşamaya mahkûmdu. O zaman duyusal olan, bilgimizin kaynağı 

olamazdı. Aristoteles’in de öne sürdüğü gibi Platon’un büyük kuramı sayılan ideaları, 

bu sebeplerden ötürü ortaya attığını söylemek belki eksik kalır ama yanlış 

olmayacaktır.48 

 Platon’u felsefeye iten en önemli sebeplerin biri de, insanın kökenini bilmek, 

hayatın bir gayesi olup olmadığını anlamaya çalışmak olmuştur. Bu sebeple öncelikle 

toplumun her yönden kötü giden hayatını düzeltmek için yönetimi ideal hale getirmek 

gereklidir. Bunu yapabilmek demek insanlar için mutluluğa giden yolu açmak 

demektir. Aksi takdirde tek başına mutluluğu elde etmeye muktedir olmayan insanın 

bu yolu bulması imkânsız hale gelecektir. 

Hemen hemen bütün Sokratik diyaloglarında bilgiyi, bilmenin ne olduğunu, 

onu nasıl elde edebileceğimizi sorgulayan Platon, Theaitetos’da bilginin algı olup 

olmadığını sorgulayacaktır. 49  Her şey akıp gidiyorsa ona ad takmak, varlığından 

bahsetmek mümkün müdür? Duyunun bilgisi insandan insana değişiyorsa, hatta 

                                                 
48 Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, İstanbul, Divan Kitap, 2017, 986 a 30, 987 b 10. 
49 Platon, Theaitetos, Çev. Birdal Akar, Ankara, BilgeSu Yayıncılık, 2016, 160 e. 
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duyunun kendisi de çoğu durumda insanı yanıltıyorsa, görünüşler dünyasında hakikati 

aramanın bir anlamı yoktur. 

Platon için asıl önemli olan somut nesnelerin varlığından ziyade adalet, 

doğruluk, güzellik, iyilik gibi soyut kavramlardır. İnsanın sadece bir bedenden ibaret 

olmadığını derinden hissetmiş olmalıdır ki ısrarla insanın manevi yönüne vurgu 

yapmıştır. Platon, eğer bu kavramların ne olduğunu, nasıl bir temele dayandığını 

tanımlayabilirse insanı diğer maddeler gibi oluş, bozuluş çarkının içinde dönmekten 

kurtaracaktır. 

Platon için bilgiyi duyulur dünyada değil, başka bir dünyada aramak gerekir. 

İşte bu dünyanın adı idealar dünyasıdır. Ona doğası gereği duyularla ulaşmak 

imkânsızdır. İdealara ancak rasyonel yoldan ulaşabiliriz. Bu anlamda onlar değişmez, 

hareketsiz, ebedi ve en önemli özellikleri tümel olmalarıdır. Onlar biz olduğumuz için 

var değillerdir asıl biz onlar sayesinde var oluruz. Biz ancak onlarla düşünüp, konuşup 

ortak bir karara varabiliriz.50 Mesela dünyada tikel olarak birbirinden farklı birçok at 

olabilir. Ancak at kavram olarak değişmez ve bir tanedir. Buna Platon dilinde at ideası 

deriz. 

 Phaidros diyaloğunda Platon ideaların özelliklerinden bahseder. Renksiz, 

şekilsiz ve dokunmak istediğinde de belirsiz olan ideaları, ruhu idare eden, aklın 

görebileceği hakikat, asıl bilginin yurdu olan yer51 olarak gösterir. Yani ruhun idea adı 

verilen bu şeyle görmesi zorunludur. 52  Çünkü ruh insan bedenine girmeden önce 

hakikati görmüştür. Bu, Platon’un hatırlama (mimesis) dediği teorinin dayandığı 

temeli oluşturur. 

 Platon’un felsefefi düşüncesi, varlık nedir sorusuna ontolojik anlamda, 

bilginin ne olduğunu sorgularken epistemolojik anlamda ve gayesi olan bir insan 

tasavvuru ile teleolojik anlamda cevap vermiş olur. Bütün bunları sorgularken sözünü 

ettiğimiz ahlâki kavramlarla birlikte, matematik nesneleri de içine alan soyut, 

                                                 
50 Platon, Kratylos, Çev. Furkan Akderin, İstanbul, Say Yayınları, 2015, 438-440. 
51 Platon, Phaidros, Çev. Birdal Akar, Ankara, BilgeSu Yayıncılık, 2016, 247 d. 
52 Platon, a.g.e., 249 c. 



20 

 

kavramsal ve baştan kabul etmemiz gereken bir takım aksiyomlar ve gerçekler vardır. 

Bu Chatelet’in gayet iyi dile getirdiği gibi varoluşsal bir tercihtir.53 

Varlığın en güzelini akıl ile görebileceğimizi54 diyaloglarında sık sık yineleyen 

Platon için bu dünyanın ideaların bir yansıması olduğu, duyusal güzelliklerin, hazzın 

bedeni ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini sık sık dile getirir. Bu anlamda 

asketik kuralları olmamakla birlikte oldukça tutucu davranan Platon için kötülük, 

ahlâksız ve insanlık dışı yaşamın asıl sebebi, aklın kendini bedene ve duyulara teslim 

ederek nihai olandan uzaklaşmasıdır.55 

İnsan duyu yoluyla algıladığı şeyleri aklı ile soyutlayarak bir takım tümel 

kavramlara ulaşabilir. Bunlardan biri güzellik kavramıdır. Güzellik kavramının 

kendisi, idealara giden yolda diyalektik yöntemle ne olduğu araştırılıp, tanımlanmaya 

çalışılır. Platon’un bu ayırıp toplama işi, onun sonunda matematik kavramlara ve nihai 

noktada Tanrı’ya giden yolu aralamada kullandığı yöntemdir. Buna Platon’un 

döneminde ne kadar Tanrı kanıtlaması denirdi bilinmez ama sonraki dönemlere örnek 

teşkil edecek bir Tanrı kanıtlaması yöntemi olmuştur. Çünkü Platon’a göre bir şey 

sonsuz geriye gitmez. Duracağı bir nokta vardır. İşte varılacak olan bu son durak 

ideaların ve her şeyin kendisine dayandığı İyi’dir. 

Bizim varoluşsal bir seçimle, varsayımlarla yola çıktığımız bu son nokta, 

bilimin, felsefenin ve her şeyden önce de varlığımızın sebebidir. Varlıktan, gerçekten 

ve her şeyin toplamından daha fazla olan bir şeyi tanımlamak imkânsızdır.  Çünkü o 

hiç de bir varlık değildir, ondan daha parlak ve daha güçlü bir şeydir. 56  Belki o 

hakkında konuşulamayandır, ifade edilemeyendir. 

Bu sebeple Platon İyi’yi bir metafor kullanarak açıklama yapma yoluna gider. 

Bunu yaparken kutsal gördüğü güneşi, Tanrı’nın kendisine eş olarak yarattığını söyler. 

Göz ve görünen nesneler için güneş neyse, düşünce ve düşünülen şeyler için de İyi 

                                                 
53 François Chatelet, Platon, (Akt. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, 2017), 1965, s. 122, 

124.  
54 Platon, Devlet Adamı, Çev. Furkan Akderin, Say Yayıncılık, 2014, s. 76, 286 a.  
55 Platon, Phaidon, 66 b c d e. 
56 Platon, Devlet, 509 b. 
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odur.57 Bir güneş nasıl bizi ışığı ile aydınlatıp görmemizi ve bilmemizi sağlıyorsa, İyi 

de bizim idealar yoluyla görmemizi sağlar.  Çünkü İyi en yüksek bilimin konusudur.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Platon, Devlet, s. 224, 508 c. 
58 Platon, A.e., s. 219, 505 a. 
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1.1. Varlık 

 

Platon’a gelene kadar bir hayli hız kazanmış olan varlık problemi, Platon’la 

başka bir boyut kazanır. Sorun, görünüş ve gerçek arasındaki ilişkinin nasıl 

tanımlanacağıdır. Ona göre, görünenden öte bir gerçeklik olan varlık ancak logosla 

kavranıp, idrak edilebilen şeydir. En genel anlamıyla var olan (to on) veya var olduğu 

söylenen şey nedir? Başka türlü söyleyecek olursak bir şeyin var olduğunu nereden 

biliriz veya o şeyin var olması için bizim bilgimiz ve varlığımız mı gerekir? Varlık 

(ontos) var, yokluk yok mudur? 

Thales ile varlık bu dünyada somut bir şeye bağlanır. Aslında maddenin de o 

dönemlerde canlı olduğu ve her şeyin tanrılarla dolu olduğu düşünülürse, su derken 

bunu cansız bir şey olarak düşünmemek gerekir. Doğa o zaman canlı ve her şey 

ruhlarla doludur. Platon’a gelinceye kadar da bu ruh, madde ayrımı keskin sınırlar 

içinde ayrılmayacaktır.                              

Anaksimandros’ta varlık somut bir şey değilse de uçsuz bucaksız belirgin 

olmayan anlamında apeiron59 ifadesi ile karşılık bulmaya çalışır. Aslına bakılırsa bu 

terimi kullanması, onun ilk gerçek metafizikçi ve doğa bilimcisi de olduğunu 

gösterir.60  Daha sonra varlık tekrar somut, sınırlı haline geri döner, sayıları artar veya 

azalır. Bu ifade sonrasında Sokrates, Platon ve Aristoteles ile birlikte soyutlaşmaya ve 

manevi olana doğru kaymaya başlayacaktır. 

Anaksimandros’un apeiron’u ile birlikte zıtların ortaya çıkması, Herakleitos’a 

fikir babalığı yapmıştır. Onun varlık diye bir şeyden söz etmenin imkânsız olduğu 

öğretisi, her şeyin zıddıyla birlikte oluş sürecine dâhil olduğunu iddia eder.61 Yani 

birinin varlığının birinin yokluğunu gerektirdiği bir devinim hali vardır ve hayat bu 

zıtların savaşıdır. Değişmeyen töz değil, değişmenin, akışın ve oluşun kendisi olan 

                                                 
59 Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, 10. bsk., İstanbul, Nobel Yayın 

Dağıtım, 2009, s. 21. 
60 Bolay, A.e., s. 110. 
61 Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: I, 9. bsk.  İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018, s. 189, 190. 
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“ateş”tir. Varlık dediğimiz şey oluştur ve değişimin ta kendisidir.  Bu sebeple varlıktan 

değil bir oluştan söz etmek, doğru olandır. 

Protagoras ile birlikte varlık konusunda iyiden iyiye şüphelerin arttığı görünse 

de, Protagoras varlık bize görünendir, varlık görünüştür, der.62 Varlığın bu dünyadan 

bağımsız ve bizim bilgimiz, duyularımız dışında bir gerçekliği yoktur. Bize 

eserlerinden sadece pek az fragman kalan Protagoras’ın en meşhur sözlerinden 

biri: “Bütün şeylerin ölçüsü insandır, var olanların var olmalarının ve var 

olmayanların var olmamalarının”63 Bu dizelerden anlaşılacağı üzere varlık duyularla 

elde edebildiğimiz kadardır. Görmediğimiz, algılamadığımız bir şey bizim için varlık 

olma iddiası taşımaz. Her şey biz var dediğimiz kadar var ve gerçektir. Burada 

nominalist bir tavır sergileyen Protagoras için ise tümelden ve dolayısıyla nesnel, genel 

geçer bir bilgiden söz etmek imkânsız hale gelir. 

 Gorgias ise daha ileri giderek varlığı inkâr eder. Varlık konusunda tam bir 

nihilist tavır takınan Gorgias’la birlikte ne felsefe yapmanın imkânı kalır, ne de 

Platoncu anlamda insani değerlerden söz edilebilir. Nitekim onun varlık hakkındaki 

görüşünü en iyi özetleyen ünlü sözü; “Hiçbir şey var değildir, herhangi bir şey var 

olmuş olsa bile bilinemez, bilinmesi mümkün olsa bile başkasına iletemeyiz”. Zaten 

kendisi de iyi bir hatip olan Gorgias için varlık ve bilgi bir anlam ifade etmez. Önemli 

olan söz ile karşındakini ikna edebilmektir.  

Varlık, her şeyi kuşatıcı vasfı ile düşünüldüğünde onun tanımlanma çabası, 

yine her şeye tanımı kadar bir değer biçmek demektir. Kendince en yüksek insani 

değerleri sorun yapan Platon için ise varlığın sağlam bir temele dayandırılması şarttır. 

Bu dünyada, her şey gerçekten de değişiyor, dönüşüyor ve aynı kalmıyordur. O halde 

değişmeyen, her şeyi ile aynı kalan, bu dünya da olamaz. Bu dünya duyularımızla 

algıladığımız kadarıyla maddidir. Varlık sürekli değişen bir şeye nasıl bağlanabilir ve 

o şeyin varlığından nasıl söz edilebilir.64 

                                                 
62 Vlastor, Protogaras, 277, (Sophistik içinde s. 271-290), (Akt. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, 

C: II, 6. Baskı, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017, s. 30). 
63 Laertios, a.g.e., VIII. Kitap, s. 441 51. 
64 Platon, Kratylos, 439 e.  
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 Platon’un felsefesinin temelini oluşturan, ontoloji, epistemoloji ve değer 

bağlamında her kapının kendisine çıktığı kavram ideadır. Bu sebeple varlık anlayışı 

deyince onun idea öğretisini anlamak gerekir. Bu öğretiye göre idealar, özneden, onun 

duyularından ve dahası bilinçten de bağımsız ayrı bir yerde vardır. Aynı zamanda 

dünyada bulunan her şey, ondan pay aldığı oranda ve sürece vardır. Platon’un idealar 

kuramı ilk başta hocası Sokrates’in, ahlâkın nesnel ve genel geçer olduğunu iddia 

etmesi ile şekillenmeye başlamıştır. Bununla paralel olarak cesaret, adalet, dindarlık 

gibi kavramların, somut olan şeyler kadar kolay olmasa da insanların zihninde ortak 

bir nokta üzerinde birleşebilen kavramlar olması, onu idealara götüren sebeplerden 

biridir. 

Diğer taraftan Platon’da bu fikrin gelişmesini sağlayan, besleyen şey 

Herakleitos’un görüşlerini kendilerine örnek alan Sofistlerdir. Sofistler bir varlık 

felsefeleri olmamakla birlikte diğer doğa filozofların açmazlarını göstermek 

bakımından önemli bir rol oynamıştır.65 Felsefeye açılan bu savaşı göğüsleme işini, 

Sokrates’ten Platon devralmıştır. Platon’un Herakleitosçu Kratylos ile dostluğunun, 

ideaların kökeni olduğu görüşü, bizzat Aristoteles tarafından da Metafizik’te 

onaylanır. 66  Ayrıca Kratylos’ta bilime konu olan şeylerin kendisi, bir ideaya 

bağlanmazsa bilmenin de imkânın kalmayacağından bahseder.67 

İdealar kuramının çıkış noktalarından biri olabilecek Orpheusçu ve 

Pythagorasçı ruh öğretilerine de değinmek gerekir. Orpheusçu düşünceye göre asıl 

olan ruhtur. Ruh ölümsüzdür ve bir öte dünya inancını gerektirir. Beden ise ruhun 

mezarıdır. Ruh cezası bitene kadar tekrar tekrar başka bir bedene girebilir. Yine benzer 

bir ölümsüz ruh anlayışı Pythagorasçılıkta karşımıza çıkar. Platon’un matematikten 

yola çıkarak idealara vardığı mantıksal kanıtta Pythagorasçı sayı öğretisinden 

esinlendiği görülür.68  

                                                 
65 Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C:II, s. 78. 
66 Aristoteles, a.g.e., 1078 b-10. 
67 Platon, Kratylos, 439 a- 440 e. 
68 Aristoteles, Metafizik, 987 a 30, 987 b 10. 
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Yine Sokrates’in ahlâki kavramlara tümel bir özellik kazandırma çabasının 

yanında dönemin Sofistlerine temel oluşturan Herakleitos’un varlık yoktur, oluş vardır 

argümanını çürütmek istemesi de ideaların çıkış noktalarından biridir. Nitekim Platon 

varlığı, idea kavramına dayandırarak ispat emek istemiş ve bu anlamda oluşun değil 

varlığın baki olduğunu dile getirmiştir. İdeaların gelişimini tamamlayıp, artık son 

şeklini aldığı kısımda, Platon matematik nesnelerin varlığından ideaların varlığına 

ulaşmıştır.69 Nitekim idealar Platon’un eserlerinde aşama aşama geliştirilmiştir. İlk 

dönem Sokratik diyaloglarında dindarlık, cesaret, doğruluk, ölçülülük, güzellik nedir 

gibi kavramlara bir tanım, bir gerçeklik ve nesnellik bulmaya çalışırken tam olarak 

bunlara idea ismini vermez. Eythypron’da dindarlığı kendi kendisi ile özdeş olan şey 

olarak anlatır. 70  

 Sokratik diyaloglardan olan Lakhes’te cesaret, Euthyphron’da iyilik, 

dindarlık, Kharmides’te ölçülülük, Büyük Hippias’ta güzellik üzerine yapılan ortak bir 

tanım bulma çabası sonucunda bir ilerleme kaydetse de kesin bir sonuca varılamaz. Bu 

tanımlama çabalarını ideaların bir ön çalışması olarak görebiliriz. İdeaların artık 

kendini iyice gösterdiği ve olgunlaşmaya başladığı eserlerin başında Menon; erdemli 

olma öğretilebilir mi? Pheadon; ölümsüzlük üzerine bir tartışma, Şölen; sevgi ve aşk 

üzerine, Phaidros; dostluk, aşk ve Devlet; ideal bir toplum nasıl olmalıdır sorusuna 

cevap arar. Devlet’te en uç haliyle tasvir edilen şey, bu dünyada ulaşılması neredeyse 

imkânsız, hayalî bir anlayış gerektirir. Platon’un idealarla hesaplaşmaya girdiği 

Parmenides isimli diyaloğu bir dönüm noktası niteliği taşır. Bu kuramı asıl düzeltme 

işi ise Sofist, Devlet Adamı ve Pihilebos’a kalır. Artık idealar daha reel, insanlar ve 

devlet üzerinde daha uygulanılabilir niteliktedir. Zaten son eseri Yasalar’dan da 

anlaşılacağı üzere, ilahi bir Tanrı’dan güç alan, beşerî yönü ağır basmayan bir filozof 

tipinden vazgeçilerek, yönetimi birtakım yasalar koyarak düzene koyma çabası 

vardır.71 

 Aristoteles’in Platon’un ideaları hakkındaki düşüncelerine kısaca Metafizik 

isimli eserinin 6. bölümünde rastlarız. Aristoteles ideaları, çokluğun birliğe kanıtı 

                                                 
69 Platon, Devlet, 511 c. 
70 Platon, Eythypron, Çev. Güvenç Şar, İstanbul, Kabalcı Yayıncılık, 2011, 5 d.       
71 Platon, Yasalar, Çev. Candan Şentuna- Saffet Babür, İstanbul, Kabalcı Yayıncılık, 2012, s. 907 b. 
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olarak tanımlamıştır. Çünkü Aristoteles’e göre Platon’u bu görüşe ilk, hocasının 

ahlâksal kavramları tümelde arama fikri, ideaların ayrı bir düzene ait gerçeklikler 

içinde bulunması gerektirdiği düşüncesine götürdü. 72  İnsan ancak tikel olandan 

soyutladığı bu tümeller sayesinde ortak bir görüşe sahip olabilir ve iletişim kurup 

anlaşabilir. Yine burada tekrar etmemiz gereken şey, ortak olan görüş veya tanımın 

duyusal bir şeyin tanımı olmamasıdır. Duyusal şeyler sürekli değişir. Aristoteles ise 

Platon’un bu diğer türden olan değişmeyen şeylere idealar adını verdiğini söyler.73 

Bununla birlikte matematik kavramlar ve geometrik şekiller zihinden bağımsız 

olarak mevcuttur. Platon onların duyu ile algılanmadığını Devlet’te anlatır. İnsan 

kafasında tek, çift, üçgen, daire gibi pek çok şeyi var sayar. Kişinin çizdiği şekiller bir 

gölge veya yansımadır. Hatta zihindeki tasavvurlar bile bu kavramların aynısı değil 

onların yansımalarıdır. Ayrıca bu kavramlar idea değil aklı ilkeye götüren 

varsayımlardır.74 

Peki, insana düşünme ve konuşabilmenin dahi imkânını veren idealar 75 

nelerdir? Platon’un ilk başta idea dediği şey erdemle ilgili olan kavramlardır. Yani 

iyilik, doğruluk, cesaret, güzel gibi kavramlardır. Bunun dışında varlığın en genel 

cinslerinin ideaları olduğunu bazı Platon’un diyaloglarından çıkarabiliriz. Lakhes’te 

hız ideasından bahseder.76 Sofist diyaloğunda hareket, sükûnet aynılık ve başkalık gibi 

şeylerin ideaları olduğunu anlarız. Kratylos’da mekiğin özü ifadesi kullanılarak, yapay 

şeylerin bir ideası olduğunu söyler.77 Aynı zamanda insan elinden çıkan masa, yatak 

gibi şeylerin de ideası vardır.78 İdealara dair fazla malzeme bulabileceğimiz Phaidon 

diyaloğunda üzerlerine kendinde gerçek mührünü vurduğumuz her şeyin ideası 

olduğundan bahsedilir.79 Ayrıca bir adı olan ve çokluğu temsil eden her şeyin insan, 

                                                 
72 Aristoteles, a.g.e., 987 b. 
73 Aristoteles, a.g.e., 987 b. 
74 Platon, Devlet, 510 c-d. 
75 Platon, Parmenides, 135 b-c. 
76 Platon, Lakhes, Çev. Furkan Akderin, İstanbul, Say Yayınları, 2011, 192 a- b. 
77 Platon, Kratylos, 389 a- b. 
78 Platon, Devlet, 596 vd. 
79 Platon, Phaidon, 75c 10 d- 3. 
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at, elbise gibi şeylerin ideası olmalıdır. 80  Ayşe, Ali gibi bireysel varlıkların yani 

tikellerin ideası yoktur. Ancak ay ve güneşin istisnai olarak ideası vardır.  

Akla kötü olan şeylerin ideası geldiğinde, Platon bunları pek gönüllü olarak 

kabul etmemekte gibidir. Bayağı, pis, çamur gibi şeylerin idealarının olmadığını 

Parmenides’te dile getirir. Güzelin, iyinin, türlerin ve tüm böyle şeylerin ideaları 

olduğundan emin olmakla birlikte ateşin ve suyun bir ideası olup olmadığından emin 

değildir. Bu türden şeylerin ideası olduğuna inanmak Platon’a göre saçmadır. Tek bir 

şey için doğru olanın tümü için doğru olduğu düşüncesi, Platon için saçmalık 

uçurumuna düşüp kaybolmak gibi bir şeydir. Bu sebeple en iyisi, ideası kesin olan 

şeyler üzerine yoğnlaşmaktır.81 

Yukarıda bahsettiğimiz hususlardan bir çıkarımda bulunursak ideaların 

görünür dünyada olmadığı, onların ezeli, ebedi ve değişmez olduğunu söyleyebiliriz. 

İdeaların başında gelen güzellik ideası için söylediklerini diğer idealar için de 

düşünmek yanlış olmaz. Nitekim Platon Şölen diyaloğunda onların hep var olduğunu, 

doğumsuz, ölümsüz, artmaz ve eksilmez olduğunu, duyusal olmadığını tekrar eder. 

Onlar sana bana göre değişmez ve bir canlıda, dünyada veya gökyüzünde bulunmaz. 

O kendi kendisinde sonsuzluk içinde vardır. Diğer tüm güzel şeyler buna eklenir. 

Bununla birlikte onda ne artma ne eksilme vardır.82 Yine Platon Phaidros’ta ideaları, 

renksiz, şekilsiz, dokunmak istendiğinde varlığı ile yokluğu belirsiz, ancak ruhu idare 

eden aklın görebileceği hakikat, asıl bilginin olduğu yer olarak tasvir eder.83 

Bu özelliklerden anlaşılacağı gibi idealar insan zihninde değildir. Hatta onlar 

başlangıçta Tanrı’nın zihninde bile değildir. Timaios’ta yaratıcı Tanrı Demiourgos 

ideaları temaşa ederek evreni yaratmıştır. Phaidros’ta ise tanrıların sürekli idealar 

dünyasını temaşa etmesinden söz edilir.84 Burada açmakta fayda gördüğümüz şey, 

ideaları ancak tanrıların sürekli gördüğü ve buna bakarak kusursuz şeyler yarattığı, 

                                                 
80 Platon, Phaidon, 78 d 3- 7. 
81 Platon, Parmenides, 130 b-c-d. 
82 Platon, Şölen, Çev. Furkan Akderin, İstanbul, Say Yayınları, 2015, 210 e- 211 a-b. 
83 Platon, Phaidros, 247 a. 
84 Platon, Phaidros, 247 a, 248 b. 
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insanların ise her zaman ideaları göremediği, en uzun temaşa edenin ise yalnızca 

filozoflar olduğudur. 

Platon, ideaları görme şartını Adrasteia denilen bir yasayı örnek göstererek 

anlatır. Adrasteia henüz bebek olan Zeus’u Kronos’tan korumak, sakınmak ve 

beslemekle görevli bir peri kızıdır. Onun bu işlevini ruhun kanatlarını besleyen unsur 

olarak alan Platon için kanatlar, ne kadar besleniyorsa o kadar hafifler ve o kadar 

yukarıda kalıp ideaları temaşa edebilir. Şayet yukarıda dolaşan ruhlar bu konumlarını 

koruyamaz ise aşağı düşerler. Hakikati (idea) seyretme süreleri ile paralel olarak 

dünyada yerini alırlar. Nitekim filozoflardan sonra sırasıyla devlet adamı, hekim, 

kâhin, şair veya taklitle uğraşan kimse, zanaat ya da çiftçi, sofist ya da halk avcısı, son 

olarak da tiran yer alır.85 Hakikati hiç görmemiş bir ruh ise insan biçimini alamaz. 

Çünkü insanın duyumlar çokluğundan akıl yoluyla bire indirilmiş idea adı verilen 

şeylere göre görmesi zorunludur.86 

 Şimdi ise bu dünyada olmayan idealarla, tikeller arasında nasıl bir ilişkiden 

söz edilebilir, bunu anlamaya çalışmak gerekir. Yani duyulur nesne ile ancak akıl ile 

kavranan arasında nasıl bir ilişki vardır? Platon bu ilişkiyi ilkin, pay alma (metheksis), 

hazır bulunma (parousia) gibi kavramlarla açıklama yoluna gider. Nesne ne kadar çok 

pay alırsa o kadar özüne benzer ve taklit (mimesis) etmede o kadar başarılı olur, aksi 

takdirde özünden o kadar uzaklaşır ve gerçeği temsili zayıflar.87  

Her şey, ancak ideasından pay alarak, ideasına katılarak var olur.88 Platon sonra 

bu görüşünü Timaios’ta başka bir biçimde anlatmaya çalışır. Evrenin mimarı, yapıcısı, 

sanatkârı gibi anlamları olan Demiurgos isimli bir tanrı başta kaotik, var denemez bir 

madde olan evreni mümkün olduğunca iyi bir formda yaratma arzusu ile ideaların 

(form) bilgisine sahip olarak meydana getirmiştir.89  Platon buradaki ilişkinin asıl-

kopya ilişkisi olduğunun altını çizer. Evreni ortaya çıkaran değişmeyeni, doğmamış 

                                                 
85 Platon, Phaidros, 248 c, 2248 e. 
86 Platon, Phaidros, 249 c. 
87 Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, s. 262.  
88 Platon, Phaidon, 100 c d. 
89 Platon, Timaios, 29 a-33 a. 
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olanı ele alarak evreni yarattığını söyler.90 Bu ilişkide Tanrı’nın formların bilgisine 

sahip olması yani onun zihninde olması ve biz de dâhil her şeyi yaratması söz 

konusudur. Bu, bizim ideaların bilgisini ancak Tanrı’yı bilerek ve onu anlayıp idrak 

ederek anlayabileceğimizi gösterir. 

Son olarak varlık ya da idea olarak ifade ettiğimiz şeyi Platon açısından 

anlamak istersek mağara alegorisine değinmemiz gerekir. Bunun için Platon, yer 

altında mağaramsı bir yer hayal etmemizi ister. İnsanlar burada çocukluklarıyla 

yıllardan beri yaşıyorlar ve ayaklarından öyle bir zincire vurulmuşlar ki sadece 

burnunun ucunu görebiliyorlar ve kafalarını dahi oynatamıyorlar. Arkalarında yüksek 

bir yerde yakılmış bir ateş parıldıyor. Bu ateş ve mahpuslar arasında dimdik bir yol 

var. Bu yol boyunca ise gölgeleri yansıtma özelliği olan alçak bir duvar var. Bu alçak 

duvarın arkasında insanların ellerinde türlü türlü şeylerden yapılmış kuklalar var. 

Kendini ve yanındaki insanı dahi göremeyen mahpuslar ancak bu kuklaların ateşin 

aydınlığı ile mağarada karşılarındaki duvara yansıyan gölgelerini görebiliyorlar ve 

onları gerçek sanıyorlar. Şimdi biz onları zincirlerinden kurtarıp, zorla ayağa kaldırıp, 

ışığa doğru bakmasını istesek, bu onlara hayli acı verecektir. Daha da ileri gidip 

aydınlığın ta kendisine, güneşe bakmasını istesek gözleri kamaşacak ve görmez 

olacaktır. Buna alışması zaman alacaktır. Ancak zincirinden kurtulan insanın, 

aydınlığa alıştığında gördüğü şeyler ilk gördüğü gölgelerden daha açık seçik olacaktır. 

O zaman gördükleri her şeyin kaynağının, güneş olduğunu anlayacaktır. İdeaların en 

üstünde olan Platon’un İyi ideası dediği şey de işte bu güneş gibi ışığını görünen 

dünyaya dağıtır ve yayar. İnsan da ancak bu sayede görür ve karanlığından kurtulur.91 

 

 

 

                                                 
90 Platon, Timaios, 29. 
91 Platon, Devlet, VII. Kitap, 514 a, 516 a-c. 
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1.2. Bilgi Kuramı 

 

Antik Yunan’da bilgiyi, Thales’le birlikte belirginleşmeye başlayan logos 

kavramı ile birlikte düşünmek gerekir. Kaostan kozmosa geçiş sürecini akıl yoluyla 

açıklamaya çalışan ilk Yunan filozofları mitlerle birlikte logosa geçişin sürecini 

hızlandırmışlardır. Thales’ten Platon’a gelinceye kadar bilginin imkânı, kaynağı, ona 

ulaşma şekilleri farklı düşünce cephelerinde, farklı açıklamalarla dile getirilmiştir.                                                                                            

Platonla birlikte ise bilginin en önemli niteliği logos olmuştur. Logos, söz, 

kelâm, gerekçe, akıl, mantık gibi kavramlarla birlikte kullanılan bir terimdir. 

Yunancada logos-legein konuşmak, söylemek anlamında kullanılır. Platon ve 

Aristoteles’ten sonra bu kavram mantıksal olanın birliği ve bilim ilkesi gibi anlamlarda 

kullanılmıştır.92 Bugün biyo-loji, psiko-loji, epistemo-lojı gibi bilimlerin son ekleri 

logos kavramından gelir. Bu kısımda bilgiyi enformasyon ve diğer bilgi türlerinden 

ayırt etmekte fayda vardır. Platon için bilginin yaşamsal ve pratik değerini bir kenara 

bırakırsak asıl olan onun öz değeridir. Öz değer denilen şey, onun yararlarından 

bağımsız olarak kendi içinde bir değeri ifade eder.  

Bu anlamda Platon’un ilk sorguladığı şey, sürekli değişen bir dünyada 

değişmeyen bir bilginin var olup olmadığıdır. Platon’un temel argümanı ise, böyle bir 

bilginin sanıdan ayrı olarak gerçek bir şekilde var olduğudur. Felsefesini bu temel 

argüman üzerinden kurar, temellendirir ve bu varsayımı ispat etme yoluna gider. Etrafa 

baktığında gerçekten de Platon için görünen dünya sürekli değişmektedir. Parmenides 

diyaloğunda da bunu sorgular. Diyalog hatırlanacağı üzere Değişmeyen Bir ve 

hareketsizliği sorgulamaktadır. Çünkü her şey zamanda hareket halindedir. Bu şekilde 

akıp giden (devinen) şeylere bir ad takmanın imkânı var mıdır? 93  Böyle sürekli 

başkalaşan ve yer değiştiren çokluklar silsilesinde, bunları birlikler haline getiren, 

zaman ve hareketten ayrı bir dünya düşünüldüğü takdirde bilgiye de yer açılacaktır. 

                                                 
92 Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, s. 219. 
93 Platon, Theatetus, 182 c-d. 
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Platon’un varlık anlayışı ile yakından ilişkili olan bilgi kuramı için 

söyleyebileceğimiz ilk akla gelen şey, onun bir anımsama olduğudur. Anımsama 

aslında birçok kavramı ve ön kabulleri bir arada düşünmeyi gerektirir. Bir öte dünya 

inancı ile ölümsüz bir ruhun varlığını kabul etmek demek bilginin anımsama olduğunu 

kabul etmenin de ön koşulunu sağlamaktır. Gerçi ileride değineceğimiz gibi Fârâbî 

hatırlama denilen şeyle Platon’un kastettiği şeyin farklı bir açıklamasını, Eflatun ile 

Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırması isimli eserinde yapacak ve bu açıklamanın 

Aristoteles ile benzer yönlerine dikkat çekecektir.94 

Platon’un açık bir şekilde bilgiyi tarif etmeye çalıştığı diyaloglardan biri olan 

Menon diyaloğunda bilginin bir anımsama olduğundan, yani bilginin duyularla değil, 

daha önceki ruhların yaşamında öğrenilen bilgilerin, görünen dünyada hatırlama 

şeklinde bilince geldiğinden bahsedilir. Menon’u bir geçiş diyaloğu olarak 

düşündüğümüzde yöntemin Sokratik diyaloglarda olduğu gibi, kavramların özüne 

inebilmek için “Nedir” sorusuyla başladığı görülür. Burada bizzat erdemin ne olduğu, 

onun bilinip bilinemeyeceği, öğretilebilir olup olmadığı sorgulanır. Eğer o öğretilebilir 

ise bir bilgidir. Çünkü insanlar sofistlerin savunduğunun aksine bilmediği bir şeyi 

öğrenmezler. Zaten bilgi denilen şey, insanların bildikleri ve bazısının kısmen 

unuttuğu bazısının da hiç hatırlamadığı şeyleri onlara hatırlatmaktır. Yani bilgiye sahip 

olmanın yolu, insanın bilip kısmen bilmediği veya bilip de bildiğini bilmediği, 

bildiğinin farkında olmadığı şeyi öğrenmesinin mümkün olduğunu kabul etmektir.95  

Platon böylece şu tanıma ulaşır. “Bilgi zaten önceden bilinen bir şeyin 

anımsamasıdır”.96  

Bilginin bu şekilde yapılan tanımı akıllara, John Locke’un insan beyni “tabula 

rasa”dır argümanını getirir. Locke’a göre insan zihninde doğuştan gelen herhangi bir 

bilgi yoktur. Kişi bilgiyi dünyaya geldikten sonra deneyimleri ve gözlemleri ile birlikte 

kazanır. Platon’un anımsama varsayımı ise bunun tam karşısında yer alır. Doğar 

doğmaz duyu organlarımızı kullanmaya başlıyorsak bu olay, bilgiyi zihnimizde zaten 

                                                 
94  Fârâbî, “Eflatun ile Aristoteles’in görüşlerinin Uzlaştırması”, Çev. Mahmut Kaya, İslâm 

Filozoflarından Felsefe Metinleri, 9. Bsk., İstanbul, Klasik Yayınları, 2014, s. 170. 
95 Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, s. 305. 
96 Platon, Menon, Çev. Furkan Akderin, 3. Bsk., İstanbul, Say Yayınları, 2018, 80 e, 81 e, 85 e.   
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verili olan mutlak kavramları (mutlak eşitlik, mutlak büyüklük gibi) kullanarak 

gerçekleşir.97 Mesela biz bir şeyin büyük olduğunu ondan küçük olan başka bir şeye 

göre değil, mutlak olan büyüklük ideasına göre anlarız. Çünkü bunlar bu dünyada 

rölatifdir. Ancak değişmeyen, her yerde ve her şekilde büyük kalan bir kavramdan pay 

alan bir nesne, aldığı pay kadar nitelik kazanır, kendinden bir bilgi olarak söz ettirir. 

 Platon’un anımsama teorisinin ilham kaynağı olarak Pythgorasçı ruh 

öğretisiyle birlikte, Sokrates’i göstermek yanlış olmayacaktır. Nitekim ömrünü 

değişmeyen, genel geçer bilgiye ulaşmak için geçiren Sokrates’in doğurtma 

(maieutike) yönteminin temelinde anımsama (anamnesis) varsayımı vardır. 

Theatetus diyaloğunda Sokrates bir ebenin oğlu olarak, yaptığı işi annesinin 

doğurtma işine benzetir. Sokrates’in bunu yaparken amacı matematik, geometri 

bilmeyen birine bile geometri ve matematik bildiğini ispat edip, bu bilgiye önceden 

sahip olduğunu göstermektir. Çünkü Sokrates’e göre değişmeyen, baştan kabul 

ettiğimiz, mutlak bilgiler vardır. Örneğin biz eşit bir tahta parçası düşündüğümüzde bu 

eşitliği değişmeyen mutlak eşitlik kavramına göre biliriz.98                                                                    

O halde bilgiye ulaşmak için o şeyin ait olduğu ve o şeyden pay aldığı tikel 

olmayan, tümel olan bir kavrama ihtiyaç vardır. İşte bu kavramlara Platon idea adını 

verir. Hakiki bilgi olma niteliği onlara aittir. Platon, insan ruhunda saklı bulunan 

ideaların bilgisinin açığa çıkarılması için kişiden kişiye değişmeyen ve her zaman 

kendi yolunda en doğru olana varan bir yöntem önerir.99 Koşulsuz, apaçık bilgiye 

ulaşmanın yegâne yolu olan bu yöntem diyalektiktir.100 Nesnelerin özüne varabilmek 

için kullanılan bu analiz yöntemi ayrıca filozofun da önünü aydınlatan ve bilime özdeş 

olan bir yöntemdir.101 Phaidros, Sofist ve Devlet Adamı diyaloglarında kullanılan bu 

yöntem bölme ve toplama (analiz, sentez) şeklinde ifade edilir. Ancak bu ayırma ve 

bölme işlemi zihinde ve kavramlardadır. Bu işleme asla duyular dâhil edilmez. 

Phaidros’da şeylerin doğaları gereği birliğe toplandığını ve çokluğa bölündüğünü 

                                                 
97 Platon, Phaidon, 75, 75 c. 
98 Platon, A.e., 74 b. 
99 Platon, Devlet Adamı, 266 d. 
100 Platon, Devlet, VII. Kitap, 532 a, 534 e. 
101 Platon, Theatetus, 253. 
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görebilen birinin ardında yürümeyi Tanrı’nın ayak izinde yürümeye benzeten Platon 

bunu yapabilenlere diyalektikçi ismini verir.102 

 İnsanları bu dünyadan ideaların dünyasına basamak basamak yükselten ve 

böylece İyi İdeasına ulaşıp O’nu temaşa ile varlıkların hakiki bilgisine ulaştıran bu 

süreci en iyi Şölen diyaloğunda anlatır. İnsan dünyada tek tek şeyleri sever. Sonra 

bunlar arasında ortak olan şeyleri keşfederek en son güzelin ve adaletin idealarına 

ulaşır. Ruhun adım adım yükseldiği “diyalektik yürüyüşün” nihai noktası budur.103 

Şölen’de (Symposion) dünyada tek tek görülen somut güzelliklerden soyutlanarak elde 

edilen gerçek güzel ya da iyi olana ulaşılan yaşanması gereken biricik an bu andır.104 

Bilgi ile ilgili olarak işlenen temalardan biri Theatetus diyaloğunda bilginin 

algı olup olamayacağıdır. Bu diyalogda ilk başta bilgi algıdan başka bir şey değildir.105 

Ancak gördüğümüz dünyada başkalaşma ve yer değiştirme şeklinde iki çeşit bir 

devinim hareketinden bahsediyorsak yani her şey akıp gidiyorsa, bilginin algı 

olduğunu kabul etmek geçersiz sayılacaktır.106 Platon için bilgiyi sanı ve doğru sanı 

şeklinde tanımlamak, öncelikle kişide var olmayan bir şeyin sanısının olamayacağı ve 

ancak onun doğru sanısından veya yanlış sanısından bahsedilebilir olduğunu 

anlamaktır. Yanlış sanıyı ise Platon, bal mumu yumrusunda oluşan tasavvuru başka 

bir iz ile karıştırmaya benzetir.107 Bu şekilde damga ve izler uyuşmadığı zaman yanlış 

sanı elde etmiş oluruz. 

Doğru sanıya gelince biz onları ancak ilk ögelere dayandırarak bilebiliriz. İlk 

ögelerin özelliği ise kanıtsız, bilinemez sadece algılanabilir şeylerdir. Ancak ilk 

ögelerden oluşan şeyleri görebilir ve dillendirebiliriz. Mesela harfin tanımı 

olmamasına rağmen harflerin birleşiminden oluşan yeni bir şeyi yani heceyi 

                                                 
102 Platon, Phaidros, 266 c. 
103 Platon, Devlet, 532 b 
104 Platon, Şölen, 211 b- d. 
105 Platon, Theatetus, 179 c- d. 
106 Platon, A.e., 181 d, 183 c-d.  
107 Platon, A.e., 193 d. 
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tanımlayabiliriz.108 O halde kendisinin ispatı olmayan bir şeye dayandırılan doğru 

sanının da bilgi olması imkânsız olacaktır.  

Görüldüğü üzere ilk ögelerden kendisine tam olarak benzemeyen başka şeyler 

türetilebilir. Şöyle ki bir m, a, s ve a harfinden oluşan masa kendisini oluşturan 

harflerden tamamen farklı bir hal alırken aynı zamanda bunların toplamından da farklı 

bir şeydir. Ancak bunların ortak özelliklerini kanıt olarak aldığımızda bu kez de başka 

bir örneği olmayan güneşe farklılığı ile kanıt göstermek durumunda kalacağız. Yani 

farkı ile tek olan, aslında bilmediğimiz bir şeyi ona bir şeyler ekleyerek doğru sanıyı 

elde ettiğimizi söylemek saflık olacaktır.109 Burada Platon’un söylemeye çalıştığı şey, 

bilgeliğin ve bilginin, her şeyi bildiğini sanmanın aksine hiçbir şey bilmemekle 

başladığını göstermektir. Bilgelik ve bilgi, farklılıklarla benzerlikleri bir araya koyarak 

bir tanım elde etmekten daha fazla bir şeydir. Bilgelik Delphoi tapınağında da yazdığı 

gibi insanın kendini bilmesidir. Kendini tanıyan insan neyi bilip neyi bilmediğini bilen 

insandır.110 

 Platon için bilgiyi erdemle eşit saymak yanlış olmaz. Olgunluk dönemi 

diyaloglarından Meneksenos’da adalet ve erdem dışında bütün bilgilerin yalan 

olduğunu söyler.111 Çünkü ancak erdemli bir insan neyi bilip bilmediğini ayırt edebilir. 

Öyleyse adalet, erdem, güzellik ve iyi gibi kavramların bilgisi Platon için önceliklidir. 

Bu kavramlar varlığın özü itibariyle gayri-maddi olduğuna işaret ediyorsa onu 

bilmemizi sağlayacak olan da duyular değil ruh veya onu en yüksek seviyesi olan akıl 

olacaktır.112 

Dünyada elle tutulur gözle görünür şeylerin başka deyişle nesnelerin gerçek ve 

hakiki olan şeye bağlanması gerekir. Ancak bu şekilde bilim yapmanın imkânı 

doğar.113 Bu şey bilindiği gibi idealardır. İdealar sayesinde insanlar ortak kavramlara 

ulaşabilir, onlar sayesinde konuşup anlaşabilirler.114 Bununla birlikte Platon ideaların, 

                                                 
108 Platon, Theatetus, 230 a. 
109 Platon, A.e., 210 b-a. 
110 Platon, Kritias Kharmides, Çev. Furkan Akderin, İstanbul, Say Yayınları, 2014,  167. 
111 Platon, Meneksenos, Çev. Furkan Akderin, İstanbul, Say Yayınları, 2011, 247 a.  
112 Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, s. 199. 
113 Platon, Kratylos, 439 a, 440 e. 
114 Platon, Kratylos, 135 b, c. 
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nesnelerle olan ilişkisi veya ideaların kapsamı konusunda bir açıklama yapmaz. 

Cornford’a göre bunun sebebi Platon’un idealar kuramını, Sokrates’in tümellere ilşkin 

araştırması ile Phytagorasçı sayı öğretisi gibi iki kökene dayanmasıdır.115  

Platon insanın bilgi ile olan ilişkisini, mağara benzetmesi ve bölünmüş çizgi 

benzetmesini kullanarak anlatmaya çalışır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir 

mağarada zincire vurulan insan sadece gölgelerin yani en fazla sanıların bilgisine 

ulaşabilir. Zincirlerinden kurtulup dışarı çıkma cesaretinde ve gücünde bulunduğu 

zaman güneşin de onu aydınlatması ile ideaların bilgisine ulaşma imkânı bulur.  

Platon bilgi ve insan arasındaki ilişkiyi bölünmüş çizgi benzetmesiyle 

Devlet’in VI. kitabının son bölümünde işler. Bu bölümde Platon kavranan ve görünen 

dünya gibi iki şey düşünmemizi ister. Bu şey iki ayrı uzunlukta ortasından kesilmiş bir 

çizgi ile bölünmüş olsun. Parçalardan her birini aynı orantıda tekrar bölelim. Şimdi 

aşağıdan yukarı doğru bu bölmeleri düşündüğümüzde en alta gölgeler sonra suda ve 

parlak düzeyde görünen bütün şekiller yer alır. Bu kısma yansı diyebiliriz. Bunun diğer 

tarafında ise canlı varlıklar, bitkiler ve insanın yaptığı tüm nesneler bulunur.116 Diğer 

ikiye böldüğümüz çizginin ilk kısmında bulunan ruh aşağı kısımdaki yansıları 

kullanarak hareket eder. Ruh varsayımları kullanarak, sonuca ulaşmaya çalışır. İkinci 

kısımda ise artık yansıları ele almaz ve varsayımdan doğrudan ilkeye ulaşmaya çalışır. 

Bu kısımda sadece kavramdan kavrama hareket edilir ve matematik ve geometri 

kavramlar gibi varsayımlar kullanılır. Bunlar bilinen şeyler gibi ele alınır hiç kimseye 

hesap vermeyi gerektirmez.117  Biz bu kavramların nesnelerinin benzerlerini kendi 

zihnimizde tasavvur edebiliriz. İşte bu varsayımdan hareketle hakiki ilkeye 

ulaşabiliriz.  

Bilim yapan kişinin asıl gelmesi gereken yer varsayımların olduğu kısım değil 

ondan sonra gelen episteme alanıdır. Matematik kavramlar, sanı ve episteme alanının 

ortasında, çıkarımların (dionoia) yapıldığı alandır. Sanı insan, bitki ve insan yapımı 

                                                 
115 F.M Cornford, Platon’un Bilgi Kuramı, Çev. Ahmet Cevizci, 2. bs., İstanbul, Gündoğan 

Yayınları, 2010, s. 16-17. 
116 Platon, Devlet, 510 a. 
117 Platon, Devlet, 510 d. 
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şeylerin bulunduğu inanç (pistis) düzeyi, en altta ise gölgelerin ve yansıların 

bulunduğu tahmin (eikasia) alanı bulunur. Özetleyecek olursak en üstte kavrayış, 

sonra çıkarış, inanç ve en altta ise sanı yer alır.118 Öyleyse kavrayış düzeyine, her şeyin 

özüne ulaşmayı sağlayan diyalektik, bilimin doruğu, tacı demektir.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Platon, Devlet, 511 e. 
119 Platon, Devlet, 534 e. 
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     1.3.  Ruh 

 

Ruh, Yunanca’da köken olarak “psykhe”120 terimi canlılık, hayat soluğu ve ruh 

anlamına gelir. Canlılığın simgesi olan psykhe ilk olarak biyolojik anlamda kullanılsa 

da sonraları ahlâkın, dinin ve insan için mutlu olabilmenin temel yapı taşı olmuştur. 

Ruh ve hava arasında bir ilişki kuran Anaksimenes töz olarak havayı (pneuma) kabul 

etmiştir. Hava adeta evrenin ruhu gibidir ve bizi ayakta tutan odur.121  

Herakleitos’a göre değişmeyen şey değişmenin ve hareketin kendisidir. Ruh 

anlayışı, onun logos kavramına ilişkin fikirleri ile yakından ilişkilidir. O ruhun 

ölümsüz olduğunu düşünür. Aynı zamanda maddesel olarak düşünülen insan ruhunda 

tanrısal logos ateşinden bir parça bulunur.122 Bu parça azalabilir, artabilir yaş ya da 

daha kuru olabilir. Ancak kendisi değişmeden kalan evrendeki düzenin de nihai ilkesi 

odur. Ölüm ise ruh ateşinin, (ateş her şeyin ilkesi olduğu gibi ruhunda ilkesidir) logos 

ateşinin potasında eriyip yok olmasıdır.123                                                                                                                                                

Pythagorasçılar, ruhu insanın özü olarak görmüş, ruhun bedene girmesi ile bu 

özün bozulduğuna inanmışlardır. Pythagorasçıların Antik Yunan’da gizemli bir din 

inancı olan Orpheusçuluktan etkilendiği söyleyebiliriz. Orfik inancı ezoterik bir ruh 

inancına dayanır ve Homeroscu tanrıların karşılayamadıkları ruhun amacı, ölüm ve 

doğum çarkından kurtulup özüne dönmektir. Ptyhagorasçılar da böyle bir ezoterik ruh 

öğretisi benimsemiş ve ruhun ölümsüzlüğüne inanmışlardır. Öğretilerini dinsel bir 

temele dayandırıp, tarikat şeklini alarak düşüncelerini dışarıya kapatmışlardır.124 Ruh 

göçünün ruhu evrimleştirdiğini ileri sürmüşlerdir. 125  Ruh bir nevi bu evrimleşme 

                                                 
120  Francis. E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimler Sözlüğü, Çev. Hakkı Hüner, İstanbul, 

Paradigma Yayıncılık, 2014, s. 321. 
121 Hasan Yücel Başdemir, “Sokrates Öncesi Doğa Filozafları-I”, Felsefe Tarihi, Ed. Celal Türer, 

Ankara, Bilay Yayınları, 2019, s. 91, 92. 
122 Ayhan Bıçak, Felsefenin Kuruluşu, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2015, s. 104. 
123  Walther Kranz, Antik Felsefe, Çev. Suad Y. Baydur, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yayınları, 1976, s. 46-47. 
124 W.K.C. Guthrie, İlkçağ Felsefe Tarihi, Çev. Ahmet Cevizci, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1988, s. 

47. 
125  Jonathan Barnes, Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Çev. Hüseyin Portakal, İstanbul, Cem 

Yayınevi, 2004, s. 38. 
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sürecinde bedenle ilişkiye girer ve bu kirlenme halinden zamanla kendisini kurtararak, 

tanrısal bir parçadan gelen saflığına geri döner.  

Atomcular için benzer bir şekilde ruh, ateş gibi sıcak bir şeydir.126 Sonsuz 

sayıda olan ateş ve ruh atomlarının, her yerin arasından geçebilme özelliği, küre 

biçiminde olmalarından kaynaklanır. Yine canlılığın ilkesi olan ruh, kendi kendilerine 

hareket edebilme sebebiyle tüm hareketin de sebebidir. 

Atomculardan Demokritos, ayrıca mutluluğu ve mutsuzluğu ruh ile ilişkili 

sayar. Haz önemli olmakla birlikte hazzı ölümlü olmayan şeylerde aramanın mutluluk 

getirdiği kanaatindedir. Hazzı kendi içinden almaya alışmış olan ruh, mutludur.127 

Yani doğa filozoflarından farklı olarak Demokritos, ruhun canlılığın ilkesi olmasına 

ek olarak onu ahlâkın ve mutluluğun da şartı olarak görmektedir. 

 Sokrates kendinden önceki doğa filozoflarının canlılık ilkesi olarak 

tanımladığı şeyden farklı olarak insan ruhunu, insan karakterlerinin bulunduğu yer, 

insan mutluluğunun kendisine ve durumuna bağlı olduğu özsel unsur; yani bilinçli ve 

ahlâki kişiliğin oturduğu yer olarak tanımlar.128 Asıl olanın insan bedeni değil ruh 

olduğunu söyler. Nitekim Sokrates savunmasında agnostik gibi görünse de129 inancı, 

ölüm sonrası ruhun ebedi hayatta mutlu olması yönündedir. 130  

Platon’un felsefi düşüncesinin önemli bir kısmını ruh kavramı oluşturur. 

Öyleki maddi olan dünyayı geçici gören Platon için ruh ölümsüzdür. Bu şekilde Platon 

aynı zamanda ahlaki olanı ve iyi olanı metafizik anlamda temellendirmiş olacaktır. 

Platon ruhun ölümsüzlüğü konusunda çoğunlukla Pythagorasçı ruh öğretisini 

benimsemiş görünmektedir. Ona göre de ruhun gerçek dünyası ebedi âlemdir ve ruh 

bir şekilde bedenle ilişkiye girdikten sonra gerçek kimliğini kaybetmektedir.131 Bu 

                                                 
126 Bıçak, a.g.e., s. 106 
127 W. Kranz, a.g.e., s. 130 
128 Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefe Tarihi, 2. bsk., Bursa, Asa Yayınları, 2000, s. 47. 
129 Platon, Sokrates’in Savunması, Çev. Furkan Akderin, 6. bsk., İstanbul, Say Yayınları, 2016,  40 

a- 42 a. 
130 Platon, Phaidon, 115 c. 
131 Platon, Phaidon, 65 c-d. 
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şekilde düşüncelerde yer bulan ruh-beden ikiciliği, Platon’u etkilediği gibi daha 

sonraları Doğu ve Batı’da kendine uzun soluklu bir yer bulmayı sürdürür. 

Platon’un eserlerinde zaman içerisinde görülen değişimi ve dönüşümü ruh 

kavramı üzerinde de görmek mümkündür. Özellikle Phaidon, Phaidros ve Devlet’te 

keskin bir şekilde ruh beden karşıtlığı hâkim olan, bedeni ruhun hapishanesi olarak 

gören Platon’un sonraki düşüncelerinde yumuşama görülür. Timaios’ta olduğu gibi 

zıtların birbirine olan gerekliliği düşünüldüğünde makro kozmos evrende yokluk ve 

kötülük zorunlu olarak maddenin özü gereği vardır. Bu birleşme mümkün varlığın en 

iyisi ve mükemmelini oluşturuyorsa ruh ve beden arasında da böyle bir ilişkiden söz 

etmek mümkündür.132                                                                  

Platon’un ruhu tanımlamasının, şu an olduğu gibi zor olması hiç de şaşırtıcı 

değildir. Nitekim kendisi de bunun uzun ve tanrısal bir çaba gerektirdiğinden 

Phaidon’da bahseder. Ruha ilişkin konulara girdiği zaman daha fazla efsane, mecaz 

ve sembolik anlatımlara başvurduğu görülür. Bu kavramı açıklayabilmenin o kadar da 

kolay bir iş olmadığını itiraf eder. 

Hatırlanacağı üzere Parmenides, âlemde hareket ve değişimin olmadığından 

bahsediyordu. Platon’a göre görünen dünyada hareketin olmadığını söylemek 

mümkün değildir. İşte burada Platon hareketin temel ilkesi olarak ruhu kabul eder. 

“Ruh, değişim ve dönüşüm ilkesidir”.133 Yani onu hareket ettiren herhangi bir şey 

yoktur. O kendi kendisinin hareket ettiricisidir. Aynı zamanda Platon ruhun 

hareketinin de başka bir anlamda devinimsiz ve dingin olduğunu söyler.134 

Platon, ruhu Yasalar’da “kendiliğinden hareket eden hareket” olarak 

tanımlar. 135  Varlığı canlı ve cansız diye ikiye ayırdığımızda cansız olan, ruh 

içermediğinden kendi kendine hareket edemez. Canlı olan varlığın hareketi ruh 

tarafından sağlanır. Platon’un harekekin ilk kaynağını ruh olarak görmesi, ortaçağda 

                                                 
132 Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, s. 362. 
133 Platon, Yasalar, VIII. Kitap, 892 a. 
134 Platon, Parmenides, 139 a b. 
135 Platon, Yasalar, VIII. Kitap, 895 c. 
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ve modern dönemde ortaya çıkan teolojik kanıt tartışmalarına kaynak olmuştur.136 

Ancak evrenin bütünü düşünüldüğünde, evren hem canlıdır hem de canlıların en 

mükemmelidir. En mükemmel hareketi ise onun kendi etrafında dönmesidir. Aynı 

zamanda gök cisimleri ve yıldızların da ruhu ve ruhu olan her şeyinde bir aklı (nous) 

vardır. Yani ruhu olan her şeyin nousla ilişkisi vardır. Ruh bütün varlıklar içinde akla 

sahip olabilecek biricik varlıktır.137 

Platon’a göre hareketi sadece maddesi olan şeylerin bir yer değiştirmesi olarak 

düşünmek yanlış olur. Ruh gökyüzünde, yeryüzünde ve denizdeki her şeyi hareketi ile 

güder. Karar vermek, doğruyu, yanlışı düşünmek, sevinmek, üzülmek gibi duygu ve 

düşünceye ait her şey de ruh tarafından hareket ettirilir.138 Yani bedenin bütün fiziksel 

hareketlerinin önünde olan psikolojik hareketler ve akılsal hareketlerden de ruh 

sorumludur. Kendi kendine hareket eden varlığın139 aslında kendisi de tanrısal akılla 

iş birliği içindedir ve yine aslında kendisi de bir tanrı olduğu için her şeyi doğru ve 

mutlu kılar, ama akılsızlarla birleşirse bunun tersi gerçekleşir.140 

Platon, ruhun ölümsüzlüğünü uzun uzun Phaidon’da anlatır ve ispat etmeye 

çalışır. Yaşayan insanlar ölülerden doğar ve bu da ruhların var olmaya devam 

ettiklerini gösterir.141  Karşıtlar birbirinden doğar, yani iyilik ve kötülük, güzel ve 

çirkin gibi yaşam ve ölüm birbirinden doğar. Öyle ki doğan şeyler bir daire 

oluşturmayıp düz çizgiye dizilseler, ters yöne hareket etmeyip, tek doğru üzerinde 

hareket etselerdi, o zaman her şeyin aynı kalacağı ve varlığa gelişin sonlanacağı 

görülecektir.142 Ancak ruhun hareketi daire gibidir ve bunun sonu yoktur. Bilginin bir 

anımsama olması da ruhun ölümsüzlüğünün başka bir göstergesidir. Bilmek 

hatırlamadan başka bir şey olmadığı için ruhun başka bir yerde önceden var olmuş 

olması gerekir ki, bu da onun ölümsüz olduğunu gösterir.143 

                                                 
136 Aydın Toplaoğlu, Teizm ya da Ateizm, İstanbul, Furkankitaplığı, 2001, s. 159, 166. 
137 Platon, Timaios, 46 c. 
138 Platon, Yasalar, 897 a. 
139 Platon, Phaidros, 245 c. 
140 Platon, Yasalar, 897 b. 
141 Platon, Phaidon, 70 d. 
142 Platon, Phaidros, 72 b. 
143 Platon, Phaidon, 73. 
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Doğada şeyler bileşik halde bulunurlar ve bu yüzden dağılmaları normaldir. 

Basit olan şeyler ise parçalara ayrılmazlar ve özdeşliklerini korurlar. Biz bileşik 

olanları görüp, dokunabiliriz. Oysa basit olanları ancak zihinle kavrayabiliriz. Onların 

herhangi bir şekilleri yoktur.144 Ruh bu açıdan tanrısal olana, dağılmayana, ölümsüz 

olana ve sabit olana benzer.145 

Ruhu, sazın tellerinden çıkan ahenge benzetilmesini kabul etmeyen Platon, 

bunun tamamen hatalı bir benzetme olduğunu söyler. Çünkü ahengin, sazın ve 

tellerinden önce olduğunu söylemekle, kişi kendi düşüncene inanmamış olacak. Bu 

şekilde sazın kendisinin kırılması ile ahengin yok olması, ruhu da yok sayamaz. Çünkü 

bu yerinde bir benzetme değildir. Oysaki her şeyin ilkesi olan ruh bedenden önce 

vardır, sonra da var olacaktır.146 Platon’un ruhun ezeli ve ölümsüzlüğünü en açık bir 

şekilde dile getirdiği diyaloglardan birisi de Phaidros’dur.  

“Her ruh ölümsüzdür. Çünkü daima devinen şeyler ölümsüzdür. 

Başkasını devindiren ve başkasınca devindirilen şeylere gelince, devinmeye 

son verdiklerinde yaşamları da son bulur. Bir tek kendisinden devinen şeyin, 

kendisini bırakmayacağından, devinimi hiçbir zaman son bulmaz. Üstelik bu 

şey, diğer bütün her şeyi devindirmekle, devinimin kaynağı ve ilkesidir. İlke 

oluşmamış bir şeydir, çünkü var olanların hepsi bir ilkeden oluşmak 

zorundayken; ilke için zorunlu olan hiçbir şeyden oluşmamasıdır. Ve bu şey 

ne yok edilebilir ne de oluşabilir; yoksa gökteki ve yerdeki her şey bire iner, 

durur ve devinimi hiçbir zaman hiçbir şeyden kazanamazdı.”147 

 

Platon, doğru bir hayat yaşamak için çekilen sıkıntıların en büyük kazancının 

da yine ruhun ölümsüzlüğünü, sonsuzluğunu düşünerek yaptığını söyler. İnsanı ölüme 

götüren şey, ne iyilik ne kötülük ne hastalık ne de vurulma veya bedenin paramparça 

edilmesi, ruhu yok edemez. 148  Öyleyse ruhlar yok olmadıklarına göre hep aynı 

kalacaktır ve aynı sayıda olacaktır. Ne artma ne eksilme gerçekleşecektir. Çünkü 

                                                 
144 Platon, A.e., 78 c, 79 b. 
145 Platon, A.e., 80 b. 
146 Platon, A.e., 85 e, 86 b, c, d. 
147 Platon, Phaidros, 245 d-e. 
148 Platon, Devlet, 610 b. 
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ölmez olan varlıklar sayıca artarsa ölen varlıkları geçer bir zaman sonra bütün varlıklar 

ölümsüz olur.149 

Ruh öncesiz ve tanrısal bir parça olarak, herhangi bir madde içermez. Bu 

anlamda onun tinsel bir töz olduğunu söyleyebiliriz. Ruhun varlığının cisimden daha 

önce olmuş olması zorunludur.150 Ruh maddedeki hareket ve dönüşümün de ilkesidir. 

Hem kendisini hem başkasını hareket ettiren bu anlamda canlıdır ve hareket ettirdiği 

şeyden üstündür.151 

Ruhun biçiminden bahsetmek tanrısal ve uzun konuşmalar gerektirir. İnsanın 

elinden gelen ise daha az ve öz konuşmasıdır. Bu konuda Platon, bir benzetmeye 

başvurur. Ruh doğuştan bir arada bulunan bir çift kanatlı at ve arabacıya benzetilir. 

Ruhumuzdaki arabacı iki atın da dizginlerini tutar. Arabacı akıl sahibi ruhtur. Bununla 

birlikte atın biri asil ve irade kısmı, diğeri ise iştah ve arzuları simgeler. Arabacının işi 

ise burada zordur. Ruh gökyüzünde tanrısal olanla beraber dolaşırken ideaları ve 

dolayısıyla hakikati izleme olanağı bulur. Ne kadar hakikati çok temaşa ederse o kadar 

göklerde kalmayı sürdürür. Öyle ki kötülüğü simgeleyen at ağır bastığında kanatları 

ağırlaşır ve yere yaklaşır. Ruhu besleyen kanatlardan ise peri kızı Adresteia 

sorumludur.152 

Ruhun gökyüzünde dolaşabilmesi için asil kısmın ağır basması gerekir. Şayet 

iştah ve arzuların tarafı ağır basarsa arabacı gitmesi gereken rotadan sapar ve yere 

doğru düşer. Platon ruh ve maddenin buluşmasına tam olarak açıklık getirmez. 

Görünüşe göre madde ile ruhun birleşmesi rastlantısaldır. Nitekim ruh göğün üstünde 

gezerken aşağı doğru düşer ve topraktan yapılmış cismi bulduğunda ona yerleşir.153 

Bu düşüş onun için hiç de hayırlı bir iş değildir. Çünkü artık beden onun için 

kurtulması gereken bir hapishanedir.154  Ölüm ise kurtuluş için bir fırsat olacaktır. 

                                                 
149 Platon, A.e., 611a. 
150 Platon, Yasalar, 892 b. 
151 Platon, A.e., 894 d. 
152 Platon, Phaidros, 246 b vd. 
153 Platon, a.g.e., 246 c. 
154 Platon, a.g.e., 250 c. 
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Lakin kişi, dünyada iyi ameller işleyip, dünyevi hazlardan uzak durup, erdemli bir 

hayat yaşarsa ruhun tekrar dünyaya dönüp aynı hapishaneye girme ihtimali azalacaktır. 

Ruhun aslında bu dünyada bir hapishane hayatı yaşadığını en iyi filozof kişinin 

fark edip anlaması gerekir. Çünkü filozofun bu dünyada peşinden gittiği şey hakikatin 

kendisidir. Ruhun özüne uygun yaşayabilecek kişi varsa oda filozof kişidir. Ruhun 

kendisinde işitme, duyma, acı, haz olmadığı zaman daha iyi düşünür.155 Ölüm ile 

birlikte ruh bedenden ayrıldığı takdirde istenilen hakikatin bilgisine ulaşma şansını 

elde eder. Çünkü gerçek bilgelik ancak ölümden sonra elde edilebilir.156 

Öyle görünüyor ki ruh bedene girmeden önce bir takım iştah ve arzuları da 

beraberinde getiriyor. Mektuplar’da ruhun ne iyi ne de kötü olmadığından bahseder. 

Bunun bedenle birleştikten sonra olduğu, ruhun ölümsüz olduğunu ve sorgulanacağını 

söyler. 157  Buradan çıkaracağımız sonuç, onun potansiyel olarak iyiyi ve kötüyü 

kendinde barındırdığıdır. O halde beden yapılan ahlâksızlık ve uygunsuz davranıştan 

tamamen mesul değil ve biliyoruz ki ruh, bedenden her yönden üstündür. Ancak kabul 

edilmelidir ki ruh ve beden birbirini pozitif ve negatif yönde de etkileyebiliyor. Pozitif 

yönde etkilemesinde işin akıl ve irade kısmı ağır basıyor. Ancak bedenin de ruha 

baskın geldiği taraflar yok değildir. Nitekim günümüzde ruhbilimi üzerinde yeni 

keşfedilen bazı durumlar, Platon tarafından bizzat zikredilmiştir. Platon’un, bedensel 

bazı hastalıkların ruhsal sebepleri, ruhsal olanların da bazı bedensel sebepleri 

olabileceğini söylemesi dikkate değerdir. Örneğin Timaios diyaloğunda kemik iliğinde 

fazla sayıda sperm birikmesi sebebi ile arzu ve iştahını kontrol edemeyen kişinin 

düştüğü durumdan bahsedilir.158 Başka bir örnekte ruhun çektiği acıları, kötü eğitim 

ve kötü bir bedene sahip olmayı sebep gösterir. Öyle ki güçlü bir beden ve cılız, zayıf 

bir ruh arasındaki dengesizlik bedenin başarısıyla sonuçlanacaktır.159 

Platon’un ruh ve beden arasındaki ilişki konusunda Phaidon, Phaidros ve 

Devlet’te takındığı sert tutumu, Timaios’ta göremiyoruz. Sanki burada beden ruh için 

                                                 
155 Platon, a.g.e., 65 c. 
156 Platon, Phaidon, 66 b e. 
157 Platon, Mektuplar, 335 b. 
158 Platon, Timaios, 86 b vd. 
159 Platon, a.g.e., 88 c. 



44 

 

bir zindan olma durumunu terk ediyor, beden ruhun istek ve emirlerini yerine getiriyor. 

Nihayetinde beden, canlılık ve hareket veren ruh sayesinde haz, iştah, düşünme vb. 

faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca bu diyalogda ruhun öfkeli ve iştah sahibi tarafı 

da çirkinlikleri ve kötülükleri üstlenmiş gibi görünüyor.160 

Son olarak söyleyebileceğimiz şey ruhun bir idea olmadığıdır. O bir idea 

olmadığı gibi bir Tanrı parçacığıdır. Kendisi öncesiz ve sonrasızdır. Canlılığın ve 

hareketin de yegâne sebebidir. Gerçekte sahip olduğu yer, bu dünyada değildir. Ruhlar 

da tanrılar gibi akıl sahibidir. O halde Platon için ruh ve Tanrı arasında özsel bir ayrım 

yapmak pek doğru gözükmüyor. Bunun yerine aralarında bir derece farkı vardır demek 

daha doğru görünüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Platon, Timaios, 69, 70. 
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1.4. Tanrı 

 

Tanrı kavramı, gelmiş geçmiş tüm zamanlarda toplumda ve dolayısıyla da 

düşünce dünyasında genişçe yer işgal etmiş, görünüşe göre de insanlık devam ettiği 

sürece kendinden bahsettirmeye devam edecektir.                                                                                                           

Dindarlık denilen şey özellikle eski toplumlarda bir düzen unsurunun, bir 

otoritenin vazgeçilmez bir ögesi sayılmıştır. İnanma ihtiyacı ile oluşan din algısı ile 

insanlar çekindikleri ve kutsal saydıkları, bazen ismini koymakta zorlandıkları, 

oluşumuna anlam veremedikleri, kendinden üstün gördükleri şeyleri doğaüstü güçler 

olarak kabul etmişlerdir. Bazen de insanların kendisine özel bir anlam yüklediği, kutsal 

saydığı şeylerin çok da güçlü ve doğaüstü olmasına gerek yoktu. Örneğin insanların 

bir hayvana anlam yüklediği zamanlar olmuştur. Buna örnek olarak 

gösterebileceğimiz totem inancı denen inanışa göre daha çok, kutsal sayılan şeyler 

hayvanlardan oluşmaktaydı. Bazı sosyologlar bilinen ilk ilkel dinlerin bu şekilde 

ortaya çıktığını savunmuştur. 

 İnsan tarih boyunca hep bir anlam arayışı ve inanma ihtiyacı içinde olmuştur. 

Antik Yunan’da Hesiodos’a ait eser olan Theogonia, tanrıların doğuşunu açıklamak 

için önemli bir kaynaktır. Hesiodos, Theogenia ve Kozmogonia’yı üç öge ile açıklama 

yoluna gider. Bunlar; Khaos, Gaia ve Eros’dur. Khaosun boşluk veya açıklık anlamı 

vardır. Gaia toprak, Eros’da tanrıların en güzeli, canlıların elini ayağını çözen sevgi 

ve aşk anlamındadır. Hesiodos bu üç varlığın nasıl ortaya çıktığını belirtmez ve 

açıklamaya khaosdan başlar. Geniş göğüslü ve tabanlı olan gaianın kendi kendine 

üremesiyle tanrılar soyu ve evrelerin oluşumu anlatılır.161 

 Homeros ve Hesiodos’un Tanrı’yı anlama ve anlatım biçimleri ve bunun geniş 

halk kitlelerini etkilemiş olması, Platon’un Tanrı düşüncesinin nasıl bir kültür ve 

gelenekten beslendiğini göstermektedir. Öyle ki Platon’un da Homeros ve 

Hesiodos’da işlenen tanrılara birtakım itirazları olacak ve Tanrı algısını değiştirmeye 

                                                 
161 Hesiodos, Theogenia, Çev. Azra Erhat-Sabahattin Eyüpoğlu, 3. bsk., İstanbul, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, 2018. 
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çalışacaktır. Çünkü ona göre bu tanrılar ne etik ihtiyaca cevap verebilecek ne de 

devletin kuruluşunda başvurulacak Tanrı özelliklerini taşımaktadırlar. Oysaki her bir 

şehir devleti tanrılar tarafından kurulmuştur.162 Atina’nın ilk ve en önemli kanunları 

Tanrı Apollon tarafından konulmuştur. Devlet kurarken Tanrı’ya başvurulmalı ve 

devlet onun sözlerine uygun olarak kurulmalıdır. Atalarımızın başvurduğu Tanrı, 

Homeros ve Hesiodos’un anladığı ve anlattığı özellikte değildir. Bilakis dünyanın 

göbeğinde oturan Tanrı atalarımıza ve bize yol gösteren Tanrı’dır.163 Buna örnek çağ 

olarak Platon, Kronos çağını gösterir.164                                                                                         

 Homeros ve Hesiodos’un tanrılar konusunda yazdıklarına ciddi bir itiraz da 

Ksenophones’den gelmiştir. İnsana ait yalancılık, dolandırıcılık, kıskançlık gibi ne 

kadar çirkin huy varsa tanrılara yüklenmesi Ksenophones’i oldukça rahatsız eder. 

Antropomorfik düşünme tarzı ile tanrıların da doğduklarını, elbiseler giydiklerini, 

insanlar gibi sesler çıkardıklarını düşünmek yanlıştır. Bu, bir aslan veya atın elleriyle 

resim yaptığını düşündüğümüzde onların da tanrılarını kendilerine benzer çizmelerini 

kabul etmeye benzer. O zaman Trakyalılar mavi gözlü, kızıl saçlı, Habeşler ise kara 

ve basık burunlu tanrıları olduklarını düşünürlerdi. Ksenophenes’e göre Tanrı, ne 

bedence ne zekâca Homeros’un tanrılarıyla ve insanlarıyla mukayese edilemeyecek 

bir tek ve yüksek Tanrı’dır.165 

Platon için de tanrıları insanlar gibi düşünmek yanlıştır. Homeros ve 

Hesiodos’un eserleri, insanların Tanrı hakkında yanlış fikirler elde etmelerine sebep 

olur. Bu eserlerde gökyüzü ve başka şeyler gibi ilk varlığın nasıl oluştuğunu anlattıktan 

sonra tanrıların doğuşunu ve birbirleri ile olan ilişkileri anlatılır. Bunların insanlara 

faydası yoktur ve salt gerçeği dile getirmezler. 166  Platon Devlet’te Homeros’un 

şiirlerinden bir bölüme yer verir. “Tanrılar bile kandırılır, yalvarıp yakarmayla! 

İnsanlar bir kabahat bir günah işlediler mi, Kurbanla, yağlar, adaklar, şaraplarla 

                                                 
162 Bıçak, a.g.e., s. 150. 
163 Platon, Devlet, 427 a- c. 
164 Platon, Yasalar, 713 e. 
165 Weber, Felsefe Tarihi, s. 24. 
166 Platon, Yasalar, 886 c. 
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yumuşatırlar Tanrıları da.”167  Buradan anlaşıldığı gibi tanrıları kandırılmaya çok 

müsait varlıklar olarak anlamak zor değildir.                

Bununla birlikte Platon’un kendi kuşağında yer alan Zeus’dan, doğa olayları 

ve diğer işlerden sorumlu pek çok tanrıdan bahsettiğini ve çok sayıda tanrıyı kabul 

ettiğini görüyoruz. Ancak bunlar arasında da bir hiyerarşik yapı kendini gösterir. 

Eutyphron’da geleneksel tanrılara inanmadığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını 

ifade eder. Yeni tanrılar icat edip, eskilerini kabul etmediği yönünde çıkan 

dedikoduları ironi yaparak çürütmeye çalışır.168            

Platon’a göre insanların inançlarına dokunulmamalıdır. Ritüellerine saygı 

gösterilmeli hiçbir yasa koyucu bunlara karışmamalıdır. Her bir gruba bir tanrı, bir 

daimon ya da bir kahraman verilmeli, toprağı bölüştürürken ilk olarak bunlara seçkin 

alanlar ayırmalı ve külte uygun düşen her şeyi vermelidir.169 Yine çocukların zihnini 

bulandıracak şiirler yasaklanmalı, sosyal hayat dine uygun bir şekilde yaşanmalıdır. 

Tiyatro, sanat vs. buna uygun olmalıdır. 

Tanrıların insanlar gibi davranmaları, birbiri ile çekişmeleri, savaşmaları, 

aralarında tek bir doğrunun olmadığı, ne kadar tanrı varsa o kadar doğrunun kabul 

edildiği bir tanrı algısı gerçek Tanrı kavramı ile uyuşmaz. Nitekim tanrılar arasında 

sürekli bir tartışmanın, çekişmenin baş gösterdiği, korkunç düşmanlıkların olduğu akla 

uygun değildir. 170  Bir de üstüne üstlük bu tanrıların insanların kurbanları ve 

hediyelerine basitçe kanabilmesi ve onları affedebilmesi son derece saçmadır. Bu 

hediyeler ve kurbanların tanrılara ne gibi faydasının olduğunun sorgulanması 

gerekir.171  Bununla birlikte asıl olan tanrıların acı ve neşeden uzak olmasıdır. Olması 

gereken, tanrıların bize benzemesi değil bizim onlara benzemeye çalışmamızdır. 

İnsanın da acı ve neşeden uzak durması gerekir.172 

                                                 
167 Platon, Devlet, 364 e. 
168 Platon, Euthypron, 3 B. 
169 Platon, Yasalar, 738 c- d. 
170 Platon, Euthypron, 6 B-C. 
171 Platon, A.e., 15 B. 
172 Platon, Mektuplar,  s. 44 c. 
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Halk tarafında tanrılar hakkında böyle düşünceler varken düşünce dünyası da 

bu konuda çeşitlilik göstermektedir. Örneğin Protagoras’a göre tanrıların yokluğunu 

veya varlığını bilmek tam olarak mümkün değildir. Kritias için bunlar etkili kişilerin 

halka istediğini yaptırmak için uydurduğu şeylerdir. Yasalar ve tanrılar, insanların suç 

işlemesini engellemek için insalar tarafından icat edilmiştir.173 

Platon tanrıların var olduğunu ve yasa koyucu olduğunu Yasalar adlı eserinde 

şöyle dile getirir. “Tanrıların var olduklarını ve iyi olduklarını, adaleti insanlardan 

daha çok gözettiklerini gösteren sözlerimizin herhangi bir şekilde inandırıcı olması 

çok önemli. Nitekim yasalarımızın tümü için hemen hemen en güzel ve en iyi giriş bu 

olurdu.” 174  Nitekim Platon’a göre Tanrı her şeyin değil, ancak iyi olan şeylerin 

sebebidir.175 

Platon, Sofist denilen yeni nesil insanların, sitenin ahlâk, din ve Tanrı 

anlayışına zarar verdiğine kesin gözüyle bakar. Bu kişilerin Tanrı’ya inanmamalarının 

nedeni ise bilgisizliktir. Doğa filozofları ve bu genç bilgelerin eserlerinin, kötülüğün 

nedeni olduğunu söyleyen Platon, güneş, ay ve yıldızların taş, toprak gibi olduğunu ve 

bunların insanlara fayda getirecek güçleri olmadıklarını söyleyenleri eleştirir. 176 

Sokrates’in Savunması’ndan 177  hatırlıyoruz ki, bu sözü Sokrates kendisine mâl 

edenlere onun asıl sahibinin Anaksagoras olduğunu söylemiştir. Yine öyle kişiler 

gelecektir ki var olmuş ve ileride var olacak olan her şeyin doğaya sanata veya 

rastlantıya bağlı olduğunu söyleyeceklerdir. Ay, güneş ve yıldızlar canlı değil, 

mevsimlerin oluşumu da akıl, Tanrı veya bir sanat sayesinde değildir.178 Görünüşe 

göre bütün bu söylenenler safsatadır ve derin bir cahilliğin ürünüdür.                                                                                                               

Platon’a göre Tanrı’ya inanmamanın üç türü vardır. Birincisi, kişi Tanrı’ya 

inanmıyordur ve yasalara aykırı davranıyordur. İkincisi, Tanrı’nın var olduğuna inanır 

ancak insanlarla ilgilenmeyen bir Tanrı vardır. Son olarak da Tanrı kurban ve dualarla 

                                                 
173 Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, s. 70, 71. 
174 Platon, Yasalar,  887 b-c. 
175 Platon, Devlet, 380 d. 
176 Platon, Yasalar, 886 c. 
177 Platon, Sokrates’in Savunması, 26 d- e.  
178 Platon, Yasalar, 888 e, 889 b. 
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kolaylıkla yatıştırılabiliyordur. 179  Sadece Tanrı var demek yeterli değildir, aynı 

zamanda Tanrı’nın insanları kollayıp gözettiği, yapılan kötülüklerin ve uygunsuz 

davranışların cezasının hediyelerle veya dualarla affedileceğine inanmanın akıllıca bir 

düşünce olmadığını da bilmek önemlidir.   

O halde Tanrı’nın var olduğunu, iyi, adil olduğunu kabul etmemiz gerekir.180 

Tanrı’nın başta gelen erdemleri, ölçülülük ve akıldır. Tanrı’nın, ilgisizlik, gevşeklik, 

tembellik gibi kötü niteliklerle ilgisi yoktur.181 Tanrılar her şeyi görür, duyar ve her 

şeyi bilir. O halde böyle nitelikleri olan varlıklar, kendilerine en yakın olan insanla 

ilgilenmektedir. 182  Homeros’un dediği gibi öyle hediyelere kanmaz, yapılan 

kötülükleri cezasız bırakmaz. Homeros’a göre iyilik yapmak ve doğruluk meşakkatli 

iştir. Asıl kolay olansa eğri olup kazanç sağlamaktır. Bu sebeple insanlar yaptıkları 

kötülüklerin karşılığında Orpheus ayinlerinde kurban ve şarap sunmazlarsa öte 

dünyada büyük eziyetler çekeceklerdir. Bu fikrin Platon’a göre doğruluğu yoktur.183   

Bu sebeple, söylememiz gereken şey Tanrı’nın inayet sahibi olduğu, elinin 

üzerimizde olduğu, en küçük bir kötülüğü dahi gördüğüdür. Kurban ve hediyelere 

kanmadığı gibi onlara ihtiyacı da yoktur. Platon’u Tanrı’nın adaleti ve inayeti 

konusunda o zaman dile getirdikleri bugün teodise problemine önemli bir bakış açısı 

getirir. Nitekim ona göre, bizim şer diye yorumlayıp, kötü olarak gördüğümüz şeyler, 

Tanrı gibi bir akla sahip olamayıp, bütünü görememekten kaynaklanır. Bununla 

birlikte Tanrı kötülüklerin sebebi de değildir. 

Platon Tanrı’yı iyi ve bütün kötü bayağı şeylerden münezzeh kılarken bir de 

O’nun evrenin yaratıcısı olduğunu söylemiştir. Timaios’da özellikle evrenin tesadüfen 

meydana gelmediğini ispatlama çabasındadır. Bunun için önce bilinmesi veya 

sorgulanması gereken şey, doğurulmamasına rağmen var olan ve her zaman 

gelişmesine rağmen asla var olmamış olanların ne olduğudur.184 Birinci soruyu akıl 

                                                 
179 Platon, Yasalar., 885 b. 
180 Platon, A.e., 887 b-c. 
181 Platon, A.e., 901 a. 
182 Platon, a.g.e., 991 a d e. 
183 Platon, a.g.e., 364 a-365 a. 
184 Platon, Timaios, 28. 
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yolu ile kavrayabildiğimiz halde ikincisini akılla kavrayamayız. Çünkü o biz 

doğduğumuzda yok olur. Doğan bir şeyin sebebi vardır ve bir sanatçı veya zanaatkâr 

değişmeyen bir şeyi taklit ettiğinde başarılı olurken doğan bir şeyi taklit ettiğinde 

başarısız olur.  Başlangıcın bir zamanı var mıdır veya yok mudur? Bir şeyi elle tutup 

gözümüzle görebiliyorsak o şey doğmuş demektir. 

 Yukarıdaki sözlerden anladığımız kadarıyla biz zamanı elle tutup gözle 

göremediğimize göre Platon için zamanın bir başlangıcı yoktur. Platon böylesi bir 

evreni kimin yarattığını bulmanın zor olduğunu ancak onu insanlara tanıtmanın daha 

da zor olduğunu dile getirir. O evrenin yaratılmış olduğuna kanaat getirdikten sonra 

yaratanın değişeni değil de değişmeyeni (idealar) ele alarak, ideaları temaşa ederek 

evreni yarattığını söyler. Çünkü evren ortaya çıkanların en güzelidir. Onu oluşturan da 

en becerikli olandır.185 O iyi olduğu ve hırs unsurunu kendinde barındırmadığı için 

evreni yaratmak istemiştir. Mümkün olduğunca her şeyin kendisine benzemesini 

istemiştir ve bu yaratma işini, en kötü düzenin düzensizlikten iyidir186 düşüncesiyle 

yapmıştır. Ayrıca varlık yokluktan iyidir. Kusursuz oluşu ve Tanrı’ya benzemesi 

bakımından, evren küre şeklinde yaratılmıştır. Evren tektir ve asla başka bir evren 

olmayacaktır.187  

Platon için ruh ve Tanrı arasında özel bir fark yoktur. Çünkü her ikisi de aynı 

özden gelen göksel ruhlardır. Ruhlar gibi tanrıların sayısı da çoktur. Ancak yukarıda 

bahsettiğimiz evrenin yapıcısı, ustası olması bakımından diğer ruhlardan ayrı bir 

yerdedir. Demiurgos isimli bu tanrı evreni tamamen kendi yaratıcılığı ile değil ideaları 

seyretmesi ile yapmıştır. Yani bir yoktan var etme söz konusu değildir. Evren zaten 

zaman ortaya çıkmadan önce doğmuştu ve örneğine (idea) benzemiyordu. Tanrı 

örneğe bakarak canlıların diğer kısımlarını tamamladı.188 

Ruhun en önemli özelliği kendiliğinden hareket etmesidir. Ancak Platon 

Timaios’da Tanr’yı, her zaman aynı konuda aynı şeyi düşünenen, hareketsiz ve aynı 

                                                 
185 Platon, Timaios, 29. 
186 Platon, A.e., 30. 
187 Platon, A.e., 31. 
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yerde, değişmez olarak tarif etmeye çalışır. 189  Yine Devlet Adamı’nda evrenin 

hareketinin tek yöne olduğunu, Tanrı’nın evreni bazen bir yöne bazen başka yöne 

hareket ettirmesinin Tanrı kavramı ile çelişeceğini söyler.190 Fakat Tanrı’yı hem ruh 

sahibi deyip hem hareketsiz saymak da bir eksiklik olur. Bu sebeple hareketin 

kendisinin aynı zamanda dingin olduğunu da söylemekte şaşılacak bir şey yoktur.191                                         

Bazı ruhların kanatlarını kaybedip dünyaya düşmesi bunların aynı zamanda 

akıl sahibi tek varlık olmaları sebebi ile bir bakıma kötülüğün sebebi olması, bütün 

ruhların aynı mertebede olmadığını gösterir. Platon’a göre aralarında özsel fark olmasa 

da en azından en yüksek iyi dediği veya yaratıcı tanrı dediği tanrı diğerlerine göre üst 

mertebededir. Çünkü bedenle birleşen ruhların da aşağıya düşmesinin sebebi ideaları 

temaşa etme süresinin kısalığı, başka bir deyişle temaşa etme işlevini devam 

ettirememelerinden kaynaklanır. Bu ise onların arasındaki derece farkının sebebidir. 

Timaios’daki sanatkâr ve yapıcı Tanrı, Devlet Adamı’nda yönetici bir Tanrı 

şeklini alır. Platon’a göre Tanrı evrenin yöneticisidir ve Tanrı’nın evreni kendi haline 

bırakması ile düzen bozulur. Evren kendi haline kaldığında, ruhu ve canı olduğundan 

ters yöne hareket etmeye başlar. Onun bu hareketi cismani olduğu içindir ve zorunlu 

bir harekettir. Bu tersine hareket bir müddet sonra durur ve her şey yoluna girmeye 

başlar. Evrenin kendi kendini yönetme yeteneği vardır. Ancak zaman geçtikçe 

hatırlama olayı zayıflamakta ve her şey kötüye gitmektedir. Böyle durumlarda Tanrı 

tekrar evrene yardım eder, yönetimi ele alır, onarır ve onu ölmez hale getirir.192 Ruhun 

tanrısal olduğunu ve kötü ruhlar olduğunu bildiğimiz halde burada bahsedilen 

Tanrı’nın asla kötülükle bir ilişkisi olmadığıdır. 

 

 

                                                 
189 Platon, Timaios, 40. 
190 Platon, Devlet Adamı, 270 a. 
191 Platon, Sofist, Çev. Ömer Naci Soykan, İstanbul, Pinhan Yayıncılık, 2015, 256 c. 
192 Platon, Devlet Adamı, 273 a-c. 
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1.5.   İyi İdeası 

 

Platon Devlet’te başka bir kavramla karşımıza çıkar. Bu kavram, Platon’un 

kafasında canlandırdığı Tanrı’nın tüm özelliklerini karşıladığı İyi ideasıdır. O, bütün 

şeyleri yönetir ve her şeyin açıklamasıdır. Aslında Platon İyi ideasını açıklamaz, direkt 

olarak onu ilke alır. İyi ideası bütün ideaların üstündedir ve idealar da dâhil olmak 

üzere evrendeki her şeyin en yüksek sebebidir.193 İdeaları öz (ousia) olarak tanımlayan 

Platon, İyi ideasını özler ötesi öz (hyperousia) olarak görür.  

 Platon’a göre kavranan dünyada bilim ve gerçeklik İyi ideasına yakın olmakla 

birlikte İyi’nin ta kendisi değildir. İyi kendine güneşi eş yaratmıştır. Görünen şeyler 

için güneş ne ise kavranan dünyada İyi, düşünce ve düşünülen şeyler için odur. Ancak 

İyi bilim ve güneşin çok üstündedir. O her şeyi, diğer ideaları da kapsar ve düzeni 

sağlar. Başka bir deyişle her şey ondan pay almıştır ve her şey ona benzemeye çalışır, 

ona yönelir.  Nesnelere gerçekliğini, kafaya bilme gücünü veren İyi ideasıdır.194  İyi’ye 

varlık da demek doğru olmaz. O varlıktan çok daha parlak çok daha güçlü bir şeydir.195 

Mağara benzetmesindeki, güneşin görünen dünyada ışığı yayıp, dağıttığı gibi 

İyi ideası da bizim zihnimizdeki kavramları aydınlatıp, onları gerçek hali ile 

görmemizi sağlar. İnsan ancak onu gördükten sonra doğruyu anlayıp bilgece 

davranabilir.196  Bu ifadelerden yola çıkıp, Platon için monoteist demek zorlama bir 

çıkarım olsa da onun teizme yaklaştıran varsayımlar öne sürmesi teistik öneminden bir 

şey kaybettirmez.197 Yine Platon, âlemdeki düzen ve intizamdan bu düzenin Tanrı’nın 

varlığına işaret ettiğinden, ruhun maddeden önce geldiğinden bahsederek198 bugünkü 

teleolojik kanıtın temellerini atmıştır. Taylor’a göre, her şeyin üstünde ve her şeyin 

                                                 
193 Platon, Devlet, 509 b. 
194 Platon, Devlet, 508 e, 509 a. 
195 Platon, Devlet, 509 c. 
196 Platon, Devlet, 517 b c. 
197 Aydın Topaloğlu, Filozofların Tanrısı, İstanbul, Ufuk Yayınları, 2014, s. 93. 
198 Topaloğlu, A.e., s. 95. 
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varlık sebebi olarak gördüğü en mükemmel ruhu tek Tanrı olarak kabul edecek 

olsaydık, Platon’un buna bir itirazı olmayacağını söyleyebilirdik.199  

İyi ideası bütün ideaların üstünde olduğu için taşıdığı bu özelliğinden dolayı 

Zeller de Tanrı’nın bu idea ile özdeş olduğunu kabul eder ve onu mükemmel kabul 

eder.200 O halde Tanrı’nın mükemmel olması demek aynı zamanda O’nun değişmez 

olması anlamına gelir. Tanrı ve İyi ideasını özdeş kabul etmek demek onları ontolojik 

olarak birbirine üstün kabul etmemek demektir. Ancak Platon Devlet201 diyaloğunda 

Tanrı’nın İyi ideasını yarattığını söylerken Timaios’da202 Demiurgos isimli Tanrı İyi 

ideasına bakarak evreni yaratmış, düzene koymuştur der. Sofist diyaloğunda ise İyi 

ideasını canlı, ruhu olan ve akıl sahibi olarak tanımlar.  Platon’un, Devlet’te dünyaya 

şekil veren, Yasalar’da İyi ideası ve Timaios’da içkin bir Tanrı tasarımı, Platon 

yorumcularını zorlamaktadır.203 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 A. E. Taylor, Plato, the Man and His Work, (Akt. Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi, C: II, 2017, 

s. 389), Londra, Methuen ve Co. Ltd., 1978, s. 492. 
200 E. Zeller, Grek Felsefe Tarihi, s. 177. 
201 Platon, Devlet, 597 b-e. 
202 Platon, Timaios, 27, 28, 29. 
203 Abdurrahman Aliy, Felsefenin Tanrısı, İstanbul, Pinhan Yayıncılık, 2017, s. 121. 
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1.6. Siyaset Felsefesi 

 

Platon’un siyaset anlayışını varlık anlayışından ayrı düşünmemek gerekir. 

Buna göre varlığığın hakikatini kabul eden Platon pratik hayattada yapılacak 

düzenlemeleri, bu varlık anlayışına göre şekillendirmek istemiştir. O, hakiki varlığı 

doğruluk, iyilik, güzellik gibi kavramlarla açıklayarak eylemlerimizi bu yönde 

gerçekleştirmemizin bizi mutluluğa götüreceğini dile getirmiştir. Nitekim Platon sahip 

olduğu varlık düşüncesi ile ilişkili olarak Devlet’te, Devlet Adamı’nda ve Yasalar’da, 

insanın, toplumun ve devletin pratik alandaki eylemlerini nasıl düzenlemesi 

gerektiğini uzun uzun anlatmıştır. 

Platon’un eserleriden anladığımız kadarıyla Platon, Atina’nın siyasetinden pek 

uzak kalamamıştır. Mektuplar’da özellikle siyasi sebeplerle İtalya’ya yaptığı üç 

seferini anlatır. Siyasi rejimdeki sürekli değişiklikler, Atina’da yapılan yolsuzluk, 

adaletsizlik ve düzensizlik Platon’u ciddi derecede rahatsız etmiştir.204 

Platon’un en büyük isteği devletin ve toplumun mutlu olmasıdır. Daha gençlik 

yıllarında, Sokrates ile yaptığı konuşmalar, onun siyasete büyük ilgi duymasına sebep 

olmuş, Sokrates’in ahlâk ve doğruluk felsefesinden çok etkilenmiştir. İnandığı doğru 

sistemi uygulamak için bazı girişimlerde bulunmuştur.  İtalya’ya hayalindeki yönetim 

biçimini hayata geçirebilmek için gittiği seferlerde, başına gelen olumsuzluklar 

nedeniyle, bundan sonraki hayatında politikada aktif rol alma kararından vazgeçmiştir. 

Lakin o, hiçbir zaman devletin ve toplumun düzenine kayıtsız kalamamış bir insan 

olarak hayatının sonuna kadar bu konulara ilgi duymaya devam etmiştir. Bu amaçla 

attığı en önemli adımlardan biri Akademia’yı kurmak ve burada en iyi siyaset 

adamlarının yetişmesini sağlamaktır. 

 Siyasete dair fikirlerine özellikle Devlet, Devlet Adamı ve Yasalar’da geniş 

yer veren Platon, siyaset anlayışında bir toplumun nasıl olması gerektiği, nasıl idare 

edileceği, eğitim, evlenme ve çocukların durumuna kadar küçük ayrıntılara yer 

vermiştir. Bilgi birikimi, fikirlerindeki dönüşüm ve değişim eserlerine yansımıştır. 
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Öyle ki Devlet Adamı ve Devlet’teki ideal devlet anlayışı, Yasalar’da daha gerçekçi 

uygulanabilir bir devlet anlayışına doğru ilerlemiştir. 

Platon’un mutluluk dediği en son nihai ereğe, insan tek başına değil, toplum ve 

devletin ahlâki ilkeleriyle birlikte ulaşır. Ancak insan doğuştan eşit yaratılmamıştır. 

Kimisinin hamurunda gümüş, kimisinde altın vardır. Bu sebeple ahlâklı ve erdemli 

olmak için gereken bilgiye ulaşmaya herkes nail olamaz. En ahlâklı kişi ise Tanrı’ya 

en yakın olan veya episteme dediği ideaların bilgisine en yakın olan kişidir. Bu kişi 

bilindiği gibi bilge devlet adamıdır. Ancak bilge devlet adamın yönetimiyle Tanrı’nın 

yönetimine benzer bir yönetim sağlanabileceğinden, bilge devlet adamının yönetimi 

ile en ideal yönetim ve mutluluk sağlanmış olacaktır. Bu sebepledir ki eskiden 

Tanrı’nın yönetimi ele aldığı zamanlarda devlet altın çağını yaşamış, yönetimi 

bıraktığında ise çöküşe doğru gitmiştir.205 

 Platon ilk kanunların Apollon tarafından konulduğunu söylemiştir. 206 

Atina’nın genel yasaları, ilk yasa koyuculara, Zeus’un sözcüsü olan Apollon 

tarafından verilmiştir. 207  Bu devletin kökenlerinin Tanrı’ya ve dine dayandığını, 

ikisinin de bir ve özdeş olduğunu göstermektedir. Din devlet, devlet din demektir. 

Devlet ancak Tanrı’nın koyduğu yasa ile yönetilebilir. Platon’un bu görüşü, teizmin 

ahlak yasasını Tanrı’ya dayandırması ile aynıdır. Yine ahlak felsefesi için önemli olan, 

iyi ve kötüyü neyin belirlediği sorusunu Platon’un “Euthyphro İkilemi” adı altında 

tartışması208 hem teizm hem de ahlak felsefesine kaynaklık etmesi bakımından önemli 

bir kazanımdır. 

Tanrı’ya en yakın olan bilge kralın işi ise pratikten çok teoriktir.209 Devleti 

yönetebilmek için doğru kararlar ve emirler vermek gerekir. Bu ise bir düşünme işidir.  

Bu sebeple insanları yönetme bilimi, en zor bilimdir ve zorlukla elde edilir. Bununla 

                                                 
205 Platon, Devlet Adamı, 269 d, 272 b. 
206 Platon, Devlet, 427 a-c. 
207 Guthrie, a.g.e., s. 104. 
208 Topaloğlu, Teizm ya da Ateizm, s. 193. 
209 Platon, Devlet Adamı, 258 c. 
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birlikte bazen, kişinin bilge kral olması için gerçekten devletin başında durmasına 

gerek yoktur. Bu vasfı taşıyan, krallık bilgisine sahip herkese bilge kral denebilir.210 

Devlet, topluluğun veya toplumun devamı için şarttır. Devlet, Platon için doğal 

olarak oluşmuş bir şeydir. Birey için zorunludur.  Doğruluk bir tek insanda varsa bütün 

bir insan topluluğunda da vardır.211 Bu nedenle politik olmak ne kadar önemli ise 

ahlâklı olmak da bir o kadar önemlidir. Devlet ilk önce vatandaşlarının temel 

ihtiyaçlarını karşılamak için vardır.212 Bireyin de devlete karşı sorumlulukları fazladır. 

Birey mi devlet mi diye bir karşılaştırma yapacak olursak, Platon’un devleti seçme 

ihtimali yüksektir. Bireyden önce devletin devamlılığı önemlidir. İhtiyaçlardan sonra 

devlet bireyin güvenliğini sağlamalıdır.  

Gerek güvenlik gerekse temel ihtiyaçlar olsun iş bölümü temel esastır. Herkes 

en iyi yapabildiği işi yapmalı yaptığı işin hakkını vermelidir. Böylece insanların yaşam 

ve ihtiyaçları için gerekli işleri yapan meslek sahipleri bir araya gelerek ilk toplumu 

oluşturmuştur.213 Burada kast sistemine benzer bir sistem algısı olsa da Platon için köle 

olarak doğan kişinin, köle kalması gibi bir zorunluluğu yoktur. Köylü birinin çocuğu 

olup, üst sınıfa, üst sınıfın çocuğu olup, alt sınıfa ait olabilirsin. Kast sisteminde ise 

sınıflar arası geçiş yoktur. Ancak bir insan hem sanatçı hem savaşçı olmamalıdır. 

Sanatçı aynı zamanda siyasetle uğraşmak istememelidir. Bu devlet için yıkıcı olur. 

Doğruluk herkesin yaradılışına uygun bir tek işi yapmasıdır.214 

Toplumun bu şekilde sınıflara ayrılması ve herkesin kendine ait olan işi 

yapması, adaletin ta kendisidir. Çünkü adalet ancak böyle sağlanabilir. Herkes anladığı 

işi yapmalı, başka işe karışmamalıdır. Sınıfların birbirine karışması demek görevlerin 

de birbirine karışmasıdır. Bu ise devlete karşı işlenmiş en büyük suç demektir.215 

Sınıfların birbirinden ayrılma işi insanın ruh özellikleri ile ilgilidir. Platon’a göre ruh 

arzu, iştah gibi cinsel veya hayvani, heyecan ve öfke gibi cesur veya kızan ve akıl 

                                                 
210 Platon, A.e., 293 a. 
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212 Platon, A.e., 369 a-c. 
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214 Platon, A.e., 433 a. 
215 Platon, A.e., 434 d- 436 b. 
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yetisi olmak üzere üç bölüme ayrılır. İşte bu kısımların baskınlık derecesine göre 

insanları sınıflara ayırmak mümkündür. En üstte akıl kısmına giren, koruyucuların 

içinden felsefe eğitimi almış kişiler, yönetici olmalıdır. 

Devlet sanat, şiir, tiyatro gibi etkinliklerde de kendi ağırlığını hissettirmelidir. 

Özellikle Homeros ve Hesiodos’un işlediği temalar gençler için sakıncalıdır. Şiirde 

sanatta çok dikkatli olunmalı ve seçici davranılmalıdır. Sanatın, taklidin taklidi olması 

bakımından gerçeğe uzak olduğu unutulmamalıdır. Müzik ve jimnastik ikisi bir arada 

olmalıdır. Müzik ruhu geliştirir.216 

Platon için devletin askeri ve savaşçısı da toplumda çok önemli bir yere 

sahiptir. Onların da müzik ve jimnastikle uğraşması zihinlerini geliştirir ve bilgilerini 

arttırır. Kafalarının sağlam düşünebilmesi için beden durumlarının sağlıklı olması 

gerekir. Devletin bekçisi, koruyucusu bilge, yiğit, ölçülü ve doğru olmalıdır. Savaşçı 

yiğit olmalı, ölümden korkmamalıdır. Yiğitlik ve bilgelik bir kısım insanda bulunsa da 

ölçülülüğün herkeste bulunması ahenk ve uyum açısından önemlidir. 

Platon’a göre kadının toplumda yeri çocuk doğurmak ve çocuk bakmaktır. Bu 

görev devletin devamlılığı için çok kutsaldır. Ancak devlet çocuk doğurma konusunda 

titiz davranmalı, çocukların sayısı ne az ne çok olmalıdır. Çocukların küçük yaşta 

eğitilmeleri çok önemlidir. Köle olmayan kadınlar da erkeğin yaptığı işi yapabilir. 

Eğitim alıp devlet bekçisi olabilir veya yönetimde yer alabilir. Kadınlar da erkekler 

gibi jimnastik yapıp savaşta yer alabilir. Buna rağmen Platon yine de doğuştan gelen 

farklılıklar nedeni ile kadının hiçbir işte erkek kadar olamayacağını sözlerine ekler. 

Diğer taraftan kadınların yönetime ve savaşa katılmamaları demek gücün yarıya 

inmesi demektir. 217  Erkeğin görevi ise tohum salmaktır. Sürünün cinsinin 

bozulmaması için en iyi çocuklar büyütülmelidir. Bu yüzden kimin kiminle evleneceği 

önemlidir.  

Platon yöneticinin mülkiyet edinme hakkına karşı çıkar. Bu, mal mülk edinip 

güç kazanan insanın kendini değiştirme ihtimali göz önünde bulundurarak, tamamen 
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devleti korumakla ilgili alınan bir önlemdir. Bu açıdan devletin başındaki en yetkili 

kişinin de mülkiyet hakkı olmamalıdır. İleride Aristoteles, bu konuya daha ılımlı 

bakacak ailenin veya bir kimsenin bir yere kadar mülkiyet hakkının olmasını, kendini 

güvende hissetme adına daha iyi olduğunu savunacaktır.  

Platon devleti koruma adına biraz daha ileri gidip, aile diye bir kurumu veya 

anne babaya ait bir çocuğu da kabul etmeyecektir. Çocuklar ebeveynlerin değil 

tamamen devletindir. Hukuksal anlamda bir evlilik bu şartlarda olamaz. Çünkü doğan 

çocuklar koruyucu anne ve babaların ortak çocukları olacaktır. Yani hiçbir baba 

oğlunu, oğul babasını bilmeyecektir.218 Bu kadın ve çocuk ortaklığı ile birlikte devlet 

ve birey arasına hiçbir şey giremeyecektir.  

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar çoğumuza akıl dışı veya mantıksız 

görünse de Platon’un bütün bunları sadece devletin bütünlüğünü korumak, bizim 

eşitsizlik gibi gördüğümüz şeyin tersine, eşitliğin bir ilkesi olarak yaptığını bilmemiz 

gerekir. Bir koruyucunun başka birinden hariç bir mülkiyeti olmadığı gibi çocuğunun 

da eğitim vs. gibi ayrıcalıkları olmayacaktır. Bu aynı zamanda hem kıskançlığı ortadan 

kaldıracak hem de bir uyum meydana getirecektir. Platon’un yapmaya çalıştığı şey 

ayrıcalıkların sadece doğuştan gelen ayrıcalıklar olmasıdır. Bu ayrıcalıklar kişinin 

erdemli olması, akıl sahibi ve ölçülü olması, doğruyu görmesi gibi kabiliyetleridir.  

Platon’un, askerlerin dışında diğer çalışan sınıfların teşebbüslerine izin 

verildiği gibi üretim araçlarının, atölyelerin ya da toprağın devleştirilmesi gibi bir 

düşüncesi yoktur.219 Zira bu çalışan sınıfın, ekonomik güç elde edip siyasi yönetimden 

pay istemesi de toplumu felakete götürecektir. Çünkü siyaset herkesin yapabileceği iş 

değildir.  Askerlerin mal mülk sahibi olmaması, altın ya da gümüş hatta bunlardan 

yapılmış eşyaya dahi el sürmemesi gerekir. Aynı zamanda yöneticinin de zengin 

olması, siyasi gücü sayesinde para kazanması, gerçek görevini yerine getirmesine 

engel olacağından sakıncalıdır. Platon ekonomik güçle siyasi bir çıkar elde etmenin 

çok yanlış ve zararlı bir iş olduğunu söylemek de ısrar etmektedir. Platon için toplumda 
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yönetilen kesim para kazanan ve vergi verenlerdir. Yöneten koruyucu veya bekçiler 

ise para kazanmayan, görevleri toplumun barış ve huzurunu sağlayan kesimdir. 

 Devlet kitabından faydalandığımız bu bilgiler daha çok doğruluk, ölçülülük, 

eğitim, din, sanat, ahlâk gibi konuları içerir. Hukuk, yasal hukuki meseleler ise daha 

az yer almaktadır. Bu kitapta devletin ve toplumun nasıl olması gerektiğini ayrıntılı 

bir şekilde anlatan Platon’un cümlelerinde özgür ifadelere rastlanıldığını söyleyenler 

gibi bu devleti despot ya da otoriter ahlâk temeline oturtmuş eşitlik taraftarı olmayan 

bir yapı olarak görenler de vardır.220  

 Platon’a göre ilkel toplumlar devlet olmadan önce var olan toplumlardır. Bu 

toplumlar son derece saf, çıkar ilişkilerinin oluşmadığı doğal toplumlardır. Bu 

toplumları yeni doğan bir bebeğe benzetebiliriz. Bu toplumlarda henüz yasalar 

oluşmamıştır. Çünkü böyle bir ihtiyaca gerek yoktur. Bunlar asıl, bozulmamış ve 

gürbüz toplumlardır. 221  İlkel toplumları, herkesin herkesle barış ve huzur içinde 

yaşadığı toplumlar olarak tasvir etmek daha doğru olur.  Medeni toplumların oluşması 

ile insanın hep isteme ve tatmin olmama güdüsü222  toplumun iyice genişlemesine 

sınırların artmasına, mesleklerin dallanıp budaklanmasına, çekişmelere ve sonunda 

kavga ve savaşa sebep olmuştur.223 

Platon’un ideal devlet olarak tanımladığı toplumun başında ise bir filozof 

olmalıdır. Öncelikle bu filozofun doğuştan gelen akıl ve ahlâki yeteneklerinin olması 

gerekir. Belleğinin iyi, kavrayış gücü ve öğrenme kabiliyetinin son derece yüksek 

olması ve özellikle dünyevi halleri küçümseyici karakterde olmalıdır.224 Orta eğitim 

kısmında beden ve müzik eğitimi önem taşır. Beden eğitimi sağlıklı ve güçlü bir 

vücuda, müzik ise dingin ahlâki gelişmiş bir ruha sahip olmaya yardımcı olacaktır. 

Yani filozof kişinin zayıf bir tarafı olmamalıdır. Her yönü ile güçlü olan bu kişi, iyiyi 

seçmesi halinde her şeyin en iyisine, aksi halde en kötüsüne ulaşır. Bu kişi 

                                                 
220 K.R. Popper, Açık Toplum ve Düşmanları, Çev. Mete Tuncay, C: I, 2. bsk., Ankara, Türk Siyasi 

İlimler Derneği, 1967, s. 128. 
221 Platon, Devlet, 372. 
222 Platon, A.e., 373 a. 
223 Platon, A.e., 373 d. 
224 Platon, A.e., 484 a, 490 d. 
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yükseköğretimde ise artık felsefi bilimlerle uğraşabilecek yetkinliğe gelmiştir. Bunlar 

arasında matematik, astronomi, geometri gibi hakikati görmesini sağlayacak uzun bir 

eğitimden geçmesi gerekecektir. Bu eğitimler otuz yaşlarında başlayıp elli yaşına 

kadar süren uzun eğitimlerdir.225 Yine kadının bu eğitimleri alıp, filozof olma şansı 

vardır.226 

Yükseköğretimde filozof kişiye yol gösterecek olan yöntem diyalektiktir. 

Diyalektik hakikate ulaşmak için takip edilecek yegâne yoldur. Bu yolda filozof, doksa 

ve episteme ayrımı yapar. Gerçek güzelin ve gerçek iyinin bilgisine ancak bu şekilde 

ulaşılabilir. Dünyada gördüğümüz tek tek güzeller bizi eros dediğimiz felsefi dürtüye 

ulaştırır. Güzel ile kurduğumuz tüm ilişkiler bizi maddi dünyadan ölümsüz dünyaya 

ulaştıran şeylerdir. Kavramlara ulaşmamızı sağlayan ise matematik bilimidir. 

Kavramlar erosa gidilecek yolun kaldırım taşları gibidir. Diyalektik yöntem 

sonucunda gerçek bilimin konusu olan ideaların bilgisine ve İyinin bilgisine ulaşılmış 

olur. Böylece bu bilgiye ulaşan filozof kral, tanrıların, ideaların bilgisine sahip olduğu 

gibi bir bilgiye sahip olduğu için ideal devletin de yönetimini almaya hak kazanmış 

olur. 

Gerçekte bu şekilde bir ideal devletin kurulabileceğine Platon da ihtimal 

vermemektedir. Aslında bu devlet ulaşılması gereken bir standart, bir ölçüttür. Fakat 

geçmişte, şimdi veya gelecek zamanda dünyanın herhangi bir yerinde hayat devam 

ettikçe bir kez olsun felsefe tanrısının orada hüküm sürmesi imkânsız değildir.227 Öyle 

görünüyor ki Platon, ideal devletin gerçekleşme ihtimalini ne kadar zayıf görse de 

gerçekleşmesini çok istemektedir. 

Platon’un siyasetle ilgili düşüncelerini öğrenebileceğimiz ikinci eseri Devlet 

Adamı’dır. Nitekim burada da Platon devlet ve toplumu ilgilendiren önemli şeylerden 

bahseder. Burada yasa koyucu ve yasa arasındaki ilişki, bir devlet adamının hangi 

özellikleri taşıması gerektiği gibi konular tartışılır. Yasa koyucu veya kralın sahip 

                                                 
225 Platon, Devlet, 537 b- 540 a. 
226 Platon, A.e., 540 c. 
227 Platon, A.e., 499 e- d. 



61 

 

olması gereken özellik pratikten çok teoriktir.228 Bu teorik bilginin sahip olunması 

kadar yönetilmesi de önemlidir. Kral her zaman her yerde aynı doğru bilgiye ulaşır.  

Bir öyle, bir böyle farklı bilgiye ulaşıp, farklı şekillerde, işine geldiği gibi yönetmez. 

Nasıl Tanrı evreni her zaman aynı yöne hareket ettiriyorsa ve Tanrı’nın evreni bir öyle 

bir böyle hareket ettirmesi, kendiyle çelişmesi mümkün değilse 229  kral da öyle 

olmalıdır. Kral doğru ölçüt ve standardın bilgisine diyalektikle ulaşır. Diyalektik 

maddi olanla değil kavramlarla ilgilenir. Çünkü varlıkların en güzeli olan cisimsiz 

varlıkları, en iyi akıl yoluyla görebiliriz.230 

Platon’un sözlerinden yasa koyucunun, tanrısal özellikleri olduğunu ve asla 

yanılmadığını çıkarabiliriz. Verdiği kararlar yasadan bile öncedir. Çünkü o herkesin 

idrak edemediği şeyleri görür, parçaya göre değil bütüne göre kararlar alır. Bu 

bakımdan kişiye şer gibi görünen şeylerin, devlet yöneticisi açısından hayırlı olduğunu 

görmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Devletin devamı ve refahı için kötü gibi gözüken 

şeyleri yapmak mubahtır. Yöneticinin devleti temizlemesi ya da sağlığını koruması 

için istediği kişiyi öldürmesi veya sürgün etmesi gerekebilir. Devleti küçültmek adına 

kovandan arıları salması veya büyütmek adına dışarıdan vatandaş alması gerekebilir. 

Yönetici bu anlamda kanunsuz veya kanunla iş yapabilir.231  

Platon için mutlak kanun diye bir şey yoktur. Çünkü insana ait her şey 

değişkendir. Bu yüzden en güzeli güçlü kanunlar değil bilgili kraldır. 232  O halde 

yasalar gerçekten en iyi değilse biz neden bir yasaya sahip olmalıyız? Çünkü Platon’a 

göre bütün bu özelliklerin bir arada görülmesi imkânsız görünmektedir. Doğuştan bir 

üstün ruha sahip olmak mümkün değilse insanların yapacağı şey, düzeni sağlamak için 

en doğru devleti model alarak kanunlar yazmak için bir araya gelmektir.233  

Platon Devlet’te bahsettiği ideal devlet anlayışından Devlet Adamı’ında daha 

gerçekçi, uygulanabilir bir siyaset anlayışına geçer. Başka bir deyişle ütopyacı bir 
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anlayışından reel bir anlayışa yönelme vardır. Bu fikir değişikliğinin Sicilya ziyareti 

sonrası olması, sebebi açıklar niteliktedir. Platon bu ziyaret sonrası devletteki en iyiden 

vazgeçip ikinci iyiyi aramaya koyulur.234 

Platon toplumun en iyi yönetim şeklini bulmak için, onları bir bir tahlil eder. 

Theatetus’ta bilginin nasıl bir şey olduğunu tartıştıktan sonra Devlet Adamı’ında bilgi 

karşısında devlet adamının da yerini belirler. Sonrasında filozof kişisinin bunlar 

karşısındaki yerini belli edip noktayı koymak ister. Bu anlamda Onun Devlet 

Adamı’nda bahsettiği en iyi yönetim şekli anayasal monarşidir.  Yönetimin iyi olduğu, 

Platon’un istediği kıstasları taşıdığı yönetim biçimleri sırası ile Krallık, Aristokrasi, 

Oligarşi ve en son olarak Demokrasidir. Ancak en kötü yönetimlerde bu sıralama tam 

tersine döner. 

Devlet’in sekizinci kitabında, toplamda dört bozuk ve kusurlu devlet biçimi 

vardır. Bunlar sadece teorik anlamda kurgusal rejimler değil aynı zamanda hali hazırda 

ortaya çıkmış rejimlerdir. Timokrasi ve Aristokrasi rejiminin bozulmuş hali olan 

bozuk devletlerin en iyisi olarak karşımıza çıkar. İnsanın güç, öfke gibi özelliklerinin 

ağır bastığı bu rejimde müzik yerine bedenin barış yerine savaşın ön planda olduğu 

görülür. Bu rejimde devletin tek taraflı değer yargılarını yüceltmesi, dengeyi bozacak 

ve devleti mutsuz sona getirecektir. Platon bu konuda Girit ve Lakedomonia Devletini 

örnek gösterir.235 Nitekim Lakedomonia insanı şan ve şeref peşinde koşan insanlardır.  

Platon Devlet kitabında Aristokrasinin Timokrasiye nasıl geçiş yaptığını şöyle 

anlatır. Hiçbir devlet yöneticisinin baki kalmadığı bu dünyada babadan oğula geçen 

yönetim şekillerinde geometrinin, tabiat üzerindeki sırrını bilmeyen koruyucular 

vardır. Buna göre, belli zamanlarda doğması gereken çocukların kötü zamanlarda 

doğması o kişilerin de kötü tabiatta doğmasına sebep olur.236 Sonrasında baştakiler 

arasında anlaşmazlık ve uyuşmazlık baş göstermeye başlar. Koruyucu kişiler mal mülk 
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arayışı edinme işine girerler ve giderek zengin olurlar ve korudukları kişileri de 

köleleştirmeye başlarlar, kendileri de savaşçı ve bekçi olarak kalmaya devam ederler. 

Oligarşi denilen düzen ise zenginlerin yürüttüğü fakirlerin hiç yönetime 

karışmadığı bir yönetim şeklidir.237 İnsanlar bu noktada yasaları bozar ve kanunları 

eşleri ile birlikte tanımaz olurlar. Bu insanlar şeref peşinde koşma ve zenginliklerine 

zenginlik katma peşindedir. Aynı şekilde açgözlü olup, fakiri küçümserler. Yoksulun 

güçsüz olması, onun işi bilse bile yönetime geçecek fırsatı doğmamasına sebep olur. 

Zengin ve fakir arasında uçurum giderek artar ve bütünlük bozulmaya başlar. 

Bölünme, iki ayrı zıt kutup oluşturur. Böylece birbiriyle didişen bu gruplar, zamanla 

birbirini yıpratır ve yorar. 

 Her şeyi para ile ölçen yönetimin vatandaşı da sonunda ona benzeyecektir. 

Soylu kişiler beş parasız bırakılacak diğerleri ise israf yolunu seçecek, sonunda çoğu 

kimse işsiz kalacaktır. Zengin kişiler bunların durumuna kayıtsız kalmaya devam 

edecek ve kanunlarda gerekli önlemler alınmayacaktır. Bir süre sonra yoksulların 

sayısının artması onların bir araya gelmesi ile oluşan grup, bu adaletsiz zenginliğe ve 

düzene karşı çıkacaktır. Bu azınlık, iplerin kendi ellerinde olduğunu söyleyip 

başkaldıracaktır. Bundan sonra ise, zaten zayıf karakterli olan Oligarşinin yıkılması an 

meselesidir. 

Oligarşinin yıkılmasıyla Demokrasi başa geçecektir. Demokrasinin galip 

gelmesi demek özgürlük demektir. Öyle bir düzen panayırıdır ki bu demokrasi 

meydanı, beğendiğini, kendine uyanı buradan alabilirsin. 238  Bu düzende isteyen 

istediği gibi davranabilmekte özgürdür. İster savaşa gidersin ister gitmezsin, ister 

yargıçlık eder ister komutan olursun. Mahpus yatanlara da gün doğar. Sokakta elini 

kolunu sallayıp gezerler. Demokrasi bir çeşit eşitlikten de bahseder. Baba oğluyla, köle 

yurttaşla, yurttaş yabancı ile kadın erkekle eşit sayılır.239 Böyle insanlar özgürlüğün 

anlamını da yanlış anlayıp her türlü işi kendilerine hak sayarlar. Yaptıkları ve 

                                                 
237 Platon, A.e., 550 d. 
238 Platon, a.g.e., 557 d 
239 Platon, a.g.e., 556 b. 
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yapacakları her şeyde istikrarsız olup, canları nasıl isterse öyle davranırlar. Sonunda 

bunlardan zorba devletin doğması kaçınılmazdır. 

Her aşırılığın ardından her zaman sert bir tepki gelir. 240  Halk kendisini 

koruyacak insanı seçer ve şımartmaya başlar. Böylece yeni koruyucu, zorbanın başı 

durumuna gelir. Kendisini başa geçiren insanların kanına girme yolunu seçip 

diğerlerini dışlama yoluna gider. Çünkü başa geçen kişi, halkın aklı ile değil duyguları 

ile hareket ettiğini bildiğinden bu insanların etkilenebileceği konuşmalar yapmayı da 

iyi bilir. Nitekim Platon için demokrasinin iyi bir rejim olmadığını gösteren 

sebeplerden biri budur. Halkı, yöneticiyi seçerken her şeyi tartabilen, görebilen bir 

insan topluluğu olarak görmez. 

Son olarak Demokrasiden de kötü bir rejim olan Tiranlık yani Zorbalık Devleti 

ortaya çıkar. Nasıl diğer rejimlerde aşırılık, başka bir kötü sonucu beraberinde 

getirdiyse aşırı özgürlük ve ölçüsüzlük de sınırsız köleliği beraberinde getirecektir. 

İnsanların özgürlüğü, istediğini yapmak olarak algılaması, gencin yaşlıya, öğrencinin 

öğretmene saygı duymaması gibi birçok şey, düzensizliği meydana getirir. Üstelik 

başa geçirdikleri kişiyi de her yönden güç sahibi yaparlar. Gücü elde eden yönetici bu 

gücü dilediği gibi kullanır. Kendi rakiplerini ortadan kaldırır ve her türlü kanunsuzluğu 

yapar.241 

Platon yukarıda saydığımız bu olumsuzlukların hepsini yaşamış biri olarak 

nihayetinde inandığı şey, insanın her şeyin ölçüsü olmadığı Tanrı’nın ise her türlü 

yasanın ve yaşayış biçimlerinin belirleyicisi olduğudur. O halde insan bunu tek başına 

göremiyorsa Tanrı’yı taklit etme işi devlete verilmelidir. Ancak Yasalar’da artık bilge 

kral ve ideal devletten vazgeçtiği için hükümdarı yasaların üzerine koymaktan 

vazgeçip, yasaları hükümdarın üstüne koyar. Yapılan yasa ile herkesin özgürlük ve 

hakları tanımlanmış olacak ne demokraside olduğu gibi fazla gevşek ne de monarşi 

veya tiranlık gibi çok sert olacaktır.  

                                                 
240 Platon, a.g.e., 564 a. 
241 Platon, a.g.e., 562 b. 
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Platon’un Mektuplar’da bahsettiği İtalya seferlerini ve bunun başarısız 

sonuçlar getirdiğini söylemiştik. Platon, tiranın gücü ile filozofun bilgisini birleştirip 

mutlu bir devlet kurmak istemiştir. Bundan Yasalar’da da açık bir şekilde bahseder.242 

Yine bu eserinde, sosyal ilişkilerde biraz daha yumuşak kararlar aldığı, kadın ve mal 

ortaklığı fikrinden vazgeçtiği, mülkün devletin elinde olması koşuluyla, toprağı 

kullanma hakkının, eşit bir şekilde yurttaşa verilmesini dile getirir. Yasalar’da daha 

somut daha ayağı yere basar kurallar ve sosyal düzenlemeler önerir. 

Yasalar’da eğitim, yine ciddiye alınması gereken bir iş olarak karşımıza çıkar. 

Ancak yönetici eğitimi, çocuk eğitimi veya sanatçının meydana getirdiği eserler 

konusunda verilmesi gereken eğitimler, Devlet’te olduğundan daha ılımlı ve yapıcı 

karakterdedir. Çocukların eğitiminin, oyunlarla öğretilmesi önemli bir fikir olarak 

karşımıza çıkar. 243  Yine sanatçıdan ahlâki değerleri ön plana çıkaran eserler 

üretmesinin istenmesi, zorlama yolundan ziyade ikna yoluyla yapılması daha iyi 

olacaktır.244 Bütün bu fikir değişikliğinin sebebi ise başlangıçta temiz ve iyi olan 

insanın, medeniyetle birlikte doğal durumundan çıkıp, bozulduğunu düşünmesi ile 

alâkalıdır. 

  

 

                                                 
242 Platon, Yasalar, 709 d- 10- 710 b 9. 
243 Platon, a.g.e., 643 d-c. 
244 Platon, a.g.e., 660 a. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

PLATON’UN İSLÂM DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ 

 

         2.1.  İslâm Felsefesinin Doğuşu ve Kaynakları 

 

İslâm felsefesi, genel anlamıyla İslâm kültür ve medeniyetleri içerisinde 

geliştirilmiş felsefenin adıdır. İslâm’ın felsefeleşmesinde rol oynayan, Grekçeden ve 

Süryaniceden Arapçaya yapılan çeviri hareketinin kaynağı Helenleşmiş Yunan 

felsefesidir. İskender’in fethi ile farklı bir hal alan Yunan düşünce ve kültüründe hâkim 

olan üç büyük ekol Stoa, Epikürcüler ve Septiklerdir. Bu üç ekol, ahlâkı, akılla 

açıklayıp temellendirmeye çalışmışlardır. Bu dönemde Platon ve Aristoteles gibi 

büyük sistem filozoflarını görmek mümkün değildir. 1  Ancak bu büyük filozoflar 

üzerinden yapılan şerhler vardır.  

MS 3. yüzyılda bir kırılma noktası yaşayan felsefe, Yeni Platonculuk denen bir 

akımın kurucusu olan Plotinus ile Aristoteles ve Platon birlikte anılmaya ve 

harmanlanmaya başlanmıştır. Öğrencisi Porfiryus da Platon ve Aristoteles felsefesinin 

özünde aynı olduğu görüşünü hocasıyla birlikte paylaşır. Bu akım kadar güçlü olmasa 

da o dönemde etkisi olan güçlü bir akım da Gnostik ve onunla birlikte anılan 

Maniciliktir. Ana doktrini düalizm olan akımın, İslâmiyet’ten önce İran’da geniş halk 

kitlesini etkilediği gibi bu akım Hristiyanlığın da temel tehdit unsuru olmuştur. 2 

Abbasilerin de zındık diye isimlendirdiği bu grubun üyeleri ile başta Mû’tezîle, 

sonrasında ise Eşârîler mücadele etmiştir. 

Diğer taraftan, İslâmiyet’ten önce, İslâmiyet’in müjdelendiği topraklar da dâhil 

olmak üzere pagan kültürünün hâkim olduğu, felsefecilerin de herhangi bir dine 

mensup olmadığı görülür. Ancak sonradan Roma’nın hâkimiyeti ile birlikte Roma’nın 

                                                 
1 Hilmi Ziya Ülken, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru İslâm Felsefesi Kaynakları ve 

Etkileri, İstanbul, Doğubatı Yayınları, 2015, s. 24. 
2 Ülken, A.e., s. 27. 



67 

 

Hristiyanlığı resmi dil olarak kabul etmesi ile kendi doktrinlerine zarar veren her 

görüşün karşısında durmak ve onların var olmalarını engel olmak ilkeleri olmuştur. Bu 

sebeple putperest filozofların özellikle MS 529 tarihinden sonra felsefe okutmaları 

yasaklanmış ve bu okulların kapatılması sağlanmıştır. Kapatılan felsefe okullarından 

kalan birkaç filozofun da İran’ın Cündişâpûr şehrine gittiği söylenir. Geriye ise 

Hristiyanlıktan bağımsız özgür bir felsefe yapmanın imkânı kalmadığı gibi felsefenin 

sadece Hristiyan doktrinini desteklemek ve savunmak için yapılan sözde bir felsefe 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Batı’da resim böyle iken Doğu’da kelâmi tartışmaların hicri II. yüzyıldan sonra 

başlayıp hız kazandığı görülür. Ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik olarak İslâm 

ilkelerinin akli temellendirilme süreci, peygamberimizin vefatı ile başa gelen ilk 

halifelik döneminde Şam, Antakya, Halep sonra İskenderiye, Mısır, Harran, Urfa ve 

Cündişâpûr’un da fetihleriyle farklı bir sürece girmiştir. Böylelikle, daha Emeviler 

zamanında farklı kültür, dil ve dinlerle karşılaşan Müslümanların kendi dinlerini de 

diğer dinlere ve milletlere karşı savunma ihtiyacı doğmuştur.  

Özellikle İran’ın Cündişâpûr şehrinde oluşan Sasanî, Helenistik ve Hint kültürü 

ile birlikte karma bir yapı oluşturması, büyüyen İslâm dünyası içinde yeni ihtiyaçların 

ve isteklerin kaçınılmaz olmasını sağlamıştır. Bu ihtiyaçlar Emevi devleti zamanında 

teorik olmaktan ziyade pratik ihtiyaca cevap verecek ilimlerdir. En çok ilgi duydukları 

müsbet ilimlerin başında ise tıp ilmi yer almaktadır.3 

Bununla birlikte farklı siyasi politika yapısı, farklı yönetim ve idarecilik 

anlayışı ile Abbasi Devletini, İslâm düşünce hareketinin ivme ve hız kazandığını 

dönem olarak zikredebiliriz. Bu dönemde Hristiyan inancı başta olmak üzere çeşitli 

inançlara karşı İslâm dinini savunma ihtiyacının artması ile birlikte bazı mantık 

eserlerinin Arapçaya çevrilmesi, felsefe ve mantığa karşı olan ilgiyi arttırmış, 

felsefenin İslâm dünyasına girmesine sebep olmuştur.4 Arap ırkını her türlü ırktan 

üstün tutan, ırkçı bir politika izleyen Emevilerden ayrı olarak Abbasi Devletinin, 

                                                 
3 Mehmet Bayraktar, İslâm Felsefesine Giriş, 2. bsk., Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016, 

s. 49. 
4 Bayraktar, A.e., s. 50. 
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yönetim ve idari kadrosunun yabancı uyruklu kişiler olmasında bir sakınca görmemesi, 

tercüme ve düşünce hareketine ortam sağlayan diğer önemli sebeplerdendir. Halife 

Mansur ve sonrasında Halife Me’mun’un, Beytü’l Hikme’yi kurması ve devletin 

felsefi düşünceye destek olması ile felsefe ve mantık alanında yapılan tercüme hareketi 

zirveye ulaşmıştır. 

  İslâm felsefesinin ilk kaynakları hususunda Kur’an, hadis gibi iç kaynakları ve 

İran, Hint gibi daha sayamadığımız dış kaynakları bir tarafa bırakırsak dışarıdan gelen 

felsefi kaynakların en önemlisini Helenistik felsefe olarak zikredebiliriz. Nitekim 

bizim de burada asıl gayemiz İslâm dininin veya herhangi bir dış kaynağın İslâm 

coğrafyasındaki felsefeye olan kaynaklığından ziyade Helenleşmiş Yunan felsefesinin 

İslâm felsefesine yapmış olduğu etkilerdir. 

 Helenistik felsefe, Makedonyalı Kral İskender’in (MÖ 356-323) Mısır, İran, 

Orta Doğu ve Pencap’a kadar uzanan Orta Asya’yı fethetmesiyle, buradaki kültürlerle 

Yunan kültürünün karışmasıyla oluşan yeni bir kültürün felsefesidir. Ancak bu 

felsefenin Kral İskender’in ölümünden sonra sınırları Suriye, Mısır, Anadolu, Kuzey 

Afrika’yı içine alacak şekilde daraldığı görülmektedir.  

 Aristoteles ile birlikte anılan Klasik Yunan Düşüncesi, MÖ 146’da hâkimiyeti 

ele geçiren Roma İmparatorluğu ile birlikte artık başka bir hal almaya başlamıştır. 

Yani İskender ile başlayan esas Helenistik felsefenin, Roma İmparatorluğunun 

hâkimiyeti ile son bulduğunu söyleyebiliriz. Ancak bundan sonra Helenistik felsefe, 

Roma ve Bizans döneminde Orta Çağ Skolastik Felsefesi’nin doğuşuna kadar Yahudi 

ve Latin Patristik felsefesi ile birlikte varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 

Helenistik felsefe, MÖ 331 yılında kurulan İskenderiye, Roma, Suriye, 

İstanbul, Antakya, Nusaybin, Urfa, Cündişâpûr, Harran gibi merkezlerde temsil 

edilmeye başlandı. Hatta bu merkezlerden özellikle İskenderiye kısa zamanda hızla 

gelişerek Atina’yı geride bırakmıştır. 5 Yine bu merkezlerde Aristotelesçilik, 

Platonculuk, Şüphecilik, Stoacılık, Epikürcülük, Yeni Pisagorculuk ve Yeni 

                                                 
5 Bayraktar, a.g.e., s. 52. 
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Platonculuk gibi pagan bir felsefe yapıldığı gibi, Patristik Yunan, Hristiyan felsefesi 

ve Patristik Yahudi Felsefesi gibi dini karakterli felsefelere de rastlamak mümkündür. 

 İslâm dünyasının fetihlerle genişleyen sınırlarına dâhil olan bu topraklarla 

birlikte oluşan kültür ve medrese merkezleri, felsefenin İslâm dünyasına intikali ve 

etkileşimi açısından önemlidir. Helenistik dönemin en önemli merkezi olması 

açısından İskenderiye Medresesi İslâm dünyası için ayrıcalıklı yerdedir. Bu merkez 

yukarıda saydığımız akımların yanı sıra en çok Platoncuların uğrak yeri olmuştur. Yine 

Platonculukla Yahudiliği temellendirme çabası olan Philon (MÖ 25-MS 50), 

Platonculuk ile Hristiyanlığı harmanlayarak doktrinler oluşturmaya çalışmıştır.  

 İslâm coğrafyası İskenderiye ile tanıştığında özellikle tıp ve felsefe alanında 

çalışmaların biriktiği görülür. İskenderiye’deki bu birikimin ilk başlarda pratik 

ilminden faydalanmak isteyen İslâm dünyası tıbba büyük ilgi duyup bu ilmi miras 

almışlardır. Sonrasında felsefi birikime de kayıtsız kalmamışlardır. Ancak 

İskenderiye’nin birçok kaynağı olduğu ve birikiminin çok eskiye dayandığını 

hatırlatmakla birlikte aynı zamanda Antik Yunan’a kaynaklık ettiğini de unutmamak 

gerekir. Nitekim İbn Ebi Usaybi’a Platon’un Akademia’sından bahsederken burası için 

beytül hikme terimini kullanır. 6  Platon Sicilya gezisine gittiğinde Aristoteles’i 

Akademia’nın başında bırakır. Platon döndükten sonra ise Aristoteles buradan ayrılır 

ve Likon’ u (lise) kurar.  Yani İskender Asya’yı fethederken Aristoteles’te Likon’u 

kurmuştur.7  

İslâm dünyasının etkilendiği en önemli akım olan Yeni Platoncu akımın 

kuruculuğuna önderlik eden Ammonius Saccas, Platon’un fikirlerini yorumlamaya 

çalışmıştır. Kendisinden sonra gelen öğrencisi Plotinus ise (204-270) bu akımı 

sistematik hale getirerek Yeni Platonculuğun kurucusu sayılmıştır. Plotinus’un 

öğrencisi Porfiryus Aristoteles felsefesi ile Platon felsefesini uzlaştırmaya çalışarak 

Yeni Platonculuğun iki kola ayrılmasına sebep olmuştur. Porfiryus kanadındaki kısmı 

pagan ve politeist bir yapı sergilerken, ikinci kolu Hristiyanlığı Yeni Platonculuk ve 

                                                 
6  Müstakim Arıcı, “Entelektüel İlgilerin Kesişim Noktasında Felsefe ve Felsefe Eğitimi”, İslâm 

Felsefesi: Tarih ve Problemler, Ed. M. Cüneyt Kaya, Ankara, İsam Yayınları, 2018, s. 725-767.  
7 Anthony Kenny, Antik Felsefe, Çev. Serdar Uslu, C: I, İstanbul, Küre Yayınları, 2017, s. 97. 
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Aristoteles ile uzlaştırmaya çalışan bir grup olarak Hristiyan Yeni Platonculuk ismiyle 

dini ve teistik bir yapı oluşturmuştur. Müslümanların İskenderiye’yi fethettiği 

dönemde, burada hâkim olan bu felsefe ile Kıptî ve Süryâni öğrencileri 

okutulmaktadır. 

Öte taraftan Platon ve Aristoteles felsefelerinin uzlaştırma çabaları hiç de 

yersiz değildir. Öyle ki Akademia’nın ve dolayısıyla Platon’un en gözde 

öğrencilerinden biri Aristoteles’tir. Hatta Aristoteles kendini Platon’dan sonra buranın 

yöneticisi olarak görmektedir. Ancak bu isteği gerçekleşmez. İslâm dünyasına geçen 

mirasta Aristoteles ne kadar rağbet gördüyse, eserlerinde Platon’un izlerini taşıması 

da o kadar normaldir. Aristoteles Akademia’nın en gözde öğrencilerindendir. Erken 

dönem eserlerinde belirgin şekilde Platoncu etkiler görülür. Örneğin Nikomakhos’a 

Etik’da işlediği ruh Phaiodon’daki ruh anlayışına yakındır. Başka bir Platoncu eseri 

ise Protreptikos ya da Felsefe Yapmaya Çağrı’dır.8 Aristoteles’in Yunan felsefesinin 

İslâm dünyasına etkisi düşünüldüğünde, bu gözden kaçırılmaması gereken bir 

ayrıntıdır. 

Uzlaştırma çabaları elbette yapılan şerhlerle devam etmektedir. Bunlardan 

diğer önemli bir isim de MÖ 200’lerde yaşamış olan, Aristotelesçiliği ile bilinen 

İskender Afrodisi’dir. Aristoteles’i Platoncu gözle yorumlamaya çalışılan bu şerhler 

akabinde yanlışlıkla Aristoteles’e ithaf edilip, Aristoteles’in eserleri arasında 

gösterilmektedir. Bunlardan biri Plotinus’un Enneadlar isimli eserinin IV.-VI. 

bölümlerinde uyarlanan, Aristoteles’in Teolojisi (Esûlûcyâ) ile Yeni Platoncu 

Proclus’un (ö. 485) Teolojinin Unsurları adlı kitaptan yararlanılarak oluşturulan Sırf 

İyiye Dair Açıklamasındaki Hakkındaki Kitap’tır. Lakin bu iki eserden İslâm 

dünyasının haberi olsa da Sahte Aristoteles’e ait bu eserlerin diğerlerine nazaran etkisi 

daha az görülecektir.9 

İslâm düşüncesine kaynaklık etmesi bakımından tercümelerin rolü büyüktür. 

Yapılan ilk tercümelerin genel özellikleri, eserlerin direkt olarak Yunancadan 

                                                 
8 Kenny, a.g.e., 2017, s. 90. 
9 D’ Ancona, Arapçadan Yunancaya İntikal Eden Miras, (Akt. M. Cüneyt Kaya, İslâm Felsefesi 

Tarih ve Problemler, Ed. M. Cüneyt Kaya, Ankara, İsam Yayınları, 2018, s. 18). 
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tanınmamalarıdır. Bu eserler daha çok Farsça ve Süryaniceye yapılan çevrilerle 

tanınmıştır. Ayrıca bu dönemde, Aristoteles mantığı ve Platon’un bazı eserleri, 

dönemin filozoflarının fikirlerinden uzaktır. Örneğin Müslümanlar, Platon’un âlemi 

Allah’ın sonradan yarattığı fikrini benimsediğini ve böyle söylediğini düşünüyorlardı. 

Fârâbî’nin ise Platon’la Aristoteles’in aynı fikirleri savunduğunu ve bu filozofların 

fikirlerinin çatışmadığını söylemesi de bu çevrilen eserlerin aslını yansıtmamasından 

kaynaklanmaktadır. 10  Bununla birlikte “Yeni Platonculuk” ismiyle anılan felsefi 

düşünce hareketi, Antik Yunanın iki büyük sistem kurucu filozofu, Platon ve 

Aristoteles’in fikirlerini uzlaştırma çabası üzerine inşâ edilmiştir. Bu düşünce hareketi, 

İslâm felsefesi için temel karakterdedir.11 

Tercümelerde yapılan hataların sebeplerine gelince; en önemlilerinden biri 

Hristiyanların ve özellikle de Süryanilerin kendi dinlerine aykırı buldukları kısımları 

hiç çevirmemeleri veya dine uygun hale çevirip yansıtmalarından kaynaklanıyordu. 

Hatta Platon bir Hristiyan Aziz gibi sunuluyor, Sokrates, Platon ve Aristoteles’in 

isimleri Peter, Paul, John gibi Hristiyan Azizlerin isimleriyle değiştiriliyordu. 12 

Tercümelerde yapılan hataların ikinci sebebi ise dildeki eksiklikler ve dile yeterince 

hâkim olamamaktan kaynaklanıyordu. Bu dönemin erken Süryani ve İranlı 

mütercimleri hem Yunancayı hem de Arapçayı yeterince bilmemekten kaynaklanan 

dil hataları yapıyordu. Mesela bu mütercimlerden biri İbn Ebi Useybi’anın söylediğine 

göre İbn Batrik’tir.13 Başka önemli bir sebep de anlamın karşı tarafta istenilen verimi 

hissettirememesinden dolayı mütercimlerin kelimelerin anlamlarında 

derinleşememelerinden kaynaklanan sebeplerdi. Nitekim İhvânu’s Safa bu konuda 

bahsedilen filozofların söylemek istediklerini, anlayan kişiler çevirmedikleri için, bu 

kitaplar; okuyucular manaları çözemeyecek ve müellifin maksatları anlaşılmayacak 

kadar tağyir ve tahrif edildiler14 der. 

                                                 
10 Bayraktar, a.g.e., s. 60-61. 
11 M. Cüneyt Kaya, “İslâm Felsefesinin Mahiyeti Üzerine”,  İslâm Felsefesi Tarih ve Problemler, Ed. 

M. Cüneyt Kaya, Ankara, İsam Yayıncılık, 2018, s. 18. 
12 De Boer, İslâm’da Felsefe Tarihi, Çev. Yaşar Kutluay, İstanbul, Anka Yayınları, 2001. s. 36. 
13  Bayraktar, a.g.e., s. 62. 
14 İhvanu’s Safa, Resa’il, Matbaatu’l-Adab, Kahire 1306, c. I, s. 32-33., (Akt: Mehmet Bayraktar, 

İslâm Felsefesine Giriş, 2. bsk., Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2016, s. 62). 
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İslâm düşüncesine kaynaklık etmesi bakımından kısaca Aristoteles’in 

eserlerinden bahsetmemiz gerekir. Aristoteles’in kitapları arasında özellikle metafizik 

ve fiziğin bazı kısımları Hristiyan Süryanilere ters düştüğü için Organon’un ilk üç 

kitabı ve Porfiryus’un İsagoji’sine izin verilmekteydi. Benzer sebeplerle Aristoteles 

İslâmiyet’in yayıldığı sıralarda sadece mantıkçı olarak biliniyordu.15 İslâm dininin o 

dönemde artan inançsızlığa ve diğer dinlere karşı İslâm akidesinin korunması için 

Aristoteles mantığının Arapçaya çevirileri rağbet görmüştür. Tercüme hareketinde 

büyük payı olan Süryani ve İranlı mütercimlerin katkılarını düşündüğümüzde 

Aristoteles’in Organon’un ilk üç kitabı olan Kategoriler, Hermeneutica (Yorum 

Üzerine) ve Birinci Analitikler’in Müslümanlar tarafından tanınması doğaldır. 

İslâm felsefesinin genel itibariyle Yeni-Platoncu felsefe ve onun Tanrı-âlem 

ilişkisinden ciddi anlamda etkilendiği kabul görmüş bir düşüncedir. Bu açıdan 

konumuz itibariyle Platon’un İslâm düşüncesine etkisini ortaya koymaya çalışırken 

Yeni-Platoncu felsefenin Platon’dan ne kadar etkilendiğini gösterebilmek tezimiz 

açısından önem taşımaktadır. 

Yeni-Platoncu felsefenin kendini rasyonalize etmek ve görüşlerini 

temellendirmek için Platon’un felsefesinden faydalandığı görülür. Nitekim içkin ve 

monist karakterli bir düşünceyi Platonculuğa kadar geri götürebiliyorsak,16 panteizm 

ile adı çok sık anılan Yeni-Platoncu felsefenin Platon’dan ciddi anlamda ektilendiğini 

görebiliriz. Ancak burada belirtmekte fayda gördüğümüz şey bahsedilen panteizmin 

Hegel ya da Spinoza’nın felsefi görüşü ile aynı olmadığı, Yeni-Platoncu veya Platon 

felsefelerinin panteizime ingirnenerek düşünülmemesi gerektiğidir. Öyleki önce 

Platon’un sonra Yeni-Platoncuların Tanrı ve âlem ilişkisini açıklamak için kullandığı 

güneş metaforu, panteist düşünceden farklı olarak Yeni-Platoncuların sudur teorisini 

akıllara getirir. Şöyle ki, her ikisine göre de varlık, güneşin ışıklarının kendinden 

çıktığı gibi, Tanrı’dan o şekilde çıkmıştır.  

                                                 
15 De Boer, a.g.e., s. 16. 
16 Topaloğlu, Teizm ya da Ateizm, s. 32. 
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İslâm felsefesi ile yakın ilişkili olan Yeni Platoncu felsefenin kurucularından 

Plotinus ve öğretisinin kaynaklarına baktığımızda Platon’un büyük etkisini görmek 

mümkündür. Her şeyden önce Platon’un felsefesi de mistik bir felsefedir. Bir öte 

dünya inancı, ruh öğretisi ve insanın sonunda Tanrı’ya dönüşü, iki felsefe için de temel 

özelliktir. Plotinus da Platon’un aşkın olan idealar öğretisini kabul eder. Plotinus’un 

evrenin yaradılışı konusunda da Platon’un Timaios diyaloğundan faydalandığı 

aşağıdaki pasajdan daha net anlaşılmaktadır: 

“Evren hakkında diğer bir soru evreni ortaya çıkaranın hangi örneğe 

göre hareket ettiğidir. Her zaman aynı kalana göre mi doğumu olana göre mi? 

Evreni oluşturan iyi ise ve evren güzelse değişmeyen ilk örnekten yola 

çıkılmıştır. Diğer türlü ise doğmuş olandan yola çıkılmıştır. Ancak evreni 

oluşturanın değişmeyenden yola çıktığı malumdur. Çünkü evren ortaya 

çıkanların en güzelidir en becerikli olandır. Eğer evren bu şekilde ortaya 

çıkarıldıysa değişmeyen örneğe göre yapılmış demektir. Bu durumda evren 

bir şeylerin kopyası olmak zorundadır.”17 

Yukarıda görüldüğü gibi Platon’un Tanrı ve evren ilişkisi konusundaki 

görüşünü, Plotinus da kabul etmektedir. Plotinus, Platon gibi Pythagorascı felsefeden 

etkilenerek kendine özgü düşünceleri ile birlikte felsefesini oluşturmuş ve öğretileri 

öğrencisi Porfiryus tarafından Enneadlar adlı eserde anlatılmıştır. Ayrıca bu eserin 

okunduğu zaman ne kadar Platon’un düşüncelerine benzediği gözden 

kaçmamaktadır.18
 

Plotinus özellikle Platon’un felsefesinde, temel kavram olan ideaları, ruhun 

ölümsüzlüğünü, pay alma öğretisini, hatırlama öğretisini benimsemiş 19  ve ayrıca 

Platon için bilgiden ve varlıktan da üstün olan İyi ideasını tanrısallaştırmıştır. 

Platon’da İyi ideası seziş yoluyla kişi tarafından bir tür aydınlanma yaşayarak 

öğrenilen bir şeydir. Bu idea sayesinde gerçek olanın, değişmeyenin bilgisine 

ulaşabiliriz. Plotinus için sezgi önemli bir biliş yoludur. Asıl olan maddi dünyadan 

farklı olan, değişmeyendir ve dolayısıyla Tanrı’dır.20 

                                                 
17 Platon, Timaios, s. 38. 
18 Plotinus, Dokuzluklar, 1. Çev. Z. Özcan, İstanbul, Alfa Aktüel, 2006, s. 163- 166. 
19 Plotinus, Enneadlar, Çev. Haluk Özden, İstanbul, Ruh ve Madde Yayınları, 2008, s. 11 vd. 
20 Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, İstanbul, Say Yayınları, 2018, s. 162. 
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Platon ve Plotinus için en yüksek iyi temel bir kavramdır. Zaten Tanrı iyi 

olduğu için her şeyin kendisine benzemesini istedi ve mümkün olduğunca kendine 

benzeyen âlemi yarattı. Ayrıca Plotinus’un evrenin Bir’den zorunlulukla çıkması, 

Platon’un Timaios diyaloğunda anlatılanlar ile benzerlikler gösterir. Platon evrenin 

oluşumunu, ahlâki bir ilkeye dayandırarak açıklar. 

Plotinus’un Bir’den çıkan Nous’u, Platon’da idealara karşılık gelir. Nous ile 

sıkı bir ilişkisi olan ruh maddi dünya ile aracı durumdadır. Platon’un ruh anlayışı gibi 

Plotinus için ruh, hareketin ve canlılığın ilkesidir. Bundan sonra ise oluş ve bozuluşa 

tâbi olan madde gelir. Bu varlık sıralaması Platon’un idealar öğretisini 

anımsatmaktadır. 
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2.1.1.   Kaynaklık Etmesi Bakımından İslâm Düşüncesinde Adı    

Geçen Platon’un Eserleri 
 

İslâm düşünce tarihinde tercüme hareketi dendiği zaman, asıl konumuz olması 

itibariyle Platon’un eserlerine ayrıca değinmek gerekir. Bu konuda Platon’un 

diyaloglarından hiçbirinin tamamıyla Arapçaya çevrildiğine dair bilgi olmamakla 

birlikte bazı bölümler literal olarak çevrilmiş bir şekilde günümüze gelmiştir. Tercüme 

edilen bu eserlerin çoğu ise Galen, Aristoteles’in Metafizik’i, doksografi ve 

gnomolojileri üzerinden bilinir.21 Bu konu hakkında Fahrettin Olguner’in, Platon’un 

düşüncelerinin İslâm dünyasındaki etkisi üzerine yapmış olduğu çalışmalar önem arz 

eder. Bu çalışmalara göre özellikle Platon’un, İslâm âleminde etkisi görülen Devlet, 

Kriton, Phaidon ve Kanun’lar isimli eserlerindeki sözleri ile Hristiyan mütercimler 

tarafından yapılan tercümeler arasında büyük farklar vardır.  

Bununla birlikte Platon’un eserlerinin çoğunun, İslâm dünyasında adının 

geçtiği konusundaki araştırmalar paralel sonuçlar göstermektedir. Ancak bunlardan 

bazılarının sadece adı geçmekte, bazılarının içeriği kısmen bilinmektedir. Bazı 

eserlerin ise uyuşmayan tarafları olduğu gibi henüz hiç bilinmeyenleri de vardır. Bu 

eserlere, İslâm filozofları arasında en çok atıfta bulunan kişinin ise Fârâbi olduğu 

görünmektedir. Özellikle Platon’un Sokrates’in Savunması, Kriton, Phaidros, 

Yasalar, Philebos isimli eserleri hakkında Fârâbî’nin genel anlamda isabetli bilgiler 

verdiği görülmektedir. Bunun dışında yine Platon’un Euthypron isimli eserinin 

muhtevasından bahseden tek kaynak Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi isimli eseridir.22  

Bu anlamda Fahrettin Olguner’e göre zaten pek az kısmı bozuk bir şekilde 

intikal eden Platon felsefesinin İslâm dünyasına etkisi çok yüzeyseldir. Ona göre 

Fiziksel özelliklerinden ziyade ruhsal ve mistik boyutu ile İslâm dünyasında takvâ 

adamı ve Allah dostu olarak tanınan Platon belli ki Sokrates ile karıştırılmıştır. Lakin 

                                                 
21  Dimitri Gutas, “Arapça’ya Tercüme Edilen Yunanca Eserler”, Çev. İbrahim Halil Üçer, İslâm 

Felsefesi Tarih ve Problemler, Ed. M. Cüneyt Kaya, Ankara, İsam Yayınları, 2018, s. 792. 
22 Hümeyra Özturan, “ Sistematik Felsefe-I (Platon)”, Felsefe Tarihi, Ed. Celal Türer, Ankara, Bilay 

Yayınları, 2019, s. 135-139. 
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ne Platon eserlerinde ne de Batı kaynaklarında böyle bir anlatım söz konusu değildir.23 

Ayrıca İslâm kaynaklarında Platon ile ilgili elli dört tane eserden bahsedilmektedir. 

Yani bu, bugün bizim bildiğimiz Platon’un eserlerinin, iki katıdır. Bunlardan on 

dokuzunun sadece ismi geçmektedir. Fârâbî el-Cem 24  isimli çalışmasının Eflatun 

Felsefesi bölümünde ayrıca yirmi dört eserin kısaca içeriklerinden bahsetmektedir. 

Bunun dışında Sokrates’in Savunması, Timaios, Phaidon, Kriton ve Kanunlar’ın 

büyük bir kısmının İslâm dünyasına intikal etmiş olduğu kesindir.25 

Yine de tercüme dönemi ile ilgili aydınlatılması beklenen konuların da olduğu, 

bu kısımda yapılan çalışmaların yetersizliği nedeniyle kesine yakın yargılar dile 

getirmek pek mümkün görülmemektedir. Bu dönemle ilgili İbnü’l Kıfti, İshak b. 

Huneyn ve İbn Ebi Usaybi’a gibi bibliyografya yazarlarının da bize kazandırdıklarını 

yabana atmamak gerekir. Ayrıca İbnu’l Mukaffa’nın, Aristoteles mantığı ve Eski İran 

ile ilgili bilgileri Pehleviceden Arapçaya çevirdiği bilinmektedir. Ayrıca oğlu 

Muhammed’in de bu konuda çalışmaları olduğu söylenmektedir. 26  Burada ismini 

sayamayacağımız Muhammed gibi Müslüman mütercimler olduğu gibi Yahya 

(Yuhanna) İbn Batrik gibi yabancı mütercimler de bulunmaktadır. 

Aristoteles fiziki dünyaya, pozitif anlamda bilimsel olarak açıklık getirmeye 

çalışmıştır. Bunun karşısında Platon’un mistik, geleneksel bir düşünce yapısı ile 

özellikle bu dünyadan ayrı eskatolojik inançlara yer veren felsefesi, dinde ortak bazı 

terimlerin kullanımına olanak veriyordu. Bu sayede metafizik konularda, Platon 

Aristoteles’ten önce tercih ediliyordu. Hristiyanlar ve Yahudiler özellikle Platon’a ilgi 

duyuyor, bu dinin mensupları kendi yerel dinleriyle Platon’u uzlaştırma çabasına 

giriyorlardı. Mısırlı Plotinus’un da bu sebeplerden dolayı kurduğu felsefenin adını 

Yeni Platonculuk olarak dile getirmişlerdir. İlahi Platon olarak da zikredilen Platon’un 

İslâm dünyasında diğer filozoflardan önce dikkat çekmesi bu sebeple olmalıdır.27  

                                                 
23 Fahrettin Olguner, Batı ve İslâm kaynakları Işığında Platon, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

1989, s. 138. 
24 Fârâbî, Fârâbî’nin Üç Eseri,  Çev. Hüseyin Atay, Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

yayınları, 1974, s. 73- 89. 
25 Olguner, a.g.e., s. 371. 
26 Bayraktar, a.g.e., s. 64.   
27 Bayraktar, a.g.e., s. 64. 
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İslâm dünyasında Platon’un eserlerinden en çok dikkat çeken ve üzerine yorum 

yapılan konulardan biri siyaseti ve ahlâkı birlikte dile getirdiği eserleridir. Abbasilerin 

başa geçmesinde önemli katkıları olan İranlıların yüksek mevkilerde yer alması ile 

kendi eski köklü kültür ve geleneklerinin, siyasi ve ahlâki yapıdaki güçlü politikaları 

örnek almak isteyen Abbasilerin bu yöndeki girişimi önemlidir. 

Yunan filozofların Arapça çevirilerini ele alan modern bir kaynak henüz 

elimizde olmamakla birlikte Gutas’ın fikrine göre bu konudaki tek çalışma 

Steinschneider’in Die Arabischen Übersetzungen aus dem Griechischen’dir.28 Ancak 

gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan Platon’un intikal eden düşünce ve eserlerinin 

etkisi önemlidir. Tercüme edilen eserlerinin başında Cumhuriyet’i (Devlet), Huneynb. 

İshak Süryaniceden Kitabü’s Siyaset adıyla çevrilmiştir. Timaios yine İslâm 

dünyasında en çok ilgi duyulan eser olmuştur. Bu eser de Yahya (Yuhanna) b.el-Batrik 

tarafından Süryaniceden Arapçaya kazandırılmıştır. Ancak bu eserin Galen’in 

özetinden çevrilmiş olma ihtimali vardır.29 İlgi Duyulan diğer önemli bir eser Yasalar, 

Huneyn b. İshak tarafından Süryaniceden Kitabü’n Nevâmis adıyla çevrilmiştir. Yine 

Huneyn b. İshak’ın Süryaniceden çevirdiği Sofist kitabı bilinen çeviriler arasındadır. 

Çevrilmediği halde gerek Aristoteles tarafından gerekse sonraki filozoflar ve 

felsefe tarihçileri tarafından aktarılan eserleri arasında az çok bilinen eseri Menon 

Arapçaya hiç çevrilmemiştir. Platon’un bu diyaloğu Aristoteles’in Analitikler’i 

vasıtasıyla bilinmektedir. Phaidon ve Diyaloglar’ın Arapçaya nakledildiğini söyleyen 

kaynaklar vardır.30 Bu konu hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Walzer de 

Diyaloglar’ın İslâm dünyasında pek bilinmediği fikrini paylaşmaktadır.31 Galen’in 

bazı Diyaloglar için yaptığı kısaltmaların Arapçaya çevrildiği biliniyor. Platon’un 

Phaidon’daki fikirleri de yine az çok bilinen diyalogları arasındadır.32 

                                                 
28 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, 5. bs., İstanbul, Kitap Yayınevi, 2011, s. 188. 
29 De Boer’in The History of Philosophy in İslâm adlı eserini tercüme eden Yaşar Kutluay, kitabın 

aslında öyle demediği halde Batrik’in Timaios’u olduğu gibi tercüme etmiştir, ifadesini kullanmıştır. 

Bu ifade için bkz:  De Boer, İslâm’da Felsefe Tarihi, Çev. Y. Kutluay, İstanbul,  Anka Yayınları, 2001, 

s. 38. 
30 Y. Kumeyr, İslâm Felsefesinin Kaynakları, Çev. F. Olguner, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1976, s. 

173. 
31 R Walzer, Greek into Arabic:  essays on Islamic philosophy, Oxford, Bruno Cassirer, 1962, s. 177. 
32 Bayraktar, a.g.e., s. 74. 
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Bütün bunlarla birlikte Platon, İslâm’da felsefenin doğuşuna kaynaklık eden 

önemli bir Antik Yunan filozofudur. Aristoteles metafiziğinin aksine, kurmuş olduğu 

metafizik yapı ile Aristoteles’ten önce tanınmıştır ve İslâm kültüründe kendisine olan 

hoşgörüden kaynaklanmış olmalı ki “Eflatun-i İlahi” ismiyle anılmıştır.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Bayraktar, a.g.e., s. 74. 



79 

 

          2.2.   Meşşâî Ekolu 

 

 Yaklaşık MS VIII. yüzyıldan X. yüzyıla kadar yoğunlaşarak ilerleyen felsefi 

düşünce hareketi içerisinde gelişip büyüyen Meşşâî felsefesine giriş yapmadan önce 

ekol kavramını açıklamakta fayda vardır. Nitekim bu gelenek içerisinde de Fârâbî’nin 

de yer aldığı Bağdat Meşşâîleri, İbn Bacce ve Rüşd’ün yer aldığı Endülüs Meşşâîleri, 

İbn Sînâcılığı temsil eden Horasan ve İran Meşşâîliği gibi farklı şekillerde 

isimlendirilen ekoller vardır. O halde bu deyimin en geniş manasıyla ekolü, aynı 

doktrini benimseyen veya en azından ortak birçok tezleri savunan filozoflar zümresi 

olarak isimlendirebiliriz.34 

Meşşâîyye kelime anlamı olarak “yürüyücülük” manasına gelir. Istılahi 

manada Aristoteles felsefesini benimseyen ve bizi ilgilendiren manası ile “İslâm 

Aristotelesciliği” demektir. Aristoteles’in öğrencilerine dersleri yürüyerek 

vermesinden dolayı, bu kelime Grekçede “yürüyenler” manasına gelen 

“Peripathetikos” dir.35 Aristoteles’in mantık alanında yaptığı çalışmaların etkisi büyük 

olsa da Meşşâîleri Aristotelesçi olarak nitelendirmek doğru olmaz. Nitekim onu takip 

ettikleri taraf oldukları gibi etmedikleri taraf da olmuştur. Metafizik, ahlâki ve siyasi 

alanda daha çok Platon ve Yeni Platoncu etkiler ağır basmaktadır. Bu anlamda Kindî, 

Fârâbî ve İbn Sînâ’yı Aristotelesçi olarak tanımlamak yanlış olur. Kendisine 

Aristoteles şerhlerinden dolayı Muallimi Sani denilen Fârâbî’nin bile Platon ve 

Aristoteles’in fikirlerini uzlaştırma çabasında olduğunu görmekteyiz.36 

 İbn Rüşd yapmış olduğu Aristoteles çevirileri ve bir Aristoteles şarihi olarak 

gerçek anlamda Aristotelesçi düşünür olma özelliğini hak eden kişi olarak bilinir. 

Kendisi bu açıdan Fârâbî ve İbn Sînâ’yı, Aristoteles, Platon ve Yeni Platoncu 

düşünceleri birbirine karıştırmakla suçlar. Buna rağmen İbn Rüşd’ün bile tam 

anlamıyla Aristoteles’in fikirlerini benimsediği söylenemez. Özellikle ahlâk ve siyaset 

konusunda Platoncu olduğu görülmektedir. 

                                                 
34 Mahmut Kaya, “ Meşşâîye”,  İslâm Ansikopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2004, s. 393-396. 
35 Bayraktar, a.g.e., 2016, s. 141. 
36 Fârâbî, “Eflatun ve Aristoteles Görüşlerinin Uzlaştırılması”, a.g.e., s. 151-180. 
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Meşşâî filozof denince bizim burada anlamamız gereken şey, en azından 

Rüşd’e kadar saf katışıksız bir Aristoteles felsefesi değil gerek Platon gerekse 

Phytagoras, Plotinus veya Stoa ile harmanlanmış ve sonunda özgün bir hâl almış 

eklektik bir felsefedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

         2.2.1.   Kindî’de Platoncu Etkiler 

 

   İlk İslâm filozofu olması açısından önemli olan ve felsefeyi sanatların en 

üstünü olarak gören Kindî, (ö.252/866), felsefeyi Platon ve Aristoteles’in Arapça 

çeviri eserleri ile ve Plotinus’un Enneadlar adlı kitabının IV-VI. Bölümü ile tanımıştır. 

Özellikle Aristoteles’in eserlerini çok iyi tanıyıp içselleştirmiştir. 

 Kindî’nin, The Fihrist’te İbn al-Nadim’in söylediğine göre Sokrates’e karşı bir 

ilgisi vardır. O, bunu Sokrates’le ilgili en az beş esere bağlamaktadır. Bunlar Kindî’nin 

Platon’un çalışmaları konusunda değerli kanıtlardır.  Bunlardan Sokrates’in ölümü ile 

ilgili olan diyalog Phaidon ile ilgili görünmektedir. Gutas ise buna ek olarak bu beş 

eserden birinin Kriton diğerinin Sokrates’in Savunması ile ilgili olduğunu öne 

sürmüştür. Bunlar belki Kindî’nin Platon hakkındaki bilgisine kanıt göstermek için 

deneme niteliğindedir. Ancak yine de bu bilgiler Platon’un Arap dünyasına intikalinde 

ve Kindî’ye olan etkisinde bizi aydınlatabilir.37 

 Kindî’nin bizzat tercüme yapmadığı ancak desteklediği tercüme hareketinde 

önemli görevler üstlendiği görülmektedir. Öyle ki tercüme hareketinde önemli iki 

gruptan biri Hristiyan Huneyn b. İshâk ve oğlu İshâk b. Huneyn, Platon ve 

Aristoteles’in eserleri yoğunlukta, pek çok eser çevirmişlerdir. Kindî etrafında 

oluşturulan diğer grup ise bu grup kadar çok sayıda tercüme yapmamışlarsa da tercüme 

çalışmalarının titiz ve bilimsel tarzda yürütülmesine önemli katkıları olmuştur. 38 

Konumuz açısından önemli olan ve yanlışlıkla Aristoteles’e ait olduğu düşünülen, 

Plotinus’a ait Enneadlar isimli eserin, IV-VI. bölümü olan Esûlûcyâ adlı eseri, Kindî 

Abdülmesih b. Nâima el-Hımsî’ye tercüme ettirip, sonra üzerinde gerekli 

düzenlemeler yaparak veliaht Ahmed’e sunmuştur.39   

 Kindî’nin felsefe anlayışında bu sebeple Aristoteles ve Plotinus gibi unsurlara 

rastlansa da Platoncu bir düşünceyi de bulmak mümkündür. Ancak bunların dışında 

                                                 
37 Peter Adamson, Al- Kindî, Oxford, Oxford University Press, 2007. XIV, s. 272. 
38 Peter Adamson, “Kindî ve Yunanca Felsefe Geleneğinin Kabulü”, İslâm Felsefesine Giriş, Ed. Peter 

Adamson, Richard C. Taylor, Çev. M. Cüneyt Kaya, İstanbul, Küre Yayınları, 2007, s. 35-37. 
39 Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, 9. bsk., İstanbul, Klasik Yayınları, 2014, 

s. 4. 
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Kindî’nin Kur’an’ın uslûp ve tarzından faydalandığı ve onunla çelişen bir ifade 

kullanmadığı görülmektedir. Ayrıca Kindî âlemde bir sebep sebepli ilişkisinin zorunlu 

olduğu ve bu olmadan bilginin imkânı olmayacağından bahsetse de Plotinus’un 

kozmik akıl veya sudur teorisini kullanmamakta ve benimsememektedir. 

 Kindî Tarifler Üzerine isimli eserinde felsefenin tanımlarını vermeye çalışır. 

Bu tanımlardan bazıları şunlarıdır. “Felsefe hikmet sevgisidir”, “felsefe gücü 

ölçüsünde Allah’ın fiillerine benzemesidir”, “felsefe insanın gücü ölçüsünde var 

olanların hakikatini bilmesidir.” 40  Bu şekliyle varlığında bilgiye konu olması 

bakımından dereceleri vardır. Kindî bilgiye ulaşmanın yolu olarak Metot Üzerine 

çalışmasında varlığın aşağı, orta ve yukarı derecelerinden bahseder. Buna göre fizik 

dünya aşağıda, matematik ortada ve metafizik en üste kavranılması en zor olandır. 

Bunun Platon’un diyalektik yöntemde olduğu gibi aynı sıraya konulması ve açıklama 

biçimi dikkat çekicidir. Matematik kavramlar metafizik ve fizik dünya arasında bir 

köprü konumundadır ve metafizik kavramları anlamak için sayılar ve matematik 

önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kîndî Platoncu bir tarzda, felsefe öğrenmeye 

matematikle başlanması gerektiğini söylemektedir. 41 

 Ancak Kindî’nin mekâna dair görüşleri Platon ile uyuşmamaktadır. Nitekim 

mekân demek cismi içinde sınırlandıran yer demektir. Platon mekânın cisim olduğunu 

söylemiştir. Bilindiği gibi Platon için cismin bir gerçekliği yoktur. Kindi’ye göre 

mekân cisim olmamasına rağmen vardır ve apaçıktır. Mekân kuşatan ile kuşatılan 

cismin son sınırlarının karşılaştırmasından ibarettir. Öyleyse cisim yer kaplayan en ve 

boy özelliği ile mekânda bir bozuluşa tabi kalsa da mekân olduğu gibi apaçık 

ortadadır.42 

 Kindî nefis ile ilgi düşüncelerine Tarifler Üzerine isimli eserinde yer vermiş ve 

birkaç tarifte bulunmuştur. Bu tanımlardan biri nefsin kendiliğinden hareket eden ve 

akli bir cevher olan, pek çok güce sahip olan şey olmasıdır. Platon için nefis veya ruh 

                                                 
40  Kindî, “İlk Felsefe Üzerine”, Felsefî Risaleler, Çev. Mahmut Kaya, 4. bsk., İstanbul, Klasik 

Yayınları, 2018, s. 26. 
41 Mahmut Kaya, Felsefî Risaleler, 4. bsk., İstanbul, Klasik Yayınları, 2018, s. 30. 
42 Kindî, “Beş terim Üzerine”, A.e., s. 287. 
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âlemde her şeye hareket veren cisimde veya cisimsiz varlığını sürdüren bir nevi 

cevherdir. Güneş ışınlarının cevheri güneşten geldiği gibi onun cevheri de Yüce 

Yaratıcı’dan gelmektedir.43 

 Kindî’nin felsefesinden taviz vermediği bir düşünce varsa bu sık sık tekrar 

ettiği Tanrı’nın yoktan yarattığı görüşüdür. Kindî, Tanrı’dan başka ezeli bir ilke kabul 

etmez ve onu İlk sebep olarak görür. Tanrı için “Bir” ve “İlk” kavramını sık sık 

kullanması ve uzunca açıklamaya çalışması Plotinus ile arasındaki benzerliğe dikkat 

çekse de bu ifadelere İslâm dünyası içerisinde rastlamak şaşırtıcı değildir. Ayrıca 

Kindî’nin Gerçek veya Mutlak Bir ile mecâzi bir arasında ayrım yapmak istemesi ve 

sayı olarak biri kabul etmeyip ikiden başlaması onu Pisagorcu bir yaklaşıma da 

yakınlaştırır.44 

 Kindî, İlk Felsefe Üzerine isimli eserinde Tanrı’dan, Gerçek Bir, bizâtihi Bir, 

yaratan ve var oluşun sebebi olarak bahseder.45 Onun Tanrı algısı, Kadir-i Mutlak’tır. 

Bu yönüyle Platon’un, Tanrı’nın her şeyden haberdar olduğu ve sürekli âleme 

müdahale ettiği görüşü, Kindî’nin Tanrı görüşü ile uyumludur. Kindî’nin, Tanrı’nın 

yaratması ile ilgili üzerinde ısrarla durduğu konulardan biri de Tanrı’nın yoktan 

yaratması ve bunu yaparken zamana ihtiyaç duymamasıdır. Nitekim bununla ilgili 

Tanrı’nın maddesiz yaratmaya tam kâdir olduğunu belirtmektedir. (hüve kâdirün 

ale‟l-ameli min lâ-tîne )46 Ancak Platon tam şekli belli olmayan belirsiz bir maddenin 

varlığını evrenden önce kabul etmektedir. Diğer taraftan, Kindî’nin Beş Terim Üzerine 

adlı çalışmasında, heyula’nın nitelik olmadığını ancak nitelikleri koruduğunu, o 

ortadan kalkacağı vakit her şeyin ortadan kalkacağını, fakat onun yok olmayacağını, 

oluş ve bozuluşa uğramayacağını belirtmesi47akıllara onun ezeli olduğu görüşünü 

getirmektedir.  

 Kindî’nin ruh hakkındaki görüşleri dikkate alındığında, o dönemde 

Aristoteles’in eseri olan De anima’yı Huneyn İbni İshâk’ın çevirdiği düşünüldüğünde 

                                                 
43 Kindî, “Nefis Üzerine”, Felsefî Risaleler, s. 243. 
44 Kindî, “İlk Felsefe Üzerine”, A.e., s. 163, 166.  
45 Kindî, “İlk Felsefe Üzerine”, A.e., s. 176. 
46 Kindî, “Aristoteles'in Kitaplarının Sayısı Üzerine”, A.e., s. 277. 
47 Kindî, “Beş Terim Üzerine”, A.e., s. 289. 



84 

 

bu eserden etkilenmiş olduğu düşünülebilir. Nefis Üzerine isimli çalışmasında De 

Anima’yı özetlediğini söylese de çalışmanın sonunu Pythagoras ve Platon’dan 

alıntılarla tamamlar. Nefis basit yetkin ve şerefli olduğu halde, bedende şehvet ve öfke 

gücü vardır. Beden bu güçlerle birlikte insanı kötülüklere götürmekte, nefis ise ona 

engel olmaya çalışmaktadır. Yine Platon’dan hareketle insandaki şehvet gücünü 

domuza, öfke gücünü köpeğe, akıl gücünü meleğe benzeten Kindî, insanın akıl ile 

birlikte araştırıp incelemesi ile birtakım tanrısal güçler kazanacağını ve bedenin 

ölümünden sonra nefsin baki kalacağını söyler. 48  Sonrasında ise yine Platon’un 

görüşlerini aktarmaya devam eder. Aklî nefislerin asıl mekânının tanrısal âlem 

olduğunu söyleyen Platon’a göre bu âlemde kirlenen nefisler ancak temizlendikten 

sonra tanrısal âleme gidebilir. Bu temizlenme, onların göğe yükselirken, ay feleğinden 

başlayarak her felekte belli bir süre kalması ile gerçekleşir. Kindî Platon’un bu 

sözlerini aynen kabul ettiğini şöyle belirtir. Hayatıma yemin olsun ki Eflatun gayet 

veciz olarak anlatmış ve bu kısa ifadesinde pek çok manayı toplamıştır.49 Kindî yine 

bu eserde, Aristoteles’e nispet edip aslında Platon’un Devlet isimli eserinde bahsettiği 

gibi nefsin saflaştığı müddetçe gayba ilişkin bazı işaretleri bilebileceği görüşünü 

paylaşır. Nefis saflaşıp temizlendiği sürece kişinin gördüğü rüyalar gerçek olur. 

Buradaki saflaşma sonucu kişi rasyonel bir sezgi elde eder.50 

Kindî, Platon’un nefis hakkındaki yorumlarını tutarlı bulduğunu dile 

getirmektedir. Nitekim filozofun bu dünyadaki maddi olan şeylerden kendini 

soyutladığında gaybın (hakikat) bilgisine ulaşması, Platon’un yapmış olduğu doğru bir 

tespittir. Yine nefsin, yeme-içme, cinsellik gibi dünyevi zevkleri kişinin Yaratıcı’ya 

benzemesine engel olduğunu Platon gayet doğru bir biçimde açıklamıştır. Kindî’ye 

göre Platon nefsin ölümsüz olduğunu da doğrulamıştır. Hatta nefsin Yaratıcı’dan pay 

aldığını ve onun yerinin tanrılık âleminde olduğunu söylemiştir. Ancak bedenden 

ayrılan nefis, hemen bu âleme intikal etmemektedir. Kendi kirlerinden aşama aşama 

feleklerde arındıktan sonra akıl âlemine ulaşmaktadır. Nefis bu kısımda Yaratıcı’nın 

                                                 
48 Kindî, “Nefis Üzerine”, A.e., s. 382-384. 
49 Kindî, “Nefis Üzerine”, Felsefi Risaleler, s. 249. 
50 Kindî, “Nefis Üzerine”, A.e., s. 247. 
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nuru ile uyuşarak, artık varlığı apaçık görme imkânına sahip olmaktadır. Kindî 

Platon’un bu sözleri,  çarpıcı bir şekilde dile getirdiğini dile getirmektedir.51 

 Kindî’nin evrendeki düzene ve gayeye dikkat çekerek buradan Tanrı’ya 

ulaşmasını Platon’a kadar geri götürebiliriz. Ona göre bu âlemdeki düzen, sebeplilik 

oluş, bozuluşun ve değişmeyenin en uygun şekilde devam etmesi sağlam bir yönetim 

ve güçlü bir denetimin delilidir.52 Nitekim teleolojik kanıt ve nizam delilinin izlerini, 

Platon’un erek üzerine kurulmuş felsefesinde görmek zor değildir. 

 Yine de Platon için âlem ideaların bir gölgesidir ve gerçek olan bu âlem değil, 

idealar ve onun dünyasıdır. Bu görüşten farklı olarak Kindî bu dünyanın gerçek 

olduğunu kabul eder. Platon’a göre âlemin idealar gibi pek çok ezeli sebebi vardır 

ancak Kindî için tek ezeli ilke Tanrı’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Kindî, “Nefis Üzerine”, Felsefi Risaleler, s. 248. 
52 Kindî, “Oluş ve Bozuluşun Yakın Etkin Sebebi Üzerine”, A.e., s. 227. 
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         2.2.2.   Fârâbî’de Platoncu Etkiler 

 

Fârâbî belki de Meşşâî filozoflar içinde Platon’a en çok atıf yapan düşünürdür. 

Platon ve Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırması isimli bir çalışmayı kaleme alan 

Fârâbî’nin amacı, bu iki filozofun görüşlerinin aynı olduklarını göstermeye 

çalışmaktır. Fârâbî’ye göre Meşşâî, adını mensupların hareket tarzından alan, hem 

Aristoteles’i hem de Platon’u temsil eden felsefe okuludur.53 Yukarıda bahsettiğimiz 

eserin de içinde olduğu Fârâbî’nin el-Cem isimli çalışması konumuza aydınlık 

getirmesi açısından önemlidir. 

Mahmut Kaya’ya göre, Fârâbî, Tanrı görüşünü ve dini akîdeleri 

temellendirmek için felsefesinde genel olarak Platon, Aristoteles ve Yeni Platoncu 

ögelere yer vererek eklektik bir yapı ortaya koymuştur. Bunu yaparken mantıki bir 

düzen ve tutarlılık içerisinde yapmaya gayret etmiştir. Fârâbî’nin kurduğu bu felsefe, 

düzenin maddi-manevi, organik-inorganik her türlü varlığın yerini ve işlevini 

belirlediği için ayrıca belirlenimci ve teleolojik bir felsefedir.54  

Fârâbî, Platon ile Aristoteles felsefesinin görüşlerini uzlaştırırken onların Tanrı 

ve âlemle ilgili anlayışından da bahsetmektedir. Fârâbî’ye göre Aristoteles Topika adlı 

eserin Organon bölümünde âlemin ezeli olduğunu kastetmemiştir. Platon ise zaten 

evrenin yaratılmış olduğunu söylemektedir.55 O halde Aristoteles ve Platon’un Tanrı 

ve evren görüşü temelde İslâmiyet için uygunluk göstermektedir.  

Fârâbî’ye göre Platon Timaios isimli eserinde evrenin zorunlu bir yaratıcısı 

olduğunu dile getirmektedir. Platon, her var olanın zorunlu olarak bir sebebin 

olduğunu ve var olanın kendi varlığı için bir sebep olamayacağını söylemiştir. Bunun 

yanı sıra Politeia adlı eserinde de etkin sebebin, gerçek “Bir”in her şeyi yoktan 

yaratanın şanı yüce Allah olduğunu açıklamıştır.56 

                                                 
53 Fârâbî, “Felsefe Öğreniminden Önce Bilinmesi Gereken Konular”, İslâm Filozoflarından Felsefe 

Metinleri, s. 110. 
54 Mahmut Kaya, “Fârâbî”, DİA, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995, XII, s. 148. 
55  Fârâbî, “Eflatun ve Aristoteles Görüşlerinin Uzlaştırılması”, İslâm Filozoflarından Felsefe 

Metinleri, s. 171. 
56 Fârâbî, “Eflatun ve Aristoteles Görüşlerinin Uzlaştırılması”, A.e., s. 173. 
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Fârâbî’nin amacı, bu iki filozofun görüşlerinin İslâmiyet ile de uyuştuğunu 

göstermek, bu iki filozofu özellikle eleştirenlere ve dinde bunların yeri olmadığını 

söyleyenlere bir cevap niteliğinde olmalıdır. Fârâbî din ve ilimi, mille kavramı 

içerisinde değerlendirip, bunların bir bütün olduğunu görüşünü anlatmaya çalışmıştır. 

Din ve ilimin nihai noktada aynı sonuca ulaştığı bu görüşe göre özgün bir anlayış, 

siyasi bir model tavsiye etmiştir.57  

Fârâbî’nin bilgi hakkındaki görüşlerinde Platon ile benzer taraflarının 

bulunduğu gibi farklı taraflarını da bulmamız mümkündür. O, bilgiyi cismani yani 

dünyevi bilgi ve gayri maddi (metafizik) bilgi olarak ikiye ayırır. Fârâbî bu şekilde 

bilginin kaynağını da ikiye ayırmış olur. Böylece kişi, akıl ve duyu yoluyla olmak 

üzere iki tane bilgi kaynağına sahiptir. Fârâbî’ye göre eşyanın bilgisine ait somut 

bilgiyi duyular yoluyla elde ederiz. Eşyanın hakikatine dair bilgi ise ancak duyu 

yoluyla elde ettiğimiz bilginin akıl tarafından soyutlanması ile elde edilebilir.  Bu ikisi 

arasında derecelendirme yaptığımızda asıl olan akıl yoluyla elde ettiğimiz bilgidir. 

Platon için cismani veya dünyevi bilgi sanı veya gölge düzeyindedir. Asıl olan 

ideaların bilgisidir. Yani kavrayış en üstte, en alta ise sanı bilgisi vardır.58 

 Diğer taraftan Fârâbî’ye göre akli bilgi, duyu bilgisine dayanır. Yani kişi 

doğuştan Platon’un söylediği gibi bir bilgiye sahip değildir.59 Kafa doğuştan ‘tabula 

rasa’ durumunda, yani boştur. Yeni doğan bir çocuk potansiyel olarak bir bilme 

durumundadır. İlk prensipler ise hislerinin yardımı olmaksızın insanda hazır 

bulunurlar. Çocuktaki bilme isteği ise nefsindeki tabii bilme kabiliyetinden 

kaynaklanır. O halde bilgilerin elde edilmesinde duyuları vasıta olarak görebiliriz. 

Bebek büyüdükçe deneyimleri artar ve sonunda birtakım malumatlara ulaşır. Bu 

malumatlar, akıl sayesinde beyinde organize olur, soyutlanır ve bilgiye dönüşür. Bu 

şekilde duyuların tek tek tikellere ulaştığı bilgi, akıl yoluyla sentezlenir ve böylece 

tümellerin bilgisine ulaşılır. 

                                                 
57 Yaşar Aydınlı, “Fârâbî ve Bağdat Meşşâî Okulu”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Ed. M. 

Cüneyt Kaya, 2018, s. 152.  
58 Platon, Devlet, 511 e. 
59 Platon, Menon, 80 e, 81 e, 85 e.   
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 Fârâbî insanı insan yapan en değerli şeyin bizzat akıl olduğunu söylemeyi 

ihmal etmemiştir. Nitekim insanın gelişmesini ve olgunluğa ulaşmasını ruh sağladığı 

gibi ruhun varlığını da olgunlaştıran akıldır.60  Bilme süreci duyusal süreçle başlayıp 

rasyonel-mistik bilmeye kadar ilerleyen bir süreçtir.61 İnsan bu akıl sayesinde iyiyi, 

kötüden, güzeli çirkinden ayırabilir. Bu düşünme yetisi sayesinde ahlâki bir insan 

olunabilir. Ayrıca akıl sayesinde insan ilim ve sanatların bilgisini elde edebilir. Akılla 

insan, kendi nihai ereğinin ne olduğunu anlayabilir ve mutluluğa giden yolu görebilir. 

Buna rağmen o, eşyanın sabit hakikatini bilemeyeceğimizi tekrarlasa da62 diğer İslâm 

filozofları gibi sezgiyi bir bilgi türü olarak görür ve özellikle gayri maddi varlıkların 

bilgisinin elde edilmesinde, bu bilgi türünden bahseder. Bu onu agnostik gibi görünen 

tavrından kurtarır. Bir nevi akli rasyonalizmden, aklı tasavvuf yoluna geçer.63 

Fârâbî’nin hem duyulara hem akla önem veren bu görüşlerini, bilgi felsefesi 

konusunda da Platon ve Aristoteles’i uzlaştırma çabası olarak düşünebiliriz. Nitekim 

Fârâbî, duyuları bilgiyi elde etmenin yollarından biri olarak görerek Aristoteles’e yani 

realizme yaklaşmış diğer taraftan rasyonel ve mistik tavır takınarak idealizme 

yaklaşmıştır. Yine ontolojik anlamda hiyerarşiyi yukarıdan aşağı doğru sıralarken 

Platon’u takip etmiş, epistemolojik olarak ise bilme sürecini aşağıdan yukarı doğru 

sıralayarak Aristoteles’e benzemiştir.64 Sonrasında bilgi süreci Platon’un bilgi anlayışı 

ile sonlanmıştır. Öyle ki Fârâbî, Platon’un bilgiyi sorguladığı Theaitetos isimli 

eserinde yaptığı gibi, bilme sürecini duyulardan başlatmış ve sonunda Platon’a benzer 

bir anlatım sergilemiştir.  Eşyanın hakikatine dair bilgiyi veya insanın özüne dair olan 

kendini anlamlandırma çabasını, bir tür sezgi, kalp, inanç veya aklın tam olarak 

birbirinden ayrılamadığı bir durumla açıklık getirmeye çalışmıştır.65 

Fârâbî’ye göre Platon’un ideaları yalnız zihinde vardır. Şayet ideaların 

bulunduğu başka âlemleri kabul edersek bu âlem gibi sonsuza dek sürüp giden başka 

                                                 
60 Burhan Ulutan, Fârâbî Felsefesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2000, s. 67. 
61 Şahin Filiz, “Bilgi İnanç Bağlamında Fârâbî’nin Bilgi Felsefesi”, Uluslararası Fârâbî Sempozyumu 

Bildirileri Ankara, 7-8 Ekim 2004, 1. bs., editörler: Ferhullah Terkan, Şenol Korkut, Ankara, Elis Yay. 

2005, s. 16. 
62 Nihat Keklik, İslâm Mantık Tarihi ve Fârâbî Mantığı, C: I, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Yayınları, 

1969, s. 5. 
63 Hilmi Z. Ülken, Kivamettin Burslav, Fârâbî, Ankara, Kanaat Kitabevi, 1974, s. 29. 
64 Şahin Filiz, “a.g.m.”, a.g.e., s. 18- 20. 
65 Fârâbî, Fârâbî’nin Üç Eseri, s. 87-167. 
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âlemleri de kabul etmemiz gerekir. 66  Bu kavramlar dış dünyadaki nesnelerin 

formudur. Zihin dışında başka bir âlemde soyut olarak bulunmazlar. Platon bu konuda 

mutlak bir idealisttir dersek Fârâbî için sadece idealist kavramını kullanmamız gerekir. 

Ancak matematik kavramlar Platon için nasıl güçlü bir varsayımsa idealar da onun gibi 

bir kavramdır. 

Fârâbî Mutluluğun Kazanılması adlı çalışmasında kişinin mutluluğa ulaşması 

için hakiki bilginin nasıl elde edileceği ile ilgili yorumlarını paylaşır. Burada nereden 

geldiği tam olarak belli olamayan, kişinin zihninde ilk andan beri bulunan ilk bilgiler 

vardır.67  Fârâbî bu bilgileri, Platon’un Phaidon diyaloğuna atıfta bulunarak şöyle 

açıklar. Phaidon’da öğrenmek hatırlamaktır.68 Bu sözüyle Platon’un kastettiği şey, 

zihinde eşitlik kavramı gibi bir şeydir. Kişi dışarıda başka nesneleri gördüğü zaman 

zihindeki eşitlik kavramını hatırlayıp, nesneleri ona benzetir ve böylece eşit olup 

olmadıklarını anlayabilir. Öğrenilen öteki şeyler de bunun gibi zihinde var olanı 

hatırlamaktır.69 

Fârâbî’ye göre mantık, bilmenin önemli bir unsurudur. Doğru düşünmenin 

ilkeleri insanda doğuştan vardır. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi bunlara insan 

şuursuz olabilir. Bu bilgilere sahip olduğunun farkına sonra varabilir. Yani bunlar 

zihinde potansiyel halde (bil-kuvve) bulunurlar. 70  İlk akdedilirler dediği şeyler; 

geometrik bilginin ilk prensipleri, ahlâki bilginin ilk prensipleri ve kendileri ile 

varlıkların hallerinin, ilkelerinin, mertebelerinin bilindiği metafizik bilgilerin ilk 

prensipleridir. Bütün parçadan büyüktür ve bir şeye eşit olan bu kemiyetler birbirlerine 

de eşittirler demek bu kabildendir.71 Bunların doğruluğu için, ondan önce herhangi bir 

bilginin olması veya herhangi bir öncülün olması gerekmez. İlk ilkeler dediğimiz bu 

zaruri bilgiler, Platon’da külli bir şekilde idealar âleminde bulunur. Bu külli bilgilere 

Kant sonra apriori diyecektir. 

                                                 
66  Fârâbî, “Eflatun ile Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırılması”, İslâm Filozoflarından Felsefe 

Metinleri, s. 177. 
67 Fârâbî,  Fârâbî’nin Üç Eseri, Çev. Hüsetin Atay, Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yayınları, 1974, s. 3. 
68 Platon, Phaidon, 76 b. 
69 Fârâbî, “Eflatun ile Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırılması”, A.e., s. 168. 
70 Fahrettin Olguner, Fârâbî, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987, s. 31. 
71 Fârâbî, El-Medinetü’l Fazıla, Çev. Nafiz Danışman, İstanbul, Maarif Basımevi, 1956, s. 54. 
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 Platon, Devlet’te ve Şölen diyaloğunda kişi tanrısal bir aydınlanma yaşadığını 

anlatır. Kişi, İyi ideasını ve o ideadan pay aldığını düşünür. İyi ideası ile aralarındaki 

ilişki konusunda bir kavrayışta bulunur. Fârâbî’ye göre bu kavrayış Fa’al Akıl 

sayesinde gerçekleşir. Peygamberlerin metafizik bilgiyi alışı bu yolladır. Yani onlar 

Fa’al Akıl’dan vahiy yoluyla, zahmetsizce en üst düzey bilgiye sahip olmuş olurlar. 

Fârâbî için Tanrı İlk Sebep’tir ve her türlü eksiklikten münezzehtir. O, özü 

bakımından basittir, sayı bakımından da tektir ve eşi, benzeri yoktur. Var olması için 

herhangi bir sebebe ihtiyacı yoktur. İslâmiyet’te Tanrı’nın baştan varlığı kabul edilir. 

O’nun olup olmayacağını tartışma konusu yapılmaz. Onun yine bütün diğer varlıkları 

yarattığı, yani yaratıcı olduğu da tartışılmazdır. Burada sorun edilen şey onun insan 

aklının sınırları içerisinde bilinip bilinemeyeceğidir. İnsanın bu konuda eksik olduğu 

düşünüldüğünde, İlk Mevcut, En Yetkin ve En Mükemmel Varlık’ı, insan aklının 

dünyevi bilgilerle, çıkarımlarda bulunarak kavraması mümkün değildir. Bu sebeple 

akıl bir aracıya sahip olmadan, doğrudan doğruya sezgi yoluyla Tanrı hakkında bilgiye 

sahip olur.72 

O halde en genel anlamıyla varlık söz konusu olduğunda, Grek felsefi 

düşüncesindeki gibi, bir varlığın oluşması için ezeli bir madde (heyula) ve onun form 

bulması sonucu bir meydana gelme değil, varlığı zorunlu olan ve bununla birlikte 

gerçekliğinin mantıki olarak kanıtlanması gerekmeyen, yoktan yaratan bir Tanrı 

anlayışı mevcuttur.73 Evren ise ezeli değil olumsaldır ve bu anlamda mümkün varlıklar 

içerisindedir. Evrenin özü olması, varlığını oluşturmak ve sürdürmek için 

yetmemektedir. Oluşması için bir sebebe ihtiyacı vardır. Bu nedenle evren ezeli değil, 

olumsaldır.74 

Fârâbî’nin birey ve bireyin devlet karşısındaki durumuna yönelik düşünceleri, 

önemli derecede saygı görmüş, yaşadığı döneme ve sonrasına bu anlamda katkı 

sağlamıştır. Siyaset üzerine düşüncelerininde önemli ölçüde Yunan filozoflarından 

özellikle de Platon’dan faydalandığı görülen Fârâbî’nin, toplumsal yaşam ve insanın 

                                                 
72 Mehmet Aydın, “Türklerde Felsefe”, Türk Düşünce Tarihi. s. 5. 
73 Hussein Mahmoud Fawkia, “Fârâbî’nin Felsefesinde Evrenin Olumsallığı”, Çev. Ahmet Cevizci, 

Uluslar Arası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 

9-12 Eylül 1985, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1990, s. 181. 
74 Fawkia, a.g.m., A.e,  s. 185. 
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devletle olan ilişkisini fazla problem etmiş olduğunu, vermiş oluğu eserlerden 

anlıyoruz. Özellikle Tasîlu’l Sa’âda (Mutluluğun Kazanılması) ve El-Medînetü’l 

Fâzıla (Erdemli Şehir) adlı çalışması ile Platon’un Devlet, Yasalar ve Devlet Adamı 

arasında pek çok benzer yanı görmek mümkündür.  

 Devlet denen kurum, en başından itibaren insanların mutluluğa ulaşılması için 

gerekli ön koşuldur. Çünkü insan tek başına erdemli olamayacağı için devlet ve 

yönetici olan devlet adamının yardımı zorunludur. Bu düşünce karşısında Platon ve 

Fârâbî aynı görüşleri paylaşır. Ancak devletin büyüklüğü konusunda iki filozofun 

fikirlerinde farklı taraflar görülür. Platon’a göre bir şehir devleti ne büyük ne küçük 

olmalıdır. Çünkü her ikisinin de sınırlarını koruması açısından zararları olabilir. Ancak 

Fârâbî için devletin sınırlarının büyümesinde bir yönü ile sakınca yoktur. Nitekim bir 

devlet aynı zamanda başka devletleri de erdemli bir devlet olma adına sınırlarına dâhil 

edebilir. Adaleti ve hakikati gözeten yöneticinin, diğer şehir ve milletleri eğitim ve 

öğretim görevi vardır. Fârâbî yine bu kısımda Platon’a atıfta bulunur. Fârâbî’ye göre,  

Platon’un zikrettiği gibi mantık kuralları içerisinde, bir öğretim planı takip edilerek 

hazırlanan bir öğretim planı ile çocuklardan başlanıp tüm insanların ruhları terbiye 

edilmeye zorlanmalıdır.75 Bu sebeple Fârâbî’nin devlet anlayışını ahlâk anlayışından 

ayrı düşünmemek gerekir. Bu durum Platon’un devlet anlayışı için de aynen geçerlidir.  

Fârâbî toplumda iş bölümünün çok önemli olduğuna ve herkesin iyi bildiği 

doğasına uygun işi yapması gerektiğine dikkat çekmektedir.76 Platon da insanların 

anladığı işi yapmaları gerektiği, başkasının işine karışıp o işi yapmaya çalışmamasının 

herkes için daha hayırlı olduğunu söylemektedir. Nitekim asker kendi işini, tüccar 

kendi işini ve yönetici de kendi işini yapmalıdır.77  

Yine iki filozof yönetimin mekanizmasını, aynı metaforu kullanarak 

açıklamaktadır Platon vücudun organlarını dış dünyadaki varlıklara benzeterek 

birtakım metaforlar kullanmıştır. 78 Fârâbî de devleti bir vücuda benzetir. İnsan 

                                                 
75 Fârâbî, Mutluluğun Kazanılması “Tahsîlu’s Sa’âda”, Çev. Ahmet Arslan, 2. bsk., İstanbul, Vadi 

Yayınları, 2012, s. 82. 
76 Fârâbî, El-Medinetü’l Fazıla, 1956, s. 64-66. 
77 Platon, Devlet, 369b- 371d. 
78 Platon, Devlet, 436b, s. 114-115   
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vücudunun organlarının ayrı ayrı işlevi olduğu halde, kendi aralarında bir iş bölümü 

ve yardımlaşma vardır. Devlet idaresi için de aynı durum söz konusudur. Organların 

hayati önemine göre aralarındaki derece farkı, insanlar için de geçerlidir. Bir organın 

hastalığı diğer organı etkiliyorsa, onun sağlığı da diğer organların sağlığını etkilediği 

gibi devletin organlarının da birbirini etkilemesi bu şekildedir.79 

Erdemli toplumlar hiyerarşik bir düzen içerisinde olurlar. En yukarıda ilk 

başkan sonra sırasıyla din görevlileri, dil uzmanları, teknikerler, askerler veya 

savaşanlar, mali işlerde uğraşan çiftçi, çoban ve tüccarlar şeklinde sıralanırlar. Ancak 

özellikle erdemli toplumlarda insanın seviyesi ve yeri değişmez değildir. Kişi ilim ve 

felsefe öğrenerek en alt tabakada doğsa bile üst tabakalara yükselebilir.80 Görüldüğü 

gibi Fârâbî’nin bu düşüncesi Platon’un sınıf düşüncesi ile aynı özellikleri taşır.  

İlk başkanın, beden-zihin sağlığı, ahlâkı, yönetim ve eğitimi yönünden 

belirlenmiş on iki tane üstün özelliği olması gerekir.81 Bu on iki özellik bir arada 

sağlanamadığı takdirde Fârâbî, alternatif yeni liderler ya da yönetici modeller önerir. 

Fârâbî erdemli şehrin yönetici özelliklerini anlatırken kullandığı ifadeler, Platon’un 

Devlet kitabında anlattığı yönetici özellikleri ile çok benzerdir.82 Bu özellikler kitabın 

VI. bölümünde yer almaktadır.83 Ayrıca toplumda yapılan hiyerarşik sıralaması da 

Platon’un hiyerarşik sıralaması ile uyumluluk göstermektedir. 

Fârâbî erdemli şehir devleti dediği toplumun yönetilmesi işinin hayati önem 

arz ettiği konusunda da Platon ile aynı fikirleri paylaşmaktadır. Çünkü bu kişi 

hakikatin bilgisine en yakın kişidir ve toplumu mutluluğa götürecek olan da odur. Bu 

sebeple erdemli şehrin başkanlık sanatı gelişi güzel bir sanat değildir.84 Siyaset denilen 

şey Fârâbî’ye göre Platon gibi mutluluğun yegâne şartı olarak görülür. Bu konuda 

erdemli yöneticinin rolü sık sık tekrarlanır. Fârâbî İlimlerin Sayımı adlı eserinden 

                                                 
79 Fârâbî, Üstün Ülke El-Medînetü’ül Fâzıla, Çev. Seyfi Say, 2. Basım. İstanbul, Kurtuba Kitap, 2015, 

s. 131-135. 
80 Burhan Ulutan, Fârâbî Felsefesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2000, s. 114. 
81 Fârâbî, El-Medinetü’l Fazıla, 1956, s. 72-75. 
82 Fârâbî Üstün Ülke El-Medînetü’ül Fâzıla, s. 145-148.  
83 Platon, Devlet, s. 163- 173. 
84 Fârâbî, a.g.e., s. 140. 
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siyaset ve mutlulukla ilgili olan görüşlerinin, Aristoteles’in Politika ve Platon’un 

Devlet isimli eserinde de bulunduğunu dile getirir.85 

 Fârâbî, toplumu seçkin ve avam olarak ikiye ayırır. 86  Avam olan grubun 

bilginin hakikatine dolayısıyla mutluluk ve erdeme tek başına ulaşması imkânsız 

görünmektedir. Siyaset söz konusu olduğunda önemli olan iki kavram adalet, 

ölçülülük ve bunlarla bağlantılı olarak erdem kavramlarıyla karşılaşılmaktadır.  Erdem 

ilk başta her yönüyle bilgili bir kişinin yönetimde olması ile alakalı bir durumdur. 

Çünkü erdemli olmak aynı zamanda yetkin olmak demektir ve erdemli kişi olma 

kimliğine herkes sahip olamaz. Bilge olmak erdemli olmanın yegâne temelidir. Böyle 

bir yönetici ile toplumsal düzen sağlanmış olur. Erdemli olmanın yolu ancak bilgeliğe 

ulaşmış bir filozof tarafından, sosyal ve siyasal bir varlık olan insana öğretilebilir. 

Çünkü bu İlke’ye en yakın olmak ile alakalıdır. Varlıklar bu sayede en aşağı 

mertebeden yukarı doğru birbirini takip eder.87 Yönetici kişi, tabiat bakımından nazari 

ve fikri erdemle birlikte, ahlâki ve yüksek ameli erdemlere de potansiyel olarak hazır 

olan kişidir.88  

Yukarıda topluma dair belirttiğimiz bütün özellikler Platon’un Devlet kitabında 

işlenmiştir. Devlet başlangıçta adalet, ölçülülük gibi kavramların ne olduğunu 

anlatmakla ile işe başlar. Yine Platon için insanlar doğuştan aynı kavrayış zekâsıyla 

doğmadığı için yetkin ve üstün kişinin önderliğinden ve bu kişinin insanları doğru yola 

götüreceğinden bahsetmektedir. 

Filozof yönetici, her yönü ile Tanrı’ya benzemesi en muhtemel olan kişi ve 

Tanrı’nın istediği şekilde davranmaya en yetkin olan kişidir. Yani Tanrı’nın koyduğu 

yasa ile halkı yöneterek onları nihai mutluluğa eriştirecek olan kişidir. Burada 

görülüyor ki Fârâbî aslında siyaset felsefesi yaparken, toplumdan en yüksek olana, 

metafizik olana ulaşmayı da hedeflemektedir. O halde doğru bir devlet politikası, 

Tanrı’nın evrendeki yönetimini örnek alan bir politikadır. Fıkıh sanatı, kendisine şeriat 

                                                 
85 Fârâbî, İlimlerin Sayımı, Çev. Ahmet Arslan, 4. bsk., Ankara, Divan Kitap, 2014, s. 104. 
86 Fârâbî, Mutluluğun Kazanılması “Tahs’ilu’s Sa’âda”, s. 91. 
87 Fârâbî, Üstün Ülke El-Medînetü’ül Fâzıla, s. 139. 
88 Fârâbî, Mutluluğun Kazanılması “Tahs’ilu’s Sa’âda”, s. 81. 
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olarak verilmiş bu yasayı din olgusu ile düzenleme gücü verir.89 Bu sebeple dünyevi 

olan yasa koyucunun, insan, doğa, evren hakkında salt bilgi sahibi olması ve buna göre 

yasa koyması gerekir. Ancak böyle bir bilgiye sahip kral tarafından yönetilen şehirler 

ise erdemli şehir olabilir. Bu konuda Platon da toplumun Tanrı’nın kanunları ile 

yönetilmesinin en doğrusu olduğunu söylemektedir. Bu sebeple Tanrı Apollon 

zamanını, erdemli devletlere en iyi örnek olarak gösterir. 90  Nitekim bu kanunlar 

hakikattir. Tanrı’ya bilgi yönünden en yakın olan filozof kişi bu kanunları uygulamaya 

muktedirdir ve en ideal kişidir.91  

Platon için filozof kişinin soylu bir aileden gelmek zorunda olmadığından daha 

önce bahsetmiştik. Fârâbî bu konuda Platon’u destekler. Öyle ki filozof kişinin 

doğuştan nazari ilimlere istidadının olması gerekir. Bununla ilgili olarak Fârâbî, 

Platon’un Devlet isimli eserini örnek gösterir ve filozofun olması gereken özelliklerini 

sıralar. Sonrasında Platon’un felsefesini ele alarak işe başlanması gerektiğini söyler. 

Bunun yanı sıra Aristoteles felsefesini de incelediğimiz zaman onların felsefelerinin 

bir ve aynı olduğunu görebileceğimizi yineleyerek sözlerini tamamlar.92 

Yukarıda da gördüğümüz gibi Platon ve Fârâbî’nin, devlet veya siyaset 

konusundaki fikirleri büyük ölçüde benzer özellikler gösterir.  Nitekim Platon’un da 

ısrarı devletin Tanrı yasaları ile Tanrı’ya en çok benzeyen kişi tarafından 

yönetilmesidir. Çünkü en doğru ve adaletli olan budur. Platon için Tanrı’ya ve dolayısı 

ile hakikate en yakın olan kişi filozof kraldır. Onun siyaseti de tam anlamıyla bir ahlâk 

ve metafizik felsefedir. Fârâbî Platon’dan farklı olarak bazen filozof kral dediği 

kişinin, hakikati vahiy yoluyla Fa’al Akıl’dan alan filozof peygamber olduğunu 

söylemektedir. 

 

                                                 
89 Fatih Tokaç, “Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille adlı eserinin takdim ve çevirisi”, İstanbul, Bilim ve Sanat 

Vakfı, 2002, sayı: 12,  s. 263. 
90 Platon, Devlet, 427 a-c. 
91 Platon, Devlet Adamı, 269 d, 272 b. 
92 Fârâbî, Mutluluğun Kazanılması “Tahs’ilu’s Sa’âda”, s. 95-100. 
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          2.2.3 İbn Sînâ’da Platoncu Etkiler 

 

 İbn Sînâ, felsefenin genel çerçevesi içerisinde, Tanrı-âlem ilişkisi, peygamber, 

epistemoloji, kelâm konuları, ruh-ölüm ilişkisi, Kur’an ayetlerinin tefsir bölümleri gibi 

konuları dile getirmiştir. Özgün bir şekilde ifade ettiği bu eserler ile felsefenin de 

gelişmesine ve genişlemesine katkı sağlamıştır.  

İbn Sînâ felsefesini, din ile uzlaştırma çabası olarak kategorize ettiğimizde, 

onun pratik felsefeye denk gelen kısmı için dinin hukuki ve pratik konumu ilkesini, 

ilahi şeriattan almıştır, yorumunu yapabiliriz. İnsanın teorik (akli) gücü bu pratik 

konuları tespit eder ve bunları tikellere uygular. Bu anlamda onun için peygamberin 

yasa koyunculuğunu, ameli felsefe tasavvuruna bir giriş olarak düşünebiliriz. 

Peygamber bunun bilgisine metafizik bilgi sayesinde ulaşır. Metafizik bütün ilimler 

için varlığın ilkelerinin bilgisini vermesi ve kapsayıcı özelliği olması ile ayrı bir öneme 

sahiptir. “Bütün ilimler tek bir faydada ortaktır ki, bu da uhrevî mutluluğa hazırlanmak 

için insan nefsinin bilfiil yetkinliğinin sağlanmasıdır.”93  

Görüldüğü üzere Fârâbî gibi İbn Sînâ da aynı çizgiden gidip, nihai olarak 

metafiziğin ya da felsefe ve dinin varış noktalarının aynı olduğunu söylemektedir. Bu 

konuda mutlak otorite, Tanrı’nın bize gönderdiği hakikatin bilgisi, hayati değerdedir. 

Platon’un felsefesi de özünde, hakikat, adalet ve iyinin bilgisi yani Tanrı’nın bilgisidir. 

Bunları insan, gücü yettiği sürece öğrenmeye çalışacak ve pratik hayata 

uygulayacaktır. İşte son varılacak iyilikte, mutlulukta budur. 

Nitekim İbn Sînâ’ya göre hikmet veya hakikat, insanın nefsini, ruhunu değerli 

kılmakta, yetkinliğe ulaşmaktadır. Felsefe, insanın var olan âleme benzeyen akledilir 

bir âlem haline gelmesiyle, ahiretteki en yüce mutluluğa hazır olması için gereklidir. 

Bunun için felsefe, insanın gücü nispetinde, tüm varlığı olduğu haliyle bilmesini ve ne 

yapması gerektiğini öğrenmesini sağlayan sanattır. Yani felsefe insanın gücü 

ölçüsünde varlığın hakikatine ulaşma çabasıdır. Nitekim o, eş-Şifa’nın Mantığa Giriş 

                                                 
93 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa Metafizik I, Çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker, İstanbul, Litera Yayıncılık, 

2004, s. 15. 
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bölümünde felsefeyi (hikmet), insan nefsinin mümkün olabildiği ölçüde doğru bilgi ve 

eylemle, şeylerin hakikatine ulaşmaya çalışması olarak yorumlamaktadır.94 

İbn Sînâ için felsefe veya onunla uğraşan filozof (hâkim) kişi demek, gerçek 

anlamda Tanrı’nın varlığının bilgisine sahip kişi demektir. Böyle bir kişiye ancak 

hâkim kişi denebilir. Ancak İbn Sînâ, Tanrı’nın bilgisi konusunda, tam anlamıyla bir 

kavrama ve tasavvur bilgisinden bahsetmez. Bu manada gerçek hâkim kişi Tanrı’dır. 

O salt ve mutlak anlamda Akıl’dır. Onun dışındakiler mecazı anlamda hâkim bir bilme 

yetisine sahiptir. Onun akletmesi demek aynı zamanda vücut vermesi demektir.95 Bu 

Platon için de geçerli bir düşüncedir. Çünkü ona göre idea dediği hakikatin bilgisine 

sahip kişi Tanrı’dır. Diğer insanlar ancak bu bilgiye yaklaşmaya ve onu idrak etmeye 

çalışırlar.  

İnsan aklının kendi sınırları içerisinde pratik ve teorik hakikatleri tasavvur 

etmek yani zihinde formlar oluşturarak tanımlamak, sınırlandırmak, ayır etmek ve 

tasdik (kıyas) yoluyla onaylayıp hüküm oluşturmak için gerekli olan ilim mantık 

ilmidir. Doğru bilgiye ulaşmanın yolunu göstererek, yanlış düşünme ve hata yapmaya 

engel olan bu alet ilim sayesine akıl, ilimlere burhani (kesin) bir bilgi imkânı sunarak, 

ilmin sağlam bir zemine oturmasına yardımcı olur. 

İbn Sînâ’nın bilgi felsefesinde genel olarak Platon’dan ziyade Aristoteles’in 

mantık kavramlarının izleri görülür. Nitekim mantık deyince ilk akla gelen kıyastır. 

Kıyasta iki önemli kavram önümüze çıkar. Bunlardan ilki tasavvur yani suret-form 

kavram bilgisidir. İkincisi ise tasdik yani yargı-önerme bilgisidir. Kavramlar bir araya 

getirilerek önermeleri oluşturur. Burada önemli olan, doğru öncülleri bir araya 

getirerek uyumlu bir sonuç çıkartmaktır. Öncüller arası ilişkiyi kuran ise orta terimdir. 

(hadd-i evsad) İbn Sînâ’ya göre doğru orta terimi bulmak sezgiyle ilgilidir. Sezgi İbn 

Sînâ’nın bilgi felsefesinin merkez kavramıdır.  

                                                 
94  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ Mantığa Giriş, Medhal, Metin ve Çeviri, Çev. Ömer Türker, Litera 

Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 5. 
95 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa Metafizik II, Çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker, İstanbul, Litera Yayıncılık, 

2005, s. 102-103, 108. 
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Sezgi, kavramlarla teorik bilgiye en hızlı ulaşmanın yoludur. Sezgiye tümüyle 

açık insanlar olduğu gibi sezgiye tümüyle kapalı insanlar da vardır. Filozoflar ise 

sezgiye tümüyle açık insanlar grubuna daha yakındır. Sezginin üç ölçütü olan hız, 

kapsam, doğruluk değişkenleriyle akli bilgiye ulaşılır. Sezgi doğrudan ve varsayımlara 

dayanmayan bir bilgi türüdür. İbn Sînâ’nın sezgi konusundaki düşünceleri, Platon’un 

diyalektik metodunda karşımıza çıktığı gibi, artık kavramdan kavrama geçişin 

yapıldığı kendisinin bir ön kabule dayanmadığı bilgi türü ile örtüşür. Ayrıca İbn Sînâ, 

Platoncu bir anlayışla bedeni ve duyuları, doğrudan kavrayışa bir engel olarak 

görmektedir.96 O,  Platon’u destekler biçimde, her şeyi doğrudan ve apaçık görmenin 

yolunu bedenden kurtulduğun zaman görebileceğini savunmaktadır.97 

Bununla birlikte İbn Sînâ, bilgi felsefesinde dünyevi bilgiye de yer açmıştır. 

Ona göre bilgi, nesne ile özne arasında bir ilişki sonucu meydana gelir. Bilgi bilinen 

nesneye dair öznenin, nefsinde meydana gelen nitelik ve hal durumuna, itikadı manada 

inanmasıdır. Bu inancın iki türlü olmasıyla bilgiden kesin ve zan bilgisi şeklinde 

bahsederiz. Kesin bilgi ya da yakîni bilgi, nesnenin belli bir durumda olduğunu ve bu 

durumun asla başka türlü olamayacağına ilişkin inancı belirtir. Zan ise mahiyeti 

itibariyle bilgiden farklıdır. O içinde nesnenin bulunduğu durumdan, farklı durumlarda 

da olabileceği inancını zihinde taşır. Bu anlamda, gerçek ve kesin bilgi, sabit ve 

değişmez bir inancı, zan ise nesneye dair her zaman inançta sürekli bir değişme imkânı 

barındırır.98 Görüldüğü gibi İbn Sînâ’nın zan ve kesin bilgiye dair özellikle ilksel, 

mutlak varlık konusundaki açıklamaları Platon’un gerçek ve zannın bilgisi dediği 

tanımla benzerlik göstermektedir. 

İbn Sînâ bilgisizlik ya da cehalet denen şeyi, Kitâbü’ş‐Şifâ’nın el‐Burhân 

(İkinci Analitikler) nefsani bir hastalık olarak tanımlamaktadır. Platon da bu konuda 

                                                 
96 İbn Sînâ, Risâletün fi’n-Nefsi ve bekâühâ ve meâdühâ, s. 94, 113, (Akt. Şaban Haklı, “ İbn Sînâ 

Epistemolojisinde Bir Bilgi Kaynağı Olarak “Sezgi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

2007/1, c. 6, sayı: 11, s. 35-52. 
97 İbn Sînâ, Mebhasün ani’l-kuve’n-nefsâniyyeti, s. 176-177, (Akt. Şaban Haklı, “İbn Sînâ 

Epistemolojisinde Bir Bilgi Kaynağı Olarak “Sezgi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

2007/1, c. 6, sayı: 11, s. 35-52. 
98 İbn Sînâ, en-Necat Felsefenin Temel Konuları, Çev. Kübra Şenel, İstanbul, Dergâh Yayıncılık, 

2018, s. 73. 
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bilgisizliğin ruhani boyutuna dikkat çekmiştir.99Ancak bilginin sonradan kazanıldığını 

söyleyen İbn Sînâ için cehalette sonradan öğrenilen bir şeydir. Bununla birlikte İbn 

Sînâ’nın cehaleti basit ve bileşik olarak ikiye ayırmasının köklerini Platon ve 

Aristoteles’e kadar geri götürebiliriz.100 Nitekim Platon Yasalar kitabında biri sade 

bilgisizlik olan ikincisi ise bildiğini sanıp bilmemekten kaynaklanan bileşik 

bilgisizlikten bahsetmektedir.101 

İbn Sînâ Platon’un hatırlama kuramına ise başka bir açıdan açıklık getirmeye 

çalışmaktadır. Çünkü ona göre bu kuramın bazı açmazları vardır. Şöyle ki bir şey 

biliniyorsa talep edilemez ve bir şey bilinmiyorsa da bilinmeyen şey konusunda bilgi 

sahibi olunamaz. O halde o şey bir yönü ile bilinmezken bir yönü ile bilinebilirdir. 

Yani bir şeyi her yönü ile bilemeyeceğimiz gibi hiçbir yönden de bilmediğimiz doğru 

değildir. Bu demek oluyor cüz-i’nin bilgisine sahip olmasak da küllilerin bilgisine 

sahip olabiliriz.102 

Platon’dan farklı olarak hem fiziksel hem de metafiziksel bilmenin imkânından 

bahseden İbn Sînâ için de bilme denilen olay Fârâbî gibi ilk duyularda başlar. 

Platon’un Theatetus diyaloğu da bilginin ilk duyularla başladığını anlatır. Platon 

burada akıl veya kavrayış ile elde edilen bilginin duyu organları ile elde edilen bilgiden 

daha üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. İbn Sînâ bunu yakîni, kesin veya burhani 

bilgi olarak tanımlar. Eşyanın hakiki bilgisi burhani bilgidir, zan ise kendi içinde, her 

zaman değişme imkânı olan inancı içinde taşır. Burada Platon ve İbn Sînâ’nın farklı 

ifadelerle gerçekte aynı şeyi söylemeye çalıştıklarını görmek mümkündür. 

İbn Sînâ da Fârâbî gibi Tanrı’nın dilemesi ile insanın aydınlanmasından 

bahsetmektedir. Bunun için sezgi denilen bilginin elde edilmesinden ve nihayet vahiy 

bilgisine yer açmak için Fa’al Akıl’dan bahsetmektedir. Nasıl görme potansiyeli olan 

göz ışıksız göremiyorsa, bilme potansiyeline sahip insan da Fa’al Akıl olmadan bilfiil 

                                                 
99 Platon, Küçük Hippas, Çev. Furkan Akderin, İstanbul, Say yayınları, 2011, s. 46 373 a. 
100  Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ’nın Cehâlet Teorisi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 37, (Aralık 2017): 7‐34, http://dx.doi.org/10. 26650/ilahiyat.2017.19.2.0008. 
101 Platon, Yasalar, IX. Kitap, 863c-d. 
102 İbn Sînâ, Kitabü’ş- Şifa II. Analitikler, Çev. Ömer Türker, İstanbul, Litera Yayıncılık, 2006, s. 65.  

http://dx.doi.org/10
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bilemez. 103  Tümellerin bilgisine tikellerle sahip olunmaz. Bu ancak Fa’al Akıl’ın 

ışığının insana erişmesi, yani işrâk (aydınlanma) ile gerçekleşir. 104  Bu ifadeler 

Platon’un İyi ideasına yüklediği anlamın aynısıdır. Öyle ki bu idea olmadan insan 

gerçekleri göremez ve gölgelerle yaşamaya devam eder.  

İbn Sînâ’ya göre, metafiziğin en temelde konusu olan “varlık” ve meselesi olan 

“Tanrı” kavramlarını analiz edip açıklık getirmek gerekir. Varlık kavramının tanımını 

yapmamız için onun cinsini ve faslını bulmakla işe başlarız. Oysaki onun cinsi ve faslı 

yoktur. Şu hâlde onun tanımını yapmamız mümkün değildir. Bu sebeple varlığı bizim 

baştan apriori olarak kabul etmemiz gerekir. Yani başlangıçta bu kavram bize 

verilidir. İbn Sînâ bunu “uçan adam” metaforu ile anlatmaya çalışır. Yani kişi hiçbir 

duyu organına ihtiyaç duymadan, kendi varlığını veya benini idrak edebilir. 105 

Kendisinin tanımı olmamakla birlikte, diğer varlıkların açıklanmasını mümkün kılan 

varlık kavramının zihinde bulunmasının sebebi, deneyler veya tecrübe değil doğrudan 

Fa’al Akıl sayesindedir. Bu sebeple o kazanılmış değil verili bir şekilde zihinde 

bulunur.106 Platon için de varlığın tanımı bu şekildedir. O her şeyi özü ile kuşatandır.107 

Ayrıca varlığın bilgisi insan zihninde doğduğu andan itibaren mevcuttur.108 

Platon’da varlığın asıl evi idealar dünyasıdır. Bu dünyada ise yalnız onların 

görünüşleri ya da kopyaları bulunur. İbn Sînâ Platon’un bu görüşünü paylaşmaz. Onun 

için zihinde ve ayanda olmak üzere iki varlık türü vardır. Zihinde var olan kavramların 

ya da ideaların bilgisi zihnin dışında var değildir. Ayanda varlık hem zihinde hem de 

zihin dışında bulunur. Matematik kavramların ise bizzat zihin dışında bir nesnesin 

bulunması gerekmez.109  

                                                 
103  İbn Sînâ, eş-Şifâ-Metafizik I, Çev. E. Demirli, Ö. Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 128; 

İbn Sînâ, eş-Şifâ-Metafizik II, s. 145. 
104  İbn Sînâ, eş-Şifa: İkinci Analitikler (Burhan), Çev. Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul, 

2006, s. 168. 
105 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, Çev. Ali Durusoy vd., Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 107. 
106 Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, İstanbul, İsam Yayıncılık, 2010, s. 90. 
107 Platon, Timaios, 49-D, 50-C, 52-C, 52-D 
108 Yunus Kâzım Köni, Eflatun’un İde Nazariyesi, Ankara, Şirketi Mürettibiye Basımevi, 1937, s. 36-

37. 
109 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, s. 110. 
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İbn Sînâ varlığı açıklarken mahiyet varlık arasında bir ayrıma gider. Onun 

mahiyet dediği şey Platon’un idealarına daha çok benzer. Tanrı’nın dışında varlığı ve 

mahiyeti bir ve aynı olan şey yoktur. Bu da diğer mahiyeti olan şeylerin ancak 

mümkün bir şekilde varlığa gelmeleri demektir. İbn Sînâ, ideaların zihin dışında bir 

evinin bulunduğunu ve dışardaki nesnelerin varlığını idealara borçlu olduğu fikrini 

açık şekilde reddeder.110 Ancak Platon’un bu dünyada ideasını kabul etmek istemediği 

şeyler olduğu gibi, İbn Sînâ’nın da bu dünyada dış nesnesini görmeyip kabul ettiği 

varlıklar yok değildir.  

İdealar konusunda fikir ayrılığına düşen İbn Sînâ, yokluk konusunda Platon ile 

ortak görüşü paylaşır. Platon mutlak yokluğun olmadığını savunmaktadır. Sonuçta 

varlık yokluğa ilişmiştir. Yani yokluktan bahsettiğimizde biz varlık kavramından ve 

var olandan hareket ederiz. Yokluk dediğimiz “var olmayan şey” demektir. Bunu en 

iyi “başkalık” kavramı ile açıklayabiliriz.111 İbn Sînâ da yokluğun bilinemeyeceğinden 

ve tarif edilemeyeceğinden bahsetmektedir. Yokluk, varlık vasıtası ile belli bir 

dereceye kadar bilinebilir. Onu pozitif anlamda bilemeyeceğimiz gibi negatif anlamda 

da ondan bahsettiğimizde, zihinde ona bir varlık vermemiz gerekir.112 

Platon diyaloglarında kimi zaman Tanrı kimi zaman tanrılar ifadesini kullanır. 

Platon için Tanrı ve ruh aynı özdendir. Tanrı ile beraber birçok ezeli ilke (idea) vardır. 

İbn Sînâ için Tanrı birdir, mutlaktır, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.113 Ancak âlemin 

bileşik olduğu, sonlu olduğu ve bir sebebi olduğu görüşü İbn Sînâ ile uygunluk 

gösterir. İbn Sînâ âlemin bir kopya olduğunu ve bu dünya dışında gerçek olan bir 

idealar dünyası olduğu fikrini kabul etmez. Bununla birlikte âlemin yaradılışının 

zaman bakımından ezeli, fakat zât bakımından sonradan yaratıldığını söylemesi114 

Platon’un evrenin zaman bakımından ezeli olduğunu söylemesi ile aynıdır. 

                                                 
110 Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbni Sinâ’ya Göre Yaratma, Ankara, Ankara Üniv. Basımevi, 1974, s. 

20. 
111 Platon, Sofist, s. 307. 
112 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifâ, Metafizik I, s. 30-34. 
113 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, Metafizik I, s. 38-40. 
114 H. Ömer Özden, İbn-i Sînâ-Descartes Metafizik Bir Karşılaştırma, İstanbul, Dergâh Yayınları, 

1996, s. 97. 
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        2.2.4.   İbn Rüşd’de Platoncu Etkiler 

 

Hicri 520, miladi 1126 yılında Kurtaba’da (Cordoba) doğduğu bilinen İbn Rüşd 

iyi bir Aristoteles şarihi olması ile Latin dünyasında “comentator” olarak tanınmıştır. 

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere İslâm filozofları içinde belki de en fazla Aristotelesçi 

olmayı hak eden kişidir. 

 Felsefe ve dinin hiçbir zaman çatışmadığını savunan İbn Rüşd’ün en önemli 

eserlerinden biri Gazali’nin felsefeyi ve filozofları eleştirmek için kaleme aldığı eseri 

Tehâfütü’l-felâsife’sine karşı Tehâfütü’t-Tehâfüt adlı eseridir. Sonrasında ise yine bu 

konuların paralelinde Faslü’l makâl fî mâ beyne’l-hikme ve’ş-şeri’a mine’l-ittisâl (Son 

Söz) adlı eseri yazmıştır. Bu eserde mantık ve felsefe ile ilgilenmenin, din açısından 

konumunu tartışır. Yine benzer bir çalışma daha geniş bir biçimde el- Keşf an 

menâhici’l-edille ve akâidi’l-mille’dir. 

Yine Platon’dan farklı olarak külliler (tümel), zihin dışında bilfiil gerçek 

varlığa sahip değildir. Yani küllilerin tikellerden ayrı bir cevhere sahip oldukları 

görüşü yanlıştır. Külliler, ancak zihnin analiz sentez yoluyla elde ettikleri 

kavramlardır.115  O halde mahiyet bir şeyin öz anlamında varlığı ise mahiyeti İbn Sînâ 

gibi zihinde ve külli olanda değil dış dünyada aramamız gerekir. Bu anlamda yapılan 

mahiyet ve varlık ayrımı ontolojik değil mantıkî ve epistemolojik bir değer taşır. 

Öncelikle bizim mevcûd olanı, on kategoriye göre değerlendirip, onun zihindeki 

kavramıyla eşleştirmemiz gerekir.116 Yani İbn Rüşd, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın varlık 

konusunda dile getirdiği varlık mahiyet ayrımını kabul etmemektedir. Çünkü mahiyeti 

madde ve suretten ayrı düşünemeyiz.117 Mahiyet bu ikisinin toplamından ibarettir. 

İkisini ayrı şeymiş gibi düşünmek yersizdir ve ontolojik sorunlar içerir. 

İbn Rüşd’ün varlık anlayışında, mahiyetin madde ve formdan ayrı 

düşünülmemesi ve bunun metafiziğe yansımaları iki ezeli ilke gibi karşımıza 

                                                 
115 İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Çev. Muhittin Macit, İstanbul, Litera Yayıncılık, 2004, s. 40-41, 96-97. 
116 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, İstanbul, KlasikYayınları, 2012, s. 166. 
117  İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı I, (Tehafüf Et-Tehafüt), Çev. Kemal Işık-Mehmet Dağ, 

Kırkambar Yayınları, İstanbul, 1998, s. 336-340.    
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çıkmaktadır. İbn Rüşd bunu şöyle açıklamaya çalışır. Ona göre mutlak yokluk yoktur. 

Madde ve form birbirlerinden ayrı halde, bi’l kuvve olarak bulunurlar. Madde tek 

başına basittir ve tarif edilemez. Bu ilk madde varlığın kendisinden oluştuğu unsur 

durumundadır. Form, sonradan olan bir şey değildir. Edilgin madde karşısında etkin 

bir ilke olan form maddenin fiil alanına çıkıp mahiyet kazanmasını sağlar. Bu açıdan 

ontolojik öncelik de forma aittir. Madde bu bakımdan duyulur, edilgin olandır ve 

çokluğun sebebidir. Form ise akledilir ve etkin olandır. Form, ayrıca birlik ve 

bütünlüğün sebebidir.118 Form etkin olmasına karşın onu madde ile buluşturacak bir 

İlk İlke’ye ihtiyacı vardır. Onu madde ile birleştirecek İlk İlke Tanrı’dır.119  

Bu ifadeler Platon’un Timaios diyaloğundaki evren ve Tanrı ile ilgili 

görüşleriyle benzerdir. Nitekim Yunan kültüründe ve Platon’da başlangıçta tamamen 

bir yokluk hali düşünülemez. İlk madde ve form (idea) denilen şey ezelidir ve ilk başta 

birbirlerinden ayrı olarak bulunurlar. Yani başlangıçta bir kaos hakimdir ve akıl 

yoktur. Tanrı, aklı ruhun içine ruhu da bedene hapsetmiş ve ona öz bakımından en iyi 

biçimi vererek evreni yaratmıştır. Bu şekilde evreni ruh ve akıl ile yaratan Tanrı’dır.120 

 İbn Rüşd’ün varlık anlayışını üç türde özetleyebiliriz. İlk olarak sebepsiz ve 

ezeli olan varlık, Allah’tır. İkinci olarak sonradan yaratılmış (muhdes) duyular 

tarafından algılanabilen varlıklardır. Üçüncü olarak ise bu iki varlık türü arasında kalan 

zamanla ilişkisi olmayan fakat bir fail tarafından meydana getirilen âlemdir.121 İbn 

Rüşd’ün hem maddeyi hem de formu, zamandan ayrı düşünmesi, onun Tanrı’dan 

başka âlemi de ezeli bir ilke olarak kabul ettiği fikrini akıllara getirmiştir. Rüşd’e göre 

âlemin muhdes olması ve kadim olması sakıncalar doğurur. Bu yüzden o ne tam olarak 

kadim der ne de muhdes der.122 Platon’un âlemle ilgili yapmış olduğu yorumlar daha 

çok Timaios isimli eserinde yer almaktadır. Bu diyalogda Platon, âlemin zamanla 

birlikte başlangıcının olduğunu dile getirmektedir. Hareket zamanla birlikte başlar. 

                                                 
118 İbn Rüşd, a.g.e., 242-253. 
119 İbn Rüşd, a.g.e., 261. 
120 Platon, Timaios, 30 b. 
121 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, Çev. Metin Uyanık-Akgün Akyol, Elis Yay., Ankara, 2018, s. 40. 
122 İbn Rüşd, A.e., s. 42. 
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Dolayısıyla oluş ve bozuluş zamanda meydana gelmektedir. Demiourgos sonsuzluğun 

kopyasını (idea) zaman ile birlikte yaratmıştır.123 

 İbn Rüşd’ün varlığa geliş ve yokluk hakkındaki görüşleri Platon ile benzerlik 

göstermektedir. Platon için mutlak anlamda varlık ve yokluk yoktur. Yokluk varlığın 

bir zıttı değil ondan başka olan bir şeydir. Bütün cinslerde yokluğun bir varlığı 

mevcuttur.124 Başka deyişle Platon’da yokluk, tek varlık olan idealara benzer bir hale 

gelen ilk madde (heyula) dir.125 Yani yokluk bir bakıma forma sahip olmamaktır. Bu 

açıdan İbn Rüşd, İbn Sînâ ve Fârâbî’yi de eleştirir. Onlar Aristoteles’in “Birden ancak 

bir çıkar” görüşünü yanlış anlamışlardır ve bu sebeple sudur teorisini 

benimsemişlerdir. Oysaki bu sözüyle Aristoteles, âlemdeki sebep ve sebepli ilişkisine 

dikkat çekmek istemiştir. Bu görüş İslâm inancı için gereksiz olduğu gibi sakıncalı 

taraflar da doğurmaktadır. Failin bir bakıma âlemdeki birliğin ve bir bakıma 

çokluğunda sebebi olmasında hiçbir sakınca yoktur. Yani bir bütün olan âlem bir olan 

İlk Fail’den çıkmıştır.126  Bununla birlikte İbn Rüşd Tanrı’nın yaratması ve âleme 

müdahale etmesi konusunda Aristoteles’ten ziyade Platon’a yaklaşmaktadır. Onun 

Tanrı’sı âleme her an doğrudan, müdahale eden bir Tanrı’dır. Onun yaratma fiili 

süreklidir ve zamanla ilişkisi yoktur.127 

Görüldüğü gibi İbn Rüşd’ün varlık konusunda Platon kadar rasyonalist olduğu 

söylenemez. Nitekim Platon için varlık, bu dünya ve idealar âlemi olarak ikiye ayrılsa 

da gerçek varlık idealardır. Başka bir deyişle var olmak ve düşünmek aynı şeydir.128 

İbn Rüşd ise Aristoteles gibi varlığı ve onun özünü bu dünyadan ayrı düşünmez. İbn 

Rüşd, bu dünyadaki varlığı açıklamak için bilimsel yolu tercih ederek bir sebeplilik 

ilişkisi ortaya koyar. Platon varlık konusunda tamamen teleolojik bir yaklaşım sergiler. 

Varlığın bir ereği vardır ve bu ereğin amacı en yüksek iyiye ulaşmaktır. Duyularla 

algılanan dünya yanıltıcıdır, asıl olan değişmeyen aynı kalan, oluş ve bozuluşa tabi 

olmayan dünyadır. Bunun yanı sıra İbn Rüşd’ün insanın en son ereğinin Yaratıcı’yı 

                                                 
123 Platon, Timaios, 37 d. 
124 Platon, Sofist, Çev. Cenap Karakaya, Sosyal Yay., İstanbul 2000, s. 99-115. 
125 Weber, Felsefe Tarihi, s. 59-60. 
126 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı I, (Tehafüf Et-Tehafüt),1998, s. 261. 
127 İbn Rüşd, A.e., 184-191. 
128 Weber, a.g.e., s. 66. 
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bilmesi olduğunu dile getirmesi, Platon’un hedeflediği gaye ile aynıdır. İbn Rüşd 

Platon’dan farklı olarak, muhtemelen görünen dünyada, din dili ve bilim dili arasında 

farklı söylemleri tercih etmiştir. 

Sonuç olarak bahsedilmesi gereken, mutlak bir sebep (fail), yoktan yaratan bir 

yaratıcı vardır. O halde ateşi pamuğun yakmasından farklı olarak, tek Mutlak Fail 

Allah’tır.129 Fail sebep ile zorunluluk kavramları arasında, mutlak kavramının altını 

çizen İbn Rüşd’ün, doğa dili ve din dili arasında bir ayrıma gitmesi bilimin de önünü 

açmıştır. Nitekim bu kavramların zorunlu ve fail olarak dile getirilmesi onların mutlak 

anlamda zorunlu ve fail olduklarını göstermez. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak, 

mucizeler doğadaki her şeye misal gösterilemeyen istisnai durumlardır. Sırf bunlar 

temel alınarak bilmenin veya bilginin imkânsızlığından söz edemeyiz. 

İbn Rüşd’ün genel olarak varlık konusundaki felsefi düşüncesi Platon’dan 

ziyade Aristoteles ile benzerlikler göstermektedir. Bununla birlikte ahlâk ve siyaset 

konusunda Platon’u örnek aldığı görülmektedir. Nitekim İbn Rüşd’ün siyasete dair 

belki de en önemli eseri Telhisu’s- Siyase li Eflatun isminden de anlaşılacağı gibi 

Aristoteles’in Poetia’sından ziyade Platon’un izlerini taşır. Öyle ki bu konuda pek çok 

kişi Platon’un Devlet isimli eserinin, İslâm dünyasında bilinen en iyi eserlerin başında 

geldiği konusuna hemfikirdir. 130  Ancak Rüşd’ün Platon’un Devlet isimli kitabını 

Galen’in Cevami’sinden ziyade Huneyn ibn İshak’ın neşrettiği Devlet eserinden 

faydalandığı daha muhtemeldir. Nitekim İbn Rüşd Galen’i, Platon’un Devlet’ini 

yeterince anlamamakla eleştirir.131 

İbn Rüşd Devlet’te özellikle onuncu kitabı şerh etmek için önemli bilgiler 

içermediğini düşünür. Çünkü bu bölüm cedel, şiir ve efsaneler içermektedir.132 Bu, 

kesin bilgi ile ilgili olan felsefenin yapısına uygun düşmemektedir. 133  Ancak İbn 

                                                 
129 İbn Rüşd, a.g.e., s. 636- 640 793. 
130

 Olguner, Batı ve İslâm Kaynakları Işığında Platon, s. 243-255. 
131 İbn Rüşd, Averroes on Plato’s Republic, Çev. Ralph Lerner, United States of America, Cornel 

University, 1974, s. 147. 
132 Platon, Devlet, s. 307-311. 
133 Hasan Mecîd el-Abîdî, Telhîsü’s-Siyase li Eflâtûn, (takdimden) Beyrut-1998, s. 35 (Akt: Cevher 

Şulul, “İbn Rüşd’ün Siyaset Felsefesi”, Harran Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 13, sayı: 20, 

Temmuz-Aralık 2008). 
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Rüşd’e göre özellikle bazı bölümleri İslâm dünyası için faydalı bilgiler içerir. 

Bunlardan insanın iyi olmasının siyasetin en temel amaçlarından biri olduğunu ve en 

yüksek iyiye ancak toplumla birlikte ulaşabileceğinin altını çizmesi, Platon’u 

doğrulamaktadır. 

İbn Rüşd’ün kadının toplumdaki yerini ve fonksiyonunu anlatırken kullandığı 

ifadeler, Platon’un Devlet’de anlattığı kadın hakkındaki düşünceleri ile çok benzerdir. 

İbn Rüşd için kadın, toplumda erkek gibi eşit haklara sahiptir. Sadece aralarındaki 

farklar yetenekleri ile ilgilidir. Kadına da fırsat verilip eğitildiğinde, idari işlerde görev 

alabilir. Aksi halde toplum fakirliğe doğru yol alır. Rüşd’ün kadın hakkındaki görüşleri 

kendisinin de kısaca ifade ettiği gibi şöyledir:  

“Bizim şehirlerde kadının ne yapabileceği bilinmemektedir. Genelde 

kadınlar çocuk doğursun, kocalarına hizmet etsin diye alınır. Onların görevi, 

diğer işlerini yapmalarına engel olsa bile, çocuğu doğurup emzirmek ve 

onunla ilgilenmektir. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla bizim şehirlerin 

kadınları bunun dışındaki herhangi bir insani fazilete uygun değillerdir. Bu 

konumları ile onlar bitkilere benzerler. Erkeklerin sırtında yüktürler ve şehrin 

fakir oluşunun nedenlerinden biridirler.”134  

İbn Rüşd Platon’un Devlet’inde işlediği siyaset ve ahlâk felsefesini beğenip, 

İslâm âlemine tatbik etmek istemesi yapmış olduğu şerhten anlaşılmaktadır. Üstelik 

Fârâbî gibi sonu metafiziğe dayalı bir siyaset ya da ahlâk felsefesi düşünmemiş işin 

pratik yönüne dokunmaya çalışmıştır. Onun için önemli olan Platon’un yönetim 

şekilleri üzerinde kafa yormuş ve bunun cedel veya diyalektik ile değil kesin ispat 

yöntemi olan burhanla yapılmasının doğruluğuna dikkat çekmiştir. 

 

                                                 
134 İbn Rüşd, Averroes on Plato’s Republic, s. 57-59.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PLATON VE İSLÂM FELSEFESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

3.1.  Platon ve İslâm Felsefesinde Varlık 

Varlığın, tanımını yapmak bütün varlıkları kapsaması açısından, çok zor belki 

de imkânsızdır. Ancak yine de insan, gücü yettiği dil sınırları içerisinde bu kavramı 

tanımlamaya çalışmıştır. Varlık nedir ve varlık, varlık olmasını neye borçludur? İşte 

Platon ve İslâm filozoflarının da temelde sorusu bu olmakla birlikte yaşadığı dönemin 

problemlerinin farklılaşması, değişik yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. 

 İslâm felsefesinin oluşumu ve gelişiminde Antik dönemi filozofları, Platon ve 

Aristoteles’in önemli katkıları olmuştur. Bu konuda ise Antik döneminin en büyük ve 

son sistem filozofları, Platon ve onun öğrencisi Aristoteles’in İslâm felsefesine önemli 

katkıları olmuştur. Platon ve Aristoteles’ten sonra gelenler genellikle bu iki filozofun 

yolunu takip emişlerdir. Bunlardan en önemli isimlerden biri, İslâm felsefesi ile adının 

sık sık birlikte anıldığı Plotinus’dur. Özellikle onun “Bir” kavramı ve sudur teorisi, 

İslâm felsefesinde kendine genişçe bir yer bulmuştur.  

Genel olarak bakıldığında İslâm felsefesi ile birlikte Platon düşünüldüğünde 

onun ahlâk ve siyaset felsefesinden etkilendiği görülmektedir. Sistem filozofu olan 

Platon’un ahlâk ve siyaseti de onun varlık felsefesi üzerine kuruludur. Bu anlamda ele 

aldığımızda iki tarafın benzer yanları bulunduğu gibi farklı tarafları da mevcuttur. 

Platon’un felsefesinin temelini oluşturan eserlerinin, erken dönem İslâm 

filozofları tarafından bilindiği biliyoruz. Bunların içinde en bilinenleri Devlet, 

Timaios, Sofist, Yasalar’dır. Ayrıca R. Walzer’e göre bu eserlerin Arap bibliyograflar 

tarafından yapılan çevirileri oldukça başarılıdır. Hatta bu eserler, orijinal çalışmaların 

da ortaya çıkmasında önemlidir. Diğer taraftan Walzer’e göre Helenistiklerin, 



107 

 

Galen’in ve Yeni Platoncuların kendi amaçları için Platon’un yorumlarını 

kullandıkları gerçeği vardır.1 

Bununla birlikte Walzer, İslâm filozoflarının Platon’un yolunda saf bir 

metafizikçi olmadıklarını da dile getirir. Ortaya çıkan hatalar, yanlış anlaşılmalar veya 

önemli farklılıklar vardır. Bunlar farklı İslâm filozoflarının bireysel bakış açısı veya 

sahip oldukları paradigmalardan kaynaklanmaktadır. 2  Yine İslâm felsefesine 

kaynaklık etmesi bakımından, Platon’un bozuk bir şekilde yapılan çevirilerinin 

intikalini, İslâm felsefesine etkisini sathi bulan Fahrettin Olguner buna benzer bir 

görüşü paylaşır.3 

Platon’da varlık denince ilk akla gelen kavram ideadır. Bu anlamda bilgiyi 

dolayısıyla ahlâkı temellendirebilmek için idealar bu dünyadan, özneden veya 

bilinçten ayrı bir şekilde vardır. Gerçek veya hakiki varlık olması bakımından ideaların 

bir nesnesi yoktur ve dünyadaki her şey varlığını ona borçludur. Genel olarak 

Meşşâîlerin bu kavrama eleştirel yaklaştığını görüyoruz. Çünkü onlara göre tümel 

kavramların zihin dışında bir yerde varlığından söz edemeyiz. Nitekim Fârâbî, İbn 

Sînâ ve Rüşd için tümel değil sadece tikel varlıkların, hariçte varlığından söz 

edebiliriz. Platon’dan ayrı mahiyet ayrımına vurgu yapan Fârâbî için tümeller mahiyet 

şeklinde kalırlar ve dışarıda vücud bulmazlar. Örneğin bir masanın masalık 

durumunun tümel olarak ayrı bir yerde varlığından bahsedemeyiz. Ancak Fârâbî’nin, 

Platon’un bahsettiği ideaların (form) Allah’ın zatında bulunması gerektiğini ve bu 

ideaların tıpkı Platon’un Devlet’te söylemiş olduğu gibi bozulmaz, eskimez ve ebedi 

olduğuna dikkat çekmesi ilgi çekicidir.4 

İbn Sînâ için de mahiyeti olan bir şeyin yani zihinde var olan bir şeyin vücud 

bulması ve varlığa gelmesi ayrı şeylerdir.5 Bununla birlikte İbn Sînâ’nın Platon’un 

                                                 
1  R. Walzer, Platonism in Islamic Philosophy, s. 278. Greek into Arabic: essays on Islamic 

philosophy, Oxford: Bruno Cassirer, 1962, s. 256.  
2 Walzer, A.e., s. 278. 
3 Olguner, a.g.e., s. 138. 
4  Fârâbî, “Eflatun ve Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırılması”, İslâm Filozoflarından Felsefe 

Metinleri, s. 177. 
5 Robert Wisnovsky, İbn Sînâ Metafiziği, Çev. İbrahim Halil Üçer, İstanbul, Klasik Yayınları, 2010, 

s. 189-232. 
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idealarına benzer yönleri de vardır. Örneğin Platon ideaların, zihinde doğuştan verili 

olduğunu söylemektedir.6 İbn Sînâ ideaları varlık olarak düşündüğünde, onun bütün 

her şeyi kuşattığını, herhangi bir soru sormadan zihnin onu kabul ettiği fikrini paylaşır. 

Buradaki söylem farkı ise Platon’un bunu bir anımsama olduğunu dile getirmesi, İbn 

Sînâ’nın ise bunu bir idrak olayı olarak kabul edip, bunun sezgi ve bir düşünme işi 

olduğunu dile getirmesinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda İbn Sînâ Platon’dan 

farklı olarak, mutlak varlık kavramını kesin bilgi olarak, orta terim gibi düşünerek 

varlığa mantıksal alanda yer açmaktadır.7 

Platon’un idealar fikrine bir eleştiri de İbn Rüşd’ten gelir. İbn Rüşd’ün, âlemin 

ezeliliği ve şekilsiz maddenin oluşmamış olması yönüyle Platon’la benzer fikirleri olsa 

da o, Platon’un külliler (idealar) dediği ve varlığın ilkeleri olarak kabul ettiği şeylerin, 

sadece zihinde var olduğunu dile getirmektedir. Bunun dışında ideaların herhangi bir 

yerde varlığı veya gerçekliği yoktur. 8  Eğer varlığın ilkelerinden bahsedeceksek 

olursak, bunlar ilk madde, form ve İlk İlke’dir. 

Aslında İbn Rüşd gibi Platon da varlıkları kategori olarak üçe ayırıyor 

diyebiliriz. Birinci olarak varlıkları cisim, yani tabii varlık olarak ayıran Platon için bu 

varlıklar aldatıcıdır ve bu varlıklara güvenilmez. İkinci varlık türü ise matematiğin 

sembolleri gibi öğretim içindir. Bunların bir formundan bahsetsek de dış dünyada 

nesnesi yoktur. Bunlar zihinde bulunan yarı gerçek varlıklardır. İdealar, yani tümeller 

ise ancak akılla kavrayabildiğimiz gerçek varlıklardır. 9  Bununla birlikte genelde 

Meşşâîlere ve özelde İbn Sînâ’ya göre bütün tikel varlıkların bir tümel kavramının 

bulunması ve tikellerin varlığını bu tümelden aldığı görüşü akla ve gerçeğe uygun 

değildir.10 

                                                 
6 Yunus Kâzım Köni, Eflatun’un İde Nazariyesi, Ankara, Şirketi Mürettibiye Basımevi, 1937, s. 36-

37. 
7 İbn Sînâ, en-Necât Felsefenin Temel Konuları, s. 75. 
8 İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Çev. Muhittin Macit, İstanbul, Litera Yayıncılık, 2004, s. 40-41.; İbn 

Rüşd, Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, Çev. Fatih Özkan-Hacı Kaya-İlyas 

Altuner, C.1-10 s. 40. Iğdır Üniversitesi / Iğdır University İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of 

Divinity Faculty Sayı / No: 2, Ekim / October 2013: 01-40, s. 20. 
9 Platon, Devlet, s. 227, 510 c-d. 
10 İbn Sînâ’nın İdeler hakkındaki eleştirileri için Bkz.: Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 57. 
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Platon’a göre idealar ezeli, ebedi ve değişmez varlıklardır. Hatta onlar 

başlangıçta Tanrı’nın bile zihninde değildir. Timaios diyaloğundan da 

hatırlayacağımız üzere yaratıcı Tanrı Demiourgos ideaları temaşa ederek evreni 

yaratmıştır. İslâm filozofları açısından bunu böyle kabul etmek sorun teşkil eder. 

Çünkü ezeli olan tek varlık vardır o da Tanrı’dır ve var olan her şey varlığını idealardan 

değil Tanrı’nın istemesi ile Tanrı’dan kazanır. Bu söylem Kindî için kesindir ve yoktan 

yaratma düşüncesi her fırsatta kendisi tarafından yinelenir.11 Yani Tanrı’nın evreni 

yaratması için ne şekilsiz bir maddeye (heyula) ne de idealara ihtiyacı vardır. Fârâbî 

ve İbn Sînâ için sudur teorisi ile başka ezeli ilkleri de düşündüren ifadeler zihinde 

canlanmakta, yoktan yaratma fikri muğlak gözükmektedir. İbn Rüşd için ise ilk 

ilkelerin sayısı daha kesin cümlelerle artmıştır desek de, bu Platon’un gerekçelerinden 

tamamen farklıdır. 

İslâm felsefesinde varlık deyince en önemli şey ne doğa ne de matematik 

ilimlerdir. Varlık deyince ilk olarak akla gelen, varlığı varlık bakımından inceleyen 

metafizik ilim ve onunla ilişkili olan cisimsiz varlıklardır. Bu sebeple ilk varlık 

Tanrı’dır. Mitollojik inançlardan henüz kopamamış pagan kültür, dil ve 

geleneklerinden sıyrılamamış Platon’un kafasındaki varlık ve Tanrı anlayışı da bu 

sebeple büyük farklılıklar göstermektedir. Varlığı açıklarken İslâmi dile uygun, özgün 

ifadeler geliştirmiş olan İslâm filozofları, varlık konusunda İslâm’ın özü ile 

çelişmeyen düşünceler geliştirmiştir, bu anlamda soyut varlıkların da hakikatinden 

bahsedilmiştir. Platon’dan farklı bir terminoloji kullanılmıştır. İslâm felsefesi deyince 

genel olarak varlık alanını somut ve soyut olarak ikiye ayırdığımızda mümkün ve 

zorunlu olarak iki varlık alanı karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu alanda, sebeplilik veya 

fail ilişkisini göz önünde bulundurarak Mutlak Zorunlu Varlık’ı da ayrıca 

değerlendirmemiz gerekmektedir. 

 Platon için tek gerçek ve hakiki varlık idealardır. Onun dışında duyulara hitap 

eden her şey ancak ideaların bir yansımasıdır. Bu anlamda bu dünya veya bu 

dünyadaki nesnelerin gerçek bir varlık olduğundan bahsedemeyiz. Ancak Meşşâî 

filozlarına göre bu dünya ve içindekilerin bir kopya veya aldatmaca olduğundan söz 

                                                 
11 Kindî, “Oluş ve Bozuluşun Yakın Etkin Sebebi Üzerine”, Felsefi Risaleler, s. 308. 
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edemeyiz. Ayrıca varlığın bilgisi konusunda duyu organlarımız, Platon’un anlattığı 

kadar önemsiz değildir. Aksine varlığı biz bu anlamda kategorilere ayırabiliriz. 

Sonuç olarak varlık denince ilk akla gelen Tanrı’dır. Her şey varlığını O’na 

borçludur. İdeaların, bu anlamda değil varlığın sebebi kendi gerçek varlığından bile 

söz etmemiz İslâm felsefesinde zor gözükmektedir. 
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3.2. Platon ve İslâm Felsefesinde Bilgi 

 

Platon ve İslâm filozofları için bilgiyi varlıktan ayrı düşünmek olanaksızdır. 

Yani iki düşünce sisteminde de bilginin yolu aynı zamanda bizi varlıkla 

buluşturacaktır. Ancak bu konuda Platon rasyonalist bir tavır sergilerken, İslâm 

düşünürleri rasyonalist olduğu kadar realist bir düşünceye de yer açmışlardır.  

Platon için bilgi öncelikle bizim zaten bildiğimiz, ancak dünyaya geldiğimizde 

unuttuğumuz bir şeydir. O halde bilgi anımsamadan başka bir şey değildir. Diğer her 

türlü şey, duyu organlarımızda dâhil bildiğimiz şeyleri anımsamamıza yardımcı olur. 

Ancak başlangıçta duyu organları sanı veya inanç dediğimiz türden şeylerin bilgisini 

elde eder ki bu bilgiler hakiki bilgiye değil ulaşmak, onun yolundan sapmasına neden 

olur. Matematik ve geometri gibi kavramlar ise varsayım düzeyindeki çıkarımların 

bilgisini oluşturur. Bizim hakiki bilgi düzeyine çıkmadan önceki yerimiz bu düzeydir. 

Son aşamada ise sadece kavramdan kavrama geçen düzeye ulaşırız. Bu kısım ayrıca 

diyalektik bilimin saf bir şekilde yapıldığı yerdir. Yalnız akılla kavranan, tümellerin 

olduğu bu alan, hakikatin bilgisinin de olduğu alandır. 

 Platon’un anımsama kuramı bir başka dünya inancı ve ruh inancını 

gerektirmektedir. Fârâbî bunu İslâm dinine de uygunluğu açısından kabul eder ve 

ruhun bedenden ayrıldıktan sonra yetkinliğe kavuştuğunu düşüncelerine ekler. Fârâbî 

için bilgi, ruhun aklı, duyuyu ve muhayyileyi bedenle ortak kullanarak elde ettiği 

şeydir. Bu anlamda ruhun varlığa gelmesi ve bir şeyi bilmesi için beden gereklidir. 

Platon’un anımsama kuramı bu noktada Fârâbî için pek akla ve dini inançlara uygun 

değildir. Kur’an, insan bedeni yaratıldıktan sonra ruha bilginin verildiğini 

söylemektedir.12 Bu konuda Platon’u yanlış anlamaya bir kavram karmaşası sebep 

olmuş olabilir. O anımsama ile zihindeki eşitlik kavramı gibi ilk bilgileri kastetmiştir.13 

                                                 
12 Fahrettin Olguner, Fârâbî, s. 30. 
13 Fârâbî, “Eflatun ile Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırılması”, İslâm Filozoflarından Felsefe 

Metinleri, s. 168. 



112 

 

Fârâbî, ideaların Tanrı’dan ayrı bir yerde bulunmadığını daha açık bir şekilde 

şöyle ifade eder:  

“Tanrı hayat sahibi ve bu âlemdeki her şeyi var edense, onun zatında 

var etmek istediği şeylerin suretlerinin olması gerekir. Onun nasıl ki zatı baki, 

onda değişme ve başkalaşma olmuyor şu hâlde onun mertebesinde bulunan 

suretler (idealar) de aynı şekilde bakidir. Eğer var eden hayat sahibinin zatında 

varlığın suretleri ve izleri bulunmamış olsaydı var edeceği, yaptığında ve 

yarattığında örnek alacağı bir şey olmazdı. Eğer Tanrı’nın zatında bu 

suretlerin olmadığını düşünecek olursak, bu O’nun yarattıklarını tahmini, 

gelişigüzel, gayesiz, iradesiz, maksadı olmaksızın yarattığı anlamına gelir ki 

bu çirkin bir iddiadır.”14 

İbn Sînâ nefsin ya da ruhun ilk yaradılışında bilgiden yoksun olduğunu dile 

getirir. Bununla birlikte hatırlamayı nispeten tutarlı bulsa da bazı açmazlarının da 

olduğunu söylemektedir. 15 İbn Sînâ bu konuya başka bir yönden açıklama getirmeye 

çalışır. Nitekim ona göre talep edilen şey bir yönü bilinirken bir yönü ile bilinmezdir. 

Onu talep ediyoruz ki bu onu bir yönü ile bildiğimizi gösterir. Ancak bu her yönüyle 

meçhul olsaydı onu talep edemezdik. Zaten onu talep etmek de bir yönü ile bilinmezlik 

içerir. Ancak bir şeyi bilmek tasavvur etmek bakımından bil fiil bilinse de onun özel 

olması bakımından bilinemezdir. O şeyin özel olması bakımından, başka şeylerle 

ilişkili genel şeyleri bilinebilir fakat ona özgü olan şey konusunda bilgi sahibi 

olunamaz. Hatta o kişi ona ait olan özel şeyleri bildiğini zannedip bir batıl inanç ya da 

zanna şuursuzca sahip olabilir.16 Benzer bir şekilde Fârâbî de bu konuda gerçekten 

bilmediğini bilen insanla, bildiğini zannedip ilim yaptığını düşünen insan ayrımı ile 

Sokrates’i akıllara getirir.17 

 Kindî ve diğer Meşşâî filozofları duyu bilgisini yok saymazlar. Bunun yanı 

sıra bu dünyadaki bilgilerde birer yansıma veya kopya değildir. Bilgiyi elde etmenin 

yolu genel olarak duyu (dünyevi) ve akıl (gayri maddi/soyut) olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Hatta duyu bilgisi cevher diyebileceğimiz bilgiye ulaşmamız için 

önemlidir. Öyle ki duyulara konu olan şeyler bizim Tanrı’nın varlığına ulaşmamız için 

                                                 
14 Fârâbî, “Eflatun ile Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırılması” A.e., s. 177. 
15 İbn Sînâ, Kitabü’ş- Şifa II. Analitikler, s. 65. 
16 İbn Sînâ, en‐Necât Felsefenin Temel Konuları, s. 66-67 
17 Fârâbî, Kitâbu’l‐Burhân, Çev. Ömer Türker‐Ömer Mahir Alper, İstanbul,  Klasik Yayınları, 2008, 

53‐54. 
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izler taşır. 18  Aslında, Fârâbî için bu bilgiler nihai noktada Tanrı’dan sudur eden 

formların bilgisidir. Platon için ise her şeyin kendisinden pay aldığı ve ona benzemeye 

çalıştığı İyi’nin bilgisine ulaşmak bu formlara (idealar) bağlıdır. Ancak tekrar 

belirtmekte fayda vardır ki bu formlar Platon’da ontolojik olarak bağımsızlığını ilan 

ederken, Fârâbî için Tanrı’dan sudur ederek vücud bulmaktadır. 

Özetle Meşşâî filozofları Platon’un kastettiği gibi bilginin bir anımsama 

olduğunu düşünmemektedir. Örneğin Fârâbî için dünyaya gelen bir çocukta ilk bilgiler 

(zorunluluk, varlık gibi) dışında zihninde herhangi bir bilgi yoktur.19  Nitekim Fârâbî 

bizim eşyanın hakikatine dair olan bilgiye bu dünyada ulaşamayacağımızı, aklın da bu 

konuda duyu verilerine bağlı olduğunu ve onun dışında özel bir bilgiye ulaşmadığını 

dile getirmektedir.20 

Bununla birlikte Platon gibi Fârâbî ve İbn Sînâ bilgiyi elde etme yollarından 

birinin sezgi olduğunu belirtmektedirler. Ancak aklın bilgiye ulaşmasında Platon’da 

bir sınır yokken Meşşâî filozofları için akıl, bazı bilgiler konusunda sınırlı kalmaktadır. 

Burada aklın yardımına sezgi koşar. Eşyanın hakikatine ise ancak bu yolla ulaşılabilir. 

Kesin bilgiyi açıklamak için özellikle İbn Sînâ ve Fârâbî’nin kullandığı başka bir 

kavram, Faal Akıl’dır. Faal Akıl aslında görevi açısından, Platon’un idealarına benzer. 

Platon’da insan da bulunup unutulan, (Fârâbî ve İbn Sînâ bunu potansiyel bilme gücü 

olarak tanımlar) bilgilerin idealar tarafından bilinmesini, güneşin gözü aydınlatıp 

görmesine benzetir. Fârâbî ve İbn Sînâ bunu Faal Akıl ile aklın buluşmasına 

bağlamaktadır.21 

İbn Sînâ, Kitabü’s Şifa’nın el-Burhan bölümünde bilgisizliği veya cehaleti 

ruhani bir hastalık olarak tanımlamaktadır. Fârâbî de erdemsiz toplumların bir tür 

ruhsal bunalımda olduklarını söyler. Bunlar nefislerini kemâle erdirememiş kişilerdir. 

Öyle ki bu kişiler nefislerini sağlıklı bile zannederler. Onlar bu anlamda bir mürşide 

                                                 
18 Peter Adamson, “Kindî ve Yunanca Felsefe Geleneğinin Kabulü”, İslâm Felsefesine Giriş, Ed. Peter 

Adamson, Richard C. Taylor, Çev. M. Cüneyt Kaya, İstanbul, Küre Yayınları, 2007, s. 47. 
19 Fahrettin Olguner, Fârâbî, s. 31. 
20  Fârâbî, “Eflatun ile Aristoteles Görüşlerinin Uzlaştırılması”, İslâm Filozoflarından Felsefe 

Metinleri, s. 170. 
21 İbn Sînâ, eş-Şifa: İkinci Analitikler (Burhan), Çev. Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2006, 

s. 168; Hilmi Z. Ülken, Kivamettin Burslav, Fârâbî, Ankara, Kanaat Kitabevi, 1974,  s. 30. 
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kulak vermezler.  Fârâbî cehaletin, nefsin yapı ve karakter bakımından nasıl çirkin ve 

kötü bir amel işleme potansiyeline gelebileceğini, özellikle El Medînetü’l Fazıla isimli 

kitabında erdemli ve erdemsiz şehir ayrımı yaparak açıklamaya çalışmıştır.22 Platon 

da Küçük Hippas diyaloğunda cehaleti, nefsin bir hastalığına benzetir. 23  Bilgi 

teorisinin bu yönü ile hem İslâm filozofları için hem de Platon için ahlâkı 

temellendirmek adına nasıl da birbirine benzediğini kolayca görmek mümkündür.  

 Platon için gerçek bilgiye sahip olan kişi aynı zamanda erdemli olan kişidir. 

Çünkü gerçek bilgiye sahip olan kişi kötülük yapmaz. Bu ise ruhun bir nevi acı 

çekmemesi ve mutluluğa ulaşması için yegâne yoldur. Benzer bir şekilde İslâm 

filozofları da bilgisizlik sonucu mutsuzluk ve cehennemle cezalandırma söz 

konusudur. Nitekim eşyanın hakikatini bilen bir kişi için ahlâksız bir davranış söz 

konusu olamaz ve bu onu nihai mutluluğa erdirir. 

İbn Sînâ’nın bilgisizliği iki kısma ayırması, bilgi konusunda Platon ile 

benzeyen başka bir yönüdür. Bilgisizlik ona göre basit veya bileşiktir. Basit olmak, 

doğuştan cahil olup potansiyel olarak âlim olmayı da beraberinde getirmektir. Bileşik 

bilgisizlik ise bilgi yönünde zıt bir inanç sahibi olmaktır. 24  Platon Yasalar isimli 

eserinin IX. kitabında iki türlü bilgisizlikten söz eder. Birincisi küçük yanılgıların 

nedeni saydığı yalın bilgisizlik, ikincisi ise çifte bilgisizlik dediği kesin bilmediği 

konularda da derin bilgi sahibi olduğunu sanma düşüncesidir. Ayrıca bu yanılgı türü 

bütün yanılgıların en büyük sebebidir.25 

Platon’un bilgiyi elde etmek için kullandığı yegâne yöntem diyalektiktir. 

Fârâbî ve sonrasında felsefi düşünceyi daha da sistemli hale getiren İbn Sînâ’da ise 

bilgiyi edinme süreci olarak, mantık alanı çerçevesinde burhan yönteminden 

bahsedilir. Bu yöntemle elde edilen bilgiler açık ve seçiktir. Bu alanda artık kendisini 

açıklamak için başka bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Zihin bu bilgileri koşulsuz kabul 

                                                 
22 Fârâbî, Üstün Ülke (El Menînetü’l Fâzıla), 2015, s. 61-70.  
23 Platon, Küçük Hippas, 373 a. 
24 Geniş bilgi ve kaynakça için bkz. Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ’nın Cehâlet Teorisi”, İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37, (Aralık 2017): 7‐34. 
25 Platon, Yasalar, 863 c-d. 



115 

 

eder.26 Bu açıklama Platon’un, diyalektik yöntemle bir yere kadar ulaşıp, bundan sonra 

sezgisel biliş ile kendinden şüphe edilmeyen ve kendisinin bilinebilmesi için başka bir 

bilgiye ihtiyaç duyulmayan ilk bilgilere ulaşmasına benzer. Başka bir açıdan Platon’un 

diyalektik yöntemle ulaştığı bilginin sezgisel keşfi, Fârâbî ve İbn Sînâ’da burhani 

yöntemin açıklaması gibidir. 

Bilgi felsefesi konusunda mutlak idealist bir tavır takınan Platon’un yanında 

Meşşâî filozoflarını idealist olarak kategorize etmek doğru olmaz. Nitekim görüldüğü 

üzere bu konuda oldukça realist açıklamalarda bulunmuşlardır. Doğayı ve insanın 

bilme sürecini bilimsel yollarla açıklamaya çalışmışlardır. Bu konuda Aristoteles’i 

yakından takip eden İbn Rüşd de gözlem ve deneyi önemseyerek doğada sebeplilik 

ilişkisine dikkat çekmiş, bir fail sebepten bahsetmiştir. Bilimsel açıklamalara yakın 

duran İslâm filozofları için sadece realist demek de doğru sayılmaz. Çünkü onlar deney 

gözlem veya duyu organları ile elde edilen bilgiyi kabul etmekle birlikte akıl, sezgi, 

ilham ve vahiy bilgisini de değerli bir bilgi türü olarak kabul etmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, Çev. Ömer Türker-Ömer Mahir Alper, İstanbul, Klasik Yayınları, 2008, s. 

5. 
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3.3. Platon ve İslâm Felsefesinde Tanrı  

 

Platon’un diyaloglarında bazen Tanrı ve bazen de tanrılar dediğine şahit 

oluyoruz. Yine Platon’un, eserlerinde geleneksel Tanrı isimlerine zaman zaman yer 

verdiğini görüyoruz. Weber, geleneklere fazlaca bağlı olan Platon’un bunu 

çiğnenmemek adına tanrılardan bahsettiği fikrindedir. 27  Yine bu tanrılar Platon’a 

Yunan mitolojisinden miras kalmış, o bizzat kendi bu tanrıları icat etmemiştir.28  

Platon Tanrı’yı diyaloglarında adil ve iyi olarak tanımlamıştır. Tanrı inayet 

sahibidir. Her şeyi görür ve kötülükleri cezasız bırakmaz. Tanrı akledilirdir, duyularla 

idrak edilemez, ezeli ve ebedidir asla yok olmaz ve değişime tabii değildir. Ancak 

Platon’un bu özellikleri yüklediği başka bir varlık daha vardır ki bu da ruhtur. Tanrı 

ve ruh bu yönü ile aynı özdendir. Tanrı ve dolayısıyla ruh hareket ve canlılığın 

sebebidir. Platon Yasalar’da ruh hakkında şöyle bahseder.  

“Ruh gökyüzündeki, yeryüzündeki ve denizdeki her şeyi kendi 

hareketi ile güder; bu hareketlerin adı; istemek, araştırmak, dikkat etmek, 

karar vermek, doğru ve yanlışı düşünmektir; sevinmek ve üzülmek, cesur 

olmak ve korkmak, nefret etmek ve sevmektir, işte bu türden olan ya da 

maddeye özgü ikincil hareketleri de kapsayan ilk hareketler bütün maddeleri 

büyümeye ve küçülmeye, birleşmeye ve ayrılmaya ve bunları izleyen 

sonuçlara götürür; maddenin sıcak ve soğuk, ağır ve hafif, katı ve yumuşak, 

ak ve kara, acı ve tatlı olmasına neden olur; ruh bütün bu araçları kullanarak 

ve tanrısal akılla işbirliği içinde, aslında kendisi de tanrı olduğu için her şeyi 

doğru ve mutlu kılar, ama akılsızlıkla birleşirse, her şey bunun tersi olur.”29 

 

Platon Timaios diyaloğunda Demiurgos isimli bir tanrıdan bahseder. Onun 

evrenin mimarı ve yapıcısı olduğunu dile getirir. İdeaları temaşa ederek şekilsiz 

maddeyi (heyula) şekillendirir. Yani Demiourgos idealarla birlikte ezelidir ve şekil 

verici gücü olan bir tanrıdır.30  

                                                 
27 Weber, a.g.e., s. 50 
28 Etienne Gilson, Tanrı ve Felsefe, Çev. Mehmet S. Aydın, İzmir,  Dokuz Eylül Üniversitesi, 1986, s. 

30. 
29 Platon, Yasalar, s. 134-135. 
30 Platon, Timaios, 28-B, 28-C. 
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Platon evrenin nasıl yaratıldığı ve tanrının sıfatlarının ne olduğu konularına 

açıklık getirmekte zorlandığını, bunu anlatmanın anlamadan daha zor olduğunu zaman 

zaman itiraf eder. Örneğin Tanrı’nın hareketsiz olduğunu söylemenin eksiklik 

olacağını söylediği gibi hareketli olmasının da değişim gerektirdiği için sıkıntılar 

doğurabileceğini dile getirir. Bu yüzden hareketin kendisinin aynı zamanda dinginlik 

olduğunu söylemekte şaşılacak bir şey olmadığını anlatır.31  İslâm felsefesinde de 

varlık ve dolayısıyla Tanrı’nın benzer bir şekilde cins ve faslı olmadığından dolayı 

tanımının olmadığından bahsedilir. 32  Platon’un Tanrı’nın sıfatları konusundaki 

yaşadığı benzer problemler ise, İslâm felsefesinin temel problemleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

İslâm felsefesinde Tanrı İlk Varlık’tır. O’nun varlığı baştan kabul edilir, 

yokluğu düşünülemez. Bütün diğer varlıklar varlıklarını ondan aracısız olarak alır. 

Kelâmi/felsefi geleneğin ilk filozofu olan Kindî için Tanrı tasavvuru İslâm dini 

çerçevesinde şekillenmiştir.  Fi’l-Felsefeti’l Ûlâ isimli eserinde, Tanrı’nın tek ezeli 

ilke olduğunu, O’nun sebebi olmadığını ve varlığı için bir şeye ihtiyaç duymadığını 

dile getirmektedir.33  

İbn Sînâ Tanrı’nın yaratıcılığını O’nun etkin oluşuna bağlar. Çünkü O 

mükemmel bir varlık olarak sadece kendi varlığının sahibi değildir. Aynı zamanda 

bütün varlık O’ndan çıkmış, O’na ait ve ondan taşmıştır.34  İslâmiyet’in Platon’un 

hiyerarşik tanrı anlayışını kabul etmesi düşünülemez. O yoktan her şeyi yaratmıştır. 

Ezeli olan tek varlık odur. Platon’un varsaydığı gibi zaman, şekilsiz madde ve idealar 

gibi mutlak ezeliler yoktur. 

İslâm felsefesinde Mutlak Bir olan Tanrı’nın varlığının ve gerçekliğinin, 

mantıki olarak kanıtlanması gerekmez.35 Bununla birlikte Tanrı akledilirdir. Platon 

için de gerçek varlık dolayısıyla Tanrı akledilirdir. Özellikle Fârâbî ve İbn Sînâ 

                                                 
31 Platon, Sofist, 256 c. 
32 Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, s. 90. 
33 Kindî, “Tarifler Üzerine”, Felsefi Risaleler, s. 178, 179. 
34 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, Metafizik II, s. 100. 
35 Hussein Mahmoud Fawkia, “Fârâbî’nin Felsefesinde Evrenin Olumsallığı”, Çev. Ahmet Cevizci, 

Uluslar Arası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, (Ankara, 

9-12 Eylül 1985), Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1990,  s. 181. 



118 

 

mahiyet ve varlık konusunda kesin ayrıma giderken Tanrı için bu ayrıma gitmezler. 

Tanrı, mekândan ve zamandan ayrı olmakla birlikte zamanda yer alan maddesel 

niteliklerden de tamamen uzaktır. O bu yönüyle Âlim’dir.36 Bu özelliği Platon’un her 

şeyi gören Tanrı anlayışına benzer. Ayrıca İslâmiyet’te Tanrı’nın sıfatlarından olan 

inayet kavramı, onun iyi oluşu, adaleti, Platon’un Tanrı anlayışı ile örtüşmektedir. 

İbn Rüşd’e göre Tanrı İlk Fâil’dir ve varlığı bir başkasına muhtaç değildir. O, 

hem birliğin hem çokluğun sebebidir. Âlem onun eseridir başka deyişle ondan 

çıkmıştır.37 Görüldüğü gibi İslâm Filozofları Tanrı’nın tek, zorunlu varlık olduğu ve 

onun her şeyin varlık sebebi, yaratıcısı olduğunda hem fikirdir. Bununla birlikte İslâm 

filozoflarının da bu konuda çatıştıkları noktalar vardır. Ancak özü itibariyle biz neden 

varız sorusu içinde şekillenen felsefe gerek İslâm felsefesi gerekse Platon’un felsefesi 

için temel kavram olan Tanrı kavramı etrafında şekillenir. Ancak Müslüman filozoflar 

tarafından her fırsatta, onun İlk Sebep, İlk Varlık, Tek Ezeli İlke olarak her şeyin 

aracısız yaratıcısı olan hiçbir şeye denk ve eşit olmayan bir varlık olduğu vurgulanır. 

Önemli bir soru da Platon’un gerçekten monoteist bir Tanrı anlayışının olup 

olmadığı veya politeist bir anlayışa mı yakın durduğudur. Aslında burada her iki tarafı 

da destekleyen ifadeler vardır. Bazı yorumculara göre geleneksel dini yapısına uygun 

davranıyor gözüküp aslında kendi inancını da ortaya koyuyor olmasıdır.38 Platon’un 

Mektuplar’ında, ciddi mektuplarıma Tanrı, ciddi olmayan mektuplarıma tanrılar 

ifadesi ile başlıyorum, sözü bu düşünceye itmektedir.39 Nitekim en sevdiği kişi olan 

Sokrates’in geleneksel inançlara bağlı olmadığı gerekçesiyle ölüme mahkûm edilmesi, 

onun düşüncelerini tam anlamıyla ifade edememesine sebep olması muhtemeldir. 

Bununla birlikte Zeus, Hera, Hades gibi mitsel tanrılardan da arınmış bir dile sahip 

değildir. 

                                                 
36 Mevlüt Albayrak, a.g.e., s.73. 
37 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı I (Tehâfüt et-Tehafüt), s. 177-179. 
38  Cevdet Kılıç, “Platon’un Metafizik Terminolojisi ve Mağara Alegorisinin Mistik Temelleri”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 7 

Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33, Issn: 1307-9581, s. 572, 2014 (Çevrimiçi) 

http//www.sosyalarastirmalar.com, 3 Haziran 2019. 
39 Platon, Mektuplar, s. 92-93. 
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Oysa doğan her şeyin bir doğum nedeni vardır çünkü nedensiz olarak hiçbir 

şey doğmaz.40 Sonradan meydana gelenin ve doğduğu için de ölüme mahkûm olanın 

sebebi Tanrı’dır…O varlığın kendisidir…Çünkü var olan O’dur ve O’ndan önce varlık 

diye bir şey yoktur. Varlığın olmadığı bir zamanın olması mümkün olmadığı için O 

hep vardır… Bir olan ‘Mutlak İyi’dir. Hiçbir şey yokken tek başına var olan O’dur ve 

O’nun fiili doğurmak değil yaratmaktır”. 41  “Çünkü evren ortaya çıkanların en 

güzelidir ve onu oluşturan da en becerikli olandır”.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Platon Timaios, s. 37. 
41 Rafet Elçi, Platon’un Aşkı, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 168-178. 
42 Platon, Timaios, s. 38. 
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SONUÇ 

 

   Platon’un felsefi düşüncesini, insan için sağlam bir ontolojik temel atma 

çabası olarak düşünebiliriz. Nitekim insan bu dünyadaki amacını doğru anlayabilir ve 

hakiki bilginin peşinden koşabilirse nihai ereği olan İyi’ye benzeyecek ve mutluluğa 

ulaşacaktır. Bu sebeple Platon, sürekli değişen dünyamızdan farklı olarak değişmeyen 

bir dünyanın varlığını kabul etmektedir. 

Platon doğa filozofların aksine varlığı maddi bir sebebe bağlamayı red 

etmektedir. Ona göre doğru olan, şeyleri maddi bir sebebe indirgemek ve varlığı 

nedensellikle açıklamak değil, bunların üstünde teleolojik bir sebebe ulaşmaktır. 

Böylece insanı sadece bedenden ibaret olarak görmeyen Platon, adalet, doğruluk, 

iyilik, güzellik gibi kavramlara da sağlam bir temel atmış olacaktır. 

Platon varlık düşüncesini anlatabilmek için idealar kuramını ortaya atmıştır. 

İdealar varlığın değişmez ve gerçek yönünü temsil ettiği için, sadece aklın verileri olan 

tümel kavramların varlığını ispat etmekle kalmayacak, bu dünyada da kesin bilgiye 

yer açmış olacaktır. Bu şekilde özneye göre değişen bir bilgi değil, nesnel ve evrensel 

bir bilgiden söz etmenin imkânı doğacaktır. 

Platon nihayetinde varlık düşüncesini, bilgi anlayışı ile birlikte pratik hayata 

uygulamak istemiştir. İnsanın bu anlamda yapmış olduğu eylemlerini, bu varlık 

anlayışına göre gerçekleştirmesi gerekmekedir. İnsan, idealar ve onun da üzerinde olan 

İyi İdeasına benzemeye çalışmalıdır. Varlığın sebebi ve ilk ilkesi, İyi İdeasıdır. Özler 

özü olarak tanımladığı bu idea sayesinde varlık görünür hale gelir. Platon’un İyi 

İdeasına yüklediği bu anlam onu teistik Tanrı inancına yaklaştırmaktadır. Ayrıca onun 

ruh ve öte dünya inancı da böyle bir inancı destekler görünmektedir. 

Fârâbî ve İbn Sînâ metafiziğin bir konusu olan Tanrı-Âlem ilişkisi konusunda 

Plotinus’un sudur teorisini benimsemiş görünmektedirler. Platon Tanrı-Âlem ilişkisi 

konusunda kesin bir şey söylememekle birlikte pay alma kavramından bahseder. Zaten 

bu teori Platon’un da bazen kabul etmek zorunda kaldığı gibi kendi arasında bazı 
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çelişkiler doğurmaktadır. Gerçi sudur teorisi de özellikle İbn Rüşd için hiç tutarlı 

değildir. Bununla birlikte Plotinus, Porphyry, Simplicius gibi Neoplatoniklerin de 

kendi öğretilerini oluşturmak istediğinde Platon’dan ileri derece de faydalandığını 

veya benzer bir hattı takip ettiğini görebiliriz. Örneğin Plotinus’un İslâm dünyası 

tarafından da bilinen önemli eseri Enneadlar’ın ne kadar çok Platon’u andırdığı da bir 

gerçektir. Nitekim ahlâki temellendirebilmek için Platon’un dile getirdiği sistemden 

daha iyisini o an bulabilmek zor görünüyor. 

İyi bir Aristoteles şarihi olsa da Platon’un felsefesine de kayıtsız kalmamış ve 

diyaloglarına atıfta bulunmuş, İslâm filozofları arasında Platon’dan en çok etkilenmiş 

kişiyi Fârâbî olarak zikredebiliriz. Nitekim Platon felsefesine dair yapmış olduğu 

çalışmalar neticesinde Eflatun’un Felsefesi Kısımları isimli değerli bir eser kaleme 

almıştır. Ayrıca etik ve siyaset konusunda da Platon’un eserlerinden bir hayli istifade 

ettiği görülmektedir. Mutluluğun Kazanılması ve Erdemli Şehir’de siyaset ve etiğe dair 

söyledikleri şeyler, devlet adamı ve devlet modelleri hakkında dile getirdikleri, 

Platon’un görüşleri ile hemen hemen aynıdır. Her ikisi için de en yüksek iyi kavramı 

işlevsel olarak gerçek mutluluğa götürür. Filozof Peygamber veya Filozof Kral’ın 

vasıfları birbirine çok benzer. 

Bununla birlikte İslâm düşüncesi içinde ideaların zihinden ayrı ontolojik bir 

gerçekliği olduğu düşüncesi kabul görmemiştir. Nitekim dünyadaki her şey varlığını, 

ezeli olan bu ideaların varlığına borçlu değildir. Ancak Platon’un varlık dediği şey ne 

kadar idealara gönderme yapsa da nihai yolu Tanrı’ya çıkmaktadır. Platon’un varlık, 

bilgi ve ahlâkla ilgili düşünceleri İslâm düşünürleri için de aynı amaca hizmet 

etmektedir. Nitekim Platon’a göre, Tanrı her şeyin ölçüsüdür ve her şeyin en yüksek 

bilgisine sahiptir. Lider durumundaki kişinin görevi, Tanrı’ya ve O’nun bilgisine en 

yakın kişi olarak ilahi kanunların yeryüzünde uygulatılmasını sağlamaktır. Platon bu 

bilgileri Timaios ve Devlet Adamı’nda paylaşmış, devletin en iyi, Tanrı’nın 

kanunlarıyla yönetilebileceğini söylemiştir.  

 İslâm düşüncesinde varlığın reel olarak bir açıklaması yapılsa da temelini 

gayri maddi ve rasyonel düşünce oluşturur. Meşşâî filozofları için bu dünya aldatıcı 

ve bir kopya olmamakla birlikte Platon’un düşüncesi gibi bu dünya ezeli değildir. 
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Gerçek, hakiki ve ezeli varlık duyularımıza konu olmayan varlıktır. Her şey varlığını 

O’na borçludur. O İlk İlke, İlk Sebep ve Yoktan Yaratıcı’dır. Platon’un felsefi 

düşüncesinden diğer Meşşâî filozoflara göre daha fazla etkilendiği görülen Fârâbî bu 

anlamda ideaları, Tanrı’nın zihnindeki ezeli bilgi ve tasavvurlar olarak yorumlar. 

Ayrıca Platon’un ruhu ölümsüz kabul etmesi ve âlemin yaratılmış olduğunu savunması 

İsâm düşüncesi ile uygunluk göstermektedir. 

 Yunan kültür, gelenek ve inançlarında yoktan yaratma fikri yoktur. Platon için 

bu dünya, Demiourgos isimli bir Tanrı tarafından sanatkârane bir şekilde yapılmış olsa 

da bu İslâm’ın anladığı tarzda bir yaratma değildir. Platon için varlığın sebebi idealar 

ve bunların üzerinde İyi İdeasıdır. Bu açıdan evren, idealar, heyula, ruh ve onunla aynı 

özden olan Tanrı ezelidir. Bununla birlikte söyleyebileceğimiz şey Antik Yunan 

filozofları arasında düşüncenin, akılcı Teistik Tanrı inancına geçişteki söylemlere, 

Platon’un daha yakın durduğudur. 
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