PLATON’UN RUHUN ÖLÜMSÜZLÜ Ü DÜ ÜNCES N PHA DON D YALOGUNDA
TEMELLEND R
Metin BECERMEN
Phaidon diyalogu, Platon’un ‘ruhum ölümsüzlü ü’ dü üncesini ve buna ba l$ olarak ‘pay
alma’ sorununu ciddi bir ekilde ilk defa ele ald$ $ bir diyalogdur. Diyalog, bir tiyatro oyununun
sergilenmesi gibi ekillenir. Ölmek üzere olan Sokrates, mutlu bir adam portresi çizer. Ama bunu,
ruhun ölümsüzlü üne yürekten inand$ $ için yapar. Beden ve bedensel eyler yok olup giderken, ruh
ve ruhsal olan eyler yok olmazlar. Bu nedenle ruhumuzu ölümsüz olan eylerle doldurmal$y$z.
Ayr$ca, Platon’a göre, biz iyi bir ya am sürdü ümüz zaman bunun ödülünü al$r$z.
Aç l Sahnesi:
Konu ma, Ekhekrates’in Phaidon’a, Sokrates’in bald$ran zehrini içti i zaman bizzat orada m$
oldu unu, yoksa olay$ ba kas$ndan m$ duydu unu sormas$yla ba lar. Phaidon’un bu soruya yan$t$
orada oldu u eklindedir. Ekhekrates, bunun üzerine, Sokrates’in ölümünden önceki anlar$n$n ve nas$l
öldü ünün anlat$lmas$ndan memnun kalaca $n$ dile getirir. Uzun zamand$r Philus’tan Atina’ya
kimsenin kalmak için gelmedi ini ve Sokrates’le ilgili ya ananlar hakk$nda bu nedenle bilgi
alabilecekleri kimse olmad$ $ için, zehri içerkenki durumu hakk$nda yeterli bilgi sahibi olamad$klar$n$
söyleyen Ekhekrates, Sokrates’in ölüm karar$n$n neden uygulanmad$ $n$ sorar. Phaidon da Atinal$lar’$
kutsal bir görevle Delos’a götüren geminin, karar$n verilmesinden bir gün önce limana demirledi ini
belirtir. Bu, ünlü ondörtlerle seyahat eden Theseus’un kendilerini kurtard$klar$na inanan Atinan$lar’$n
söz etti i gemidir. Böylece her y$l, Apollon’a kurban adamak için bu gemi Delos’a gönderilir. Gemi
dönünceye kadar hiç kimsenin öldürülmemesi konusunda da bir yasa oldu u söylenir. Bazen de rüzgar
kar $ yönden esti i için, geminin kentten ayr$lmas$ uzun zaman alabilir.
Öte yandan Ekhekrates, ölüm an$n$ ve o s$rada arkada lar$ndan kimlerin yan$nda oldu unu
anlatmas$n$ ister. Phaidon, çok say$da arkada $n$n Sokrates’in yan$nda oldu unu söyler. Bunun
üzerine Ekhekrates, i i yoksa e er olanlar$ anlatmas$n$ Phaidon’dan ister. Phaidon, oraya vard$ $nda
farkl$ bir duygu hissetti ini, bir arkada $n$n ölüm an$nda ya anabilecek bir duygu ya amad$ $n$ söyler.
Çünkü Sokrates, mutlu bir adam izlenimi verir. Bu durum da Phaidon’u etkiler. Herkes gibi, k$sa bir
süre sonra ölecek olan Sokrates için gözya $ da döker. Ekhekrates’in kimlerin Sokrates’in yan$nda
oldu unu sormas$ üzerine, Phaidon, orada yabanc$lar$n da oldu unu söyler. Ekhekrates, Phaidon’dan
her eyi anlatmas$n$ ister. Böylece Phaidon, ba $ndan sonuna kadar her eyi anlataca $n$ söyleyerek
söze ba lar. (57a-59c).
Buna göre, geminin bir gün önce Del os’tan ayr$lm$ oldu unu ö renmi olduklar$ndan,
duru man$n oldu u gün mahkemede bulu mu lard$r. Burada kap$c$dan, otoritelerin Sokrates’i
zincirlerinden çözmekte ve ona bugün ölece ini bildirmekte olduklar$n$ ö renirler. :çeri girdiklerinde,
zincirlerinden yeni çözülmü olan Sokrates’in yan$nda kar$s$n$n oldu unu görürler. Kar$s$ onlar$
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görünce a lamaya ba lar. Sokrates’te, bunun üzerine, Kriton’dan onu d$ ar$ ç$karmas$n$ ister (59d60a).
Ön Konu ma:
Daha sonra Sokrates, ayaklar$n$ ovu turmaya ba lar ve haz ile ac$n$n ili kisine de inir. :kisi
ayn$ anda insanda varolmamaktad$rlar. Biri varken di eri yoktur. Kebes’in Sokrates’e, Aisopos’un
öykülerini hapishanede naz$ma çevirip Apollon’a yönelik ilahi ve iir yazmas$n$n nedenini sorar.
Çünkü, Sokrates, hayat$ boyunca hiç beste yapmam$ t$r. Bunun üzerine, Sokrates; müzik yapmaya
rüyalar$nda gördü ü birisinin ona müzik yapmas$n$ söyledi i için ba lad$ $n$ söyler. Sokrates için en
yüksek müzik felsefedir. Apollon festivali bitti ine göre, dü ün ona genel olarak müzik yap diye
buyurdu unu dü ündü ü için bu buyru a uyarak müzik yapm$ t$r. :lk iirini de Apollon’un erefine
yazar. Ama ozan fanteziyle ilgilendi i için -Sokrates böyle yapmaz- Aissopos’un yaz$lar$ndan
hareketle iirlerini olu turur.
Simmias, Evenos’un bu ö üdü tutamayaca $n$ söyler. Sokrates ise onun bir filozof olup
olmad$ $n$ sorar. Çünkü, e er bir filozofsa, sözünü tutacakt$r. Öte yandan Sokrates, insan$n kendi
can$na k$ymas$n$n günahkarca bir eylem oldu unu belirtir. Bunu söylemekle, kendi eyleminin bir
intihar olarak kabul edilemeyece ini ifade etmektedir. Kebes’in insan$n kendi can$na k$ymas$yla
filozofun ölüm yolundan geçmeye haz$r olmas$ aras$ndaki farka ili kin bir soru sormas$ üzerine, ölüm
ve ‘öte dünya’ üzerine bir tart$ ma ba lar (61 b-e). Sokrates, ölümün baz$ zamanlarda ve baz$
durumlarda ye lenebilir olmas$n$n ahlaksal olarak hakl$ bulunmas$ gerekti ini ve bunun bir
aç$klamas$n$n olabilece ini belirtir. :nsan$n bedeni ruhu için bir hapishanedir. Tanr$lar bizim
bekçilerimizdir ve bizler de tanr$lar$n iyeli indeyiz. Bu nedenle intihar eden birisi tanr$lar taraf$ndan
cezaland$r$l$r. Ona göre tanr$, insan$, bunu yapmak zorunda b$rak$ncaya dek bu yap$lmamal$d$r (62 ac). Sokrates, burada, kendi durumuna aç$kl$k getirmek ve kendisine dayanak sa lamak için, tanr$lar$n
insanlar$n bekçileri olduklar$ ö retisinden faydalan$r.
Kebes, bu noktada, söylenenlere itiraz eder. Çünkü insanlar$n en bilgesinin bu iyelikten
vazgeçmesi do ru bir ey olarak görünmemektedir. Ak$ll$ bir adam, kendinden daha iyi biriyle k$lmak
ister. Bu nedenle bilgeler ölümden nefret ederler, budalalar ise onu severler. Oysa bu bir çeli ki
do urur. Kebes’in bu söylediklerine Simmias’ta kat$nca, Sokrates, iyi insanlar toplulu una kat$lmay$
umdu unu ve tanr$lar$n yan$na gitmekte oldu unu ifade eder (62 d-63c).
Aimdi, burada, Sokrates’in bu söylediklerinden hareketle, ölmekte olan bir adam$n, ölmeden
önceki durumunu ortaya koyan bir konu mayla kar $ kar $ya oldu umuz dü ünülebilir. Ama böyle bir
psikolojik çözümleme Sokrates’in/Platon’un söylediklerini anlamam$z$ engeller. Çünkü Platon, bu
diyalogda sadece ölüm hakk$ndaki dü üncelerini dile getirmez. Ayr$ca, Sokrates, hem tarihsel
olaylardan hem de diyalogda anlat$lanlardan bildi imiz kadar$yla, önündeki birçok seçene i bir tarafa
b$rak$p bald$ran zehri içerek ölmeyi seçmi tir. Bunun için burada ya ananlar$ ve söylenenleri, ölüm
konusuna farkl$ bir yakla $m sergilenmesi ba lam$nda ele almal$y$z.
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Tart ma:
Sokrates, daha sonra, ya am$n$ felsefeyle geçirmi birisinin, ölüm an$nda, niçin büyük nimetler elde
etmeyi ümit etti ini aç$klayaca $n$ söyler. Filozoflar, ona göre, ölüm için haz$rl$k yaparlar.
Dolay$s$yla bu ki ilerin, ölüm an$nda yak$n$p durmalar$ saçma olur. Simmias’$n, filozoflar$n ölmeyi
istemelerini birçok ki inin aptall$k olarak görece ini belirtmesi üzerine Sokrates, ço unlu un
filozoflar$n hangi anlamda ölmeyi arzulad$klar$n$ bilemeyece ini belirtir. Ölmek ruhun bedenden
ayr$lmas$d$r. Filozof için yeme-içme gibi hazlardan ziyade, ruhsal hazlar daha uygundur. O, bedenin
hazlar$na kulak asmaz. Genel olarak, filozofun bedenden uzakla $p ruh üzerine yo unla t$ $
söylenebilir. Filozof, bu nedenle, ruhunu, bedenle olan birli inden kurtarma konusunda di er
insanlardan ayr$l$r. Ço unluk, bedensel hazlardan uzak duran bir ya am$n ya anmaya de er
olmad$ $n$, böyle ya ayan birisinin de ölü gibi oldu unu dü ünür. Öte yandan duyular, bilgi elde
etmede güvenilir de ildirler. Ruh, do rulu a bedenle olan birlikteli iyle ula maya çal$ t$ $nda
yan$lg$lara dü er. Gerçekli in herhangi bir parças$, ancak, ak$l yürütme yoluyla anla $labilir. Ruh,
bedenle olan ili kisini en alt düzeyde tuttu u zaman varolan$ kavrar. Burada, filozofun, ruhu bedenden
kurtularak kendisiyle olmaya çal$ $r (64 a-65 d).
Adil olan, güzellik, büyüklük gibi eylerin tam bilgisine, beden arac$l$ $yla de il, onlar
üzerine dü ünülmeye ba lan$ld$ $nda ula mak mümkün olur. Bir nesneye, duyulardan uzakla $p
dü ünceyle, gerçekli in her parças$na bedenden ve duyusal olandan kurtularak yakla an ki i do rulu a
ula $r. Beden ruha e lik etti i zaman hiçbir ekilde do rulu a ula amay$z. Hastal$k durumunda, a k,
korku gibi duygular içerisinde beden bizi yanl$ yönlendirir. Zenginlik ve refah elde etme iste i de
bedenin bizi kölele tirmek istemesi yüzündendir. Böylece beden, felsefe için bize bo

zaman

b$rakmaz. Beden, bizi yanl$ yönlendirmesinin yan$nda ara t$rmalar$m$z$n her an$nda i e kar$ $r.
Öyleyse bir eyin saf bilgisine ula mak istiyorsak bedenden kurtulmam$z gerekir. Bu ekilde bilgelik,
öldükten sonra bizim olacakt$r. Çünkü bedenle birlikteyken, hiçbir zaman, bir eyi saf olarak
bilemiyoruz. Böylece

u iki durumdan biri do ru olur: 1- Bilginin elde edilmesi bizim için

imkans$zd$r. 2- Bilgi, ancak, ölümden sonra bizim olabilir. Sonuç olarak, bedenle olan ili kimizi
ortadan kald$rd$ $m$z zaman bilgiye ula abiliriz. Do rulu un bilgisine ancak bu ekilde ula may$
umut edebiliriz. Bu söylenenler do ruysa, Sokrates’in, gidece i yerde, bütün bir ya am boyu pe inden
ko tu u eylere ula mas$ mümkündür. Ama bu, yaln$zca Sokrates’in ayr$cal$ $ de ildir. Bu yolculu u,
zihnini safla t$rm$ birisi de yapabilir. Safla t$rma, ruhun bedenden kurtulup kendisine dönmesine
al$ t$r$lmas$d$r (65 e-67 c).
Sokrates’e (Platon’a) göre, ölüm ruhun bedenden ayr$lmas$, kurtulmas$d$r. Bu kurtulu için
çal$ anlar filozoflard$r; filozofu ilgilendiren tek

ey ruhun bedenden kurtulu u ve ayr$l$ $d$r.

Filozoflar$n, bedenleriyle olan ili kileri sonucunda ba $ms$zl$k elde ettikleri anda, bir korkuya
kap$lmalar$ mümkün de ildir. Birçok insan Hades'te sevdikleriyle kar $la may$ umut eder. Filozoflar
da bilgeli e, tam ve ger.ek anlam$yla orada ula acaklar$na inand$klar$ndan, ölümden sonra korkmalar$
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saçma olurdu. Sokrates, ölüm an$nda yak$nan birisinin gerçek anlamda filozof olmad$ $n$ belirtir.
Cesaret ve ölçülülük filozofun temel niteliklerindendir. :nsanlar aras$nda ölümü sessizce kabullenenler
daha büyük kötülüklerden korktuklar$ için bunu yaparlar. Dolay$s$yla, san$lan$n aksine bunlar cesur
insanlar de illerdir. Ölçülü olarak adland$r$lan insanlar, ba ka bir haz türünden vazgeçmemek için,
baz$ hazlardan sak$n$rlar. Hazlar taraf$ndan yönetilmeyi ölçüsüzlük olarak adland$ran bu ki ilerin de,
gerçekte sak$nd$klar$ ey ba lar$na gelir. Bunlar ölçülülü ü, ölçüsüzlükten dolay$ elde ederler. Ama
bütün de i -toku lar$m$z bilgelik için olursa, gerçek anlamda bu erdemlere ula $r$z. Sokrates için
bunun aksi kölelere özgü bir eydir. Bilgeli in kendisi ar$nmay$ sa layan bir ayindir. Dolay$s$yla
gizemli ayinlerle ilgili gelenekleri kuranlar, gerçekte her gün görülen insanlar olmay$p, tam da bu
söylenenleri dile getirirler. Gerçek anlamda esinlenmi olanlar felsefeyi do ru biçimde yapanlard$r.
Sokrates; hayat$ boyunca bu ki iler aras$nda olmak için çal$ t$ $n$, bunun gerçekle ip
gerçekle medi ini ise gidece i yerde ö renece ini söyler (67 d- 69 e).
Sokrates, imdilik konu mas$n$ bitirir. Kebes’in birçok ki inin ruhun bedenden ayr$ld$ktan
k$sa bir süre sonra uçup gitti ini ya da öldü ünü dü ündüklerini belirtir. Ruhun, insan öldükten sonra
varoldu unu ve güç ve bilgi söylemek bir temellendirme, bir argüman gerektirmektedir. Bu noktada
ruhun ölümsüzlü üyle ilgili tart$ ma ba lar.
:nsanlar$n ruhlar$n$n öldükten sonra Hades’te varolup varolamayaca $yla ilgili soruya kar $l$k
olarak Sokrates, eski bir ö retiye gönderme yaparak ruhlar$n Hades’ten geldi i aç$klamas$n$ yapar.
Bunun için ruhlar ‘öte dünya’da varolmal$d$rlar. Burada olmayan ruhlar do amazlar. E er ya ayan
ruhlar$n ölülerden geldi inin do rulu u gösterilebilirse bu bir kan$t olacak; yanl$ sa yeni bir argüman
aranacakt$r. Bu noktada bütün canl$lar$n varl$ a geli süreci anlat$l$r. Buna göre, gerçekte varolan her
ey varl$ a kar $t$ndan gelir sav$ sorgulanmaya de erdir. (adaletin adaletsizlikten gelmesi gibi) Daha
büyük, daha küçük olan varoldu u için varolur. Büyük olan önceden daha küçüktü ama imdi daha
büyük oldu deriz. Tersi durumda da tersi olacakt$r. Burada iki ayr$ varl$ a geli süreci vard$r. Bunlar
aras$nda bir artma ve azalmadan söz edilebilir. Kar $t çiftler kar $tlar$ndan gelirler ve kar $tlar$na
dönü ürler. Dolay$s$yla ya aman$n da bir kar $t$ olmal$d$r. Bu da ölümdür. Böylece bunlar$n da
kar $tlar$ sayesinde meydana geldikleri görülür. Sokrates imdi uyuma-uyan$k olma gibi iki kar $t$ al$r
ve bunlar$ inceler. Bunlar$n birbirlerinden varl$ a gelmektedirler. Ölüm ve ya am da ayn$ ekilde
varolurlar.Ölü olandan canl$ olan, canl$ olandan da ölü olan meydana gelir. Bunun için ya ayan
insanlar Hades’ten gelmektedirler. Ölüm burada aç$kça varoldu u için kar $t$ olan ya ama yeniden
gelmenin ara t$r$lmas$ gerekmektedir. E er yeniden do um varsa ya ayan insanlar ölülerden meydana
geleceklerdir. Dolay$s$yla ölü insanlar$n bulundu u ve ya ama buradan geldikleri bir yerin olmas$
gerekir. Bu dairesel bir süreç olsayd$,hep ayn$ tecrübe ya anacak ve eylerin varl$ a geli i son
bulacakt$. Ayr$ca her ey birle mi olsa, Anaksagoras’$n belirledi i gibi her ey birarada olur. Her ey
ölseydi hiçbir ey ya ayamazd$. O halde yeniden ya ama dönü vard$r. Ya ayan insanlar da ölülerden
do arlar. Ölülerin ise ruhlar$ vard$r. Sokrates bu noktada Menon diyalogunda dile getirmi oldu u
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ö renmenin an$msama oldu u tezini yeniden gündeme getirir. Ö renme an$msamaysa e er,
ö rendi imiz eyleri daha önceki zamanda ve yerde ö renmi olmal$y$z. Böyle bir yerin varolmas$ da
ruhun ölümsüz oldu u görü ünü destekler (70 a-73a).
Simmias’$n, Sokrates’ten, an$msamaya ili kin daha doyurucu bir aç$klama yapmas$n$ istemesi
üzerine, an$msamaya ili kin tart$ ma daha derinlemesine incelenmeye ba lan$r.
An$msama,an$msanan eyi daha önce ö renmi olmakt$r. Alg$lamayla bir eyin bilgisine
ula an biri, farkl$ bir bilginin nesnesinin de olabilece ini dü ünebilir. Bir a $k bir çalg$ olan liri
hat$rlad$ $nda, onu çalan genci de hat$rlar. Bu bir an$msamad$r. An$msama, üzerinden uzun bir zaman
geçen ve onun üzerine dü ünmedi imiz bir ey için geçerlidir. Bir eyden hareketle bir ba ka eyi
an$msamak mümkündür. Bir eyin an$msanmas$na ya ona benzeyen ya da ona benzemeyen bir ey
neden olur. Burada bir nesneyle onu hat$rlatan nesne aras$ndaki benzerli in eksik mi yoksa tam m$
oldu unu da sorar$z. E itlik diye bir eyden söz ederken iki nesne aras$ndaki e itlikten ba ka bizzat
e itli in varoldu unu da dile getiririz. E itli in kendisine e i olan nesnelerden hareketle ula $l$r. E it
olan eyler, bazen insanlara e it de illermi gibi görünür. Öte yandan e it olan eylerle e itlik farkl$
eylerdir. Bir ki inin bir eyi gördü ü zaman, ona benzeyen ya da benzemeyen eyleri dü ünmesi
an$msamad$r. E it olan eylerle e itlik aras$ndaki bilgide eksiklik vard$r. Bir ki inin bir nesneye
bakt$ $nda, o nesnenin asl$nda eksik oldu unu dile getirmesi, eksik olarak benzedi ini söylemesi, bu
eyin bilgisinin daha önceden kazan$lm$ olmas$n$ zorunlu k$lar. E it olan$n bilgisini, e it olan eylerin
bu e it olana benzemeye çal$ mas$na bakarak, önceden edinmi olmam$z gerekir. Bu durum bütün
duyu alg$lar$ için geçerlidir. E it olan bütün duyu nesneleri e it olana yönelirler. Bu nedenle e it olan$n
bilgisini daha önceden ö renmi olmam$z gerekir. Aeyleri i itmeye, duymaya do u tan ba lar$z.
Dolay$s$yla e it olan$n bilgisini önceden ö renmi

olmam$z gerekir. Kazand$ $m$z bu bilgiyi

unutmam$ sak e er, ona ya am$m$z boyunca sahip olmam$z gerekir. Çünkü bilmek, bir eye ili kin
olarak kazanm$ olup da unutmu oldu umuz eyleri an$msamakt$r. Do u tan önceki bilgiyi do u
an$nda yitiriyorsak, daha sonra da duyular$m$z$ uygun nesneye yöneltip eski bilgiyi kazan$yorsak, bu
an$msama olacakt$r. E er bir eyden bir ba ka eyin ö renilmesi olanakl$ysa; 1- Ya her eyi bilerek
do uyoruz. 2- Ya da baz$ ki iler ö renip an$ms$yor (73 b-76 b).
:nsanlar bir zamanlar ö rendiklerini an$msarlar Sokrates (Platon’a) göre. Bu an$msanan
eylerle ilgili bilgiyi de do madan önce kazan$rlar. Ruhlar bedene girmeden önce bilgiye sahip olur.
Bütün bu söylenenler doruysa ruhumuz gibi Güzel, Adil gibi gerçekliklerin de biz do madan önce
varolmas$ gerekir. Simmias ve Kebes’in ruhun öldükten sonra da varoldu unun kan$tlanmas$
gerekti ini söylemeleri üzerine Sokrates, bunlar$n zaten kan$tlanm$ olduklar$n$ belirtir. Çünkü daha
önce de ifade edildi i gibi ya ayan her ey ölü olandan meydana gelmekteydi. Dolay$s$yla ruhun
ölümsüzlü ü zaten kan$tlanm$ oluyordu. Bu konu üzerinde yine de durulur. Çünkü her eye kar $n
ruhun öldükten sonra da $lmad$ $n$n gösterilmesi gerekmektedir. Çe itli bile enlerine ayr$labilen
eyler, çe itli eylerden bir araya gelmi lerdir. Bundan ayr$ tutulabilecek eyler bile ik olmayan
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eylerdir. Bile ik eyler de dura an olmay$p farkl$ zaman ve yerlerde farkl$d$rlar. Güzel, E it vb.’nin
duyularla alg$lanabilir olmas$ mümkün de ildir. Bunlar ancak zihnin ak$l yürütmesiyle kavranabilir.
Bunlar$ görmek mümkün de ildir. Varl$klar$n bir k$sm$n$n görülebilir, bir k$sm$n$n da görülemez
oldu unu söyleyen Sokrates, görülebilir olanlar$n hareketli,görülemez olanlar$n da dura an olduklar$n$
belirtir. Bizler de ruh ve bedenden olu tu umuza göre, beden görülebilir olanlara, ruh ise görülemez
olanlara benzer ve yak$nd$r. Ruhun bedensel olan eyi araç olarak kullanmas$ ise bir eyi duyualg$s$yla incelemektir. Beden burada ruhu de i ebilir olana do ru sürükler. Böylece ruh karmakar$ $k
olur. Ruh bedenden kurtulup kendi ba $na kald$ $nda, idealar dünyas$na, ölümsüz, saf, ebedi
varl$klar$n dünyas$na geçer. Ruh, bunu ba arabildi i oranda, sallant$dan ve yan$lg$dan kurtulur. Ruhun
bu haline ‘seyre dalma’ ya da bilgelik denir. Ruh de i mez eylere, bedense de i en eylere benzer.
Ruh ve bedenin birlikte oldu u yerlerde birinin efendi, di erinin ise köle olmas$ gerekir. Tanr$sal olan
do al olarak yönetmek ve önderlik etmek, ölümlü olan ise yönetilmek ve hizmet etmek durumundad$r.
Ruh tanr$sal olana bedense ölümlü olana benzer. K$sa sürede yok edilebilir olmak beden için, tümüyle
yok edilemez olmak da ruh için uygundur. :nsan öldü ü zaman bedeni parçalan$p da $labilir, ama
Hades ülkesine giden parças$ yani ruhu parçalara ayr$lmaz.Dünya üzerinde bedenle ili kisini
olabildi ince uzak tuttu u ölçüde bedenden hiçbir ey götürmez saf ve kat$ $ks$z olur. : te bu sa l$k
hal n , de i mez bir amaç olarak kabul eden ruh, gerçek felsefenin pe inden ko tu u ruhtur. Bu
yönüyle felsefe, ölüm için al$ t$rma ve haz$rl$k yapmaktan ba ka bir ey de ildir. Böylece ruh, tanr$sal,
görülemez ve ölümsüz olana gider. Böyle bir ruhun da mutlu olmak için birçok nedeni vard$r. Di er
yandan, bedenle ba $n$ koparmam$ olan ruh, saf olarak kalmaz. O bedenle olan birlikteli inden
dolay$ cisimsel olanla dopdoludur. Bunlar kötülerin ruhlar$d$r ve cisimsel arzular$ndan dolay$ bir
ba ka bedene hapsedilinceye dek dola $p dururlar (76 d-81 e).
Sokrates (Platon), bütün ruh tiplerinin daha önceki ya ay$ lar$na uygun yerlere gidece ini
belirtir (82 b). Ama yaln$zca bilgeli in pe ine dü mü ruhlar tanr$lar toplulu una kat$labilir. Bilgeli in
pe inden ko an ki i, felsefeye ayk$r$ düiecek bir ya ay$ a uymayarak, felsefenin gösterdi i safla ma
yolunda ilerler. Felsefe, insan$, bedenin olu turdu u hapishaneden kurtar$r ve onun özgürle mesini
sa lar. Haz ve ac$ya ba l$ birisi bu duygular$n$n nesnelerini gerçek sayar. Böyle olunca da ruh bedene
daha çok ba l$ kal$r. Bir filozofun ruhu ise, ruhun kurtulu unu temin etmektedir. O, hazlar$n etkisini,
akl$ ve de i mez olan$ rehber alarak yumu atacakt$r. Ruhun bunlardan beslenmesi de rüzgar
taraf$ndan serpi tirilmesine engel olacakt$r (82 c- 84 b).
Tart$ man$n bu noktas$nda Simmias, Kebes’in tekrardan, ruhun ölümden sonra da
varolmas$n$n halen sorunlu oldu unu söylemeleri üzerine Sokrates, ya l$ dokumac$ örne ini verir.
Ya l$ dokumac$ bir gün ölür ve birisi onun paltosunun halen varoldu unu söyler. Oysa dokumac$,
dokumakta oldu u en son paltodan önce, ama dokudu u paltolardan da sonra ölmü tür. Bu ruh-beden
ili kisine de uygulanabilir. Burada ruh çe itli bedenler eskitecek ve son bedenden önce ölecektir.
Beden de hemen çürüyecektir.Dolay$s$yla, Sokrates’e göre, bu argümandan hareketle, ruhlar$m$z$n bir
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yerlerde varoldu unu söylemeliyiz. Bu nedenle, ruhun son bedenden sonra da ölmedi i
kan$tlanmad$kça, ruhun bedenden ayr$ld$ $nda yok olaca $ kabul edilmi olunur (87 a- 88 b).
Phaidon’un anlat$m$ bu noktada kesilir. Konu ma yeniden ba lad$ $nda ise, argüman üzerinde
durulur. Sokrates, genel olarak, argümandan ve ak$l yürütmeden nefret edilmesine dikkat çeker. Bu ,
ona göre, insanl$ktan nefret etmeyle ayn$ kaynaktan ç$kar. Bir ki i, bir argüman$ nas$l
de erlendirece ini bilmeksizin, do ru oldu una inan$r ve daha sonra da yanl$ oldu una karar verir.
Bu tecrübe de birkaç argümanda yinelenir. Böylece bu ki iler, her eyin bir ak$nt$da oldu unu
söylerler. Sokrates (Platon), argümanlar aras$ndaki tart$ mada suçlaman$n, ki iden çok argümana
yöneltildi ini ifade eder. Burada, argümanlarla, sanki sa lam bir

ey elde edilemeyecekmi

duygusundan uzakla mak gerekir. Sokrates ise, kendisinden çok argümanlar$na kulak verilmesini ve
dikkat edilmesini ister (90 e- 91 c).
Argümanla ilgili tart$ ma burada sona erer ve tekrar ruhun an$msama oldu u sav$ gündeme
gelir (92 a). Ruhlar$m$z, bedenlerimize hapsedilmeden önce bir yerlerde varolmal$d$r.
Aimdi de ruhun bir uyum oldu u dü üncesi ele al$n$p irdelenir. Uyum, kendinden meydana
geldi i eyleri yönlendirmez, onlara uyar. Her uyum ne kadar tam olursa o kadar uyum(lu) olur.
Eksiksiz yap$l$rsa tam bir uyum ve akort olacakt$r. Az olmas$ durumunda tersi söz konusu olacakt$r.
Bir ruhtan bilge ve erdem sahibi, di erinden budala ve kötü diye söz edilir. Yukar$da hiçbir ruhun bir
ba ka ruhtan daha fazla ya da daha az ruh olmad$ $ kabul edilmi ti. Bu ise, hiçbir uyumun di erinden
daha fazla ya da daha eksikli olmad$ $ anlam$na gelir. Bu böyle ise, hiçbir ruhun hiçbir ruhun
di erinden daha fazla akort edilmedi i de onaylan$r. Böylece o, uyum ya da uyumsuzluktan daha fazla
pay almaz. Ruh bir uyumsa, hiçbir ruhun hiçbir zaman kötülükler pay alamayaca $n$ söylemek daha
mant$ksal olur.

Çünkü, tam anlam$yla bir uyum olan uyum uyumsuzluktan pay alamaz. Tam

anlam$yla bir ruh olan ruh da kötülükten pay alamaz. Bütün bu nedenlerden dolay$ ruhun bir olmad$ $
görülür (93 a- 94 c).
Sorular tekrarlan$nca Sokrates gençli inden bir örnek vererek konuyu tekrar inceler. Buna
göre, Soktates gençli inde, bir eyin varl$ a gelmesinin nedenleri ve niçinleriyle ilgili sorular
sormu tur. Önceden bildi i eyleri de sonradan bilmeme durumuna gelmi tir (96 a-d).
Anaksagoras’a gönderme de bulunarak, zihnin her eyi düzenledi ini kabul eden Sokrates,
(zihnin) her eyin nedeni oldu unu ifade eder. Bu nedenle, bir ki i herhangi bir eyin nedenini
sordu unda, en yüksek iyiyi dü ünmelidir. Bu, en kötüyü bilmeyi de beraberinde getirir. Sokrates,
güne tutulmas$ an$ndaki ki ilere benzemek istemedi ini belirtir. Çünkü o, eyleri önermelerle
ara t$rmaktad$r. Her bir durumda en sa lam önermeyi (tan$m$) ç$k$ noktas$ olarak al$p, onunla uyu an
eyleri do ru olarak kabul etmek gerekir (97 c- 99 e).
Pay alma sorununa tekrar dönüldü ü bu noktada, güzel olan bir eyin Güzel’in kendisinden
pay ald$ $ için varoldu u belirtilir. Bu her türden ey için geçerlidir. Bir eyi güzel yapan ey, güzelin

7

kendisinin ondaki mevcudiyeti, yani ondan pay almas$d$r. Güzel olan her ey güzelin kendisinden
dolay$ güzeldir. Büyük ve daha büyük eyler de büyüklü ün kendisinden dolay$d$r (100 b-e).
Sokrates (Platon), kar $tlar$n birbirlerinden dolay$ varolduklar$n$, ama hiçbir zaman
birbirlerine dönü mediklerini belirtir. S$cak ve so uk, ate ve kardan farkl$d$rlar. S$cak kara ve so uk
ate e yakla t$ $nda, ya yok olup gidecekler ya da özelliklerinde bir de i me olacakt$r. Tek olan eyler
de tek olandan farkl$d$rlar. Ama yine de tektirler. Tekle çift birbirlerinin kar $t$d$rlar (103 d-105 b).
Bedende bulunup onu canl$ k$lan ruhtur. Ruh, denetim alt$na ald$ $ eye ya am verir. Ya am$n kar $t$
da ölümdür. Öte yandan ruh ölümsüzdür. Ölümsüz olan yok olmay$ kabul ederse yok olmaya kar $
hiçbir ey duramaz. Ölümsüz olan$n yok edilemez oldu u kabul edildi inde, ruhun da yok edilemez
oldu u kabul edilmelidir. Ölüm, insana yakla t$ $ zaman onun ölümlü parças$ ölür, ancak ölümsüz
parças$ ölmez. Bu noktada bir anla maya var$l$r. Ruh ölümsüzse ona bütün ya am boyunca özen
gösterilmelidir. Ölüm bir son de ildir. Ruh Hades’e göçerken yapt$klar$yla gider (105 d-107 d).
Mitos’un Anlat m :
Sokrates (Platon) daha sora bir mitos anlatmaya ba lar. Bu mitosta tanr$lar$n ya ad$ $
gökyüzünü ve insanlar$n ya ad$ $ yeryüzü ile ruhlar$n ölümden sonra gittikleri Hades’i, bu ba lamda
da iyi ve kötü ruhlar$n nelerle kar $la t$klar$n$ anlat$r. Yeryüzünün görünü ü, yukar$dan bakan birisi
için on iki parçal$ me in toplar gibidir. Bu toplar baz$ renklerle bezenmi gibidir. Bizim hiçbir zaman
göremeyece imiz kadar çok renk vard$r. Yeryüzünün bu alacal$ haline çiçekler, a açlar vb. e lik eder.
Bu dünyan$n küçük ta lar$, bizim de erli dedi imiz ta lar, beyaz akikler ve zümrütler gibi birçok kaya
parças$d$r. Fakat gökyüzünde ta lar daha de erli ve daha güzeldir. Bunun nedeni, bu bölgelerin
ta lar$n$n ar$k olmalar$d$r. Yeryüzüne gelince, o bütün bu süslerden ba ka alt$n, gümü ve buna benzer
birçok eyle de süslenmi tir. Böylece yeryüzü, birçok esenli i hak eden seyirciler için meydana
getirilmi bir yap$ arzeder. Su, yeryüzünden geçerek di er taraftaki ak$nt$lara kar$ $r ve önüne ç$kan
$rmak yataklar$n$ doldurur. Okyanus çöllerden geçer ve yeralt$ndan ak$p Akheron gölüne dökülür.
Ölülerin ruhlar$n$n ço u buraya gider. Buralara varan ölülerin hepsi yarg$lan$r. Namuslu ve dindar bir
ya am$ seçmi olanlar tekrar yeryüzüne gönderilirler.Orta halli bir ya amlar$ olanlar kendilerini göle
ta $yacak olan kay$klarla Akheron yoluna koyulurlar. Kald$klar$ yer oras$d$r. Ald$klar$ cezalarla
i ledikleri suçlardan affa u rarlar. Yapt$klar$ iyi eyler için de hak ettikleri mükafatlar$ al$rlar.
Suçlar$n$n büyüklü ü yüzünden uslanmaz olanlar, defalarca kanunlara kar $ gelip insanlar$
öldürenlerin pay$na, içinden asla ç$kamayacaklar$ Tartaros’un içine at$lmak dü er. Suçlar$n$n kefareti
mümkün görülenler, örne in,anne ve babalar$na kar $ gelenler de Tartaros’un içine at$l$rlar. Anne ve
babalar$na yapt$klar$ için pi manl$k duyuncaya kadar burada kal$rlar. Ama hayatlar$n$ iyi ve tanr$n$n
istedi i gibi geçirenler yeryüzünün bu a a $ bölgelerinden kurtulurlar. Sokrates’e göre bu nedenle
ki iler bu sözlere yani mitosa inanmal$ ve ya amda bilge, ölçülü ve do ru olmay$ amaç edinmelidir
(110 b-115 c).
Diyalog, Sokrates’in ölüm an$n$n anlat$ld$ $ bir sahneyle sona erer.
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Sonuç:
Bu diyalogunda Platon, filozofun ölümden korkmamas$n$ temellendirirken, (içinde ya ad$ $)
bu dünyada nas$l bir ya am sürmesi gerekti ini de ortaya koymaktad$r. Bu dünyada iyilik yapan
insanlar$n ruhlar$, Hades diyar$nda ödüllendirilece i ve kötülük yapanlar$n ruhlar$ da cezaland$r$laca $
için, (bu dünyada) iyi ya amak ve böylece ölümden korkmamak gerekmektedir. Filozof, bütün
bunlar$n hepsini bedensel olan hazdan uzak durarak yapabilir. Bu nedenle bedensel hazlardan uzak
durmak ve ruhsal hazlara yönelmek gerekir.

Kaynakça
Plato's Phaedo, A Translation of Plato's Phaedo with Introduction, Notes and Appendices, R.S.
Bluck, Reprinted in 2000 by Routledge, London.

9

