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Antik Yunan Mitolojisi ve Felsefe 

 

Felsefe, Eski Yunancada Philossophos’tur. Sophos’un temel anlamları, 

kişinin üzerinde çalıştığı konu veya konularda bilgili ve maharetli olmasıdır. 

Çeşitli mesleklerde bilgili ve maharetli olmak, daha sonra, felsefe konularında 

bilgili ve maharetli olmak anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Bugün 

dilimize felsefe olarak yerleşmiş olan sözcüğün Antik Yunancadaki tam 

karşılığı philosophas idi. Sevgi anlamına gelen philo sözcüğü ile bilgelik 

anlamına gelen sophos sözcüğünün terkibinden oluşan bu bileşik sözcüğün 

dilimizdeki tam karşılığı bilgelik ya da bilgi sevgisidir. Sözcük, birkaç yüzyıllık 

bir süre içinde başlı başına bir düşünce disiplinini ifade etmekte kullanılacak 

şekilde evrilmiş, böylece Yunanlılar felsefenin hem ilk isim babaları hem de 

kelimenin tam anlamıyla kurucuları olmuşlardır. 

 

Mitoslar, o mitoslara inanan insan bireylerine ve topluluklarına evrenle, 

insanla, toplumla ilgili birtakım teorik çözümler önerir. Mitolojik düşünmenin 

özü, evrenin dayandığı kuralları bilmeye ve onlara saygı duymaya dayanır. 

Mitos, bir yaşama tarzıdır. Nerede mitolojik düşünme varsa orada bir hayat 

vardır. Mitoslar da düşünen ve evren hakkında sorular soran insan aklının 

ürünleridirler ve bu aklı ikna ettikleri sürece etkinliklerini korumuş, MÖ 8.-5. 

yüzyıllar arasında giderek inandırıcılığını yitirmiştir. Eski Yunan dünyasında 

mitolojik düşünmeyi benimseyen gruplar, genellikle toprak sahibi 

aristokratlardı. Bunların şairi, Homeros’tu. Toprak zamanla temel zenginlik 

ölçütü olmaktan çıkmış ve onun yerini para almıştı. Bu gelişmelere paralel 

biçimde yeni bir düşünme tarzı ortaya çıkmış, Hesiodos yükselen yeni 

sınıflara uygun mitoslar üretmiştir. Eski Yunan dünyasında bir de mysterie 

denen tarikat yapısında dinler ortaya çıkmıştır. Özel, kapalı bir biçimde 

yapılan ibadetler içeren bu anlayışların başında daha çok öbür dünya ve din 

konusunda uzmanlaşmış olan Demeter dini gelir.  

Daha sonra bu dine Dionysosçu gelenek de eklenmiştir. Eski Yunan 

düşüncesinin temel kabulleri şunlardır: Başlangıçta hep ezelî ve ebedî bir 

madde vardır. Bu başlangıç maddesi, belli bir zamanda, bildiğimiz anlamda 

düzenli evren olan kosmosa dönüşmüştür. Bu madde canlıdır. Homeros’ta 

bu temel madde okeanoStur ve bu su da hareket halindedir. Yani hareketin 

kaynağı aranmamaktadır. Hesiodos’ta ise temel madde khaostur ve hareket 

etme görevi erosa yüklenir. Mitolojik düşünmede khaostan kosmosa geçiş 

sürecinin nasıl olduğuna ilişkin herhangi bir belirgin bilgi verilmez.  
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Yunan mitosu bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğini sormamıştır. Gerek 

Hesiodos gerekse Homeros’un fikirleri Eski Yunan felsefesine şu temel 

kabulleri sağlamıştır: Homeros’un doğuştan erdem fikri, Hesiodos’un 

kötümser tarih anlayışı, insan bilgisi ile tanrısal bilgisi ayırımı, doğada bir 

düzenlilik olduğu fikri, kulaktan duyma bilgilerle doğrudan görmenin bilgisi 

arasında ayrım yapılması, evrenin temel maddesinin ezelî ve ebedî olduğu 

fikri, bu maddenin belli bir zaman içinde, oluşum ve dönüşümlerle, kosmos 

hâline geldiği fikri, ana maddenin canlı olarak tasavvur edilmesi, böylece 

onun dönüşüm nedeninin ne olduğuna ilişkin sorunun belli bir biçimde ce-

vaplanmasının sağlanması, başlangıçta var olduğu kabul edilen belirsiz, 

sınırsız, şekilsiz maddenin belirli, sınırlı, şekilli kosmos hâline dönüşmüş 

olduğu fikri. 

 

Mitolojik düşünme biçiminde ortaya konan kabuller pek az sorgulanırken 

felsefede farkında olunmadan, en ufak şeyin bile soruşturması yapılır. Fakat 

felsefenin de temel birtakım kabulleri vardır. Bu kabuller, bireylerin dayandığı 

rastgele kabuller değil, içinde yaşadıkları toplumdan çıkarılan kabullerdir. 

Bunlardan ilki evrende hüküm süren bir yasa olduğu kabulüdür. Bu da 

doğadaki düzenliliği sağlayan, kimsenin aşamayacağı ilahi bir yasadır. Eski 

Yunan dünyasında maddenin ortaya çıkmasında tanrıların bir etkisi yoktur. 

Ama yine de doğadaki olaylara müdahaleleri vardır. Homeros’ta insanın nasıl 

yaratıldığına ilişkin bir bilgi yok. Hesiodos’ta ise eskiden var olan bir soydan, 

Altın Çağ’dan bahsedilir.  

Bunu Kronos yaratmış. Bu soy, cennette yaşamış bir soydur. Bir tek ipucu 

budur. Kronos, bir malzemeden insanı şekillendirdi, diyor. Eski Yunan 

dünyasında arınma, ahlakta temiz olma anlayışı ortaya çıkacak ve böylece, 

bu dünya ve öbür dünya gibi çifte bir ruh anlayışı gelişecektir. Ruh göçünde, 

insanın bu dünyada yaşadığı hayatın tam anlamıyla simetrik bir hâlinin diğer 

hayatında başına geleceğine dair bir inanç vardır. Eski Yunan dünyasındaki 

mitolojilerden anlaşıldığı kadarıyla insanların başlangıçta diğer canlı varlıklar 

gibi olduğu, zamanla bu kötü konumdan evrimleşip kültür varlığına 

dönüştüğü düşünülüyordu. Diğer bir grup ise insanın zamanla, ilk başta 

bulunduğu üstün durumdan giderek aşağı hâle geldiğini düşünüyor. Felsefe, 

bu anlayışla beraber başlamıştır. 
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