Önsöz

u kitab›n yazar›n›n as›l uzmanl›k alan› Ortaça¤ ‹slâm felsefesidir.
Ancak onun Ortaça¤’da ‹slâm dünyas›nda ortaya ç›kan ve geliﬂen
felsefi nitelikli düﬂünce hareketlerini ve onlar›n temsilcilerini incelerken tesbit etmiﬂ oldu¤u en önemli gerçek, bu felsefi hareketlerin ve
temsilcilerinin görüﬂlerinin, sistemlerinin daha önceki antik Yunan felsefesi ve filozoflar›n›n do¤ru ve yeterli bir bilgisi olmaks›z›n anlaﬂ›lamayaca¤› ve anlat›lamayaca¤›d›r.
Bu özel olarak Kindi, Farabi, ‹bni Sina, ‹bni Rüﬂt gibi ‹slâm
dünyas›nda Yunan tarz›nda felsefe yapan filozoflar veya ‹slâm’daki
teknik ad›yla Felasife için do¤ru oldu¤u gibi daha genel olarak yine bu
dönemde ortaya ç›km›ﬂ olan di¤er iki büyük felsefi-entelektüel hareket, yani Kelâm ve Tasavvuf hareketi için de do¤rudur.
Çünkü Yunan felsefesi ve biliminin ‹slâm dünyas›nda tan›nmaya baﬂlamas›ndan hemen sonra ortaya ç›km›ﬂ olan Kelâmc›lar, örne¤in
Mu’tezile hareketi içinde yeralan Nazzam, Allaf, daha sonra 10. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan ünlü Eﬂ’arici do¤a felsefesicisi Bak›llani, özellikle
Kelâm hareketi içinde Yunan felsefesiyle en yo¤un bir iliﬂkiyi temsil
eden Gazali, onu takiben Fahreddin Razi, Nasreddin Tusi vb.gibi isim-
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ler antik Yunan kaynakl› etkileri düﬂünce ve eserlerinde göstermiﬂ olduklar› gibi Tasavvufçular veya ‹slâm dünyas›ndaki ad›yla Mutasavv›flar aras›nda yeralan di¤er baz› önemli kiﬂiler de (örne¤in ayn› zamanda bu hareket içinde de önemli bir aﬂamay› temsil eden Gazali,
Sühreverdi, ‹bni Arabi vb.) gerek do¤rudan, gerekse Felasife arac›l›¤›yla antik felsefenin etkisine maruz kalm›ﬂlard›r.
Genel olarak ‹slâm dünyas›n› etkileme bak›m›ndan baﬂl›ca rol
oynayan Yunan filozoflar› ise baﬂta Platon ve Aristoteles olmak üzere
Yeni Platoncular (Plotinos ve Proclos), Galen (Galenos) olmuﬂtur. Bu
isimlere Yunan dünyas›nda ortaya ç›km›ﬂ olan baz› baﬂka felsefe okullar›n›, Stoac›lar, Septikler ve Yeni-Pythagorasç›lar› da eklemek gerekir.
Antikça¤ Yunan felsefesinin ‹slâm düﬂüncesi üzerindeki etkisinin
bu üç önemli felsefi-entelektüel hareketle s›n›rl› olmad›¤›n›, ‹slâm Siyasal Düﬂünce Literatürü, hattâ daha dar anlamda ‹slâm edebiyat› üzerinde de kendisini gösterdi¤ini söyleyebiliriz. ‹slâm Siyasal Düﬂünce Literatürünün veya di¤er ad›yla Hükümdarlara Ö¤ütler edebiyat›n›n önde
gelen yazarlar›, örne¤in Gazali, Nizamülmülk, Nasreddin Tusi, hattâ
bir anlamda bu edebiyat içinde say›lmas› mümkün olan Sadi’nin eserleri üzerinde Do¤u Hint-‹ran bilgelik edebiyat›n›n etkisi yan›nda klasik
Yunan-Roma siyasal bilgelik edebiyat›n›n etkisinden sözetmek do¤ru
oldu¤u gibi 16. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ Ali Efendi gibi bir Osmanl› edibinin
Ahlâk-› Alâi’sinde veya daha geç bir tarihte Ziya Paﬂa gibi yine bir Osmanl› yazar ve edibinin ünlü Terkib-i bend’indeki hikmetli sözlerin baz›lar›nda bile bu etkiyi gözlemek mümkündür. Bu ba¤lamda basit bir
örnek olmak üzere Ziya Paﬂa’n›n bu eserindeki ünlü “gökte y›ld›z ararken gaflet sonucu yolu üzerindeki kuyuyu görmeyerek içine düﬂen acemi gökbilimci” temas›n› hat›rlatabiliriz. Konuyla ilgili olanlar›n bildi¤i
üzere bu Platon taraf›ndan antik Yunan’da felsefenin ilk temsilcisi olan
Thales’e mal edilen ünlü bir anektottur: Bu anektotta Platon, Sokrates
öncesi filozoflar›n ilki olan Thales hakk›nda bir haberinde Trakyal› hizmetçi bir k›z›n büyük gökbilimcisi Thales’in gökte olan bitenleri araﬂt›r›rken önünde bulunan kuyuyu görmeyerek içine düﬂmesi karﬂ›s›nda
kendini tutamayarak gülmesini e¤lenceli bir ﬂekilde hikâye eder.
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Antik Yunan felsefesi yaln›zca Ortaça¤ ‹slâm düﬂüncesindeki
felsefi-entelektüel unsurlardan en de¤erli olan baz›lar›n›n do¤ru ve yeterli bir biçimde anlaﬂ›lmas› bak›m›ndan önemli de¤ildir. Öte yandan
o, bilindi¤i üzere, insanl›k düﬂünce tarihi bak›m›ndan daha önemli olmak üzere ça¤daﬂ Bat› felsefesinin, Bat› düﬂüncesinin temelinde bulunmaktad›r. Antik Yunan uygarl›¤›n›n sanat, bilim, siyasal düﬂünce ve
kurumlar bak›m›ndan ça¤daﬂ Bat› uygarl›¤›n›n kendisinden do¤du¤u
en önemli kaynaklardan birini oluﬂturdu¤u bilinmektedir. Ancak bu
etkinin en kal›c› bir biçimde kendini gösterdi¤i alan özellikle felsefe
alan› olmuﬂtur. Hattâ ça¤daﬂ bir Bat› düﬂünürü, Alfred North Whitehead “bütün felsefenin Platon’a düﬂülmüﬂ kenar notlar›ndan baﬂka bir
ﬂey olmad›¤›”n› söyleyecek kadar ileri gitmektedir.
Gerçekten antik Yunan felsefesi 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar Avrupa düﬂüncesini taﬂ›yan çerçevenin oluﬂmas›na en büyük katk›da bulunmuﬂtur. Guthrie’nin hakl› olarak iﬂaret etti¤i gibi bu dönemden itibaren maddenin yap›s›, evrenin büyüklü¤ü ve özellikleri,
özellikle insan üzerine yap›lan keﬂifler o kadar devrimci olmuﬂlard›r ki
belki onlar bizim evren ve insan hakk›ndaki temel görüﬂümüzü köklü
bir de¤iﬂtirmeye do¤ru götürmektedirler.1 Ancak bu köklü de¤iﬂikli¤in
henüz geçiﬂ safhas›n› yaﬂamas› ve arkas›ndan nas›l bir yeni dünya görüﬂü çerçevesinin oluﬂaca¤›n›n henüz tam olarak ortaya ç›kmam›ﬂ olmas› gerçe¤i bir yana, normal insan zihninin tutuculu¤unun eski dünya görüﬂündeki birçok ﬂeyi daha uzunca bir süre korumaya devam
edece¤i tahmin edilebilir. ‹ﬂte antik Yunan düﬂüncesi bu eski dünya görüﬂünde de¤erli olan birçok ﬂeyin kayna¤› olmak bak›m›ndan daha
uzunca bir süre incelenmeyi ve hakk›nda ayr›nt›l› bilgi sahibi olmay›
gerektirmektedir. Çünkü birçoklar› ile birlikte elinizde bulunan kitab›n
yazar› da o düﬂüncededir ki Yunan düﬂüncesiyle birlikte tarihte ilk kez
ak›lc› düﬂüncenin, gerçek anlamda ak›lc› düﬂüncenin ortaya ç›k›ﬂ›na
tan›k olunmuﬂtur. Snell, Yunan düﬂüncesinin insanl›k tarihine en bü-
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W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, I, The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, Londra, 1962, 1.
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yük katk›s›n›n “zihnin keﬂfediliﬂi” oldu¤unu söylemektedir.2 Onda
ak›l-öncesi, efsanevi (mitik) ve insan biçimci anlay›ﬂlarla salt ak›lc›
(rasyonel) bir dünya görüﬂü aras›ndaki ayr›m ilk defa ortaya ç›km›ﬂ ve
o tarihten bu yana bütün insan düﬂüncesinin vazgeçilmez bir kazanc›
haline gelmiﬂtir. Bu dünya görüﬂünün ortaya ç›kmas›na en büyük katk›y› ise hiç ﬂüphesiz Yunan felsefesi yapm›ﬂt›r.
O halde gerek bizim mensup oldu¤umuz ‹slâm kültürü veya uygarl›¤›nda sahip oldu¤umuz en iyi ﬂeylerin bir k›sm›n›n do¤rudan kayna¤›n› oluﬂturmas›, gerekse yaklaﬂ›k iki yüzy›ldan bu yana içine girmeye çal›ﬂt›¤›m›z Bat› uygarl›¤›n›n en önemli bileﬂkelerinden birini teﬂkil
etmesi bak›m›ndan Antikça¤ Yunan düﬂüncesi veya daha özel olarak
Yunan felsefesi, her Türk ayd›n› için yak›ndan bilinmesi gerekli olan
bir alan› ve dönemi temsil etmektedir.
Antikça¤ felsefe tarihi genel olarak üç dönemde incelenir: Helen, Helenistik ve Roma dönemleri. ‹Ö 6. yüzy›l›n baﬂlar›nda, Thales’le baﬂlayan ve yine 4. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Aristoteles’in ölümüyle biten birinci dönem as›l Yunan (Helen) felsefesi dönemidir.
Çünkü bu dönemde felsefe, co¤rafya olarak Yunanl›lar›n yaﬂad›klar›
Anadolu’nun bat› k›y›s›nda baﬂlar; Yunanl›lar›n yerleﬂme yerleri olan
Güney ‹talya’da veya Büyük-Yunanistan’da devam eder ve nihayet 5.
yüzy›l›n ortalar›na do¤ru ana karaya, Yunanl›lar›n as›l ana yurduna,
bugünkü Yunanistan’a, özel olarak Atina’ya intikal eder. Bu döneme
ait filozoflar da ›rk bak›m›ndan esas olarak Yunanl›d›rlar.
Helenistik dönem ise yine bilindi¤i üzere Büyük ‹skender’in fetihleriyle baﬂlayan dönemdir. Bu fetihlerle birlikte Do¤u Akdeniz bölgesi, yani Anadolu’nun kendisi, M›s›r, Suriye ve ‹ran, siyasal olarak ‹skender’in ve onu takip edenlerin egemenli¤i alt›na girdi¤i gibi kültürel olarak da bütün bu bölgeler Yunan dili ve kültürünün etkisi alt›na girerler. Tabii bu arada bu bölgelerin kendi din, kültür ve gelenekleriyle Yunan kültürü, Yunanl›lar›n hayat tarzlar› ve al›ﬂkanl›klar› üzerine bir
karﬂ›-etkide bulunmalar› da sözkonusudur. Bu dönemde filozoflar art›k
2

Bruno Snell, The Discovery of the Mind, Londra, 1953. Görüldü¤ü gibi kitab›n ad›n›n kendisi
Snell’in düﬂüncesini aç›k bir biçimde ifade etmektedir.
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bir önceki dönemden farkl› olarak ne etnik bak›m›ndan tam Yunanl›d›rlar, ne de co¤rafya olarak eski Yunanistan’a ait bölgelerde ortaya ç›karlar (Bu iki farkl› özelli¤in iyi bir örne¤i Stoac›lar ve bu okulun kurucusu olan K›br›s’l› Zenon’dur). Bununla birlikte bu dönemde de felsefe Yunanca olarak yap›lmaya devam eder ve ço¤unluk itibariyle de yine Yunanl›lar taraf›ndan yap›l›r. Bu felsefenin kaynaklar› bir önceki dönemin büyük Yunan filozoflar› (örne¤in Herakleitos, Demokritos, Platon, Aristoteles) olaca¤› gibi ele alaca¤› konular da yine bu eski dönemin konular› olacakt›r. Bununla birlikte bir önceki dönemde filozoflar› meﬂgul etmiﬂ olan do¤a felsefesi veya fizik, varl›k felsefesi veya metafizik, siyaset felsefesi ile ilgili konular geri plana çekilerek onlar›n yerini esas olarak pratik felsefe, ahlâk felsefesiyle ilgili konular al›r. Felsefenin ilgi alan›nda, ele ald›¤› problemler alan›nda meydana gelen bu
önemli perspektif de¤iﬂikli¤ine ra¤men bu dönem felsefesini de yine Yunan felsefesi kavram› alt›nda ifade etmemiz yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Helenistik dönem ‹skender’in ölümünden ‹Ö 1. yüzy›l›n ikinci
yar›s›na kadar yaklaﬂ›k üç yüzy›ll›k bir süreyi içine al›r. Kültür tarihi bak›m›ndan Helenistik dönemin arkas›ndan gelen dönem ise Roma dönemi olarak adland›r›l›r ki bu dönem de ‹Ö 1. yüzy›lla Roma’n›n Roma
olarak ortadan kalkt›¤› tarih olan ‹S 5. yüzy›l›n sonlar›na kadar yaklaﬂ›k dört yüzy›ll›k bir dönemi kapsar. Romal›lar›n uygarl›¤›n baz› önemli alanlar›nda, örne¤in hukuk, askerlik, ﬂehircilik, mimari, siyasal yönetim gibi alanlarda çok yarat›c› olmuﬂ olduklar› ﬂüphesizdir. Buna karﬂ›l›k entelektüel düﬂünce, felsefe alan›nda onlar›n fazla baﬂar›l› olduklar›n› söylemek zordur. Bu dönemde edebi dil olarak Latince’nin ön plana
geçmiﬂ olmas›na karﬂ›l›k ünlü Romal› yazarlar, örne¤in Lucretius, Cicero, Seneca felsefe alan›nda Yunanl›lar›n ö¤rencileri olmaktan ileri gidemezler. Bununla birlikte Roma döneminde yine klasik Yunan felsefesi
gelene¤inden gelmekle birlikte dikkate de¤er yeni ve orijinal bir felsefi
sistemin kurucusu olarak Plotinos’a özel bir yer ay›rmam›z gerekmektedir. Öte yandan bu dönemde ortaya ç›kan H›ristiyanl›¤›n Yunan felsefesiyle tan›ﬂmas› ve hesaplaﬂmas›, felsefileﬂmesini temsil eden Aziz Augustinus gibi filozoflar› da ayr› bir kategori alt›nda zikretmemiz gerekir.
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‹S 529 y›l›nda Bizans imparatoru Jüstinyen’in (‹ustinianus) Atina’daki Platoncu felsefe okulu, yani Akademi yan›nda di¤er okullar›
kapatmas› ve bu okullara ait filozoflar›n ‹ran’a s›¤›nmas› olay› birçok
tarihçi, özellikle felsefe tarihçisi taraf›ndan Antikça¤’›n bitiﬂi ve yeni
bir ça¤›n, Ortaça¤’›n baﬂlang›c› olarak kabul edilir. Ortaça¤’da antik
Yunan felsefi ve bilimsel miras›n›n yeni sahipleri ve devam ettiricileri
ortaya ç›kan yeni bir dinin mensuplar›, Müslümanlar olacakt›r. Roma
imparatorlu¤unun yay›lm›ﬂ oldu¤u co¤rafyan›n büyük bir bölümünü,
M›s›r ve Suriye’yi ellerine geçiren Müslümanlar bu bölgelerde varl›¤›n› hayli zay›flam›ﬂ olarak devam ettiren klasik Antik ça¤’›n düﬂünselfelsefi miras›yla önce tan›ﬂm›ﬂlar, daha sonra bu miras› özümsemiﬂ ve
devam ettirmiﬂlerdir. Bunun en önemli sonucu antik Yunan bilim ve
felsefe miras›n›n unutulmaktan, kaybolmaktan kurtulmas› olmuﬂtur.
Bu ‹slâm dünyas›n›n insanl›k tarihine yapt›¤› çok büyük bir katk›d›r.
Ancak Müslümanlar bununla kalmam›ﬂlar, bu bilim ve felsefe miras›n› kendi çaba, çal›ﬂma ve buluﬂlar›yla zenginleﬂtirerek daha ileri götürmüﬂlerdir. Zirve noktas›na 11. ve 12. yüzy›llarda ulaﬂan Müslüman bilim ve felsefe hareketi bu tarihten itibaren çeﬂitli etkenlerin etkisiyle zay›flamaya, güçten düﬂmeye baﬂlam›ﬂ ve orijinal düﬂünce ve katk›lar›yla zenginleﬂtirdi¤i antik bilim ve felsefe miras›n› bu kez yeni oluﬂmakta olan bir baﬂka dünyaya, bat› H›ristiyan dünyas›na aktarm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu eserin amac› baﬂlang›çlar›ndan geç Ortaça¤ H›ristiyan
dönemine kadar felsefenin hikâyesini yukar›da sözünü etti¤imiz dönemleri esas olarak almak suretiyle anlatmakt›r. Eser esas olarak iki
büyük k›s›mdan meydana gelmektedir: Baﬂlang›çtan ‹slâm dünyas›na
gelinceye kadarki dönem içinde içinde felsefenin tarihi ile Ortaça¤ ‹slâm dünyas›nda çeﬂitli görünümleri alt›nda felsefenin tarihi.
Birinci k›s›m kendi içinde yukar›da çok k›sa olarak iﬂaret etti¤imiz belli baﬂl› dönemleri içine almaktad›r: Birinci cilt baﬂlang›çlar›ndan Sofistlere kadar olan dönemde Yunan felsefesinin ortaya ç›k›ﬂ›, geliﬂmesi ve belli baﬂl› temsilcilerinin görüﬂlerinin hikâyesine ayr›lm›ﬂt›r.
‹kinci cild Sofistlerden baﬂlayarak Sokrates, küçük Sokratesçi okullar
ve Platon’un felsefelerini ele almaktad›r. Gerek Ortaça¤ ‹slâm felsefe-
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si, gerek geç dönem H›ristiyan Ortaça¤ felsefesi tarihi bak›m›ndan özel
önemini gözönüne alarak Müslümanlar›n ‹lk Ö¤retmen olarak nitelendirdikleri Aristoteles’e ayr› bir cilt, eserimizin üçüncü cildini ay›rmay› uygun bulduk. Helenistik dönemin Epikurosçuluk, Stoac›l›k ve
Septiklik diye bilinen üç belli baﬂl› okuluyla Roma dönemi içinde yeralan Plotinos, onun kurucusu oldu¤u Yeni-Platonculuk, nihayet ilk
dönem H›ristiyan Kilise Babalar›’n›n felsefi görüﬂleri eserimizin dördüncü cildinde anlat›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Eserimizin ikinci k›sm› ise
özel olarak Ortaça¤’da ‹slâm dünyas›nda ortaya ç›kan felsefi nitelikteki görüﬂler, okullar ve ak›mlar›n sergilenmesine ayr›lacakt›r. Bu, yani
beﬂinci cild böylece eserimizin en hacimli k›sm›n› oluﬂturacakt›r.
Yunan dünyas›nda ilk ortaya ç›k›ﬂ›ndan Roma’n›n tarih sahnesinden silinmesine kadar olan dönemde, felsefenin serüvenini anlatan
eserler maalesef dilimizde fazla say›da mevcut de¤ildir. Öte yandan,
Türkçe’de gerek çeviri, gerekse telif olarak varolan felsefe tarihlerinde
de sözünü etti¤imiz yaklaﬂ›k bin y›ll›k dönemin yeterli ölçüde ele al›n›p iﬂlenmedi¤ini düﬂünüyoruz. Asl›nda bu eksikli¤in sadece bize
mahsus olmad›¤›n› söylememiz de mümkündür. Guthrie 1950’lerde
yay›nlamaya baﬂlad›¤› alt› ciltlik ünlü ‹lkça¤ Felsefe Tarihi’nde kendi
zaman›na kadar ‹ngiliz dilinde yaz›lm›ﬂ ve sadece ‹lkça¤ filozoflar›na
ayr›lm›ﬂ bir eserin bulunmad›¤›ndan ﬂikâyet etmektedir.3
Kendi dilimizde mevcut çeﬂitli felsefe tarihlerine (örne¤in Gökberk’in, Weber’in, Russell’›n, Copleston’un felsefe tarihlerine) gelince,
bunlarda ‹lkça¤ felsefe tarihi do¤al olarak fazla yer tutmamaktad›r.
Çünkü bu eserler, bütün felsefe tarihini kucaklamak amac›na sahip evrensel felsefe tarihleridir. Bu arada özel olarak iki felsefe tarihinden sözetmemiz kadirﬂinasl›k olacakt›r. Bunlar Kamuran Birand’›n tamamen
bu döneme ayr›lm›ﬂ olan ‹lkça¤ Felsefe Tarihi ile Von Aster’in yine ayn› dönemi ele alan eserleridir.4 Öte yandan bu iki eserin de düﬂündü3
4

Guthrie, The Earlier Presocratics, IX.
Kamuran Birand, ‹lkça¤ Felsefe Tarihi, 3. bask›, Ankara, 1987; Ernst von Aster, ‹lkça¤ Felsefe
Tarihi, çev. Macit Gökberk, ‹stanbul, 1948 (Bu son eserin ‹lk ve Ortaça¤ Felsefe Tarihi ad› alt›nda yak›nlarda yeni bir bask›s› yap›lm›ﬂt›r: 1999, ‹stanbul).
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¤ümüz anlamda ve yukar›da zikretti¤imiz Guthrie’nin eseri tarz›nda
içerik ve hac›m bak›m›ndan fazla doyurucu olmad›klar› görüﬂüne sahibiz. Son y›llarda bu eserlere Ahmet Cevizci’nin ‹lkça¤ Felsefe Tarihi
eklenmiﬂtir. Felsefenin baﬂlang›çlar›ndan Yeni-Platoncu okula kadarki
olan dönemi ele alan bu eser de kendine mahsus baz› meziyetlere sahip olmakla birlikte hac›m ve içerik bak›m›ndan esas olarak yukar›da
belirtti¤imiz eserler grubuna girmektedir.5
Yunan felsefesi veya Helen felsefesi, felsefe tarihçileri taraf›ndan
kural olarak iki dönemde incelenir: ‹Ö 6. yüzy›l›n baﬂlar›ndan Sokrates’e
kadarki dönem, yani Sokrates öncesi felsefe dönemi ve Sokrates’ten baﬂlayarak iki büyük Yunan filozofu Platon ve Aristoteles’i içine alan dönem, yani Atina okulu veya felsefesi dönemi. Dilimizde genel olarak ‹lkça¤ felsefesi tarihiyle ilgili olarak yukar›da sözünü etti¤imiz üç eser olmas›na karﬂ›l›k Sokrates öncesi felsefe dönemini özel ve ayr›nt›l› olarak inceleyen herhangi bir kitap, çeviri veya telif olarak mevcut de¤ildir. Buna
karﬂ›l›k bat› ülkelerinde özel olarak bu döneme iliﬂkin birçok eserin varoldu¤unu görmekteyiz. Örne¤in ‹ngiliz dilinde yap›lm›ﬂ felsefe tarihi çal›ﬂmalar›nda Guthrie’nin sözünü etti¤i eksiklik bizzat onun kendi dev
eseriyle o zamandan bu yana büyük ölçüde giderilmiﬂ oldu¤u gibi, Sokrates öncesi Yunan felsefe tarihi dönemiyle ilgili olarak Kirk, Raven ve
Schofield’in; Barnes, Cleve ve baﬂka baz›lar›n›n kapsaml› çal›ﬂmalar› bu
alanla ilgili ihtiyac› büyük ölçüde karﬂ›lam›ﬂ bulunmaktad›r.6 Bu eserlere öte yandan bu yüzy›l›n baﬂ›nda Burnet taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ve o zamandan bu yana de¤erinden bir ﬂey kaybetmemiﬂ olan Early Greek Philosophy adl› eseri de eklememiz gerekir.7 Genel olarak ‹lkça¤ felsefe tarihi, özel olarak Sokrates öncesi felsefe dönemiyle ilgili olarak Alman dilinde yaz›lm›ﬂ önemli eserler aras›nda Baﬂta Zeller’inki olmak üzere T.
5
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Ahmet Cevizci, ‹lkça¤ Felsefe Tarihi, 2. bask›, Bursa, 2000.
G.S.Kirk-J.Raven-M.Schofield, The Presocratic Philosophers, A Critical History with a Selection of Texts, 2. bask›, Londra, 1948; J. Barnes, The Presocratic Philosophers, Londra, 1982;
F.M.Cleve, The Giants of Presophistic Greek Philosophy, 2. bask›, Den Haag, 1969.
J. Burnet, Early Greek Philosophy, Londra, 1982. Biz çal›ﬂmam›zda bu eserin Frans›zca çevirisininden yararland›k. Bkz. L’Aurore de la Philosophie Grecque, Frans›zcaya çev. A. Reymond,
Paris, 1919.
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Gomperz’in yine çok ünlü ve birçok dile çevrilmiﬂ an›tsal çal›ﬂmas›n›, O.
Gigon’un uzmanlar taraf›ndan çok be¤enilen ve s›k s›k at›fta bulunulan
çal›ﬂmalar›n› ve son bir örnek olarak W. Röd’ün editörlü¤ünü yapt›¤›
Geschichte der Philosophie dizisi içinde birinci kitap olarak yay›nlanan
ve bizzat Röd’ün kendisi taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂ olan Die Philosophie der Antike I, von Thales bis Demokrit adl› eserini zikredebiliriz.8
Sofistlerden Aristoteles’e kadar uzanan ve bir anlamda Yunan
felsefesinin zirvesini teﬂkil eden döneme gelince; bu dönem ve bu dönemde ortaya ç›kan filozoflarla, yani Sokrates, Platon ve Aristoteles’le
ilgili olarak Bat› dünyas›nda say›s›z çal›ﬂman›n yap›lm›ﬂ oldu¤unu söylememize gerek yoktur. Eserimizin bu döneme ve bu dönemde yeralan
filozoflara ayr›lm›ﬂ olan ikinci ve üçüncü ciltlerinin bibliyografyalar›nda, bu çal›ﬂmalar›n bizim de yararland›¤›m›z baz›s›na iﬂaret edilmiﬂtir.
Bu dönem ve bu dönem içinde yeralan filozoflarla ilgili olarak dilimizde gerek çeviri, gerekse telif olarak mevcut özel monografilerin say›s›n›n ise ne yaz›k ki bir elin parmaklar›n› geçmedi¤ini belirtmek durumunday›z. Bunlar aras›nda Sokrates’le ilgili olarak Cevizci’nin Versenyi’den dilimize kazand›rd›¤› Sokrates ve ‹nsan Sevgisi’ni, merhum Denkel’in Demokritos ve Aristoteles’in do¤a felsefelerini karﬂ›laﬂt›rmaya
ay›rd›¤› eserini ve baz› meslektaﬂlar›mla birlikte D. Ross’tan Türkçe’ye
çevirdi¤imiz Aristoteles monografisini zikredebiliriz.9
Eserimizin dördüncü cildinin konusunu oluﬂturan ve Aristoteles’in ölümünden ‹lkça¤’›n bitiﬂine kadar uzanan dönemde, yeralan
felsefe okullar› ve filozoflarla ilgili olarak Bat›’da yine bir hayli eserin
yay›nlanm›ﬂ olmas›na karﬂ›l›k, dilimizde özel olarak bu dönemi ele
8
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T. Gomperz, Griechische Denker, Leipzig, 1896-1909 (Çal›ﬂmam›zda bu eserin de Frans›zca
çevirisini kulland›k. Bkz. Les Penseurs de la Grèce, Histoire de la Philosophie Antique, I, Frans›zcaya çev. A. Reymond, Paris, 1928); Olof Gigon, Der Ursprung der Griechischen Philosophie, von Hesiod bis Parmenides, 2. bask›, Basel und Stuttgart, 1968; Grundprobleme der antiken Philosophie, Bern, 1959; W. Röd, Geschichte der Philosophie, Band I: Die Philosophie der
Antike, von Thales bis Demokrit, München, 1976.
L. Versenyi, Sokrates ve ‹nsan Sevgisi, çev. A. Cevizci, Ankara, 1989; A. Denkel, Demokritos/
Aristoteles, ‹lkça¤da Do¤a Felsefeleri, 2. bask›, ‹stanbul, 2003; W. D. Ross, Aristoteles, yay.
haz. Ahmet Arslan, ‹zmir, 1993.
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alan gerek çeviri gerekse telif olarak herhangi bir ba¤›ms›z eser bulunmamaktad›r. Bununla birlikte, son y›llarda Plotinos’la Aziz Augustinus’un felsefelerinin baz› özel cephelerine, özel problemlerine e¤ilen
baz› çal›ﬂmalar›n kendi dilimizde de yay›nlanm›ﬂ olmas›n›n bu eksikli¤i bir nebze gidermiﬂ oldu¤unu belirtmemek haks›zl›k olacakt›r.
Eserimizin son cildi olarak tasarlad›¤›m›z, Ortaça¤’da ‹slâm
dünyas›nda yeralan çeﬂitli felsefi nitelikteki hareketler ve okullara iliﬂkin olarak ise daha ﬂansl› bir durumday›z. Bat› dünyas›nda yay›nlanm›ﬂ ve özel olarak ‹slâm dünyas›nda felsefeyi, farkl› türlerinde felsefi
hareketleri ele alan baz› önemli eserlerin Türkçe çevirilerine sahibiz.
Bunlar içinde özellikle de Boer’in, Macit Fahri’nin, Henry Corbin’in ve
M. ﬁerif’in benzer adlar taﬂ›yan ‹slâm felsefe tarihlerini zikretmek isteriz.10 Bu listeye az çok ayn› konular› ve bu dönem içinde yeralan filozoflar›, Kelâm ve Tasavvuf yazarlar›n›, onlar›n düﬂüncelerinin çeﬂitli
cephelerini ele alan yerli yazarlar›m›z taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan di¤er
baz› çal›ﬂmalar›, eklememiz gerekmektedir.
Biraz da bu çal›ﬂmam›z›n hedef kitlesinin kimler oldu¤u hakk›nda birkaç ﬂey söylemek istiyoruz. Bu eser yukar›da iﬂaret etti¤imiz
gibi esas uzmanl›k alan› Ortaça¤ ‹slâm dünyas›ndaki felsefi hareketler,
felsefi düﬂünce ak›mlar› olan biri taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r. Dolay›s›yla onun hedef kitlesi, esas olarak Ortaça¤’da ‹slâm dünyas›nda ortaya ç›km›ﬂ olan bu tür hareketler, bu tür düﬂüncelerle ilgilenen herkes; üniversitelerin edebiyat ve ilâhiyat fakültelerinde felsefe, Kelâm,
Tasavvuf e¤itimi görenlerle ﬂu veya bu nedenle ‹slâm kültürüne, ‹slâm
uygarl›¤›na, ‹slâm düﬂüncesine ilgi duyan ayd›nlard›r.
Öte yandan bu hareketler, bu düﬂünce ak›mlar›, onlar› temsil
eden yazar, filozof ve düﬂünürlerin eserlerinin, sistemlerinin, kuramlar›n›n, onlar›n arkalar›nda yatan, onlar› haz›rlayan antik felsefe, antik
filozoflar, onlar›n eserleri ve sistemlerinin sa¤lam ve yeterli bir bilgisi
10

T. J. De Boer, ‹slâmda Felsefe Tarihi, çev. Yaﬂar Kutluay, Ankara, 1961; Macit Fahri, ‹slâm
Felsefesi Tarihi, çev. Kas›m Turhan, ‹stanbul, 1987; Henry Corbin, ‹slâm Felsefe Tarihi, 2 cilt,
birinci cildi çev. Hüseyin Hatemi, ikinci cildi çev. Ahmet Arslan, ‹stanbul, 1994-2000; M. M.
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önsöz xxiii

olmaks›z›n do¤ru bir biçimde anlaﬂ›lamayaca¤› kanaatinde oldu¤umuzu söyledik ve bu nedenle onun baﬂ›na ‹lkça¤ felsefesinin kendisini gerekli oldu¤unu düﬂündü¤ümüz bir uzunluk ve yo¤unlukta ele ele alma,
hikâye etme amac›n› taﬂ›yan bir k›sm› eklemeyi uygun gördü¤ümüzü
belirttik. Böylece ortaya ç›kan bu eser, baﬂlang›çlar›ndan Ortaça¤’›n
baﬂlar›na kadar felsefenin, ‹lkça¤ felsefesinin hikâyesini ö¤renmek isteyen, ﬂu veya bu nedenle ‹lkça¤ Yunan-Roma uygarl›¤›na, kültürüne,
onun düﬂünsel-felsefi cephesine ilgi duyan kiﬂilere de seslenme özelli¤ini kazanm›ﬂ oldu.
Bu eseri kaleme al›rken hangi öncüllerden, önkabullerden hareket etti¤imiz, hangi yöntem ve usûlleri benimsedi¤imiz konusunda bir
sonraki bölümde geniﬂ bilgi verilecektir. Burada ﬂu kadar›n› söylemekle yetinelim ki kitapta esas olarak izlemeye çal›ﬂt›¤›m›z yöntem; “do¤rudan do¤ruya filozoflar›n kendi eserlerine, birincil kaynaklara dayanmak” ve onlar› bu filozoflar hakk›nda yaz›lm›ﬂ ve genel kabul görmüﬂ
de¤erli felsefe tarihçilerinin, araﬂt›rmac›lar›n›n yorum ve aç›klamalar›yla, yani ikincil kaynaklarla destekleyip zenginleﬂtirmeye çal›ﬂma yöntemi olmuﬂtur. Böylece umuyoruz ki, okuyucu bir anlamda sözkonusu filozoflar›n eserlerini, yaz›lar›n› bir anlamda bizimle birlikte yeniden
okuma, izleme imkân›na sahip olaca¤› gibi onlar hakk›nda yap›lm›ﬂ
olan önemli çal›ﬂmalardan baz›lar›n› da tan›ma f›rsat›n› elde edecektir.
Bunun birkaç faydas› olaca¤›na inan›yoruz: Birinci olarak okuyucu böylece genel felsefe tarihlerinde do¤al olarak sahip olmad›¤› bir
imkâna, “filozofun metniyle do¤rudan karﬂ›laﬂma imkân›na” kavuﬂmuﬂ olacakt›r. Böylece merak etti¤i ve hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmak istedi¤i bir konu veya problemle ilgili olarak filozofun hangi
eserine, bu eserin neresine, hangi k›sm›na, bölümüne bakmas› gerekti¤ini bilme f›rsat›n› elde edecektir.
‹kinci olarak, okuyucu bu filozoflar ve onlar›n eserleri hakk›nda daha önce çal›ﬂmalar yapm›ﬂ olan önemli baz› Bat› felsefe tarihçilerinin çal›ﬂmalar›n› ve yorumlar›n› bilme ve böylece bir ayn› filozof ve
onun felsefesinin çeﬂitli k›s›mlar› hakk›nda getirilmiﬂ olan birden fazla ve farkl› yorum ve aç›klamalar› tan›ma f›rsat›n› elde edecektir.
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Nihayet okuyucu sözkonusu metinler, yorumlar ve aç›klamalar›m›zdan hareketle sahip olabilece¤i kendi bilgi, birikim ve donan›m›na dayanarak belki bizden ve ayn› konuda yorumlarda bulunmuﬂ olan
di¤er araﬂt›r›c›lardan farkl› görüﬂler oluﬂturma, kendi yorum ve de¤erlendirmelerini yapma imkân›na kavuﬂabilecektir.
Bu amaç ve yöntemimize uygun olarak eserimizde filozoflar›n
düﬂünce ve ö¤retilerini sergileyip aç›klamaya çal›ﬂ›rken onlardan mümkün oldu¤u kadar çok say›da al›nt› vermeye özen gösterdik. Bunun
mümkün veya gerekli olmad›¤›n› düﬂündü¤ümüz durumlarda ise sergiledi¤imiz görüﬂlerin sözkonusu yazarlar›n eserlerinin genel olarak hangi kitab›nda, kitaplar›nda veya bu kitaplar›n hangi bölümlerinde bulundu¤una iﬂaret etmeye çal›ﬂt›k. Filozoflar ve onlar›n görüﬂleri üzerine
yapt›¤›m›z yorum ve de¤erlendirmelerimizde, kendi ﬂahsi görüﬂlerimizle kendilerinden yararland›¤›m›z veya de¤erlendirmelerine kat›ld›¤›m›z,
benimsedi¤imiz di¤er yazarlar›n görüﬂ ve yorumlar›n› özenle birbirinden ay›rmaya, ikincilerle ilgili kaynaklar›m›z› veya referanslar›m›z› vermeye özel çaba sarf ettik. Bununla birlikte eserimizi okunmaz bir hale
getirme tehlikesini içerecek tarzda çok say›da dipnot verme yönteminden de kaç›nd›k. Sonuç olarak bu eseri konuya ilgi duyan ya da duymayan tüm okurlar›n ilgiyle izlemesi, okumas› gereken felsefenin makûl ve mant›kl›, tutarl› bir hikâyesi olarak tasarlam›ﬂt›k ve bu amac›m›za uygun düﬂecek bir yöntemden daha fazlas›na ihtiyac›m›z yoktu.

