Önsöz

lkça¤ Felsefe Tarihi I’in Önsöz’ünde belirtti¤imiz gibi Antik felsefe
esas olarak üç dönemde ele al›n›r: Helen, Helenistik ve Roma dönemleri. Birinci, yani Helen felsefesi dönemi ise kendi pay›na iki alt
döneme ayr›l›r: Sokrates öncesi Do¤a Filozoflar› dönemi ve Atina dönemi. Bunlardan ilki ‹Ö. 6. yüzy›l›n baﬂlar›nda Milet Okulu ile baﬂlar
ve Leukippos-Demokritos’un Atomculu¤u ile sona erer. ‹kincisi ise ‹Ö.
5. yüzy›l›n ortalar›nda, özellikle Atina’da Sofistlerle birlikte ortaya ç›kar; Sokrates ve Küçük Sokratesçi okullarla devam eder ve iki büyük
filozof, Platon ve Aristoteles’le birlikte sona erer.
Sofistler, baz› özellikleriyle Sokrates öncesi Do¤a Filozoflar›’ndan ayr›l›rlar. Onlar›n temsil ettikleri hareket, baz› felsefe tarihçileri taraf›ndan hakl› olarak, Yunan Ayd›nlanmas› diye adland›r›l›r. Bu
hareketin ortaya ç›k›ﬂ›n›n felsefe içi oldu¤u kadar, onun d›ﬂ›ndan gelen baz› nedenleri vard›r. Kitab›m›z›n Birinci K›s›m’› bu nedenlerin belli baﬂl›calar›yla belli baﬂl› Sofistlerin özel ö¤reti ve görüﬂlerinin analiz
ve de¤erlendirilmesine ayr›lm›ﬂt›r.
Sokrates, Sofistlere bir tepki olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Ancak onlarla ayn› dünyan›n, ayn› ilgi ve kayg›lar›n ürünüdür. Hiçbir ﬂey yaz-
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mamas›na ra¤men gerek hayat› ve kiﬂili¤i, özellikle trajik ölümü, gerekse az say›da baz› temel düﬂünceleri bak›m›ndan Yunan felsefesinin
kendisinden sonraki do¤rultusunu belirlemiﬂtir. Bu etki özellikle Küçük Sokratesçi diye adland›r›lan baz› okullarla Platon üzerinde aç›k ve
belirleyici olmuﬂtur. Kitab›m›z›n ‹kinci K›s›m’› Sokrates’in hayat›, kiﬂili¤i, ölümü ve ana görüﬂleriyle Küçük Sokratesçi okullar›n oldukça geniﬂ incelenmesine ayr›lm›ﬂt›r.
Ancak Sokrates’in felsefe tarihi bak›m›ndan en önemli yan› ﬂüphesiz Platon üzerindeki etkisinden ileri gelir. Platon’un kendisi ise baz› felsefe tarihçilerine göre felsefenin gerçek anlamda kurucusu, baz›lar›na göre tüm felsefe tarihinin eserine yaz›lm›ﬂ dipnotlar› veya kenar
notlar› olarak ele al›nabilece¤i en büyük filozoftur. Kitab›m›z›n üçüncü ve en büyük k›sm› Farabî’in ‘Tanr›sal Platon’ diye adland›rd›¤› bu
büyük filozofa ayr›lm›ﬂt›r. Bu k›s›mda onun hayat›, eserleri, Platonculuk diye adland›r›lmas› mümkün olan dünya görüﬂünün belli baﬂl›
özellikleri, Platon’un temel problemi ve yöntemi, Platon’un temel varsay›m› diye nitelendirdi¤imiz Büyük Varsay›m› hakk›nda aç›klamalarda bulunduktan sonra felsefenin temel ilgi alanlar›yla, yani varl›k, bilgi, do¤a, din, siyaset vb. felsefesiyle ilgili ö¤retilerini s›rayla ele al›p yine oldukça geniﬂ bir ﬂekilde ortaya koymaya çal›ﬂt›k.
Bütün bu filozoflar› ve felsefe ak›mlar›n› ele al›rken izledi¤imiz
yöntem, ‹lkça¤ Felsefe Tarihi I’in Önsöz’ünde üzerinde durdu¤umuz
yöntemin ayn›d›r: Sözü edilen filozoflar ve ak›mlar hakk›nda bilgi verirken esas olarak onlar›n kendi eserlerine, kendi sözlerine dayand›k.
Mümkün ve gerekli oldu¤unu düﬂündü¤ümüz yerlerde onlardan çok
say›da al›nt› yapmaya çal›ﬂt›k. Ancak Platon gibi çok say›da eser vermiﬂ bir filozoftan yapabilece¤imiz al›nt›lar›n kitab›m›z›n hacm›n› makûl olmayan ölçüde kabartmas› tehlikesinden kaç›nmaya da özen gösterdik.
Platon’un eserlerinin Türkçe’ye yap›lm›ﬂ farkl› ve çeﬂitli çevirileri vard›r. Bu çevirilerden hangilerini esas ald›¤›m›z kitab›m›z›n sonunda yer alan bibliyografya k›sm›nda gösterilmektedir. Yararland›¤›m›z ikinci dereceden kaynaklara ise metnin kendisi içinde iﬂaret ettik.
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‹lk defa zikretti¤imiz yerlerde bu eserlerin adlar›n› verdikten sonra onlara sadece yazarlar›n›n isimleriyle iﬂaret ettik. Biz ayn› yazar›n birden
fazla eserinin söz konusu oldu¤u durumlarda dayand›¤›m›z eserin
hangisi oldu¤unu belirtmeye dikkat ettik. Okuyucu, kitab›n sonunda
yararland›¤›m›z tüm kaynaklar›n tam bir listesini bulacakt›r.

