
‹
lkça¤ Felsefe Tarihi’mizin üçüncü cildini tek bafl›na Aristoteles’e

ay›rd›k. E¤er felsefenin gerçek anlamda kurucusunun Platon oldu-

¤u sözü do¤ruysa, Aristoteles de gerçek anlamda bilimin kurucusu ola-

rak kabul edilebilir. O çeflitli alanlarda ve çeflitli bak›mlardan bilime

hizmet etmifltir. Kant’›n mant›k, Darwin’in biyoloji alan›nda çal›flma

ve katk›lar›ndan büyük bir övgüyle söz ettikleri, Yunan dünyas›nda ilk

büyük bilimsel kütüphaneyi kurmufl, ilk harita koleksiyonunu düzen-

lemifl, ilk do¤a tarihi müzesini meydana getirmifl olan Aristoteles, öte

yandan ilk bilim s›n›flamas›n› yapm›fl, her biri varl›¤›n ayr› bir türü ve-

ya çeflidini ele alan ve bu varl›k türüne iliflkin özel problemleri incele-

yen “ba¤›ms›z bilimler” kavram›n› ortaya atm›fl, bu bilimlerin kavram

ve terminolojilerini oluflturmufl, nihayet bu bilimlere tahsis etti¤i özel

eserlerinin bafl›nda kendi zaman›na kadar sözkonusu alanda yap›lan

çal›flmalar, ortaya at›lan görüfller hakk›nda verdi¤i bilgi ve yapt›¤› de-

¤erlendirmelerle de ilk bilim tarihçisi olma unvan›n› kazanm›flt›r.

Böylece Aristoteles, Ortaça¤ Müslüman filozoflar ve yazarlar

taraf›ndan kendisine verilen “‹lk Ö¤retmen”, insanl›¤›n ilk ö¤reticisi

s›fat›n› gerçekten ve tümüyle hak etmektedir.
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Fakat Aristoteles sadece büyük bir bilim adam›, büyük bir bi-

lim kuramc›s›, büyük bir bilim tarihçisi de¤ildir. O ayn› zamanda bü-

yük bir filozof, Platon’la birlikte Yunan dünyas›n›n yetifltirmifl ve bü-

tün felsefe tarihinin görmüfl oldu¤u en büyük filozoftur. O, bu özelli-

¤iyle de Ortaça¤ H›ristiyan dünyas›nca tan›nd›ktan sonra kendisine

verilen “Filozof” unvan›n› veya flerefini ayn› ölçüde hak etmektedir.

E. Gilson, Ortaça¤ Felsefe Tarihi adl› ünlü ve de¤erli eserinde

Platon’un ö¤retisini “kendisi bir din olmaks›z›n dine en yak›n olan fel-

sefe” olarak nitelendirir. E¤er bu tan›mlama do¤ruysa –ki bize göre de

büyük ölçüde do¤rudur–, Aristoteles’in ö¤retisini veya sistemini de

“kendisi bir bilim olmaks›z›n bilime en yak›n olan felsefe” olarak ad-

land›rabiliriz. Baflka deyiflle Platon’un felsefesinin temelinde en genel

ifadeyle dinsel kayg›lar›n a¤›r basmas›na karfl›l›k, Aristoteles’in felse-

fesinde veya sisteminde hâkim olan›n, yine en genel ifadeyle, bilimsel

ilgiler oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu farkl›l›k baflka önemli farkl›l›klarla

birlikte Aristoteles’i hocas› Platon’dan ay›rmakta ve felsefe tarihinde

Platonculuk diye adland›r›lan dünya görüflü yan›nda Aristotelesçilik

diye adland›r›lan ayn› ölçüde önemli ve ondan farkl› bir dünya görü-

flüne, felsefi dünya görüflüne temel teflkil etmektedir.

Aristoteles’in okulu ve Aristotelesçilik, bafllat›c›s›n›n ölümünden

sonra varl›¤›n› devam ettirmekle birlikte, tüm antik ça¤ boyunca hiçbir

zaman Platon’un okulu ve Platonculukla ayn› prestij ve öneme sahip ol-

mam›flt›r. Özellikle ‹sa’n›n do¤umunu takip eden yüzy›llarda Platoncu-

lu¤un Yeni-Plantonculukta ve erken dönem H›ristiyan düflüncesinde ka-

zanm›fl oldu¤u yer ve önemle karfl›laflt›r›lamaz bir düzeyde varl›¤›n› sür-

dürmüfltür. Aristoteles’in yeniden keflfedilmesi ve felsefe tarihinde hak

etti¤i yeri kazanmas›nda baflta ‹bni Rüfld olmak üzere Ortaça¤ Müslü-

man filozoflar›n›n ona karfl› gösterdikleri ilgi büyük rol oynam›flt›r. Or-

taça¤’da ‹slâm dünyas›nda geliflen ve belli bafll› temsilcilerini Farabi, ‹b-

ni Sina, ‹bni Rüfld’ün meydana getirdi¤i Yunan tarz› felsefe hareketi esas

itibariyle Yeni-Platoncu unsurlarla beslenen bir Aristotelesçilik olmufltur.

‹slâm dünyas› arac›l›¤›yla Aristoteles’i keflfeden veya yeniden keflfeden

geç Ortaça¤ H›ristiyan felsefesi Bat›’da, Aziz Thomas ve onun H›risti-

xiv önsöz



yanl›kla Aristoteles’i birlefltirmesi sayesinde, Aristoteles’i o zamandan

bu yana gitgide artan bir ilginin konusu k›lm›flt›r. Ça¤›m›zda bu ilgi çe-

flitli alanlarda, özellikle ahlâk ve siyaset felsefesi alanlar›nda Yeni-Aris-

totelesçilik diye adland›r›lan bir ak›m olarak varl›¤›n› göstermektedir.

Aristoteles ve felsefesi hakk›nda bir çeflit ba¤›ms›z monografi

olarak kaleme ald›¤›m›z bu kitapta izledi¤imiz yöntem, bu dizinin bi-

rinci cildinin önsözünde belirtti¤imiz ve Sofistler, Sokrates ve Platon’a

ay›rd›¤›m›z ikinci ciltte izledi¤imiz yöntemin ayn›d›r. Aristoteles’in dü-

flüncesinin çeflitli yönlerini incelerken esas olarak onun kendi eserleri-

ni kulland›k ve bu eserlerden mümkün oldu¤u kadar al›nt›lar vermeye

çal›flt›k. Ancak Platon’a ay›rm›fl oldu¤umuz k›s›mda yapt›¤›m›z gibi

Aristoteles’e ay›rd›¤›m›z bu monografide de sözkonusu al›nt›lar›n

miktar›n› eserin hacmini ölçüsüz bir flekilde geniflletmeyecek makûl bir

düzeyde tutmaya çaba sarfettik.

Aristoteles’in ö¤reti ve düflüncelerini ele al›rken, onlar aras›nda

flüphesiz felsefe tarihinden çok bilim tarihini ilgilendirenler üzerinde

fazla durmad›k. Böylece örne¤in Aristoteles’in özel olarak fizi¤in çeflit-

li dallar›na, biyoloji, t›p, zooloji, meteoroloji gibi disiplinlerine iliflkin

görüflleriyle ilgilenmedik. Bu alanlarda sadece yeri geldikçe ve gerekli

oldu¤u ölçüde yani genel dünya görüflünü, bilim kuram›n› vb. ilgilen-

dirdi¤i ölçüde sözkonusu tezlerine, görüfllerine temas ettik. Buna kar-

fl›l›k Aristoteles’in psikolojisini, yani ruh kuram›n›, ahlâk felsefesini,

siyasete iliflkin görüfllerini, retorik ve poetikle ilgili düflüncelerini, bu

konuda yazm›fl oldu¤u eserleri, deyim yerindeyse, birebir izleyerek,

mümkün oldu¤u kadar genifl bir biçimde sergilemeyi uygun bulduk.

Aristoteles’in bütün eserleri olarak dayand›¤›m›z ‹ngilizce me-

tin, Kaynakça’da iflaret etti¤imiz “Great Books of the Western World”

dizisinde yay›nlanm›fl The Works of Aristotle bafll›kl› metindir. Aristo-

teles’in Türkçe’ye çevrilmifl olan eserleri içinde hangilerinden yararlan-

d›¤›m›za ise Kaynakça’da iflaret ettik ve kendilerinden al›nt› yapt›¤›m›z

durumlarda bu çevirileri özel olarak belirttik. Yararland›¤›m›z di¤er

ikinci dereceden kaynaklar›n listesi de eserin sonundaki kaynakça k›s-

m›nda yeralmaktad›r.
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