
‹
lkça¤ Felsefe Tarihi’mizin ilk cildinin Önsöz’ünde Aristoteles sonra-

s› antik felsefe dönemini tek bir cilt içinde vermek niyetinde oldu-

¤umuzu belirtmifltik. Ancak birkaç nedenle bu bafllang›çtaki tasar›-

m›zda de¤ifliklik yapmak ihtiyac›n› duyduk. ‹lk olarak ‹Ö. 4. yüzy›lla

‹Ö. 1. yüzy›l aras›nda uzanan yaklafl›k üç yüzy›ll›k Helenistik felsefe

döneminin kendi bafl›na ele al›nmay› hakkeden zengin ve de¤erli bir

felsefi düflünceler malzemesi içerdi¤ini gördük. ‹kinci olarak dilimizde

–hatta bir ölçüde Bat› dillerinde– mevcut genel felsefe tarihlerinde bu

dönemin birincil kaynaklara dayan›larak lay›k oldu¤u ölçüde genifl bir

biçimde ele al›n›p ifllenmedi¤ini, birkaç on sayfayla, deyim yerindeyse,

geçifltirildi¤ini tespit ettik. Üçüncü olarak bu durumda Ortaça¤ ‹slâm

felsefesinin iki büyük ana kayna¤›ndan biri olan Plotinos ve Yeni-Pla-

tonculu¤u arzu etti¤imiz genifllikte ele alamayaca¤›m›z› fark ettik. Ni-

hayet H›ristiyanl›¤›n kendisi, ilk veya erken dönemi, bu dönemde yer

alan H›ristiyan filozoflar›, Kilise Babalar›’n›n eserleri üzerinde yapt›¤›-

m›z araflt›rma ve incelemeler, bizde bu dönemin ve onda ortaya ç›kan

düflünürlerin de bafllang›çta düflündü¤ümüzden daha genifl bir biçim-

de ele al›nmaya lay›k kifliler olduklar› yönünde bir kanaate yol açt›. Bu
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gözlem ve düflüncelerin sonucu olarak Aristoteles sonras› antik felsefe

dönemini iki ayr› ciltte ele alman›n daha do¤ru olaca¤›na karar verdik.

Böylece elinizde tuttu¤unuz kitab› tümüyle Helenistik döneme, bu dö-

nemde yer alan üç büyük felsefe okuluna, Epikurosçular, Stoac›lar ve

Septiklere ay›rd›k. Bu eseri Plotinos, Yeni-Platoncular ve erken dönem

H›ristiyan filozoflar›na ay›raca¤›m›z ikinci eser takip edecektir.

Helenistik felsefe okullar› içinde en fazla hakk› yenen, en çok

ihmal edilen, genel felsefe tarihleri içinde kendisine en az yer ayr›lan,

Epikuros ve Epikurosçuluktur. Eserimizin ilk k›sm› bu okula ve onun

iki büyük temsilcisi olan Epikuros ve Lucretius’un görüfllerine ayr›l-

m›flt›r. Epikurosçuluk içinde en çok bilinen ve ifllenen konular ise ge-

nellikle onun do¤a ve ahlâk felsefeleriyle ilgili konular olmufltur. Bu k›-

s›mda bir yandan Epikurosçulu¤un bu iki alanla ilgili görüflleri hak-

k›nda daha ayr›nt›l› bilgi verirken, öbür yandan onlar›n büyük ölçüde

ihmal edildi¤ini düflündü¤ümüz bilgi kuramlar›, teolojileri, psikolojile-

ri, siyaset ve dil felsefeleri, dostluk, adalet, uygarl›¤›n ortaya ç›k›fl› ve

geliflmesi vb. hakk›ndaki özel ö¤retileri üzerinde mümkün oldu¤u ka-

dar genifl bir flekilde durduk. Epikuros ve onu izleyen Lucretius’un bu

son konularda ortaya att›¤› görüfllerin do¤a ve ahlâk felsefesi alanla-

r›ndaki görüflleri kadar de¤erli oldu¤unu ve birbirleriyle son derece tu-

tarl›, uyumlu bir bütün oluflturdu¤unu düflünmekteyiz. Okuyucunun

bu konudaki görüfllerimizi paylaflaca¤›n› umar›z.

Helenistik felsefe ak›mlar› içinde yer alan Stoac›l›k hem daha

uzun ömürlü olmas›, hem de Helenistik ve Roma dünyas› içinde çok

daha fazla ayd›n›, düflünürü kendi saf›na çekmesi bak›m›ndan daha

önemli olmufltur. Kitab›n hacim bak›m›ndan en büyük k›sm›n› Stoac›-

lara ay›rd›k. Ancak bu k›s›mda Epikurosçulu¤a ay›rd›¤›m›z k›s›mdan

biraz farkl› olarak karma bir yöntem izledik. Bir yandan Stoac› ak›m

içinde yer alan belli bafll› filozoflar hakk›nda monografik bilgi ve aç›k-

lamalar verirken, öte yandan Stoac›lar›n ana görüfllerini sistematik bir

analiz ve de¤erlendirmeye tabi tuttuk. Bu çerçevede Stoac›lar›n Aristo-

teles’in mant›¤›ndan bir hayli farkl› ve baz› bak›mlardan daha ileri

olan mant›k ve önermeler kuram›, varl›k ve kategoriler ö¤retisi, Tan-
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r›-evren özdeflli¤i ö¤retisi, her yan›nda ayn› yasalar›n hüküm sürdü¤ü-

nü ileri sürdükleri evren veya do¤a anlay›fllar›, inorganik, organik ve

ak›ll› varl›klar aras›nda var oldu¤unu savunduklar› tözsel birlik, ev-

rensel sempati kuramlar› üzerinde özellikle durduk.

Stoac›lar›n da, felsefe tarihçileri taraf›ndan en fazla bilinen ve ele

al›nan görüflleri genel olarak ahlâk felsefesi alan›na ait görüflleridir. Do-

¤al olarak biz de onlar›n bu alandaki tezlerini ayr›nt›l› bir incelemeye

tabi tuttuk. Bu ba¤lamda iyi, kötü; erdem, erdemsizlik; de¤erli, de¤er-

siz; do¤ru eylem, uygun ifl, ödev, ilgisizler, tercih edilebilirler, do¤aya

uygunluk vs. gibi bir k›sm› tümüyle Stoac›l›¤a ait olan baz› temel ethik

kavramlar üzerinde getirdikleri tan›mlar›, yapt›klar› ince ayr›mlar› ge-

nifl olarak ele al›p de¤erlendirmeye çal›flt›k. Nihayet Stoac›lar›n düflün-

ce tarihine hediye ettikleri dünya devleti, insanl›k, do¤al hukuk, evren-

sel adalet gibi yine yeni ve gelece¤i parlak olan baz› önemli kavramlar›

üzerinde geliflen siyaset felsefeleri üzerinde genifl olarak durduk.

Helenistik dönemin üçüncü önemli okulu olan Septiklik de

Epikurosçuluk ve Stoac›l›kla ayn› zamanda (‹Ö. 4. yüzy›l›n ikinci ya-

r›s›) ortaya ç›km›fl ve Stoac›l›k gibi uzun bir ömür sürerek (‹S. 3. yüz-

y›l›n ilk yar›s›) sona ermifltir. O da Stoac›l›k gibi birkaç dönemden

geçmifl ve çok say›da kalburüstü düflünürü kendine ba¤lam›flt›r. Bu fi-

lozoflar›n sonuncusu olan Sextus Empiricus sayesinde hakk›nda ge-

nifl bilgiye sahip oldu¤umuz Septiklik daha sonraki yüzy›llarda gerek

Do¤u’da gerek Bat›’da ortaya ç›kacak benzeri flüpheci ak›mlara ve

düflünürlere (Gazali, Montaigne, Hume, Kant) çok zengin bir flüphe-

ci argümanlar malzemesi de sa¤lam›flt›r. Kitab›n son k›sm›nda bu ak›-

m›n belli bafll› temsilcilerini esas olarak kronolojik s›raya göre ele al-

d›k ve onlar›n gerek kendileriyle ça¤dafl olan di¤er iki büyük Helenis-

tik okulun temsilcilerine gerekse daha önceki döneme ait Platon,

Aristoteles gibi filozoflara ve bunlar›n ‘dogmatik’ diye nitelendirdik-

leri tezlerine, ö¤retilerine yöneltmifl olduklar› elefltiriler üzerinde yine

genifl bir biçimde durduk. Bu vesileyle ve yeri geldikçe baz› septik

analiz ve elefltirilerle daha sonraki ça¤larda ortaya ç›kan di¤er flüphe-

ci düflünürlerin, örne¤in Gazali’nin Hume’un, Kant’›n, Popper’›n
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benzeri konulardaki analizleri, elefltirileri aras›ndaki paralellikleri

ba¤lant›lar› göstermeye çal›flt›k.

Bu kitapta da dizinin daha önceki kitaplar›nda izledi¤imiz yön-

temi takip ettik. Esas olarak ele ald›¤›m›z okullar ve bu okullara men-

sup filozoflarla ilgili olarak birinci dereceden kaynaklara, bu filozofla-

r›n kendi metinlerine veya onlar hakk›nda bilgi veren antik yazarlara

dayand›k. Bu filozoflar›n ö¤retilerini, fikirlerini mümkün oldu¤u ka-

dar onlar›n kendilerinden yapt›¤›m›z genifl al›nt›larla ortaya koymaya

çal›flt›k. Sözünü etti¤imiz filozoflar›n, yazarlar›n dayand›¤›m›z metin-

leri, eserlerinin tam listesi hem ilgili k›s›mlar›n bafl›nda hem de kitab›n

sonundaki kaynakça k›sm›nda yer almaktad›r.
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