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Z

ON SÖZ

İlk Çağ felsefesi tarihi, Antik Yunan felsefesi ile ba şlar. Yunan Felsefesi, Bat ı düşüncesinin ve Bat ı ilminin kaynağıdır. Ancak, Yunan Felsefesi, yaln ız Bat ı ilminin beşiği olmakla kalmaz, ayn ı zamanda, İslâm
felsefesinin de bir dayana ğı olmuştur. Gerçekten, eski Yunan Felsefesini
bilmeden, hele, bu felsefnin, ba şlıca klâsik üstatlarımn büyük düşünce
başarıları içinde şekillenmiş ve geli şmiş olan belli başlı felsefe sistemlerini tan ımadlan, Islâm Felsefesinin temellerinden kavranabilmesine imkân yoktur. Çünkü, Orta Ça ğın ilk devresinde, en olgun ve en verimli
devresine erişmiş olan islâm Felsefesi de, t ıpkı Batı Orta Ça ğ felsefesi
İlk Çağ otoriteleri ile ilgildir. Bundan dolay ı, İlk Çağ. felsefesi tanındıktan, İlk Çağın, Aristo, Eflâtun ve Plotinos gibi büyük filozoflar ımn, başlı ca problemleri ile dü ş ünce ve görü şleri kavrandıktan sonra, İslâm felsefesinin incelenmesine geçilirse, bu sonuncular ın, nasıl, bir bakıma, İlk Çağ otoritelerine ba ğlı oldukları açıktan aç ığa görülür. Orta
Çağda, Do ğu, İlk Çağın felsefe ile ve ilimle ilgili olan litteratürüne, Batı'ya göre, çok daha geni ş ölçüde sahiptir. Aristoculuk, bu devrin Do ğu
Islâm dünyasında önemli bil. rol oynam ıştı r. Netekim, Do ğu'da, Batı'dan
çok daha önce bir Aristoculuk ç ığrı açılmıştı r. Bat ı, Aristo'yu, do ğulu filozoflar ın yaptığı tercümeler yoluyla tamm ıştı r. Aslında, tarihi süreç içinde olu şan ve geliş en felsefe sistemleri, çok
kere, klâsik Yunan felsefesinde temellenmektedirler. Bu klâsik felsefenin
üstatları, Orta Çağda olduğu gibi, Yeni Zamanlar felsefesi içinde ve hata günümüzde de, filozoflar için bir ilham kayna ğı olmakta devam etmektedirler.
Ş imdi, bu noktada, felsefeyi, bütün öteki ilimlerden, özellikle, tabiat
ilimlerinden ay ı rarı, önemli bir farka dokunmak gerekir. Tek tek ilimlerle uğ raşılı rken, bu ilimlerin tarihi olu şmalarımn göz önünde tutulmas ı
belki faydal ı, ama zorunlu de ğildir. Manevi ilimler için, kısmen gerekli
olan bu çalışma tarz ından, tabiat ilimleri büsbütün de vazgeçebilirler. Fiziğin esaslarını belirtmek istioyen bir fizikçinin, fizik tarihinden söz etmesi, aritmetikle u ğraşan bir kimsenin de, aritmeti ğin tarihini bilmesi
zorunlu de ğildir. Ama, felsefe yapan, felsefede derinle şmek istiyen bir
kimsenin, felsefi oluşmayı da bilmesi, felsefe tarihi ile ilgilenmesi şarttı r. Önemli felsefe problemleri, felsefi dü şüncenin sürekli gelene ği içinde gelişir. Bütün bu dü şüncelerin, birbirine ne bak ımdan bağlı, ne ,bakımdan karşı olduğu, birbirinden nas ıl çıktığı, tarihi akışları içinde kavranabilir. Bundan dolayı, tarihsiz felsefe yap ılamaz.
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Ş u halde felsefe yapabilmek için, ilkin, klasik filozoflarm, yüzy ıllar
boyunca şekillendirmi ş ve geliştirmiş oldukları görüş ve düşüncelerin ö ğrenilmesi gerekir. Bu da, felsefenin ba şlıca kavram ve prensiplerinin bi'inmesini saklar. Tek tek ilimlerle u ğraşan kimselerin, nas ıl ilkin, bu
ilimlerin esas ve prensiplerini bilmeleri gerekiyorsa, felsefe ile u ğraşanlarna da, felsefenin ba şlı ca kavram ve prensiplerini bilmeleri gerekir.
Felsefenin ba şlı ca kavram ve prensiplerin bilinmesi ise, felsefe tarihinin
bilinmesi, felsefe tarihi içinde olu şan büyük sistemlerin kavranmas ı ile
sağlanır. Gerçekte, her büyük filosof, geçmi şteki başarıları sürekli olarak göz önünde tutmu ş, kendi düşüncelerini bunlarla kar şılaştırmış ve
kendi sistemine bu yoldan varm ıştır. Böylece, felsefe meselelerinin kavramnası, ilkin, felsefe tarihine mal olmu ş büyük filozoflarm eserlerinin
bilinmesine ba ğlıdı r.
Felsefenin ilk büyük klasik üstatlar ı, Aristo ve Eflatun, büyük felsefi başarılarını, kendilerinden önceki filozoflarla hesapla şarak, kendi düşüncelerini onların düşünceleri ile karşılaştı rarak ortaya koydular. Felsefe için zorunlu olan bu çal ışma tarz ı, felsefede bir gelenek olarak yerleşti ve o zamandan beri bu tarzda sürüp geldi. Orta Ça ğ felsefesi bir
ilahiyatt ı. Ama, bu ilahiyat da, gene dini görü şlerin, felsefi gelene ğin
üstatları ile bir hesaplaşması, daha do ğrusu, bir uzlaşma.% idi.
Şu halde, felsefeye girerken, ilkin, İlk Çağ felsefesi ile başlamak ve
eski Yunan dünyas ının büyük felsefi gelene ğinin klasik başardarma işaret etmek şarttır.
İmdi, acaba felsefenin kendisi ne dir? Yaln ız, tarihi oluş ve akışı
içinde kavranılabilen bu düşünme ,soru sorma, anlan ıa ve kavrama çe şidi üzerinde, herkesin kabul edece ği genel bir tarife varmak mümkün müdür? Felsefe ad ı verilen caba ce şidi, varlık şuurunun derinleşmesini, insanın gerek kendi varl ığı, gerek âlemin varl ığı hakkında duydu ğu ilginin
genişlemesini saklar. Bu alemde olup biten şeylerin bütününü düzgün ve
birlikli bir şekilde kavramak ve insan ın kendisinin bu bütün içinde ald ığı yeri ve oynad ığı rolü belirtmek hedefini güder. Felsefe, çok geni ş bir
alanı kuşatı r. İnsan denemesine konu olan olgular içinde, hatta deneme
dünyası dışında, her hangi bir bak ımdan, felsefeye konu olm ıyan, felsefl kavramlar ve dü şünceler içine girmiyen, felsefi bak ımdan yorumlanıp
temellendirilmiyen hiç bir obje mevcut de ğildir. İnsan, kendi deneme
dünyası içinde algıladığı, kavrad ığı, özlediği, istediği şeyleri felsefe yaparak de ğerlendirir. Böylece, hem onlara kar şı belli bir tavır almış, hem
de birbirinden ayr ı ve dağınık bir şekilde algıladığı şeyleri, birbiri ile
münasebete getirip bir sistem şeklinde toplam ış olur. Böyle olunca, felsefenin ne kadar geni ş bir programı olması gerekti ği de açıkça görülür.
Bu geniş programdan dolayı da, en genel anlamda felsefe yapmak, olup
biten şeylerin bütününü, verimli bir şekilde kavramak bir hayli zorla şır.
Çünkü, bunu yapacak fflozofun, aritmetikci, fizikci, biolog, psikolog, dil
bilgini ve tarihçi olmas ı, başlı başına her tek ilmin en son ba şarılarmdan
ve en yeni buluşlarından haberli bulunmas ı, sonra, ayr ıca, bütün bunları, sistemli bir şekilde ve tek bir bütünde kavr ıyabilecek yetki ve kabiliyete de sahip olmas ı gerekir. Bu çeşit bir yetki ve kabiliyete sahip olan
büyük dehalar, felsefe tarihinde, Antik Ça ğda - Arisio, Eflât ım - olduğu

gibi, Yeni Zamanlar felsefesi içinde - Descartes, Leibniz, Kant, Auguste,
Comte - de yetişmiş tir. Ancak bu çal ışma çeşidinin zorlu ğu ve gerçekleştirilmesindeki güçlük, daha, M. Ö. V. yüzy ıldan beri görülmü ş ve sezilmiş tir. O zamandan bu yana, felsefeye konu olacak olgular ın sayısının
günden güne ço ğalması ve giriftleşmesi, ilimlerin uyguladıkları usullerle,
kullandıklan ölçü ve hesaplann çe şidinin durmadan artmas ı, insan zihninin ,olgulann bütününe hâki ın olma çaba ve özleminin gerçekle şmesini imkânsız bir hale getirmi ştir.
Bununla birlikte, bütün bu de ğişiklik ve çeşitlilik içinde, felsefi düşüncenin kendisi, felsefl sistemlerin kadrosu, hemen hemen, Antik Ça ğda oldu ğu gibi kalmıştı r. Eski Yunanl ılar, mümkün olan her çe şit felsefi
düşünceyi ort ıya koymuş, her çeşit felsefl sisteme i şaret etmi ş gibidirler.
O zamandan bu yana, felsefi dü şünce çeşidinde, felsefi sistemlerin kadrosunda esaslı bir de ğişiklik meydana geldi ğ i ileri sürülemez. Durmadan
sayısı artan, durmadan giriftle şen bütün bu olgular hercümercinin düzenlenmesine yarayacak ana kavramlar, Antik Ça ğdan beri kayda de ğer
bir değişikliğe u ğrarnam ış, sayıları kayda de ğer bir şekilde artmam ıştı r.
Düşıince tarihinin hedefi, bütün bu kavramlar ın, tarihi süreç içindeki
gelişmelerini, oluş ve akışlarını kavrama, aralar ındaki ilgi ve bağlılıklan meydana ç ıkarmad ı r. Bunlar ın, tarihin hangi devrinde ortaya ç ıkıp,
hangi devrinde birlikli sistemler haline geldiklerini ve dü şünce dünyasına ne şekilde hâkim olduklarını göstermektir. Henıen hemen bütün felseti sistemlerin, Antik Ça ğdan yahut Orta Ça ğdan bir kökü vard ır. Hiç
bir filozof, kendinden önceki sisternlere ba ğlanmadan, hiç de ğilse, bunları dikkatli bir ş,ekilde ele alıp incelemeden kendi görü ş ve düşüncelerini ortaya koyamaz. Bundan dolay ı, felsefe ile u ğra.şacak kimseler için,
felsefe tarihinin ve özellikle, ilmin ve felsefenin kayna ğı olan İlk Çağ.
felsefesi tarihinin önemi hiç bir şekilde inkâr edilemez.
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ANTIK YUNAN DÜNYASI

Batı Felsefesi, manevi kayna ğını, Antik Yunan dünyası nda bulur.
Yunanlılar, hiç bir vakit, birlikli bir sosial düzen alt ında toplanamam ışlar, tek ve kapal ı bir devlet kuramam ışlardı r. Bu çok ferdi karakterli
ulus, her vakit, da'ğınık yaşamıştır. Yunanlılar, yalnı z bir kere, Iranhlara karşı koymak için birle şmişler ve bu birle şme, bütün Antik Yunan tarihi boyunca, milli birliklerinin tek belirtisi olarak kalm ıştır. Yunanistan'da, her şehir başlı başına bir devletti. Netekim ,Yunaneada "Polis„
kelimesi, hem şehir, hem de devlet anlam ına gelir. Bu şehirlerin, çok
mücadeleli ve çok hareketli bir hayat ı vardı. Durmadan birbirleri ile
mücadele ediyorlar, iç sava şlarla birbirlerini yıpratı p bitiriyorlardı. Ancak, bu mücadele, şehirler aras ında olmakla kalmıyor, aynı zamanda, bir
şehrin fertleri ve çe şitli sosial s ımfları da birbirleri ile mücadele ediyorlardı.
Yunanlılar, esas itibariyle üç kabileden meydana gelmi şlerdi. Eolia'lılar, Dorial ılar, Ionialılar. Bu kabilelerden ilki, kbylülerden meydana
geliyordu. Dorial ılar ise, daha çok asker bir kabile idiler. Netekim, bu
kabileden olan Ispartal ılar, sa\,a ş hedeflerine Göre düzenlenmi ş sert bir
devlet kurmuşlar, lüksten, eglenceden ve ruh e ğitiminden uzak, sert bir
devlet rejimi ortıya koymuşlardı. Bu kabilelerin, dü şünce tarihi bakımından, en önemli olan ı Ionialılardır. Felsefeyi, denizci ve tüccar bir millet
olan bu ionialılar yaratmıştır. Ionialıların kurmu ş olduğu Antik Yunan
Dünyas ı ilmin beşiği olmuştur. Bilgiyi, başka hiç bir çıkar gözetmeksizin, yalnız bilmek için elde etmek isteyen manevi çaba, ilkin, ionial ılann
yurdunda doğmuştur. Gerçi, en son ara ştırmalar, bu çeşit bir bilgi anlayışının, Yunanlılardan önce, baz ı Doğu uluslarında, hele, Çinliler ve
Hintliler'de de mevcut oldu ğunu ortıya koymuştur. Do ğu dünyasının
bu en eski kültür ulusları da, bir yandan, pratik hayat ın zorunlulukları
sonucunda elde edilmiş, ayı-ı ayrı, tek tek bir yığın bilgilere, öte yandan,
âleinin bütünü hakk ında, mitologi'ye ve fantezi'ye dayanan baz ı genel
görüşlere sahiptirler. Bununla birlikte, bütün bu bilgiler, ne pratik hayatın gereklerini a şabilmiş, ne de dini bilginin sınırları dışına çıkabilmişlerdır. Bundan dolay ı, bütünlüğü ile, başlı başına ve verimli bir çalışma
kayıt edilememiştir.
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Antik Yunan dünyas ında da ilkin durum böyledir. Ancak, bütün
toplulukla ilgili olan bir hareket ve kalk ınma sonucunda, bu ulusun,
manevi kuvvetleri harekete gelmi ş ve yalnız bilmeyi hedef edinen metodt ve sistemli ara ştırmalar meydana getirilmiştir. Bu devrin başlangıcı,
M. O. VI. yüzyıla rastlar. Yunan kültürünün ilk üstün ba şarılı eserleri,
VI. yüzyılda, Yunan kolonilerinde, özellikle, Anadolu k ıplarındaki kolonilerde ortıya çıkar. Koloniler, gerek maddi, gerek manevi geli şme bakımından Ana vatandan daha ileri idiler. Ancak, bu geli şme uzun sürmemiş ve Anadolu kıyılanndaki bu Yunan kolonileri, İranlılar tarafından zaptedilmiştir. İranlılar, bundan sonra, as ıl Yunanistana da sald ırmıya kalkm ışlarsa da, Yunanl ılann, kendi aralarında birleşip karşı koymaları ile geriye püskürtülmü şlerdir. Yunanlılarm üstünlüğü ile sona
eren bu savaş, bu ulusun, maddi ve manevi imkânlann ın gelişmesine, ge-.
rek siyaset, gerek kültür alan ında yükselmesine yol açm ıştır. İlkin, ticaret hayatı, memleketin zenginle şmesini sağlamış ve geçimi kolaylaştırmıştır. Bu durum, hayat ın incelmesine ve manevile şmesine imkân vermiştir. Bu arada, sosial düzenin her çe şidini yaşıyan Atina'mn Ana yasası, Demokrasi'ye do ğru gelişmiş ve şiddetli parti mücadeleleri içinde,
ferdi kabiliyetler de geli şmek imkânını bulmuş ve ferdi düşünce bağımsızlığını kazanm ıştır. İşte, felsefe ad ı verilen Yunan ilmi, yani, bilgiyi,
yalnız bilmek için elde etmiye çal ışan "Yunan mucizesi„ bu durum içinde ortıya çıkmıştır. Yunanistan, kendinden önceki uluslann ula şamadıklan bir seviyeye eri şmiş, felsefe, sanat ve edebiyatta büyük ba şarılar
meydana getirmi ştir. Antik Çağla ilgili olan bütün bu yaratmalar, ilim,
hukuk, siyaset, din ve plâstik sanatlar alan ında, Batı düşüncesi için sonsuz bir kaynak olmu ştur.
Antik Yunan düş üncesi bu üstün ba şarıyı meydana getirirken, şüphesiz ki, kendisinden önceki uluslann tek tek ba şanlanndan da faydalanmıştır. ionialılar, bir yandan, ta Balt ık kıyılanna, öte yandan, M ısır ve
Mezopotamya'ya kadar uzanan ticaret yollar ı ile uzak ülkelerle münasebette idiler. Bunlar, ara ştırmaya ve yeni seyler görmiye merakl ı bir ulustular. Bir yandan, ince gözlemlerde bulunurlarken, öte yandan, dola ştıklan yerlerden bir tak ım bilgiler topluyorlar& Netekim, Do ğ'u dünyasının
bazı uluslanndan, özellikle, M ısır'dan ve Babilonia'dan çok faydalanm ışlardı. Astronomi ve aritmetikte Babilonia'ya, geometri'de M ısır'a, yazıda
da Girit ve gene M ısır'a çok şey borçlu idiler. Bununla birlikte dışardan
topladıklan bütün bu malzemeyi ve kendi ince gözlemlerini, çok genç ve
dinç bir çaba ile toparlay ıp, bundan gayet orijinal bir sentez meydana
getirmesini bildiler. Genç Yunan ilminin ilk ilgisi tabiata yönelmi şti. Bundan dolayı, ilkin, tabiatın kavranılmasına yanyacak ana kavramlann
formlannın belirlenmesine gifi şildi. Felsefe, ancak, bundan sonraki dev8

rede insana döndü ve insan ın eylemlerini kendine konu yapt ı. Nihayet,
daha sonra da büyiik sistemler meydana getirecek bir seviyeye eri şti.
Buna göre, Yunan Felsefesini üç devreye ay ırmak âdet olmuştur. Kosmologik devir (600 - 450), Anthropologik devir (450 - 400) ve Sistematik devir (400 - 322).
KAYNAKLAR :

Batı kültür çevresinin, ilk büyük ba şansı olan Yunan Felsefesini acaba nereden biliyoruz? İlkin bu felsefeyi biz, oldukça geni ş ölçüde sahip
olduğumuz eski metinlerden biliyoruz. Eserleri bize kadar gelmi ş olan
Yunan bilginleri ve filozoflan yoluyla biliyoruz. Bu gün, Eflâtun'un eserlerinin, hemen hemen tamam ına, Aristo'nun eserlerinin de büyük bir k ısmına sahip bulunuluyor. Eflâtun'dan önceki ve sonraki filozoflardan da
bir çok dragmentler» parçalar kalm ış, ama bu arada bir çok eserler de
yok olmuştur. Filologik çalışmalar sonucunda, bu kalan parçalann birleştirilmesi işi de tamamlanm ış gibidir.
Yunan filozoflan her vakit, kendilerinden önce gelen filozoflann yazılarını biliyorlardı . Bununla birlikte, daha önceki doktrinlerin metodik
bir şekilde incelenmesi as ıl, Demokritos'un mektebinde ele al ınmış gibi
görünüyor. Bu usul, Sofistler ve Eflatun taraf ından da takip ediliyor. Nihayet Aristo, ele ald ığı her konuda, kendinden önce gelen filozoflarm bu
hususta ne düşündüklerinin bir özetini vermeyi adet ediniyor. Bundan
başka Aristo, meselâ Fisagorculuk gibi kavran ılması güç olan eski doktrinler hakkında doğru bilgi vermeyi de deniyor. Aristo, böylece, iki çeşit felsefe tarihi çal ışmasını, biografi ve doxografi'yi kurmu ş oluyor. Bundan böyle, felsefe tarihçileri biograflar ve doxograflar olmak üzere ikiye
aynlmıştır. Biograflar, ele ald ıklan filozoflarm hayatlanmn ak ışını tasvir
ederler. Antik ça ğın biograflan içinde önemlilerinden biri laertli Diogenes'dir. Diogenes, MS. 11. yüz yıl sonlarına doğru yazmış olduğu bir kitapta bildigi filozofların hayat ve eserleri hakk ında bilgi verir. Diogerıes'in, bu gün bizce bilinmiyen ba şka felsefe tarihi kaynaklanndan faydalar ımış olduğu tahmin ediliyor. Doxograflar ise, felsefe tarihi meselelerini
sistematik bir şekilde incelerler. Belli felsefe meselelerini ele al ıp, bu meseleler karşısında ayrı ayn filozoflarm ne dü şündüğünü tasvir ederler.
Doxograflann ba şında, bu çalışma çeşidinin ilk kurucusu olan Aristo'nun
kendisi bulunur. Aristo, u ğraştığı mesele hakkında kendisinden önce, ne
dü şünüldü ğünü de incelemek istemi ş ve ayrı ayn filozoflarm bu husustaki görüşlerini kendi felsefesi ile olan ilgisi ölçüsünde tasvir etmi ştir. İlmi çalışmamn ilk kurucusu olan Aristo, böylece, doxografik bak ımdan
da en önemli bir kaynaktır. Aristo'dan sonra, doxografik çal ışma yapanlar arasında, Aristo'nun ö ğrenicisi olan Theophrast vard ır. Yunan felsefesi hakkında bilgi veren başlıca kaynaklar bunlard ır.

Sokratesiden Önceki Yunan
Felsefesi

SOKRATES'DEN ÖNCEKI YUNAN
FELSEFESI

I. KOSMOLOGİX DEVİR

ı. Milet Mektebi :
Yunan felsefesi ilk önce, küçük Asya'da, eski bir Ion kolonisi olan
Milet'de doğdu. Milet mektebinden üç temsilci tamyoruz. Thales., Anaximandros, Anaximenes. Aristo'nun, fizikçiler ad ı altında topladığı bu düşünürler, (M.ö. VI. yüz y ıl) mitos'u bir yana bırakı p deneme ve gözlemden kalkarak agldamalarda bulunan ilk filozoflard ır. Fizikçilerin eserleri, «tabiat hakkında» adım taşır. Bunlar, tabiat ın kaynağ' ının ne oldu ğu
sorusunu ortaya atar, tabiat ın nasıl meydana çıkmış olduğunu açıklamya çalıfıhrlar. Bu meseleyi, yani, âlemin nas ıl meydana gelmiş olduğu
meselesini açıklamak için hipotezler kurar, astronomi ve co ğrafya ile ilgiil sorular ortaya atarlar. Dünya'n ın şekli ve yapısı ile, Güneş'in, yıldızlann mahiyet ve yap ıları, dünya ile yıldızlar arasında münasebet meselesi üzerine düşünceler ileri sürerler. Buna kar şılık, organik dünya ile ve
insan konusu ile' pek ilgilenmezler.
En eski Yunan bilgini ve ilk fizikçi filozof Thales'dir. Thales'e göre,
her şey, sudan çıkmıştır. Hayatın kaynağı, okyanustur. Aristo, Thales'in
böyle bir düşünceye nasıl varmış olabileceği hakkında bazı tahminler ileri sürer. Aristo'ya göre, Thales'in bu kanaata, tabiat! gözliyerek varm ış
olması gerekir. Su, canl ı hayatı için şarttır. Her şey, su ile ürün verir.
Canlıyı meydana getiren tohumlar, ya şlık içinde gelişir. Bu suretle Thales,
suyu, canlı varlıklann kaynağı olarak gösterir. şu halde, bütün canlı varlıklann kaynağı, bir tek asil? madde yani sudur. Bu asil madde, yani,
«arche» canlıdır ve canlılar yaratmak gücüne sahiptir. Aristo'nun bildirdiğine göre, asil.' maddede bir canhl ık veya yaratıcılık kudreti bulunduğunu kabul eden bu anlayış, aym zamanda, onun, tannlarla dolu oldu ğuna da inanmakta imi ş Işte, Thales'in, âlemin oluşması hakkında ortaya
attığı düşünceler bunlard ır. Bu düşünüriin âlem tasavvurunda, daha pek
çok mitoloji ve şiir de vardır. Ona göre, üstü yar ı kürre şeklinde bir gök
kubbesi ile çevrelenmi ş olan arz, tıçlan daha kalkık olan yuvarlak bir
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düzlem şeklinde, okyanusun üstünde yüzmektedir. Sulann üstünde yüzen böyle bir dünya anlayışına Babilonya'da da rastlan ır. Bu suretle,
Thales'in, Babilonial ıların tesiri altında kalmış oldugu da kabul edilebilir.
Milet mektebinin, birlikli dünya düzenini belirt ıriek yolundaki çabası , Anaximandrosla birlikte, metafizik bir kavram ın, sonsuzluk kavramının ortaya konmas ına kadar vardı. Anaximandros için realitenin gerçek
prensibi sonsuzluktur. Ona göre, her şeyin başlangıcırıda bulunan, her
şeyi harekete getiren, her şeyi kuşatan bu sonsuzluk, bitmek tükenmek
bilmiyen bu sımrsız şey, «Apeiron» dur. Apeiron'un kendisi belirli bir
şey de ğildir. Çünkü, her belirli olan şey, zıddımn da varl ığı nı şart koşan
Bundan dolayı, başlangıçta hiç belirlenmiye gelmiyen ve her çe şit sıfattan yoksun olan bir şey vardır. Bu belirli olmıyan şeyden sonradan, z ıtlar şeklinde ayrılarak bütün varlıklar ortaya ç ıkmıştır. İlkin, sıcak Ne soğuk olan nitelikler, yani karanl ık ve soğuk olan toprakla, ayd ınlı k ye
sıcak olan hava yahut da ate ş, birbirinden ayrılmıştır. Ortada bulunan
toprak kütlesi, yani, arz, bir ate ş kürresi ile çevrelenmi ştir. Imdi, bu ikisinin, toprakla ate şin birleşmesinden, su meydana gelmi ştir. Sudan çıkan
buharlar, ate ş kütlesini, ayrı ayrı yerlerinden delerek parçalara bölmü ş,
gökteki cisimler de bu bölünme sonucunda meydana gelmi şlerdir. Güneş'in tesiri ile, kuru toprak çathyarak oyulmu ştur. Isinin tesir ile baz ı
eisimlerin gaz haline geçmeleri sonucunda ortaya ç ıkan şiddetli hava hareketlerinden rüzgârlar do ğmuştur. Rüzgârlann yer yüzündeki çatlak ve
oyuklara yaptığı basınç sonucunda da depremler ortaya ç ıkmıştır. Anaximandros'a göre, arz, düzlem bir üstüvanedir ve âlemin merkezinde bulunmaktadır. Arz, hava bo şluğunda, hiç bir şeye dayanmadan hareket
etmektedir. Anaximandros, arz ın bir haritas ı ile birlikte, gök yüzünün kabartma bir modelini de yapm ıya girişmiştir. Şüphesiz bu harita, dünyamn o zaman bilinen ve meskün olan yerleri ile s ınırlanmıştı. Bu filozofun
dünya görüşü, dini ve mitolojik tasavvurlardan tamamiyle ba ğınsız olarak
ortaya konmu ştur.
Anaxnmandros'un hayat ın 'kaynağı hakkında da, oldukça ilgi çekici
ve istihale nazariyesini and ıran bir görü şü vard ır. Anaximandros'a göre,
hayatın kaynağı sudadır. İnsan da içinde olmak üzere, bütün canl ı varlıklar, suda yaşıyan varliklardan geli şmişlerdir. İnsanlar, sonradan karaya
ayak basmış ve karada ya şamıya başlamışlardır.
Anaximandros tarafından tasvir edilen bu âlem, filozofa göre, günün
birinde yok olmıya mahktimdur. Apeiron'dan çıkan her şey, günün birinde gene Apeiron'a dönecektir. Apeiron'dan ç ıkan her şeyin, giinün
birinde gene Apeiron'a dönmesi, âlemin esas düzenini meydana getirir.
Anaximandros'da bir pantheism'in varl ığı kabul edilebilir. Çünkü o, ileinin içinde bulunan ve âlemi düzenliyen, bir tek prensibin varl ığını ileri
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sürer. Anaximandrosla birlikte, felsefi dü şünce bir gelişme kaydetmiş,
âlemin prensibi olarak, mücerret ve matafizik bir kavram, göz önünde
tutulmuştur. Bu suretle, olgular ın kavramlı bir tarzda incelenmesi mümkün olmuştur.
Milet mektebinin üçüncü önemli filozofu, Anaximenes'dir. Anaximenes'e göre, e şyam' esas prensibi havadır. Anaximenes, Apeiron'un
yerine havay ı ' koymakla asil maddeyi yeni ba ştan belirlemiş ve bir bakıma, Thales'e dönmüştür.. Asil madde olarak, Thales'in göz önünde tutmuş olduğu suyun yerine bu sefer hava geçiyor. Bunun neden böyle olduğunu anlamak güç değildir. Anaximenes, havamn hayat için, belki sudan da önemli oldu ğunu düşünmüş olsa gerektir. Hava, âlemdeki hayatın ve düşüncenin kaynağıdır. Gerçekten, tabiattaki bütün canl ı varlıklar nefes al ır. Balıklar bile suda bulunan havay ı teneffüs ederler. Anaximenes'e göre, canl ıyı canlı yapan havadır. Teneffiis edilen hava ruhdur.
Canlılar, son nefeslerini verirlerken ruhlann ı da vermiş olurlar. Anaximenes, bu suretle ileri bir ad ım atmış ve ruh kavram ını ortıya atmıştır.
Yalmz canlı varlıklann bir ruha sahip olduklanm ileri sürerek, canl ı var- •
lıklarla cans ız cisimleri de birbirinden ay ırmıştır. Anaximenes de, Anaximandros gibi, tabiatın oluşmasının bir kanuna ba ğlı olduğunu kabul
eder. Anaximenes'e göre de, belli şekilleri olan ayrı ayrı varlıklann, ana
maddeden yeni havadan çıkmaları, belli _bir kanuna göre olur, Anaximenes, bu noktada, havanın sıkışması ve yayılması gibi hem çok yeni,
hem de çok açık ve müşahhas bir kavram ort ıya koyar. Hava, sıkışır, yahut da yayılır ve genişler. Sıkıştığı vakit, sıkışma derecesine göre, s ıra
ile nizgâr, bulut, ya ğmur, su, buz, çamur, toprak ve kaya olur. Yay ıldığı
vakit ateş olur. Böylece, bütün bu nesneler havadan, havan ın muhtelif
sıkışma ve gevşeme derecelerinden meydana gelirler.
Anaximenes, Thales gibi, arzın yuvarlık bir düzlem oldu ğunu kabul
eder. Ama, bu yuvarlak düzlem, su üstünde yüzmeyip, hava bo şluğunda hiç bir şeye dayanmadan kendili ğinden durur. Dünyamn etraf ı havanın sıkışarak sertle şmesinden meydana gelmiş olan şeffaf bir kürre ile
çevrilidir.
Milet mektebinin her üç filozofu da iyi gözleıncidirler. Bunlar, efsaneyi tamamiyle bırakmış ve algılarla bilinen gerçekliğ in kendisine yönelmiştirler. Gerçi, tabiat aç ıklamaları, daha "naif„ ve "primitif„ dir. Bununla birlikte, çok tanne ı olan eski Yunan dini ile ilgili olan agklamalan
bir yana bırakıp, tabiat olguların]. ilmi bir şekilde açıklamak denemesine
girmeleri bak ımından ileri bir adım atmış sayılabilirler.
Aristo'nun, fizikçiler yahut tabiatç ılar adı altında topladığı bu Miletli filozoflar, ahlâk ve dinle ilgili olan konulara pek önem vermezler.
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Bundan sonra gelen devrin ilgisi, (M.Ö. V. yüz y ıl) daha çok, dinle ilgili
olan sorulara yönelir.

ıı. Fisogarculuk
Yan efsanevi bir şahsiyet olan Fisagor, hem dini bir cemaatin kurucusu ve mucizeler yaratan bir peygamber, hem ilmi musikinin ve saf
matematiğin yaratıcısı olan dahi bir bilgindir. Söylendi ğine göre kendisi hiç bir şey yazmam ıştır. Gerçi, bu gün, Fisagor'un, adını taşıyan bir
çok eserler vard ır. Ama bunlar, Fisagor'un kendisinin de ğildirler. Bütün
bu eserler, ilk milât y ılında ve Yeni Fisagorcular taraf ından yazılmıştır.
Yeni Fisagorcular, bütün bu eserleri Fisagor'un ruhundan yazd ıklanm
sanarak m.eydana getirmi şlerdir.
Fisagor'un, Sisam adasında doğduğu ve gençliğinde güney Italya'ya
gkerek zengin bir Yunan Kolonisi olan Kreton'da yerle ştiği kesin olarak
biliniyor. Fisagor, tarikat ını, burada kurmuştur. Orphik inançlann ve
Dionyos mektebinin tesiri altında bulunan bu cemaat mensuplar ı, tenasühe inamrlar. Tenasüh nazariyesi, vücudun çökmesinden sonra, ruhun,
çeşitli vücutlar içinde, yeni ba ştan, bu dünyaya geldi ğini kabul eder. insamn bu dünya'da ya şadığı hayatın değerine göre, ölümden sonra ruh,
yeni bir vücut içinde, yeni ba ştan ortıya çıkar. Eğer insan, bu dünyada
suç işlemiş, aşağılık bir hayat sürmü şse, ölümünden sonra, ruhu da, a şağı bir hayvan, hâtta bir nebat şeklinde ort ıya çıkabilir. Işte, bundan dolayı, Fisagorcular, et ve baz ı sebzeler yemekten kaç ımr, kanlı kurbanlar
kesmezler. Hayvanlardan elde edilmi ş malzeme ile yapılan hiç bir eşya
kullanmazlar.
Fisagorculann dini cemaatlarm ın, aynı zamanda, siyasi bir karakteri de vardır. Bir çok İtalya şehirlerinde iktidan ele alm ışlar, buralarda,
dini düzenle ilmi çalışmayı birleştiren kurumlar meydana getirmi şlerdi.
Ancak, sonradan halk, Fisagorculara kar şı ayaklanarak merkezlerini basmış ve bu arada kı rk kadar Fisagorcu da öldürülmü ştür.
Fisagorcular, genel olarak, matematik, astronomi ve t ıpla uğraşıyorlar& Bir geometri dâvas ının Fisagor'un adını taşıdığım hep biliriz. Irrationel adetleri ilk bulanlar da gene Fisagorculard ır. Telli musiki aletleri ile ilgilenen Fisagorcular, telin uzunlu ğu ile sesin yüksekliği arasında belli bir nispet oldu ğunun farkına varmışlar ve aritmetikle musiki
arasında sıkı bir ilgi kurmuşlardı. Uyumlu sesin, telin uzunluğu ile
olması, bir takım adedi nisbetlerle ilgili olmas ı demekti.
Uyumlu seslerle adedi nispetler aras ındaki bağlılıktan hareket eden
Fisagorcular, her şeyin aslının adet oldu ğu sonucuna vardılar Her şeyin asil= adet oldu ğunu ileri sürmekle de ilk madde, yani, arche olarak
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su yahut da hava gibi mü şahhas bir nesneyi de ğil, tersine mücerret kavramlan kabul etmi§ oldular. Her şeyin aslında bulunan ba şhca gerçek
adettir. Dünyada bulunan, gerek maddi, gerek ruhi bütün gekekliklerle ilk
on adet aras ında sırlı bir ilgi vardır. Her adet, belli bir şekle karşılıktır.
Fisagorcular, adetlerle geometrik şekiller arasında nispetler kuruyor, kare, dik dörtgen ve piramit adetlerden söz ediyorlard ı. Bu suretle, adetleri, geometrik bir şekilde tasarlıyarak dü şünüyorlardı. Alemin özünü,
matematik nispetlerde ve özellikle say ılarda buluyorlardı. Olguların
özünü kavnyabilmek için, ilkin onlann temelinde bulunan matematik
esaslann kavranmas ı sardı. Böylece, Fisagorcular, bilgiyi, matematik düşüneeden ibaret görüyorlar& Bu bir bak ıma büyük bir ilerleme idi.
Çünkü, bu suretle, dü şünce, açıktan açığa, algıdan aynlmış oluyordu. Bir
yandan, sayıların, başka bir deyimle, matematik dü şüncenin, öte yandan
bu matematik dü şüncenin şekil verece ği şekilsiz bir malzemenin mevcut
olması gerekiyordu.
Fisagorcular, astronomi alan ı nda da, Kopernikos sistemine yaklaşan
bir görüşe sahiptiler. Alemin merkezinde bir «merkezi ate ş» bulunduğunu, arzın öteki beş gezegen güne ş ve ayla birlikte bu merkezi atQ ş etrafında döndfiğünü kabul ediyorlard ı. Daha sonra, bu merkezi ate şi orta-.
dan kaldınp, merkeze Güne şi koymakla Kopernikos sistemine büsbütün
yaklaşmış oldular.
ııı. Xenophanes, Heraklit, Parmenides, Zenon.
Fisagor'un çağdaş]. olan Xenophanes de, Fisagor gibi, Bat ı anadolu
kıyılannda do ğmuş ve buralann İranlılar tarafı ndan zaptedilmesi üzerine, Italya'ya göç etmek zorunda kalm ıştı r. Xenophanes de, Fisagor gibi
bir din düzelticisidir. Xenophanes, çok tannc ı inançlarla, mitologik tanrı tasavvurlan ile mücadele eder.Eserine ba ş larken, ilkin, Homer ile Hesiod'u tenkit eder. Bunlar, insanl ıkla ilgili olan bütün kötü şeyleri tannlara da mal ettiler. Tannlan insan kılığında tasarlayıp, hırsızlık, zina,
aldatma gibi bütün kötü şeyleri yapabileceklerini tasarlad ılar. Eğer,
öküzler ve arslanlar da resim yapabilselerdi, kendi tanr ılannı öküz ve
arslan şeklinde çizerlerdi. Netekim, her ulus da, kendi Tann's ına kendi
sıfatlanm verecektir. Böylece, zenciler, Tanr ılarını, yassı burunlu ve siyah kıvırcık saçlı olarak tasarl ıyacaklar, buna kar şılık, kuzey Trakyahlar, mavi gözlü ve san saçl ı bir Tanrı düşünecelderdi.
Xenophanes'e göre, gerçekte Tanr ı, bu sıfatlarm hepisinden uzaktır. Bunlardan hiç biri Tannya mal edilemez. Tanr ı, birdir, sonsuz ve
hareketsizdir. Ne doğar, ne ölür, ne de değişir. Bununla birlikte, Tann,
âlemdeki bütün de ğişmeleri ve bütün hareketleri idare eder. Kendisi hiç
bir vakit hareket etmiyen ve yer de ğiştirmiyen bu Tann, her şeyi duyar
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ve görür. Xenophanes, ba şka Tanrılann varlığını da kabul eder. Ama,
bütün bu Tannlann üstüne, onlar ın hepisine birden hâkim olan bu tek
ve güçlü Tanrı'yı koyar. Bundan dolay ı, Xenophanes'in tek tannc ılığı
daha tam bir monotheism de ğildir. Çünkü, âlemi idare eden bu tek
Tann'dan başka, bu tek Tann'ya ba ğlı olan başka tannlarm varl ığını da
kabul eder. Buna karşılık, Xenophanes'de tam bir pantheism vard ır.
Çünkü, filozofa göre, var olan her şey, Tann'nın kendindedir. Tanrı,
her şeyi kuşatmaktadır. Tann ile âlem bir ve aym şeydir. Bu âlemin
içinden, onu harekete getiren ve düzenleyen kuvvet Tann'n ın kendisidir. Xenophanes, her şeyin Tann taraf ından ku şatıldığını , her şeyin Tanrı ile bir ve aym oldu ğunu ileri sürerken, Tann ile maddeyi aymla ştırmakta, daha do ğrusu, maddi olan bir Tann dü şünmektedir. Bundan dolayı, Xenophanes'in pantheism'i materyalist bir pantheism'dir.
Xenophanes, aym zamanda. Tanr ının mekânlı bir şekli de olduğunu
kabul eder. Ona göre, Tann, kürre şeklindedir. Kürre şeklindeki bu Tanrı, hareketsiz ve bütün bölümlerinde kendi kendinin aymd ır.
Xenophanes'in bu dini ve pantheist görü şünün yanında bir de fizik
anlayışı vardır. Xesonaphanes'in fizik anlay ışı, Milet filozoflanmn fizik
anlayışına yaklaşır. Xenophanes'e göre de bir ana unsur vard ır ve bu
ana unsur topraktır. Her şey, 'topraktan ç ıkar ve günün birinde, yeni
baş tan topra ğa döner. Toprak, kendinden ç ıkmış bir unsur olan suda
erir. Bu erime deniz suyuna tuzlu lezzetini verir.
Xenophanes, hayatının sonlanna doğru Elea şehrinde yerle şmiştir.
Sonraları bu şehirde kurulan bir felsefe mektebinin felsefe tarihinde ayrı bir yeri vardı r. Bu mektebin kurucusu olan Parmenides'le, kendisinin
çağdaşı olan Efesos'Iu Heraklit aras ında ilk gerçek felsefi tart ışma meydana çıkmıştır. Heraklit, yaş bakımındaın, Xlenophanesle Parmenides
arasında gelir. Heraklit, a şağı yukan, Isa'dan önce, V. yüzyılda yaşamıştır. Heraklit'den kalan fragment'de, kendisinin hIlktan olan insanlan küçük gördü ğü sezilir. Bu parçamn bütününe, filozofun, kendisine
güvenini gösteren aristokrat bir ton hâkimdir. Heraklit, eserlerini halk
için de ğil, kendi seviyesinde olan aristokratlar için yazm ıştı r. Bunun
için de eserlerine, kasden, aç ık olmıyan, karanl ık bir şekil veriyor. Eserlerinin, herkes taraf ından anlaşılmasını istemediğinden, onları, güç anlaşılır bir hale getiriyor.
Heraklit âlemi, sürekli bir olu ş ve akış olarak, sürekli bir süreç olarak kavrar. Alemdeki olgular ın süreksizliğini, güzel ve sanath sözlerle
ifade eder. Alemde, z ıtlıklar, birbirini takip eder. Daha do ğrusu, olgıılar, dumıadan, kendi z ıtlanna dönerler. S ıcak, soğuk olur, soğuk ise sıcak, yaş kum olur ve kuru ise yaş, Alemde, duran ve kalan bir şey yok18

tur. Heraklit'de âlem süreci, bir yandan durmadan de ğişen ateşi, öte
yandan, bir nehrin akışım andırır. Filozofun, meşhur bir deyimi ile,
«bir nehirde iki kere yıkamlamaz.» Çünti ş sular değişmiş, daha doğrusu,
akıp gitmiştir Bundan dolayı, dünkü nehir, art ık bu günkü nehir değildir. Bu günkü nehir, yalmz görünüşte dünkü nehirdir.
Heraklit'e göre, âlemde, de ğişmiyen, sürekli şeyler varmış sms',
zftlıklann, bir müddet için göriinmernesinden do ğar. Çünkü âlemdeki
oluş, ancak, z ıtlıklarin varlığı ve her şeyin kendi zıddına çevrilmesi ile
açıklanabilir. Gerçekte, âlemde olup biten şeyler, varlıklar aras ındaki bu
zıtlıktan, her şeyin, kendi zıddına dönmesinden meydana gelirler: Bütün
bu değişmeler, bütün bu olu ş ve akış içinde, her vakit, kendi kendinin
aym kalan tek şey, âlemdeki olu şu idare eden ve âlemdeki bütün olgulara hâkim olan kanundur. Heraklit, âlemin bu düzenini meydana getiren bu genel kanuna «logos» ad ım verir. Logos, ba ğlantılı manalı söz yahut da akıl anlamına gelir. Heraklit, âlemi düzenliyen ve idare eden kanuna, logos adını vermekle, âlemde, ba ğlantılı ve anlamlı bir düzenin
hâkim oldu ğuna işaret etmek istemi ştir. Alemdeki, logos taraf ından idare edilen bütün de ğişmeler, belli bir nispet içinde meydana çıkarlar. Bu
yüzden, âlemde, hiç bir şey yok olmaz, tersine, her şey, yeni bir bile şim
içinde yeni baştan ortıya çıkar.
Heraklit, logos ad ını verdiği bu âlem akl ı ile Tanrı'nın, bir ve aym
olduğunu kabul eder. Bu su ıetle Tanrı, âlemin içinde bulunan, âlemi düzenliyen ve idare eden prensibin, yani, logos'un kendisi olarak göz önünde
tutulur. Logos ise ate şle aynıdır. Heraklft, âlemdeki olu ş ve akışı idare
eden logos'u ate ş saymakla, âlemin bir süreç oldu ğuna işaret etmek istemiştir. Alemdeki her şey, tıpkı ate ş gibi sürekli bir değişme içindedir.
Alemdeki her şey ateşten çıkmıştır, ateşten çıkan her şey de, günün birinde, gene ate şe dönecektir. Böylece, âlemin logos'u ,akl ı olan ateş, aynı zamanda, âlemin ana maddesidir. Ate şin sıkışmasından, toprak meydana gelir. Toprağın, gevşeyip erimesinden de su ortaya ç ıkar. Sudan
çıkan buharlar, havay ı meydana getirirler. Dünya'n ın ruhu olan logos,
yani ateş, dünya'nın bütün bölümlerinin içine geçmi ştir. Dünya'mn, bütün b6lümlerinin içine işlemiştir. Ferdi ruhlar, dünya ruhu olan logos'dan birer parça ,birer bölümdürler. Bunlar, asil ate şten geçici olarak
ayrılmış ve günün birinde gene asli ate şe dönecek olan ate ş parçalarıdır.
Şu halde, insan ruhu, bir ate ştir ve bu ate ş, ne kadar kızgın olursa, insan da o kadar hareketli o kadar canl ı olur. insan, ölünce, ruhu, yeni
baştan bu sonsuz ate şe kavuşur. Bu suretle Heraklit, monotheist ve
pantheist bir görüş ortıya atmış olur. Çünkü, âlemdeki bütün olguları
düzenliyen Tanrı, aym zamanda, âlemin içindedir.
Heraklif in önemli olan bir ba şka düşüncesi de, iki âlem kabul et19

miş olmasıdı r. Heraklit'de, «görünü şler dünyas ı» ile «gerçek gerçeklik
dünyası» bir birinden ayrılır. Görünüş ler âlemi, duyulanm ızla algıladığımı z âlemdir. Bu âlem, bize, sanki sürekli imi ş , değişmiyen olgulardan
meydana geliyormuş gibi görünür. Buna kar şılık, akılla kavramlan âlem,
süreldi bir oluş ve akış içindeki âlemdir.
Elealı filozoflann ilki ve Elea mektebinin kurucusu Xenophanes'in
öğrenciliğini etmiş olan Parmenides'tir. Parmenides de t ıpkı Heraklit
gibi, görünüş ler âlemi ile gerçek âlemi birbirinden ay ınr. Görünü şler
âlemi, duyuların bize bildirdi ği âlemdir. Gerçek âlem ise, ak ılla kavrarulan âlemdir. Ancak, hangi âlemin görünü şler âlemi, hangi âlemin gerçek âlem oldu ğu meselesinde, Parmenides, Heraklit'den ayr ı lır. Heraklit'e göre, gerçek âlem, sürekli bir olu ş Ve akış içinde bulunan âlemdir.
Görünüşler âlemi ise sanki de ğişmiyen ve her vakit kendi kendisinin aynı gibi görünen âlemdir.
Buna karşılık, Parmenides'e göre, gerçek âlem, de ğişmiyen ve her
vakit kendi kendisinin ayn ı olan âlemdir. Gerçek âlem, tek ve birlikli
bir âlemdir. Görünü şler âlemi ise, sürekli bir de ğişme ve akış içinde bulunan âlemdir. Görünü şler âlemi, eşyanın yamltıcı bir çoklu ğa büründüğü âlemdir. Görünü şler âlemi, her şeyin, sanki kendisinden ba şka bir şey
oluyor ve de ğişiyormuş gibi göründüğü yanıltı cı âlemdir. Halbuki gerçek âlem, de ğişmiyen, bölünmiyen, hareket etmiyen bir âlemdir. Bu âlem,
«Bir» in kendisidir, Bir ise Tanr ı ile bir ve aynıdır.
Parmenides'e göre, gerçek olan şey, varlığın, bir olduğu ve var olduğudur. (Varlık, 'vardır ve var olmıyan şey yoktur) sözü, onun bütün
düşüncesinin esasını ifade eder. Parmenides'de dü şünce ve varl ık aynı şeydir. Bundan dolayı, var olmıyan şey, ne dü şünülebilir ve ne de kavramlarla ifade edilebilir. Şu halde, do ğru düşünmek, çeli şmesiz düşünmek
demek, var olanı düşünmek demektir. Var olm ıyam düşünmek bir çelişmedir. Varlık, yokluktan çıkmaz, yok olan bir şey var olamaz. Şu halde,
bir şey, hem var hem de yok olamaz. Bundan dolayı , çelişmeye dü şmeden bir de ğişmeden söz etmek, çeli şmeye düşmeden de ğişmeyi düşünmek mümkün de ğildir. İşte Parmenides'e göre, tek bir unsur kabul
eden ve bütün varl ıkların bu ana unsurdan meydana geldi ğini ileri süren İonialılar, bu çeşit bir çelişmeye düşmüş lerdir. Çünkü ionia'hlar, var
olan şeylerin, önce belli bir şey olduklannı, ama, sonra değişip kendilerinden ayrı ve başka bir şey olduklarını ileri sürmü şlerdir.
Pannenides, felsefe tarihinde, âlem hakk ındaki görüşü akla dayandırmak istiyen ilk ak ılcı filozoftur. Bu filozof, felsefe tarihine yeni bir
düşünce getirmiştir. Bu düşünce de bir yandan içinde kesin bir logi ğin
hâkim olduğu gerçek gerçeklik âleminin, öteyandan bir görünü ş âlemi20

nin kabul edilmesidir. iş te Parmenides'in, ak ıl yoluyla kavrand ığım ileri sürdüğ'ü âlem ilkidir ve ak ıl adına reddetti ği âlem ise ikincisidir. Yani,
Heraklit'in gerçek 'alem olarak kabul etti ği hareketli olu ş âlemidir.
Parmenides'den önce gelen bütün filozoflar, âlemin ne şekilde meydana çıkmış olduğu, alemin oluşması hakkında bir görüş ortıya atmışlardır. Elea mektebi bu gibi açıklamalara giri şmez. Bununla birlikte,
Parmanides'in fiziğinde, görünüşler dünyas ı söz konusu olduğu vakit,
ionialılara ve Fisagorculu ğa dayanan baz ı unsurlara da rastlan ır. Görünüşler dünyas ımn, ateşle topraktan yahut da ışıkla karanlıktan meydana
geldiğini açıklamıya çalışır. Bu suretle, görünüşler dünyasımn iki unsurdan
'meydana geldi ğini ileri sürmek ister.
Parmenides'in öğrencisi olan Zenon, hocas ımn doktrinini logik kanıtlarla agklamıya çalışır. Zenön tarafından ileri sürülen bütün kan ıtlar,
varlığın birliği ve hareketsizli ği düşüncesini savunur. Bunlar, bir k ısmı
değişiklikğe ve harekete, bir k ısmı ise çoklu ğa karşı olmak üzere iki türlüdür.
Zenon, çokluğa karşı olan kanıtlarından birinde, bir ölçek bu ğdayı
göz önünde tutuyor. Bir ölçek bu ğday, bir çok bu ğday tanelerinden
meydana gelmi ştir. Bunlardan her birinin, ayr ı ayn açıkça algılanmas ı
gerekir. Bu bir ölçek bu ğday yere devrilirse. bir gürültü duyuulr. Buna
karşılık, yalmz bir tanesi yere dü şerse, hiç bir ses çıkmaz.
Çokluğa karşı olan diğer bir kanıtda da, varl ığın sonsuz bir şekilde
bölündüğünü tasarl ıyalım diyor. Bu bölünme sonucunda, ne a ğırlığı, ne
kalınlığı olan, yani, varl ıktan yoksun olan bir sonsuz küçüklü ğe varlır.
Böyle bir unsur, art ık gerçek bir şey de ğ ildir. Çünkü bu unsurun varl ığa
eklenmesi yahut da varl ıktan çıkarılması, varlığı ne böyültür ve rıe de
küçültür.
Harekete karşı olan kanıtına gelince, Zenon'a göre e ğer Kaplumbağa'ya bir az avans verilirse. Yunanistan' ın o zamanki en hızlı koşucusu
olan Aschylos, buna yeti şemiyecektir. Aschilos'un kaplumbaka'ya yeti şmesi için bir zaman aral ığımn geçmesi lâz ımdır. Ama, bu zaman içinde
kaplumbağa da ilerlemiştir. Aschylos'un kaplumba ğa'nın açmış olduğu
mesafeye eri şmesi için, yeni baştan bir zaman aral ığının geçmesi l'azımdır. Halbuki bu zaman içinde Kaplumbaga yeni ba ştan ilerlemiştir. İşte, bu düşünce tarz ı istenilirse, bu şekilde, sonsuzluğa kadar sürdürülebilir ve Aschylos'un Kaplıımbağa'ya hiç bir vakit yeti şemiyeceğ'i ileri
sürülebilir.
Zenon'un verdi ği başka bir kamta göre de hareket halindeki ok, dinginlik içindedir. Çünkü, havaya at ılmış olan bir ok, her an mahrekinin
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belli bir noktasındadı r. Mekânın belli bir noktası nda bulunan bir cisim
ise, dinginlik halindedir. Ş u halde hareketinin her amnda dinginlik halinde bulunan bu ok, bütün hareketi boyunca da dinginlik halinde bulunuyor demektir.
Zenon'a göre, hareket ve çokluk kavramlar ı söz konusu olduğu vakit, zorunlulukla, bu çe şit güçlüklerle karşılaşılmaktad ır. Zenon'un kanıtları= bütün hedefi, değiş me, hareket, çokluk gibi kavramlar ın çelişmeye dü şürdüğ ünü göstermektir. Bu suretle o, gerçeklik dünyas ını aldatıcı bir çokluk olarak göz önünde tutan hocas ı Parmenides'i hakl ı gkarmıya çalışıyor.
Elea mektebi, esasl ı logik kavramlar kurmu ş ve gerçeklik üzerine
verdiği logik açıklamalarla kendisinden sonra gelen devirler üzerinde
derin tesirler b ı rakmıştır. Bununla birlikte, gerçekli ği açıklama yolunda
verimsiz bir çığra sapmıştır. Elea mektebinin ard ından gelen felsefe,
gerçeklige yeni ba ştan ilgi göstermi ş ve gerçeldi ği açıklama yolunda denemelere girişmiştir.
Şimdiye kadar göz önünde tuttu ğumuz filozoflar içinde, Milet'liler,
her şeyden önce, tabiat ara ştıncısı idiler. Buna karşılık, Fisagor, Xenophanes, Heraklit ve Parmenides dini ilgiler ta şıyan ve dinde bir düzeltme
yapmak istiyen dü şünürlerdi. Bunlar eski halk dinini, monotheist görü şlerle düzeltmeye giri şmişlerdi.

tv. E ınpedokles Anaxagoras, Demokritos :
Şimdi göz önünde tutaca ğımı z üç filozof da, gene Milefliler gibi
tabiat bilginidirler. Bununla birlikte, bu filozoflardan ikisinde, Empedokles ve Anaxagoras'da dini görü şlere de rastlan ı r. Meselâ Empedokles'in kendisine bir çok mucizeler atfedilir. Ruhun, bir vücuttan, ba şka
bir vücuda göçü şüne, yani tenasuha inanan Empedokles'in, daha önce
yaş adığı hayatı bildiği ileri sürülür. Filozof, kendisinden kalan bir fragment'de, zaman zaman, k ız, oğlan, kuş , balık, nebat olarak bu dünyaya
geldiğini ve ayrı ayrı varlık olarak bu dünyada ya şadığı bütün bu devreleri hat ırladığını ortıya atar. Empedokles hakk ında, pek meraklı hikâyeler aniatıhr. Bu hikâyelere zaman zaman bir az da alay kan şır. Empodokles'i tutanlar, kendisinin Tanrı tarafından gö'ğe kaldırıldığını ileri sürerler. Empedokles'i tutm ıyanlar ise, dü şünürün, halkta böyle bir san ı
uyandun ıak için, kendisini diri diri «Etna» yanar da ğına attığını, ancak,
bronz i şlemeli olan papuçlanndan birinin, yanar da ğın yanı başına düşmesi ile sırnnın ortıya dökülmüş olduğunu ileri sürerler.
Empedokles, dört unsur nazariyesini aç ıkça formüllemi ş olan ilk düş ünürdür. Bu dört unsur nazariyesi daha sonra Aristo ve Ellâtun'a da
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tesir etmiştir. Mevcut olan her şeyin, bütün varlı klarm temelini, sıı, ateş
hava ve topraktan ibaret olan dört meydana getirmektedir. Bu unsurlar, öncesiz ve sonsuzdurlar. Ne belli bir zamanda ort ıya çıkmışlardır, ne
de belli bir zamanda ortadan kalkacaklard ır. Bu dört unsur, kendi aralarında yalmz birleşir ve aynlırlar. Birleşme, doğma, ayrılma ise ölmedir Bir cismin ölmesi yahut yok olması demek, sonsuz küçük parçalardan
ibaret olan urısurlarına ayrılması demektir. Bir cismin meydana gelmesi
ise, bu sonsuz küçük parçaların bir araya gelerek yeni bir birle şme içinde, yeni bir varlığı meydana getirmesidin Böylece, âlemde asil bir değişme ve oluş yoktur. Çünkü âlemde ana unsurlar ve bm ılann sayısı bellidir. Her cisim, bunların belli bir nispetteki birle şmesinden ortıya çıkar.
Alemdeki bütün olguları da bu dört unsurun birle şmesi ve aynlmas ı
meydana getirir. Bu birle şme ve ayrılma eylemi ise, iki prensibin tesiri
ile olur. Alemin olu şmasım idare eden bu iki prensip a şk ve kindir. A şk,
dört ayrı unsuru birleştirmiye ve dolay ısıyla bu birleşmeden de yeni unsurların meydana gelmesine çal ışır. Kin ise sürekli olarak bu unsurlan
birbirinden ayırmıya çalışı r. Bu iki çeşit eylem, bu âlemde sonsuz bir
surette sürüp gider. Bir yandan, bu dünyadaki bütün varl ıklarda ve insan vücudunda, öte yandan, bütün kâinatta devam eder. Alemin olu şması, bu iki prensibin tesiri ile meydana gelmektedir.

Alemin başlangıcında, dağın* olan dört unsura, a şk hâkim olunca,
bu unsurlar, birbirleri ile s ıkı sıkıya bağlanmış ve bir «Sphairos» meydana getirmişlerdir. Bu Sphairos içinde, Güne ş ,okyanus, gök ve hava
ayrılmaz bil. şekilde birbiri içine geçmişler ve her yan ında aynı olan bir
birlik meydana getirmişlerdir. Bu birlik içinde, hiç bir karga şalık ve
hiç bir karışıklık yoktur. Alemdeki olu şmanın ikinci derecesini kosmos,
yani, gözlerimizin önündeki bu düzenli ve uyumlu âlem meydana getirin Sphairos, içinde tamam ı tamamına bir biri içine geç:mi ş olan unsurlar, kosmos'da kısmen birbirlerinden ayr ılmışlardır. Kosmos, Saphairos'un bir bölümünden olu şup meydana çıkmıştır ve tektir. Saphairos'dan
kosmos meydana gelirken, ilkin eter ayr ılmıştır. Sonra, hava ve ate ş köğe doğru yükselmiş ve kökyüzünü meydana getirmi şlerdir. Toprak ve su
ise ortada kalm ış, böylece arz, kosmos'un ortas ında yer alm ıştır. Gökyüzü kristal bir madde haline gelmi ş olan hava ve ate şten ibarettir. Yıldı z,
lar, bu kristal maddeye tesbit edilmi şlerdir. Kosmos, zaman zaman a şkın
ve zaman zaman kinin hâkim olmas ına göre, yeni ba ştan ortı ya çıkar ve
yok olur.
Başlangıçta, Sphairos'da a şık ile kin aras ında şiddetli bir mücadele
hüküm sürmüştür. Bu mücadele, her şeyi kas ıp kavuran şiddetli bir kasırga halinde kendisini göstermNtin Karga şalıg'ın, en son haddine vardığı bir anda aşk ilâhesi «Aphrodit» kendisini göstermi ş, her şeye yeni ba ş23

tan düzen vermi ş ve her şeyi yeni baştan birleştirmiş tir. Aşkın kudreti
karşısında kin gerilere çekilmi ş ve kosmos'dan uzakla şmıştır.
Bu aleme, zaman zaman a ş k, zaman zaman da kin hakim olmaktadır. Aşkın tesiıi ile her ş ey, birbiri ile birle şmekte, kinin tesiri ile de her
şey birbirinden aynlmaktadı r. Her varlık, ancak aşk, sayesinde kendi
kendisinin aynı olarak kalır. Çünkü, her varl ıkta, dört unsur aras ındaki
bağlılığı sağlayıp, yapı birliğini sürdüren a şktır. Aşk, çeşitli unsurlarla
ilgili olan ayrı ayn bölümleri, bir varl ıkta. birleştirir. İnsan vücudunun
çeşitli organlarını meydana getiren ve bütün bunlan uy-umlu bir düzen
içinde işletip sürdüren aşktır.
Empedokles, alemin olu şmasında sevgi ve nefretin rol oynad ığım
ileri sürmekle, tabiat ı insanlaştırmış, insanla ilgili olan psikologik durumları, tabiata da mal etmiş oluyor. Gerçekte, her naif görü ş tabiatı canlı
olarak göz önünde tutmak e ğilimini taşır ve bu e ğilime, kültür tarihinin
başlangıcında rastlan ır.
Empedokles, âlemin esas ını meydana getirdiklerini kabul etti ği bu
dört unsurun, en son bölümlere ayr ılmış olduklanm da ileri sürer. Asl ında da, bu unsurların yeni yeni bir tak ım nispetler içinde birle şebilmeleri
için böyle artık daha fazla bölünemiyecek en son unsurlara aynlm ış olmaları gerekir. Empedokles bu suretle, bir çe şit atom nazariyesi kabul
etmiş olur. Empedokles'in, kendinden önceki filozoflann tabiat hakk ında ileri sürmü ş oldukları görüşü iyi bildiği ve bunlan daha ileri götürdüğü kabul edilebilir. Filozof, Güneş ve ay tutulması hakkında da do ğru
gözlemlerde bulunmuş ve ayın, ışığını Güneşten aldığını söylemiştir Nihayet ,bütün alem hakk ında metafizik bir aç ıklama vermiş tir. Empedokles, aym zamanda, Fisagor ve Xenophanes gibi bir din düzelticisidir.
Sözünü etti ğimiz bu, hem dini eğilimler taşıyan, hem de açıklıyacı
tabiat filmlerine önem veren dü şünürler aras ı nda ikincisi Anaxagoras'd ır.
Düşüncesinin açık ve ilmi olması yla kendisini göstermiş olan Anaxagoras,
ionialı bir düşünürdür. Batı anadolu kıyılarında yetişmiş olan bu düşünür, M. Ö. 462 yıllarında, Atina'ya gelmi ş ve burada yerle şerek büyük
devlet adamı Perikles'in etrafı nda toplanan bilginler ve sanatc ılar arasında yer almıştır. Anaxagoras, dine ayk ırı hareket etmekle suçland ınlıp
hakkında dava açılan ilk filozof olmu ştur. Buna da sebep, o zamanlar,
Atina civarına düşen bir gök taşını incelemesi ve bu inceleme sonucunda, Güneşin, büyük bir olas ılıkla yanan bir taş kütlesi olduğunu ileri
sürmesidir. O zamanki Yunan dini, Güne şi bir Tanrı sayıyordu. Tann
olduğu kabul edilen bir şeyin, asl ında, taş kütlesinden başka bir şey olmadığım ileri sürmek, yaln ız dini değil, aynı zamanda siyasi bir suç da
işlemek demekti. Çünkü eski Yunanistan' ın Tannlan, aynı zamanda dev24

Jetin de Tanrılar' idi. Bu Tannlara kar şı saygısızhk etmek, ayn ı zamanda, devlete karşı saygısızlı k etmek demekti. Hakk ında açılan bu dava,
Anaxagoras'ı, Atina'yı terk etmek ve hayat ımn geri kalan kısmını başka
yerlerde geçirmek zorunda b ırakmıştır. Atina, her vakit, gelenekçi bir parti ile açık düşünceli ve ilerlemeyi seven bir partinin müeadelesine sahne
ohnuştur. Memleketteki yeni bulu şları ve girişilen düzeltme hareketlerini
hoş görmiyen bu gelenekçi parti, yeniliklerin tem. silcisi olan kimseleri
suçlandırmış ve cezalandırmıştır. Anaxagoras, Atina'dan kaçmak suretiyle muhakkak olan bir ölüm cezas ından kurtulmu ştur.
Anaxagoras'a göre, her şey çok küçük bir takım bölümlere bölünebilir. Bu bölünme sonucunda, art ık, daha fazla bölünmesine imk'an olmıyan çok küçük ve en son bir takım unsurların elde edilmesi gerekir.
Mesela bir kemik parças ı, küçüklüklerinden dolay ı görünmeyen bir takım kemik unsu ı larmdan meydana gelmiştir. Aynı şekilde et de küçük
bölümlefinden meydana gelir. Alt ın da aynı şekilde, çok küçük altın
bölümlerinden, daha do ğrusu, altı n atomlanndan meydana gelir. Kan
atomlan da her vakit kan ı meydana getirirler. Bu suretle, Anaxagoras'a
göre, yeı. yüzünde ne kadar varl ık varsa, o kadar da unsur var demektir.
Bundan dolayı, Empedokles'in ileri sürdü ğü gibi dört unsur değil, tersine, sayısız unsur vardı r. Ancak, görünmiyecek kadar küçük olan bu
unsurları n, görünür bir hale gelmeleri için, bir araya gelip birbirleri ile
birleşmeleri gerekmektedir.
İnsan vücudu da bu sonsuz unsurlardan meydana gelmi ştir. insan,
beslenme eylemi ile vücudunun her k ısmının yapısım tazeler ve vücudunu yeni baştan kurar. Mesela al ınan gıdalarda, vücudun et unsurlanm
meydana getiren et atomlar ının, kan unsurların' meydana getiren kan
atomlannin, kemik unsurlanm meydana getiren kemik unsurlann ın v. s.
bulunırnası gerekir. Böylece, insanda ve her varl ıkta, bu sonsuz unsurlann her çeşidi bulunur. Alemden aynlı p, en son unsurlanna bölüneeek
olan her parçada, alemi meydana getiren bütün unsurlann mevcut olduğu görülür. Alemi meydana getiren bu unsurlar ın kendileri, ne meydana ,gelmişlerdir, ne de yok olacaklard ır. Bunlar, öncesiz ve sonsuzdurlar. Alemdeki oluş da bunlann birle şmeleri ile olur.
Anaxagoras'a göre, kosmos, yani, bu günkü uyumlu dünya düzeni
ortıya çı kmadan önce, âleme bir kaos hakimdi. Bu son unsurlar aras ında bir karma karışıklı k ve uyumsuzluk hüküm süriiyordu. Bu dul-tim,
bu unsuı larm bir araya gelip, alemi meydana getirmelerine engel oluyordu. Ama sonra, âlemdeki bu karga şalık, içten bir kuwetin tesiri ile
ortadan kalktı. Alemdeki bu karga şalığın ortadan kalkmas ı ve âlemin içten düzenlenmesi, öneesiz ve sonsuz bir kuvvet olan Nus'un, âlemin içi25

ne geçmesi ile oldu. Nus, çok ince ve saf bir maddi realitedir. Ve âlen ıe
başlangıçta hâkim olan karmakar ışıklığın, kaos'un dışında bulunmaktadır. Günün birinde bütünün içine geçivermi ş ve bütüne gelmesiyle de
her şey düzenlenmiştir. Bu suretle, her şey, birbirinden, uyumlu bir düzenle ayrılmıştır. Güneş, ay yıldızlar, so ğuk ve sıcakla kuru ve yaş birbirlerinden ayrılmışlar, geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki her şey, nasılsa öylece, olduğu gibi düzenlenmiştir.
Gerçek manada, ne bir do ğum, ne de bir ölüm vardır. Aslında, burada doğ' ınn ve ölüm yerine birleşme ve aynlma demek daha do ğru ohır.
Doğmak, yeni bir nispet içinde birle şerek, bütünden k ısmen ayrılmak,
ölmek ise, yeni baştan, bütüne dönmek demektir. Ba şka bir deyimle, eşya= ineydana gelişi ve yok oluşu yalnız görünüştedir. Gerçekte, âlemi meydana getiren unsurlar, her vakit ayn ı kalmaktadı r. Uunsurlann, kendi
aralarında, yeni bir ölçüde birleşmeleri ile yeni bir varl ık meydana gelmekte, bu unsurlar ın birbirinden ayrılıp yeni baştan bütünde erimeleri
ile de bu varl ık ortadan kalkmaktad ır.
Burada önemli olan mesele, bu unsurlar ın, birleşmelerini ve aynlmalannı sağlıyan sebebin ne oldu ğudur. Empedokles de, âlemdeki olu şmayı, unsurların birleşmesi ve ayrılması ile açıklamış, bu birleşme ve
aynlmaya sebep olarak da sevgi ve nefret gibi iki prensibi öne sürmü ştü. Anaxagoras, ilkin, âlemin kaos halinden, nas ıl kosmos haline geçebildiği sorusunu ort ıya atıyor. Alemin bu karma karışıklık durumundan,
düzenli ve uyumlu bir dünya haline geçebil ınesi, Nus'un tesiriyle olmu ştur. Nasıl bir taş yığın', bunu düzenliyen bir mimar olmadan, bir tap ınak haline gelemezse, ayn ı sekilde, âlerni meydana getiren bu unsurlar
da, Nus olmadan, kaos halinden kosmos haline geçemezler. Nus, âlemi,
tıpkı belli bir plâna göre hareket eden bir mimar gibi düzenlemi ştir.
Anaxagoras'a göre, bu dü şünen âlem ruhu Tanrı'd ır. Dünyadaki bütün
olu şma, bütün hareket ve düzen, Nus'un eseridir. Ancak, saf ve ince bir
madde olan bu Nus, âlemin bir yaratıcısı değil, yalnız bir miman, bir
yapıcısıdır. Çünkü, âlemin esas ını meydana getiren unsurlar da, Nus'un
kendisi gibi öncesiz ve sonsuzdurlar. Nus, bu sonsuz maddeye, düzenlenme yolundaki ilk hareketi vermi ştir. Nus, âleme bu ilk hareketi vermiş, ancak bundan sonra her şeyi, kendi geli şmesinde serbest b ırakmıştır.
Anaxagoras, âlemin, dü şünen makul bir kuvvet taraf ından düzenlediğini ileri süren ilk dü şünür olmuştur. Anaxagoras'a göre, Nus, âlemi,
belli bir hedefi göz önünde tutarak, bir «gaye» ye göre düzenlemi ştir.
Bundan dolayı, dünya, bir «gayeye» telos'a göre geli şmektedir. Bu suretle, Anaxagoras, felsefe tarihinde teleologik görü şü ilk defa ortıya at2.6

mış olan bir düşünür olmak sıfatım kazamyor. Sokrates ve Eflâtun da,
bu bakımdan, kendisini ilk gerç,ek dü şilnür sayıyorlar. Ancak, Nus'un
âlemdeki olgular üzerindeki tesirini yeter derecede aç ıklamadığı için
kendisini tenkit edixorlar. Gerçekten de Anaxagoras'a göre Nus, âleme
ilk hareketi verdikten sonra olgular ı kendi mekanik geli şmelerine bı rakır.
Anaxagoras, organik olgularla da ilgilenmi ş, algının, görmenin,
duyman ın nası l meydana geldiğini açıklamak istemi ştir. Anaxagoras'clan
önce, Empedokles de algının sebebini araştırmış ve bu arada, duyu organlarının, kendi cinslerinden olan objeleri algılayabileceklerini ileri
sürmüştü. Meselâ, Empedekles'e göre, göz. ışıklı bir organdır. Bundan
dolayı , cisimlerden çıkan ışı klan algılamaktad ır. Gerçekte, cisimlerden
bir takım ışıklar çıkar. Çünkü cisimlerin bu ışıklan glarmalannı sağlıyacak gözenekleri vard ır. Gözdeki gözenekler de d ışardan gelen ışıklann
göze girebilmelerini sa ğlar. Aynı şekilde, sert olan parrnaklanr ınzla da,
sert cisimleri algılanz. Empedokles'e göre, alemi bilebilmemiz, âlemin
özünün de bizim özümüz cinsinden olmas ından ileri gelmektedir. Anaxagoras, bizim kendi özümüz cinsinden olan şeyleri de ğil, kendimizden
ayn ve bize z ıt olan şeyleri algılıyabildiğ imizi ortıya atar. Biz, yaln ız,
kendimizden olmıyan ve lıizden ayrı olan şeyleri algılıyabiliriz. Anaxagoras' ın felsefe tarihindeki önemi, âlemin olu şması nda teleologik görüşü
ilk defa ortıya atmış olmasından ileri geliyordu, Bunun tam z ıddı olan
görüşü de ilk defa Demokritos ort ıya attı.
Demokritos, Leukippes adh bir filozofun ö ğrencisi olmuştur. Söylendi ğine göre, Leukippos, aslen Milet'li imi ş , oldukça genç bir yaşta Elea'ya gelmiş ve sonraları Trakya'da, Abdera şehrinde mektebini kurmu ştur. Demokritos, Leukippos'un mektebini kurdu ğu bu Abdera şehrinde
doğmuş ve Leukippos'un mektebine devam etmi ştir. tlk Ça ğ litteratüründe, Demokritos'la Leukippos'un, dü şünce ve eserleri birbirinden ayrılmaz. Her vakit, Leukippos, Demokritos nazariyesinden söz edilir. Bununla birlikte, Demokritos'un hocas ını , kat kat a şmış olduğu da muhakkaktır. Leukippos ve Demokritos, bir yandan Elea mektebinin öte
yandan, Milet mektebinin tesiri altında kalmışlardır. Demokritos ve Leukippos, pratik sonuçlar ı bakımından günümüzde yeni bir ç ıtır ve yeni
bir devir açmış olan çok önemli bir nazariyenin, yani, atom nazariyesinin ilk kuruculandırlar. Gerçi, bu filozoflardan önce, Empedokles ve
Anaxagoras da, bütün varl ıklann sonsuz bir şekilde küçük olan bir takım unsurlardan meydana geldi ğini ileri sürmüşlerdi. Ancak, bu en küçük unsurlan, bu gün anlad ığımız manada atom olarak agkl ıyan Leukipposla Demokritos olmuştur.
Atom nazariyesini ilk defa şuurlu bir şekilde ort ıya koyan Demokri27

tos, tipik bir bilgindir. Demokritos'a göre, atömlann varl ığı, logik yoldan temellendirilebilir. Çünkü, gerçekte, sonsuz bir şekilde bölünmek
mümkün değ ildir. Her cisim, artı k daha fazla bölünemiyen en son *unsurlanna ayrılı r. Elde edilen bu en son unsurlar ın, yani, atomlar ın daha
fazla bölünemeyişleri, küçüklüklerinden dolayı değil, sertliklerinden dolayıdı r. Atomlar, çok küçük olduklanndan ffirünmezler. Bunlar, ancak baz ı
özel durumlarda - meselâ, Güne ş tarafından aydınlatılmış olan havadaki toz atomlarının göründüğü gibi - görülebilirler.
Demokritos'a göre, atomlar ın üç sıfatı vardır. Seıtlik, şekil ve büyüklük. Her atom, serttir ve bir kar şı koyma gücüne sahiptir. Her atomun, bir şekli ve bir büyüklüğü vardır. Yuvarlak, çıkıntılı, oyuk, çeşitli şekilde atomlar vard ır. Atomlann büyüklükleri de çeşitlidir. Baz ı özel
durumlarda gözle görülebilecek büyüklükteki atomlardan, gözle görülemiyecek kadar küçük olanlara kadar de ğiş ik büyüklükte atomlar vardı r. Bütün bu çeşitli büyüklükteki ve çe şitli şekildeki atomlar, ba şlangıçtan beri, boş bir mekân içinde hareket etmektedirler.
Demokritos'un önemli olan di ğer bir görüşü de, atomlann, renk, ses,
sıcak ve so ğuk gibi sıfatlardan yoksun olduklann ı ileri sünnesidir. Renk,
ses, sı caklık soğukluk gibi sı fatlar, atomlann, duyu organlanm ız iizerine
tesirlerinden meydana gelmektedirler. Renk, yaln ız gören bir göz için,
ses, ancak i şiten bir kulak için, s ıcaklık ve soğukluk da yalnız dokunan
bir el için mevcutturlar. Bütün bu olgular, duyu organlarma ba ğlıdı rlar
ve duyu organları olmadan düşünülemezler. Buna karşılık, sertlik, şekil
ve hareket, atomlarm kendilerinde mevcuttur ve duyu organlarma hiç
bir şekilde ba ğlı değildir. Bu sonuncu s ıfatlar, atomlann kendileri gibi,
öncesiz ve sonsuzdurlar. Ne meydana gelmi şlerdir ve ne de yok olacaktalan
Demokritos, tabiata, mekanik bir zorunlu ğun hâkim olduğunu ileri
sürer. Bu bak ımdan Anaxagoras tarafından ortıya atılan teleologik görüşü]] tam zıddım kabul eder. Ancak, Demokritos da Anaxagoras gibi.
âlemin oluşmasını, bu atomlardan, düzenli bir dünyan ın nasıl meydana
gelmi ş olduğunu açıklamıya çalışı r. Demokritos'a göre, atomlar hareket
ederlerken, a ğırlan her vakit a şağı düşer, hafifleri ise yukar ı doğru hareket ederler. Meselâ, saman savrulurken, a ğır olan buğ day taneleri bir
yana, hafif olan saman ise ba şka bir yana yığılır. Aynı şekilde deniz kıyılarında da aym cinsten olan atomlar ın aynı bir yana r ğildıkları görülür. Şu halde dünya yüzündeki bütün varl ıklar, aym cinsten olan atomlann bir araya gelmesinden meydana gelirler. Böylece, Demokritos'a göre, dünya yüzündeki bütün varl ıkların ve bütün bu oluşman ın tek sebebi
mekanizm ve zorunluluktur.

Demokritos, organik hayat ı da aynı şekilde, atom nazariyesi ile aç ıklar. Canlıyı meydana getiren atomlar, kürre şeklindedir ve son derece
süratle hareket ederler. Bunlar, her şeye geçebilen çok hafif atomlard ır.
Ruhu da bunlar meydana getirmektedirler. Demokritos, felsefe tarihinde şimdiye kadar gördü ğümüz filozoflar aras ında en materyalist olan ıdı r. Demokritos böylece, âlemin keırıdiliğ inden ve mekanik bir zorunlulukla ortıya çıktığını ileri sürmekle, bu âlemi düzenliyen makul bir kuvvetin varlığı düşüncesini ortadan kald ırmakta, dolayısıyla «atheism» e
varmaktadır.
Demokritos'a göre bütün bilgimiz duyularla elde edilir. Ancak, duyularla elde edilen bu bilginin daha sonra ak ılla da kontrol edilmesi gerekir. Duyular içinde, kendisine en çok güvenilebilecek olan ı dokunma
organıdı r. Çünkü bu organ, bize, atomlann gerçek &tatlar ı olan, şekil,
büyüklük ve sertlik gibi esasları tan ıtmaktadır. Buna karşıhk, görme ve
duyma organlanm ız, sübjektif olan bir tak ım &tatlar ı tanıtmaktudırlar.
Bununla birlikte, Demokritos, görme ile ilgili olan alg ı üzerine, tesiri Orta Çağa kadar sünnüş olan bir nazariye ort ıya atmıştır. Demokritos, cisimlerden bir tak ım hayallerin çıkarak göze geldi ğine ve gözde bu şekilde görülen cismin bir hayalinin meydana gelmi ş oldğuna inamr. Böyle olunca, Demokritos'un görme eylemine neden çok güvenmedi ği de
kendiliğ inden anlaşılır. Dokunma organı ile cismin do ğrudan do ğruya
kendisini tanırken ,görme organ ı ile cismin yalnız hayalini tanırız.
Demokritos'dan kalan baz ı fragmentlerde, filozofun ahlâk görü şlerine de rastlamaktad ır. Demokritos, ahlâk görü şünde esas itibariyle, iki
düşünceyi savunur. 1. aşın isteklerin ve içgüdülerin akıl ile dizginlenmesi,
ve insamn kendini, baz ı şeylerden yoksun etmeyi bilmesidir. İnsan, yoksunluğa katlanmay ı bilmelidir. 2. İnsan, bütünün çıkarın', her vakit,
kendi çıkarından üstün tutmayı bilmelidir.
Kendilerinden söz etti ğimiz bu üç düşünün Empedokles, Anaxagoras ve Demokritos, dünyan ın oluşmasında, aynı cinsten unsurlann bir
araya gelmesi ile ayn ı cinstan olan bütünlerin meydana geldi ğini kabul
ederler. Meselâ, su atomlanndan, su nehir ve büyük denizler meydana
gelmiştir. Toprak atomlanndan, toprak, da ğlar, et atomlarının bir araya
gelmesinden de et meydana gelir. Bu filozoflara göre, bir şeyin yok olması,
o şeyi meydana getiren unsurların dağılıması , bir şeyin meydana gelmesi ise
unsurların yeni bir ölçüde birleşmesidir. Bu üç düşünürden her biri, unsurların birleşmelerini ve aynlmalanm meydana getiren esas hakk ında ayrı
ayrı görüşler ortıya atmışlardır. Bu esası, her biri kendi yolunda ve kendi açısında açıklamıya girişmiştir. Şimdiye kadar göz önünde tuttu ğumuz bütün filozoflar, insanlıkla ve tarihle ilgili olan sorularla, ya hiç il29

,

gilenmemiş ler, yahut da bunlara sathi bir şekilde dokunmuşlardır. Bunlar, esas itibariyle, tabiat bilgini ve tabiat filozofland ırlar. Ancak, M.O. V.
yüz yıla geçilirse durum de ğişir. Bu yüzyılda ortıya çıkan bir düşünürler gurupu, ilgilerini insanlık dünyas ına çevirmiş, insanın kendini ve insanlık yaratmalanm göz önünde tutmu ştur. Insanla ve Insanl ık topluluğu ile ilgili sorular soran bu düşünürlere Sofistler ad ı verilmiştir.
II. ANTHROPOLOGİK DEVIR
I. Sofistler:

Tarihci Heredof un bildirdi ğine göre, sofist kelimesi, asl ında, ilminde ve sanatında usta olan bilginlere verilen bir s ıfattr. Ancak, Efl'atun,
bu kelimeye sonradan, hiç de iyiye gelmiyen bir anlam verdi. Sophistes
adını taşıyan dialogunda, Sofistleri, sahte bir ilmi, yüksek fiatla satan,
hocalık yaparken de yalnız kazançlarını ve kendi gkarlarım düşünen
kimseler olarak bildirdi. İşte, Eflâtun'un, Sofistleri sevmemesi ve bu düşünürler gurupuna karşı koyması yüzünden Sofist kelimesi, iyiye gelmiyen bir anlam kazandı . Ancak, bu kelimeye verilen bu kötü anlamın, tamamiyle haklı olduğu ileri sürülemez. Çünkü, Sofistler gerçekten, felsefe tarihinde önemli bir yer alm ış olan kimselerdir. Sofistler, Atina'n ın
siyaset ve kültür bak ımından çok geliştiği devrede ortlya glzmi şlardır. Bu
devre, Yunanl ılann, Iran'lllan püskürttükten sonra kurrnu ş oldukları
demokratik düzen içinde geli şmiştir. Demokratik idare, yurtta şların devlet idaresine kan şmalannı sağlamış, bu suretle, hitabet sanat ımn değeri
de gittikçe artm ıştır. Bu yeni sosial durum, yeni bir siyasi ve sosial terbiye'yi gerektirmi ş ve yeni bir öğretim sistemini zorunlu k ılmıştır. I şte
Sofistler, devrin bu ihtiyac ını karşılamış , gerçekte kendileri de böyle bir
ihtiyaç yüzünden meydana ç ıkmışlardı r. Sofistlerle birlikte, ilmin hedefi,
özü, eğilim ve ödevi kökünden de ğişmiştir. Bundan böyle, pratik ve sosial hayatın isteklerine boyun e ğen ilim, hitabet sanat ın' esas olarak aldı . Çünkü, demokratik devlet düzeni, insandan, her şeyden önce güzel
söz söylemek kabiliyeti bekliyordu. Bunun için, art ık bilginler de hitabet üstatlan, güzel ve yerinde söz söylemesini ö ğreten kişiler oldu.
Bu suretle, tabiat olgulann ın kendisine yönelmiş olan tabiat ilmi
ideali ortadan kalkt ı. Sofistlerin gayret ve çabalar ı, insana, insan düşüncesine ve insan iradesine yöneldi. Yunan ilmi, Sofistlerle birlikte, insanlann iç dünyas ı ile, insanların tasarı ve istekleri ile ilgilenen anthropologik ve sübjektif bir karekter kazand ı.
Sofist felsefesi,
hitabet sanatına dayanıyor ve hitabet sanatın' haklı çıkarma yolunda bir tak ım kanıtlar ileri sürüyordu. Sofistler,
kendilerinden önceki felsefe mekteblerini biliyor, ancak, bunlar ın hiç
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birine katılmıyorlardı. Şimdiye kadarki felsefe, âlem hakk ında birlikli bir
düzen kuramamıştı. Şimdiye kadarki filosofiar, âlem hakk ında, yalmz,
birbirinin zıddı olan görüşler ileri sürmüşlerdi. Sofistler, bütün bunlara
bakarak, «hakikat» denilen şeyin varlığından şüpheye düşmüşlerdir. Bu
suretle, Sofistler, felsefe tarihindeki ilk sistemli şüpheciler olmu şlardır.
Yunan felsefesi tarihinde, bilgi nazariyesi aç ısından, şüpheye düşen ilk
filozoflar Sofistler olmu ştur. Böylece, sofistler, teorik bilgi alan ında şüpheci, pratik hayatta ise hocad ırlar. Sofistler, para kar şılığında ders veren
hocalardır. Sofistlerin bu çe şit hocalık çalışmaları, yani, para karşılığında ders vermeleri. Atina'mn o zamanki gelenekci çevreleri taraf ından
hoş karşılanmıyordu.
Sofistlerin hitabet sanat ında göz önünde tuttuklan hedef, insamn,
karşısındaki şahsi, iyi sözlerle kandımıası m bilmesidir. Hitabet sanat ında göz önünde tuttuldan bu esas, onlarm şüphecilikleri ile, yani herkes
geçerliği olacak genel bir «hakikat» ın varlığım kabul etrnemeleri
ile ilgilidir. Sofistlerin en me şhurlarından birisi olan Protogoras' ın şu sözü söylediği ileri sürülür. «insan, her şeyin ölçüsüdür». 'Her şeyin ölçüsünün insan olmas ı demek, herkes için geçerli ği olacak genel bir do ğru
bilginin mevcut olmaması demektir. Bundan dolay ı, bir bilgiden söz
edilemez. Ancak, her insanın kendisine göre do ğru olan ,her insanın kendisine göre doğru saydığı , bir takım duygu, düş ünce ve tasanlan vardır.
Protagoras, ayn ı zamanda, duyularla elde edilen algılann sübjektif
ve değişik olduklanna işaret eden ilk filozof olmu ştur. Protagoras'a göre, duyularla elde edilen bilgiler, alemi, herkese bir ba şka çeşit gösterirler. Ayn ı bir sıcaklık derecesi, bir insan için s ıcak, diğer bir insan için
ise soğuk gelebilir. Aynı sıcaklıktaki bir suyu, bize, bir elimiz s ıcak, öteki elimiz ise ılık gösterebilir. Ayrı ayrı insanların algıladıklan şeyler değiştiği gibi, bir insanın kendisinin algıladığı şeyler de dumıadan değişir. Prpotagoras'a göre, âlem, insan ın duygularının, onu, kendisine şimdiki anda tamttığı şekli ile mevcuttur ve bu şekli içinde doğrudur. Duyulanmız da, alemi bize de ğişik tanıttığından, birisi için doğru olan bir
şey, bir başkasırıa göre doğru olmıyabilir. Bu yüzden, herkes için doğru
olan bir bilginin varlığını ileri sürmek ve bu sorular üzerine tart ışmaya
girişmek doğru değildir.
Doğru olan şey, şu anda, algılanan, duyulan, istenilen ve özlenilen
şeydir. İnsan, şu andaki algılan, duyg-ulan, istekleri ile her şeyin ölçüsüdür. Böyle olunca, insan ın, kendi görüş ve isteklerini ba şkalarına da
kabul ettinneyi bilmesi esast ır. insan, karşısındakinin şu andaki duygu
ve algılarım, kendi isteğine göre değiştirerek ona, kendi +düşüncelerini

telkin edebilmelidir. Karşısındakini, onun, o andaki ruh durumuna uygun olan kamtlarla kand ırabilmelidir.
şu halde, bir şeyin doğru olması demek, bu şeyin bu anda, her hangi bir kimseye do ğru gibi görünmesi demektir. Do ğru olan şey, bir fert
yahut da bir şehir için doğru gibi görünen yahut da faydal ı olan şeydir.
Bundan dolayı, Sofistler yalnız, insanlar için faydal ı N e gerekli olan şeylerle ilgilenirler. Eğitim sistemlerinde göz önünde tuttuklar ı esas da,
gençliği, bir gün, iktidara gelecek bir şekilde yeti ştirmek ve şekillendirınektir. Gençliğe, iyi nutuk söylemesini, dinleyicilerinin duygular ını ustalıkla değiştirmesini ve onlara kendi dü şüncelerini kabul ettirmesini ö ğretmektir. Sofistler, bu anlay ışlannın tesiri ile, düsüncenin bir ifade vasıtası olan dille uğraşmışlardır. Dil alanındaki incelemeleri, kendilerinden kalan en önemli başanlar arasında yer alır.
Protogoras, dü şünce tarihinde ilk defa olarak, çe şitli kelimeleri birbirinden ayırmış , yani, müennes ve müzekker kelimelerle «neutre» kelimeleri ortıya koymuştur. iyi dizilmiş bir nutkun, esash bölümlerinin ne
şekilde kurulaca ğı, birbirine nasıl bağlanacağı ve aralarındaki logik bağlantımn nasıl sağlanacağı hakkında kurallar vermi ştir. Bu suretle, mantık ve gramerin de esasl ı bir şekilde incelenmesine girişilmiştir. Gerçekten Sofistler, gramer ilminin de ilk kurallar ını orhya koymuşlardır. Aslında da, güzel ve düzgün konu şmak, nutuk 'söylemek sanat ı, konuya
tam bir hâkimiyeti, kamtlardan ustal ıkla faydalanmayı gerektirir. Bu
yoldan giden Sofistler de, bir yandan, hem logik, hem de grameri zenginleştirmişler, öte yandan, dili, hem yumu şatm ışlar, hem de zenginle ştirmişlerdir. Felsefi bak ımdan çok önemli ve verimli olan yeni yeni kavramlar kurarak eski Yunanca'y ı, bir ilim dili haline getirmişlerdir. Sofistlerin geliştirdiği ve zenginle ştirdiği bu yeni ilim dili, daha sonra, büyük
sistemlerin ifadesine in ıkân vermiştir.
Sofist felsefesinin di ğer bir önemli ş ahsiyeti de devrinin ünlü uslup
sanatçılanndan biri olan Gorgias'dır. Gogias, Sofist dü şünce tarzının tipik ifadesi olan bir eser vermi ş tir. Bu eser, «Tabiat üzerine yahut var
olmıyan üzerine» gibi garip bir isim ta şır. Gorgias, bu kitab ında, ustaca
zekâ oyunları ile, herkQs için geçerli ği olacak doğru bir bilginin, genel
bir bilginin, imkânsızlığını göstermiye çal ışır. Ancak, ilmin imkânını ortadan kaldırmıya çalışan bu çe şit eserlerin, gerçek ilim adamlan tarafından hoş karşılanmıyacağı da açıktır. Netekim, bu devirde, Sofistlere
karşı gelindiği, bunların aleyhine çığırlar açıldığı görülür. Bununla birlikte, Sofistler, insanla ve insanl ık tarihi ile ilgilenmeleri bak ımından,
kültür tarihinde önemli bir yer al ırlar.
33

Sofistler devri, (M. O. V. yüzy ıl) öteden beri, Yeni Zamanlar düşünce tarihindeki bir ç ığırla, XVIII. Yüzy ıl Aydınlanma çığn ile karşılaştırılır. Gerçekten, Eski Yunan dünyas ındaki Sofistler devri ile XVIII.
Yüzyıl Aydınlanma çığn arasında gerek tarih dokusu, gerek dü şünce yapısı bakımından, esaslı bir benzerlik ve yakınlık vardır. İlkin, her iki çığır da, yani, gerek Sofistler devri, gerek XVIII. Yüzy ıl Aydınlanma çığn, her ikisi de metafizik bir felsefe devrinin ard ından altıya çıkmışlardır.
Her iki çığır da kendilerinden önceki felsefe sorular ını bir yana bırakıp,
zamanın, siyasi ve sosial konular ını ele almışlardır. Her iki çığır de geleneğe ve boş inanlara karşı savaş açmıştır. Bu düşünce hareketleri,
toplulukla, ahlâkla ve siyasetle ilgili olan bütün kurumlar ın, insanlar tarafından meydana getirilmi ş olduğunu ileri sürmü şlerdir. Bundan dolayı, insanlar taraf ından meydana getirilen bütün bu kurumlar, gene insanlar tarafından değiştirilip düzeltilebilirler. Gerek Sofistler, gerek
XVIII. Yüzyıl Aydınlanma düşünürleri, toplulukla ve topluluk düzeni
ile ilgili yeni bir düzeltme çığrının hazırlanmasını sağlıyan dü şünürlerdir.
Sofistler, gezginci hoca olarak, bir çok yerler görmü ş, bu arada,
devlet şekillerinin, hukuk düzenlerinin, toplulukla ilgili olan di ğer sosial
ş artların, devirden devire ve şehirden şehire de ğiştiğine tanık olmuşlardır. Bunlann, her devirde ve her ülkede ba şka bir şekil aldığını göz önünde
tutmuşlardır. İşte, bütün bu gözlemler sonucunda, insanl ıkla ilgili olan bütün kurumların, insanlar taraf ından meydana getirilmi ş olduğu düşüncesine varmışlardır. Ancak, insanlar ı , bütün bu kurumlan meydana getirmiye götüren sebepler ne dir?
Bu soru karşısında Sofistler, birbirinin tamamı tamamına zıddı olan
iki cevap verirler. Bu cevaplar, Sofistlerin devletin nas ıl meydana çıkmış
olduğu hakkındaki nazariyelerinin ifadesidir ve bunlardan biri sözle şme
nazariyesinin, öteki ise devlet nazariyesinin esas ını meydana getirin
Protagoras'la, Antiphon, sözleme nazariyesini savunurlar. Protagoras'a göre insan, bütün öteki canl ı varlıklar aras ında, topluluk hayatı
yaşamıya en çok ihtiyaç duyanıdı r. Tabiat, bütün öteki varl ıklar', hayat
mücadelesine tek ba şlanna katılabilecekleri şekilde donatm ıştır. Bunların, kimine keskin penç,eler, kimine keskin dişler vermi ş , kimini de şiddetli so ğuklara karşı koruyacak kal ın kürklerle donatm ıştır. Buna karşılık insan, hayat mücadelesine, kendisine hiç bir tabii vas ıta verilmeden,
tek ba şına atılmıştır. Bu bakımdan, insan, bütün öteki varlıklara göre,
çok daha acınacak bir durumdadır.
İnsanlar, tabiatın kendilerinden esirgediği bütün bu tabii vas ıtalan,
ancak topluluk hayatı yaşayıp birbirlerine karşılıldı olarak yard ım etmek
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suretile meydana getirebilirler. Netekim, yaln ız yaşamanın güçlüğünü,
tabiat kuvvetlerine tek ba şına karşı koymanın zorluğ'un kavnyan insanlar,toplu ya şamak ihtiyac ım duymuşlar ve aralar ında iş bölümüne dayanan bir sözleşmenin esaslanm kurmuşlardır. Bu suretle, birlikte
yaşamak yükümlülü ğü altına girmişlerdir. Topluluğun hedefi, topluluk
düzeninden herkesin fa:ydalanmas ı, herkesin aynı derecede korunmas ıdır. Tabiat kuvvetleri karşısında her insan, aym derecede güçsüzdür. Bu
bakımdan aralarında hiç bir aynl ık yoktur. Bundan dolay ı, topluluğu
kurar ve devleti meydana getirirlerken, hepsi ayn ı eşit haklara sahiptirler. Şu halde, topluluk hayatının nimetlerinden, hepsinin ayn ı şekilde
faydalanması gerekir. İnsanlar aras ındaki tek ayr ıhk, toplulu'ğu sürdürmek için her birinin ayrı bir iş görmesi, her birinin ayn bir ödev yerine
getinnesidir. Bu dü şünce gidiş i sonucunda, Sofistlere göre, topluluk
içinde, bütün insanlar ın aynı haklardan faydalanmalan gerekti ği, dolayısıyla en do ğru devlet şeklinin de demokrasi oldu ğu kendiliğinden anlaşılır.
Bundan böyle, köleliğin de haklı bir kurum olduğu ileri sürülemez.
Çünkü, aym topluluk içinde ya şıyan insanlardan, bir k ısmımn topluluğun nimetlerinden faydalanmalan, di ğer bir kısmının ise açıktan açığa
bunlardan yoksun olup, yalmz, ilk s ınıfın iradesine boyun eğmek zorunda kahriası hiç bir şekilde haklı ve meşru bir durum değildir.
Sofistlerin bu çe ş it ileri düşünceleri, özellikle, köleli ğin tabii bir şey
olmadığ' mı ileri sürmeleri, o zamanki gelenekci çevreler taraf ından iyi
karşılanınamış, kendilerine karşı beslenen hınç ve kini artırmıştır. Çünkü, Eski Yunan dünyas ında, vücut gücünü gerektiren bütün i şler, köleler tarafından görülüyordu. İlk Çağın düzeni kölelik kurumuna dayamyordu.
İlk Çağda, Sofistler tarafından ort ıya konmu ş olan bu sözleşme teorisi yanında, gene Sofistler taraf ından ortıya konmuş olan bir kuvvet nazariyesi vardı. Kuvvet nazariyesi taraftarlan da, t ıpkı, sözleşme teorisini öne süren öteki Sofistler gibi, devletin, toplulu ğun ve bunlarla ilgili
olan bütün kurum ve oluşumlann, insamn eseri oldu ğunu kabul ederler.
Ancak, bütün bunlann meydana getirilmesinde, bir sözle şme eylemi değil, tersine, kuvvet ve güç rol oynam ıştır. Netekim, Eflâtun'un, Devlet
adlı kitabında sözü geçen Thrasymachos adh Sofist, insanlar aras ında,
başlangıçta da yaln ız, iktidar uğruna bir mücadelenin hâkim oldu ğunu
ileri sürer. Insanlara hâkim olan gerçek içgüdü, ba şkalarına hâkim- olmak, kendi iradelerini ba şkalarına kabul ettirmektir Bundan dolay ı, kanun denilen şey de, kuvvetlilerin zay ıflara zorla kabul ettirmi ş oldukları kendi iradelerinden ba şka bir şey değildir. insanları, âdil olanlar ve
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adil olmıyanlar diye de ğ'il, tersine kuvvetli ve zay ıf olanlar diye ikiye
ayırmak lâzımdır.
Kallikles isimli ba şka bir Sofist de, âdaletin, zay ıflann kuvvetlilere
karşı, onları kuvvetlerini kullanmamaya zorlamak için, ba ş vurduklan
bir hile olarak göz önünde tutar. Acizler, âdalet ve ahlâk gibi bir tak ım
kavramlar uydurarak, kuvvetlileri, kuvvetlerini kullanmaktan vaz geçirmiye çalışı rlar. Ancak, kuvvetliler, bu hileye aldanm ıyacak kadar akıllı
iseler, kuvvetlerini kullanmaktan geri kalmazlar.
Gbrüldiiğii gibi, devlet hakkında ortıya atılan bu son görüş, sözleşme nazariyesine tamamiyle z ıt olan bir görüştür. Bu görüş , devletin temelim bir sözleşmeyi değil, tersine, çetin bir sava ş ve mücadeleyi koyar.
Devlet içinde, herkesin ayn ı haklardan faydalanmas ı söz konusu olamaz. Topluluğun nimetlerinden, kuvvetli olan faydalanacak, zay ıf olan
ise bunlardan yoksun olarak ya şıyacaktır. Bu anlayış, topluluk içinde,
bir efendi s ınıfının türemesine imkân verecektir. Eflâtun, Devlet adl ı
kitabında bu kuvvet naza ıiyesi ile mücadele eder. Hak ve âdalet kavramlan üzerine kurulm ıyan bir topluluğun, er geç çökmiye mahkiim olduğunu gösterir.
Yeni Zamanlar dü şünce tarihi içinde de, gerek sözle şme nazariyesine, gerek kuvvet nazariyesine rastlan ır. Sözleşme teorisini, Hollandal ı
Hugo Grotius ve İngiliz John Locke temsil ederler. Nihayet bu teori,
J. j. Rousseau'nun «Contrat Social» adl ı eserinde en olgun ifadesini bulu. Rouseau'nun bu eseri, Ayd ınlanma devlet felsefesinin de en olg-un ve
en tipik örneğini meydana getirir. Buna kar şılık, Italyan Machiavelli ve
Ingiliz Hobbes kuvvet nazariyesine dayanan devlet felsefesi sistemleri
kurarlar. Aslında Hobbes da, sözleşme teorisine ba ğhdır. Ancak, Hobbes'a
göre sözle şme, bir hâkimiyet ve tabilyet sözle şmesidir. Yani kuvvetlinin
hnim olması, zayıfın da onun iradesine itaat etmeyi kabul etmesidir.
Kökleri Antik Ça ğa kadar uzanan bütün bu devlet nazariyeleri, Yeni Zamanlarda, Yeni zamanlann bilgi ideali ve bilgi metodu ile oldukça değişmiş, aynı zamanda bu teoriler, onlar ı, ortıya koyan düşünürlerin içinde ya şadıkları topluluğ un tarihi ve sosial durumuna göre, yani devrin
ve içinde yaşamlan memleketin gerekleri de göz önünde tutularak, ayr ı
ayrı şekillerde tasarlanmışlardır.
Şimdi ele alaca ğımız düşünürle birlikte, Yunan felsefesinin önemli
bir devresine gelmiş bulunuyoruz. Yunan felsefesinde, Sokratesle birlikte yeni bir g ğır açılmıştır. Netekim şimdiye kadar göz önünde tuttuğumuz felsefeye Sokrates'den önceki felsefe deinek adet olmu ştur.
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ıı. Sokrates :

Sokrates, Antik düşünce tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Sokrates'in ölümünden sonra ort ıya çıkan bütün felsefe mektepleri,
Sokrates'in şahsiyetini, felsefelerinin a ğırlık noktası yapmışlardır. Sokrates'e ba ğlı olduklarını ileri süren bütün bu felsefe mektepleri, bilge kişi idealini felsefenin ba şlıca problemi yapm ışlar ve bu ideali de her vakit, Sokrates'in şahsında gerçekleşmiş olarak görmü şlerdir. Sokrates, hayatını aklı ile idare eden, a şırı istek ve içgüdülerini akl ı ile bastırma=
bilen, bütün kararlar ında, aklının ve vicdammn sesini dinliyen bilge kişi ideali için bir örnektir.
Sokrates'in ölümünden sonra, Sokrates'in dü şüncelerine ba ğlanan
bir çok felsefe mektepleri ort ıya çıkmıştır. Bununla birlikte, Sokrates'in
kendisi hiç bir mektep kurmam ış, hiç bir şey yazmamıştır. Sokrates'i, biz
bir yandan Sokrates'e kar şı koyanların, öte yandan, ö ğrencilerinin ve
hayranlarının, kendisi hakk ında yazmış oldukları düşüncelerden tanıyoruz. Sokrates, daha sa ğlığında iken efsane perdesine bürünmü ş olan şahsiyetlerden biridir. Sokrates hakk ındaki eski litteratür, bir yandan Aristohpanes, Eupolisos gibi komedi yazarlar ımn karikatürle ştirdikleri ve
Sokrates'in kendisi ile hiç bir ilgisi olm ıyan ayrı bir tipi tasvir eden yazılarla, öte yandan, kendi ö ğrencilerinin ve taraftarlar ı= kendi gerçek
ş ahsiyeti üzerine kaleme alm ış oldukları eserlerden meydana gelir. Bununla birlikte, Sokrates'in kendi ö ğrencileri de, çok kere, kendi görü şlerini hocalarına mal etmişlerdir. Meselâ, Sokrates'in ö ğrencili ğini etmiş
olan Eflâtun ve Xenophanes, dialog şeklinde yazm ış oldukları eserlerinde kendi düşüncelerini de üstatlar ının ağ-zından söyletmekten kaçmmamışlardır. Bunlar, Sokrates'in hayatta iken, çok çe şitli ve geni ş konular
üzerinde konu şmuş olduğ'unu göz önünde tutarak, kendi dü şüncelerini
de sanki üstadın düşüncesi imiş gibi göstermi şlerdir.
Sokrates, Atina'n ın cesur ve çal ışkan bir vatandaşıdı r. On yıldan
fazla bir zaman, askerlik ödevinde bulunmu ş, savaşlara katılmış ve yararlıklar göstermiştir. Netekim, Eflâtun'un Ziyafet adl ı dialogıında, Sokrates'in, Amphipolis bozgununda göstermi ş olduğu yararlıklar, ve dayanıklılığı öğülür. Atina'daki demokratik düzen gere ğince, Sokrates de,
zaman zaman halk meclisine kat ılmak zorunda kalm ış, her seferinde
âdalet ve cesaretini göstermek f ırsatı nı bulmuştur. Meselâ Sokrates, 406
yılında halk meclisinin cezaland ırdığı baz ı kumandanların mahkûmiyet
kararlarını reddetmiş ve bunları koruyan tek şahıs Sokrates olmu ştur.
En sonunda Atina'mn yenilmi ş olduğu Peleponnes sava şlan sırasında, bir

ara, Atindhlar, Ege denizi k ıyılarında, Ispartal ılan yenmişler, ancak,
ansızdan çıkan bir fırtına yüzünden, bu ba şannın sonuçlarından, tam bir
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şekilde faydalanamam ışlardı. Galip kumandanlar, bu arada ölüleri de toplayıp gömmeye vakit bulamam ışlardı. İşte, suçlandınlmalanna sebep
de bu olgu idi. Sokrates, bo ş inanlara ba ğlı ve heyecan içindeki halk
meclisinde bu kumandanlann lehinde söz söyleyen tek şahıs olmuştu.
Sokrates, Peleponnes sava şlanndan sonra iktidara gelen Aristokrat
idarenin zulmünü ve haks ızlıklarını da, gerekti ği vakit, hayatını tehlikeye koyarak, tenkit etmekten çekinmemi ştir. Bununla birlikte, daha sonra
iktidan ele alan demokrat idarenin yolsuzluklanm da gene aym cesaretle ortıya koymuştur. Sokrates'in bu pervas ız tenkitleri kendisine pek çok
düşman kazand ırmıştır. Netekim, dü şmanlan kendisini suçlandı rmak için
firsat kollam ıya başlamışlardır. Nihayet, Sokrates'e kar şı bir savaş açılarak
kendisi halk meclisine verilmiştir. M. O. 399 yılında, 71 yaşındaki Sokrates, be ş yüz kişilik halk meclisi taraf ından, baldıran otu içmek suretile
ölüme mahkfun edilmi ştir.
Sokrates'e kar şı açılan dâva, gerçekte, gelenekçi çevrelerde Sofistlere karşı uyanan reaksion'un da bir ifadesi idi. Gerçekte Sokrates, Safistlere karşı idi. Ancak, Filozofun, Sofistlerle yak ın münasebetleri olan
kimselerle, meselâ, Sofistlerin ö ğrencileri ve dostlar ı iie görüşmesi ve bir
de, Sokrates'in etrafımn da her vakit bir dinleyiciler gurupu ile çevrelenmiş olması, kendisinin de bir Sofist san ılmasına sebep oluyordu. Asl ında,
Sokrates'in ilgilendi ği konu da, Sofistlerin üzerinde durduklan konu idi.
Sokrates de tıpkı Sofistler gibi, tabiate ı filozoflann tersine olarak, insan
problemini ele almıştı. Ancak, Sofistler, günlük ihtiyaçlar ın ve günlük düşüncelerin çevresi içinde kal ır, yalnız insanların ulaşmak istedikleri hedefleri göz önünde tutarak, bunlar ın kandırılmasına yarayacak vas ıtalan
sağlamayı düşünürlerken, Sokrates, insanl ık kavramı na yüce bir anlam
kazandırmayı düşünün Sofistler, şüphecilikleri ile, herkes için geçerli ği
olacak bir do ğru bilgi idealini ortadan kald ırırlarken, Sokrates, gerçek
ilim idealine, yeni baştan, lâyık olduğu değeri kazandırır.
Sokrates, hiç bir mektep açmadan, yaln ız belli ba şlı konular üzerinde tartışmak suretile 434 yılı ndan ölümüne kadar ö ğretim çal ışmalarında
bulunmuştur. Sokrates'in etraf ını , her vakit, ö ğrencilerinden ve ate şli hayranlanndan meydana gelen bir gurup çevreliyordu. ö ğrencileri aras ında her sınıftan insanlara rastlan ıyordu. Meselâ, Eflâtun gibi yüksek Aristokrasiye mensup bir gencin yarıı başında, Antisthenes gibi bir köle de
bulunuyordu. Kendisini örnek alan daha bir çok genç amatörler etrafım almıştı. Bunların arasında Xenophanes gibi bir askere de rastlan ıyordu. Sokrates, Sofistler gibi uzun nutuklar söylemekten, kand ı ncı güzel sözler kullanmaktan kaçm ıyordu. O, her vakit, do ğru olana ba ğlı kalıyor ve dürüstlükten ayrılmıyordu. Sokrates, Sofistleri tenkit etmek ge37

rektiği vakit, onların usulünü de ustalıkla kullanmasını biliyordu. Bu
suretle, Sofistlerin nas ıl bir çelişmeye düşmüş olduklannı da zaman zaman ortıya koyuyordu.
Sokrates'in kulland ığı metot, konu şma metodudur. Sokrates, konu şma sırasında karşısındakine bir takım sorular sorar ve bunlann cevaplandınlması m bekler. Bu arada, kendisi, sanki hiç bir şey bilmiyormuş
gibi görünür. Sokrates, kar şısındakileri belli sorular üzerinde dü şünmeye götürür. İşte, Sokrates'in kulland ığı metodu takip eden ö ğrencileri,
her vakit, dialog, yani, konuşma tarzında eserler meydana getirmi şler ve
bu eserlerin hepisinde konu şmayı Sokrates idare etmi ştir. Bununla birlikte Sokrates'ciler, Sokrates'in dü şüncelerini yorumlamada birbirleri ile
anlaşamamış lar, bunlardan her biri, üstad ı, kendi açısından yorumlam ış
ve kendi anlayışına göre tasvir etmi ştir
Sokrates'in şahsiyeti, düşünce ve görü şleri hakkında en önemli bilgiyi Eflâtun'un dialoglan verir. Gerçi, Eflatun da, çok kere, Sokrates'in
a ğzından kendi görü şlerini söyletir. Bununla birlikte, gerek Eflâtun'un,
gerek 6teki öğrencilerin üzerinde birle ştikleri önemli bir nokta vard ır.
Bu da Sokrates'in gerçek bir bilginin varl ığına inandığı ve bu gerçek
bilginin de ahlak duygusu ile yak ından ilgili olduğudur. Eflâtun'un
dialoglannda, çok kere, Sokrates'in bir deyiminden söz edilir. Bu da,
«faziletin bir bilgi» oldu ğudur. Sokrates'e göre, faziletsiz bilgi olamaz.
O, bu bakımdan, düşünce ile eylem aras ında tam bir uyu şma olduğuna
inamr.
Sokrates'e göre, faziletin varl ığı, bu dünyada, üstün bir düzenin varlığının da ifadesidir. Eğer bu dünyada, böyle üstün bir düzen mevcut
olmasaydı, bu gerçek bilginin de mevcut olmas ına imkan olmazdı. Dünyadaki bu üstün düzen, yaln ız, iyilikel bir Tannmn varl ığı ile açıklanabilir. Bu üstün kuvvet, dünya yüzündeki bu tannea düzeni gerçekle ştirir. Bu düzenin esas ını da, ölümsüz olan insan ruhunun gelecekteki hayatı meydana getirir. Ruh, i şlediği iyi eylemler için mükafatland ınlacak,
kötü eylemler için ise cezaland ınlacaktır.
Sokrates, «fazilet bir bilgidir» der. Bundan ba şka bir de «hiç kimsenin bile bile kötülük etmiyece ğinden» söz eder. Gerçekte, Sokrates'in
bu iki cümlesi bir biri ile sıkı sıkıya ilgilidir. Eğer fazilet bir bilgi ise
faziletsizlik de bir bilgisizlik demektir. Faziletsiz kötü bir ruh, bilgisiz
bir ruhtur. Bu ruhun, her şeyden önce aydınlatılması, bilgisizlikten kurtarılarak düzeltilmi gerekir. Sokrates'e göre, insanda, do ğuştan bir kötülük mevcut de ğildir. Kötülük bir yan ılma sonucunda ortıya çıkar.
Yunan ahlak felsefesinin ba şlıca sorusu, mutluluk «eudaimonia» sorusundan ibarettir. Mutluluk, insanm bütün çabalar ının en son hedefini
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meydana getirir, Ancak, aceba mutlulu ğun kendisi ne dir? Sofistler,
mutluluğu, bir bakıma mümkün oldu ğu kadar güclü olmakta buluyorlar, bir bakıma da ihtiyaçlann kand ınlması ile bir tutuyorlard ı . Sokrates, Sofistlerin bu anlay ışım reddeder. Sokrates'e göre, insan ın mutluluğa ulaşabilmesi için ilkin, kendi kendiyle uyum içinde olmas ı gerekir.
Insan, ancak kendisiyle uyum içinde oldu ğu vakit gerçekten mutlu olabilir. imdi, insanın yanılması da, mutluluğu yanlış bir yolda aramas ı sonucunda ortıya çıkar. Böyle olunca, e ğitim ve öğ'retim yoluyla
insana .gerçek mutluluğun ne oldu ğu öğretilip, kötülü ğün önüne geçilebilir.
Sokrates, insanlann, aslen kötü olmad ıklarını ve kötülüğün önüne
geçilebileceğini kabul etmekle, ahlâk alan ında, tam bir iyimserli ği temsil etmiş olur. Ancak, Sokrates'in ard ından giden Eflâtun, zamanla ve
yaşadığı olguların tesiri ile hocas ının bu kesin iyimserli ğ'inden aynlacak
ve vücut yapılan gibi ruhlann da, bir birinden ayn olduklar ını ileri sürecektir.
Sokrates'in, ö ğrencilerinin, gerek Eflâtun'un gerek Xenophom ıgs'in,
üzerinde durduklar ı, başka bir sözü de, onun «Daimonion» ud ıir. Sokrates, bazı kere, bir bezginlik, bir bitkinlik ve usanç durumlanna dü şüyor. Kendi içinde, hiçliği, yokluğu ve zihinin kısırlığ' ım duyuyor. İşte o
vakit, içinden bir ses kendisine, nas ıl davranması gerekti ği yolunda bir
ikazda bulunuyor. Art ık, içinde bulundu ğu kötümser durumdan kurtuluyor. Sokrates, bilgeyi, kendi şuuru dışına çıkartan ve kendi üstüne yükselten bir cezbe «extase» durumuna, bir çe şit dini sarhoşluk içine düşüyor. İşte Sokrates, böyle durumlarda, Tanr ı'nın sesini kendi içinde duyduğunu samyor ve bu Tanrı sesine «Daimonion» um diyor. İnsan, Tanrı'nın sesini, dıştan bir takım vasıtalarla, yani kâhinler ve rahipler yoluyla
değil, doğrudan do ğruya kendi içinde de duyabilir.
Sokrates, dindar bir insand ır. Çünkü o, kendi hayat ının üstün bir
kudret tarafından idare edildiğine ve düzenlendi ğine inanıyor. Sokrates'in zaman zaman içine dü ştüğü cezbe durumu, ekseri din düzelticilerinin ve azizlerin ba şlanndan geçen' cezbe anlann ı hatırlatır. Bunlar, ilkin bir huzursuzluk ve kâbus durumuna dü şer, sonra, kendilerini bu durumdan kurtaracak tannca bir i şaret bularak, yeni ba ştan bir iç huzuruna ulaşırlar.
Sokrates, halk meclisinin kar şısına getirildiği vakit, bir yandan Şehrin Tannlannı savsamak ve Atina'ya yeni Tanr ılar sokmakla, öte yandan,
gençliği baştan çıkarmak ve bozmakla suçland ınlmıştı. İlk suçlandırma,
Sokrates'in, yukarda sözünü etti ğimiz Daimonion'undan ileri geliyordu.
Sokrates'in, kendi içinden duydu ğunu ileri sürdüğ'ü bu Tannca sesi Ati39

nalılar, onun, yeni Tanns ı saydılar. ikinci suçlandırma ise Sokrates'in,
etrafında kendisini dinliyen gençler üzerinde uyand ırdığı tesir ve COŞkunluktan ileri geliyordu. Gerçekten, Sokrates'in etraf ında toplanan bütün bu gençler, onun, bazan bir tak ım ustaca sorularla, kendisine güvenen gururlu bir Sofist'i, nas ıl gülünç bir duruma düşürdüğünü görüyorlar, yahut da, iyi niyetli bir gence, gene böyle bir tak ım ustaca sorularla daha şuuruna varmam ış olduğu doğru bir bilgiyi nasıl buldurduğuna tanık oluyorlardı. Sokrates, insanlarda mevcut olan bilgileri şuura
çıkartmayı, kendi deyimi ile «bilgiyi doğurtmayı» biliyordu. Ancak,
böyle bir do ğurtma eyleminin mümkün olmas ı için, bu bilgilerin insan
zihninde saklı bulunması , yani, daha önceden kazan ılmış olması gerekir. Bu bilgilerin daha önceden kazanılmış olması da, ruhun bu hayattan
önce başka bir hayat ya şamış olması ile açıldanabilir. Bu suretle de ruhun ölümsüzlü ğü sorusu ortıya çıkar.
Sokrates'in, kendisinden sonraki devirler üzerinde uyand ırdığı derin tesir, onun ölüme gidi ş tavrı ile açıklanabilir. Gerçek-ten Sokrates,
kendi düşünce ve görü şleri, kendi hayat tavrı u'ğ'runa ölüme gitmi ştir.
Sokrates, bütün hayatı boyunca inandığı değerlere kar şı gelmektense,
ölümü seçmiştir. Çünkü Sokrates, mahkemede, hâkimlerin gönlünü yumuşatacak yolu tutmam ış, tersine, kendi görü ş ve inançlanm savunmakta devam etmi ştir Bu suretle, sanki l ılkimlere meydan okumu ştur. Sonra kendisine kaçmak imkân ı verildiği halde kaçmayı da reddetmi ştir.
Sokrates, bu suretle, kendi kendisi ile olan uyum ve düzeni bozmaktan
sakınmıştır. Çünkü Sokrates, hapishaneden kaçt ığı takdirde, artık kendi
kendisi ile olan uyum ve düzeni, şahsiyetinin birli ğ'ini bozaca ğını, kendi
kendine sad ık kalmam ış olacağını kabul ediyor. Bu inancını temellendirmek için de şöyle bir kamt ileri sürüyor. «Ben, yetmi ş' yılhk ömrümü
Atina'da geçirdim ve bütün hayat ım boyıınca da Atina'n ın kanunlanndan faydaland ım. Eğer bu kanunları beğenmeseydim ve isteseydim Atina'yı bırakıp gidebilirdim. Böyle bir şey yapmadım. Şimdi bu kanunlann aleyhime döndü ğü bir sırada, velevki bana kar şı haksız da olsalar,
kaçmıya kalkarsam, kendi kendimle olan uyum ve düzeni bozar, «eudaimonia» mı kaybederim, Atina'da ya şamakla, Atina kanunlarma her vakit boyun eğmeye söz vermi ş bulunuyorum. E ğer şimdi, bu kanunların
benim hakkımda vermiş oldukları hükmü yerine getirmezsem, verdi ğ-im
sözü tutmamış olurum. Bu suretle de kendi kendimi nakzeder, kendi
kendimle çelişmeye düşmüş olurum. Bundan ba şka, Atina'dan kaçtıktan sonra, hangi memlekete gidersem gideyim, c memleketin insanlan
tarafından da hoş karşılanamam, Çünkü Atina'n ın kanunların' bir kere
bozmuş olacağımdan, bu insanlar, bir gün de kendi kanunlar ım bozacağımı düşüneceklerdir.»
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Sokrates'in üzerinde durdu ğu nokta, insanın, kendi kendisi ile uyum
içinde olması, kendi kendisine sadık kalmasıdır. Kendi kendisi ile uyum
içinde olmıyan insan, hiç bir vakit, tam manas ıyla, mutlu olamaz. Sokrates, ortıya koyduğu bu mutluluk anlayışım, aynı zamanda yaşamış ve
kendi hayatı ile de göstermi ştir. Sokrates'in gelecek nesiller üzerindeki
derin tesiri, as ıl onun hayat tarzı ve ölümü ile açıklanabilir.
Netkim, Sokrates'in ölümünden sonra, onun yolunda gidenleri ilgilendiren başlıca soru, Sokrates'in ya şayarak gerçekle ştirmiş olduğu bu
eudaimonia sorusudur. Mutluluk ne dir ve nas ıl gerçekleştirilebilir? Bütün Sokrates'cilerin gözünde Sokrates, hem bir bilge ki şi, hem de mutlu
bir insan örneğidir. Sokrates'in mutlulu ğu, kendisinin bilgeli ğine dayanır. Sokrates, bilgeli ği, yani, gerçek de ğerlerle aldatıcı değerleri birbirinden ayırabilmesi sayesinde mutlulu ğa ermiştir. Bilge kişinin gerçek
sıfatı, gerçek de ğerleri tanıması ve kendi kendisi ile uyum halinde olmayı bilmesidir.

ııı. Sokrates'ciler
Sokrates, bir bakıma büyük din kurucular ına benzetilebilir. Tıpkı
büyük din kuruculan gibi, Sokrates'in etraf ında da miiritler toplanm ış
ve kendi ölümünden sonra, bunlar aras ında, üstadın düşünce ve görüşleri üzerine, tart ışmalar ba şlamıştır. Sokrates, phaidon, Antisthenes,
Euclides, Aristippos, Eflâtun (Platon), Xenophanes gibi ö ğrencileri
üzerinde derin tesirler uyand ırmıştır. Bu öğrencileri aras ında, yalmz Eflâtun ve Xenophanes hakk ında tam bir bilgiye sahibiz. Ötekiler hakkında ise ancak, parça parça baz ı bilgiler bize kadar gelmi ş bulunuyor.
Nenoplı neıc, yirmi ya şında iken Sokrates'in dinleyicileri aras ına
katılmış ve üstadı dinlemiştir. Daha sonra Atina ordusuna suvari olarak
katılmış ve otuzlar hükümeti devrinde subay olarak ödev görmü ştür.
Serüvenlerle dolu olan bir askerlik hayat ı sonucunda Atina'dan sürülmü ş
ve ömrünün otuz yılını Atina dışında, sürgünde, geçirmi ştir. Atina'ya,
ancak, yorgun ve yaşlı olarak, ömrünün son yıllarında, dönebilmiştir.
Sürgünde bulundu ğu sıralarda yazarl ık etmiş ve bu arada Hat ıralar
isimli eserini vermiştir. Bu kitapta, Sokrates hakk ındaki hatıralardan ve
Sonkrates'in tipik konuşmalarından söz edilir. Ancak, Xenophanes de
bu hatıraları sonradan yazm ış ve çok kere kendi görü şlerini de Sokrates'e maletmiştir. Xenophanes, ne öteki Sokrates'ciler gibi bir filozof,
ne de bir mektebin başıdır. Bundan ba şka kendisinin, yazar olarak da
geniş bir hayal gücüne sahip olmad ığı görülür.
Sokrates'in ö ğ rencilerinden olan Antisthenes, Atina'da, Kynikler
(Kelbiler) adını taşıyan mektebini kurmu ştur. Antisthenes'i ilgilendiren
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soru da bütün Sokrates'eileri ilgilendiren soru, yani, insan ın mutluluğa
«eudaimonia» ya nas ıl ulaşabileceği sorusudur. Antisthenes'in doktirini
hayatın hedefini mutlulu ğa ulaşmakta görür ve mutlulu ğa ise ancak
fazilet yoluyla eri şilebileceğine inanır. Fazilet, bir bilgidir. Bu, neyin istenilmesi gerekti ğinin ve neden kagn ılması lâzım geldiğinin bilgisidir.
Fazilete sahip olan, yani neden korkulmas ı ve kagmlması, neden kor.
kulmamas ı gerektiğ' ini bilen ve bunu kendi eylemileri ile gerçekle ştiren kimse, mutluluağa ulaşmaış olan kimsedir. Buna karşılık, bu bilgiden, dolayısıyle faziletten yoksun olan kimse, mutluluktan da nasip alam ıyan kimsedir. Burada söz konusu olan mutluluk, toplulukla ilgili bir mutluluk
değildir. Burada söz konusu olan mutluluk, ancak, ferdin mutlulu ğ-'udur.
Kendi kendisiyle yetinen ve ba şkalanna bağlı olmıyan. insan, mutlu insandır. Böylece, insanın gerçek mutlulu ğunu, onun, iç huzur ve ba ğımsızlığında aramak lâz ımdır. Bu ise insan ın aşın istek ve iç güdülerine
tam bir şekilde hâkim olmas ı, gerek zevk, gerek ac ı ve kaygu karşısında tamamiyle ilgisiz kalmas ıyla elde edilir. Bilge ki şi, hiç bir aşın isteğin kölesi olmadığı ve başkalannın kendisi hakkındaki düşüncelerine
önem vermediği için hürdür. Dü şünce ve eylemlerinde, ba şkalanmn görüşlerini göz önünde tutan ve bunlara göre davranan insan, hiç bir şekilde hür değildir. Kyniklere göre, bilge ki şi, her türlü topluluk kurallanmil ve her türlü yapmacığın dışında, tabii bir hayat süren ki şidir. Bilge
kişi, kendi asil safl ığı ve kendi asil gücü içinde ya şayan tabiat adam ıdır.
Bilge kişi, bu dünya ile ilgili olan nimetlere de önem vermez. Zenginse,
mal ını ve mülkünü fakirlere da ğıtır. Ailesiz, hıs ımsız, çocuksuz, yalnız
kendi kendine ve kendi ba şına yaşar. Kynikler, do ğum ve sınıf farkı olmaksızın bütün insanların, birbirlerinin karde şi olduğunu kabul ederler.
Kynikler, mevki hırsı gözetmez şan ve şerefe önem vermezler.
Antishenes'in mektebinden yeti şmiş olan daha sonraki Kynikler,
topluluk bağlanndan kurtulup yeni ba ştan tabiat haline dönmek ve tabii
bir insan olarak ya şamak idealini ortıya atmışlardır. Netekim, bu sonraki Kynilder arasmdan yeti şmiş olan Diogenes'in, kendini, nas ıl bütün
ihtiyaçlardan yoksun etmi ş olduğunu hep biliriz. Tabiat haline karşı duyulan bu özlem, dü şünce tarihinde, Kyniklerden sonra da zaman zaman
ortıya çıkacaktır. Netekim, XVIII. yüz y ıl Aydınlanma çığn filozoflarından olan Rousseau'da da tabii halin bir övgüsüne rastlan ır.
Kynilder mektebinin kurucusu olan Antisthenes'in, bilgi nazariyesi
bakımından önemli bir görüşü vardır. Antisthenes'e göre, bilgi, alg ılanan objeler üzerine bir çözümleme eylemidir. Bilmek, objeleri son unsurlanna kadar ay ırmak demektir. Şu halde, gerçek bilgi, artık daha
fazla bölünemiyen basit °bleier hakk ındaki bilgidir. Bir çok parçalardan
meydana gelmi ş olan ve bu parçalann kendi aralar ında ne ölçüde birle ş42

miş oldukları hakkında hiç bir şey bilmediğimiz objeler üzerine kesin
bir bilgi elde edemeyiz. Bundan dolay ı, yanılma, objenin bölümlerinin
birbiri içine geçmesinden, açık ve seçik olmayıştan meydana gelir. XVII.
yüz yılda Descartes da böyle aç ık ve seçik bir bilgi ideali ortıya atmıştır.
Sokrates'in ölümünden sonra ö ğrencileri Megara'ya -gitmi şlerdi. Burada Euclides'in kurmu ş olduğu Megara mektebi hakk ında çok az şey
biliniyor. Ancak, Kynikler mektebine paralel olarak kurulmu ş olan
Kyrene mektebi hakk ında daha geniş bir bilgiye sahip bulunuyor. Bu
sonuncu mektep, kuzey Afrika'da, ad ım aldığı şehirde, bural ı bir filozof
olan Aristippos tarafından kuruluyor. Sokrates'in dü şüncelerinden kalkan Aristippos ve ö ğrencileri, en sonunda, hedefini zevkte bulan bir hayat görüşüne vanyorlar. Bu suretle bunlar, Sokrates'in göz önünde tuttuğu mutluluk idealinden (eudaimonism) bir zevkcili ğe (hedonism)
vanyorlar.
Gerçekten, Kyrene mektebine göre mutlu bir hayat, zevki mümkün
oldu'ğu kadar çok, ac ı ve kaygusu ise mümkün olduğu kadrar az olan bir
hayattır. Görüldüğü gibi bu görüş artık Sokrates'in görü şü değildir. Tersine bu, Sokrates'in dü şüncelerinden kalk ılarak vanlmış ustalıklı bir sonuçtur. Bununla birlikte, Aristippos ve ö ğrencileri de, mutlu bir hayat ın,
zevki mümkün olduğu kadar fazla olan bir hayat oldu ğunu ileri siirerlerken, bu zevkin ancak ölçülü ya şamakla elde edilebilece ğine Inanırlar.
Gerçekten, zevkle ac ının sınırlan birbirine çok yakındır. Aşın bir zevk
de belli bir derecesinde ac ıya dönebilir. Bundan dolay ı , yalnız ac ı ve
pişmanlıkla sona ermiyecek olan zevkleri seçmek lâz ımdır. Bilge kişi,
bu suretle ustahld ı bir yaşama sanatı sürmek zorundad ır. Kyrene mektebinin bu hayat sanat ı, sonralan, Epikur taraf ından yeni baştan ele
almmıştır.
Bununla birlikte, Aristippos'un ö ğrenicileri de daha sonra, hocalarının görüşünden uzakUışmışlardır. Meselâ Kyrene mektiebinden yeti şmiş olan Hegesias isimli bir filozof, sonunda ac ı ve kayguya dönmiyecek hiç bir zevkin mevcut olmadığını ileri sürüyor. Hegesias'a göre, mutlu bir hayat sürebilmek için tak ımlacak tek tavır, tam bir ilgisizlik ve
duygusuzluk tavndır. Bilge kişi, gerek acı, gerek zevk karşısında ilgisiz
kalmayı bilen kişidir.
Devlet ve topluluk hayat ı karşısında Kyrene mektebi de, Kynikler
mektebi kadar ilgisizdir. Aristippos, kanunlara, gelenek ve görenekle
ilg,ili olan bütün kurumlara kar şıdır. Bilge kişi, bütün bunlarla hiç bir
şekilde ilgilenmez. Bu suretle, Sokrates'e ba ğlanan bu iki mektebin, her
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ikisi de «individualist» dirler. Bunlar için esas olan ferttir ve ferdin
muthı lugudur. Devlet ve topluluk gibi fert üstü kurumlar ın iyilik ve düzeni ile hiç bir şekilde ilgilenrnezler.
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Büyük Sisiemler Devri
SOKRATES'DEN SONRAKI YUNAN FELSEFES/

BÜYÜK SISTEMLER DEVRI

I. EFLATUN

Hayatt:
M. O. 427 yıhnda Atina'da doğan Eflâtun, Atina'mn en eski ve en
asil ailelerinden birine mensuptur. Eflâtun'un babas ı Ariston, Perikles'in
yakın dostudur. Annesi Periktione ise eski krallar ın soyundan gelmektedir. Netekim, periktione, ünlü kanun .koyucu Solon'un soyundan geldiği gibi, Otuzlardan birisi olan Kritias' ın da yeğ'enidir. Eflâtun, her asil
Atina'h gibi aile durumunun gerektirdi ği şekilde, üstün bir e ğitim ve
öğretim sisteminden geçmi ştir. Zamamnın en üstün bilginleri ve eğitimcileri tarafından yetiştirilmiştir. Genç Aristokrata, daha çok genç ya şda
iken, eski Yunan şiiri (Homer, Pindal) tamtılmış ve o devre hâkim olan
hitabet sanat ı öğretilmiştir Eflâtun, kendisinin ilk felsefe hocas ı olan
Heraklitci Kratylos'dan, Heraklit felsefesini ve Heraklitci dünya görü şünü öğrenmiştir. Sonra, Dialoglanndan birinden anla şıldığına göre, Filozof, daha bu devrede, Anaxagoras' ın, âlemin oluşması hakkında ileri
sürmüş olduğu nazariyeyi de bilmektedir. Bununla birlikte, Eflâtun'un
düşünce hayatında dönüm noktas ı olan ve onun manevi geli şmesine esas
istikametini veren olgqı, Sokrates'le kar şılaşmasıdır. 407 yılında, yirmi
yaşında iken, Sokrates'e ba ğlanan ve Sokrates'in dinleyicileri aras ına
katılan Eflâtun, Sokrates'i tam sekiz y ıl dinlemiştir. Eflâtun'un hayat ve
şahsiyeti üzerinde, Sokrates'in gerek ahlâk görü şü, gerek kullandığı dialektik metot bakımından çok büyük tesiri olmu ştur.
Eflâtun'un, çocukluk ve ilk gençlik yılları, Atina ile Isparta aras ında 30 yıl süren, Peleponnes sava şlan içinde geçer. Bu sava şlar sonunda
Atina, Isparta'ya yenilince, iktidarı, Ispartahlar taraf ından korunan ve
Otuzlar adı ile amlan Aristokrat bir idare ele al ır. Şefleri aras ında, Eflâtun'un yakın akrabalanrım da bulunduğu bu hükümet, çok geçmeden
devrilir. Bu kargaşalık içinde, Eflâtun da öteki aristokratlar gibi dü şmanlanmn hıncından korkarak Atina'dan kaçmak zorunda kal ır.
Devrilen aristokrat idarenin ard ından ölçülü bir demokrat idare iktidara gelir. Ancak bu yeni idare de Sokrates'i ölüme mahkûm etmi ştir
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(M. ö, 399). Bundan dolayı , Eflatun, belki de hocas ı ölürken yan ında
bulunamamış ve Sokrates'in son demleri ile son solu ğunu verdiği anı
canlandıran Phaidon adl ı dialogunu, bu son anlan Sokrates'le birlikte
yaşamış olanların anlatımına göre kaleme alm ıştı r.
Bununla birlikte, Eflâtun'un, Sokrates'in ölümünden sonra, Sokrates'in öteki ö ğrenicileri ile birlikte Megara'ya gitmi ş olduğu da söylenir.
Filozof, bundan sonra, belkide yeni ba ştan ana vatana dönmü ş, 395/94
yıllarında, Atina ordusuna katılıp atlı olarak askerlik ödevi görmü ş, daha sonra yazarl ık etmiş, hattâ küçük ölçüde de olsa daha o vakit etraf ına
bir öğreniciler gurupu toplam ıştı. Ancak, bir yandan, Atina'ya o vakit
hakim olan siyasi havamn verdi ği huzursuzluk, öte yandan felsefeye karşı duyduğu derin ilgi, kendisini yeni ba ştan Atina'dan uzakla şmıya götürmüştür. Böylece Eflatun, o zaman bilinen ülkelerde bir inceleme gezisine çı kmıştır (M. Ö. 390). Söylendi ğine göre ilkin Kirid'e ve daha
sonra da Mısır'a gitmiştir. Mısır, çok eski kültürü, yüzy ıllardan beri hiç
değişmeden aynı şekilde sürüp gelen gelenekleri ile onun üzerinde çok
derin izler bırakmıştır. Eflatun, M ısır'da sanki, sonsuz de ğişmezliğin
kendisini bulmuştur. Mısır'dan sonra Kyrene'ye giden genç filozof, orada matematikçi Theodoras'la tan ışmış ve onun tesiri ile geometri ile u ğraşmıştır. Daha sonra Güney Italya'ya varan Eflatun, orada, Fisagorculann son temsilcileri ile tanışmış ve dost olmu ştur. Fisagor'cu mate ınatikle ve adetler doktrini ile yak ından ilgilenmiş, ayrıca, astronomi ile de
uğraşmıştır. Fisagor'culann tenasuh nazariyesinde, ilkin Sokrates'den
öğrenmiş olduğu ruhun ölümsüzlüğü düşiincesinin ayn bir yorumlanmasını bulmuştur. Eflatun bundan sonra, Sicilya'da Sirakusa'ya gitmi ş ve
Kral I. Dionysios'un sarayına kabul edilmiştir. Başlangıçta, Eflâtun'u
dostça karşılıyan tiran Kral, bir vakit sonra, filozofun dü şüncelerini kendi despotizmi için tehlikeli gördü ğünden, onu bir sava ş gemisine bindirerek Sicilya'dan uzakla ştırmış ve Aigina'da esir diye satt ırmıştır. Eflatun, bu sıkıntılı durumdan, Annikeris isimli Kyreneli bir Filozof'un aracılığı ile kurtulmuş , ilkin kendisini sat ın alan bu filozof, daha sonra,
Atina'ya dönmesini de sa ğlamıştır. Aşağı yukan üç yıl süren bu inceleme gezisinden sonra Eflatun, Atina'da 387 y ılında meşhur akademisini
kurmuştur. Şehrin kapılan önünde, kurulmuş olan Akademi, bir dü şünce etrafında ortaklaşa çalışan şahıslann meydana getirdi ği kapalı bir
ilim cemaat]. gibi idi. Eflatun, ölümüne kadar, akademinin ba şında kalmıştır.
Bununla birlikte Eflatun, Akademideki ö ğ'retme çal ışmalarına Syrakusa'ya ettiği iki yolculukla, iki kere ara vermi ştir. Syrakusa'da, I. Dionysios ölmüş, yerine yeğeni II. Dionysios geçmi şti. Eflatun, ilk Kralın
kaym ve Syrakusa'ya yapt ığı ilk yolculuğundan beri kendisinin yak ın
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dostu olan Dion'un arac ılığı ile bir ikinci ve üçüncü defa, yeni ba ştan,
Syrakusa'ya gitmiştir. Filozof, siyasi dü şüncelerinin, Syrakusa'da yürürlüğe konabilece ği ümidi ile bu son iki yolculuğa girişmiş, ancak, her
ikisinde de, bu hedefini gerçekle ştirmek imkânı m bulamamıştır. Çünkü,
bu sefer de yeni kral. Eflâtun'un Dion'la olan yak ın dostluğundan kuşkulanmış ve siyasi plânlanndan şüphelenmiştir. Eflâtun, yeni ba ştan,
Syrakusa'dan uzakla şmak zorunda kalmıştır. Nihayet, dostu Dion, iktidarı ele alınca, bu kere, siyasi dü şüncelerinin, gerçekten, gerçekle şebileceğini sanmışsa da, çok geçmeden, Dion, bir Akademi ö ğrenicisi tarafından öldürülmü ştür. Bu olay, Efl'âtun'u derin bir hayal k ınklığına uğ'ratmış, bundan böyle, siyasetten büsbütün vazgeçerek, kendisini yaln ız
Akademi çalışmalanna vermiştir.
Daha önce de i şaret etti ğ'imiz gibi, Eflâtun, Atina'n ın Aristokrat sınıfına mensuptu ve bu bak ımdan da kendisinin siyasetle aktif olarak
uğraşması gerekiyordu. Ancak, Atina'daki siyasi karga şalıklar, filozofta,
kendi vatamnda siyasetle u ğraşmak hevesi bırakmam ıştır. Eflâtun, ne
hatiplerin elinde oyuncak olan demokrasi idaresini benimseyebilmi ş, ne
de aristokrat iktidar ın zorlama ve haksızlıklarma göz yumabilmi ştir.
Idealism'in kurucusu olan bu büyük dü şünür, insanlık topluluğunun
yepyeni temeller üzerinden yepyeni bir şekilde kurulma= ve kavranmasını istemiştir. O, Akademinin sınıfları içinde, nazari bir şekilde ortıya koyduğu siyasi görüşlerini, Syrakusa'da yürürlü ğe koyarak ideal bir
devlet düzeni meydana getirmek istedi. Ama, yukarda görüldü ğü gibi,
bütün gayretleri, ba şarısızlıkla sonuçlandı. Eflâtun, insanlann a şın istek ve hırslarım yakından tanıyıp, hayatın acı cilvelerini ya şadı. Bütün
bu yaşantılar, Filozof'un iç hayat ında derin bir yıkıntı ve çöküntü meydana getirdi. Gerçekten, Eflâtun'un bu ac ı denemelerden sonra meydana getirdi ği eserler, İhtiyarlık Dialoglan adını alırlar, Bu sonuncular,
daha sonraki olgunluk devri eserlerinden, şekil, hava ve muhteva bak ımından ayrılırlar. Olgunluk devri eserlerinin şiirinin yükseklerde uçan
idealis'nin yerini, bu son ihtiyarlık devri eserlerinde, Filozof'un y ıpratıcı yaşantılanndan edinilmiş , acı bir realism alır.

Eflâtun'un Eserleri:
Antik litteratürden kalan eserler -aras ında, iyi bir talih eseri olarak,
Eflâtun'un Diaoglarının tamam ına sahip bulunuluyor. Eflâtun'un kendi
serveti ile kurmu ş oldu'ğ u ve ilk yüksek mektep, ilk ünürve ı site sayılabilecek olan akademi, bir çe şit vakıftı. Bundan dolayı bu kurum, Eflâtun'un ölümünden sonra da yüzy ıllarca sürmüş ve Filozof'un eserleri
Akademi içinde, nesillerden nesillere aktanlarak, tam bir surette saklanılabilmiştir Ancak, Eflâtun'un eserleri aras ına, Eflâtun'un kendisi tara49

fından yazılmannş olan, bazı kitaplar da kan şmıştır. Bundan dolayı, doğrudan do ğruya Eflâtun'un kaleminden ç ıkmış olan dialoglarla, Eflâtun
ile ilgili olmıyanları. Birbirinden ay ırmak sorumu o ıtıya çıkmıştır.
Ancak, Eflâtun ile ilgili olan sorum, yalmz bundan ibaret de ğildir.
Bir de Eflâtun'un kendine ait olan dialoglar ın zaman bakımından sıralanması ve bu eserlerde Dü şünür'ün, gerek sanatçı, gerek filozof şahsiyetinin gelişme gidişinin ka‘ranması işi vardır. Eflâtun'un eserleri, uzun
araştmnalar sonucunda, dil, uslup ve muhteva bak ımından zaman içindeki değişme ve gelişmeleri göz önünde tutularak çe şitli guruplara ayrılmıştır. Filozof'un eserlerine guruplanma imkân ı veren zaman içindeki bu değişme ve gelişme de onun kendi hayat ı ndaki önemli olaylarla,
meselâ, Sokrates'in idam ı ile Syrakusa'ya yapt ığı yolculuklarla, nihayet
Dion'un öldürülmesi ile ilgilidir.
Eflâtun'un Dialoglan, göz önünde tutulan bütün bu esaslar aç ısından dört gurupa ayr ılır. I. gurup Sokratik Dialoglar ad ını taşır. Eflâtun'un gençlik devresine ait olan bu Dialoglarda Sokrat'c ı metot, yani konuşma metodu takip edilir. Konu şmanın ağ' inik noktası her vakit Sokrates'dedir. Sokrates, Dialoglarda ad ı geçen şahıslara sorular sorarak onları tartışmaya zorlar. Eflâtun'un Sokrates'in derin bir surette tesiri altında kaldığı bu ilk devre Dialogları şunlardır. Küçük Hippias, Protagoras, Laches, Thrasymachos, Devlet adl ı kitab ının birinci bölümü,
Charmides, Euthyphron, Apologie ve kriton. Son iki eseri, Sokrates'in
ölümünden sonra yazm ış olduğu kabul edilmektedir.
Eflâtun'un ikinci gurup Dialoglar ı, Geçiş Devri Dialogland ır. Bunların başında, Gorgias dialogu gelir. Adını meşhur sofistlerden birisi
olan Gorgias'dan alan bu Dialogda Sofistlerin takip ettikleri metot tenkit edilir ve öğ' retme usulleri reddedilir. Bu ikinci devre Dialoglar ı arasında, ilk tetkik gezisinden sonra kaleme alm ış olduğu Menexenos vardır. Nihayet, Kratylos ve Euthydemos'la Akademisini kurduktan sonra
yazmış olduğu ve meşhur ideler nazariyesini ilk defa ele ald ığı Menon
Dialogu da bu ilk geçi ş devresi dialoglar ı aras ında bulunur. Bu ikinci
gurup dialoglarının orijinallliğini, belli felsefe sorular ının bir takım sembollere bürünerek birer mitos şeklinde anlatılması meydana getirir.
Eflâtun'un üçüncü gurup dialoglan, filozofun yarat ıcı ve sanatçı
yönlerinin en parlak bir şekilde belirdi ği olgunluk devri eserleridir. Ruhun ölmezliği ile ideler nazariyesini konu olarak alan ve Sokrates'in
idamından önceki son anlarını tasvir eden Phaidon dialogu ile, «Eros»
yani aşktan söz eden Symposion dialogu, gene ruhun ölmezli ği ve aşk
meselelerini ele alan Phaidros dialogu ile, ideal devlet şeklini araştıran
Politeia, yani devlet dialogu bu üçüncü devreye ait olan eserlerdir.
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IV. Gurup dialoglar, ihtiyarlık clialoglan adını alır. Bunlardan
Theaitetos ve Parmenides'de empirik gerçekli ğin kendisi göz önünde tutularak bilgi meselesi ele al ınır. Eflatun, bu dialoglar ından ilkinde, empirism ve sensualism'le hesapla şır. Ikincisinde ise Elea Mektebi ve Heraklit karşısı ndaki tavnnı belirtir. İkinci Syrakusa yolculu ğundan sonra
kaleme almış olduğu sophistes ve Politikos ile Timaios ve Kritias dialogları ve nihayet kanunlar adl ı eseri de bu dördüncü devre dialoglannclan
sayılmaktadır.
ııı .

Eflâtun'un Pelsefesi:

Eflâtun'un gençlik devresine ait olan ilk gurup eserlerinde, daha
kendi felsefi dü şünce ve görüşlerine rastlanmaz. Bu ilk eserlerde, yaln ız,
Sokrat'cı metotla faziletin ne oldu ğunu araştıran Sokratcı Eflatunla karşılaşılır. Eflatun, ancak, bu ilk gurupun ard ından gelen Dialog guruplannda, kendi ça'gda şı olan ve kendinden önce gelen filozoflar kar şısındaki tavnm belirtmi ş, tenkitlerini ortıya koymuş ve nihayet kendi görü ş ve
kendi felsefesini aç ıklamıştır. Eflatun, felsefesinin bal ışca meselesini,
ideler nazariyesi ve ontologie'si ile ruhun ölmezli ği ve devlet hakk ındaki görüşleri meydana getirir.
Daha Protogors' ın bilgi hakkındaki sübjektif görü şü «insan her şeyin ölçüsüdür» diyen sübjektif anlay ışı ile bilgi üzerine tartışmalar ba şlamış ve bilginin kendisi bir problem olmu ştur. Bilgi Problemi, Sokratcı'lar arasında da, her vakit, tart ışmalann ağırlık noktasını meydana getirir. Aceba, her yan ılma= ve her türlü şüphenin dışında, bir bilgi,
gerçekten var m ıdır? Bilenin kendinin açık ve seçik bir şekilde kavradığı bir bilgi mevcut mudur? E ğer, böyle bir bilgi mevcut ise buna nasıl erişilebilir?
Daha önce de i şaret etti ğimiz gibi, Eflatun, bu meseleyi yani bilgi
sorusunu Theaitetos dialogunda ele al ır. Bununla birlikte, Filozof, bu
soruyu aslında, kendi nazariyesini ortaya koymakla cevapland ınr. Eflatun, Teaitetos'da ilkin, bilginin alg ıdan ibaret oldu ğunu ileri süren Sokrates'ci Aristippos'un sensualist görü şünü ele alır ve bu görüşe karşı
koyar. ,Eflâtun'a göre, bilgi yaln ız algıdan ibaret olsayd ı, o zaman, objektif bir bilgiye sahip olmak imkan ı ortadan kalkacakt ı . Çünkü, algılar,
herkese göre de ğiştiğinden, bilgi, algının kendisi sayıldıgı takdirde, Protogoras' ın ileri sürdüğü gibi relatif bir karakter ta şıyacak, herkes için aynı olan objektif bir bilgi ideali ortadan kalkacakt ı. Halbuki Eflâtun'a
göre, objektif bir bilgi mevcuttur. Gerçi, bilgi, yaln ız duyulann bize
sunduğu şekli ile göz önünde tutulursa, yaln ız Protogoras' ın değil, Heraklit'in de haklı olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü bu çe şit bilgilerde, bilgi yalnız şahsa göre de ğil, zaman içinde de de ğişir. Heraklit'ci
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dünya görüşünde, bu âlemdeki her şey, sürekli bir olu ş , sürekli bir akış
ve dolayısıyla sürekli bir de ğ-işme halindedir.
Ancak, Eflâtun'a göre, bilgi alg ıdan ibaret de ğildir. Tersine, gerçek
bilgi, tam algımn bittiği yerde başlar. Duyulanmız, sadece görünü şler
dünyasındaki şeyleri algılamıya yararlar. Ama, bu şeylerin varl ığı hakkındaki gerçek bilgiyi, ruhumuzun hüküm veren ve varl ıklan birbiri ile
karşılaştıran çalışması ile kavrıyabiliriz. Görünüşler dünyasındaki varlıklann, çe şitliliği yahut ayn ılığı, benzerli ği yahut ayrılığı , iyi yahut kötü, güzel yahut çirkin olduklar ı , sayıları, vs. hakkındaki bir bilgiye, yalnız, ruhumuzun hüküm verme gücü ile yar ı rız. Duyularımızın kendileri bize bu bakımdan hiç bir bilgi veremez.
«İnsan her şeyin ölçüsüdür.» Süzünü söyliyen Pretogoras, bu sözü
ile her dü şüncenin ayn ı derecede yetkili olabilece ğini ileri sürer ve dolayı sıyla da, her çe şit yanı lmayı ortadan kald ırmış olur. Ama, Protogoras, bu suretle, ayn ı zamanda, objektif bir hakikatm varl ığını da inkar
eder. Objektif bix hakikat mevcut olmay ınca, ilmin varlığı da tehlikeye
düşer. Ancak, Protagoras' ın bu sözü, yani her diişüncenin y'aln ız sübjektif bir geçerli ği olacağı kabul edilirse, o vakit, bu sözün Protagoras' ın
kendi iddias ı hakkında da geçerli ğ-i olması gerekir. Çünkü, Protagoras'a
göre, her düşünce aynı derecede yetkili ve hakl ı olduğundan, kendi görüsünün aksini ileri sürenlerin iddias ı da doğrudur. Böyle olunca, Protagoras' ın görüşü tutunamaz ve kendi kendini ortadan kald ırır.
Protagoras' ın düşüncesi gündelik hayatta da tutunamaz. Çünkü,
gündelik hayatta da, bir i şten anlayanlarla, anlam ıyanlar, bir işe yeni
başhyanlarla, bilirki şiler ve bunların verdikleri hükümler, birbirinden
ayrılır. Olayların gidişi, her vakit, i şin ehli olan kimselerin verdiği hükümlerin, i şten anlam ıyanların verdiği hükümlerden, daha do ğru ve yetkili olduğunu gösterir. Gelecekteki olaylar, bilir ki şilerin, her hangi bir
olgunun faydalı yahut da zararl ı olduğu hakkındaki hükümlerinin doğruluğunu gösterir. Bu suretle, Eflatun, Protagoras' ın sübjektivism'ine
karşı tavır alır. Protagoras' ın sübjektivism'inin hakl ı olduğu tek nokta,
varlıkların yalnız duyularla ilgili olan ve duyularla kavranan s ıfatlannın siibjektif bir geçerli ği olduğ-udur. Çünkü bunlar, her şahsa göre, az
ve ya çok de ğişirler. Hattâ bu çe şit bilgiler, bir tek ş ahısda, bu şahsm
ruh durumuna göre de de ğişebilirler. Şu halde, duyular yoluyla mutlak
bir hakikatın kavranmas ına imkan yok-tur. Böyle mutlak bir bilgiyi, yalnız sonsuz olan, de ğişmiyen varl ığın kendisi verebilir. Bu varl ık da vücuttan ve vücutun tesirlerinden uzakla şmış olan ve saf dü şünce olarak çalışan ruhun kendisidir. Düşünce ile algı , tamamı tamamına ayrı işlemlerin
sonucudurlar ve bunların tamamiyle ayn kanunlan vard ır. Düşünce ölüm52

süz olan ruhun en asil çal ışması, algı ise ölümlü olan vücut organlar ının
verimidir.
İmdi, Eflatun, gerçek bilginin nas ıl mümkün oldu ğu ve ruhun bu
gerçek bilgiye nas ıl ulaştığı sorusunu, ideler nazariyesini ort ıya koymakla cevapland ınr. İdeler nazariyesi, Eflatun felsefesinin a ğırlık noktasını
meydana getirir.

ıv. ideler Nazariyesi:
Eflatun. ideler nazariyesini ilki ıı Menon dialogunda ortıya atar. Bu
nazariye daha sonra bütün aç ıklık ve seçikliği ile olgunluk devri eserleıinde, yani Symposion, Phaidon, Devlet ve Phaidros da ele al ınır.
Eflâtun'a göre gerçek bir bilginin mümkün oldu ğu hakkında başlıca kanıt, aritmetiktir. Menon dialogunda, aritmetik hakk ında daha önceden hiç bir bilgiye sahip olm ıyan bir köleye metodik sorular soran Sokrates, ona do ğru cevaplar verdirir. Aritmetik bilgiler, dü şiinebilen her
şahıs için, açık ve seçik olan, lıer türlü şüphe ve karışıklıktan uzak olan
bilgilerdir. Bunlar, insanlara ve zamana göre deg'i şmeyip, her vakit, her
yerde ve herkes için do ğru olan bileilerdir. Zaman üstü olan bu sonsuz
bilgiler, kendi aralarında hiç de ğiş miyen sonsuz nispetler içinde bulunurlar. Bu çe şit bilgilerin lıer hangi bir sübjektif dü şünce ile ilgisi yoktur. Çünkü bunlar, alg ılar yoluyla elde edilmi ş değildirler. Algılar, belki bu çeşit düşüncenin meydana ç ıkmasında bir rol oymyabilirler. Ama,
hiç bir vakit gerçek sebep de ğildirler.
Şu anda tahtıya çizilmiş olan ve duyulannuzla alg ılad ığnnız üçkerı
yahut da daire bir az sonra silinip yok olabilir. Ama, üçken yahut da
daire kavramlann ın kendileri ne meydana gelmi şlerdir ve ne de yok olacaklardır. Aynı şekilde, sayılar da, böyle, ne meydana gelmi ş ve ne de
yok olacak objelenlir. Aritmeti ğin konusunu, zamana ve mekana ba ğlı
olmıyan bu sonsuz hakikatler meydana getirmektedir. Eflâtun'a göre
gerçek bilgi, kavraml ı bilgidir. Kavramlann bilgisidir. Kavramlı bilgi
ise Eflâtun'un kendi deyimi ile idelerin bilgisidir. Bu kavramlar yani
ideler, deneme dünyasından kazan ılmış bilgiler deg'ildirler. Mesela, aynılık kavramının duyular yoluyla elde edilmi ş olmasına imkân yoktur.
Çünkü deneme dünyas ında, birbirinin tamam ı tamamına aym olan iki
şeye rastlanmaz. Görünü şler dünyası içinde, belki iki şey, birbirinin aynı gibi Orünebilir. Ama bunlar, hiç bir vakit, ayn ılığın kendisi değildirler. Güzel, adil, iyi dedi ğ'imiz şeyler de böyledir. Güzel dedi ğimiz objeler, mutlak güzelli ğin kendisi değildirler. Bu mutlak güzelli ğe az çok
yaklaşabilen objelerdir.
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Şu halde, tek tek objeler, belli kavramlara kat ılabilmeleri ve belli
kavramlar altında toplanabilmeleri ile bir varl ık kazamrlar. Gerçekte,
Eflâtun'a göre, bilmek bir hüküm vermektir. Yani, her hangi bir objeyi
bir kavram gurupu içine sokmakt ır. Tek tek ()bleier duyular yoluyla algılanır. Ama, duyular yoluyla alg ılanan bu objeler, ruhun fonksionu
olan düşünce yoluyla belli kavramlar, kendi deyimi ile, ideler alt ında
toplanarak düzenlenirler. Dü şünceye destek olan bu kavramlar olmadan her hangi bir bilginin meydana gelmesi mümkün de ğildir. «Bu güzeldir» dediğimiz vakit, «bu» yu güzel kavram ı içine, «bu iyidin> dediğimiz vakit, onu, iyilik kavram ı içine sokarız. Böylece, bilmek, her vakit
genl kavramları, yani ideleri dü şünmek demektir.
İmdi, insana düşünebilme imkâm veren bu kavramlann özü ne dir?
Yeni zaman felsefesi Kant'dan beri, şuurun yaratac ı çalışmasını tanı r.
Şuurun yaratıcı çalışması , insan zihninde bulunan «a priori» kavramlann
varlık.' ile açıklanır. «âpriori» kavramlar, denemeden önce mevcut olan
bununla birlikte, yalnız denemeden sonra varl ıklar' fark edilebilen kavramlardır. Düşünce, yalnız bu kavramlarm yard ımı ile çalışır ve objeleri
bunların yardımı ile düzenler.
Eflâtun'a göre, insan bu kavramlan, bu dünyadaki hayat ından daha
önceki varlığinda tanımıştır. Ruh, bir vücut kal ıbı içinde bu dünyaya
inmeden önce bu bilgileri edinmi ş , bütün bu kavramlar ı yakından tammıştır. Fisagorculann da ruhun ölmezli ğine ve tenasuh nazariyesine, yani, ruhun vücuttan ayr ıldıktan sonra, yeni vücut kal ıpları içinde, yeni
baştan bu dünyaya geldi ğine inanmış olduklann ı biliyoruz.
Eflâtun, bu görüşü büyük bir olasılıkla, güney İtalya yolculu'g',unda
tanışmış olduğu Fiagorculardan ö ğrenmiş ve benimsemiştir. İmdi, eğer
ruh, bu bilgileri, gerçekten, daha önceki bir hayatta ya ş amış ve kazanmışsa, o vakit, bilginin yaln ız bir hatı rlarnadan ibaret olmas ı gerekir.
Gerçekten, Eflâtun'a göre, bilgi, ruhun daha önceki bir hayat ında temaşa edip, vücut kalıbına girdikten sonra unutmu ş olduğu bilgilerin, yeni
baştan, hatırlanmas ıdır. İnsan ruhunda uyukhyan bu eski bilgiler, vaktyla temaşa edilen idelre benzeyen objeler görüldü ğü vakit şuurda yeni
baştan uyanır ve hatırlanırlar. Şu halde, daha önceki hayabta kazan ılmış
olan bu bilgiler, ruhda ancak «latent» halinde mevcutturlar. Ruhun karşılaştırma, birle ştirme, vs. gibi, çal ışmaları ile yeni baştan şuurda uya
nırlar. Meselâ, güzelli ğin ne olduğunu önceden bilmeseydik, kar şimızdaki objenin güzel oldu ğunu söyleyemezdik. Ruhumuzda, uyuklama
halinde de olsa, bir güzellik ideali vard ır. Karşımızdaki obje, bizde uyuklama halinde bulunan bu güzellik kavram ını uyandınr. Onu, içimizdeki
güzellik ideali ile karşılaştınr ve güzel olduğu hakkında bir hükme va54

rınz. Aynı şekilde, iki objenin, eşit, benzer, ayrı vs. olduklarını söy-leyebilmek için de eşitliğin, benzerliğin, aynılığın kendilerini önceden bilmemiz gerekir. Keza, sayılar hakkında önceden bir bilgimiz olmadan,
objeleri sayabilmemiz mümkün de ğildir. Şu halde, her çe şit bilgi, aslında bizim ruhumuzda önceden mevcut olan 1;ir tak ım bilgilerin, bir takım idelerin varlığını şart koşar.
Bundan dolayı, bilgi, yalnız algıdan ibaret olamaz. Çünkü, bilginin
meydana gelmesi için algının verisine, bilim kendimizden bir şeyin katılıp onu manalandırmas ı gerekir. Algılar, insan ruhunda, ancak, ruhun
daha önce temasa etmiş olduğu asli şekillerin hatıralanm uyandınnıya
yararlar. Uyanan bu hatıralar, insan ruhunu, bu asil şekillere karşı. derin bir özleyişle doldururlar. Bu derin istek, insan ruhunu, eksiksiz olan
bu asli şekillerin kendine doğru, önüne geçilemiyecek bir kuvvetle sürükler. insan, iyili ğin kendine, âdaletin kendine ve güzelli ğin kendine
karşı duyduğu bu derin özleyi şin zoru ile bu ideal fomlan bu dünyada
da gerçekleştirmiye çalışır. işte, gerçek «Eros» un, plâtonik sevginin
kaynağım da ruhun bu asli şekillere karşı duyduğu sonsuz istek ve özleyiş meydana getirir. Eflâtun, ruhun, bu asil nümunelere kar şı duyduğu sonsuz sevgi ve iştiyakı, «Symposion» ve «Phaidros» dialoglannda,
sanateı ,şahsiyetinin bütün yarat ıcılık' ve gücü ile canland ınn
Eflâtun'a göre, insandaki bu en derin özleyi şin konusu olan asli şekillerin kavranmas ım sağlıyacak tek bilgi yolu dialektik, yani içgüdülerden ve maddi tesirlerden tamam ı tamamına çözülmüş olan saf düşüncedir. Eflâtun'a göre, bilgilerin en yücesi olan bu ilim, görünü şler dünyası
içinde, çeşitli ve da ğınık olarak algılanan şeyleri, belli kavramlar altında toplayıp düzenler. Sonra, bu kavramlar ı da mahiyetlerine göre s ınıflandınr ve birbirlerine olan nispetlerini belirler. Ellâtun'a göre dialektik,
bütün ilimlerin tacıdır. Çünkü, matematik de içinde olmak üzere bütün
öteki ilimler, bir bakıma tanıtianmıyan en son ipotezlerden kalkarlarken, dialektik, hiç bir ipoteze dayanm ıyan ilk temel bilginin kendinden
çıkar ve kavramlann, yani idelerin mahiyetini ara ştı nr. Böylece, Eflâun'a göre, bilmek, her alanda, tek tek objelerden kalkarak idelere varmak ve bu ideler aras ındaki değişmiyen sonsuz nispetleri kavramakt ır.

v. Varl ık Anlay ıv:
Eflâtun'a göre, ideler, öncesiz ve sonsuzdurlar. Ne meydana gelmi şlerdir ve ne de yok olacaklard ır. Buna karşılık, görüniişler dünyasında
meydana çıkan objeler, günün birinde 'yok olm ıya, bu dünyadan göçmeye mahkfundurlar. Çizmi ş olduğumuz her hangi bir üçkeni yahut
ı yazm ış olduğumuz bir iki rakkamını biraz sonra yok edebiliriz. Ama,
üçken idesinin kendini, yahut iki idesini yok etmiye imkân yoktur. Çün55

kü bunlar, özleri gereği, öncesiz ve sonsuzdurlar. Eflâtun, idelerin realitesine, idelerin gerçekten var oldu ğuna inanır. Birbirleri ile de ğişmiyen
belli nisbetler içinde bulunan ideler, düzenli bir ideler, yahut da ideal
varlıklar âlemi meydana getirirler. Böylece, birbirinden tamamiyle ayn
olan iki âlem vardır: İdeler Alemi, Görünüşler Alemi.
Gerçekten var olan, varl ığın kendisi olan, yahut da, yeni zaman felsefesinde denildiği gibi, «şeyin kendisi olan» varl ıklar, ideler âleminde
yer alan ideler, yani, güzelli ğin kendisi, iyiliğin kendisi, klaletin kendisi vs. olan bu ideal mahiyetlerdir. İdeler âlemi, uyumlu ve düzenli bir
kosmosdur. Bu kosmos'un tepe noktas ında, iyilik idesi, daha doğrusu,
mükemmellik idesi yer al ır. İyi olan, eksiksiz olan şeyin, muhakkak surette var olmas ı gerekir. Böyle olunca, iyilikle varlık aynı şeydir. öte
yandan, Eflâtun'da, logik açıdan genel olanla, ontologik bak ımdan, real olan tamam ı tamamına bir ve ayn ıdır. Idenin kendisi, var olan, mutlak geçerliğe sahip olan şeydir. Ama, o, aym zamanda, bu bir ve ayn ı
idenin alanı içine giren bütün bir görünü şler çeşitliliğini kuşatır. Gerçekliğin kendisi olan ide, logik olan geneli de kendi içinde ta şır.
Eflâtun, böylece, başlı başına var olan ve maddi olm ıyan manevi
varlıklar alemini ortaya atmak ve yaln ı z idelerin mutlak geçerli ği olduğunu kabul etmekle, gerçek idealism'in kurucusu olmu ştur.
v.

İki *Mem Anlayışı:

Eflâtun, iki âlemi, yani ideler âlemi ile görünü şler âlemini birbirinden kesin olarak ayırmıştır. önceden de i şaret etti ğimiz gibi, ideler
mi, öncesiz ve sonsuz' olan, de ğişmiyen, ideal varlıklann âlemidir. Buna karşılık, görünüşler âlemi, sürekli bir de ğişiklik içinde bulunan ve
gelip geçici olan sonlu varl ıklann âlemidir. Politeia'daki «Ma ğara
Srmbolü» bu iki ayn âlem anlay ışını klâsik bir şekilde açıklar. Görünüşler âleminde yaşayan insanlar, bir ma ğarada bulunan ve arkalan ma ğaranın kapısına dönük olan varl ıklara benzerler. Bu varl ıklar, güneşli bir
havada, mağaranın duvannda, kapısı önünden gelip geçmekte olan ve
ellerinde bir şeyler taşıyan kimselerin gölgelerini görürler. Eflâtun'a göre, bu dünya yüzündeki insanlar da, 't ıpkı bu ma'ğ' arada ya şayan varlıklar gibi, gerçek gerçekliklerin kendilerini de ğil, yalnız, bu dünyaya akseden gölgelerini görebilirler. Bununla birlikte, içinde bulundu ğumuz bu
gölgeler âlemi, ideler âleminin sürekli surette tesiri alt ındadır. Görünü şler âlemindeki madde, bu idelere göre şekillenir. İdeler, duyular âlemi
ile ilgili olan bütün varl ıklann; öncesiz ve sonsuz örnekleridirler. Eflâtun'a göre, kendinden önceki tabiat felsefesinin yamld ığı nokta, olayları mekanik bir şekilde ve sebep bağhlıklan ile açıklamaya girişmesidir.
Yalnız Anaxagoras, 'alemi, sistemli bir plâna göre düzenliyen bir pren56

sipten, düş ünen bir dünya ruhundan söz etti ği için, en doğru görüşü ortaya koymuştur. Bununla birlikte, Eflâtun'a göre, Anaxagoras da dü ş ünce gidişinde sbnuna kadar do ğru yolda kalamam ış, başlangıçta göz önünde tuttu ğu bu doğru prensibi, sonradan unutmu ş ve gündelik olgulann
açıklanmasında mekanik ve psiş ik sebeplere baş vurmu ştur.
Efl'âtun, Timaos, dialogıında, âleme, idelere göre düzen veren, daha
doğrusu, bir hiç olan maddeyi idelere göre şekillendiren Demiurg ad ım
verdiği bir Tanndan söz eder. Şu halde, görünü şler dünyasındaki varlıklarm, idelere az çok benziyen s ıfatlar ta şımalan, bunların, idelerin modeline göre, işlenip meydana getirilmelerinden, idelerin, burada, bir çeşit «gai jilet» olarak tesir etmi ş olmalanndan ileri gelmektedir. Bu bakımdan, yalmz fizik dünyadaki olg-ular de ğil, topluluk hayatındaki manevi olgular da, idelere göre, meydana gelmi şlerdir. Tıpkı fizik dünyada olduğu gibi, manevi dünyada da idelerin tesirlerini aramak gerekir.
Böyle olunca, idelerin, tabiat alamnda, tabiat olgular ın' düzenliyen birer tabiat kanunu, manevi alanda ise birer norm olarak göz önünde tutulmaları l'azım gelir.
Efl'âtun'un ideler nazariyesi daha kendi sa ğlığında tenkit edilmi ş,
bu nazariyeye, hattâ akademi çevresi içinden sald ıranlar olmu ştur. Idelerin, Eflâtun'un ileri sürdü ğü gibi gerçek rnahiyetler olmay ıp, insan
zihninin verisi olan ve gerçek olm ıyan kavramlar oldu ğu ileri sürülmüştür. idelerin realitesine tamam ı tamamına inanmış bulunan ve bu
tenkitlerin hiç bir şekilde haklı olmadığım kabul eden Eflâtun ise, bütün bunlara, yalnız Parmenides dialogunda kısaca dokunmakla yetinmiştir. Aristo'nun anlat ımına göre, Eflâtun, ömrünün son yıllannda, Flsagor'culu ğun tesiri ile, idelerle adetleri, daha do ğrusu idelerle ideal adetleri aym saymağa ve bütün bunları asli bir «Bir» den çıkarmağa
'W
Eflâtun'un ideler nazariyesi, Antik Ça ğda, pek çok tart ışmalara yol
açmıştır. Antik Çağın son devrelerinde yeni Eflâtun'culuk, ideleri, Tann= düşünceleri olarak göz önünde tutmu ştur. idelerin gerçekten bir
realiteye sahip olup olmadıkları sorusu, bütün Orta Ça ğ boyunca da tartışma konusu olmuştur. Yeni zamanlarda, Marburg Mektebi, idelerin logik önemi üzerinde durmu ş, bunları, düş ünce kuralları olarak kavramak
istemiştir. Bu son görüş açısından, ideler, «şeyin kendisi» olmaktan ç ıkı
yor, dolayısıyla teleologik ve ontologik önemlerini kayıbederek yalnız
metodologik bakımdan bir önem taşıyorlardı.
tnı.

Psikologı :

Eflâtun'un ruh üzerine ileri sürdü ğü düşünceler de ideler nazariyesi kadar önemlidir. Gerçi, Efl'âtun, ruh hakk ındaki görüşlerinde, orphik
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inançların ve Fisagorcu mistisizmin tesiri alt ında kalmıştır. Bununla birlikte, o, bütün bu mistik ve dini anlayışları , kendi ideler nazariyesi ile
orijinal bir şekilde birleştirmiştir. Eflâtun, ruh hakkındaki anlayışlarını,
phaidon, phaidros ve Devlet dialoglannda aç ıklamıştır.
Eski Yunan mistisizmi, ruhun Tannca bir kaynaktan ç ıktığına ve
ölümsüz olduğuna inanır. Ancak, ruh, i şlenilen bir suç sonucunda yahut
da Evren'e hâkim olan bir kanun yüzünden, gelip geçici bir vücut kah131 içinde, bu dünyaya inmi ştir. İnsan, sonlu olan bu vücut kal ıbından,
ölüm yoluyla kurtulur. Bununla birlikte, bu dünya yüzündeki davran ışına, bu dünya yüzünde ya şadığı hayatın değerine göre, yeni ba ştan, insan yahut da hayvan olarak, baska bir vücut kal ıbı içinde, bir daha dünyaya gelir. Ruhun hedefi, içine s ıkışıp kaldığı bu vücut kal ıbından kurtulmaktır. Çünkü, vücut, ruh için bir zindandan ba şka bir şey değildir.
Başlangıçta ruh, vücuda ba ğlı olmadan, ba şlı basına bir hayat ya şamıştır. Ruh, sürekli olarak bu ilk hayat ını özler. Ona kavu şması ancak, bu
dünya yüzünde faziletli Ve ölçülü bir hayat sürmesi ile mümkündür.
İnsanın, vücudun acılarına dayan ıp, kendini bu acıların üstünde duyabilmesi, onun, günün birinde, ruhunu bu vücut bask ısından kurtarabileceğini gösterir.
Orphik görüşlerle ilgili olan bu eski dü şünceleri, Eflatun, kendi ideler nazariyesi ile birle ştirir. Ruh, ba şlangıotaki hayatını, yani, vücuda
bağlı olmadan ya şadığı hayatı, ideler dünyas ında ya şamıştır ve sürekli
olarak, yeni ba ştan, bu aleme dönmeyi ister. Ruh, iki ayrı âlem arası nda, yani öncesiz ve sonsuz olan ideler âlemi ile, sonlu ve gelip geçici
olan eşya âlemi aras ında bulunur, Ruh, tanr ıca bir kaynaktan ç ıkmıştır.
Bu bakımdan, idelerle bir yak ınlığı vardır. Bununla birlikte, ruhun kendisi bir ide değildir. Ama, dünya yüzündeki varl ıklar arasında idelere
en çok benziyenidir. Gerçi, ideler, duyular üstü bir âleme aittirler. Buna karşılık, ruh, kı sa bir zaman için de olsa, bir vücut içinde duyular
alemine iner. Ruh, bu a şağılık vücut kalıbı içinde, çok kere, kendi tanr ıca kaynağını unutarak, kendini vücudun kand ınşlarma kaptın'. ve bin
türlü yamlmıya düşüp bin türlü suç i şler. Bununla birlikte, insan ruhuhunda saklı olan ve sonsuz gerçeklik alemi ile ilgili bulunan eski hat ıralar, onda, ruhun as ıl vatam olalı bu sonsuzluk âlemine kar şı derin bir
özleyiş uyandırı rlar. Bu gerçek «Eros» ruha, gerçek ödevini hat ırlatı r.
Ruhun ödevi, kendini vücut ba ğlanndan, içgüdülerin sürükleyici tesirinden kurtarmak ve bu suretle temizlenerek saf ruh olm ıya hazı rlanmaktır.
Ruhun bu ödevini gerçekle ştirmeye yarayacak tek bilgi yok' ise dialektiktir.
Eflâtun'a göre, güzeli, iyiyi, âdili, vs. bilmek, güzel, iyi adil vs. olmakla aynıdır. Bu suretle, ideler alemine de daha çok yak ınlasılmıs olur.
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Çünkü, iyilik yapabilen kimse, iyiliğin kendisini tanıyan kavnyabilen
kimsedir. Böylece, sonsuz gerçekli ğin bilgisi, hem en yüksek ilimdir,
hem de en derin dindir. Kendisini, sonsuzlu ğ'un araştırılmasına veren
bilge kişi, bu suretle, aym zamanda, ruh selâmetine de eri şir.
Ruhun ölümsüzlüğü sorusu, Eflâtun felsefesinde önemli bir yer al ır.
Eflâtun, Phaidon'da ve öteki dialoglannda ruhun ölümsüzlü ğünü çeşitli
kamtlarla tamtlam ıya çalışır. Bu karntlann ba şında, «hatırlama» gelir.
Ruhun evvelce ya şamış olduğu ideleri hatı rlaması, onun, bu dünyaya gelmeden daha önce de var oldu ğunun, «pr&xistence» bir kan ıtıdır. öte yandan, Eflâtun'a göre, ruhun ideleri bilmesi eylemi de, onun; idelere benzer, idelere yak ın bir özü olduğunu gösterir. Çünkü, yaln ız birbirlerine
benziyen ve birbirlerinin aym olan varl ıklar, birbirlerini tanıyabilirler.
Bundan dolayı, sonsuzluğu bilen ruhun kendisinin de sonsuz olmas ı gerekir. Sonra, Eflâtun'a göre, ruh, hayat idesi ile ilgisi olan, hayat kavramı çevresi içinde yer alan bir şeydir. Çünkü, ruhlu olan her varl ık, hayattadır, yani, canlıdır. Böyle olunca, ruhun, ölüm idesi ile ilgili olmaması gerekir. Çünkü, bir şey, birbirinin zıddı olan iki kavram çevresinin
ikisine birden giremez.
Görüldüğü gibi, Eflâtun'un, ruhun ölmezli ği üzerine ileri sürdü ğü
kanıtlar, ideler nazariyesi ile s ıkı sıkıya ilgilidir. Ruhun ölümsüzlü ğü,
gerçek bilginin varlığına imkân verir ve gerçek bilginin varl ığı da ruhun
ölümsüz olduğunun kanıtıdır.
F,flâtun, ruh üzerine ileri sürdü ğü bu mistik spekülationlarm yam
başında, empirik psikologi ile ilgili olan baz ı esash psikologik olguları
da bulmuştur. Filozof, birbirinden tamam ı tamamına ayn olan bu iki
düşünce tarz ım yani, spekülatif ve mistik düşüncelerle, empirik psikogi ile ilgili olan görüşleri, uyumlu bir şekilde birleştirmeyi de bilmiştir.
Eflâtun, ruhla ilgili olan i,iç çe şit kuvvetin varlığına işaret eder. Ruh,
birlikli ve tek, bir bütün olmayıp, üç bölümden meydana gelmi ştir. Ruhun, bir düşünen yönü vard ır ki, bu akıldır. Sonra ruhun, iradeyi meydana getiren ve nihayet ilcalardan ibaret olan iki yönü daha vard ır. Ruhun ilcalardan meydana gelen bölümü, bir takım şiddetli isteklerle be,
lirir. içgüdülerin kandırılması m isteyerek ruhu işkenceye düşürür. Ancak, ruhun bu aşağı kuvvetleri karşısında, düşünceye dayanan üstün bölümü, yani akıl, kendisini gösterir. Akı l, çok kere, iradenin de yard ımı
ile içgüdülere hâkim olur. Her hangi bir şeye karşı, kuvvetli bir istek
duyan kimsenin, bu iste ği yenebilmesi, aklın gücünü gösterir. Ak ıl, her
vakit, içg-üdülerin zorlayışma karşı koymalı, sürükleyişine gem vurmalıdır. İ radeye gelince, bu hem, içgüdülerden, hem de ak ıldan ayrı olan
bir kuvvettir. Ruhun, insan ı her vakit ardlan s ıra bir takım aşırı istekler
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peşinde sürükleyen aşağılık kuvvetleri, vücudun, a şağı kısmında toplanmışlardır. Bunlardan daha üstün bir kuvvet olan irade, insamn göksünde, yüreğinde yer alır. Nihayet, iradeye de hâkim olan en üstün kuvvet,
yani akıl da insan başında bulunur.
Eflâtun psikologi'sinde etik görüş ağır basar. Çünkü ona göre, ruhun gerçekten de ğerli olan bölümü, hem iradeye, hem de içgüdülere
hâkim olan akıldır. içgüdüler kötüdür. /rade ise, ancak içgüdülere kar51 olduğu ve aklın buyruğuna uyduğ'u vakit iyidir.

vııı. Ahlâk Görüşü :
Eflâtun'un ahlâk anlay ışı, ilk devrede, tamam ı tamamına, Sokrates'in tesiri altındadır. Eflâtun da t ıpkı Sokrates gibi, iyili ği bilen kimsenin '
iyi olduğuna ve iyi eylemlerde bulunduğuna inanın Bundan dolay ı, hiç
kimse isteyerek kötülük etmez. Kötülük, yahut haks ızl ık, ancak bilgisizliğin sonucudur. Sokrates gibi, Eflâtun'un da bu devrede üzerinde durduğu başlıca nokta, ruhun jselâmeti sorumudur.
Olgunluk devresine eri şen Eflâtun'un ahlâk görü şü ise ideler nazariyesi ile sıkı sıkıya ilgilidir. Bu devrede Eflâtun'a göre, gerçek fazilet,
gerçek bilgiye dayanır. Gerçek bilgi ise, idelerin bilgisidir. insan ruhunun büsbütün ideler dünyas ına yönelmesi ve insamn kendi hayat ım da
ideler dünyas ına göre şekillendirmesi esast ır.
Eflâtun'un ahlâk görüşünde a ğırlık noktasını fazilet kavram ı meydana getirir. Gençlik dialoglannda, faziletin yahut da, ayr ı ayn, tek tek faziletlerin özünün neden ibaret oldu ğu sorusu ortaya atılır. En sonunda,
faziletin bir bilgi oldu ğu düşüncesi ileri sürülür. Fazilet, istenilebilecek
şeylerle, istenilmemesi ve kaçımlması gereken şeyler hakkında bir bilgidir. Böylece, bir çok faziletler de ğil, bir tek fazilet vard ır. Bu da doğruyu ve iyiyi bilmek ve buna göre hareket etmektir. Sanki, bir çok faziletler varmış gibi görünmesi, faziletin, yani doğru ve iyi olan şey hakkındaki bilginin, ayn ayn alanlara ve bu alanlarla ilgili olan ayr ı ayn eylemlere göre, ayrı ayrı adlar alm ış olmasından ileri gelir. Bundan dolayı, bu faziletlerden birine sahip olan ki şinin, ötekilerine de sahip olmas ı
gerekir. Eflâtun, olgunluk dialoglarmda, ilkin, Menon ve daha sonra da
bütün açıklık ve seçikliği ile «Phaidon» da, gerçek faziletle, alelâde fazileti birbirinden ayınr. Filozofun sahip olduğu gerçek fazilet, iyinin
kendinin, güzelin kendinin, âdilin kendinin bilinmesinden, yani idelerin bilinmesinden ibarettir. İdelerin bilgisine ulaşmış olan bilge kişi,
faziletin kendisine de ula şmış demektir. Alelâde fazilete gelince, bu da
gündelik hayattaki «do ğru düşüncedir.» gündelik hayatta yerinde say ılabilecek bir eylem, alelâde fazileti meydana getirir. Bundan dolay ı, fi6.0

lozofun, âdalet, fazilet ve itidal anlay ışı ile alende kimsenin bu kavramlardan anlad ığı anlam, birbirinden tamamiyle ayrılır.
Eflâtun, devlet dialogunda en yüksek faziletin âdalet oldu ğundan
söz eder. Adalet denilen fazileti kendisinde gerçekle ştiren 'insan, bütün
öteki faziletlere de sahip olan en mükemmel insand ır. Böyle bir insan,
insanlık idesine en yaklaşmış olandır. Eflâtun'un, ruhu, üç ayr ı bölüme
ayırdığını biliyoruz. İmdi, gerçek âdalet, bu bölümlerden her birinin
kendine düşen ödevi yerine getirmesi ve kendi s ınırlannı hiç bir vakit
aşmaması ile gerçekleştirilebilir. Bu da ancak, akl ın, öteki iki bölüme hâkim olması ve ruhun bu iki aşağı bölümünün de, tamam ı tamamına, akla boyun eğmeleri ile mümkündür.
Ancak, Eflâtun'un ihtiyarl ık devri eserlerinde, ahlâk anlay ışı bakımından, bazı önemli değişiklikler görülür. Eflâtun, ihtiyarl ık devrinde,
kesin intellektualisminden biraz aynlarak gerçekli ğ'e daha çok yakla şır.
Bu devrede o, ruhun ayn ayr ı kuvvetleri aras ında, sürekli bir didi şme ve
çekişme olduğundan söz eder. Bu kuvvetler, gerek birbirleri ile, gerek
içgüdüler ve«affekt» lerle sürekli bir mücadele içindedirler. Eflâtun, bu
son devresinde, kötülük hakk ındaki görüşünü de değiş tirir. Kötülük, yalnız bir bilgi noksanl ığından ibaret de ğildir. Gerçi, Eflâtun, Sokrates'in,
kimsenin bile bile kötülük etmedi ği düsturuna her vakit inamr. Bununla
birlikte, kötülük yalmz, bilgisizli ğin değil, belli hastalıkları n, vücuttaki
bazı 2ararlı ifrazlann da sonucu olabilir. Sonra, yanl ış eğitim ve kötü siyası tesirler de bir insan ın kötüleşmesinde rol oymyabilirler.
tx. Devlet Görü şü :
Eflâtun'a göre fert, içinde ya şadığı devletin karakterini aksettirir.
Bundan dolayı, insanı kavramak için, onu, içinde ya şadığı topluluğu göz
önünde tutarak incelemek gerekir. Mükemmel ve âdil devletler, mükemmel ve âdil insanlar yeti ştirir. Buna karşılık, âdil olmıyan kötü devletler
de, karaktersiz ve kötü insanlar yeti ştirir. Devlet insanlar ın bir araya gelerek kendi iradeleri ile kurduklar ı bir kurum de ğil, bir organism'dir,
bir bütündür. Devlet, büyük çapta bir insan, insan ise, küçük çapta bir
devlettir. Meselâ, şan ve şerefi her şeyden üstün sayan bir devlet içinde yaşayan fertlerin ruhunda, şan ve şeref kaygusu, bütün öteki faziletleri, bütün öteki k ıymetleri ikinci plâna düşürür ve gölgeler. Müstebit
devletler içinde yeti şen fertler ise müstebit ve köle ruhlu olurlar. Bunlar, iktidarı ele aldıklan zaman amans ız bir tiran, iktidardan dü ştükleri
zaman ise köle ruhlu ki şilerdir. Zenginliğin plânda sayıldığı bir devlet içinde yaşayan fertlerin ruhunda da yalmz zenginlik h ırsı yer alır ve
bütün öteki değerleri ikinci plâna indirir.
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Nihayet usta hatiplerin ve demagoglarm elinde oyuncak olan bir
demokratik devlet de, h ırs ve heyecanlanna göre hareket eden fertler
yetiştirir. Çünkü, demagogların elinde oyuncak olan ve bunların kaprislerine göre durmadan dü şünce değiştiren böyle bir devlet, fertler için
hiç bir vakit, istikrarl ı ve sürekli bir örnek olamaz.
imdi, bütün bu yanlış devlet şekilleri ve yanl ış siyasi tesirler karşısında, doğru olan devlet şekli hangisidir? öyle bir devlet şekli ki, devlet
içindeki varlığımn anlamım ve bu devlet içinde gerçekle ştirmek zorunda olduğu ödevin önemini kavramış fertler yeti ştirsin. Eflâtun'a göre,
doğru devlet şekli, yurttaşlar aras ında bir iş bölümüne dayanır. Bunda
esas, her yurttaşın, kendi tabii' kabiliyet ve yetkisnie en uygun olan mesleği seçmesi ve üzerine düşen ödevi, en verimli bir şekilde yerine getirmesidir. Böyle ideal bir devletin yurtta şları, üç sınıfa aynlırlar. Işçiler,
bekci yahut savaşcılar, nihayet bunlann içinden yetişen idareciler. i şçiler sınıfı, ziraatçilerden, amelelerden, sat ıcılardan ve zanaatkârlardan
meydana gelir. Eflâtun, bu s ımfla fazla ilgilenmez. Bunların üzerine düşen ödev, yalnız çalışmak ve itaat etmektir. Buna kar şılık, topluluğu,
hem dışarClan gelecek tehlikelere kar şı savunan ve d ış düşmanlara karşı
koruyan, hem de iç düzen ve güveni sa ğlıyan bekçiler s ımfının, devlet
içinde önemli bir yerleri vard ır. Bundan dolayı Eflâtun, bu sınıfın yetiştirilmesi ile bu sınıfı meydana getirecek fertlerin e ğitim ve öğretimi ile
çok yakından ilgilenir. Devlet adlı kitabında, bu savaşglar sımfımn yetiştirilmesi için geni ş bir eğitim ve öğretim sistemi ortıya koyar,
Ahlâki, dini ve sosial bir karakter ta şıyan bu öğretim sisteminin hedefi, memleketin bekçilerini meydana getirecek olan ki şilerin, bir takım
faziletlere, âdalet denilen fazilete sahip olmalanm sa ğlamak ve
onlara devletin yapısım yakından tamtmaktm İç düzeni korumak ve dıştan gelecek tehlikelere kar şı koymak gibi, iki yönlü bir ödevle yükümlü
olan bu sınıf fertlerinin, dıştan vücut e ğitimi ve içten ruh eğitimi gibi,
iki yönlü bir e'ğitim sisteminden geçmeleri gerekir. iradeyi kuvvetlendiren ve cesareti art ıran vücut eğitiminin yam başında, bilgi gücünü uyandıran ve ruhu yetiştiren musikinin de ayn ı derecede önemi vard ır. Eflâtun, musiki denildi ği vakit, hem bu günkü dar anlamdaki musiklyi, hem
de eski yunan edebiyatını, «mitologie» ve efsanelerini anlar. Bununla
birlikte, bunlar, başlı başına bir hedef olmaktan ç ıkarılmalı ve yalmz
eğitim için önemli olan yönünden göz önünde tutulmal ıdırlar. Gerçekten, Eflâtun, eski şiir ve mitologie'nin sert bir tenkit süzgecinden geçirilmesini ve ahlâki duygular ı zedeleyecek bölümlerin bir yana bırakılarak,
yalnız bu duygulan kuvvetlendirecek parçalar ın eğitim sistemi içine
almmasım ister. Meselâ Tann'lar hakk ında Tannlığa yakışmıyacak efsaneler anlatan, Tannlan, maddi zevklerinin esiri olarak gösteren me62

tinler reddedilmelidir. Eflatun'un kendisi de bir sanatc ıdır. Bununla birlikte, eğitim sistemi içinde yer alacak sanat ın sınırlandıniması düşüncesini savunur. Memleketin gelecekteki sava şçı ve bekçilerinin, Tanrı hakkında doğru bir bilgiye sahip olmaları gerekir. Bundan dolay ı öğrencilerin, Tanrı hakkında, yalmz Tannl ığa yakışacak şeyler anlatan ş airleri
tanımaları ve bunlann eserlerini okumalar ı lazım gelir. Bunlar, Tanrı'mn iyi ve adil olduğuna inanmalı, bu en üstün varl ığın kendini, adaletin, iyiliğin, doğruInğun ve mükemmelliğin kaynağı olarak göz önünde
tutmandırlar. Bu suretle, memleketin gelecekteki sava şçı ve bekçilerinde, yurdun savunulmas ına ve iç güvenin korunmas ına yarayacak gerekli
faziletlerin uyandırılmasına çalışılmalıdır. Bu maksatla, okuyacaklan
metinler, dikkatle gözden geçirilmeli ve hedefe uygun olm ıyanlar, yasak edilmelidir. Eflatun, ayn ı şekilde, dar anlamdaki musikinin de s ınırlandınlmasım ister. Ruhda gev şeklik yaratacak ve huzursuz duygular
uyandıracak musiki parçalar ı da, aynı şekilde, yasak edilmelidir. E ğitim
sistemi içinde yer alacak musiki yaln ız, nefse hâkimiyet ve cesaret duyguları uyandınnıya yarayacak parçalar olmal ıdır.
Böylece, Eflatun, «Devlet» adl ı kitabında, sanat ı , yalmz eğitim ve
öğretim açısından bir vası ta olarak göz önünde bulundurmak ister. Iradenin kuvvetlendirilmesine yarayacak e ğ'itim vas ıtaları arasında, av, vücut eğitimi temrinleri ve yar ışmalar da büyük bir yer al ır. Eflâtun'un,
savaşçılar sınıfının yetişme ve geli şmesinde göz öniinde tuttuğu tek esas,
bu sınıfın, devlet yahut da «Polis» denilen bütünün dirlik ve düzenini
sağlıyacak bir duruma gelmesidir. Sava ş esaslanna göre yeti ştirilecek
olan bu sınıfın, ellerinde topladıkları kuv‘eti, kötü bir şekilde kullanmamala= da sağlamak laz ımdır. Bu maksatla, bunlar ın, hak ve adalet
kavramları gibi yüksek faziletlere sahip olmalar ı, ruhlanmn,
kabalığa ve canavarl ığa sapmıyacak kadar incelmi ş olması gerekir.
Eflatun, kad ınların da, tıpkı erkekler gibi, ayn ı vücut ve ruh e ğitimi
sisteminden geçmek suretiyle, bekçilik s ınıfı için, elveri şli olabileoeklerini ve bekçilik ödevini yerine getirebileceklerini kabul eder. Su halde, bu
maksatla seçilecek kız çocukların da, tıpkı erkek çocuklar gibi, yeti ştirilmesi gerekir. Kadınlar da, tıpkı erkekler gibi, yan şmalara katılabilmeli, ata binmeli, k ılıç kullanmalı ve gerektiği vakit, erkeklerle birlikte,
savaşlara da katılmalıdırlar. Eflatun, kad ınla erkek aras ında, her hangi
önemli bir ayrılık olmadığını kabul eder. Bundan dolay ı , kadınlar da,
tıpkı erkekler gibi, devlet görevinde, her türlü ödevi yerine getirebilir ve
hattâ savaş ödevlerinde faydal ı olabilirler. Bekçiler s ınıfım meydana getirecek yurtta şların, bu ödevi hakkıyla yerine getirebilmeleri için yalmz
iyi bir eğitim sisteminden geçmeleri yetmez. Bu ödev için yeti şecek kimselerin, başlangıçta, dikkatle seçilmi ş olmaları da gerekir. Bu suretle,
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Eflâtun'un devlet adl ı kitabında ortıya attığı önemli bir görüşe ve evlenme üzerine ileri sürdü ğü düşüncelere gelmiş oluyoruz. Ziraatç ılar, zanatkârlar, köylüler, kendi aralar ında istedikleri gibi evlenip çoluk çocuk
yeti ştirebilirler. Buna kar şılık savaşçılar, ancak, devletin kendileri için
seçtiği ve kendilerine denk gördü ğü kadınlarla evlenip çocuk meydana
getirebilirler. Sava şçıların evleneceği kadınların, her bakımdan, kendilerine uygun ve kendi denkleri olmas ı gerekir. Eflâtun'a göre, vücutca
kuvvetli ve sa ğlam, ruhca de ğerli ve kabiliyetli çocuklar, ancak bu suretle yeti ştirilebilir. Eflâtun, bu çocuklar ın, ailelerine bırakılmayıp, devlet elile yeti ştirilmelerini ister. Devlet'in ç ıkarı, savaşcılar sınıfı için, ne
şahsi mal ve mülkün, ne de aile hayat ının tanınmamas ını gerektirir. Bunlar, hem aile ve çoluk çocuk kaygularmdan, hem de şahsi çıkar düşüncelerinden uzak, tasas ız bir ordu hayat ı yaşayacaklar ve kendilerini tamamiyle devlet ödevine vereceklerdir. Sava şçılar sınıfı için aslında, kadında ve çocukda ortakla şalık esastı . Yukarda söz konusu olan «evlenmeler», gerek manevi kabiliyetleri, gerek vücut yap ıları bakımından, en
seçkin kad ınlarla, en seçkin erkeklerin, devlet elile bir araya getirilmeleri ve birlikte ya şamaları= sa ğlanmasıdır. Bu «kutsal evlenme» lerden
meydana gelecek çocuklar, do ğumdan sonra hemen annelerinden al ınarak, devlet oca ğına verilecektir. Bu çocuklar, kad ın ve erkek devlet memurlarının, öğretmenlerin bak ım ve kayırmaları altında yetiştirileceklerdir. Devlet oca ğında yetiştirilen çocukların ana ve babaları tarafından
tanmmalanna hiç bir şekilde imkân verilmiyecektir. Ya şama kabiliyetinde olmıyan ve sakat do ğan çocuklar, ortadan kald ınlacaktır. Aynı bir
ocakta ve bir arada büyüyen bütün bu çocuklar, birbirlerini karde ş olarak tan ıyacak ve seveceklerdir. Ayn ı neslin çocukları, birbirlerini kardeş
olarak tan ı yacaklar, bir evvelki nesle ise ana baba gözüyle bakacaklardı r.
Eflâtun, bütün bu dü ş ünceleri ile «Polis» yahut «devlet» içinde yaşayan_ fertlerin, kendilerini, bir tek canl ı bütünün, bir organism'in, organları olarak duymalarını istemiş tir. Devlet denilen bütüne gelecek bir
zarar, onun, bütün organlarını aynı şekilde incitir.
Bekçiler sınıfı için ileri sürdü ğü «Komünizm» i yani, bu sınıf için,
ne âile hayatı, ne de şahsi mal ve mülk kabul etmemesini, devletin iç
birliğini koı-uma yolunda dü şünmüş olduğ,'-u bir çare olarak anlamak lâ=İdil-. Memleketin as ıl idarecileri de bu sava şçılar sınıfı içinden yetişir. Devleti idare edecek şahısların, devlet içinde, s ınırsız bağsız, mutlak
bir otoriteye sahip olmaları gerekir. Ama, onlar, bu gücü, yalmz devletin ve bütünün birliği için kullanmak zorundad ırlar. Idarecilerin ödevi,
bütünün, her bak ımdan, iyiliğini ve mutluluğunu sağlamaktır. Bütünün
acıklı ve kötü durumundan sorumlu olacak yaln ız bunlardır. Bundan do64

layı , idarecilerin seçilme ve yeti ştirilmeleri işi, yeni baştan, ,büyük bir
dikkat ve titizliğ i gerektiren önemli bir devlet öclevidir. İdareciler s ınıfina ait olacak kimselerin, sava ş glar sınıfının eğitim ve öğretim sistemi
içinden geçtikten ve bir bekçinin sahip olmak zorunda oldu ğu bütün sıfatları , en yüksek ölçüde, kendi şahıslarında gerçekle ştirdikten başka,
tam bir filozof da olmalar ı, bir filozofun s ıfatlanna da gerçekten sahip
olmaları gerekir. Bundan dolayı, idareciler s ınıfını, hem vücut yapıları
bakımı ndan kuvvetli ve son derece cesur olan, hem de, bir filozofun sahip olacağı gerçek bilgi gücü ile yüklü bulunan seçkin kimseler meydana getirecektir. Böylece, idareciler s ınıfının savaşçılık ve bekçilik sanatından başka, uzun seneler sürecek felsefe ve dialektik dersleri de görmeleri lâz ımdır. Bunlar, ideler nazariyesini ve tepe noktas ını «iyi» idesinde bulan ideler metafizi ğini öğrenmeli, iyinin kendisini tanıdıktan,
iyinin kendisini içten ya şayıp ruhlarmda tema şâ ettikten sonra devlet
idaresini üzerlerine almal ıdırlar. Yürekleri, ba şında bulundukları bütüne karşı besledikleri sevgi ile dolmu ş olan bu bilgin ki şiler, yalnız, bütünün iyiliğini düşünecekler, yalmz, bütünün, mutluluk ve dirliği için çalışacaklardır. Bunlar da tıpkı savaşçılar gibi, ne âileye, ne de kendilerine öz bir para ve mala sahip olabileceklerdir. Eflâtun'a göre, ideal devlet, ancak, bu çeşit bilginler ba şa geldiği vakit gerçekle şmiş olacaktır.
Bu suretle, Eflâtun, ideal devletinde, i şçiler, savaşçılar ve idareciler olmak üzere, üç s ınıf kabul eder. İlk sınıf, çalışma ve itaatle yükümlüdür. İkinci sınıf, cesaret denilen fazilete sâhip olmak zorundad ır. üçüncü sınıfı meydana getiren fertler ise kendi şahıslarında bilgeliği gerçekleştirmiş olacaklardır. Bundan başka, bu sı nıfların, yalnız kendi üzerlerine düşen ödevi yerine getirmeleri gerekir. Bununla birlikte, bu s ımflar,
katılaşmış ve donmuş birer kast olmaktan uzakt ırlar. Çünkü, idareciler
sımfinın başlıca ödevlerinden biri de, k ız ve erkek çocuklar ı, başarı ve
kabiliyetleri bakımından sıkı bir yoklama ve elemeden geçirmek, sonra
da bunlan, bir s ımftan öteki sınıfa aktarmakt ır. Çocukların kabiliyetlerinin, hangi sımf için daha elverişli, hangi sı nıf için daha verimli olduğunu göz önünde tutacak olan idareciler, onlar ı, hem yukarı sınıflara çıkarmak, hem de a şağı sınıflara indirmek y-etkisine sâhiptirler. iktidan
meydana getiren bilginler s ınıfının önemle üzerinde duraca ğı esaslardan biri, yeti şen neslin eğitim ve ö ğretimi olmalıdır. Bununla birlikte,
bunların, göz önünde tutacağı en yüksek hedef, devlet denilen bütünün,
sağlam ve dinç bir şekilde varlığım sürdürüp, bütün organlar ı ile birlikte gelişmesini sa ğlamaktır. Adâletin hâkim oldu ğu böyle bir devlet, Eflâtun'a göre, devletlerin en mutlusudur ve dü şünülebilecek en mükemmel devlet şeklidir. Bu devlet, gelenekçi, bir devlet olacakt ır. Çünkü,
düşünülebilecek en mükemmel devlet şekli olduğundan, değişme ve ge65

lişmenin de dışında kalacakt ır. Her vakit ayn ı kalan bir anayasaya ve töze sahip olacaktır. Komünist bir karakter ta şıyan bu ideal devlet, asl ında,
en iyilerin, en seçkinlerin ve en bilginlerin hakimiyetinden meydana gelen
bir aristokrasidir.
Daha önce, Eflatun'un devleti büyük çapta bir insan, insan ı ise küçük çapta bir devlet olarak göz önünde tuttu ğuna işaret etmi ştik. Gerçekten, Eflatun, insan ruhu ile devlet aras ında bir karşılaştırma yapar.
insan ruhundaki üç ayrı bölüm, devletteki üç sIn ıfa karşılıktır. Ruhun,
iç güdülerden meydana gelen ve vücûdun a şağı kısmında toplanan bölümü, işçiler s ımfma karşı lıktır. İnsan göğsünde bulunan, yüre ğinde yer
alan irade ise sava şçılar sınıfina karşılıktır. Nihayet, insan ba şında yer
alan akıl da idareciler s ınıfına karşılıktır.
Eflatun, kendi ideal devletini yazarken, gerçek devletleri göz önünde tutmam ıştır. Ideal devlet içinde, gerçek devletlerde önemli bir rol
oynayan ekonomik güdüler, hiç bir şekilde ele al ınmamıştır. Bundan
başka, ideal devlette, milli duygulara da yer verilmemi ştir. Ferde aile
ve mülkiyet hakkı tanımayan bu sosial düzen, gerçekte onu, ruh ve düşünce bakımından zorlamakta, iç hürriyetini s ınırlamaktad ır. Eflatun,
ideal devletine dini ve ahlaki bir şekil vermeği ve bu devletin kendinde, adaleti gerçekle ştirmeği düşünmüştür. Ama o bu arada, gerçeklikten
uzaklaşmış ve gerçek insan tabiat ını bir yana bırakmıştır. Eflâtun'un ideal devleti, muhayyele gücünün meydana getirdi ği bir eserdir. Sonraları,
gerçekte mevcut olmay ıp, yalnız akla muhayyeleye dayanan bu çe şit
devlet teorilerine «Utopie» denilmi ştir Eflatun, felsefe tarihinde ilk utopie'yi yazmış olan düşünürdür. Eflatun'dan sonra, felsefe tarihi boyunca Utopie yazan daha ba şka filozoflar da olmu ştur. Ancak, Eflatun, bunların için de, her vakit, en tesirlisi olarak kalm ıştır.
Eflatun ba şlangıçta, ideal devletinin gerçeklik alamna da uygulanabileceğine inanmıştır. Bununla birlikte, zamanla bu dü şüncesini azçok değiştirmiştir. Netekim, gene devlet hakk ındaki görüşlerinden meydana gelen «Politikos» yani devlet adam ı ile «Nomoi» kanunlar gibi ihtiyarlık çağı eserleri, «Devlet» adl ı kitabında ileri sürdü ğü düşüncelerden önemli şekilde ayrılırlar. Devlet adam ı adlı dialogunda, gerçek devlet adamı n' belirleme ğe çalışır. Bu kitabında, sosialist devlet anlayışından hiç bir şekilde söz etınez. Bununla birlikte, Eflatun, gene de, ancak
iyinin kendini, güzelin kendini ve adilin kendini bilen, ge ıçek bilgin ve
dialektikcinin, gerçek bir devlet adam ı olabileceği düşüncesinde kalır.
Böyle derin bir bilgiye, şüphesiz ki, herkes eri şemez. Bundan dolayı, da
herkes devlet adam ı olamaz. Bu yüzden, devletin zorumlu olarak, aristokratik bir karakter ta şıması gerekir. Eflatun, gerek «Devleb> adl ı ese66

rinde, gerek daha sonra yazm ış olduğu «Politikos» da, gerçek devlet
adamının, devleti, yazılı kanunlar olmaksızın idâre edebilece ğine inanın Çünkü,gerçek bilgiye erişmiş ve adâlet denilen fazileti şahsında
gerçekle ştirmiş olan böyle bir bilge ki şi, yalnız aklın ve âdaletin gereklerine göre hükümler verebilir. Bunun için, idareciler, devleti, hiç bir
şart ve kanuna ba ğlanmadan idare edeceklerdir. Devlet otoritesini ellerinde tutan bu yüksek şalnslann bilgelikleri, sâhip olduklan yetkiyi kötü bir şekilde kullanmalar ına imkân vermeyecektir. Bundan dolayı, bunlar, istedikleri gibi kararlar almakta serbest b ırakılacaklardır. Savaşçılar sımfı da aslında, az sayıdaki bu idareciler s ınıfı mn buyruğu altında, bir güven vas ıtası olarak kullan ılacaktır.
Kanunlar «Nomoi» adlı eserinde, hayatta edindi ği denemeler sonucunda sosial gerçekli ğin kendini göz önünde tutan, insanl ığın eksik ve
zayıf noktalarını da hesaba katan Eflâtun, idarecilere, böyle s ınırsız,
şartsız bir hâkimiyet hakk ı tanımanın güçlüklerini anlamıştır. Ideal devlet ,ancak, bir Tanrılaı devleti olabilirdi. Eksikliklerle dolu olan insanlık devletinin kanunlarla s ımrlanması lâzımdır. Idareeiler, kanunlara göre, hareket etıneli ve kanunlara göre kararlar vermelidirler. Bir çok ac ı
yaşantılarla ve hayal k ınklıklanyla yıpranmış olan yaşlı Eflâtun'un ideal devleti, bir kanun de vletidir. Devlet içinde, kanun, her şeyin üstünde
olmalı ve her türlü karann uyg-ulanmas ında, yalmz, kanun göz önünde
tutulmalıdır. Bundan böyle, Eflâtun, sosialist devlet dü şüncesinden de
vazgeçmiş ve savaşçılar sınıfı için bile âile ve mülkiyete yer vermi ştir.
Gerçekten, kanunlar devleti ile ideal devlet arasinda, ruh ve anlam bakımından, önemli aynlıklar vard ır. Ideal devlette, toplulu ğu şekillendiren en üstün kuvvet ilimdir, idealar doktrinidir. «Kanunlar» da ise bu
en üstün kuvvet dindir. Eflâtun'un bu son eserine derin bir dini duygu
hâkimdir. Burada din, sanki toplulu ğu düzenliyen kuvvettir. Bundan
dolayı, bu eserin program ında dini törenlere ve dini duygulara oldukça
geniş bir yer ayr ılır. Eflâtun, bu eserinde, oldukça sert bir dini otorite
ve baskıya taraftar görünür. Devlet içinde, ba şka inanç ta şıyanlara karşı müsamaha gösterilmemesini ister. Bununla birlikte, Eflâtun, «Devlet»
adlı kitabında ileri sürdüğü önemli bir düşünceyi «Kanunlar» da da savunur. Bu da, devlet içinde, en önemli devlet ödevinin e ğitim olduğudur.
Devlet, yurtda şlan, her vakit, bütünün çıkarın', kendi çıkarlarmdan üstün tutacak şekilde yetiştirmelidir. Bir devletin yuntda şlan, o devletin,
amacını benimsemiş ve anlamını kavramış olmalıdırlar. Yurtda şlar, içinde yaşadıklan devletin idesine göre şekillenmelidirler.
Eflâtun'a göre, insan toplulu ğunun gerçek anlamını kavramak ve
onu gerektiği şekilde düzenleyebilmek için, ilkin, astronomik kosmos'u
kavramış olmak gerekir. Çünkü, uyum ve düzen kavramlann ın anlamını
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bilmek, ancak, öncesiz ve sonsuz bir düzenin ifadesi olan astronomik
Kosmos'u kavramakla mümkün olur. İnsan, astronomik Kosmos'u incelerken uyum ve düzen dü şüncesinin kendisine var ır. Gerçekten, bu öncesiz ve sonsuz düzen içindeki y ıldızların, mahrekleri üzerindeki sonsuz kanunlu ve uyumlu hareketleri, onu, kanun kavram ı= kendine
götürür. Gökyüzündeki bu uyum ve düzene hayran olan insan, onun
bir ayrımı da yer yüzünde gerçekle ştirmek ister. insanlık topluluğuna
hâkim olacak kanunların da, tıpkı yıldızlar âlemindeki kanunlar gibi,
sürekli ve uyumlu olmas ı gerektiği düşüncesine varır. Bu suretle, devlet,
astronomik Kosmos'un yeryüzündeki bir modeli olmal ıdır. Devlet içinde
yaşayan fertse, devletteki bu uyum ve düzeni kendi ruhunda gerçekle ştirmelidir.
x. Din Görüşü :

Ellâtun'un Tann üzerine ileri sürdü ğü düşünceler, filozofun felsefe
sistemi ile tam bir uyum içinde ortaya ç ıkar ve bu felsefenin tepe noktasında yeı- alırlar. ideler doktrini ile dindarl ık duygusu, ayrılmaz şekilde
birbirine bağlanır ve birbirleri ile kayna şırlar. Eflâtun, Tanrı hakkındaki düşüncelerini «Devlet» in ikinci kitabında açıklar. Bu düşüncelere, daha sonra, «Phaidros» da da, k ısaca dokunulur. Eflâtun'a göre,
i'ann, mükemmel bir varl ıktır ve değişmez. O , her çe şit kötülükten ve
her çeşit kötü duygulardan uzakt ır. Tanrı, iyiliğin kendisidir ve dünya
yüzündeki iyi şeylerin sebebini meydana getirir. Mükemmeli ğin kendisi olan Tanrı ile, ideler ;isteminin tepe noktas ında yer alan iyilik idesi
bir ve aynıdır. Bundan dolayı, Eflâtun felsefesi ile dindarl ığ' ı arasında
şuurlu ve kesin bir s ınır çizmeye imkân yoktur. Onun, bütün felsefesinde, ideler metafizi ğinde ve psikolojisinde, dindarlık duygusunda kaynağını bulan derin bir duygululuk ve heyecan vard ır.
Eflâtun, bu surette, kendi metafizik dü şünce gidişinin de logik bir
sonucu olarak, tek bir Tanr ı'mn varlığına inanır. iyilik idesinin kendisi
olan bu yaratıcı kuvvet, bütün öteki idelerin üstünde yer al ı r. Varlığın
ve bilginin temelini meydana getirir.
Bilge kişi de iyiliğ'in kendisi olan Tanr ı'yı kendine örnek almal ı ve
Tanrı'ya benzemeye çal ışmalıdır. İnsan, irade hürriyetine sahip oldu ğımdan, iyi ile kötüyü de birbirinden ay ırt edebilecek bir durumdad ır. Bundarı dolayı, insanın ulaşmak isteyece ği başlı ca hedef, fazilet olmal ıdır.
Fazileti kendi şahsında gerçekleştirmiş olan insan, kendi iç huzurunda,
kendi mutluluğunu bulmuş olan kişidir. Buna karşılık, adalet ve fazilet
kavramlann ı hiçe sayıp, haksızhk ve kötülük i şlemekten sakmmıy-an kimseler, kendi iç huzursuzluk ve kaygularmda kendi cezalann ı çekerler.
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Bu çeşit ahlaki düşüncelerden kalkan Efl'âtun, Tanr ı'nın, iyiyi her
vakit koruyacağı kötüyü ise cezas ız bırakmıyacağı düşüncesini savunur.
Kötü, bu dünyada olmasa bile öteki dünyada muhakkak surette cezas ını
bulacaktır. Eflâtun'a göre, vücut, her türlü kötülü ğün kaynağıdır. Vücut,
ruhu bir takım a şırı istekler peşinde sürükleyerek ve çe şitli tutkularla
zorlayarak işkenceye düşürür. Netekim, Eflatun, psikologi'sinde, ruhun akla aykırı olan iki aşağı bölümünü, yaln ız vücuda bağlı olan, yani, vücuda
birlikte ortıya çıkıp, sonra gene vücutla birlikte yok olan, sonlu ve gelip
geçici bölümler olarak gösterir. Vücudun isteklerine boyun e ğen bu aşağı nıh bölümlerinin Tannl ık olanla hiç bir ilgileri yoktur. Eflatun,
klasik Yunan felsefesinin ilk büyük şalısiyetidir. Eflâtun'un e şsiz başarısı sayesinde Atirıa, Antik Çağın sonuna kadar, felsefi dü şüncenin merkezi olmakta devam etmiştir. Gerçekten Akademi, dahi kurucusunun koyduğ'u düzen ve ayn ı bir ideal etrafında toplanmış olan araştıncılarla bilginlerin sistemli çal ışmalarına dayanan iç te şkilatı sayesinde, M. S. 529
yılına kadar yaşamıştır. İmperator justinian'n ın, Atina'daki bütün felsefe mekteplerini kapatt ırması ile, Akademi de ortadan kalkm ıştır. Bununla birlikte, Eflatun, yalnız, İlk Çağa tesir etmekle kalmamıştır, Eflatun felsefesi Orta Ça ğda da tesirini göstermi ş ve bu tesir Yeni Zamanlar
felsefesinde günümüze kadar sürüp gelmi ştir. Bununla birlikte, Yunan
Klasik felsefesinin ikinci büyük iistad ı olan Aristo'nun tesiri, Eflatun'un
tesirinden de büyük olmu ştur. Gerçekten Aristo, yüzyı llar boyunca Bab
dünyasına hakim olmuştur. Aristoculuk, yüzy ıllar boyunca, Batı kültürünün dayandığı temel kavram olmuştur. Aristo'nun, Batı Kültür Dünyası üzerindeki bu mutlak hakimiyeti, ancak, Renaissance'la birlikte <n-tadan kallunıştır.

AR İ STO

Aristo, M. O. 384 yılında, Selanik civarında, Stageira kasabas ında
dünyaya gelmiştir. Babası Nikomachos, Makedonya kral ailesinin doktoru ve aile dostudur. Aristo'nun Atalar ı aras ında bil- çok hekimler vardır. Kendisinin hekimliği meslek edinmiş bir aileden yeti şmesi, onun,
denemeci ve gözlemci dü şünce gidişi üzerinde tesirsiz kalmam ıştır. Aristo, 17 yaşında iken Eflatun'un Akademisine girmi ş ve üstadın ölümüne
kadar, yirmi yıl boyunca, onun derslerini dinlemiştir. Aristo, daha Eflâtun'un öğrencisi oldu ğu sırada da yaz ılar yazmıştır. Ancak, bu ilk gençlik devri dialoglan, açıktan açığa Eflâtun'un tesiri alt ındadır. Aristo, bu
yazılarında, ruhun ölümsüzlü ğüne ve ideler nazariyesine inanmaktad ır.
Ancak sonraları , kendi felsefesi ve kendi dü şünceleri geli ştiği ölçüde,
Eflatun felsefesinden ve mistisizminden ulakla şmıştır.
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Aristo, Eflâtun'un ölümünden sonra, Prens, Hermeias' ı n davetlisi
olarak, Anadolu sahillerinde bulunan Assos şehrine gitmi ş ve burada,
Akademicilerden meydana gelmi ş olalı bir çevrede, dersler vermi ştir. Filozof, daha sonra, Kral Philipp taraf ından o zaman 13 ya şında bulunan
oğlu İskender'i yetiştirmek üzere, Makedonya'ya davet edilmi ştir. Aristo,
İskender'in yeti ş tirilmesine önniirünün bir kaç y ılını veuniş tir. Filozof ile
öğrenicisi aras ı ndaki dostluk ve yak ınlık bağları , İskender'in sonralar ı
hele ahlâk ve siyaset alarunda Aristo'nun görü şlerinden tamamı tamamına uzakla şmasına ra ğmen, uzun yıllar sürmüş tür. İskender, o devirde
bilinen dünyayı fethetmek gayreti ile Asya seferine ç ıkınca, Aristo da
Atina'ya dönmü ş ve Leykeion gymnasion'unda, Peripatos ad ını taşıyan,
kendi mektebini kurmu ştur. Aristo, mektebinin ba şı nda, ölümüne kadar
13 yıl çalışmalarda bulunmu ş tur. Paripatos mektebi, Aristo'nun ölümünden sonra da da ğılmamış , tıpkı Eflâtun'un Akademisi gibi, ilmi ve felseli' düşüncenin merkezi olarak, yüzy ıllarca sürmü ştür.
Aristo Mektebi ile birlikte, ilimde uzmanl ık ve iş bölümü de ba şlamıştır. Aristo, her hangi bir konuyu düzenli ve birlikli bir şekilde inceleyen ilmi eserler vermi ştir. Alemi, ayrı ayrı alanlara ayırıp, her alan
için ayrı bir ders kitabı yazan ilk bilgin Aristo olmu ştur. Aristo'nun en
önemli eserleri, mantığa, metafizi ğe, fiziğe, yani, gerek tabiat felsefesine, gerekse, organik ve anorganik tabiatla u ğraş an ilim kollarına ait
olanlardır. Bunlardan sonra, ahlâkla ve devlet felsefesi ile ilgili olan
önemli eserleri ile sanat hakkında yazmış olduğu eserleri gelir. Adsto'nun ele aldi'ğı konunlar, hemen hemen bütün bilgi kollarını kuşatır.
ı . Aristo Felsefesi :
Aristo, dikkatli gözlemlerde bulunan ve tabiat ı olduğu gibi bilmek
isteyen, bir tabiat bilginidir. Bundan dolay ı, Aristo, ilk önce tek tek varlıklarla, tek tek olgularla ilgilenir. Eflât ım'a göre, bilmek, bir şeyin ideal şeklini bilmek demektir. Meselâ insam anlamak için, insan idesinden
hareket etmek, devleti anlamak için, ideal devleti kavramak lâzm ıdır.
Eflâtun'a göre, varl ıklann realitede gerçekten nas ıl oldukları değil, ideal şekillerinin nas ıl olduğu önemlidir. Aristo ise varl ıklar', oldukları gibi,
duyularımıza kendilerini sundukları gibi, gerçeklikteki görünü ş ve şekilleri nasılsa öylece kavramak ister. Bununla birlikte, Aristo'nun Eflâtun ile aynı düşüncede olduğu ve Eflâtun'un görü şünü kabulettiği önemli bir nokta vardır. Bu da bilginin her vakit genele yöneldi ği ve tek tek,
ayrı ayrı varlıklar', bir genel kavram alt ında toplamayı denedi ğidir. Ancak, Eflâtun, genel kavramlar ın başlı başına bir realiteye sahip olduklannı ileri sürerken, Aristo, bunların ı ealitelerini kabul etmez.
Aristo'ya göre, reel olan, gerçekten var olan varl ıklar, elimizle tut70

tuğumuz, gözümüzle gördü ğümüz tek tek varl ıklardır. Ilkin, gözlemden,
yani, bu tek tek varl ıkları n gözlenmesinden kalkacak olan ilmin ödevi,
onları, sını flara ay ı unak, sonra da bu s ınıflardan sistemlere yüksehnektir. Böylece Aristo, ilimde, sistematik çal ışmayı bulan ilk düşünür, ilk
sistemci olmak sı fatinı kazanır. Aristo, ay-n ı zamanda ilk felsefe taril ıcisidir. Metafizik adlı kitabının ilk kısımları nda, kendinden önceki felsefenin bir tarihini de verir.
Bununla birlikte, Aristo'cla, daha, felsefe ile öteki bilim kollar ı kesin sını rlarla ayrılmamıştır. Gerçi Aristo, « İ lk felsefe» ad ım verdiği felsefe kolunu öteki felsefelerden ay ınr. Sonraları , «Metaphysik» (fizikten
sonra) adım alan bu bölüm, varlığı varlık olarak ele al ıp temellendirmek
ister. Onun ilk ve son prensiplerini bulm ıya çalışı r. Ancak, Tanrı'nın
kendisi, bütün sebeplerin sebebi de oldu ğundan, Aristo metaphysi ği aym zamanda theologi ad ım da alı r. Bu ilk felsefe, genelin bilgisidir. Deneme dünyasında algılanan tek tek varl ıklann hepsi, bu genele götürülüp, ancak bu genel yoluyla kavramlabilirler. Ilk felsefe, kendi hedefini
kendinde bulan ve bundan dolay ı da bütün öteki ilimler içinde, en asil
ve en tanrıca oland ır. Bu tannca ilim, ancak, insan ın sahip oldu ğu tek
tannca kuvvet, yani, ak ıl yoluyla kavraııı lıp temellendirilebilir. Bir ak ıl
varlığı olan insan, denemelerle elde etti ği bilgilerde kalmayıp, genel bilgilere yükselir. Bu eylem, yani, genel bilgilere yükselme eylemi, insan ı
hayvandan ayı ran baslıca insanl ık sı fatıdır.
İnsanın genel bilgilere varmas ı, aklın bir aleti olan mantığı n yardımı ile olur. Gerçi, mantığı n kuralları ve mantıkla ilgili olan metotlar,
başh bas ına bir bilim kolu meydana getiunekte iseler de, bunlar ın belirlenmesi ve formüllenmesi gene de felsefenin ödevidir. Böylece, mant ık,
felsefenin bir aletidir ve ö ıteki ilimlerin de kendisine dayanmak zorunda
oldukları bir ilk temeldir.
ıı . Artsto'nun Mantığı :
Aristo, mantığın kurucusudur. Çünkü, ilimde sistemli çal ışma, bir
mantık çal ışmasını da gerektirir. Gerçi, Aristo, kavramlar ı n sınıflanmasında ve bölümlere aynlmas ında hocas ı Eflâtun'a çok şeyler borçludur.
Bununla birlikte, mantığ' ı, bağımsı z ve sistemli bir ilim olarak ort ıya koyan ilk düş ünür Aristo olmu ştur. Aristo'nun kurdu ğu mantık, hiç bir değişikliğe uğramadan, yüzy ıllar boyunca düşünce dünyasına hâkim olmuştur. Zaman ımıza kadar sürüp gelen bu mant ığın tesiri, bu gün de
ayrıl kuvvetle devam etmektedir.
Aristo'ya göre mant ık, felsefenin bir kolu de ğildir. Mantık, düşüncenin formlann ı ve kanunlarını belirliyen bir temel bilgidir, ilme bir gi71

riştir. Mantık, felsefenin bir organ ıdır. Netekim, sonradan Aristo'cular
da, Aristo'nun mantıkla ilgili olan yazılarını, «Organon» adı altında toplamışlardır. Aristo mantığı formal, metodologik ve ontologik bir karakter taşır. Aristo'ya göre, gerçek dü şüncenin formlan, aynı zamanda, gerçek gerçekliğin de formlardırlar. Başka bir deyimle, düşünce eylemi,
varlıklann ve varlıklar arasındaki münasebetlerin, zihnimizdeki bir aksidir. Bundan dolayı, düşünce eylemi, gerçeklik dünyas ına uygundur.
Düşünce, gerçeklik dünyas ındaki varlıklann, zihnimizdeki bir sureti,
bir aksidir. Aristo mantığı, bu ontologik karakteri bakımından, Kant ve
Herbart mant ıklanndan ayrılır. Kant' ın mantığı, yalnız formal bir karakter ta şır. Kant'a göre, dü şünce ve dolayısıyla mantık formları, yalnız,
zihnimizin formlandırlar. Bundan dolayı, bunlar, gerçeklikteki varl ıklann, zihnimizdeki bir aksi de ğil, tersine, yalnız, zihnin kurallandırlar.
Mantıkla ilgili olan düzen, gerçeklik dürıyasındaki varlıklann kendilerinde değil, zihnimizin formlanndadı r. Biz, zihnimizin formlan ile ilgili
olan bu düzeni, e şyaya dikte eder ve d ış dünyayı bu suretle kavranz.
Şimdi, burada, Aristo'nun kavram anlay ışındaki ontologik anlam ın
da belirtilmesi gerekir. Aristo.ya göre, mant ı k kavramlan, gerçeklikteki
varlıklann, zihnimizdeki sübjektif birer suretidirler. Ancak, Aristo'ya
göre de, eşyamn gerçek özü, yaln ız, bu suretler vas ıtasıyla kavramlabilir.
Buna karşılık, Kant'a göre, zihnimizdeki bu ana kavramlar, realitedeki
varlıklann kendileri ile ilgili değildirler. l3unlar, insan zihninde bulunan,
ama, eşyaya uygulanan ve empoze edilen formlard ır.
Aristo, kavram ve tammlam ıya, ancak, istidlal nazariyesi ile olan ilgisi açısından dokunmustur. Bununla birlikte Aristo, s ıfatla ilgili olan
kavramlarla mahiyet kavramlann ı, cins ve nevi kavramlann ı kesin olarak birbirinden ayırmıştır. Aristo'ya göre de bilmek, bilgi konusu olan
objeyi, ilkin bir kavram gurupu içine sokmak demektir. Bu suretle, ilkin,
her hangi bir objenin cinsi belirlenmiş olur. Bir şeyin cinsini
o şeyin özünün ne oldu ğunu araştırmak, dolayısıyla, onu meydana getiren sebepleri bulmak demektir.
Her hangi bir objenin bir kavram alt ına sokulması, hüküm yoluyla
olur. Aristo'nun hükümler üzerine ileri sürdü ğü düşünceler çok önemlidir. Her hükümde iki esas bulunur. Bunlardan ilki, kaziyenin mevzuu,
yani subjekttir. Bu, gramerde, fail olarak göz önünde tutulan kavramdır. İkincisi ise, kaziyenin mahlûlü, yani, predikat'd ır. Subjektif ile predikat, rabıta, «Kopula» ad ı verilen «dm> ile birbirine bağlamr. Kopula,
aym zamanda, do ğru olduğunu kabul ettirmek isteyen bir hükmün varlığının da ifadesidir. Do ğru hüküm ise, subjekt ile predikatm, kopula
yoluyla birbirine bağlandığı, bir cümle şekli içinde, bu cümleyi meyda72

na getiren kavramlann, objektif gerçekli ğe uyacak şekilde birbirlerine
bağlanmaları , yahut da birbirlerinden aynlmaland ır. Buna karşılık yanlış hüküm, kavramları, gerçekli ğe uymıyacak bir şekilde, birbirine ba ğlamak yahut da birbirinden ay ı rmak demektir. Aristo'nun hükümler
sınıflaması büyük bir önem taşır. Aristo'ya, göre hükmün ana formu kategorik hükümdür. Bu, bir objeye, bir s ıfat yükliyen, yahut da bir objeyi bir kavram altına sokan hükümdür. Aristo, bir gerçekli ğin, bir inıkânın ve bir zorunlu ğun ifadesi olan hükümleri birbirinden ay ırdığı gibi,
bir inkarı ve bir tasvibi gerektiren hükümleri de göstermi ştir. Hükümleri, nicelikleri bak ımından, külli, şahsi ve cüzi olarak sını flanuş, ayrıca,
«Modalite» cihetleri üzerinde de önemle durmu ştur. Aristo, bundan ba şka, hükümlerin birbirine çevrilmesinin kaidelerini belirtmi ş tir.
Aristo, mantığı= asıl ölmez yönü, birinci analitika'da geli ştirmiş
olduğu klyas nazariyesi, «Syllogistik» ile ikinci analytika'da ort ıya koyduğu ilmi kanıtlar teorisidir. Aristo, dü şünce hayatındaki her ilerlemenin, her düzenli ba ğlılığı'', ancak, hükümleri'', mantık kaidelerine göre,
birbirlerine ba ğlanmaları sonucunda meydana geldi ğini görmüş ve bu
eylemin önemi üzerinde durmu ştur. Aristo'nun ort ıya koyduğu şekli ile
kıyas, belirli kaziyelerden yeni kaziyeler meydana getirmektir. Daha
doğrusu, belirli kaziyeleri, bunlardan yeni kaziyeler meydana gelecek
şekilde birle ştirmektir. Belirli kaziyeler aras ında böyle bir birle ştin-ne
yapılırken, bu kaziyelerden zorunlulukla ç ıkarılan ve başka bir kan ıt
gerektirmiyen yeni sonuclar elde edilir. Bu yeni sonuçlann, do ğruluk
yahut yanli şlıklan da, gene, evvelki kaziyelerin do ğruluk yahut yanlışlıklarından çıkanlır. Böylece, önceki belirli kaziyeler do ğru ise, bunlardan çıkarılacak yeni kaziyelerin de do ğru olmaları gerekir. Ancak, bunun için de, önceki kaziyelerin muhtevalann ın, yeni bir kaziyenin muhtevasmı meydana getirecek şekilde uyuşmaları ve birbirleri ile birle şmiye elverişli olmaları gerekir.
Bilindiği gibi her kıyas, üç kaziyeden, üç cümleden meydana gelir. önceki iki kaziye, belirli olan kaziyelerdir. üçüncü kaziye ise çıkarılan sonuçtur. Her kaziyenin bir mevzu ve bir de mahmül
haddi vardır. Böylece, önceki iki kaziyenin dört haddi vard ır. İmdi, bu
dört had aras ında, bu kaziyelerin ortakla şa sahip oldukları, bir orta had
«terminus medius» bulunmas ı gerekir. Bu orta haddin ödevi, önceki bu
iki kaziyenin, mana ve mant ık bakımından birbirlerine ba ğlanmalannı
sağlamak ve bunlar aras ında köprü kurmakt ı r. Mesela «Bütün insanlar
ölümlüdür», ben bir insanım, «Ben de ölümlüyüm». K ıyasında, iki önceki kaziyede bulunan orta had, insan kavram ıdır. Orta had, sonuç olan
kaziyede bulunmaz. İlk iki kaziyeyi birbirine bağlayıp, üçüncü bir kaziyenin meydana gelmesini sağladıktan sonra ortadan kalkar. Aristo, kate73

gorik kıyasın çeşitli forrnlannı araştırmış, üç kavramın çeşitli münasebetlerini belirlemi ştir. Orta haddin durumunu da ayrıca, subjekt yahut
cla predikat olarak ele al ıp incelemiştir.
Aristo, mantı ktaki dört kıyas figüründen üçünü ve bunlarla ilgili
olan moduslan bulmuş, bunların mantık bakımından önemlerini göstermiş tir, Son dördüncü figür, skolâstik devirde ortaya konmu ştur. Figurler, orta haddin, birinci ve ikinci kaziyedeki yerine göre, birbirlerinden
ayrılı rlar. Aristo, birinci figüre göre yap ılan kıyaslarda, orta haddin, birinci kaziyede mevzu, ikinci kaziyede ise mahmül durumunda oldu ğunu gösterrni ştir. İkinci figüre göre yapılan kıyaslarda ise, orta had, hem
birinci ve hem de ikinci kaziyede mahmül durumundad ır. Nihayet,
üçüncü figüre göre yap ılan kıyaslarda, orta had, önceki her iki cümlede de mevzu durumundad ı r. Figürler, önceki kaziyelerim, külli, cüzi
icabi veya selbi vs. oluşlarma göre, ayn ayr ı modus'lara aynhrlar. Aristo, birinci kıyas' figüründe dört, ikinci k ıyas figüründe gene dört, üçüncü kıyas figüründe ise alt ı modus göstermi ştir. Aristo'nun belirledi ği 'bütün bu kıyaslar, kategorik kaziyelerden meydana gelmi ştir. Bundan dolayı, bunlara kategorik istitlâller denir. Sonralar ı , kategorik kıyaslara,
hypothetik kıyaslar da (Stoa) eklenmi ştir.
Aristo'nun büyük ba şanLarından birini de, ilmin kan ıtları hakkındaki nazariyesi meydana getirir. Aristo, alelâ de k ı yasla ilmi kıyası birbirinden ayırı r. ilmi kıyasta, önceki kaziyeler, mant ıki bir zorunlulu ğu ifade
ederler. İlmi kanıtlar, en sonunda, art ık ispat edilemiyen, bununla birlikte, her türlü şühenin dışında olan, tamamiyle belli aç ık ve seçik bir takım
prensiplere dayan ırlar. Akıl, ısbatı mümkün olmıyan bu ilk prensipleri,
doğrudan do ğruya sezgi yoluyla kavrar. Ayniyet kaziyesi ile tenakuz kaziyesi ve üçüncü şıkkın imkânsızlığı kaziyesi, akhn sezgi oyluyla do ğrudan doğruya kavrad ığı bu son prensiplerdendir. Bundan ba şka, her ilim
kolunun da böyle, artık ispatı mümkün olmıyan son prensipleri vardır.
Aristo'ya göre bilmek, görünü şleri sebeplerle aç ı klamak, olg,ulann sebeplerini kavramak demektir. Ama, bu deduktif yola varmadan önce, induktif yoldan gitmek, deneme dünyas ında, duyularla algıladığımız
cinslerine göre ayınp, bu cinslerle ilgili olan geneli bulmak gerekir.
ııı. Bilgi Nazariyesi :
Aristo, duyularımız yoluyla, eşyanın gerçek s ıfatlanm kavrad ığımıza
inanır. Bu bakımdan, atomeulann kabul ettikleri görü şün zıddım savunur.
Böyle olunca, yamlmalar, duyu verilerinin, dü şüncede yanlış kavranmış
olması ndan, yahut, bunlardan yanl ış sonuçlar ç ıkartılmış olmasından ileri gelir. Bundan başka, Aristo, yukar ıki bölmde de işaret etti ğimiz gibi,
zihnin kategorilerinin, gerçek varl ık formlanna uydu ğuna inanır. Aristo'74

ya göre, zihindeki kategoriler, gerçeklik dünyas ındaki varlık formlannin
sübjektif bir aksidirler. Böyle olunca, zihnin kavramlar ı , varlıklarm gerçek özlerinin de ifadesidirler. Gerç,ek bilgi, kayna ğını duyu .Verilerinde
bulan kavramlı bilgidir.
Aristo, Eflâtudda oldu ğu gibi, doğuştan kavramları n varlı 'gım kabul
etmez. Aristo'ya göre insan akl ı, yalnız, denemeden kalkarak kavramlara
varır. Daha sonra, bu kavramlara dayanarak hükümler verir ve k ıyasa
kadar da yükselir.
tv.

Metaphysik :

Aristo, gençlik yazıları nda Eflâtun'un tesiri alt ındadır ve ideler nazariyesinin ateşli bir koruyucusudur. Olgunluk devrinde ise bu nazariyeyi tenkit eder. Çünkü Aristo, bu devrede Eflâtun'dan uzakla şmış ve kendi görüşüne varmıştı r. Aristo'nun Eflâtun'a kar şı açtığı kalem çatışması,
Metaphysik adlı eserinin bir çok yerlerinde göze çarpar. Aristo, Eflâtun'un, idelerin varl ığı hakkında ileri sürdüğü kanıtların yetersizli ği, üzerinde durur. Bu kan ıtlardan hiç birinin idelerin varl ığı nı gerçekten Ispat etmeye yetmedi ğini ileri sürer. Aristo'ya göre, hele, görünü şler dünyasındaki varlı klann idelerle belirlendi ği, idelerin, bütün bu varl ıklann ideal nümunelerini meydana getirdikleri dü şüncesi, yalnız, Eflâtun'un muhayyele
gücünün verisi olan, şairce bir görü ştür.. Aristo'ya göre, ideler dünyas ının, görünüşler dünyasındaki varl ıkların asıl sebebini meydana getirdi ği
düşüncesi ne ispat edikbilir ve ne de kavramlabilir. İdelerin, hareketin,
yahut da objelerin sıfatlan ile ilgili olan de ğişikliklerin nas ıl, sebebi olabildikleri de hiç bir şeldlde açıklanaınaz.
Aristo'ya göre, Eflâtun'un ileri sürdü ğü gibi, varlıklar hakkındaki bilgiyi ideler yoluyla elde etmeye imkân yoktur. Sonra, idelerin' varl ıklann
özünü meydana getirdikle ıi düşüncesi de savunulamaz. İdeler, gerçekten,
varlıklann özü olsalardı, bunların varlıkların içinde bulunmaları , dmmanent» olmaları lâzım gelirdi. Varlıklann üstünde ve dışında, büsbütün
ayn bir âlemde bulunan bu ideal mahiyetlerin, onlar ın özünü nasıl meydana getirebilecekleri hiç bir şekilde açıklanamaz. Aristo'ya göre, asl ında, varlıklann dışında, başlı başına mevcut olan bir genel de yoktur.
Aristo, ayrıca, Eflâtım'ım yaşlıhk çağındaki ideler anlayışına, yani,
Fisagorculuğun tesiri ile savunmu ş olduğu son görüşe de işaret eder. Aristo'ya göre, Eflâtun, bu son devresinde, ideleri, edeal adetler olarak anlamak istemiştir. İmdi, Aristo, aceba ideler, adetler olarak göz önünde
tutulursa, varl ıklann sebebini nas ıl ıneydana getirebilirler diye sorar.
Aristo, bütün bu düşünceleri ile hocas ına karşı koyarken, kendi görüşlerini ortaya atar ve kendi metaphysigini kurar. Aristo'ya göre, varil75

ğı , görünüşler dünyasının dışında değil, duyulanmızla algıladığımız gerçeklik aleminin içinde aramak laz ımdır. Gerçekten, var olan âlem, duyularunızla algıladığımız gerçeklik alemidir. Böylece, Aristo, idealist hocasının, iki ayrı âlem anlayışın' ve idelerin ba şlı başına bir varlığ a sahip
oldukları görüşünü reddeden Aristo'ya göre, ide yahut da cins, tek tek
varlıkları n dışında de'ğil, tersine, bunlar ın, kendilerinde bulunur. Ba şka
bir deyimle, her varl ığın ilkin bil- genel yönü vard ır ki, bu o varl ığı, öteki varlıklarla birle ştirir ve ayn ı kavram altında toplanmalanm sa ğlar.
Bundan başka her varlığın, yalnız bu varlıkla ilgili olan tamamiyle ferdi ve özel bir yönü vard ı r. Mesela, her çınar ağacının, bu gnan, öteki
çınar ağaçlan ile birle ştiren ve çınar kavramının sını rları içine sokan
genel bir yönü, vard ır. Bütün çmar a ğaçlarında bulunan ortaklaşa sıfatlar, bu genel yönü meydana getirir. Bununla birlikte, her ç ınar ağacının,
onu öteki gnarlardan ayı ran ferdi bir yönü, kendine öz olan bir tak ım
ferdi s ıfatlan da vard ır. Bir çınar ağacının, çınar olabilmesi için, sözü
geçen genel s ıfatlara zorunlu olarak sahip olmas ı gerekir. Çünkü bir
cins kavramı ile ilgili olabilmek, ancak, o cinse öz olan s ıfatlara sahip
olmakla mümkündür. Buna kar şılık, her hangi bir çınar ağacını n sahip
olduğu ferdi s ıfatlar, zorunlu de ğil, tersine rastgeledirler. Bu s ıfatlann,
böyle olmayıp da, ba şka bir şekilde olmaları da mümkündür. Aristo'ya
göre, bilgide atılacak en önemli adı mlardan biri, objelerin genel s ıfatları ile ferdi sıfatlanm birbirinden ay ırmaktır.
Aristo'ya göre, her varl ığın meydana gelmesinde iki giidü rol oynar.
Bunlardan ilki, o varl ığın, cinsini, özürlü belirliyen, onun zorunlu olan
sıfatlannı gösteren güdüdür. Mesela' bir ç ınar Lohumundan, zorunlu olarak bir çınar ağacı meydana gelir. Buna kar şılık, bu çınar ağacından
meydana gelecek olan a ğacın ferdi sıfatları, yalnız, içinde yeti ştiği çevrenin şartlarına bağlıdır. Mesela, gnarın gövdesinin durumu, yapraklarmın sayısı, iyi gelişmiş yahut da cılız olması, tamamı tamamına, içinde
yetiştiği toprağın, suyun ve havanın şartları ile güneş vaziyetine ba ğlıdır.
Aristo'ya göre, âlemdeki her olu ş, şekil verici bir kuvvetin maddeye tesir etmesi ve bir şekil kazandırması ile meydana gelir. Aristo, bu
suretle, gerçek varl ıklann, şekil veren kuvvetle, şekil kazanan maddeden,
yani, şekil ve maddeden meydana gelmi ş «Syntetik» birer birlik olduklannı ileri sürmüştür. Madde ile şeklin birli ği, Aristo'da yalnız zihinde
düsüncede aynlabilen metafizik bir birliktir. Gerçeklikte bu iki unsurun
birbirinden ayrı olarak ortaya ç ıkmaları mümkün değildir. Nasıl, ruh,
vücuttan yahut vücut ruhdan ayr ı olarak mevcut olam ıyorsa, maddenin
.şekilden yahut şeklin maddeden ayrı olarak mevcut olmas ına da imkan
yoktur. Burda birlikte, şekil ile madde, zihinde, düşüncenin çözümleme
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eylemi sonucunda elde edilmiş sübjektif ayırmalar da değildirler. Tersine, bunlar, mutlak gerçekliklerdir. Burada Aristo'nun Eflatunla ayn ı
düşüncede olduğu esaslı bir nokta daha vard ır. Bu da sübjektif kavramlann objektif gerçeklilere kar şılık olduklandır. Ancak, Eflâtun'da ideler, varlı,klardan ayrı «Transcendanb> bir karakter ta şırlarken, Aristo'da
bunlar, duyularımız yoluyla algıladığımız varlıklarda «İmmanent» dirler. Mesela, her tek atda, bir de at idesi, yani, at cinsinin kendisi bulunur. Buna karşılık, Eflâtun'da, at idesi, tek tek atlar ın dışında, başlı başına var olan bir realite olarak, göz önünde tutulur. Aristo'ya göre, kavram, yahut da ide, bir öz ve sebep olarak varl ıklann kendinde bulunur
ve zorunludur. Buna karşılık, her varlığın kendisi ile ilgili olan ferdi sıfatlar, tamam ı tamamına dıştax gelme ve rastgeledirler. Bu suretle, Aristo, alemde iki alan ın, bir zorunluluk alam ile bir de rastgelelik alan ının
varlığım kabul etmiş olur.
ArIsto, empirik gerçekliğin sürekli bir de'ğişme ve gelişme içinde
bulunduğunu görmüş,. tarih dünyasındaki ve tabiattaki sonsuz olu şu
sezmiştir. Alemdeki bu sonsuz olu şun, değişmiyen sonsuz varl ık, yani
Tanrı, karşısındaki durumunu da göz önünde tutmu ştur. Eski fizikcilerin de kabul etmiş oldukları gibi, oluşun, hiçlikten meydana gelmi ş olmasına imkan yoktur. Oluşun ortaya çıkabilmesi için, muhakkak surette, onu meydana getirecek maddi bir nüvenin, maddi bir esas ın bulunması gerekir. Bundan dolay ı, maddenin başlangıçtan beri, öncesiz ve
sonsuz olarak mevcut oldu ğunu kabul etmek lazım gelir. Her olu şun
esasım, daha oluşmamış olan bu madde meydana getirir. Bununla birlikte, empirik gerçeklikle ilgili olan bu madde, her vakit, bir şekil kalıbına bürünmüş olarak ortaya ç ıkar. Deneme dünyası içinde, daha bir
şekil kalıbına girmemiş olan ham maddeye hiç bir şekilde rastlanmaz.
Bundan dolayı da, ne maddesiz bir şekil ve ne de şekilsiz bir madde düşünülemez. Madde ile şekil arasında içten bir ba ğlılık vardır. Şekil de madde gibi sonsuzdur ve belli bir zamanda meydana gelmi ş değildir. Oluş, şekil ile maddenin birleşmesi sonucunda meydana çıkar.
Böylece, zaten, bir şekil kalıbı içinde kendisini gösteren madde, yeni bir
şekil kazanmış olur.
Oluş, bir imkandan gerçekli ğe geçiştir. imkan maddededir, gerçeklik ise şekildedir. Her hangi bir tohumun içinde, o tohumdan, bir gerçekliğin meydana gelmesini sağlıyacak kuvvıet saklıdır. Buna, karşılık,
maddede, yani, o tohumun içinde yeti ştiği, topralda, hava, su ve Güneş'de, ondan, bir nebat yahut bir a ğaç meydana gelmesine yarayacak
imkan mevcuttur.
Aristo'ya göre, daha hiç bir şekil kalıbına girmemiş olan ham mad77

de, kendi deyimi ile ilk madde, gerçeklikte mevcut olmay ıp, yalnız, zihinde tasarlanabilir. Gerçeklikte mevcut olan madde, her vakit, belli bir
şekil kalıbına bürünmüş olarak meydana ç ıkar. Bununla birlikte, bu
belli şekil kalibı içindeki madde de, yeni bir kuvvetin tesiri ile, yeni bir
şekil kazanarak, yeni ba ştan gerçekleşir. Oluş da bu suretle meydana
gelir.
Aristo'ya göre, olu ş, ya tabiattaki, yahut da insanl ık dünyasındaki
etkiler sonucunda ortaya ç ıkar. Organik varl ıklarda oluş, yeni bir varlık
meydana getirme imkan ına sahip olan varlıklara, bu imkâm gerçekle ştirecek ve şekillendirecek kuvveti kendi içlerinde ta şıyan aynı cinsten
varlıklann, tesir etmeleri ve bu imkan ı gelişme ve olu şma yolunda hareket ettirmeleri ile olur. İnsanl ıkla ilgili sanat yaratmalannda ise, sanatc ı, maddeden, yani, ta ştan ve yahut da balç ıktan, nasıl bir şekil yahut da nasıl bir gerçeklik meydana getirece ğini, önceden kend ı düşüncesinde, tasarlar. Ta şta ve yahut da balçıkta mevcut olan imkân, böylece, sanatçımn, şuurlu yaratmas ı ile gerçekleşebilir. Şekil, bir varlığı, yalnı z
şekillendirmekle kalmaz, ayn ı zamanda onun mahiyetini de belirler.
Aristo,
canh tabiatla ilgilenmiş, organismlerin oluştna ve
gelişmeleri üzerinde durmu ştur. Ayn ı zamanda, âlemdeki bütün olu şmayı da, tıpkı bir organism'in geli şmesi gibi anlamak istemi ştir. Aristo,
tabiattaki etkiyi, t ıpkı, bir ideye göre bir heykel meydana getiren, yahut da, bir plana göre bir bina ort ıya çıkaran, bir heykeltra şm yahut da
bir mimann çalışmasına benzetir. Tabiattaki organik kuvvetler, sürekli
olarak, şekil kazandırıcı etkilerde bulunur ve sekilsiz tabiat ı şekillendirirler. Ashnda, maddenin kendi de şekil kazanmak, kendi içindeki imkanı yeni bir şekil içinde gerçekleştirmek ister. Varl ıklann, kendi içlerindeki imkâm gerçekle ştirmeleri, aym zamanda, oulann, kendi hedeflerini de gerçekle ştirmeleri demektir. Şeklin gerçekle şmesini sağlayan
kuvvetlerle, hedefin ge ılçekleşmesini sa ğlayan güdüler, ayn ıdırlar (Entelechi). Aristo, bu sureftle, belli bir hedefe göre, bir eser meydana getiren mimarm çal ışması ile, tabiattaki organik kuvvetlerin geli şmesi arasında, bir benzerlik ve yak ınlık görür. Çünkü, tabiattaki organik geli şme de, belli bir hedefe göre olan teleologik bir olu şmadır. Bütün şekil
verici kuvvetler, belli hedeflere göre etkilerde bulunurlar. Bundan dolayı, tabiattaki olu şmanın da, belli ve hedefli bir geli şme olduğunu kabul etmek laz ım gelir. Aristo, böylece, tabiat hakk ında tamamiyle teleologik bir açıklama ortaya atm ış olur.
Aristo'nun alemi, belli bir hedefe do ğru giden bir olu şma olarak anlaması, kendisini zorunlulukla, bu oluşmanın sebebini araştırmıya götürmüştür. Aleme şekil veren ve fflemdeki oluşu ilk defa harekete geti78

ren kuvvet, Tanrı'dır. Her şeyin başında bulunan bu şekil verici ve hareket verici kuvvet, ayn ı zamanda her şeyin sonunda da bulunur. Çünkü
âlemdeki oluş, Tanrı'ya doğru. giden bir olu ştur. Tann taraf ından harekete getirilmi ş, olan bu ()kış, Tann'n ın kendisine yönelmiştir.
Alemdeki her hareket, bir imkândan, bir gerçekli ğe geçiştir. Hareketin kendinde iki güdü vard ır. Bunlardan biri hareket edendir, öteki
ise harekete getirendir. İnsanların ve hayvanların hareketlerindeki güdüler göz önünde tutulursa, harekete getiren ruh, harekete getirilen ise,
vücuttur. Alemdeki hareketin ba şı ve sonu yoktur. Alemdeki hareketin,
belli bir zamanda ba şlamış olduğunu kabul etmek, hiç bir vakit içinden çıkılamıyacak apori'lere düşmek demektir. Bundan dolay ı , zorunl ıı
olarak, hareketin sonsuz oldu ğunu kabul etmek gerekir.
Aristo'ya göre, bütün varl ıklar' harekete getiren son kuvvetin kendisi «Tanrı» hareketsizdir. Aleme ilk hareketi veren prensipin kendinin
hareketsiz olduğunu kabul etmek lâz ımd ır. Çünkü, bu son kuvvetin de
hareketli oldu ğu ileri sürülürse, o vakit, hareket eden ve harekete getiren sonsuz bil. sebepler silsilesinin göz önünde tutulmas ı gerekir. Ama,
o vakit da, hareketin sebebini kavramak imkân ı ortadan kalkar. Aristo'ya göre, gerçekte, âle ındeki bütün hareketler, kendisi harekete etmiyen,
ama, bütün âleme ilk hareketi veren ilk ve son bir hareket verici prensiple açıklanabilir. Aleme, ilk hareketi veren bu prensipin kendisi de
tıpkı hareket gibi sonsuzdur ve Tanrı'nın kendisidir. Aleme ilk hareketi.
veren prensiplerin en saf ı ve en yücesidir.
Aristo, birbiri ile içten içe ilgili olan dört sebep kavrm ı ortaya koyar. İlkin, her oluşla bir madde şekil kazanır. Her olu şun şekillendirdiği bir madde vard ır. Bundan dolay ı, her olgunun bir maddi sebebi yordır. İkinci olarak, her olu ş şekillendiren bir kuvvetin tesiri ile ortaya ç ıkar. Bundan dolayı, her olgunun şekil veren bir sebebi vardır. üçüncü
olarak, her olu şta bir hareket, bir imkândan gerçekli ğe geçme hareketi
vardır. Bundan dolayı, hareket veren, hareketi sağlayan bir sebep vardır.
Nihayet dördüncü olarak, her olu şun bir hedefi vard ır. Bu hedef de bir
sebep, bir «Gai» sebepdir. Son üç sebep kavram ı , yani, şekil veren sebeple, hareket veren sebep ve hedefi meydana getiren sebep, gerçekte,
birbirlerine çevrilebilirler ve birbirlerinin ayn ıdırlar.
Aristonun, âlemi, bir olu şma ve bir gelişme olarak göz önünde tuttuğuna işaret etmistik. Alemdeki bu olu şma, Tann'nın âleme verdiği ilk
hareketle ba şlamıştır ve sonunda da gene Tanr ı'ya ulaşmak ister. Gerçekten, âlemdeki bütün olu şmanın hedefi, yeni ba ştan, Tanrı'ya erişmektir.
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Tanrı'ya do ğru yükselmekte olan âlemdeki bu olu ş gidişi, bir takım basamaklara ayrılır. Gerçeklik dünyas ında hiç bir vakit rastlanmayıp, yalnız düşüncede tasarlanabilen « İlk madde» bir yana bırakıhrsa,
bu basamaklar ın en aşağı derecesini, organik olm ıyan tabiat alemi, yani,
hava, su, toprak ve ate ş gibi ana unsurlar meydana geti ı-ir. Unsurlar âleminin üstünde, daha yüksek bir basamak olarak, nebatlar ı , hayvanları
ve insanları kuşatan organik varl ı klar alemi yer aln-. Organik varl ıklar,
unsurlardan, canlı olmakla ayrıhrlan Bununla birlikte, organik varl ıklar
âlemi de, yeni baştan, kendi içinde basamaklan ır. Organik varl ıklar âlemindeki en aşağı basamağı, nebatlar meydana getirir. Nebatlar, yaln ız
beslenirler. Buna karşılık, nebatlann üstünde yer alan hayvanlar, aynca, hareket etmek ve hissetmek kabiliyetine de sahiptirler. Nihayet, bu iki
basamağın üstünde insanl ık âlemi yükselir. İnsan, kendisinden daha a şağı basamaklarda bulunan varl ıklann sıfatlanna sahip olduktan, yani
beslenmek, his ve hareket etmek kabiliyetinde olduktan ba şka, akla ve
düşünme kabiliyetine de sahiptir. İnsan, nebat ve hayvandan, kendi hareketlerine akli bir düzen verebilmesi ve eylemlerini belli bir hedefe göre ayarlamas ı ile ayrılır. Organik dünyayı meydana getiren bu üç ayn
basamağın birbirleri ile olan münasebetleri, t ıpkı, şekil ile madde arasındaki münasebet gibidir. Her a şağı basamak, kendisinden sonra gelen
basamak için bir maddedir, her yukar ıki basamak ise bir şeklidir.
Aristo'ya göre, bütün bu varhklar ın, kendilerine göre bil- etki tarzları ve kendilerine göre bir hedefleri vard ı r. Varlıklann etki tarzlar ım
bilmek onların hedeflerini de kavramak demektir. İnsan, akıl sahibi bir
varlıktır. Bundan dolayı, akla uygun hareket etmek zorundad ır. İnsan
ancak eylemlerini akla uydurdu ğ'u vakit, insanlık hedefine uygun davranmış olur. Insanlığın, başlıca ve en yüksek etkisi, düşünmek ve bilmektir. Aristo.ya göre, dü şünce hayatı, insanın, onu, Tanrı'ya yaklaştıran
başlıca sıfatıdır. Çünkü Tann, aktif dü şüncenin kendisidir. Tanr ı, en
değ'erli düşnüceyi, Tanrıca düşünceyi gerçekle ş tiren üstün varl ıktır.
Tanrı, energinin, aktifli ğin ve dolayısıyla hayatın kendisidir. Çünkü,
gerçek hayat, dü şünce hayatıdır. Düşücenin aktifli ğidir. Böylece Aristo,
düşünce hayatını, pratik hayatın üstünde sayar. Çünkü, Aristo'ya göre,
Tann'ınn kendisi de, kendi kendisini gözlemliyen ve kendi üzerine düşünen «Kontemplatif» bir varhkt ır. Tanrı'nın kendinde, düşünenle düşünülen birleşmiş, bir ve aynı şey olmuştur.

v. Artsto'nun

:

Bütün varhlann en a şağı basamağını meydana getiren ve onlar ın
üzerinde yükseldiği zorunlu bir esas olan dört ana unsur, yani, toprak,
su, hava ve ateş uzvi olmıyan unsurlar âlemini meydana getirirler. Bu
80

unsurlar, her vakit, düz istikamette hareket ederler. Düz hareket de iki y.ön
de olur. Bunlardan biri, arz ın merkezine do ğru olan harekettir. Bu, ag ır
cisimlere has olan bir hareket tarz ı, yani, düşme hareketidir. A ğır. bir
unsur olan topra ğ'- ın hareketi, arz ın merkezine do ğru olan bil. düşme hareketidir. Çünkü, Aristo'ya göre topra ğın yeri, arz ın merkezidir, Buna
kaışılık, bir de yukar ıya doğru olan yükselme hareketi vard ır ki, bu da
hafif bir unsur olan ate şin hareketidir. Ate ş, gök yüzüne do ğru yükselir
Çünkü, bütün par ıldıyan ve ışıldıyan cisimler, gök kubbesinde yer al ırlar. Toprak ile ate ş arasında, a ğırlıkları bunlara göre, izafi olan su ile hava bulunur. Su, a ğırlığı bakımından tepra ğa daha yakındır. Hava ise,
ağı rlığı bakımından sudan daha hafiftir. Böylece, her unsurun, kendine
göre, tabii bir hareket tarz ı ve bu âlemde tabii bir yeri vard ı r. Her unsur, kendi tabii istikametinde hareket eder. Ancak, ba şka unsurlarla çarpıştığı vakit, tabii istikametinden çevrilir ve ba şka bir istikamete

Aristo, bu dört unsur nazariyesini, Empedokles'den alm ıştır. Ancak,
unsurları anlayışı, Empedokles'den ayr ıdır. Empedokles'e göre, öncesiz
ve sonsuz olan bu unsurlar, en son unsurlard ır. Bunlar, yaln ız, belli nispetler içinde, birbirleri ile birle şirler yahut da birbirlerinden ayr ılırlar.
Halbuki, Aristo'ya göre, bu dört unsur, birbirlerine de ğişebilirler. Bunların her birinde, öteki unsurlar ı kendine çevirmek gücü vard ır. Meselâ
ateşte, katı cisimleri kendine çevirme, ate ş .yapma kabiliyeti vardır. Su'da katı ınaddeleri sulu hale getirmek gücü mevcuttur. Buna kar şılık. sulu maddeler de kat ılaş abilirler. Böylece, Aristo'da bu dört unsur, en son
unsurlar de ğildirler. Bununla birlikte, bu ımsurlar, en son bir tak ım ana
sıfatlara sahiptirler ki. birbirine de ğişen de yalnız bu ana sıfatlard ır. Meselâ, toprak, kuru, so ğuk ve ağ:Ip-lar. Buna kar şılık ateş, kuru, sı cak ve ha
fiftir. Hava, ya ş, sıcak ve nispeten, yani su ve topra ğa göre daha hafiftir. Aristo fizi ğinde unsurlarla ilgili olan bu s ıfatlar esast ırlar. Aristo fiziği, sıfatçı «Kalitatif» bir fiziktir. Aristo, renk ve sesi de e şya= objektif sıfatları olarak göz önünde tutar. Buna kar şılık Fisagor'cular, Demokritos gibi, ya şlık, sıcaklık, soğukluk, renk, ses, v.s. gibi s ıfatlan, objelerle dogn—lan do ğruya ilgili olımyan ve yaln ız duyu organla
nmızda meydana gelen sübjektif s ıfatlar olarak göz önünde tutmu şlardı .
Netekim, Fisagor'cular ın fiziki de, matematik-geometrik bir fiziktir. Çünkü, Fisagor'culara göre, unsurlar, bir tak ım geometrik şekiller meydana
getiren atomlardan ibarettirler. Bundan dolay ı , Fisagor'cular, unsurlar ı,
bir takım geometrik şekillerle göstermeye çal ışmışlardır. Aristo'nun s ıfatçı fiziki ile karşılaştınhrsa, Fisagor'culann fizik anlay ışı , modern fizik görüşüne daha çok yaklaşmaktad ır. Bununla birlikte, Aristo
bütün Orta Çağ boyunca hakim olmuştur.
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vı. Alem Görü şü :
Aristo'ya göre, gök yüzü ile yer yüzü aras ında esasl ı bir ayrılık, bir
mahiyet ayrılığı mevcuttur. Daha önce de gördü ğümüz gibi, yer yüzündeki varlıklar, bir tak ım basamaklar meydana getirirler. Her üstün
basamak, var olabilmek için, daha a şağıdaki basama ğm mevcudiyetini
şart ko şar. Bununla birlikte, üst basamaktaki varl ıklar, daha aşağı basamaktaki varlıklann bir veriminden ibaret olmay ıp, başlı ba şma ve bağımsızdırlar. Bunların kendilerine öz olan yepyeni s ıfatlan vard ır.
Mekanik, şemik ve organik olgular, böylece, birbirleri üzerinde derecelenirler. Bütün bunlar ın temelinde ise, yukar ıda sözünü etti ğimiz,
dört ana unsur bulunur. Bir talum belli s ıfatlara sahip olan bu ana unsurlar, birbirlerine de ğişebilirler. Yer yüzündeki varl ıklann, sıfat ve hareketleri de, bu dört unsurla belirlenir.
, Buna karşılık, gök yüzündeki varl ıklar, bu dört unsurun cinsinden
olmıyan, bir beşinci unsur, yani, «Ether» den meydana gelmi şlerdir. Ether, gök yüzü ile ilgili olan eksiksiz bir unsurdur. Yer yüzündeki unsurlar, durmadan de ğişirlerken, «Ethen> her vakit, kendi kendinin ayn ı
olarak kahr. Yer yüzündeki unsurlar, düz istikamette hareket ederler.
Buna karşılı k, Ether, en nıükemmel olan hareket şeklini, yani dairevl
hareketi takip eder. Eski Yunan dü şüncesi, er, mükemmel şekil olarak da
gene gök yüzündeki cisimlerin sahip olduklan şekli, yani kürreyi göz
önünde tutar. Y ıldızlar, birbiri içine geçmiş olan bir takım şeffaf kürreler içinde dönerler. Gerek y ıldızlar, gerekse y ıldızların içinde hareket ettikleri bu şeffaf küreler, Ether'den meydana gelmi şlerdir. Yıldızlar, sonsuz olan mutlak ve ölçülü hareketleri ile Tanr ı'ya en çok yaklaşan varlıklardır.
Su halde, Aristo'ya göre, Tanrı, bütün âleme ilk hareketi vermi ştir.
Ama bu âlem, aslında, iki ayn âleıne, yani, yer yüzü âlemi ile gök yüzü
âlemine ayrılır. Yer yüzünü, öncesiz ve sonsuz olan dört unsur meydana getirir. Gök yüzü âlemi ise, gene öncesiz ve sonsuz olan, ama, yer
yüzü ile ilgili o'_an dört masurdan çok daha ince ve eksiksiz bir unsurdan, yani Ether'den meydana gelir.
Antik Çağda bilinen be ş gezegen (Venus, Merkur, Mars, Jupiter ve
Satum) ile Güne ş ve ay, gök yüzünü meydana getirirler. Gök yüzü âlemi, sabit olan arz ın üstünde yükselir ve Ether'den meydana gelmi ş olan
şeffaf kürelerle çevrelenmistir. Her gezegeni çevreleyen, birbiri içine
geçmiş , bir çok sayıda şeffaf küreler vard ır. Gezeğenlerin dairevi hareke',ten kayar gibi görünmeleri, bu kürelerin varl ığı ile açıklanmıya çalı,
şılır ve bu şekilde çok karışık bir sistem meydana ç ıkmış olur. Bu karı82

şık sistem, bütün Orta Ça ğ boyunca, Renaissance'a (Kopemikus) kadar
hâkim olmuştur.
Aristo'ya göre, yıldı zlar, insan üstü akli mahiyetlerdir. Bu makûl ve
saf ş ekillerin yer yüzüne, hedefli ve makiil bir tak ım tesirleri de vard ır,.
Aristo'nun bu dü ş üncesi bir yandan yeni Eflâtuneulu ğa öte yandan Orta Ça ğ astrologi'sine esas olmu ştur.

m ı. Insan Görüşü :
Aristo'ya göre, insan ın âlem karşısındaki durumu, bütün öteki canlı varlıklardan farkl ıdır. Insan, yer yüzündeki bütün öteki varl ıklar arasında, Tann'ya en çok benzeyeni, Tanr ıya en çok yakla şmış olanıdır.
Çünkü, akla sahip olan insan, üstün bilgiler elde etmiye kabiliyetli bir
varlıktır. Insan, Tann'yı, varlığı, oluşu ve oluşun sebeplerini kavnyabilecek durumda olan tek varl ıktır.
Gerçi Aristo, «Hayvanlar Tarihi» adl ı eserinin, VIII. kitabında insanların da bazı bakımdan hayvanlara benzedi ğini inkâr etmez. Bununla birlikte, insan ın bu âlemde bütün öteki varl ıklar aras ında, gene
de ayrı bir durumu vard ır. İnsan, dik durmas ı , başını yüksekte ta şıyabilmesi, bakışlannı uzaklara ve gök yüzüne çevirebilmesi ile, yer yüzündeki bütün öteki organik varl ıklardan ayrılır. Hele ayn ayrı şekillenmiş
parmaklar' ile insan eli, en çe şitli kullani şlara elveri şli bir alettir. Aristo'ya göre «Insan, varl ıkların en akıllı sı olduğundan, hayvanlar aras ında hiç bir benzerine rastlanm ıyan ellere sahip» tir.
Insan vücudu, iç organlarının diizenli işleyişi ile birlikli ve her bakımdan düzenli bir organism, gerçek bir kosmos'dur.
I3ununla birlikte, insan ın, onu, hayvandan ayıran ve insan kılan en
esaslı sıfatı, düşünebilmesi, düşünce kabiliyetine sahip bir varl ık olmasıdır. Düşünce, dille âçıklanır. Dil kal ıbına bürünmemi ş olan hiç bir düşünce mümkün değildir. Bu suretle, ikinci bir insanl ık sıfatına, insanı
hayvamn üstüne yükselten ikinci bir esasa varm ış oluyoruz. Logos'a sahip olan tek varl ık. insandır. Hayvanlarda logos, yani anlaml ı söz yoktur. Hayvanlar, yaln ız işaretlerden ibaret olan bir tak ım hecesiz sesler
çıkarırlar. Insan, dil sayesinde, kendi cinsinden olan varl ıklarla sosial
münasebetlerde bulunur. Aile hayat ının, topluluk hayatının ve devletin
gerçekleşmesi, insanların ortaklaşa sahip oldukları bu manevi olgu, yani dil sayesinde mümkün olur. Hak ve âdalete dayanan, gelenek ve göreneklere sahip olan bir topluluk diizenini, yaln ız akla ve dile sahip olan
varlıklar, yani, insanlar meydana getirebilir. İnsan sosial duygular ta şıyan bir varlıktır. Akla sahip olan insan, ayn ı zamanda, bilen, bilgi gücüne sahip olan tek varl ıktır. Insan ın kendine öz olan bir çok kabiliyetleri
ve ortıya koyduğu bir seri başarıları vardır.
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mu. Psikolog :
Büyük bir tabiat ara ştıncısı olan Aristo, ruhla ilgili olan ara ştırmalarını, bütün organik dünyaya yaym ıştır. Aristo'ya göre, ruh, vücudu
şekillendiren prensiptir. Ruh, vücudun heclefini meydana getiren sebep,
onun mükemmelliğe doğru gelişip gerçekle şmesini sağlıyan aktif prensip
«Entelechie» dir. Ruh, vücudu harekete getiren ve canl ı kılan prensiptir. Bütün Antik Ça ğda olduğu gibi, Aristo'da da hayat ve ruh kavramları daha birbirinden aynlmam ış tır. Bundan dolay ı, beslenme ve nefes
alma gibi fizyolojik olgular da, ruh olgulanndan sayılır. Ruh, vücudu
canlı kılnıakla, aynı zamanda, onu şekillendirmiş olur. Böylece, ruhla
vücut arasındaki münasebet, şekil ile madde aras ındaki münasebet gibidir. Ruh, organism'in hedefini meydana getiren sebebin de kendisidir. Organism'in, ruh taraf ından şekillenen ve canlanan çe şitli bölümleri, başlangıçtan itibaren, yalmz, ruhun ortaya koymu ş olduğu hedefi
gerçekle ştirme yolunda çal ışırlar. Böylece, bir hayat prensibi olarak vücudu canlandıran ve harekete getiren ruh, ayn ı zamanda, onun hedefini de belirliyen bir kuvvettir.
Aristo'ya göre, ruh hayat ı da basamaklara ayr ılır. Ruh hayatındaki
her aşağı basamak, kendinden sonra gelen Msamak için bir maddedir.
Aşağı ruh formlan, üstün ruh formlan için zorunlu bir temel meydana
getirirler. Her a şağı ruh formu, daha üstün ruh formu için zorunlu bir
dayanaktır.
Aristo'ya göre, ruh hayat ımn en aşağı derecesini nebati ruh meydana getirir. Nebati ruh, yalmz, beslenir, büyür ve neslini sürdürür. Ruhun
bundan sonra gelen bir üstün şekli, hayvani ruhdur. Hay-vani ruh, alg ılıyan ve hareket kabiliyetine sahip olan ruhdur. Hayvan, mek'anda hareket eder ve etraf ındaki tesirleri algılar. Aristo'ya göre, nebatla hayvan
arasındaki bu esaslı aynlık, nebatm, içten bir birlikten yoksun olmas ından, buna kar şılık, hayvanın ve insanı n merkezi bir organa, yani, kalbe
sahip olmalarından ileri gelir.
Aristo, algılıyan ruh, yani, hayvani ruh üzerine yapm ış olduğu araştırmalarla, aym zamanda, alg ının kendini de incelemi ş olur. Aristo, - Demokritos tarafından ileri sürülen görü şün tersine - duyularla algılanan sıfatlann, objektif gerçekliklerine inan ır. Sağlam duyu organları ile elde
edilen aigılar, objektif gerçekli ğ'in doğru bir reprodüksiyon'udurlar. Ayn
ayrı duyu organları ile dünyadaki varlıklarm ayrı ayn yönleri ve ayn ayn
sıfatlan algılanır. Bununla birlikte, alg ılıyan ruhta, bu ayn ayn duyu organlanmn bildirdi ği, ayrı ayrı durum ve s ıfatlann bir ve aym objeye ait
oldukları nı kavrıyan, bunları birbirine bağlıyan üstün bir güç vardır.
Ruh, bağlıyan, birleştiren, ayıran ve karşılaştıran üstün bir kuvvettir.
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Objelerin, duyu organlanna olan uzakl ıklannı belirliyen, onlann hareket halinde mi, yoksa dinginlik halinde mi olduklar ını gösteren de gene
ruhtur. Bu suretle, ruhta, varl ıklann bütününü algılama gücü vard ır ve
bu güç passif değil, tersine, tamamı tamamına aktif bir gücdür.
Hayvani ruhda, yeni ba ştan, tekrar tekrar alg ılanan şeylerin hatıra .
ve izleri kal ır. Hayvani ruh, şuursuz da olsa, hatırlamak ve saklamak kabiliyetine sahiptir.
Ruhun üçüncü ve en yüksek derecesini insani ruh meydana getirir.
Nebati ve hayvan' ruhlar, insani ruhun ort ıya çıkması için bir malzemedirler. Ruhun bu iki aşağı derecesi, insanl ıkla ilgili olan sıfatlarm gerçekleşmesi için bir maddedirler. İnsani ruhun başlıca sıfatı akıldır. İnsan, bir akıl yaratığı olmakla nebattan ve hayvandan ayr ılır. .Hayvani
ruh, vücuda ba ğlıdır. Vücutla birlikte ort ıya çıkar ve gene vücuda, birlikte yok olur. Buna kar şılık, akıl vücuttan ba ğınsız ve sonsuzdur. Gerçekte, insan ruhu ile vücut aras ında içten bir ba ğlılık yoktur. Ruh, vücuttan gelecek her türlü tesiri hiçe sayabilir ve bütün bu tesirlere kar şı
koyabilir. Hayvan ruhuna hâkim olan iç güdü, insan ruhundas yerini iradeye bırakmıştır. Hayvan ruhundaki kar ışık ve belirsiz hatıralar, insan
ruhunda kavraml ı ve şuurlu bilgiye, çevrilmiştir. İnsan ruhu, şuurlu bilgiye sahip olma gücü ile bütün öteki ruhların üstüne yükselir. İnsan;
çevresindeki varl ıkları yalnız algılamakla kalmaz, ayn ı zamanda, bunlar hakkında bir açıklama da vermiye çal ışır. insan ruhu, kavramlar kurar ve kavraml ı bilgiye ulaşır.
Aristo'ya göre kavramh bilgi, duyular ın verdiği malzemeyi, aklın,
aktif bir şekilde işlemesi ile elde edilir. Ak ıl, duyularla elde edilen malzemede, kavram kurmak bak ımından önemli olanı, önernsizden ayınr. Böylece, insan ruhu, hayvani ruhtan çok daha aktiftir. Gerçekte, ruhun çeşitli basamaklan da birbirlerinden aktiflik dereceleri ile ayr ılırlar. Ruh,
en yüksek derecesinde aktifli ğin kendisi olur. Bu dereceye, yani en yüksek aktiflik derecesine eri şmiş olan ruh, ayn ı zamanda ölümsüz de olur.
Ancak, Aristo'nun, ölümsüzlü ğe ulaşmış olan bu ruhtan, ferdi ruhu mu,
yoksa insanlık ruhunu mu, aniadığım kavramak güçtür. Aristo psikologisindeki ayrı bir güçlük de, filozofun ikili ak ıl anlayışıdır. Aklın, birliğini ve bütünlüğ,"iinü sarsacak mahiyetteki bu görii, Filozofun, imkân ve
gerçeklik hakk ındaki. anlayışına dayanır. Aristo, emPirik gerçeklik dünyasında göz önünde tuttu ğu ve birbirinden ayırdığı, imkânla gerçekli ği
ruha da uygulamıya çalışır. Akla öz olan dü şünce kabiliyeti ile gerçek
düşünce etkisini birbirinden ay ırır. Aristo, insan akl ımn, bir aktif, yani,
yaratıcı, bir de passif yönü oldu ğundan söz eder. Passif akıl, hayvan'
ruhla ilgilidir. Bu akhn ba şarısı, duyularla elde edilen alg ılara ve bun85

lardan kalan silik izlere dayanarak bir tak ım kavramlar meydana getirmekten ibarettir. Passif akl ın kurdu ğu bu kavramlar, daha, şuurlu ve
açık seçik kavramlar olmaktan uzak: ırlar. Şuurlu ve açı k seçik kavramlar, yalnız, aktif akl ın baş arısıdırlar. Daha önce sözünü etti ğimiz insanlık sıfatlan, yani, insan ı insan kılan sıfatlar, yalnız bu aktif akılla ilgili
olan sıfatlardı r. Aristo'ya göre, ruhun aktif olan bu bölümü ölümsüzdür. Buna karşılık, passif olan ruh, gelip geçicidir. Aktif ruh, vücuttan
tamamı tamamına bağınsızken, passif ruh, vücutla birlikte ort ıya çıkar
ve gene vücutla birlikte yok olur.
ıx. Ahlâk Görüşü :
«Eudaimonia» yani mutluluk, iyilik, Yunan felsefesinde önemli bir
rol oynar. İnsanın bütün çabalar ının bütün gayretlerinin hedefini mutlul ıık meydana getirir. Ancak, mutlulu ğun kendisi nedir? Mutluluğun
ne olduğu araştınlırken, ahlâk sorusu da kendili ğinden ortıya çıkar. Mutluluğun ne oldu ğu hakkında ve ahlâk sorusu üzerine bir tak ım görüşler
ortıya atılır. Bununla birlikte, bütün bu görü şleri, üç esasta toplamak ve
iiç gurupa ayı rmak mümkündür. Bunlardan ilki, kiltlenin göz önünde
tııttuğu mutluluk idealine uygundur. Bu anlay ış, hayatın bedefini zevkte bulur. İkincisi, fazileti esas all ı-. Faziletli bir hayat ya şamayı hayatın
hedefi olarak görür. Buna kar şı lık, üçi'incü anlayış, hayatın hedefini, temasa ve ara ştırmada bulur. Aristo'nun kendisi bu üçüncü görü şü savunur. Aristo, insan ın bir akıl varl ığı olduğunu kabul etmekle, ahlâk problemini de çözmü ş olur.
Aristo'ya göre, her varl ığın, tabiat tarafından gösterilmiş olan bir yetkinlik hedefi, ve bu hedefe göre bir eylem tarz ı vardır. Insan, bu âlemdeki bütiin öteki varl ıklardan, Logos'a sahip olmakla aynl ır. Bundan dolayı , insanın bütün çalışmalannı n ve bütün eylemlerinin akla ve akl ın
ölçülerine uygun olmas ı gerekir. Akla ve akl ın ölçülerine uygun olan
bir eylem, ayn ı zamanda, fazilete de uygun olan bir eylem demektir.
Çünkü fazilet, makul harekertir ve makul dü şünceye dayan ır.
Antik düşünce, insanın, kendi kendini mutlu kılabileceğini kabul
eder. Insan ın mutlu olup olmamas ı, tamamiyle, kendisi ile ilgili olan bir
şeydir. Aristo da bu görü ş ü savunur. Aristo'ya göre de insan, kendi iradesi ile kendi kendisini mutlu k ılabilir. İnsanın, mutlu olup olmaması,
her şeyden önce, faziletli olup olmamas ı ile ilgilidir. Aristo'ya göre, ahlâkı bütün öteki ilimlerden ay ı ran esasl ı bir nokta vard ır. Bu da ahlâkta, nazari bilginin değil, eylemin şart oldu ğ udur. Ahlâkta esas olan, faziletin bilgisine sahip olmak de ğildir. Faziletin kendisine sahip olmakt ır. Fazilete
sahip olmak demek, fazilotli hareket etmek demektir. Yani, insan ın bütün
etki ve eylemlerinin fazilete uygun olmas ı dır. Fazilete sahip olan ki şi, fa86

ziletli bir hayat süren kişidir, faziletli eylemlerde bulunan ki şidir. Ahlakta,
bilginin değil, etkinin önemi vardır. Faziletin gerçekle şmesi, ahlakın en
son hedefini meydana getirir. Fazileti kendi şahsında gerçekleştiren insan, mutluluğa eri şmiş olan insandır.
Faziletin gerçekle şmesi nasıl mümkündür? Fazilet, nas ıl gerçekle ştirilebilir? Ahl'alda ilgili olan fazilete dolayısıyla mutluluğa nasıl vanlır?
Aristo'ya göre, ahlikla ilgili olan fazilete, sürekli bir gayretle, ö ğrenme
ve temrinle ulaşılır.- Fazilete kar şı doğuştan yetkisiz olm ıyan herkes, sürekli bir temrinle fazilete ula şabilir. Fazileti kendi şahsında gerçekle ştirecek olan kimsenin, ilkin, onu, içten ya şayıp benimsemesi, ona, içten
içe alışması lazımdır. Fazilete eri şen kimse, mutlulu ğa da erişir. Böylece, mutluluk, insana dışardan gelen, d ış olgularla ilgili olan bir şey değildir. Gerçi Aristo, dünya nimetlerinin, insan hayat ı üzerindeki tesirini
inkar etmez. insan ın belli bir ölçüde bunlara da ihtiyac ı vardır. Bununla birlikte, mutlulu ğun gerçekle şmesini sa'ğlıyan esas, insanın kendi faziletli eylemleri, kendi ölçülü hareketleridir. Bundan dolay ı, mutlu insan,
bütün eylemlerini aklın ve faziletin kurallar ına göre ayarlam ış olan ve
dünya nimetlerinden de ölçülü şekilde faydalanmayı bilen insandır.
Su halde fazilet, insan ruhunun sürekli ve belirli bir s ıfatı olarak
göz önünde tutulmuş oluyor. Ancak, Aristo'ya göre, as ıl ahlaki fazilet,
iki aşınlık, «extrem» aras ı ndaki doğru olan noktay ı bulmaktadır. Gerçek
faZilet, bir şeyde aşın olma hali ile bunun zıcldı olan hal, daha do ğrusu,
tersine aşırılık hali aras ındaki doğru olan orta noktayı bulmaktır.
fazilet, iki «extrem» aras ındaki orta haddir. Mesela cesaret, korkakl ık
ile körü körüne atılganlık arasındaki doğru olan orta haddir. ölçü kavramı, gerek Aristo, gerek bütün Yunan dü şünce dünyası için esastır. Antik Yunan ruhu a şinlığı sevmez. ölçü ve uyumdan ho şlanır. ölçülü hareket de yaln ız akla uygun olan hareket demektir. Çünkü insamn, iki
extrem» aras ındaki doğru olan orta noktayı bulabilmesi, ancak aklın yard= ile olur. Bundan dolay ı, akla clayanmıyan bir ahlaki fazilet kavramından söz edilemez.

x Devlet Pelsefesi :
Aristo'nun Devlet hakk ındaki ana eseri Siyaset ad ım taşır. Aristo'nun,
bu eserde, ortıya atmış olduğu bir çok problemlerde, siyasetle ve ahlakla ilgili bir çok sondarda Eflâtun'un tesirinde kald ığı açıktan açığa görülür. Aristo da, tıpkı Eflâtun gibi, devlet içindeki en önemli sorumun
eğitim olduğunu kabul eder. Devlet adamlanrım en önemli görevini
yurttaşların eğitimi işi meydana getirir. Devlet içinde ilk planda tutulacak esas, adil vatanda şlar yetiştirmektir. Aristo'nun ahlak felsefesine
hakim olan ölçülülük kavramı, Siyaset felsefesinde de kendini gösterir.
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Âristo, siyaset felsefesinde de «Sosialism ile individualism aras ındaki
orta haddi» bulmaya çal ışır (Max Pohlenz).
Aristo da Eflatun gibi, insan ın mahiyeti gere ğlnee, her vakit, topluluk içinde ya şayan bir varlık olduğunu kabul eder. İnsan, her vakit bir
devlet içinde ya şamış olan ve her vakit bir devlet içinde ya şamak zorunda bulunan bir varl ıktır. Fert kendi varl ığının anlamım yalnız bir devlet içinde ya şamakla kavrar.
,

,

Eflatun gibi, Aristo da, devlet denildi ğ'i vakit bir şehir devletini
Polis'i anlar. insanlık devleti, ahlak ve hukuk prensiplerine dayanmakla,
bütün öteki varl ıklar toplulu ğundan, mesela karıncalar ve anlar topluluğundan aynlır. Bu prensipler, insanl ık devletinin temelini meydana getirirler. Bu temel prensipleri, ancak logos'a sahip olan varl ık, yani insan
bulabilir. insan logos sayesinde, iyi ile kötüyü, hakl ı ile haksızı, faydalı
ile zararlıyı birbirinden ayıracak durumdadır. İnsan, gene logos sayesinde
bütün bu kavramları kendi cinsinden olan varl ıklara bildirebilir ve onlarla anlaşır. İnsanlık topluluğu, ancak, hak ve adalet kavramlanna dayand ığı
vakit yaşama gücüne sahip olur ve ancak böyle bir topluluk içinde ya şayan
fertler, ş ahsi fazileti gerçekle ş tirip mutlulu ğa ulaşabilirler.
Böylece, bir devletin en yüksek ve gerçek hedefi, iyi ve adil yurtta şlar yeti ştirmektir. Aristo'nun ileri sürdü ğü bütün bu düşünceler, Eflâtun'un görü şlerine uygundur. Aristo, ancak, kendi ilim ve ara ştırma metodunu bulup, kendi felsefi görü şlerine ulaştığı ölçüde, Eflâtun'dan
uzaklaşır. Netekim, Siyaset adl ı eserinin son üç kitabında Eflâtun'dan
tamamıyla uzaklaşmış olan realist ve denemeci Aristo ile kar şılaşılır.
Eflatun, ideal bir devlet şekli düşünmüş, realite ile ilgisi olmıyan bir
devlet anlay ışı ortaya koymuştu. Aristo ise realitedeki devletleri göz
önünde tutar ve devlet nazariyesini tarihi gerçekli ğin kendisinden çıkarmıya çalışır.
Devlet hakkındaki görüşlerinde tamamiyle denemeye dayanan Aristo, ilkin bir devlet içinde ya ş ayan halk tabakalar ın' göz önünde bulundurur. Aristo'ya göre, devlet içinde ilkin, yurtta şlık hakkına sahip olan
hür şahıslarla yurtta şlık hakkına sahip olmıyan köleler vard ır. Aristo,
köleliği tabii bir olgu sayar. Filozof, insanlar ın bir kısmının, tabiat tarafından, doğuştan, köle olmak için yaratılmış, diğer bir kısmımn ise,
gene doğuştan, hür yurtta ş olmak üzere meydana getirilmi ş olduğuna
inamr. Aristo, bu suretle, köleli ği bir tabiat kanununa dayand ırmak ister. O zaman ın daha, indüstrileşmemiş olan topluluğunu, ağır işleri göreeek bir köle sınıfı olmadan tasarlayamaz. Aristo'ya göre, do ğuştan kö1. En son araş tırmalara göre, (Jaeger) Aristo, Siyaset adl ı eserini, Assos'daki
hocalık devrinden beri uzun y ıllar içinde yazıp tamamlanuştır.
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le olmak için yaratılmış olan kişiler, vücut bakhnmdan, kuvvetli ve a ğır
işleri. görmeye kabiliyetli olmakla birlikte, kendi kendilerini idare etmekten acizdirler. Bunlar, ancak logos bak ımından kendilerine üstün
olan kimseler taraf ından idare edilebilirler. Do ğuştan köle olmak için
yaratılmış olan kimselerin hür yurtta şlar tarafından idare edilmeleri kendi çıkarları bakımından da iyidir. Aristo, barbar uluslara ait olan ki şileri bu do ğuştan köle olan kimselerden sayar.
Şimdi, bir devlet içindeki hür yurtta şlar da kendi aralannda üç s ınıfa ayrılırlar: fakirler, zenginler ve orta halliler. Aristo, devlet içindeki
bu çeşit bir sınıflanmayı, anayasaya uygun' bulur. Aristo, komunismi
reddeder. Devlet içinde belli bir s ımfi, savaşcılar sınıfım, mal ve mülkten, aileden yoksun etmeyi (Eflâtun) tabiata ayk ın bulur. Devlet içinde aynca, bir de ekonomik hayat ı ellerinde tutan kimselerin, köylülerle
işçilerin ve sahc ılann durumu vard ır. Aristo'ya göre bu s ınıfların varlığı, devletin ya şaması için zorunludur. Çünkü, bu s ımflar, devletin maddi temelini meydana getirirler. Aristo'ya göre, köylüler, ne köleler ve ne
de yurtta şlar s ımfı ile ilgilidirler. Satıcılara ye işçilere gelince, bunlar
da hür olmakla birlikte yurtta şlık haklanna sahip olamazlar. Çünkü
Aristo'ya göre, bu çe şit mesleklerin icras ı, faziletli• bir hayat sürmeye
imkân vermez.
Devlet idaresine kat ılacak ve çe şitli memurluk ödevlerinde bulunacak şaIrslann, esasl ı şekilde yeti şmiş faziletli ve bilgili kiş iler olması
gerekir. Bunlar ın, belli bir ahlâk seviyesine efi şmiş olmaları lâzımdır.
Aristo'ya göre, bu çe şit gerçek devlet adamlan, ancak, günlük ekmek
kaygusu çekmiyen mal mülk sahibi kimseler aras ından yeti şebilir. Her
devletin gerçek hedefi, yurtta şların, ve mutlulu ğunu sağlamak
olmalıdı r. Bu hedefin* gerçekleşmesi için ise, bir yandan, yurtta şların eğitim ve öğretimi, öte yandan da Anayasa sorumlan üzerinde önemle durmak gerekir.
Aristo'ya göre, gerçeklikte mevcut olmayan ideal devlet şekli tasarlaınak, yanlış bir düşüneedir. Do ğru ve âdil devlet şeklini bulabihnek
için, sosial gerçekli ğin kendini göz önünde tutmak lâz ımdır. Sosial ve
tarihi gerçeklik göz önünde tutuldu ğu vakit, genel olarak, üç çe şit anayasa şekli ile karşılaşılı r. Bunlar da, Monarş i, Aristokrasi ve Demokrasidir. Aristo'ya göre, bu devlet şekillerinden her birinin haklı olduğu bir
yönü vardır. Bunlardan her biri, sa ğlam ve iyi bir devlet de olabilir, kötü ve bozuk bir mekanizma. haline de gelebilir. iyi bir devlet şekli, yurttaş lann =itti u ğ uru' ve umumun plâna alan bil. devlet şeklidir. Eğer bir kral, umumun iyili ğini göz önünde tutar, halk ın mutluluğunu sağlarsa, o vakit, Monarş i de ideal bir devlet şekli olur. Buna
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karş:lık, baştaki kral, bir despot ve gas ıp olur ve yalmz kendi çıkanm
göz önünde tutarsa, o vakit bu devlet şekli bozuk ve kötü bir mekaniz:
ma haline gelir. Aristokrasi için de ayn ı şeyler söylenebilir. Devletin başında bulunan aristokrat s ınıf, bütünün, iyilik ve mutlulu ğunu, kendi çıkarı= üstünde tuttu ğu vakit, Aristokrasi iyi bir devlet şeklidir. Bu sımf
bütünün iyiliğini, kendi çıkarına feda etti ği vakit, bu devlet şekli de
kötü ve bozuk bir devlet şekli haline gelir. Demokrasinin iyi bir devlet
şeldi olabilmesi için, halk meclisini meydana getiren şahısların, sağlam ve üstün bir siyasi terbiyeye sahip olmalar ı gerekir. Demokratik bir devletin halk meclisi, gerekli olan olgtmluk ve ahl'âk seviyesinden yoksun olursa, böyle bir devlet, er geç çökmeye mahk= olur. Bundan dolayı, her hangi bir devletin, iyi bir devlet şekli olabilmesi için,
anayasasının şekli değil, bu anayasanın ne şekilde uygulanmış olacağı
önemlidir.

xı. Peripatos mektebi :
Aristo'nun kurduğu Peripatos Mektebi de, t ıpkı Eflâtun'un Akademisi gibi, filozofun ölümünden sonra da ya şamağ'a devam etmi ş ve yüz
yıllar boyunca sürmü ştür. Aristo ile birlikte ort ıya çıkan, özellikle Filozofun, son devresindeki büyük ba şanlan arasında yer alan, ilini çalışma
usulü, yr: ııi, ilmin kollara ayrılması ve ayn ayn ilim kollannda yapılan
sistemli araştırmalar, kendisinin ölümünden sonra da, Peripatos Mektebinin çalışma istikametini belirlemi ştir. Netekim, Aristo'dan sonra, Mektebin ba şına gelen Theophrasrt, gerçek bir ilim adam ıdır. Theophrast,
nebatlar dünyas ı hakkında, ilk sistemli s ınıflamayı veren bilgindir. Aristo'nun, her hangi bir felsefe meselesinden söz ederken, kendinden önceki filozoflann, bu mesele haldanda ne dü şünmüş olduklanm da, belirttiğine işaret etmiştik. Theophrast da bu bak ımdan üstadının yolunda
gitmis ve Yunan tabiat felsefesi hakk ında bir eser vermi ştir. Eski fizikçilerin tabiat görü şlerinden söz eden bu eser, metafizi ği de içine alan bir
tarihidir. Theophrast' ın bu eseri, ilk Ça ğ felsefesi üzerine en çok
bas vunılan kaynaklardan biri olmu ştur.
Theophrast' ın, bir de Metaphysik adlı kitabı vardır. Theophrast, felsefenin bazı alanlarında, özellikle mantıkta bazı değişiklikler ve ilâveler yapmıştır. Bununla birlikte, o, esas itibariyle gene de, hocas ının görüşlerine bağlı kalmıştır.
Peripatos mektebi ile ilgili ilmi ara ştırmalar, bundan sonra, Eudeınos ve Menon'la da desteklenmiştir. Eudemos, bir «Astronomi ve Matematik» tarihi vermi ştir. Menon ise bir T ıp tarihi kaleme alm ıştır.
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Theophrast'dan sonra, Mektebin müdürlü ğüne Straton geçmi ştir.
Straton fizik alan ındaki bağınsı z çalışma+an ile belirlemniş olan bir düşiinürdür. Straton'un özellikle, hava üzerine yapt ığı denemeler önemlidir. Bu bilgin, havan ın, görünmiyen küçük atornlardan meydana gelen
bir madde olduğunu ileri sürmüş ve havanın boş mekâm doldurduğunu,
sıkıştırıldığı vakit de önemli bir dayanma kuvveti ortaya koydu ğunu göstermiştir. 51:raton, Aristo'nun tabiat üzerine ileri sürdü ğü teleologik anlayışı ve ilk hareket ve ıici varlık prensibini reddederek, hocas ının dünya görüşünden uzaklaşmıştır. Straton'a göre, âlemdeki bütiin Ulus ve
akışın es.asını, maddenin kendi içinde bulunan bir asil kuvvet meydana
getirmektedir. Böylece, bütün varl ığın ve oluşun esasında «Transcendant»
sebeplerin de ğil, tersine «Immanent» kuvvetlerin bulundu ğu görüşünü
savunur.
Peripatos Mektebinde daha sonra, tarih ilimleri üzerinde de durulmuştur. Nihayet, milâddan önceki birinci yüzyılda, Peripatos'cular, Aristo'nun eserlerinin yorumlanma ve aç ımlanması ile meşgul olmuşlardır. Bu
filologiık çalışmalar, Aristo'nun eserlerinin tan ınması bakımından, daha
sonraki devirler için önemli bir kaynak olmu ştur.
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Daha önce de söylenmi ş olduğu gibi Aristo, Makedonia kral ı iskender'e hocal ık etmiştir Iskender'in giri ştiği büyük Asya seferlerinin kültür tarihi bakımından çok önemli sonuçlan olmu ştur. Bu seferlerle, Yunan kültür ve felsefesi milli s ınırlarını aşıp, Doğu'ya ve Akdeniz çevresine yayılmış, öte yandan, Do ğudan gelen dini çığırlar da, Bat ı'ya sokulmuştur. Bu ayn ayrı kaynaklardan gelen dü şünce hareketlerinin ve mistik
çığırlann birbirleri ile kayna şmalan, Hellenism denilen hareketi do ğurmuştur. Hellenistik devrin en önemli siyasi olayı, Roma Imparatorlu ğunun ortıya çıkması olmuştur. Bu çığ' ır, ilkin, Yunan şehirlerinde ve Yunan düşüncesi ile Do ğu düşüncesinin kaynasmas ı sonucunda başlamış ve Roma
dünyasında gerçek şeklini bulmuştur. Nihayet, Do ğudan gelen tesirlerle meydana çıkmış olan büyük monotheist dinler içinde de iç erginli ğini ve olg-unluğunu bulmuştur. Böylece, Antik dü şünce dünyası, Hellenism'den, Roma dünyasından, Hristiyanl ık ve Islâmliktan geçerek, yeni
zamanlar kültürüne do ğru gelişmiştir.
Yunanistan, M. O. 146 yılında siyasi hürriyetini kay ıbetriliş ve Roma'nın hâkiniiyeti altına giımiştir. Bununla birlikte, ilim felsefe ve güzel
sanatlarda, her vakit, Roma âlemine hocal ık etmekte devam etmi ştir.
Daha önce de işaret etmiş olduğumuz gibi, Aristo, Yunan felsefesinde,
ilimde uzmanlığı ortıya koyması bakımından, bir dönüm noktas ı olmu ştur. Gerçekten, Aristo'ya gelinceye kadar, filmle felsefe, birbiri ile kaynaşmış vaziyette idi. İlk defa olarak, Aristo ile birlikte, ilim kollan, birer
birer felsefeden aynlarak, ba şlı başına geli şmiye başlamışlardır. Ilim
kollarının bu gelişmesi ve ayn ayrı ilim dallarında yapılan ilmi araştırmalar, hellenistik devirde büyük bir h ız almıştı r. Atina dışında da, büyük kütüphanelere .ve müzelere sahip olan yeni ilmi ara ştı rma merkezleri kurulmuştur. Rodos'da, Bergama'da, iskenderiye'de, Ta.rsus'da, Roıııa'da ve daha sonra Bizans'da kurulan bütün bu ara ştırma merkezierinin
en önemlisi Iskenderiyedeki olmu ştur.
95

Bu devirde, Felsefenin nazari prensiplerine kar şı duyulan ilgi azalmış, buna karşılık, tabiat ilmi ile matematikle, edebiyat tarihi ve tarihle
ilgili araştırmalar ve filologik çalışmalar önemli bir yer alm ıştır. Bu devir, felsefenin de, daha çok, pratik önemi üzerin& durmu ş, insan hayatının mana ve hedefi üzerine dü şünmüştür. Yunan sitesinin ba ğınsızlığını kayıp ettiği bu devirde, fert de devlet içindeki ortakla şa idealini kayıp etmişti. Eski Yunan dini, ferdin ruhuna tesir etmekten uzak, yaln ız
dıştan bir gelenek olarak ya şıyordu. Bu durum içinde fert, kendi içine
çekilmek ve kendi mutlulu ğunun yolunu kendi kendine ara ştırmak zorunu duydu. Bu suretle, Yunan felsefesinin son devri ile ilgili olan felsefe anlayışının başlıca sorusu, hayat bilgeli ği oldu. Bu devirde, insan ın
hayatta ne gibi bir tav ı r tak ınması gerekti ğini, ne gibi ödevleri oldu ğunu bilmek için felsefe ile u ğraşıllyordu. Bu suretle ahlâk, felsefenin ana
disiplini ve başlıca hedefi olmuş tu. Bununla birlikte, insan ın âlem karşısında nasıl bir tavır takınması lâzım geldiğini bilebilmesi için, âlemin yap ısını bilmesi gerekiyordu. Bundan dolay ı, ahlâka dayanak olacak bir ikinci felsefe disiplini olarak, fizik ortaya ç ıkıyordu. Nihayet, âlemin bilinmesinde takip edilecek yolu gösteren bir üçüncü felsefe kolu olarak da
mantık, ahlâk ve fizi ğin yanında yer alıyordu.
Bu devre hâkim olan ahlâk felsefesi, gelenek ve mitologi'ye dayanan
Yunan dininin artık kandıramadığı aydın kişiler aras ında bir din görüşü
yerini de tutuyor ve gelenekci dinin bo ş bıraktığı yeri doldurmıya çalışıyordu. Insamn hayat kar şısındaki tavnn ı inceleyen bu ahlâk felsefesi
içinde ölüm de ba şlı başına bir problem olmuştu. Bu suretle, insan ın
ölüm karşısındaki tavrı da başlı başına bir ahlak sorusu olarak göz önünde tutulmuştu.
Bununla birlikte, bu ahlâk felsefesi de devrini tamamiyle kand ırarnamış huzursuz ve bo ş gönülleri beklenilen mutlulukla dolduramamıştı. Yeni bir inanca kavu şmak, yeni bir dayanak bulmak isteyen bu huzursuz gönüller, bu sefer de Do ğudan gelen dini görüşlere açılmış ve
bu mistik görüşlerde bir kamkma aram ıştır. Yunan ilminin kurdu ğu
kavramlar, bundan böyle Do ğudan gelen bu dini görü şlerin, açıklanması
ve düzenlenmesi için kullan ılmış , bu suretle, birbirleri ile mücadele eden
bir takı m dini ve metafizik sistemler ort ıya çıkmıştır. Bu bakımdan, hellenistik felsefe, ahlak felsefesi ve din felsefesi olmak üzere, iki devreye
aynlır.
AHLAK FEL SEFES İ

M. Ö. IV. yüzyılın sonlarına doğru, o zamana kadar mevcut olan felsefe mekteplerinin, yani, Eflâtun'un Akademisi ile Peripatos mektebinin
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yanı başında, iki felsefe mektebi daha ort ıya çıkar. Bu sonuncular, devrin felsefe anlay ışının, hayat bilgeli ğinde ve ahlâkta esas ını bulan hayat
görüşlerinin ifadesidirler. Sonradan ort ıya çıkan bu iki mektep, Stoa
mektebi ile Epikur mektebidir. Ilki sütunlu bir yerde ders yapt ığı için
«Sütunlu galeri» anlam ına gelen Stoa adını taşır. Ikincisi de kurucusu
olan Epikuros'un ad ı ile amlır. Bu iki mektep, ortıya çıktıklan devrin felsefe anlay ışım temsil etmekle birlikte, birbirlerine z ıt olan görü şlere de
sahip olmuşlar ve kendi aralar ında mücadele etmi şlerdir. Bu mekteplerin
ortaklaşa sahip oldukları görüş, insanı bir hayat filozofu olarak göz önünde tutmaları ve bir bilge ki şi ideali ortıya atmaland ır. Ancak, bu bilge ki şi
ideali de mektebine göre de ğişir. Stoal ılara göre bilge kişi, bütün a şırı istek ve içgüdülerini yenmi ş olan kimsedir. Bilge kişi, hayat karşısında olduğu gibi ölüm karşısında da ilgisizdir.
Epikurculara göre ise bilge ki şi, ruh dinginligine erişmiş olan, hayatta hiç bir şey karşısında sarsılmıyan kimsedir. Asl ı nda, bu iki anlayış
arasında önemli bir ayrılık yoktur. Bununla birlikte, bu mekteplerin hareket noktaları ve dayandıkları esaslar birbirinden ayr ıdır.
M. O. III. Yüzyılda, sözünü etti ğimiz bu mekteplerin yan ı başında,
bu devre öz olan bir dü şünce çığn olarak şüpheciliği de saymak lâz ımdır. Şüpheciler de, Epikurcular ın ortıya att ıkları bilge kişi tipine yaklaşan, bir bilge ideali ort ıya atmışlar& M. O. 300 - 400 yıllan aras ı, Şüphecilerle, Stoal ılar aras ında geçen tart ışmalarla doludur. Şüphecilik, II.
Yüzyılda Akademiye de sokulmuştur.

I. STOA MEKTEBI

Kıbrı s'lı Zenon taraf ından kurulan Stoa Mektebi, hellenistik devrin
büyük düşünce hareketlerinden biridir. Ça ğdaş' olan Epikur Mektebi
gibi, Stoa Mektebi de, Felsefenin ödevini, insan ı mutlulu ğa ulaştı rmakta bulur. Stoa felsefesi, insan ı, mutluluğa ulaştıracak bir hayat görü şü
temellendirmeye çal ışır. Stoa Mektebi de, t ıpkı çağ."-daşı olan Epikur
Mektebi gibi, mutluluğun, insanın kendine ba ğlı olduğuna, insanın kendi kendini mutlu k ılabileceğine inan ı r. Mektebin kurucusu olan Zenon,
insan mutluluğunun, dıştan gelen tesirlerle ve kaderin cilveleri ile ilgili
olmayıp, insanın, bütiin bunlar kar şısında takınacağı tavra ba ğlı olduğunu ileri sürer. Zenon taraf ından ortıya at ılan bu görüş, Stoa Mektebinin, üç yüzyıl boyunca dayandığı ana görüş olmuştur.
Stoalılann düşünce tarzlar ı , Kynikleri hat ırlatır. Kyniklere göre, insanlar, a şırı istek ve içgüdülerine tam bir şekilde hâkim olmal ıdırlar.
97

Stoa Mektebi de bu görü şten kalkar. Her iki mektep de, fazilet ve mutluluğu, insanın iç huzur ve hürriyetinde bulur. Stoa dünya görü şü ve
Stoa ahlâkı idealisttir. Stoal ılar, Tanrıca bir kaynaktan geldi ğini kabul
ettikleri insanın bu dünyadaki ödevinin üstünlü ğünü kabul eder ve önemine inamrlar. Stoa dünya görü şü, aynı zamanda, aktiftir. Stoa ahlâk ı,
insam, faziletli bir i ş hayatına haz ırlar. Ferdi, hem kendi kendine, hem
de içinde ya şad. ğı topluluğa karşı dürüst davranm ıya zorlar. Stoal ı filozoflardan pek ço ğu, Stoa ahlâkını ve inandıkları ideali kendi hayatlarında gerçekle ştirmeyi denemi şlerdir. Stoa Mektebi bir ara, Atinadaki
felsefe mekteplerinin en kuvvetlisi olmu ş ve bu Mektep, beş yüzyıllık
tarihi boyunca da önemli ve ba şar:11 eserler vermi ştir. Stoa felsefesi üç
devreye ayrılır. Eski Stoa (M. O. 300 - 130), Orta Stoa (M. 0. 130 - 50),
Romadaki Stoa (M. O. 50 - M. S. 3. yüzy ıl).
t.

Eski Stoa :

Daha öncede i şaret etti ğ'imiz gibi, Stoa Mektebinin ilk kurucusu
Zenon'dur. Zenon, Kynik bir filozof olan Krates'in ö ğrenicisi olmu ştur.
Ancak o, Kynik felsefeyi daha derinle ştirmek ve daha ilmileştirmek gayretini göstermi ştir. Zenon, dil ile düşünce aras ındaki ilgi ve içten ba ğlılığı göz önünde tutan ilk filozof olmu ştur. Düşüncenin nasıl yalnız söz
kalıbı içinde gerçekle şebildiğini, dil ile düşüncenin nas ıl ayrılmaz şekilde birbirlerine ba ğlı olduklarını ara ştınnıştır. Zenon'un dil çal ışmaları
kendi ardından gelenler üzerinde de derin tesirler b ırakmış ve onlar da
bu çalışmaları devam ettirmi şlerdir. Bu suretle, Stoahlarm ort ıya koymuş olduğu dil felsefesi ve dil nazariyesi daha sonraki devirler üzerinde
ve Romalılar devrinde derin tesirler b ırakmıştır. Hattâ bu nazariye eski
dillerle ilgili öğ retim sistemi içinde de günümüze kadar sürecek bir önem
kazanmıştır.
Zenon'un ortıya koymuş olduğu Logos nazariyesi, Stoa felsefesinin
dayandığı ana kavram olmu ştur. Zenon, bu logos nazariyesinde Heraklit'in tesirinde kalm ıştır. Heraklit felsefesi, her şeyin sürekli bir değişme
ve sürekli bir olu ş içinde' bulundu ğunu kabul eder. Bu de ğişme ve oluş
belli bir kanuna ba ğlıdır ve logos taraf ından idare e,dilir. Heraklit, bu
logos'un ate ş cinsinden bir varl ık olduğunu ve âlemin içinde «immanent» bulunduğunu kabul eder. Heraklit, âlemi idare eden logos'un âlemin içinde bulunduğuna inandığı için pantheist'tir. Heraklit'in bu görüşünü Zenon ve daha sonraki Stoal ılar da kabul ederler. Stoal ılar da Heraklit gibi, âlemde düz bir hat üzerinde ilerliyen bir geli şme olmayı p,
sürekli bir devir oldu ğu görüşünü kabul ederler. Stoahlara göre, insan,
akla, logos'a sahip olan bir varl ıktır. İnsani siirekli surette etkisi alt ında
bulunduran bu logos, âleme hâkim olan logos'un cinsindendir.
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Zenon'dan sonra, Akademinin müdürlü ğüne Kleanthes geçmi ştir.
Kleanthes'in bir köle oldu ğu gündüzleri çal ışıp geceleri hocas ının derslerini dinlediği söylenir. İlk Çağın, vücut işçiliğini küçümsediğini ve köleleri yurtta şlar sınıfından say madığın: daha önce de söylemi ştik. Ancak,
hellenistik devirle birlikte, bu düşüncede de bir de ğişiklik meydana gelir.
Yunanlıları doğuştan efendi, barbarlar ı ve yunanl ı olmıyan bütün öteki
ulusları ise, doğuştan köle sayan eski anlay ış, (Aristo) sars ılır. Bu eski
anlayışın, sarsılmasında, Iskender'in takip etti ği ırk ve kültür siyasetinin
büyük rolü olmuştur. Netekim, Stoal ılar da insanlar aras ında böyle bir
ayırma yapman ın hiç bir değeri olmadığını ileri sürerler.
Stoa Mektebinin müdürlü ğüne, Kleanthes'den sonra, mektebin ikinci kurucusu olarak an ılan Chrysippos geçmiştir. Chrysippos'dan önce, Stoa
Mektebi, öteki felsefe mekteblerine mensup olan filozoflar ın tenkit ve
saldınşlan ile bir hayli sars ılmışt-r. Stoa mektebini bütün bu tenkit ve
saldırışlara karşı koruyan Chrysippos, onu, yeni ba ş tan canland ırmış ve
Atina'nın en kuvvetli felsefe mektebi haline. getirmi ştir. Chrysippos, aynı zamanda Stoa mektebinin bilgi nazariyesini de i şleyip tamamlam ış ve
bu nazariyeye yüzyıllar boyunca sürecek esas şeklini kazandırmıştır.
Stoal ılar, insam mutlulu ğa götürecek yolu bulmak, insan ın âlem
karşı s ında nasıl bir tavır tak ınması gerekti ğini kavrıyabilmek için, ilkin
insan hayatının anlamını kavramak gerekti ğini kabul ederler. İnsan hayatının anlamını kavrıyabilmek için, onu, ilkin, âlemin bütünü içinde
göz önünde tutmak ve kavramak gerekir. Bundan dolay ı Stoa felsefesinde fiziğin ayrIca önemi vard ır.
ıı. Stoa
Stoa fiziği, bir yandan Efesos'Iu Heraklit'in dünya görü şüne, öte
yandan da, kısmen, Aristo'nun ana dü şüncesini meydana getiren «Aktif
prensip» ile «Passif madde» anlay ışına dayan ır. Stoa Mektebi de varl ıkları n temelinde bulunan iki esas güdü kabul eder. I. Aktif prensip. II.
Passif ve s ıfatsız madde. Stoal ılar, varl ıkların temelinde bulunan bu aktif prensibin, logos, yani Tanr ının ken'disi olduğunu kabul ederler. Ancak, Stoal ılar, gerçek olan ve bir tesir kabiliyetine sahip bulunan her
şeyin, mutlak surette maddi olmas ı, gerektiğini de ileri sürerler. Böyle
olunca, Tarırmın kendisinin de maddi olmas ı M= gelir. Tanrı da bir
maddedir. Yalmz çok ince cinsten ve görünmeyen bir maddedir. Bu suretle, Stoal ılar, Eflâtuncu ve Aristocu dualism'e kar şı, yeni baştan, materyalist bir monism ortaya koyarlar.
Alem, maddi bir gerçekliktir. Bu maddi gerçekli ğin, gene maddi
cinsten bir aktif prensibi vard ır. Madde ile prensip aras ında hiç bir z ıt99

lık yoktur. Çünkü, asl ında, bunların ikisi de aym cinstendir ve aralar ında yalnız bir derece ayr ılığı vard ır. Gerçekte, maddi prensip, her yanda,
madde ile kan şmış ve maddenin içine geçmi ştir. Bunların, birbirinden
aynlması, yalnız zihinde mümkün olur. Maddenin içine geçmi ş olarak,
âlemin her yanında bulunan bu asil prensip, âlemin ruhunu meydana
getirir. Döylece âlem, bütünlü ğü ile canlı bir organism'e benzer. Alem
ruhu, alemi, bir bütün halinde birle ştiren kuvvettir. Bu aktif kuvvet,
her yanda, yerin altında ve toprağın derinliklerinde olduğu gibi, yerin
üstünde, havada, gök yüzünde ve y ıldızlar âleminde de şekil veren bir
aktif prensip olarak tesir eder. Bu prensip, âlemin, kanunu ve akl ı «logos» u'dur. Logos, âlemin her yerinde ve her vakit aym kalan kanundur.
Bu alemi, birlikli ve anlaml ı kılan kanundur. Bu alemde her şey, birbirine bağlı ve bütünle ilgilidir. Ba şka bir deyimle her şey zorunlu ve maÂlemdeki olgular aras ında, zorunlu bir bağlantı vardır. Stoalılar, bu görü şten kalkarak, kehânetin mümkün oldu ğunu kabul ederler.
Ayrı ca, Stoahlar, Astrologi'ye yani, y ıldızların, insan hayatı üzerine tesir ettiklerine de inanırlar.
Gerçeklik dünyas ı bütünlü ğü ile yıld ızlar âlemi ve yer yüzü ile birlikte, he ı yanda, planlı ve üstün bir düzenin ifadesidir. Böyle üstün bir
düzen, yalnız, plana göre hareket eden üstün bir akl ın, yani Tanrı'nı n
eseri olabilir. Stoa dünya görü şü pantheist'tir. Stoal ılara göre âlem, her
yanda, dünya ruhu ile bezenmi ş olan, her yanda, uyumlu ve güzel olan
tannca bir bütündür. Teleologik bir karakter ta şıyan bu görüş, Stoahlara yeni bir «Thodicee» temellendirmek in ıkânım da vermiştir.
Stoalılar da, Heraklit gibi, âlemin olu şmasını asil ate şle açıklamak
isterler. Alemin asil ate şten meydana geldi ğini kabul ederler. Asil atesin kendisi, âlem ruhu ile bir ve ayn ıdır. Daha do ğrusu, bu asil ate ş,
âlem ruhunun, canlı vücudu gibidir. Her şey, asil ate şten çıkar ve her
şey gene ateşe dönüp onun içinde erir. Bununla birlikte, asil ate şe dönen bu varlıklar, sonra gene aynı kılıklar ve ayn ı şekiller içinde, aym
kaderlerle, yeni ba ştan, meydana çıkarlar.
Stoalılar bu suretle, eski orphik görü şlere ve Fisagorculu ğa dayanan bir tenasuh nazariyesi ort ıya atarlar. Ancak. Stoal ılarda bu nazariye,
zor ıınlu olarak, logos'a ba ğlanır. Bu âlemde olup biten her şeyin esasını meydana getiren logos kanunu, tenasuh nazariyesini de belirler.
ııı.

Nazariyesi :

Stoahlar bilgi nazariyesinde, insanlar ın ortaklaşa sahip olduklan,
her vakit ve her yerde aym olan, baz ı genel kavramlann varl ığını kabul
ederler. Gerçi insan, bu genel kavramlar ı, bu dünyaya gelirken, do ğuş100

tan, birlikte getirmemiştir. Aslında, bunlar da gene denemeden ç ıkarlar.
Ancak, bu kavramlann meydana ç ıkması, meselâ, yumu şaklık, sertlik
gibi, yahut renk, ses gibi, deneme kavramlar ının meydana çıkmasına
benzemez. Stoal ı lara göre bu genel kavramlar, deneme verilerinin, şuurlu ve sistemli bir i şlenmesi ile elde edilmiş değildirler. Bu kavramlar,
insanları n, içten bir sezgi ile aç ık ve seçik bir şekilde kavradığı hakikatlerdir. Bu açık ve seçik hakikatler, kendi varl ıklar= insanlara, zorunlulukla kabul ettirirler. Meselâ, Tanr ı'nın varlığı ve dış âlemin varlığı sorusu, insamn sezgi yoluyla kavrad ığı bu ilk hakikatler aras ında gelir. Her
insan kendi dışında bulunan bir eşya âleminin varl' ğ' ına inanır. Sonra Tanrı'nın varlığına inanmıyan hiç bir kültürlü ulus da mevcut de ğildir. Bu
çeşit inanç, hem içten bir sezgiye, hem de denemeye dayan ır. Böylece,
ortaklaşa kavramlar, insanın bir yandan sezgi ile, öte yandan, içten bir
zorunlulukla elde etti ği kavramlardır. Bilginin en sağlam temelini de
bu kavramlar meydana getirir.
ıv. Psikologi :
Stoa mektebinin fizi ği gibi, psikologi'si de materyalisttir. insan ruhu, âleme hükmeden ve âlemin ruhu olan logos'dan bir parçad ır. Bundan dolayı, insan ruhu da t ıpkı bu logos gibi, çok ince cinsten, nazik bir
maddedir. Ruh, ate şten bir nefes gibi, vücudun içine geçmi ş ve vücutla
kanşmıştır. Ruh, vücudun her yan ına işlemiş ve yay ılmıştır. Netekim,
ruh viicuttan ayr ıldItan sonra, vücut da ya şama kuvvetini kaybeder ve
ölür. Bununla birlikte, ruh, vücuttan aynld ıktan sonra daha bir müddet
yaşamaya devam eder ve en sonunda söner. Daha do ğrusu, ruh en sonunda, yeni baştan asil ate şe döner. Eski Stoa doktrinine göre, ruh, sekiz bölümlen meydana gelir. Stoal ılar, duyu organlar= da ruhun bölümleri aras ında sayarlar. Bu be ş duyu organından başka, insan, tan ıklık gücüne ve dil gücüne de sahiptir. Nihayet, biitün bunlann üstünde,
hepsine birden hâkim olan «Hegemonikon» gelir. Ruhun, as ıl düşünen
ve hüküm veren yönü, bu sonuncu hâkim bölüm, yani, Hegemonikon'dur.
Duyular, bu üstün bölümün buyru ğu altında, birer araçtırlar. Ruhun bu
üstün bölümü, öteki bölümlerle elde edilen bilgileri i şler ve bunlardan
hükümler meydana. getirir.
Eski Stoa mektebi, Ruh bilgisinde, tamamiyle, ak ılcıdır. Bu mektep,
ruhun «irrationell» kuvvetlerini reddeder. Ruhu, «Hegernonikon» un hâkimiyeti altında bulunan «rationell» bir bütün olarak göz önünde bulundurur. Ruh, içinde bulunduğu çeşitli durumlara göre, zaman zaman
istiyen, zaman zaman dü şünen ve zaman zaman k ızan tek bir kuvvettir.
Bütün affekt'ler, a şın istek, içgüdü vs. gibi makul olunyan bütün istekler, yanlış bir hükme, do ğru olmıyan bir düşünceye dayamrlar. Bu ana101

görüşten kalkan eski Stoa, bilge ki şinin, kendisin'i, bütün bu affekflerden
uzak tutabilece ğini kabul eder. Netekim, bu esas görü ş, bizi eski Stoa
ahlâkma ve bilge ki şi idealine götürür.

v. Ahlâk :
Stoa ahlâkı, akla uygıın bir hayatı esas al ır. Akıl, faziletin esasım
meydana getirdi ğinden. akla uygun b ır hayat, ayn ı zamanda faziletli bir
hayat demektir. Bu ahlâk ideali Kynikler taraf ından ortıya atılmıştır Ve
aklın duygu hayat ına tam bir hâkimiyetini gerektirir. Stoal ılara göre,
ahlâkı n hedefi, tabiatla insan aras ında bir uyum kurrnakt ır. Bu da, insanın. hem âlemin bütünü ile hem de kendi kendisi ile uyum halinde olabilmesi demektir. Insanın, âlemin bütünü ile uyum halinde olabil ınesi
demek, bu âlemde olup biten şeylere boyun eğmesi demektir. Dünyadaki olgular, logos, yani, Tanr:'n ın kendisi olan dünya ruhu tarafından
düzenlendiğinden, maküldürler. Bt ı rnimkün olanların en iyisidirler. Bundan dolay ı , gerçekten dindar olan her insan, bunlar ı okluğu gibi kabul etmek zorundad ır. Alemde tesadüf yoktur. Aleme bü':ünlüğü ile, içten vc-; organik bir zorunluluk hâkinadir. Olup biten her şey,
makûl olan belli bir hedefe göredir.
öte yandan, insan ı n, kendi tabiat ı ile uygunluk halinde olması ise,
aklın kanununa boyun eğmesi ile mümkündür. Insan akl ı, âlem aklından, yani bu âleme bütünlü ğü ile hâ.kim olalı logos'dan bir parçad ır.
insan, bu logos sayesinde bütün öteki varl ıkların üstüne yükselir. Insanın
bütün eylemlerini idare eden, gerek kendi cinsinden olan varl ıklara karşı, gerek âlemin bütününe kar şı takınaca'g'ı tavrı belirliyen logos'dur.
Insan, bu âlemden bir parçad ır. insan ruhu, nas ıl bu âlem ruhundan 13 ır parça ise, insan vücudu da, âlemin bütününden bir parçad ır.
Bundan dolayı, tek tek insanlar ın hayatı da bu âlemdeki organik zorunlıfluğa bağ'. ıdır. Her insamn, zorunlulukla ba ğlı olduğu ve hiç bir şekilde kagnamıyacağı bir kaderi vard ır. Bundan dolayı , insanın kendi kaderinden yanıkmaması ve onu oldu:gu gibi kabul etmesi gerekir. Akla
uygun olan hareket, insamn hiç bir şekilde değiştiremiyece ği bu kaderi,
olduğu gibi kabul etmesini sağlıyan harekettir. Bu sayede insan, bo ş
yere, s ıkıntı ve üzüntiiye düşmekten de kurtulur.
Bu noktada zorunlu olarak insan ın irade hürriyeti sorusu ort ıya çıkar. Eğer. insan ruhunun ve insan hayatunn da tabiattaki zorunlu kanunluluğa bağlı olduğu kabul edilirse, o vakit bir irade hürriyetinden söz edilebilir mi? Netekim, Stoalılara karşı koyan ça ğdaş filozoflar da bu nokta
üzerinde durmu şlar ve bu görüşün ahlâk açısından her türlü sorumluluğu
ortadan kald ırdığını ileri sürmüşlerdir. Burıunla birlikte Stoal ılar, bütün bu
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tenkitlere karşı koymuşlar ve insamn irade hürriyetini kurtarma yolunda
büyük gayreltler sarfe!mi şlerdir. Chrysippos, bu bakımdaın en büyük
gayreti göstermi ştir.
Stoalılara göre, insan iradesi de, zorunlu olarak, bu alemin gidi şini
belirliyen kanunluluğa bağlıdır. Ancak insan, dışardan algılachğ' ı ve şuuruna. vardığı olgular karşısında, kendi tabiat ına göre bir kar şılıkta bulunmak ve aklına göre hareket etmek hürriyetine sahiptir. İnsan, bu dış
olgular hakkında bir takım hükümler verir ve bu hükümlere göre. de bir
tak-m eylemlerde bulunurken, serbest bir şekilde karar vermek hürrlyetine sahiptir. İnsanın irade hürriyeti demek, etraf ında olup biten şeyler
karşısında, mekanik yahut da şuursuz bir tak ım eylemlerde bulunmıyarak, kendi tabiat ına uygun davranmas ı demektir. İnsanın, kendi tabiatna uygun davranmas ı ise, ancak, akla uygun ve şuurlu eylemlerde bu„ lunmusı deınektir.
insanlar, bu bak mdan, yani insan tabiat ının gereğine ve aklın kanununa göre, hareket edip etmemek bak ımından, bilge kişilerle bilge
ohn-yan'ar olmak üzere, ikiye ayr ılırlar. Stoa'nın ahl'ak görüşü de bilge
kişi idealinde ifadesini bulur.
Bilge kişi affekt'lerinin ve bütün a şırı isteklerinin üstüne yükselmi ş
olan, Tann'sım sayan ve kendi kendisi ile yetinmesini bilen ki şidir. Bilge kişi, kendi iç huzur ve hürriyetinde kendi mutlulu ğunu bulan kişidir.
Bilge kişi, her vakit, akl ın ve faziletin gerek'erine göre hareket eden ve
bundan dolayı yanılmıyan kişidir. Bilge kişi, kaderi karşısında takınd
tavrı, ölüm karşı sında da takınmasim bilen kişidir. ölüm, tabii bir sonuçtur. Bundan dolayı insan, vakti geldi ği ve gerekti ği vakit hayattan
uzaklaşmasım da bilmelidirler. Stoal ılar, insanın, baz ı durum'arda, kendi hayatım da son vermek yetkisine sahip oldu ğunu kabul ederler.
Böylece, Stoal ılara göre, ahlaklı bir hayat ın esası, insanın kendini,
bu âlemin bir organ ı olarak hissetmesi ve bu âlemin bütünü içindeld durumunu bi'mesdir. İnsan, bu alemin, mümkün âlemlerin en iyisi ve bu
alemde olup bi'-en şeylerin de mümkün olan olgular ın en eksiksizi olduğ unu kabul etmeli ve bu âlemin kaderinden bir parça olan kendi kaderini de olduğu gibi benimsemelidir.

Stoa Devlet Felsefesi :
Bir dünya devleti ve dünya yurtta şlığı düşüncesini ilk defa Stoal ılar ortıya koymuştur. Eflatun ve Aristo da, insan ın kendi tabiatı gereğ ince, her vakit topluluk içinde ve bir devlet içinde ya şamak zorunda
olduğunu kabul etmiş lerdi. Bununla birlikte, Eflatun ve Aristo, devlet
denildiği vakit yalnız, smırlan bir şehrin surları ile çevrilmiş olan şehir
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devletini yani, Yunan Polis'ini anl ıyorlar ve bu Polis'i a şan bir devlet
ş eklini hiç bir şekilde tasarla.m ıyorlardı . Bundan ba şka, bu iki filozof,
yurtta şların, devlet mekanizmas ına katılınalannı n, siyaset hayatı nda akısif bir rol oynamalann ın da gerekli oldu ğunu kabul ediyorlar&
Ancak, Stoahlann ya şadığı devirde durum de ğişmiş , Yu.nanistan,
ilkirı, büyük ı skender'in kurmu ş oldu ğu imparatorlu ğun, sonra da Roına imperatorlu ğ unun bir parças ı haline gelmi şti. Şüphesiz bu durum,
Stoa devlet nazariyesi üzerine de tesir etmekten geri kalmam ıştır. Netekim, Stoal ı lar, tek bir dünya devleti dü şünmüşler ve bütün insanlara da
bu tek dünya devletinin tab'alar ı olarak anlamak istemi şlerdi. Bu suretle Stoa Mektebi kozmopolit bir devlet nazariyesi ortaya atm ıştır. Stoalılar, bütün insanlan, birbirlerinin kanle şi olarak anlamak isterler. Çünkü, bütün insanlar, bu âlerne, bütünlü ğü ile hâkim olan logos'un çocuklandı rlar. Bütün insanlar, bu logos'dan bir parçaya, yani, akla sahiptirler._
Netekim., bu sayede., bu dünyadaki bütür ı öteki varl ıklarm üstüne yükselirler. İnsanlar, sahip oldukları bu akıl dolayısıyla, birbirlerine yak ındırlar ve birbirlerine benzerler. Bundan dolay ı, barbarlar ve köleler diye ayrı sınıflar kabul etmek, insanl ık hakları na ve aklın kurallarına aykırı dı r. Stoa mektebi, insanlı k kavramını , devletin ve sosial ahlâkın -temel kavram ı olarak göz önünde tutmu ştur.
Böylece, Stoa'n ın vatan ı , dünyadır. İnsan, nas ı l kendini bu âlemden
bir parça olarak duyarsa, ayn ı sekilde, bir dünya devletinin de yurtta şı
olarak dıtymal ı dı r. Stoa'ya göre, tek bir dünya devletinin gerçeklesmesi
aerçekten mümkündür. Mademki bütün insanlar, akla, yani, dünyay-a
hâkirn olan logos'dan bir parçaya sahiptirler, şu halde burı.lar, ayr ı ayrı
aktifl.ik derecelerinde de olsa, bir ve aym akla sahiptirler. İnsan ise, tabiat! gere ğince,, akla tıygun hareket etmek, akl ı n gereklerine uymak zorunda olduğundan, aklın ortaya koydu ğu her hangi bir kural ve düzenin
bütün dünyada ayn ı sekilde geçerli ği olması gerekir. Meselâ, aklın ortıya koydu ğu bir anayasan ın, bir hukuk sisteminin bir kanunun, bütün
dünyada ayn ı şekilde geçerli ği olması lâzım gelece ği tabildir. Netekim,
Yeni zamanlar dü şünce tarihinde, 18. yüzy ıl Ayd ınlanma felsefesi de,
aklı n birliğine ve de ğişmezliğine inarnr. Bundan dolay ı da, aklın ortıya
koyduğu bir hukuk sisteminin, akl ın ortı ya koyduğu ahlâkm ve hattâ
akl ın ortıya koydu ğu bir dinin, bütün dünya uluslar ında aynı şekilde
geçerli ği olacağını kabul eder.
II. EPİKURCULIJK

Epikıırculu ğun kurucusu olan Epikur, aslen Sisamhel ır. Gençliğinde, Demokritci Nausiphanes'i dinlemi ş ve Demokrit felsefesinin tesiri
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altında kalmışbr. Epikur, daha sonra, Atina'ya gelip yerle şmiş ve M. <5.
306 yılında burada mektebini kurmu ştur. Epikur'un kurmu ş Olduğu mektep, gerçek bir mektep olmaktan ziyade, kendisinin dü şünce ve görüşlerine bağlı olan kimselerden meydana gelmi ş bir cemaattır. Epikur, bu cemaatin başında, yalnız bir hoca de ğil, öğrenicilerinin ruh durumlar ı ile
ilgilenen bir dost, bir babad ır. Filozof, kendi idealini ve kendi hayat göı üşünü, gerçek bir insanl ık ve içten bir dostluk ve s ıcaklıkla anlatmıya
çal ışmıştır. O, öğrenicilerine kendi prensiplerin', ö ğütlerle ve kendi hayatından verdi ği örneklerle Oğrelmiye çal ışmıştı r. Bu bak ımdan, Epikur
rnektebinin felsefe tarihinde, bütün öteki mekteplerden ayr ı bir durumu
vardı r. Epikur, öğrencilerine, onları, iç hürriyet ve huzura eri ştirecek bir
hayat sanat ı öğretmek istemi ştir. Ancak, bu hayat sanat ının yolunu, yalmz, nazari bir şekilde göstermekle kalmam ış, aynı zamanda, onun, ya ş :ı narak da gerçekle ştirihnesini sağlamıya çalışmıştır. Epikur felsefesinin
dikkate de ğen yönü, insanı, başlı bas,ı na ve kendi kendi ile yetinmiye götiiı inüş olmasıdır. Epikurcular da, yaln ız, insanın kendinin, kendi kendini mutlu kılabileceğini kabul ederler. Epikur, gerek kendi devrinde, gerek kendinden sonraki nesiller üzerinde derin tesirler b ırakmış
olan bir düşünürdür. Gerçekte, Epikurcular, topluluk ve devlet hayat ı
dışında yaşı yan ve bu dünyada olup biten şeylerle hiç bir sekilde ilgilenmiyen kisilerdi. Epikurculann cemaati, her şeyden önce, birbirleri ile tam
bir uyum içinde yas ıyan dostların meydana getirdi ği bir dostluk çevresi
idi.
ı . Bilgi Nazariyesi :

Epikurcular da, Stoa mektebi gibi, bir bak ıma, Sokrates'den önceki felsefeye dönerler. Sokrates'den önceki filosoflar, âlemin asl ında maddi bir
esasın bulunduğunu ileri sürüyor ve âlemin asl ı hakkında maddi bir görüş ortıya atıyorlard ı. Maddi olmıyan bir âlem anlayışı, ilk defa, bir ideler 'Aleminin varlığı ndan söz eden Eflâtun taraf ından ortlya at ılmıştı. Sokrates'den önceki felsefeye dönen Stoa Mektebi, Fleraklife dayan ıyordu.
Epikurcular ise Demokrit'i esas al ırlar.
Alemin, maddi bil- ash oldu ğu kabul edilirse, bilgi nazariyesinde de
zorunlu olarak, sensualist ve denemeci görü şü savunmak lâzım gelir. Netekim, Epikurcular da, sensualist ve denemecidirler. Her çe şit bilgi, duyularla elde edilen algı lardan meydana" gelir. Bu algılar, daha sonra, kendilerinden bir tak ım hükümler meydana gelecek şekilde düzenlenir. Böylece, bilgi yolu, hükümlerden kalkı p algı lara varan yoldur.
Epikurcular da, Demokrit gibi, cisimlerden görünmiyecek kadar ince yapıda, bir takım hayalciklerin (Eidola) ayr ılıp, son derece h ızla gözümüze geldiğini kabul edeıler. Bilgide yan ılma, bu hayalciklerin gözii105

müze gelmeden önce, yolda, her har ıgi bir şekilde durumlarının değişmiş
olmas:ndan ileri gelebilir. Yahut da ayr ı ayrı atom gunıplannın rastgele
birleşmesi sonucunda, gerçek bir objeye karşılık olmıyan hayalcikler ortıy.a çı kabilir. İş te o vakit, yanl ış bir hüküm verilebilir. Yan ılmadan kaçınmak için, duyular ımızın, her vakit, ayn ı şekilde algıladığı sıfatlan esas
olarak kabul etmek ve alg ının sınırı içine giren objeleri, mümkün oldu ğu
kadar yak ı ndan incelemek gerekir.
ıı. Fizik :
Epikur, fiziğinde Demokrit'in atom nazariyesine dayamr. Epikur da
Demokrit gibi, atomlann, mekânda yay ıkp bir yer kapladıklannı, bir büyüklüğe, bil. şekle ve bil- a ğırliğa srıhip olduklarını kabul eder. Atomlar,
birbirlerinden yaln ız, büyüklükleri, şekilleri ve a ğırlıkları bakımından ayr ılırlar. Atomlann şekilleri, belli sayıdadı r. Buna karşılık, büyüklükleri
çeşitlidir. Görülerniyecek kadar küçük atomlardan, görülebilecek büyüklükte olan atomlara kadar say ısız şekilde Atomlar, bir a ğırlığa
sahip olduklanndan, her vakit aşağı do ğru düşerler. Bundan. dolayı,
atomlar, her vakit hareket halindedirler. Atomlar, ne belli bir zamanda
mey-dana gelmişdirler, ne de belli bir zamanda ortadan kalkacaklard ır.
Atomlar, öncesiz ve sonsuzdurlar. Atomlar ırı kendileri öncesiz ve sonsuz
olunca hareketin de öncesiz ve sonsuz olmas ı gerekir. Epikur'a göre,
atomlann hepisi, aym h ızla hareket ederler. Bundan dolay ı, her vakit,
birbirlerile çarpışabilirler, birbirlerine tak ılabilirler ve birbirlerinden aynlabilirler. Bu âlemdeki olu şuma ve bütün varl ıklar da bu şekilde ortaya
çıkarlar. Aleme böyle mekanik bir zorunluluk hâkimdir.
Epikur
dayandığı Demokrit fizi ğinden bir noktada aynl ı r.
Demokrit, bo ş mekân içinde hareket eden atomlar ın her vakit düz istikamette dü ştüklerini kabul eder. Buna kar şılık, Epikur, düşme sırasında, düz istikametten baz ı sapmalar da olaca ğını ileri sürer. işte hesabı
güç olan bu küçük sapmalar, âlemdeki rastgeleli ğe imkân verirler. Böyle olunca, âleme, hâkim olan zorunluluk, art ık, mutlak bir zorunluluk
olmaktan çıkar. Alemde, küçük ölçüde de olsa, rastgeleli ğin de bir rolii vardır. Demokrit, bu şekilde, irade hürriyetini kurtarmak ve insanlann eylemlerinde, belli bir ölçüde hür olduklar ını göstermek ister.
ııı . Ahlâk :
Stoa mektebinin ahlâk felsefesinde, Kyniklerden hareket etti ğini
söylemiştik. Epikur ise Kyrene mektebinden kalkar. Epikur'a göre, felsefenin son hedefi, (Eudaimonia) yani mutluluktur. Materyalist görü ş
noktası açısından, ölümle birlikte her şeyin bittiğine ve insanın yalnız
bir kere bu dünyaya geldi ğine inanan Epikur, bu k ısa hayatın mümkün
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olduğu kadar tatlı geçirilmesine taraftard ır. Epikur'a göre, insam mutluluğ a ulaş tıracak olan şey, zevktir. Bundan dolayı, zevk, bütün eylemierimizin ve bütün çabalarımızın ölçüsü olmal ıdır. Zevk, tabiat ın, canlı
varlıklara aşıladığı bir duygudur. Daha, dü şünmek kabiliyetine sahip olmıyan kiiçük çocuklar ve hattâ hayvanlar bile zevke yönelir, ac ı ve sıluntıdan kaçarlar.
Aleme bir yandan, kör ve mekanik bir zorunluluk, öte yandan, hesabı mümkün olmıyan bir rastgelelik hâkim oldu ğuna göre, insanın kaderine de bu iki kuvvet hâkimdir. insan, ne âleme h'âkim olan bu mekanik zorunluluğu değiştirebilir, ne de rastgeleli ğin hayatMda oymyaca ğı rolü önceden kestirebilir. Bundan dolay ı, kaderi karşısında ilgisiz kalmayı bilmelidir. İnsan, kendi iradesi ve kendi iste ği ile değiştiremiyeceği şeyler karşısında tamamiyle ilgisiz kalmalıdır. insanın hayattaki başlıca hedefi, s ıkıntı ve üzüntüden uzakla şıp zevke ulaşmak olmalıdır.
Ancak, zevk nedir? Epikur, zevk kavram ı= tam bir açıklanmas ını
vermemekle birlikte, bir çok durumlarda duyularla ilgili olan zevkten
söz ettiği açıktr. Duyularla ilgili olan bu zevk, insana, tabiat taraf ından
verilmiştir. Ruh dünyas ı ile ilgili olan zevk de, asl ında duyuların zevki
ile ilgilidir. Epikur'a göre ruhi zevk, her vakit, duyularla elde edilen
zevk sonucunda elde edilir.
Bununla birlikte, insan, zevk elde etmiye çal ışırken ölçülü olmalıdır. Zevk, aslında iyi bir şeydir. Ama, Epikur'a göre, insan ın kendini,
her zeyke de kolay kolay kapt ırmaması lâzımdır. Baz ı zevkler, s ıkıntı ve
üzüntü ile son bulurlar. Baz ı sıkıntılann sonunda ise, zevke ulaşıhr. Bundan dolayı, her hangi bir eylemde bulunmadan önce, bunun, sonucunda ortıya çıkacak zevk ve s ıkıntı nisbetini karşılaştı rmak, bunlann bir
bilânçosunu yapmak l'asz ımdır. Şu halde zevk elde ederken ölçülü davranmak şarttır.
Epikur'a göre, zevkleri, bu bak ımdan üç gurupa ay ırmak mümkündür. ilkin, beslenme ve giyinme gibi tabii ve zorunlu olan zevkler vard ır
ki bunların kandırılması kolaydır. Çünkü tabiat, azla da kanabilir. ikinci gurupta, tabii olmakla birlikte, zorunlu olm ıyan erotik zevkler vardır. Bunların, kandırilması güç değildir. Ancak, insan bmılardan kendisini yoksun da edebilir ve sakınabilir de. Nihayet üçüncü gurupta, şan
ve şeref hırsı vs. gibi ne tabii ve ne de zorunlu olm ıyan zevkler vardır
ki bunlardan muhakkak surette kaç ımlması lâzımdır. Çünkü bunlar, sonunda huzursuzluk ve s ıkıntı verecek yersiz ve gereksiz zevklerdir.
Hayatta elde edilecek en üstün ve gerçek zevk, insan ın kendini her
türlü affekt'lerin ve içgiidülerin tesirinden uzak tutmas ı ve hür olması107

dı r. Insan, tabii ve zorunlu olan istekleri ile, tabii olan, ama zorunlu olmıyan isteklerine hâkim olmay ı bilmeli, ne tabii ve ne de zorunlu ohmyan is:eklerinden ise büsbütün kaçmmal ıdır. Epikur, bundan başka, insawn kendini, her çeşit pe şin hükümden de kurtarmas ı lâzım
ileri sürer. İnsan, Epikur'a göre, hattâ öteki insanlar ın acılannı bile paylaşmaktan sakınmalıdın Çünkü, bu çeşit hareketler, s ıkıntı ve üzürıtü
kaynağıdırlar.
Epikur ahl'âkı, bilge kiş i idealinde tam bir şekilde belirir. Bilge ki şi,
kendisini, gerek siyaset hayatından, gerek y ığmla ilgili olan her çe şit
çalışmalardan uzak tutan ki şidir. Epikur'un bil‘ kişisi, individualist
bir kozmopolittir. Epikurcular, dostluk kültürüne önem verirler. Bundan dolayı, bilge ki şi için yaln ız dostluk önemlidir. Epikurcular, dostluk kavramını tam manasıyla değerlendirmi ş ve gerçekle ştirmişlerdir.
Bilge kişi, kendini, gerek ölüm korkusundan, gerek ahret korkusundan kurtarmış olan kişidir. Bilge ki şi ölümü düşünmez. Çünkü yaşadığı
müddetçe ölüm olmad ığım, öldükten sonra ise art ık kendisinin var olmadığını bilir. Bundan dolayı, ölüm korkulacak bir şey değildir. Bilge
kişi, gelecekten korkm ıyan ve içinde ya şadığı anı zevkle şekillendirmesini bilen kişidir. O, pratik hayat ın gerekleri ile kendi ç ıkarı nispetinde
ilgilenir. Devlet kanunlanna da, yaln ız sonunda bir cezaya çarp ılmamak, her hangi bir üzüntü ve s ıkıntıya uğramamak için boyun e ğer gibi
görünür. Fazileti de yaln ız zevke ula şmıya yarayan bir vas ıta olarak göz
önünde tutar. Epikur, sonunda bir zevk uyand ırmıyan hiç bir faziletin
mevcut olmadığını ileri sürer. Ona göre, insan, fazileti, yaln ız, sonunda
duyacağı zevki düşünerek gerçekle ştirmiye çalışır. Doğru ve iyi hareketler sonucunda duyulan ruh huzuru, insan ı mutluluğa eriştirir. Böylece, Epikur, fazilet kavram ını da faydac ı bir açıdan yorumlar. Epikur'un bilge kişisi, sürekli bir mutluluk ve huzur içindedir. O, kendini, h ıç
bir sarsıntıya kaptırmaz. Bilge ki şinin iç hayatı , çalkantısız bir deniz gibidir.
Epikur, tamamiyle individualist ve faydac ı bir ahlâk görü şü ortaya
koyar. Prensip olarak, iyi diye bir şey tanımaz. Bu ahlâk görü şü açısından fert, bütün eylemlerini, kendi ç ıkarma ve kendi zevkine göre ayar:
layacaktın Epikurculuk, egoism üzerine kurulmu ş olan bir hayat felsefesidir. Bu felsefe içinde, ne topluluk hayat ının, ne aile ve ne de devlet
kavramlarının bir anlamı vardır. Böyle bir ahlâk görü şü, ancak, Yunanistamn, o zamanki tarihi ve siyasi durumu ile aç ıklanabilir. Çünkü bu
görüş , Atina'nın siyasi hürriyetini kayıbettiği ve bütün eski değerlerin
sarsıldığı bir devirde ort ıya çıkmıştır. Epikur felsefesi, Sokrates, Eflâ108

tun ve Aristo tarafından ortaya konulan ahlâk anlay ışının deste ğini kayıbetitiği bir devrin felsefesidir.
III. SÜPHECI FELSEFE

Şüpheciliği bir felsefe sistemi halinde ilk defa ort ıya koyan Pyrrhon
olmuştur. Pyrrhon, aşağı yukarı, M. O. 360 - 270 yılları arasında yaşamıştır. Şüphecilik ise baz ı aralıklarla M. S. III. yüzyıla kadar devam etmiştir. İlk ve en eski sistemli şüphecilik Pyrrhon ve Timon taraf ından
temsil edilmiştir. Bununla birlikte, Yunan felsefesinde, Pyrrhon'dan önce de septik dü şünenler olmuştur. Netekim, sofistlerin, bilgi teorisi ile
ilgili olan şüpheeiliklerinin (Protagoras) Pyrrhon üzerinde tesiri olmu ştur.
Yunan şüpheci felsefesinin en üstün devresi Orta Şüpheciliktir. Bu
hareket, Eflâtun'un Akademisinde ort ıya çıkmış ve Akademinin başında bulunan Kameades taraf ından temsil edilmiştir. Karneades'ten sonra, Akademinin başına geçen Philon'la birlikte, bu hareket, aç ıktan açığa eski kuvvetini kay ıbetmiştir. Akademi çevresindeki bu şüpheci hareket, en sonunda, M. Ö. 88 - 68 yılları arasında, Akaderninin ba şında
bulunan Antiochos'la birlikte, önce şuurlu bir surette Eklektism'e çevrilmiş, sonra da yeni ba ştan doğmatism'e dönmüştür. Ancak, Ainesidemos'la
birlikte (M. O. 40) septik felsefenin yeni ba ştan ortıya çıktığı ve kuvvetlendi ği görülür. M. S. II. yüzyılda septik felsefe, denemeci hekimler
arasında, yeni baştan, parlak bir devreye ula şır. Bu denemeci hekimlerin en önemlilerinden biri olan Sextus Emprikus'un, şüphecilik ve şüphecilik tarihi hakkında yazmış olduğu eserler, Yunan şüphecilik tarihi
açısından önemli bir kaynak meydana getirirler.
Yukarda da işaret etmiş olduğumuz gibi, şüpheci felsefenin ana
hatları, Pyrrhon, tarafından ortıya konulmuştur. Pyrrhon, bilgi nazariyesini, ilim ve felsefenin esas ı olarak göz önünde tutar. Bilgi nazariyesi
karşısında da «agnostik» bir tavıır takımr. Yani, varlıklann esas= hiç
bir şekilde bilemiyece ğimizi ileri sürer. Her som hakkmda birbirinin
tamamiyle zıddı olan iki düşünce ortıya atılabilir. Meselâ, âlemin maddi
olduğu da ileri sürülebilir, maddi olmadığı da, aym şekilde ruhun, var
olduğu da ortıya atılabilir, var olmad ığı da kabul edilebilir. Onıya atılan bu düşüncelerden hangisinin daha doğru olduğu ispat edilemez. Duyu organlanmızla algıladığımız, gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız,
her hangi bir şey karşısında da, bize böyle geliyor demekten ileri gidemeyiz. Meselâ, bal tatl ıdır diyemeyiz, bal, bize tatl ı geliyor diyebiliriz.
Görünüşler dünyasımn esasının neden meydana geldi ğini, hiç bir şekilde agldıyamaya.
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Böyle olunca, en do ğru hareket, her hangi bir durum kar şısında hiç
bir hüküm vermemek, hükümden kaç ınmaktır. Bütün yan ılmalarımızın,
bütün zarar ve s ıkıntılarımızın kayna ğı, hükümlerimiz, kanaatlerimizdir. İnsan, ruh huzuruna ancak bunlardan kaç ındığı vakit kavu şabilir.
Bütün kanaatlerinden ve bütün hükümlerinden vaz geçmi ş olan böyle bir
filozof kişiyi, bundan böyle, yer yüzünde hiç bir şey rahats ız edemez.
Hiç bir şey onun keyfini kagr ıp, huzurunu bozamaz. Çünkü, bilge ki şi,
ruh sükununa «ataraxie» eri şmiş olan kişidir.
Pyrrhon'dan beri, hükümden kaç ınmaya, kanaat sahibi olmam ıya
«Epoche» adı verilmiştir. «Epoche» insan ın, âlemde olup biten şeyler
karşısında olduğu gibi, kendi kaderi kar şısında da sars ılmaması demektir. Epoche'ye ula şan kimse, âlemde, hiç bir şeyin kesin olmadığını, ama
her şeyin mümkün olduğunu bilir. Bundan dolay ı, her şeyi, hiç sarsılmadan olduğu gibi kabul eder. Bu suretle, Şüphecilerin vardıkları sonuç
da, Stoa Mektebinin ve Epikurcular ın varmış oldukları sonuca yakla şır.
Bu düşünce gğırlannin her üçü de, insan ın, dış dünyada olup biten şeylerden tamamiyle ba ğımsız olmas ı gerektiğini ve kaderin cilvelerine boyun eğmek zorunda oldu ğunu kabul ederler. D ış dünyada olup biten hâdiseler ne olursa olsun, insan, her vakit, iç ruh denkli ğini ve ruh huzurunu muhafaza etmeyi bilmelidir. Bu üç mektep, bu suretle en sonunda
birleşir. Ancak, bu sonuca varmak için üzerinden gittikleri yol, birbirinden ayrılır.
Bilginin imkânından prensip bak ımından şüphe eden bu felsefe hareketinin ikinci temsilcisi Timondur.\ Pyrrhon'un öerenicili ğini etmiş
olan Timon, Akademi çevresinde büyük tesir uyand ırmıştır.
Arkesilaosla birlikte, şüphecilik, Eflâtun'un Akademisine de girmiştir. Arkesilaos'un şüpheciliğinin esasları da Pyrrhon'unki gibidir.
O da, tıpkı Pyrrhon gibi, gerek duyularla, gerek ak ılla elde edilen bilgilerin do ğruluğundan şüphe eder ve hakikat ın hiç bir kriteryumu olmadığım ileri sürer. İnsan için tek ç ıkar yol, epoche'dir. Arkesilaos'un
felsefe tarihindeki önemi, ça ğdaşı olan felsefe mekteplerinin,
Stoa Mektebinin do ğmatism'ine kar şı girişmiş olduğu kalem çali şmasından ileri gelmektedir.
Bununla birlikte, Stoa Mektebine kar şı en keskin tenkidi Karneades
yapmıştır. Karneades (M. O. 214 - 129) Orta Akademinin en me şhur şahıslarından biridir. Bilginin gerçek bir kriteryumu olmad ığı hakkında ileri sürmüş olduğu kanıtlar meşhurdur. Karneades de, bilginin tek kaynağının deneme oldu ğunu kabul eder. Ancak, Karneades'e göre, duyularla elde edilen tasavvurlar, çok kere, yan ıltıcıdırlar. Bunlar, çok kere,
olduklan objelere z ıttırlar. Bundan dolayı, her tasavvur, do ğruluk
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kriteryumu olamaz. Ancak, do ğru olan tasavvur, do ğruluk kriteryumu
ola bilir. Bununla birlikte, hiç yan ıltmayan bir tasavvur da yoktur. Daha
doğrusu, her do ğru olan tasavvura kar şılık, bir de yanl- ş olan tasavvur
vardır. Böyle olunca, kriteryum'un, yanl ış olanla doğru olanın birlikte tasarlanm ış olmasından meydana gelmi ş olması gerekir. Ama, o vakit de
artık bir doğruluk kriteryumu olmaktan ç ıkar. Akıl ise duyularla elde
edilen tasavvurlara dayand ığından akıl ile ilgili olan bir kriteryum da
yoktur. Şu halde, ne duyularla, ne de ak ılla ilgili bir do ğruluk kriteryumu yoktur.
Karneades, ayn ı düşünceleri, ahlâk alamnda da ort ıya atar. Mutlak
bir iyinin ve mutlak bir kötünün varl ığına inanan positif ahlâkı tenkit
eder. İyi, kötü, haklı , haksız kavramları, ulustan alusa de ğişir. Eğer,
mutlak bir iyi ve mutlak bir kötü olsayd ı, uluslar için, bir ve
aynı iyinin, bir ve aym hakl ımn mevcut olmas ı lâz:m gelirdi.
Karneades felsefesinin en kuvvetli yönü, onun negatif k ısımında,
yani, çağda ş]. olan felsefe mekteplerinin do ğmatismine karşı giriştiği keskin saldırış ve tenkitlerindedir. Karneades şüpheciliğinin, hellenistik felsefenin, özellikle Stoa Mektebinin sonraki geli şmesi bakımından çok
önemli sonuçlan olmu ştur.
Şüphecilik İlk Çağın son devresinin en dikkate de ğen gğırlarından
biridir. Bu düşünce hareketi, Akademi çevresinden kay ıbolduktan sonra, yeni ba ştan, İskenderiye'de orl ıya çıkmıştır. Iskenderiye, hellenistik
devrin, Do ğu ile Batı sınırları üzerinde bulunan büyük kültür merkezlerinden biridir. O devirde, M ısır devletinin ba şında, sanat, kültür ve düşünce hayatı ile yakından ilgilenen Batlemios ailesi bulunmaktad ır. Iskenderiye, bu hükümdar ailesinin koruma ve isteklendirmesinden faydalanan bilginlerin toplandığı ve yeti ştiğ i bir kültür merkezi haline gelmi ştir. Netekim, bu devirde, tabiat ilimlerinde ve t ıpta önemli gelişmeler
kaydedilmiştir.
iskenderiye'nin T ıp mektebi ve özellikle bu mektepten yeti şmiş olan
bazı hekimlerinden meydana gelen bir çevre me şhurdur. Bu çevre, t ıpta ,gerek hastal ıkların tanınmasında, gerek ilâçlann uygulanmasında,
deneme ve gözlemi esas al ır. Hastal ığın tamnmasında her hangi bir ipotezden hareket etmey-ip, ilkin, hastal ığın gösterdiği belirtilerden kalkmak lâzımdır. Hastalığın "kendisi tan ındıktan sonra, onun geçirilmesine
yarayacak ilâçlar üzerinde deneme ve gözlemlerde bulunmal ıdır.
Şüphecilik iskenderiye'de, bu denemeci hekimler çevresinde de tutunmuştur. Bu çevreye mensup olan Sextus Empiricus, (M. S. II. yüzy ıl)
şüpheciliğin Eflâtun'un Akademisinde ortadan kalkt ıktan sonra, na111

sıl yeni baştan ıskenderiye'de belirmi ş olduğunu gösteriyor ve en
meşhur şüphecilerden biri olan Ainesidemos'u tan ıtıyor. Milâd senelerinde yaşamış olan bu düşünür, şüpheci felsefenin esaslann ı bir takım
kısa önermeler «Tropos» lar halinde toplam ıştır. Ainesidemos, bilgimizin kaynağını, ya algı ve yahut da akl ın meydana getirmi ş olduğu görüşünden kalkar, Bilgimizin esas ını, algının meydana getirdiğini kabul
edelim. Algılar, ayrı ayrı canlı varlıklara göre değişirler. Çünkü, bu varlıklann duyu organları, onlara, dünyayı ayrı ayn şekillerde aksettirmektedir. Ancak algılar, ayrı ayrı varlıklar aras ında değişmekle kalmaz, aynı zanıanda insanlar aras ında da de ğişir. İnsanların duyu organlan da onlara, dünyayı, ayrı ayn şekillerde aksettirdi ği gibi, ayrıca, itiyatlann ve
insanın gelişme şartlannın da bunda tesiri olur. Hattâ ayn ı insan, aynı
objeyi vücut ve ruh durumuna ve obje ile kendi aras ındaki uzaklık 've
mek'ân nispetine göre, ayn ayrı şekillerde algılıyabilir. Sonra, bir objeden al ınan algılar, bu objenin duru şuna göre de de ğişirler. Bundan dolayı, algılar, objeleri bize, hiç bir vakit olduklar ı gibi tamtamazlar. Algı
dünyasının zıtlıklarla dolu olan değişikliği ve çeşitliliği karşısında, doğruyu yanlıştan ayırmıya yarayacak hiç bir araç yoktur.
ınsanlann inanç ve dü şünceleri de algılar kadar çe şitli ve değişiklikler. Her düşünceye karşılık, aynı derecede yetki ile, bu dü şüncenin
tamamiyle z ıddı olan bir ba şka düşünceyi de ortıya atmak mümkündür.
Böyle olunca, bu alanda da, do ğru olanı yanlış olandan ayırmıya imkân yoktur. Şüpheciler, sofistlerin dü şünce gidişlerine uyarak, insanların bütün inanç ve kanaatlanmn, yaln ız, alışkanlık ve sözleşmeler sonucunda meydana geldi ğini ileri sürerler. Asl ında bunlann, özleri ile
hiç bir yetkiye dayanmad ıklarını göstermeye çal ışırlar. Bu suretle,
ne akıl, ne de algılar, bizi doğru bilgilere götüremezler.
Daha sonraki şüpheciler, ilmi bilginin imkân ı m daha şiddetle tenkit
etmişlerdir. Bunların tenkitleri, iki noktada toplan ır. Bunlar, ilkin, âlemin kendini bilemiyece ğimiz düşüncesini ileri sürer sonra da sebep kavramını tenkit ederler. ilmi çal ışmada, her olgunun bir sebebi oldu ğu düşüncesinderı kalkılır. Olgular, zorunlu sebeplere ba ğlanarak aç ıklanmıya çalışılır. i şte Şüpheciler, özellikle, bu sebep kavram ı üzerinde durur
ve sebeple sonuç aras ında zorunlu bir ba ğlantı olduğu iddiasını reddederler. Hele sonraki Şüpheciler, sebep kavramını, tenkitlerinirı ağırlık
noktası yapmışlardır.
Daha önce de i şaret etti ğimiz gibi Şüpheciliğin bütün gelişmesi Atina'da olmamış, bu hareket, Akademi çevresinden kaybolduktan sonra,
yeni baştan, İskenderiye'de ortıya çıkmıştır. Şüpheciliğin Akademi çevresinden kayıbolması ise, Eldektism ad ı verilen yeni bir düşünce hare112

ketinin ortıya çıkması ile olmuştur. Eklektism, Atina'daki ayr ı ayn felsefe mekteplerinin, birbirine yakla şmak ve birbiri ile kaynaşmak gayretinden doğmuştur. Bu hareketin, tek ve belli bir yönü olmay ıp, ayrı ayrı felsefe görü şlerinin gerekli görülen yerlerinin al ınıp, bir araya toplanmasından ibarettir. Bundan böyle, felsefe mektepleri de, ayn ı felsefi düşünce ve görüş etrafında toplanan insanlann meydana getirdikleri
bir topluluk olmaktan çıkıp, birer eğitim ve öğretim kurumlan haline
gelmiye, yani birer üniversite olm ıya başlamışlardır. Bu devir, ister Eflâtun veya Aristo ile, ister Stoa yahut Epikurculuk'le ilgili olsun, her
valdt, felsefi gelene ği korumuya ve saklamıya çalışmıştır. Bu devrin en
önemli mektebi Orta Stoa'dır.
IV. ORTA STOA

Orta Stoa'mn ba şında Panaitios vard ır. Panaitios'la birlikte, gerek
Stoa felsefesi tarihinde, gerek Yunan Felsefe tarihinde yeni bir, devir
başlar. Panaitios, Stoa felsefesine yeni bir ruh vermi ştir. Bu yeni ruhla
canlanan eski Stoa mektebinin dünya görü şü ve hayat anlayışı, bu devir
için yeni bir çığır olmuştur. Aslen, Rodos'Iu olan Panaitios, ilkin Bergama'da, filolog Krates'i dinlemi ş, sonra Atina'ya gelerek Stoa mektebine
girmiştir. Ancak, Atina'da o, ayn ı zamanda, Stoa do ğmatism'ini şiddetle
tenkit eçlen Karneades'i ve ötâi felsefe mektepleri ile ilgili olan filozoflan da dinlemiştir. Bununla birlikte Panaitios, Akademinin ve peripatos mektebinin, daha ziyade tek bilim dallar ı yönünde gelişen düşünce gidişleri ile ilgilenmemiş ve Stoa'ya bağlı kalmıştır. Ancak, Panaitios'un, Aristo ve Effitun'u da esasl ı şekilde okuyup bu düş ünürlerin de tesiri altında kahmş olduğu muhakkaktır.
Panaitios'un, hayat ve dü şünce gidişinde dönüm noktas ı olan en
önemli olgu, devrin büyük siyasi kudreti olan, Roma İmperatorluğunu
ve bu Yeni kuvvetin ba şında bulunan büyük devlet adamlar ını tanıması
olnıuştur. Panaitios, kartaca fatihi Scipio'nun çevresine girmi ş ve bu
kuvvetli şahısla filozof arasında çok yakın ve içten dostluk ba ğları kurulmuştur. Scipio'ya çok de ğer veren Panaitios, Roma'ya kar şı da, büyük sevgi ve hayranlık duyguları beslemiştir. Scipio, Yunan dünya görüşü ile Romah dünya görüşünü uzlaştınnak istiyenlerin ba şında gelir.
Panaitios da Sciplo'nun tesiri ile, Stoa dünya görü şünü Romalılıkla uz'astım. Bu uzlaştırma sonucunda, Stoa mektebi, dünya tarihinde daha
önemli bir yer al ır. Scipio'nun büyük Doğu seferine Panaitios'un da katılmış olduğu söylenir. Hattâ filozofun, bu sefer dönü şünde, Scipio'nun
hocası olan Polibios'la birlikte, s ırf ara ştırma maksadıyla, doğruca, kuzey Afrika sahillerine uzand ığı da söylenir. Bütün bu yolculuk ve ara ş113

tırmalar, filozofun manevi dünyas ını zenginleştirmiş ve manevi ufuklarını genişletmiştir. Scipio'nun sa ğlığında arasıra Roma'da, aras ıra Atina'da bulunan Panaitios, kumandan ın ölümünden sonra, M. 0. 129 yılında, Stoa'n ın başına geçmi ş ve M. 0. 99 yılına, yani ölümüne kadar Atina'da kalmıştır.
Panaitios'un dünya görü şü de eski Stoa'n ın Logos nazariyesine dayanır. Zenon taraf ından ifade edilmi ş olduğu gibi logos, bütün âlemi
idare eder ve bütün varl ıkları şekillendirir. iklemin üstün bir düzenin
ifadesi olan uyumlu ve eksiksiz bir bütün oldu ğu görüşü, Panaitios'un
da ana dü şüncesini meydana getirir. Yalnız Panaitios, Stoa taraf ından
kabul edilmiş olan, âlemin devri oldu ğu, yani, belli zaman aral ıklan
içinde ortadan kalk ıp, sonra yeni ba ştan meydana ç ı ktığ"' inancını reddeder. Panaitios'da t ıpkı Aristo ve Theophrast gibi, âlemin sonsuz olduğu görüşünü savunur.
Bununla birlikte Panaitios'un ilgisi, âlemin bütününe de ğil, daha ziyade, insana yönelmi ş tir. Panaiflos, Yunan Felsefe tarihinde yepyeni bir
insan anlayışı odaya koymu ştur. Gerek Fisagorcular, gerek Eflâtun, insanın ruhu ile vücudunu birbirinden tamamiyle ay ırmışlardı. Ruh ile
vücudu, birbirleri ile birleşmelerine imkân olmıyan iki zıt kuvvet olarak
göz önünde tutmu şlardı.
Buna karşılık, Panaitios, canl ı insanın her şeyden önce, bir bütün
olduğu, ruhla vücudun karşıhklı olarak birbirlerine ba ğlı oldukları görüşünü ileri sürmü ştür. Ne vücutsuz bir ruh, ne de ruhsuz bir vücut ba şlı başı na var olabilir. İnsan, dış dünya hakkındaki bilgiyi, duyu organlan yolu ile edinir. Bu suretle, Kosmos'u da duyu organlar ı yolu ile tanır ve bu yoldan Tann' ınn bilgisine varır. Duyu organlar ı olmadan, insanlann, birbirleri ile anla şmalarına topluluk hayatı yaşamalanna, kültürü, ilmi ve hattâ dini meydana getirmelerine imkân yoktur. Ama öte
yandan, vücut da ruhsuz dü şünülemez. Vücudu canland ıran ve harekete
getiren ruhdur. Tanr ı, ruhla vücudu bir birlik olarak yaratm ıştır. Bu
birlik, ancak ölümle bozulur ve vücuttan aynlan ruh da nefes gibi havaya karışarak da ğılır. Panaitios, bu suretle ruhun, ölümden sonra da
yaş amaya devam etti ği ve vücuttan önce var oldu ğu düşüncelerini reddeden Panaitios, - Atomculuk ve Epikurculuk bir yana b ırakılırsa - bütün Yunan filozoflar ı aras ında, ilk defa olarak, insan ı ayrılmaz bir bütün,
bir birlik olarak göz önünde tutmu ş ve bu bakımdan şuurlu bir monism'in temsilcisi olmu ştur.
Eski Stoa mektebi, ruhun irrationell kuvvetlerini büsbütün inkâr
etmişti. Panaitios ise, logos, yani ak ılla ruhun irrationell kuvvetlerini yeni baştan birbirinden ay ırmayı denemiştir. Ruhun bu irrationel sars ıntı
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ve zorlayışlan logos tarafından dizginlenmedikleri müddetçe, önlerine
geçilmesine imkân olmıyan ham ve vahşi kuvvetlerdir. Logos'un bunlara
hakim olmas ı bunları boyunduru ğu altına alması gerekir. Bununla birlikte, aklın bu kuvvetlere hakim olmas ı demek, onları, büsbütün ortadan kaldırması demek değildir. Çünkü, ara s ıra bu kuvvetler de gerekli
olabilirler. Aklın kontrolü altında bulunan bir a şın istek, insanı verimli
sonuçlara götürebilir.
Panaitios da insan ın kendi kendini yeti ştirebilece ğini ve bu yoldan
mutluluğa erişeceğ ini kabul eder. İnsan, ancak, ruhun a şırı istek ve zorlayışlannı aklı ile yenmeyi bildiği vakit, ruh huzuruna eri şir ve ruh
denkliğini bulur. Eflatun ve Aristo gibi Panaitios da insan ın irade hürriyetini kabul eder. Aristo gibi Panaitios da dünya nimetlerinin büsbütün inkâr edilmesini istemez. Tersine gerçek hayat ın gerekleri kar şısında derin bir anlayış gösterir.
,

Panaitios'a göre insan «ak ıl sahibi olmakla» bütün öteki canl ı varlıklardan aynhr. İnsan aklı, Tanrı'mn kendisi olan âlem akl ına benzer.
Bundan dolayı insan, bütün öteki canl ı varlıklar aras ı nda, Tanrı hakkında bilgiye sahip olabilen tek varl ıktır. Tanrı hakkındaki bilgi, insana,
gerçekle ştirmek zorunda oldu ğu hedefi hat ırlatır. Bu hedef, insan ın
Tanrı'yı kendisine örnek almas ı, Tann'mn belirtilerinden ba şka bir şey
olmıyan iyiliği, güzelliği uyum ve düzeni kendi hayat ında ve kendi ruhunda da gerçekle ştirmiye çalışmasıdır.
İnsan, aklı sayesinde, bütün öteki varl ıklardan üstündür ve onlara
hâkim olmasını, onlardan faydalanmas ını bilir. İnsan, hayvandan, güzellik, uyum ve düzen hakk ında bir anlayışa sahip olması ve sanatlica
basanlar ıneydana getirmesi ile de aynl ır. Bütün öteki canl ı varlıklar
arasında yalnız insan, kendisini çevreleyen varl ıkları, faydalı yahut da
zararh olmalar ına göre de ğerlendirmesini bilir. Panaitios, Yunan felsefesinin, Sokrates ve Eflâtun'dan beri üzerinde durdu ğu ve en yüksek
değer olarak göz önünde tuttu ğu mutlak iyinin de mutlak faydal ı olanla bir ve aynı şey olduğunu ileri sürer.
ı.

ödev Duygusu:

Panaitios'a göre, her insamn iki tabiat ı daha do ğrusu iki yönü vardır. İnsanın bir kere, insanlıkla ilgili olan ve bütün fertlerde ortakla şa
olan genel insanlık sıfatlan vard ır. Bundan ba şka, her insanın, kendisi
ile ilgili olan ferdi sıfatlan vardır. Bu sonuncular, insan ın kabiliyeti,
şahsi karakteri, içinde ya şadığı çevre ve aile muhiti ile ilgilidirler. Panaitios, insanı n bu iki yönünü birbirinden ayırmak ve ferdi tabiat ını beiirtmekle, onu, manevi bir varl ık, bir fertlilik olarak anlama yolunda ile115

ri bir adım atmış olur. İnsanın bir ferdlilik oldu ğu anlayışın' ilk defa
Panaitios ortaya koymu ştur. Her tek insan ın ferdliliği, onun, öteki insanlardan ayrı olan hayat görü şlerinde, dü şüncelerinde, eylemlerinde,
vücut hareketlerinde, yüz ifadesinde ve kenu şma tarzında kendisini gösterir. İmdi, bu iki tabiat aç ısından, insanlar için de iki ayrı ödev alam
ortaya çıkar.
İnsamn öteki insanlarla ortakla şa sahip olduğu genel insanl ık sıfatları , onu, insanlıkla ilgili olan ana faziletleri gerçekle ştirmekle yükümlü
, "olar. Her ferdin, iç uyum ve huzuruna eri şmiş, ruh güzelliğini kazanmış
olması lâzımdır. İnsan, kendi cinsinden olan varl ıklar üzerinde yaln ız
ahlâk bakımından değil, aynı zamanda, estetik bak ımdan da, iyi duygular uyandırmıya çalışmalıdır.
İmdi insan, bir de, do ğuştan sahip olduğu ferdi yetki ve kabiliyetlerini gerçekleştirmek zorundad ır. Tabiat, insanlan, ayn ayn istidatlarla donatm ıştır. Bundan dolay ı, sürekli çalışma ve gayretlerle, bütün bu
istidatlann meydana ç ıkarılması ve geliştirilmesi gerekir.
Eski Stoa, ahlâk alamnda sert bir disiplin ort ıya koymuş ve insanları da, akıllı ve bilge ki şilerle, akılsızlar olmak üzere, ikiye ay ırmıştı.
Eski Stoa, bütün insanlar için, tek bir bilge ki şi ideali göstermi şti. Halbuki Panaitios'a göre, bütün insanlara, ayn ı ideali kabul ettirmek istemenin hiç bir anlam ı yoktur. Çünkü, her 'insanın ideali, onun kendi fertliliğinde ve kendi şahsında bulunur. İnsan, her şeyden önce, kendi içindeki ideali gerçekle ştirmek, kendi içindeki gizli ntiveyi geliştirmek zorundadır. Bundan dolayı, bütün insanlar için, ayn ı derecede de ğerli
olacak bir ideal gösterilemez. Her hangi bir fert için uygun olan bir düşünce ve eylem tarz ı, bir başkası için tamamiyle ayk ırı olabilir.
ıı. Devlet Anlayışı :

Panaitios'un ahlâk görü şü devlet nazariyesi ile tamamlan ır. Ancak,
Panaitios, devletten söz etti ği vakit, Roma İmperatorlu ğunu göz önünde
bulundurur. Eski Stoa, bir yandan, tek insan ı, öte yandan, âlemin bütününü göz önünde tutuyor, devlet ve ulus ayr ılıklar' gözetmiyordu. Buna karşılık, Panaitios, ayn ayr ı devletlerin ve ayrı ayn uluslann da, hakh kurumlar oldu ğunu kabul eder. Tarihin ak ışı içinde her devletin belli
bir ödevi vardır. Nasıl, her ferdin, kendi içinde ta şıdığı ve gerçekle ştirmek zorunda oldu ğu bir nüvesi, bir ideali varsa, ayn ı şekilde, her devletin
de, dünya yüzünde gerçekle ştirmek zorunda olduğu bir ödevi, tarihin akışı
içinde oymyaca ğı bir rolü vardı r. Her devlet, dünya tarihi içinde oymyacağı rolü gerçekle ştirmek ve üzerine dü şen ödevi yerine getirmek zo116

rundadır. Panaitios, bu düşüncesini, Scipio ile olan yak ın dostluğu sayesinde bütün büyüklü ğü ve bütün ha şmeti ile yakından tanımış olduğu
Roma imparatorlu ğuna karş' duydu ğu sevgi ve hayranl ık duygulan ile
birleştirir. Roma'nın tarihi ödevi, dünyaya hâkim olmaktır. Orta Stoal ılar, Eski Stoa'nın ortaya atm ış oldu ğu dünya devleti idealinin, Roma Imperatorlu ğu ile gerçekle şmiş olduğuna inanırlar.

Poseidonios:
Orta Stoa'n ın Panaitios'dan sonra gelen di ğer bir temsilcisi de Poseidonios'tur (M.Ö. 135 - 51). Poseklonios, Yunan dü şünce tarihinin en
dikkate değer ve çok yönlü dü şünürlerinden biridir. Ayn ayn bilim
kollarında, çok verimli ve çe şitli araştırmalar yapmıştır. Poseidonios,
Makedonyal ı aslından gelen bir Suriyelidir. Atina'da, Panaitios'un ö ğrenicisi olmuş ve bu suretle Stoa mektebine girmi ştir. Bununla birlikte,
kendisi daha sonra, uzun zaman iskenderiye'de bulunmu ş ve müspet
ilimlerin merkezi olan bu şehirde, incelemeler yapm ıştır. Bundan sonra Batıya (Sicilya, Ispanya, Marsilya) uzun bir ara ştırma gezisine çıkmıştır. Bu suretle, ayr ı ayrı ulusları, kendi fertlilikleri, kendi inanç ve
kabiliyetleri içinde incelemek imkân ı nı bulmuştur. Nihayet, Rodos adasına gelip burada mektebini kurmu ş ve mektebinin ba şında çal ışırken de,
çok yönlü ve çok çe ş itli olan eserlerini yazm ıştı r.
Poseidonios, ayn ı zamanda, astronom, fizikçi, co ğ'rafyac ı ve tarihcidir. Arzın sathını hesaplamaya giri şen ilk düşünürlerden biridir. Ancak,
o bu hesaplamada yan ılmış ve arzı olduğ undan daha küçük göstermi ştir. Bununla birlikte, bu yanl ış hesab-n dünya tarihi bak ımı ndan çok
önemli bir sonucu olmu ştur. Çünkü bu hesaplamaya dayanan Christoph
Colomb, küçük gemileri ile dünya yolculu ğuna çıkmak cesaretini göstermiş ve Amerika da bu suretle bulunmu ştur.
Poseidonios'un dikkate de ğen tarafı, kesin ilmi çal ışmaları yanı nda, çok kuvvetli mistik temayüller de ta şı naasıdır. Ilmi düşüncelerini,
mitos'larla, halk inançları ile uzlaştırmıya çalışmasıdır. Panaitios, astrologı'yı ve kâhinli ği boş inanç olarak reddetmi ştir. Poseidonios ise, bunların gerçekliğ ine inamr. Dinlerle ilgili olan mitos'lar, hayal g-ücünün
verisi de ğil, tersine, tabiat üstü olan âlem h.akk ında, insanların sahip olduğu müspet birer görü ş ve sezgidirler. Bu inançtan hareket eden Poseidonios, âlem görü şüne ayrı ayrı ulusların mitologı'lerinden alınmış
unsurlar da karıştırmıştır. Netekim, Poseidonios'a göre gökyüzü, Tann
ile insan arasındaki alan, insan üstü bir tak ım varlıklarla, Daimon'larla
- melek yahut peri - doludur. Poseidonios'un dikkate de ğen başka bir yönü de, bilge kişi idealinde yalnız, bilgi edinmeden ve tema şadan ibaret
olan bir hayat idealini göz önünde tulmay ıp, tersine, insan toplulu'ğ'u117

nun hizmetinde çal ışmayı da şart ko şmasıdır. İrısan topluluğunun hizmetinde çal ışmak da, bilge ki şi için bir ödevdir. Bu ödev, siyaset hayatında ve sosial hayatta oldu ğu gibi tamamiyle manevi bir alanda da yerine getirilebilir. İnsan, ilkin, Tanrı'ya karşı , sonra yurduna ve insanl ık
topluluğuna karşı, nihayet, ana ve babas ına karşı, bir takım odevlerle
yükümlüdür.

tv. Romal ı Stoahlar:
Panaitios'un Roma dü şünce dünyas ı üzerinde çok tesiri olmu ştur.
Hele Romal ı Stoal ılar Panaitios'dan çok şeyler öğrenmişlerdir. Bunlar
arası nda üç tanesi önemlidir. Seneca, Epiktet ve Marcus Aurelius. Filozof Seneca, Neron'u terbiye etmi ş ve yeti ştirmiş ama sonra, onun tarafından öldürülmü ştür. Epiket bir köledir. Buna kar şılık, Roma'nın üçüncü Stoalı filozofu olan Marcus Aurelius, İmperatordur. Böylece Romal ı
Stoalılar aras ında, bir İmperator'un yan ı başında bir köleye rastlanmaktadır.
Seneca, bir yandan Panaitios ve eski Stoa, öte yandan, Aristo ve
Eflâtun'a dayan ır. Baz ı kere orijinal dü şünceler de ort ıya atax.
Epiket bir kölenin o ğludur ve kendisi de bir köledir. Söylendiğine
göre, efendisinden gördü ğü kötü muamele sonucunda topal olmu ştur.
Bununla birlikte, efendisi onun, Stoal ı Musonius'un derslerini dinlemesine izin vermi ştir. Musonius'un ölümünden sonra, Epiket Stoal ı dünya
görüşünü yaymıştır. Yetiştirdiği kimseler aras ında Roma'mn büyük askeri şeflerinden birisi olan Arrien vard ır. Arrien, Epiket'in konu şmaların', notlar halinde toplam ıştı r. Bu notların bir kısmı, «Konuşmalar» adı
altında günümüze kadar gelmi ş tir. «Konuşmalar» dinleyicileri ilgilendirecek ve heyecanland ıracak canl ı bir ifade şekli içinde anlatılan ahlaki ve felsefi dü şüncelerdir. Bu dü şünceler içinde Eski Stoa ruhunun
yeni ba ştan canland ığı görülür. Eski Stoahlar ın, ölümü hayatın tabii bir
sonucu olarak gözönünde tuttuklanm biliyoruz. Stoa'll filozoflar içinde
Epiktet, insanı öliim kavramına alıştırmak istemesi bakımından, en ileri
gitmiş olanıdır. Epiktet, insan ın, her vakit ölümlü oldu ğunu hatırlaması, günün birinde ölece ğini hiç bir vakit akl ından çıkarmaması lazım geldiğini ileri sürer. Çok sevilen bir insan ı n karşısında, her vakit, onun günün birinde ölece ğini hatırlamalıdır. Sevilen insanın ölümünden duyulacak acıya ancak bu şekilde, yani, insanın kendini alıştııması suretiyle
katlamlabilir. Epiktef in, insamn ölüm kar şısında nas ıl bir tavı r takınması lazım geldiğini gösteren şu sözü meşhurdur. «Tıpkı olgun bir meyve gibi öl ve ölürken de seni meydana ğetirmiş olan ağaca te ş ekkür et.»
Sözünü etti ğimiz Romalı Stoal ılardan üçüncüsü, M arcus Aurelius'dur.
Marcus Aurelius, Epiktet'i okumu ş ve tesiri alt ında kalmıştır.
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Ferdin topluluk yahut da devlet hizmetinde bir ödev görmek zorunda oldu ğu düşüncesi, bu sonraki Stoalılann ahlâkında önemli bir
yer alır. Aslında, ödev düşüncesinin Roma dünya görü şünde önemli bir
yeri vard ır. Çünkü Roma, ödev duygusuna dayanarak geli şmiş ve en parlak devirlerine de bu görü şe dayanarak eri şmiştir. Netekim, bu sonraki
Romal Stodhlar, ferdin varl ığının hedefini, devlet içinde bir ödev yerine getirmesinde bulurlar. Marcus Aurelius'a göre, her şahıs, kendini
ödevi başında bulunan, yani kendisine verilen buyru ğu yerine getirmekle yükümlü olan bir asker gibi duymalıdı r. Bir askerin jendisine verilen buyruğun doğru olup olmad ığ.m düş ünmeye ve bu emir üzerinde
tartışmıya hiç bir şekilde hakkı yoktur. İşte tıpkı bunun gibi, her insana
da tabiat ve devlet taraf ından gösterilmiş belli bir ödev vard ır. Her insanın hedefi, bu ödevi, hayatı boytinca, elinden geldi ği kadar gerçekle ştirmektir.
Bu suretle, Romal ı Stoa'hlar, Roma'mn sert ödev ahlâk ı ile eski Stoa
düşüncelerini uzlaştınfiar. Eski Stoa, âlemin bütünlü ğü ile eksiksiz bir
düzen ve uyumun ifadesi olduğuna inanır. İnsan kaderinin de gerek toplulukla, gerek âlemin bütünü ile çok yak ından ve içten ilgili oldu ğunu
ileri sürer. İşte bütün bu düşünceler, Roma'n ın disiplinli ödev ahlâkı ile
birleştirilirler.
Bununla birlikte, Roma'da bu sert ahlâk felsefesi kar şısında, bir
zevk felsefesinin de yayılmış olduğu görülür. Epikurculu ğa dayanan bu
çığır, hayatı zevkle şekillendirmeyi kendisine hedef edinir. Lâtin şairi
Lucretius'un, «Eşya= tabiatı hakkında» adlı didaktik bir karakter taşıyan şiir kitabı, bu çığra bir misal olarak gösterilebilir.
Romalılann felsefe alan ındaki başarıları arasında, bir de Panaitios'un, yetiştirmiş olduğu «Cicero» yu saymak lâz ımdır. Roma'nın siyasi
hayatında önemli bir rol oyn ıyan Cicero, aym zamanda, felsefe alan ında da önemli bir yazard ır. Cicero'nun Roma felsefesi alan ındaki en büyük başarısı, lâtince felsefe terimlerini tesbit etmi ş olmasıdır. Bundan
başka Cicero, felsefi karakter ta şıyan bir çok eserler de vermi ştir. Gerçi,
bu eserler, asl ında, Yunan eserlerinin Roma dünyas ına bir aktanlmas ıdır. Bununla birlikte, bunlar gene de, Roma dünya görü şünün ve Roma düşüncesinin bir ifadesidirler. Bat ı lâtin dünyas ı için Cicero'nun
önemli bir kaynak olduğu muhakkaktır. Daha sonraki nesiller, felsefeyi
Cicero'nun eserlerinden ö ğrenmişlerdir. As ıl Yunanca metinlerin elde
bulunmadığı yerde her vakit Cicero'ya ba ş vurulmuştur.
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DIN/ DEVIR
Ilk Çağ' felsefesinin son devresine gelmi ş bulunuyoruz. Bu devir, dini ve mistik bir karakter ta şır. Yunan felsefesinin büyük klâsik ba şanlanndan, yani Eflâtun ve Aristo'dan sonra, ayr ı ayrı yeni felsefe mekteplerinin
de ortıya çıktığ' ını görmüştük. Bu mektepler taraf ından temsil edilen metafizik ve ahlâk görü şlerinin, bu mekteplerle ilgili olan şahı slar için bir din
yerine geçmi ş oldu ğuna da işaret etmi ştik. Ba şlangıçta, birbirleri ile sürekli
surette tart ışan bu çeşitli mekteplerin, Ilk Ça ğın son devrelerine do ğru,
birbirlerine yakla şmak ve birbirleri ile kayna şmak istediklerini de söylemiştik. Bıınunla birlikte, sistemler aras ındaki bu yakınlaşma gayreti
arttığı nispette, felsefenin gerçekle ştirmek zorunda oldu ğu ödevi, gerçekten yerine getirebilece ğinden de ' şüphe edilmiye ba şlandı. Felsefe,
insanı, gerçekten, fazilete, mutlulu ğa, dış dünyadan bağınsızlığa ve iç
hürriyete ula ştırabilir mi? Gittikçe yay ılmakta ve geni şlemekte olan septik düşünce, fazilete, bilgi yoluyla de ğil, her çeşit bilgiden vaz geçilmek
suretiyle erişilebileceğini ileri sürüyordu. Bundan ba şka, Stoalılar da
kendi bilge kişi ideallerinin, hiç bir insanda, tam bir şekilde gerçekle şemiyeceğini anlamışlardı. Felsefe ile ilgili olan ç ığırlar, bundan böyle,
insamn, yalnız kendi gücü ile ne bilgiye ve ne de fazilet ve mutlulu ğa
erişemiyeceği düşüncesine inanmıya başladılar. İnsanın, söz konusu olan
bu durumlara ula şabilmesi için, üstün bir kuvvetin yard ımına ihtiyacı
vardır. Böylece, Antik Ça ğın son devrelerine do ğru, - Epikurculuk bir
yana bırakılırsa - bütün felsefi ç ığırlar, dini güdüler taşımıya ve içlerine
dini motifler alm ıya başladılar. Bundan böyle ahlâk prensipleri, bir Tanrı buyruğu olarak göz önünde tutuluyor, Mitos'a da felsefi bir anlam kazandı rmak denemelerine giri şiliyordu. Bu arada, Antik Ça ğın büyük felsefe üstatlanmn basanlar' da unutulmuyor, Aristo'nun monotheism'i ile,
Eflâtun'un ideler, yani, zaman üstü gerçek realiteler dünyas ı da göz
önünde tutuluyordu.
Bu devrin ilgisi, gelip geçici olan bu dünyadan çevrilerek, görülmiyen ve gelip geçici olm ıyan Tannca dünyaya yönelmi şti. Dine, tabiat
üstü olana karşı duyulan bu ihtiyaç, ve ilgi, Yunan - Roma dünyas ı ile
Doğu dünyası arasındaki duygu alış verişi sonucunda, geniş ölçüde kandırılmak imkânı buldu. Yunan kültürü Do ğuya yayılırken, Do ğudaki dini çığı rlar da, Bat ı'ya sokuluyordu. Bat ı düşüncesi ile Do ğudan gelen
çığı rlann kayna şması ve kanşması sonucuda bir çok dini kültler ortıya çıktı. Antik kültürün üzerinde geliştiği, eski Yunan ilminin ve sanat ının- üzerinde çiçeklendi ği alan, şimdi bu dini kültlerin çarp, şma sahnesi oldu. Bu kültlerden her biri, bir Tanr ıya inanıyordu. Bununla birlikte bütün bu kültlerin hepsi ruhun öliimsüzlü ğüne inamyorlar ve te120

nasuh nazariyesini yani, ruhun ölümden sonra, ba şka bir kılık ve baş:
ka bir şekil içinde yeni baştan bu dünyaya gelece ğini kabul ediyo±rdı. Bu dini kültlerin hedefi, ruhu vücuttan uzakla ştırarak saf ruh haline gelmesini sağlamaktır. Bu hedefe de, mümkiin oldu ğu kadar maddi
zevklerden uzak ve faziletli bir hayat ya şamak suretiyle ula şılabilece ğine inamrlar. Çeşitli kültler aras ındaki bu görüş birliği, vücutsuz yani
sırf ruh olan varlıklann gerçekten mevcut oldu ğu inanc ını do ğurmuştur.
Bu devir, sırf ruh olan bu varl ıklann, yani, Daimon'ların Tanrı ile insan aras ı ndaki alanda yer aldıklarını ve kendi aralarında derecelendiklerini kabul eder. Poseidonios, saf ruh olan varl ıklar hakkındaki bu görüşün en tipik tasvirini vermi ştir. Bu devir, aynca astrolog ı'ye de inanır
Ancak, Doğunun tesiri ile ort ıya çıkan bu dini kültlerin hepsi, gene, Yunan 'ilmi ve Yunan dü şüncesi ile düzenlenmi şlerdir. Çünkü, bütün
bu dini çığırlar, yalnız dini duyguların değil, aynı zamanda, aklın da is• teklerini karşılamak istemişler ve bu sebepten, bir doktrin haline gelmeyi denemişlerdir. Netekim, hristiyanl ıkta da böyle olmuştur. iç hayatın
ihtiyaçları ile ilmin gerekleri birbiri ile kan şmış ve birbirini tamamlamıya çab şmıştır. Din, duyg-u hayatını kanıkdıracak bir inanç yolu ararken, ilim, bu inancı temellendirmek, ona ilmi bir şekil vermek istemiştir.
Dinle ilgili olan metafizik de bu suretle orhya .ç ıkmıştır. Eski Yunan dinini tenkitle i şe başhyan Antik düşünce, gelişme gidişi içinde dinden
gittikçe uzakla şmış ve Epikur'da bu az ıklaşmanm en son haddine var-.
mıştır. Bununla birlikte, daha sonra, yeniden, dine yakla şmıya başlamış
ve en sonunda, yeni baş tan ona dönmü ştür.
Bu devrin kendine öz olan ba şka bir düşüncesi de, bu âlemde, birbirine zıt olan iki ayrı kuvvet, bir «iyi» kuvvetle, bir de «kötü» kuvvet
kabul etmesidir. Reel kuvvetler olarak göz önünde tutulan bu iki ayr ı
prensip, birbirleri ile sürekli şekilde mücadele ederler. «iyi» duyular
dünyası dışında ve Tann ile ilgili olan şeydir. «Kötü» ise yer yüzünde
bulunan ve duyularla, görünüşler âlemi ile ilgili olan şeydh. Bu iki zıt
kuvvetin mücadele alan ı, insan ruhudur.
Bu âleme birbirine z ıt olan iki ayrı kuvvetin hâkim olduğu görüşü,
M. O, 7. yüzyılda Iran'da meydana ç ıkmış olan Zerdüşt dininin esasını
meydana getirir. Ayn ı görüş , daha sonra, Yunan felsefesinde, Fisagorcular tarafından temsil edilmi ştir. Bununla birlikte, bu görü ş , en kuvvetli
ifadesini, iyinin kendisi olan ideler dünyası ile, görünüşler dünyasını birbirinden kesin olarak ay ıran, Eflâtun metafizi ğinde buldu. Bundan dolayı, Eflâtun felsefesi, Antik dü şüncenin son devresindeki dini geli şme
üzerinde çok tesirli olmuştur. Eflâtun metafiziki, bu son devredeki metafiziğin esas karakterini belirlemi ştir. Bu dini metafizi ğin en çok geliş121

tiği yer, çe şitli ulusların tarih boyunca, birbirleri ile kan şıp kaynaştığı
Iskenderiye idi. iskenderiye'de ort ıya çıkan ilk felsefe ç ıkın, Yeni Fisagorculuktur. Fisagorculukla ilgili olan dini inanç ve ya ş ayışlar, sayılar
mistisizmi, bu felsefe g ğ' ırinın esas karekterini belirler. Bu ç ıtır Fisagor'u, olağ an üstü bilgi yetkisine sahip olan bir insan olarak göz önünde tutar. Akla, mant ığa değil de, bir çeşit sezgiye dayanan yeni bir bilgi ideali ortıya çıkar. Yeni Fisagorculuk için Fisagor, derin bir mistik
bilgiye ve sezgiye ula şmış olan seçkin kişilerden biridir. Bu çığır, Fisagor gibi, olağanüstü bilgilere sahip olan kimselerin, ancak, tabiat üstü
sırlı kuvvetlerle temas halinde bulunan şahıslar olduklanm kabul eder.
Böylece, Antik felsefeye Eflâtun'dan beri hâkim olan Sokrates idealinin
yerine, Fisagor ideali geçer. Bu ç ığırla ilgili olanlar, kendilerini Fisagor
adıyla anar ve eserlerini de Fisagor'un ad ıyla yayınlarlar. Bu suretle, bu
devirde, Fisagor'un kendisi ile do ğrudan do ğrua olm ıyan, ama,
onun adını taşıyan bir çok eserlerin ort ıya çıktığı görülür. Bu devrin tipik mümessili olarak, Tyana'll Apollonios gösterilebilir. Apollonios'un
kendisinden bir yüzyıl sonra yazılmış olan bir kitapta, onun hakkında
bir takım efsaneler anlat ılır.

I. PHILON

Philon bu devirde yeti şmiş olan en orijinal filozoflardan biridir.
Philon'un kendisi yahudidir. Yunan ilmini ve Yunan felsefesini yak ından tanımış olan yahudi filosoflan, yahudi dininin esaslan ile Ytrnan
felsefesini uzlaştı rmıya çalışmışlardır. Yahudilikle ilgili olan bu din felsefesi litteratürü içinde en ba şanlısi Philon'dur. Philon, eserlerinde, Tevrat', Eflâtun felsefesi bak ımından yorumlamıştır. Eflâtun felsefesi ile
yahudi dinini uzlaştırma yolundaki bu yorumlamamn en orijinal yönü,
İdeler nazariyesini anlay ış rtarz ıdır. Eflâtun, Idelerin realitesine inamyor, bunlan, zaman üstü reel mahiyetler olarak göz önünde tutuyordu.
Philon ise ideleri, Tanrı'mn düşünceleri olarak kabul ediyor, İdeler Tanrı'nın kendilerini düşünmesi ile mevcut olurlar. Yarat ıcı Tann kavram ı ile
İdeler nazariyesi bu suretle uzla ştınlmış olur.

II. YENI EFLATUNCULUK

Ilk Çağın, din ile felsefenin birbiri içine geçmi ş olduğu bu son devresinin en büyük başansı . Yeni Eflâtunculuk'dur. Gelene ğe göre, Yeni
Eflâtunculuk, Ammonius Saccas taraf ından kurulmu ştur. Bununla birlikte, Yeni Eflâtunculu ğun asıl kurucusu, Ammonius Saccas'dan ders al122

mış olan Plotinos'dur. Plotinos, M ısır'da doğmuş (204 - 269) Ve iskenderiye'de yetişmiştir. Doğu'yu görmek maksadiyle, imparator Gordianus'un İran'a karşı girişmiş olduğu sefere kat ılmış , 224 yılına doğru da
Roma'ya gelip burada yerle şmiş tir. Roma'da mektebini kuran Plotinos,
bu mektebin ba şında, ölümüne kadar ba şarılı çalışmalarda bulunmu ştur. ölümünden sonra eserleri, talebesi Porphyrios taraf ından toplamp
yayınlanmıştır. Bu eserler, her biri alt ı bölümden meydana gelmiş olan
dokuz kitaptan Ibarettir. Bunun için bunlara, Yunanca dokuzlar anlam ına
gelen Enneadlar denir.
Plotinos felsefesi, ince ve derin bir felsefedir. Antik Ça ğın en değerli verisi olan hayat görüşü, bu felsefe içinde manevile şmiş ve derunile şmiştir. Plotinos, yeni ba,ştan, Eflâtun idealismine dönmü ştür. Gerçekte,
Yeni Eflâtunculuk, Eflâtun'dan hareket eden bir felsefe g ğındır. Antik
filozoflar içinde Eflâtun, mistik taraflan en bask ın bir düşünür olarak,
bu devre üzerinde en çok tesir etmi ş olanıdır.
1.

Plottnos Felsefest :

Plotinos'un felsefesi, her şeyden önce, materyalist olmıyan bir felsefe sistemidir ve materyalisme kar şıdır. Aristo'dan sonraki felsefe mektepleri .Epikurcular, tam mânas ıyla, materyalist ve atheist'dirler.
Stoa mektebi ise pantheist bir materialism'i temsil eder. Plotinos, hareket
noktasında materialismie mücadele eder. Alemin asl ı maddi değildir,
Tersine, âlem, manevi ruhi bir esastan gelmektedir. Plotinos'a göre, maddi olmıyan şey, manevidir, rukidir. Ruh bir birliktir, bir bütündür. Ruh,
ne bir cisim, ne de bir kuvvettir. Stoal ılar, Tanrı'nın âlemin içinde
«immanent» oldu ğunu kabul ederler. Buna kar şılık, Aristo'ya göre Tanrı, âlemin üstünde «transcendant» d ır. Plotinos bu iki görü ş arasında bir
senteze vanr. Tann'n ın kendisi, Plotinos'da da mutlak ve de ğişmez bir
birlik olarak göz önünde tutulur.Çokluk ve de ğişiklik ise Tanrı'nın tesiri ile ortaya çıkar. Plotinos'a göre Tanr ı, «İlk olan,» «Bir olan» dır. Bu
en yüksek varl ık, uluhiyetin kendisidir. Bütün z ıtlıkların ve bütün s ınırlı belirlemelerin üstünde olan bu en yüksek varl ık hakkında hiç bir şey
söylenemez. Onu, tam nrânas ıyla ne belirliyebilir ve ne de kavramlarla agklıyabiliriz. Uluhiyet hakk ında, söyleyebileceğimiz tek şey, onun,
sonsuz birliğin tam kendisi olduğ'udur. Bu en üstün kuvvet, aynı zamanda, en iyi kuvvettir. Alem, bu üstün kuvvetin kendisinden meydana gelir. Ancak âlemin bu üstün kuvvetten meydana geli şi, bu kuvvetin kendinin bölümlere yahut kollara ayr ılması ile olmaz. Alem, bu asil cevherden taşıp akmakta, sudur etmektedir. Bu arada bu asil cevherin kendinden ve mahiyetinden hiç bir şey değişmemektedir. Alem, onun mahiyetinden, bir çeşit zorunlulukla sudur etmektedir.
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Plotinös, âlemin Tanrı'dan nasıl çıktığım ışık misali ile açıklamıya
çalışır. Burada, Tann ile Güne ş aras ında bir benzetme yap ılır. Güneş,
he,r türlü ışığın kaynağıdı r. Çünkü, her türlü ışı k Güneşten çıkmıştır.
Nasıl Güneş her türlü ışığın kaynağı ise, Tanrı da, var olan her şeyin
kaynağıdır. Tann, her şeyin kendisinden sudur kaynakt ır. Bütün
varlı klar, Tann'mn bir suduru «epaanation» udurlur. Bundan dolay ı, her
şeyin varl ığı, Tanrı ile açıklanabilir. Tanrı , varlığ'n kendisidir, birliğ in kendisidir, etki ve eylemin kendisidir. Bununla birlikte, Plotinos'un
Tanrı'sı, büyük monotheist dinle ı-de olduğu gibi, âlemi, hiçlikten ya ratmamıştır. Sonra bu Tanrı, Aristo v-e Eflâtun'da oldu ğu gibi, sonsuz olarak mevcut olan bir malzemeye sadece bir şekil ve düzen de vermemi ştir. Her şey Tann'dan yayılıp çıkmış Ve gelişmiştir.
Işık kendi mahiyetinden bir şey kayıbetmeksizin ve kendisi harekete geçmeksizin karanl ıkta parlar ve kendi etraf ında aydınlık bir at.
mosfer meydana getirir.Anc,ak, bu ayd ınlık atmosfer, ışık kaynağından
uzaklaşırdığı nispette şiddetinden kayıbeder ve en sonunda da karanl ığa döner. I şte, tek ve bir olan ın, en yüksek varl ığın tesirleri de tıpkı böyledir. «Emanation» ayr ı ayrı sferleri aşıp Tanrı'nın kendisinden uzakla ştığı
nispette, mükemmelli ğinden kayıbeder ve en sonunda da karanl ık maddeye döner.
Varlığı n, Tanrı'dan çıkı p yayılışı , bir tak ım tabakalanmalarla meydana gelir. Varlığın bu tabakalar silsilesinde, ilk olan ve bir olan Tanr ı'nın kendisinden sonra, ilk tabakay ı «Nus» akıl yahut «Geist» alan ı
meydana getirir. Tann'ya öz olan birlik, bu tabakada, dü şünce ile varlığa, yani şunda, şuurun konusuna ayrılır. Ancak, bu en üstün varil&
ait olan düşünce etkisinde, varl ıkla düşünce, aynıdı r. Çünkü, burada
düşünce, konuya göre de ğişen, zaman zaman ortıya çıkıp sonra yeni
baştan kayıp olan bir çal ışma değildir. Tersine, burada dü şünce, varlığın, kendi muhtevas ını temasa etmesidir. Varl ığın bu üstün düşünce
muhtevasım ideler dünyas ı meydana getirir. Plotinos'a göre yalmz bir
takım iyi eylemler yoktur, aym zamanda bir iyilik idesi de vard ır. Bütün
eşyanı n ideal numunesi olarak mevcut olan ideler, zaman üstü olan düşünceler, yani Tanrı'mn düşünceleridir.
frY

İdeler
görünüşler alemi ile karşrlaştruldığı vakit, sonsuzluğun ifadesidir. Bununla birlikte, bu manevi âlem, ayn ı zamanda çokluğun da ifadesidir. Çünkü ideler, yaln ız, düşünce, yalmz örnek değil, aynı zamanda, tesir edici kuvvetdirler. İdeler, her çeşit etkinin ve her çeşit eylemin de öncesiz ve sonsuz örnekleridirler.
Böylece, varl ığın tabakalar silsilesinde, Tanr ı'dan sonra gelen ilk
tabakaya, yani, ideler dünyas ına geçildi ği vakit, bu dünyanın, Tann'ya
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olan mutlak birlikten yoksun oldu ğu görülür. Ideler dünyas ına çokluk girrnişlir. Ancak bu çokluk, eşya âlemindeki çokluk gibi, zaman ve
mekân içinde bulunmadığından, ideler her vakit, kendi kendilerinin aynı olarak kahrlar, yani, öncesiz ve sonsuzdurlar.
Nus'un ideler dünyasından sonraki verisini, ruh tabakas ı meydana
getirir. Ruhun etkisi, ideler dünyas ım temasa etmesi ve bu dünyaya göre, yani, ideleri örnek alarak, görünü şler dünyasını şekillendirmesidir.
Ruh, Nus, karşısında passiftir. Ama, madde ile kar şılaştınldığı vakit,
aktif ve tesir edici bir prensiptir. Ruhun, bir kendi üstündeki ideler dünyası ile ve bir de kendi altındaki madde dünyası ile olmak üzere, iki çeşit etkisi vardır. Idelerin tema şasma dalmış olan ruh, gerçek ruhçlur, üstün ruhdur. Maddeyi, şekillendiren bir kuvvet olarak da a şağı ruhdur.
Plotinos'a göre, ilkin, bütünlü ğü ile, bir âlem ruhu vard ır. Tek tek
insan ruhlan, bu âlem ruhundan ayr ılmış parçalard ır. Insan ruhunu
meydana getiren bu tek tek parçada, vücudu canland ıran hayat kuvvetl vardır. Plotinos, bu suretle, ruh ve vücut münasebetini göz önünde
bulundurur. Alem ruhundan bir parça olan ferdi ruh, ne maddi bir şeydir, ne de vücudun bir orgamd ır. Ruh, vüculian tamamiyle ayr ı olan,
ama vücuda hâkim olan bir kuvvettir. Ruh, vücudu şekillendirir ve •Sna
hayat verir. Netekim, ruh vücudu terk etti ği vakit, vücut da hayat kuvvetini kayıbeder ve dağılır. Vücut, yan yana olan bir tak ım parçalardan
meydana gelmiştir. Buna karşılık, ruh, bir birliktir, bütündür. Vücut,
ancak ruh tarafından canlandırddığı müddetce bir birlik olabilir ve yaşayabilir. Vücut, ölümlüdür, buna kar şılık; ruh, ölümsüzdür ve kendiliğinden bir birliktir.
Plotinos, ruhun ölümsüzlü ğünü tenasuh nazariyesi ile aç ıklar. Bir
vücuttan aynlan ruh, ba şka ,bir vücut kal ıbı içinde, yeni baştan dünyaya
gelir. Bununla birlikte, ruhun as ıl hedefi, vücuttan büsbütün kurtulup,
saf ruh haline gelmektir. Netekim, Plotinos, saf ruh olan bir tak ım
varlıklann, Daimonlann mevcut oldu ğ'una inanır. Vücut, ancak, ruh
tarafından şekillendirildiği ve aydınlatıldığı müddetçe bir varl ığ'a sahip
olabilir. Ruh taraf ından terk edilen vücut, yeni ba ştan maddeye döner.
Ancak, Plotinos'a göre, madde, kendi ba şına var olan maddi bir y ı 'gından ibaret değildir. Plotinos metafiziği açısından madde, daha çok maddi olmıyan cisimle ilgili olmıyan bir şeydir. Gerçi, cisimler, maddeden
meydana gelirler, bununla birlikte, maddenin kendisi bir cisim de ğildir. Maddenin kendisi, her türlü realiteden yoksun olan bir l ıiçliktir.
Madde, mutlak bir var olmayışdır. Maddenin «Bin> e olan nispeti, karanlığın aydınlığa olan nispeti gibidir. Madde, mutlak bir yoksunluk ve
mutlak bir negatifliktir.
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Mutlak bir eksiklik ve mutlak bir yoksunluk ifadesi olan madde,
varlığın ve «Bir» in negation'udur. Varlıkla bir ve iyi ayn ı olduğuna
göre, madde, iyinin de negation'udur. Böylece, maddeye bir tek de ğer
sıfatı yüklenebilir ki bu da onun kötü oldu ğ-udur. Ancak, bu anlamdaki kötü, müspet olarak mevcut olan bir şey değil, bir eksikliktir. iyi'nin mevcut
olmaması , iyinin eksikliğidir, iyinin yoklu ğudur. Bir var olmayıştır. Eğer
kötü, bir yokluğun ifadesi ise, bu takdirde var olan her şeyin, iyi olması gerekir. Bu da Plotinos için, yeni bir «theodic&» nin temellendirilmesine yarayacak kan ıttır.
Plotinos'a göre, duyular dünyas ı, varlıkla yokluğun karışmasından
meydana gelir. Bu dünyada, ışıkla karanlık ve «Bir» ile madde yani yokluk birbirine karışır. Bundan dolayı bu dünya, Tanrı'dan yahut iyiden
bir pay aldığı nispette iyi, buna karşılık, maddeden yani kötüden bir
pay aldığı nispette kötüdür. Gerçekten kötü olan şey maddedir. Madde,
negatifdir. Buna kar şılık cisimler dünyas ı, yalnız maddeye olan nispeti
ölçüsünde negatiftir ve kötüdür. Bu suretle, duyular dünyas ı maddeden
ayrılır. Duyular dünyas ının, müspet ve gerçek olan yönü, Nus ve ruh tarafından aydınlanmış olan yönüdür. İşte. Plotinos'un «spiritualism» inin
esası da buradad ır. Plotinos'a göre, maddi olan şey, yalmz görünüştedir,
yalnız, dıştan bir ö ırtüdür. Bunurı arkasında, gerçekten mevcut olan ve
tesir eden kuvvetler ruhlard ır. Tabiat, ancak ruh olarak bir gerçekli ğe
sahiptir.
Şimdi, Plotinos tarafından savunulan bu idealist görü ş, tabiat olgularının açıklanmas ına uygulanırsa, tabiat ara ştırmalarında esas olan aç ıklık ve seçikliğin ortadan kalkaca ğı Tabiata, kanunlu sebep ba ğlıhğı yerine, dünya ruhunun, şuurlu olmıyan, gerçeklik üstü ve s ırlı dokusu hâkim olur. Bu s ırlı dünya görüşü içinde, astrologi ve mucizeler
yer alır. İnsan, kendini her yanda, bir tak ım sırlı kuvvetlerle çevrelenmiş duyar. Dünyamn, Tanrı'dan meydana çıkışı, zaman üstü olan, sonsuz bir olu şmadır. Plotinos, 'ayn ı varlıklann, yeniba ştan tekrar ortıya çıktıklarından söz etti ği vakit de dünyadaki olu şmayı, öncesiz ve sonsuz
olarak göz önünde tutar. Nas ıl ışık karanl ıkta, parlarsa, Tann da, bir hiç
olan maddeden dünyayı meydana getirir.

Plotinos Estetiği:
Plotinos sisteminde, estetik önemli bir yer al ır. Plotinos, güzellik
kavramını, kendi dünya görüşünün ana kavramlar ından biri olarak göz
önünde tutmuştur. Plotinos felsefesi, metaphysik bir estetik üzerine girişilmiş olan ilk denemedir. Antik dü şünce içinde güzellik, iyilik ve mükemmellikle ayn ı anlamda sayılmıştır. Aristo'nun poeti ğinde de göz
önünde tutulmuş olduğu gibi, Estetikte güzel, her vakit, ahlâki etkileri
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açısından ele alınmıştır. Güzelin, öteki kavramlardan ayr ı olarak, başlı
başına ele alınması denemesine, ilk önce, Eflâtun'un Symposion adl ı eserinde girişilmiştir. İşte bu deneme, Plotinos taraf ından yeni baştan ele
alımr.
Plotinos estetiği idealisttir. Plotinos'a göre, kendili ğinden güzel olan
şey ruhtur. Vücut, ancak ruhu aksettirdi ği ölçüde, ruhun bir ifadesi olduğu anlamda güzel say ılabilir. Böylece güzellik, ideal mahiyetin yahut
da Nus'un, duyular dünyas ı içindeki görünü şüdür. Güzellik, Nus'un duyularla ilgili olan görünü şü içinde dışlaşmaktadır. Güzelin temaşasma
dalan kimse, duyular dünyas ında, ide'nin aksini bulur. Bu dünyan ın
maddi olan yönünü yenmek ,ortadan kald ırmak suretiyle de, duyularla
ilgili olan güzellikten, manevi güzelliğin kendine vanhr.
nı .

Nazariyesi:

Plotinos'a göre ayr ı ayrı varlık tabakalar ının bilinmesine yarayacak,
ayn ayrı bilgi organları= vardır. İnsan, eisimler âlemini, duyular yoluyla algılıyarak bilir. Ruh âlemini, do ğrudan doğruya algıladığı, kendi ruhu yoluyla bilir. Ideler âlemini ise, akl ı ile bilir. Insan, ideler âlemini, kendi ruhunda temasa edebilir. Böylece, insan ın, bir yandan cisimleri algılamıya yarayan duyu organlar ı, öte yandan, manevi dünyayı kavramıya yarayan içten bir sezgi kabiliyeti, manevi bir gözü Vard ır.
Bununla birlikte, insan ın ulaşabilece ği en üstün bilgi derecesini
«extase» eezbe an ı meydana getirir. Bu insanın kendi şuuru dışına çıkıp
bilinçsiz bir hale geldi ği andır. Cezbeye eri şen insan ruhu Tanrı'ya açılır ve Tann ile birle şir. Böylece, insan Tanrı'yı ancak mistik bir bilgi yoluyla kavnyabilir. İnsanın, Tann'yı doğrudan doğruya bilip kavradığı
anlar, ruhun, vüeuttan aynl ıp Tann'ya yöneldiği ve yükseldiği mutlu
anlardır. Bundan dolayı, eezbe, en üstün bilgi derecesini ve insanın en
yüksek hedefini meydana getirir. Görüldü ğü gibi, Yeni Eflâtuneuluk tamamiyle mistik bir bilgi yolu götmü ştür. Bununla birlikte bu çığır, ilk
çağın son devresi ile ilgili olan en büyük felsefe sistemidir.

Proklos:
Proklos, sudur nazariyesinin metodologik ve logik bir şamasım kurmak denemesine girişmiş olan bir yeni Eflâtuncudur. Proklos, aym zamanda, ayrı ayrı dinlerin mitologi'lerini de bir sistem halinde toplamayı denemiş ve bu sistemi deduktif bir şekilde kurmaya çal ışmıştır. Bu
sistemin enteresan olan yönü, dialektik bir metot takip etmesi, yani, her
vakit, üçlü guruplar kurarak, bunlar aras ında bir ilgi bulmaya çalışmasıdır. Bu s ııretle, Yeni Eflâtunculuk, daha sonraki geli şmesi içinde, ayn ayrı uluslann, ayn ayn devirlerde inand ıklan bir yığın mitologi'yi
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de içine alarak fantastik bir ilâhiyet şekline girmiştir. Aristo'dan beri göz
önünde tutulan aç ık ve seçik gözlemler, Yeni Eflâtunculuk sistemi içinde önemlerini büsbütün kay ıbetmi şlerdir. Yeni Eflâtunculugun son devrelerinde, Aristo ve Eflâtun'u yorumlamak denemelerine de giri şilmiştir.
Bu suretle, gerçe ğin kendini, canlı tabiat olgularının gözlenmesi yoluyla değil de, üstatlann yazm ış olduğu kitaplar yoluyla anlamak dü şüncesi ortaya çıkmıştır. İlk Ça ğın sonlarında ortıya çıkan bu düşünce, bütün
Orta Ça ğa hâkim olmu ş ve ancak Renaissance'la birlikte ortadan kald ınlabilmiştir. Proklos, Yeni Eflâtunculugun son devrelerinin en önemli
temsilcilerinden biridir. Kendisi Atina'da ya şamış ve Akademiye müdürlük de etmi ştir. Bununla birlikte az sonra, Bizans İmperatonı Justinianus'un vermi ş olduğu bir buyrukla, Atina'daki bütün felsefe mektepleri kapatılmıştır. 529 yılında yürürlüğe giren bu buyrukla birlikte, Ilk
Çağ kapanmış ve Orta Ça ğ başlamıştır.

III. HRISTİYANLIK FELSEFESI

Ilk Çağın son devresinde, yeni bir din, yeni bir organisation olarak
ortıya çıkan Hristiyanlık, Roma'daki çe şitli hellenistik kültlerden biridir.
Bu hareket, İlk Çağın son devrelerinde, sayısı pek çok olan proleter halk
kütleleri aras ında yayılmış ve bu sayede bütün öteki kültlere hâkim olmuştur.
Çok Tann'll olan eski Roma dini, ferdin kendisi ile ilgilenmiyen resmi bir devlet dini idi. Buna karşılık, Hristiyanlık bütün öteki hellenistik
dinler gibi, ferdin kendisi ile ilgilenmiş ve ona ölümsüzlüğü vadetmiştir. Hristiyanl ığın esasını meydana getiren iki esas dü şünce vardır. Bunlardan biri, insan ın işlemiş olduğu bir suç sonucunda ölümlü oldu ğu ve
Tann'sından uzakla ştığıdır. İnsanın ölümden kurtulabilmesi için, ilkin
suçtan kurtulmas ı gerekir. Ancak insan, ba şlı başına ve.kendi gücü ile
bu suçtan kurtulamaz. İnsanın suçtan kurtulabilmesi, Tanr ı'nın şefaati
ile olur. Tanrı, insanlara yard ım etmek, onları suçtan kurtarmak için,
insan şekline girmi ş ve dünya yüzüne inmi ştir. işte bu görüş, yani Tanrı'nın şefaatı görüşü de, hristiyanl ığın, ikinci ana dü şüncesini meydana
getirir.
Tann, İsa'mn şabsında, yani ezilen, a ş ağı görülen bir insamn şahsında görünmüştür. Bu anlay ış, Hristiyanl ığ' ın aşağı halk tabakalan ve
köleler aras ında yayılmasına büyük ölçüde yard ım etmiştir Çarmıha gerilen Tanrı, Hristiyanlara göre, üç gün sonra, tekrar dirilmi ştir. İmdi,
bu Tanrıya inanan insan da, onun kaderini ya şıyabilecek, yani, öldükten
sonra tekrar dirilecektir.
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Hristiyanlık, Roma'da yayılmış bulunan öteki hellenistik dinlerden,
kendi müminlerinin, yaln ız kendisine ibadet etmelerini şart ko şmakla
ayrıllyordu. Bir Hristiyanın, aynı zamanda, ba şka bir dille girmesi ve
ba şka bir dinin Tanrı'sına tapmas ı mutlak şekilde yasakt ı . Bu durum,
Roma devleti ile Hristiyanl ık arasında, derin bir ayrılığın ve anlaşmazlığın ortıya çıkmasına sebep olmuştur. Öteki hellenistik dinleri ho ş karşılıyan Roma devleti, Hristiyanl ığı, baskı altı nda tutmak zorunda kalm ıştır. Çünkü Hristiyanl ık, kendi müminlerinin, ba şka bir Tanrı'ya tapmalarını yasak etmekle, onlar ın, Roma dininin gereklerine gö ı e hareket etmelerine de engel olmuş tu. Halbuki Roma dini bu devirde bir devlet dini haline gelmişti. Roma yurtta şları= Imparator için bir tak ım âyinler
yapmaları gerekiyordu. Hristiyanl ık ise, bütün bunlan, red ve yasak ettikten baş ka, misyonerlik de yap ıyor, yani, genişlemiye çalışı yordu. Işte
bu durum, Hristiyanlar ın şiddetli bir devlet baskısı na ve takibe u ğramalanna sebep olmu ştur. Ancak, bu baskı, Hristiyanlan, kendi aralar ında
birlikli bir cemaat kurm ıya götürmüş ve Hristiyanl ık ,bu sayede, günden güne, kuvvetlenmi ştir.
Hristiyanlı:ğın, içten içe geli şip, başlı başına bir kurum olarak günden güne kuvvetlendi ğ'i bu devir, Roma imparatorlu ğunun, siyasi kuvvetinden kaybedip çökmiye ba şladığı ve çözülmiye yüz tutt4,-u bir devreye rastlamaktad ır. Bundan dolay ı, Roma İmparatorları , bir zaman sonra,
Hristiyanlıkla uğraşmaktan yaz geçmi şler, hattâ bu dinle uzla şmak ve bu
&ne dayanmak zorunda kalm ışlardır. Netekim, Kostantin, Hristiyanl ığa
karşı yapılan bütün baskıları ortadan kald ırarak, bu dini resmen tan ımıştı r. Kostantin'den sonra Bizans Imparatoru olan Julianus, Yeni Eflâtunculuğa dayanarak, eski Roma dinini, yeni ba ştan canland ı rmak yolunda son
bir denemeye girişmiştir. Bununla birlikte, bu deneme de ba şarısız kalmıştır. Spekülâtif bir dü şüncenin verisi olan Yeni Eflâtunculuk, daha çok,
bilginlere ve ayd ınlara göre bir dindi. Bundan dolay ı , geniş halk kütlelerine hitap eden Hristiyanl ık karşısında, yeni baştan, kalkınıp tutunamamıştı. Bundan başka, başlangıçta proleter kütleleri kendine çeken Hristiyanlı k, daha sonra, öteki sosial s ınıfları, filozoflan ve bilginleri de kendine çekmiye başlamıştı.
Hristiyanlık felsefesine, Tanr ı'nın âlemi, kendi hür ve yarat ıcı iradesi ile meydana getirdi ği düşüncesi hâkimdir. Tanr ı'yı bir şahsiyet olarak göz önünde tutan Hristiyanl ık, âlemin meydana çıkışını da bir irade
eylemi ile açıklar. Alem, Tanr ı'nın mahiyetinden, logik bir zorunlulukla
gelişmiş olmayıp, Tanrı'nın hür iradesi ile hiçlikten yarat ılmıştır. Bundan
dolayı, âlemin meydana ç ıkışı, öncesiz ve sonsuz bir olu şma olmayıp, zaman içindeki bir kerelik bir olgudur.
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Böylece, âlemin meydana ç ıkmasında, Tann iradesi ve hiçlileten yaratılma söz konusudur. Alem, mevcuttur, çünkü Tanr ı, mevcut olmasım
istemi ştir. Alemin başka bir şekilde olmayıp da bu şekilde olmas ı da, gene Tann'nın onu, böyle istemiş olmasından ileri gelmektedir. Alemin
meydana çıkışı sorusunda Hristiyanl ıkla Yeni Eflâtunculuk aras ında, ne
kadar kesin bir ayr ılık olduğu görülmektedir.
Hristiyanlık dünya görüşü ile ilgili olan, Tanrı'nın bu sımrsız yaratma giicü, bu din içinde «theodicee» probleminin öteki dünya görü şlerinde olduğundan daha kuvvetle meydana ç ıkmasına sebep olmuştur. Tann' nın iyiliği ve hayırseverliği karşısında, kötünün bu âlemdeki varl ığının nasıl açıklanabileceği sorusu ortıya çıkmıştır. Hristiyanlık, insanın
irade hürriyetini kabul etmekle, güçlükten kurtulu ş yolunu bulur. Tann,
insanları yaratırken, onlara, kendi irade hürriyetine benzeyen bir irade
hürriyeti de vermi ştir. Tanrı'nın yaratmış olduğu bu iyi dünyaya, insanlann yanılma ve suçlanmalan sonucunda, günâh ve kötülük girmi ştir.
Hristiyan dü şünürleri, dünya yüzündeki suçun, madde yahut da duyularla ilgili olduğunu ileri sürmezler. Çünkü, Tanr ı'mn kendisi tarafından yarat ılmış olan madde kötü olamaz. Suç, insanlar ın, Tann'ya karşı
koymaları ve baş kaldırmaları sonucunda ortaya ç ıkmıştır. İnsanlar, Tann'ya yöneltmek zorunda olduklar ı sevgiyi, daha çok, Onun yaratt ığı şeylere, dünyaya çevirrni şlerdir. İnsanların, bu düşmeleri de, iyinin yer yüzünde mevcut olmamas ından değil, tersine, onların, ters ve yanl ış bir
irade eyleminde bulunmuş olmalarından ileri gelmektedir.
Bununla birlikte, Tann ve dünya, dolay ısıyla ruh ve madde aynl ığı,
Hristiyanlıkla ilgili olan dünya görü şü içinde de yer alır. Sonsuz olan
Tanrı ile, sonlu ve gelip geçici olan madde âlemi, kesin şekilde, birbirinden ayrılır. Maddi dünya, insanın yüreğindeki Tanrı sevgisini bo ğan ve
insanı, Tann'ya kar şı gelmiye kışkı rtan kötü ruhlarla doludur. Ruhun
kurtuluş yolu, insamn, duyular dünyas ından yüz çevirebilmesindedir.
Ancak, Hristiyanlık felsefesinde göz önünde ti ıtulan bu ikilik, Tanrı
ile madde aras ındaki zulıktan do ğan bir ikilik değildir. Bu, Tanrı ile düşmüş ruhlar aras ındaki zıtlıktan do ğan bir ikiliktir. Bu ikilik, sonsuz ve s ı mrsız olan Tanrı iradesi ile, sınırlı insan iradesi aras ında bir aynhk ve
zıtlığın ifadesidir.
Hristiyanlığı n ilk ve en önemli missionerlerinden biri olan Paulus,
insanın, iyinin ve iyiliğ' in kendisini bildi ğini, bununla birlikte, onda kötüye ve suç i şlemiye karşı , önüne geçilemiyecek bir istek ve e ğilim olduğunu ileri sürer. Paulus'a göre, insan ın suçtan kurtulmas ı ve giinahtan
temizlenmesi için, Isa'ya inanmas ı ve Isa'nın yolundan yürümesi gerek-

mektedir.
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Hristiyanlık, başlangı çta, gerek Tanr ı anlayışı , gerek ahlâk görüşü
bakımından tenkit edilmi ştir. Hristiyanl ıkla ilgili olan ilk litteratür, bütün
bu tenkitler kar şısında, bu yeni dinin, kendi kendini korumak ve savunmak gayretlerinden do ğmuştur. Hristiyanlık, bütün bu savunma gayretleri aras ında, kendi prensiplerinin, esasl ı felsefi görüşlere aykırı olmadığını da, göstermeye çal ışmıştır.
Netekim Hristiyanhk, daha sonraki devrede, ba şlıca gayretini Hristiyanlık doğması ile felsefe aras ındaki ilgi meselesine çevirmi ştir. Hristiyanlık doğması ile felsefe yahut da bilgi aras ında ne çeşit bir ilgi vardır ? Bu sonraki devre, Hristiyanl ığın ana kavramlarma felsefi bir dayanak aramak gayretine dü şmüştür. Bu gayret, çe şitli açı lardan ele al ınmıştı r. İlkin, imanın mı, yoksa bilginin mi, yani Tann tarafından söylenmiş
olan kutsal kitaplar ın mı, yoksa felsefenin mi, ön plânda geldi ği sorusu
orbya atılmıştır. Bu devrin, Gnosis ad ını alan bir çığn, bir çeşit mistik bilginin, doğmadan daha üstün oldu ğu d-'; şüncesini savunmu ştur. Bu çığır,
dinin do ğmalanna inamlmadan önce, bunlar ın, felsefi bak ımdan yorumlanmalan gerekti ği düşüncesini ileri sürmü ştür.
Buna karşılık, Hristiyan Kilisesi, do ğmayı, her vakit bilgiden daha
üstün saym ış ve Gnosis doktrinine kar şı da ş iddetli bir savaş açmıştır.
Kilisenin benimsedi ği ve kabul etti ğ' i görüş , ilkin, imanla kabul edilen do ğmanın, daha sonra, ak ılla aydınlatılmasıdı r. ilkin bir inanç konusu olan
dini hakikatlerin, felsefeye de ayk ırı olmadıklarının gösterilmesidir.
Bu çığınn tipik temsilcisi Iskenderiye% Clemens'dir. Clemens'in düşüncesini, «anlamak için inan ıyorum» sözü ile ifade etmek âdet olmu ştur. Hristiyan ortodox kilisesi de, Clemens gibi, en üstün varl ık ile âlemin yaratıcısının bir ve ayn ı olduğunu, böylece, eski Testament'in Tanrı'sı ile, yeni Testament'in Tanr ı'sı arasında hiç bir ayrılık olmadığını kabul eder. Bu tek gerçek Tanr ı'nın, vahyinde, plânlı ve yetiştirici bir geli şme de vardır. Doğ'ma, insanı , aynı zamanda, doğ ru olana ve mâkul olana
götüren bir eğiticidir de. Çünkü, Tan ıı buyruğu, iyidir.
Işte Hristiyan do ğması bu düşünceler içinde geli şmiş, esas ve kal ıcı
karalderine de, yaln ız bu düşüncelere dayanarak eri şmiştir. Kilise, kendi
görüşüne aykın olan çığırlarla sava şmış, bütün bu sava ş ve savunma
gayretleri sonucunda da, kuvvetli bir organisation olmak imkâmn ı elde
etmiştir Sözünü etti ğimiz bu devir, yani, kilisenin kuvvetlenip te şkilâtlandığı devir, kilise babaları devridir. Kilise babalanmn üzerinde durdukları başlıca problem de, kiliseyi ilgilendiren ana soru, yani, do ğma ile
bilgi arasında nasıl bir ilg,1 olduğ'u sorusudur.
Bu devrin karakteristik dü şünürlerinden biri olan Origenes, Hristiyanlık doğmasına, Yeni Eflâtuncu motifler kan ştırmış , bu yüzden, ken131

disinin kilise ile aras ı açılmış ve kilise cemaatından uzakla ştınlmıştır.
Ammonios Saccas' ın öğrencisi olan Origenes, bir yandan Hristiyanl ık
do ğmasına, öte yandan, Yeni Eflâtunculu ğa bağlı dır. Ancak, daha önce de
işaret etmi ş oldug'umuz gibi, Hristiyanl.g ın Tanrısı ile, Yeni Eflâtunculuğ un «Bir» i aras ında, esaslı bir ayrılık vardır. Hristiyanl ık, Tanrı'nın âlemi yoktan yarattığını kabul eder. Bu sebepten dolay ı, Tanrı ile âlem
arası nda aşılamıyan bir ayr ılık vardı r. insan da, Tanrı'nın yarattığı bir
varlıktır. Bundan dolayı, insanı n Tanrı karşı sındaki durumu, yarat ılanın
yaratı cı karşısı ndaki durumudur. Buna karşıhk, Yeni Eflâtunculu ğa göre âlem, tıpkı ışığın Güneşten çıktığı gibi, Tanrı'nın kendisinden çıkmış
ve yayılmıştır. Böyle olunca, insan da, Tanrı'mn kendisinden çıkmış olan
bir varlık, Tanrılık olana kat ılan ve dolayısıyla Tarıma bir öz ta şıyan
yaratıktır. Netekim insan, bilginin en yüksek derecesinde, (extase) Tanrı'ya ulaşmak ve Tanrı ile birleşmek imkânına da sahiptir.
Hristiyanlı k, âlemin dolayslyla zaman ın bir başlangıcı olduğunu,
yani, âlemin zaman ın başlangıcı nda yaratılmış olduğ'unu kabul eder. Bütün hristiyan dü şünürleri, Hristiyanlı kla ilgili olan olayları, tarihin belli
bir anı nda gerçekle şmi ş olan bir kerelik olgular olarak göz önünde tutarlar. Bunlar, bir kere daha, yeni ba ştan tekrarlanm ıyacaklardır.
Buna karşılık Origenes, Hristiyanlığın bir kerelik sayd ığı bütün bu
olguları n devri oldu ğunu, ve dünya tarihinin de devri olan sonsuz bir gelişme içinde bulundu ğunu ileri sürmüştür. Origenes de Hristiyanl ık doğmasını n, Tann'nın âlemi hür bir irade ile yaratm ış, olduğu düsüncesine
bağlıd ır. Ancak Origenes'e göre, bu yaratma, belli bir zaman içindeki bir
kerelik bir yaratma de ğil, zaman üstündeki sonsuz bir yaratmad ır. Sonsuz
olan Tanrı, sonsuz bir şekilde yaratır. Tanrı'nın kendisi, özü gere ği, yaratmadan olamaz. Tanr ı, bu sonsuz yaratma gücü içinde, İsa'yı ve Logos'u meydana getirir. Logos, Tanr ı'nın dünya ile ilgili olan düşüncelerinin bütününden ibarettir. imdi, Logos yoluyla da, her biri ba şlı başına,
hür olan ruhlar meydana ç ıkar ve Tanrı'yı çevrelerler. Bu hür ruhlar içinde, yaratıcılarını sayan ve sevenler, sonsuz bir mutluluk ve kutsall ık içinde onun yanında kalırlar. Buna kar şılık, yersiz bir gurura kap ılarak Tann'larından yüz çevirenler, ceza olmak üzere, bir ceza vas ı tası olarak yaratılmış olan maddenin içine abl ı rlar.
Ancak, Tanrı , bu düşmüş ruhlara şefaat edecek ve onlan, içine dü ştükleri bu durumdan kurtaracakt ır. Aslında ceza, bir düzelme ve iyile şme arac ıdır. İnsanlar, sırf yola gelsinler ve yeni ba ştan Tanrılanna dönsünleır diye bir vücutla donablm ışlardır. Bundan dolayı, suçluların hepsi
en sonunda suçlarından temizlenecek ve yeni ba ştan Tanrı'ya döneceklerdir. Ancak insanlar, zay ıf olduklarından, yeni ba ştan suç işleyip Tan132

n'dan aynlacaklar, ve bu eylem de böylece sonsuz bir şekilde sürüp gidecektir.
Origenes yaratıcı Tanrı kavramı ile Yeni Eflâtunculuk aras ında bu
şekilde bir uzlaştırrnaya var ır. Sonsuz ruhlar âlemi, Tanr ı'nın sonsuz olan
yaratma gücünün bir ifadesidir. Maddilik ve cismanilik, yaln ız ruhlann
işlediği suçtan dolayı ortıya çıkmıştır ve bunlann suçtan temizlenmesi ile
yeni baştan ortadan kalkacakt ır.
Origenes tarafından ortya atılan bu uzlaştırma denemesi, hele, bu filozofun, âlemin devri olduğunu ileri süren görüşü, kilise taraf ından hiç bir
şekilde onanmamıştır. Kilise, Clemens'in daha önce sözünü etti ğimiz görüşünü tutmuştur. Antik kültür içinde yeti şen hristiyan clüşünürleri, insanlık tarihinin, bir kerelik olan ve hiç bir şekilde tekrarlanm ıyan bir
ilâhl plâna göre geli ştiğini kabul etmek isterler. Bu geli şmenin hedefini,
insanlığın kurtuluşu meydana getirir. Bu görüş, ilk Çağın, eski günlerini
kaybetmi ş ve çökmiye yüz tutmu ş olan büyük kültür uluslar ının psikologik durumlarına da uyan bir görüştür. Netekim, bu devirde insanl ık tarihinin sonunun yaklaştığına gerçekten inan ılmıştır.
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