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Emrah GÜMÜŞTAŞ 

Kitabın Önsöz'ünde (7-8) yazar bu çalışmayı yapmasındaki amacını şu şekilde açıklamaktadır: “ko-

nunun özüne dair keskin sınırlar içinde Hellen felsefesine dair özgün ve de ilginç bir görüş sunmak”. 

Bu düşüncesini pekiştirmek için ise yalnız birincil kaynaklara dayanmasıyla özgün; okuyucuya yö-

nelik teknik ve anlaşılmaz terimlerden olabildiğince uzak bir dilde kalıcı bir önemi ve değeri olan 

sorularla Klasik Dönem filozoflarının düşüncesini sunması bakımından ilginç olmasını amaçladığını 

dile getirmektedir. Yazar yirmi dört yüzyıl öncesinin filozoflarının da günümüz insanlarını hala et-

kisi altında bırakan inanç ve doğru eylemenin temellerine dair benzer zorluklarla uğraştıklarına 

dolayısıyla felsefenin evrenselliğine değininerek eserin neden okunması gerektiğine dair düşün-

cesini ortaya koymuştur. Yazar eserde filozofları ve de doktrinlerini ele alırken esas olarak Ritter 

ve Preller’in “Historia Philosophiae Graecae” adlı eserden yararlandığına değinmiştir. Bunun ya-

nında Platon ile ilgili yerlerde ve de bazı başka yerlerde ise Prof. Jowett’in yorum ve tercümesin-

den kendisinin ve Clarendon Press temsilcilerinin izniyle belli kısımları alıntıladığına değinerek 

eseri yazmada ki amacına, yöntemine ve de kaynaklarına kısaca değinmiştir. 

Esere genel olarak baktığımızda kronolojik bir sıra takip edilmekte ilk filozof olarak kabul edilen 

Thales ile dolayısıyla Miletos Okulu ile başlamaktadır. Genel olarak eser de filozoflar bağlı oldukları 

ya da benzer doktrinlere sahip oldukları ilkeler çerçevesinde ekoller altında değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede bağlı olunan ekoller’in genel çizgilerine değinilmektedir. Ele alınan filozoflar bağlı 

oldukları ekollerden sonra isimleri altında ilk olarak doğup yaşadıkları yerlere, eğitimlerine, etkile-

şimlerine değinilmekte daha sonra ise arkhe (başlangıç), varlık gibi felsefenin kadim sorularına 

verdikleri cevaplara yer verilmektedir. 

Filozofları tek tek ele alırken kimlilkleri, eğitimleri, doktrinleri ile ilgili kısa ve açıklayıcı bilgiler 

veren yazar bir düzen çerçevesinde filozofları ele alıp felsefelerine değinirken olabildiğince felsefi 

terimlerden uzak durmasına rağmen filozofların düşüncelerinin paylaşılması felsefe ile yakın ça-

lışma içinde olmayan sıradan okuyucular için bazı doktrinlerin tahlili anlam karmaşasına neden 

olmakta bu noktada eserin sadeliği ve akıcılığını yer yer bozmaktadır. 

Eser : Miletos Okulu, Pythagoras ve Pythagorasçılar, Eleiacılar, Atomcular, Sofistler, Sokrates, 

Eksik Sokratçılar, Platon, Aristoteles, Şüpheciler ve Epikurosçular ve Stoacılar adı altında on bö-

lümden meydana gelmektedir. 

Bölüm I. “Milet Okulu” (9-23), bu bölümde “doğa filozofları” olarak bilinen ve de felsefenin 

temellerini atan Thales, Anaksimandros, Aksimenes ve Herakleitos başlıklar altında konu edilmek-

tedir. Filozofların doğdukları yerlerin özellikle Milet’in jeostratejik konumu, filozofların eğitimi, ça-
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lışma alanları, etkileşimleri ve genel olarak Arche ile ilgili teorilerine değinilmektedir. 

Bölüm II. “Pisagor ve Pisagorcular” (25-31), bu bölümde ilk olarak ekolün ismini aldığı kuru-

cusu Pythagoras’un nerede doğduğu, yaşadığı dönem, seyehatleri, güney İtalya’ya gelişi ve kur-

duğu okul ve etkinliğine değinmektedir. Bunun yanında felsefesinin matematik temeline kayması 

ve bu teorisinin açıklanması, Anaksimenes ve de Heraklit’in doğadaki belirsizliğe ve de sonsuzlu-

ğuna karşı Pythagoras’ın matematik temelli felsefesinin karşılaştırılmasına değinilmektedir. bunun 

yanında evren, tanrı ve ruh felsefenine ve de kendinden sonraki dönemleri etkilemesine değin-

mektedir. 

Bölüm III. “Eleacılar” (33-48) bu bölümde: Elea ekolünün kurucusu Ksenephanes’in kimlik bil-

gilerine ve de İtalya’ya Elea’ya gelişi burada kurduğu okula şiirsel uslubuna, varlık anlayışına, antik 

Hellen dinine karşı olmasına ve bunu “Aslan ve de Öküz” metaforuyla açıklamasına ve de arche 

olarak toprak ve suyu her şeyin başlangında olduğu teorisine değinilmektedir. Daha sonra ise eko-

lün diğer önemli temsilcisi olan öğrencisi “Parmenides’e” ve de Platon diyaloğunda Sokratesin onu 

ziyaret etmesine, eseri “Peri Phueos- Nature” adlı eseri ile ilgili bilgiler vermektedir. Aynı zamanda 

kendi arche teorisinin yanında “idealizme, diyalektiğe, metafiziğe ve de mantık’a etkisine değinil-

mektedir. Bu bölümde ekolun diğer bir önemli ismi olan Zeno konu edilmektedir. Ekolün üçüncü 

lideri olduğu, Parmenides’in öğrencisi ve de doktirinin savunucusu olduğuna bunun yanında Aris-

toteles tarafından diyalektiğin mucidi olarak adlandırılmasına değinilmektedir. bu bölümde son 

olarak ise “Melissos’tan” bahis edilmektedir. Samos’ta doğduğu Perikles dönemi önemli siyasal 

etkin bir figür olduğu, “dilemma” olarak adlandırılan terimin teknik olarak geliştirmesine ve de var 

oluşla ilgili fikirlerine değinilmektedir. 

Bölüm IV. “Atomcular” (49-69) bu bölümde sırasıyla “Anaksagoras, Empedokles, Leukippos ve 

Demokritos’a” değinilmektedir. genel olarak da bu bölümde filozofların doğup yaşadıkları yerlere, 

döneme etikeleşimlelerine ve de doktrinlerinin ana hatlarına ve bunu materyalist felsefeye oturt-

maları konu edinmektedir. 

Bölüm V. “Sofistler” (71-84), bu bölümde antik çağın ünlü sofistleri olan “Protagoras ve Gor-

gias” konu edinmekte bunun yanında sofist felsefenin ortaya çıkmasına neden olan dönemin kon-

joktürü, sofistliğin bir meslek olarak hâlka taahüt ettiği eğitim ve beklentisi ele alınmaktadır. Bu 

bölümün ilgi çekici konusu felsefenin evrensellikten bireyselliğe kayarak insanlar üzerinde yozlaş-

tırıcı etkisine değinilmektedir. Bu konu çerçevesinde Protogoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür” 

iddiasıyla bireyselliği öne çıkarmasına ve de bu durumun ahlak felsefesinin Sokrates'le ortaya çık-

masına neden olduğuna ve de Sokrates'in Protogoras’ın bu önermesini çürütmesine değinilmek-

tedir. 

Bölüm VI. “Sokrates” (85-100), bu bölümde öncelikle Sofistik felsefenin bireyci, çıkarcı yakla-

şımına ve de dönemin kaotik Konjoktürüne tepki olarak Sokrates önderliğinde ahlaki bir bakış açı-

sının ortaya çıktığına değinilmektedir. Daha sonra ise Sokratesin kimliği ile bilgilere, kişisel özellik-

lerine ve de içinde doğduğu kültürel yapıya değinilmektedir. Kendi öncesi filozafların aksine bir 

takım ilkelerden ziyade ahlaki fikirler üzerine eğildiği konu edinmiştir. Bunun yanında Aristote-

les’in tüme varım ve de olgular üzerine genel tanımın ortaya konmaya çalışılmasının Sokrates’in 

keşfi olduğuna yer verilmektedir. Ayrıca doğruluk adalet gibi erdemle ilgili tanımların ne olduğuna 

dair sorgulamala örneklerine de yer verilmiştir. 

Bölüm VII. “Eksik Sokratçılar” (101-109) bu bölümde “Aristippus ve Kyrene Okulu” başlığı al-

tında Sokrates’in öğrencisi Aristippos’a ve Atina’da kurduğu “Kyrene Okulu’u” konu edinmektedir. 

Bu arada Aristippos’un doğum yerine, Atina’ya gelişine hocası Sokrates’i takip ettiği çizgiye bunun 

yanında felsefenin onun için ne anlama gediğine değinilmiştir. Aristippos’un felsefesinin temelini 

oluşturan yaşamın amacının sorgulanmasına değinilmiştir. bu bölümün diğer başlığı “Anthistenes 
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ve Kynikler” dir. Bu bölümde Kyrene okulu’nun aksine Kyniklerin zevkin ve zenginliğin red edilerek 

özgürlüğe erişebileceğini savunduklarına, kurucusu Anthistenes’e ve önemli temsilcisi Sinoplu Di-

ogenes’e değinilmekte Kinik felsefenin dayandığı temellere ve ismin ortaya çıkmansın nedenlerine 

değinilmektedir. bölümün son başlığı ise “Megaralı Öklid”dir. Burada Euklides’in Kynik ve Kyrene 

ekolünden uzaklaşması Parmenides ve Eleacıların Metafizik sisteminini yeniden ele alması konu 

edinmektedir. 

Bölüm VII. “Platon” (109-135), yazar ilk olarak Platon başlığına Platon’a sahip olduğu özellikler 

bakımdan Hellen Felsefesi'nin Shkespear’i denebileceğini öne sürerek konuya giriş yapmaktadır. 

Bunun yanında Platon’un Solon’a hatta Kodros’a kadar giden soylu kökenlerine değinmiştir. Sıra-

sıyla Sokrates’in yanındaki eğitimine Sokrates’in ölümü sonrası Atina’dan kaçmasına, dolayısıyla 

seyahatlerine ve tekrar Atina’ya dönmesi ve Akademia’yı kurmasına yer verilmiştir. Bunu yanında 

eserlerinde ki Sokratik etkiye ve zamanla eserlerinde ki diyaloglarını yenilenmesine de değinilmiş-

tir. Genel olarak bu bölümde eserleri çerçevesinde Platon’un felsefesine eserlerinin içeriği ele alı-

narak değinilmektedir. Eserleri ele alındıktan sonra genel olarak Platon’un felsefesine ve zamanla 

değişen uslubu değerlendirilmektedir. 

Bölüm VIII. “Aristoteles” ( 137-161) bu bölümde ilk olarak Aristoteles’in kimlik bilgilerine, Aka-

demia’ya gelmesine buradaki eğitimine, Platon’un Öğrencisi hakkındaki düşüncelerine, Platon 

sonrası Akademi’dan ayrılışı seyehatleri ve de son olarak Atina’nın dışında “Lise’yi” kurmasına ve 

eğitim şekline değinilmiştir. Bunun yanında kısaca Büyük İskender üzerinde ki etkisine de değinil-

miştir. Daha sonra eserlerinin günümüze nasıl kaldığı anlatılmıştır. Eserlerini ele almasında ki us-

lubuna, konuları sınıflandırma ve şematize etmede ki katkılarına değinilmekle birikte Platon ile 

büyük ölçüde aynı felsefeyi taşıdığına ancak sistemselleştirmedeki etkisi ile farkına değinilmekte-

dir. bunun yanında fesefenin Aristo için geldiği anlama değinilmektedir. bahisedilen diğer konular 

arasında ise tümel ve tikel yaklaşım ile ruh ve beden ile ilgili teorilerine değinilmektedir. 

Bölüm IX. “Şüpheciler ve Epikürcüler” bu bölümde ilk olarak felsefedeki dönemsel farklı bakış 

açılarının ortaya çıkmasında dönemin siyasi durumun bu bakış açıları üstünde etkili olduğuna de-

ğinilmektedir. Burada “Pyrrho Pyrrhonculuk” ve de sahip olduğu doktirinden bahsedilmektedir. 

Ayrıca Epikuros’tan eğitiminden felsefenin Epikuros için anlamından bahsedilmektedir. Bunun ya-

nında Epikuros’un atom, tanrı ve ruh ile ilgili düşüncelerine yer verilmiştir. Son olarak ise etikle 

ilgili Demokritos ve Aristippos ile benzer yaklaşımlarına değinilmektedir. 

Bölüm X “Stoacılar” (177-189) Eserin bu son bölümde yazar Stoacı felsefenin kurucusu Ze-

non’un kim olduğuna doğum yeri olan Kıbrıs’a ve de dolayısıyla felsefesinin şekillenmesinde ki 

doğu etkisine, okuluna ve de ölümüne de değinmiştir. Zenon’un felsefenin etik, fizik ve mantıkla 

ilgili kendisi için geldiği anlamı anlatmak için kullandığı: yumurta, verimli tarla, hayvan ve şehir 

meteforuna değinilmektedir. Bu bağlamda Stoacı felsefenin etik, mantık, fizik ile ilgili düşüncele-

rine yer verilmektedir. 

 

 




