
' 

' 
G S f:..t3US10S \987 

! 

1" 

ERCiYES.;UNiVERSiTESi 
1 L A~ H i i , Y A T · . F A, K Ü 1 T E S i 

DERO iSi 

SAD :3 

-KAYSERİ- 1986 



M. L'ABBE E. BARBE, .FELSEFE TARİHİ* 

Çev. : Yard. Doç. Dr. 1\tlurtaza KORLAELÇİ 

ÖNSÖZ 

Bu asır boyunca felsefi araştırmalara yeni bir · canlılık verildi
ği, 0u araştırmalarda .da tarihi bilginin büyük öneme haiz olduğu 
bUinınektedir . Araştırmaların bu yeni yönteminin neticelerinden 
biri, felsefi bilgiyi felsefe tarihi dersine bağlama mecburiyetini ka
bui etınesidir. Bugün, asrımızın ciddi münaka..şalannda tartışılan 
herhangi bir şeyin anıaşılıp anlaşılmamasına ve içinde yruıadığı
ınız dünyaca gitgide ortakl~a kullanılmaya yüz tutan kavramla
ra yabancı kaln1aya müsaade edilmiyor. 

Bununla beraber, maddi dünyaya ait ilimlerde yapılmış olan 
çok hızlı gelişmeler; kararsızlıklar ve asırlarca felsefenin büyük 
problemlerinin çözümüne uygulanan düşüncelerin yanılgıları ile 
karşılaştırıldıkları zaman, ruhu bir çeşit . yılgınlık (decouragement) 
kaplıyor. Sonra da bu kaqar değişiklik ve kararsızlık manzara.sını 
arzeden bir araştırmanın gerçek faydasından şüphe edilecek nok
taya varılıyor. Fakat diğer yandan bunlann her asırda, insanla il·. 

(*) L'Abbe E. Barbe,ın «L'histoire de la Philosoplıie» isiınli bu eseri 1866'da 
üçuncü baskısını yapmış, 1331 (1913)'de de Bohor !srail tarafından eski 
Harflerle Türkçeye çe\Tilmiştir. Çevir·iyi kontrol eden Dr. Rıza Tevfik 
Boltikbaşı (1868- 1949) ~sere bir de önsöz azmıştır, burada şöyie diyor: 
<-.Birçok muhtasar tarihleri tetkik ettim. Bugün talebe efendil.~re bir su· 
ı et-i mütercemesi arzolunan şu küçük kitabı her veçhile şayan-ı tercih 
bulcum. Çünkü cidden alimane yazılm.ış bir eserdir (. .. ) Bu kadar alinıa
ne yazılm1ş bir eser -emsali arasında- enderdir. Binae~leyh bizzat 
böyle bir kitap telif ctmektense onun tercümesini daha muvafık buldum.» 
,L Ab9e E. Barbe, Tarih-i Felsefe, Çev.: Bohor İsrail, 1331, 1. ö • 7). 

Böylece değeri belirtilmek istenen eserin adı geçen çevirisinde, birçok 
müsteşrik ı. e tarihçinin orijinal isimlerini bulmak hayli zordur. Telaffuz 
şekillerine göre, esk i harflede yazılmış olan bu isjmler, metni anlamayı 
da güçleştiriyor. Bu· nedenle adıgeçen eserin şark felsefesi ile ilgili kıs
mı, orijinalinden yeniden günümüz diline aktanldı. Anlamada kolaylık 
için de birtakım dipnotlar ilave edildi. (Çeviren) 
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gili olayların seyrine kesin etki icra eden galip birkaç fikir olduğu 
ve hatta günün1üzde daima büyüyen maddi menfaatlerin meşgalesi 

arasında, ruhları, maddeye dokunan her şeyden daha fazla hare
ket ettiren felsefı bir doktr-in düşünülürse; o andan itibaren artık, 
zaman zaman dünyayı yatıştıran, hareket ettiren veya fazla kor
kutan, bazı kere verimsiz ve güçsüz, gerçekte tehlikeli ve uğursuz, 
ı -rı\.a.t ekSeriya yardımsever ve iyileştirici akıl nazariyelerinin öne
minden şüpheye düşülmez. 

Akılla in1anın birleşimini ruhunda oluşturma in1kanına sahip 
insan, zekanın bizzat kendi kendineyetmek için giriştiği sonuçsuz 
teşebbüsleri ortaya çıkınca, ebedi hakikatın sözüne dayanan sar
sılmaz doktrinlerin kıyn1etini daha iyi anlıyor. Dolayısı ile düşün':. 
ce üzerinde yapılan büyük araştırmaları kınamaktan uzak, bila
kis daha ~uvvetli otoriteye tan1amen sadık kalarak, insan zilminin 
akıl kadar itltiyaç hissettiği gerçek ihtiyacını karşılamaya çalışan 
bu seçk-in zekaların yüksek ça~alarına bütün gücü ile katılıyor. 

Bütün bu düşünceler Felsefe Tarihi~in faydasınr- ve öneınini 
yeterince ortaya koyuyor. Fakat, genç ya.şta, bu kadar çeşitli bil
gılerle dolu dersler esnasında, o kadar çok shsteınlerin karmaşıklık
laı:pna girmek için zaman ve sabır kifayet etmez. O halde, gençliğe 
yeterince genişliği olan ve özü itibarı ile hiçbir ş_eyin kaldırılm~dığı, 
fakat. çoğunlt1kla tatbik edilemez güç araştırmalardan muaf tutu
lan metotlu, açık ve kısa bir eser (exp0se} takdim etmek önemli
dir. Özellikle eğitiın kurumlarına ayrilmış olan bu felsefe tarihi 
ile gerçekleştirilme kistenen amaç budur .. 

Bu baskının her tarafını kapsayan önemli düzeltmeler dışında, 
önceki baskıda bulunmayan, 19. Asır Felsefe Tarihinin çok önemli 
ilavesine öezllikle dikkat edilmelidir. 

FELSEFE TARİHİ 

GİRİŞ: 

FELSEFE TARİHİNDE TAKİP EDİLECEK METOD: 

İnsan_ aklının serbest çalışmaları ile, farklı çağlarda meydana 
gelen siGtemlerin tarihi, felsefi araştırmaların yaraı;lı bir tamamla
yıcısı olarak düşünülınelidir. Gerçekte, felsefi görüşlerin _tarihi, 
yüksek düzeyde yetişmiş insan zihninin tarihinden başka bir şey 
değildir. Netice olarak felsefe tarihi, kendi özel kuvvetine bırakıl ... 
nuş olan insan aklının, tabii gelişme kanunlarının vasıtasını ·tecrü-
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be ile tesbit etrneyi teklif ediyor ve felsefenin doğrudan konusu 
olan, insanın etüdünü tamamlıyor. 

Felsefe Tarihi, _diğer tarihler gibi olaylardan oluşur. O her 
§eyden önce tecrübe ve olayların araştırılması üzerine kurulur:.- Fa
kat ayrıca, her felsefe tarihi araştırn1as1nda, gerçek bir felsefi an
layışın, olayların incelenmesine devamlı olarak yön vermesi zaru
ridir. Şurrusı açıktır _ki, eğer gerçekten _tarih felsefesi, herhangi bir 
tarih araştırmasından daha yararlı ve daha önemli ise; öncelikle 
tarih felsefesi, felsefe tarihinden yoksun olamaz. Felsefe tarihi 
araştırmalarında (cours) takip edilecek metod, olayların incelen
mesini ve onların akılla değerleı:ıdirilmesini içine almak mecburi
yetindedir. 

Gerçekten, eğer insan zihninin bir çeşit «a priori» (ı) tarihi, 
aklımızm kendimizde keşfettir.diği kanunlara göre kurulursa, so
nuç olarak sadece birtakın1 tarihi hipotezlere ulaşılacaktır. Fakat 
diğer taraftan felsefe tarihini, insan zihnindeki değişikliklerin ta
rihi yapan çeşitli ve biribirine muhalif çok sayıda fikirlertn takdim 
ettıği karışıklıklar içinde kaybolmamak için,_ bir yol takibetn~ek ve 
araştırma yolunu ~ydınlataca~ bir mese1eye sahip olmak gerekir. 
Yani insan zihninin tarihini detaylı .olarak incelemeden önce, kıG
mi nazariyeleri bazı hakim fikirlere bağlayabilmek ve asırlar için
de dağınık bulunan bu kadar fikri ögeler arasında, herh~ngi bir 
bağ kuı ınak amacı ile insan aklının serbest çalışmaların~n üretmek 
n1ecburiyetinde olduğu ve ürettiği sistemlerin neler olduğunu açık
lamak zaruridir. 

FE·LSEl"İ SİSTEMLER: 

Felsefi hakikatierin araştırılmasında insan zihninin ilk gırı

§İmleri, belirsiz düşüncelere ve aşırı genellerneye dayaı:ıır. Felsefe 
doğuşt;ndan beri, evreni anlamak için çok çaba sarfediyor. Falijıt 
onu çözümlerneye ·yetmiyor. Açıklamalan yanın ve farazi oluyor. 
Insan, kendi düşüncesinde yansıyan tabiat gözlemini bırakarak 

1. A priori : Deneyden önce, deneyden hağırnsız. Akılda deney öncesi bu~u
mm. Gerekli bilgi için bkz. Prof. Dr. Bedia Akarsu, Felsefi Terimler Söz
lüğü, Ank. 1979. İsınail Fennl, Lugatçe-i Felsefe, ~ İst. 1341. Annand Cucil
lier, Nouveau Vocabulairc Philophique, Librairie Armand Colin, 1956. 
Henri Bemic, Nouveau Vocabulaire de la Dissertation et des Etudes Lit
tel~aires, Paris, 1972. 

2. Bu, şematik olarak gösterilme eserin orijinalında olmayıp, çeviren tara.;: 
fmdan ilave edilmiştir. 
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kendi kendini incelemeye geçiyor. Bu inceleme ile şuurunda ( cons
cj?nce) iki ayrı sınıf olay tanıyor. Bunlardan biri dış dünyanın 
ınevcut uzuvlarımız üzerine çok sayıdaki etkiıSinden ileri geliyor: 
Bunlar duyumlar ve hissedilir fikirlerdir. Bir de özü itibarı ile de
ğışken ve geçici bu olaylardan bağımsız olarak, düşüncenin derin
lıklerinde devamlı olarak bulunan diğer olaylar sınıfı vardır: Ak
lın değişmez kavramları, cevher, sebeb, birlik, süre, düzen, iyilik, 
ad~Iet vs. gibi insan zihninin kalıpları (formes) olan kavramlar bu 
türdendir. Bu iki olaylar sınıfı ~·uhumuzun yeteneklerinde sıkı sıkı
ya birleşirler v.e davranışı (action) .bize açıklarlar. 

Bilhassa felsefi araştırmaların başlangıcında bu iki sınıf ola
yın eşit olarak hesaba katıldığı nadiren görülür. İlk defa, dış dün
yada· bulunan eşyalar dikkati çok canlı olarak uyarıyorlar. O za
man, hissedilir gözlerole doymuş (ab:sorbee) olan ruh, duyumlarla 
hissedilebilir kavramları, şuurun üstün olayları olarak kabul edi
yor _ve bütüh düşüncelerimizin kaynağını duyuma mal ediyor. 
SANSÜALİZM (sensualisme) diye isimlendirilen sistem budur. Bu 
sistem AMPİRİZM ( empirisme) olarak da adlandırılır. Çünkü sa
dece !lissedilir deneye dayandırılıyor. Sansüalizm şonunda, mad
deden başka hiçbir gerçek kabul etmeyen MATERYALİZM (mate
rıalis'11~) 'e varır. 

Bu ıSisteıne muhalif olarak, zihnimizin (esprit) kendi tabiatı
na bağlı fikirler üzerine kurulmuş olan ikinci bir sistem teşekkül 

, ediyv,r. Bu ikinci sisten1, duyuma ait olan olayları ihmal edıyor ve 
otoriteyi sadece, dış nesnelerden bağımsız olarak ruhumuıda bu
lunan düşüncelere veriyor. Bu sistem ise İDEALİZM (idealisme} 
dir. idealizm sonunda ·maddenin inkarı demek olan salt SPİRİ
TÜALİZlVI (spiritualisme) 'e varıyor. 

Sansüalizm ve idf.alizm bir dereceye kadar eşit, iki gerçek DOG
MA.TIZM (dogmatisme) 'dir. İfratları ve tekelci 0zelliklerinde, yan
lışlıkları biribirine eşittir. Akıl her ikisini de eleştiriyor. Onların 
saçmalıkalrından kaçınmak için, bazan kendini başka ~ir güç du
ruma atıyor ve hiçbir kesin hakikatın varlığını kabul etmeyen 
SEPTİSİZM (scepticisme) 'e düşüyor. 

Aklın gerçeğe ulaşmak için yapmış olduğu verimsiz çabaları
na şahit olan insan zihni, o zamana kadar kullanılmış araştırma 
vasıtalarını küçümsüyor, düşüncenin yorgunluğu ve bıkk1-nlığı ile 
kendini' temaşaya, ilhamlara, coşkuya bırakıyor. En sonunda biz-
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zat Tanrı ile doğrudan ilişki kurduğuna inanacak noktaya varı
yor : Bu sistem de MİSTİSİZM (mysticisme) 'dir. Nihayet, insan 
zihninin kaybolduğu çok büyük uçurumu kazan bir sistem daha 
vardır. Bu da sonlu ile sonsuzu Tanrı veya kainat (univers) diye 
isiı11lendirilen cevherde birleştiren PANTEİZM (pantheisme)'dir. 
Bu sisteınde gerçek olarak yalnızca Gonsuzluk vardır. Yaratıklar 

sadece aldatıcı varlıklardır. 

Zaman zaman, bu görüşlerin ayrılıklarını uzlaştırn1a teşeb
büsleri oluyor. Herbirinden uygun ôgeler seçilerek daha genel bir 
sistemde, farklı sistemler uzlaştırılmaya çalışılıyor. Farklı sistem
leri birleştirn1e anlayışı ile düzenlenen girişimler EKLEKTIZM (ec
lectisme) adı altında bilinmektedir. Biraz önce belirtilen genel sis
temler, her filozofun karakter ve dehasına göre çeşitlenip, sayısız 
şe!dller alıyor. 

FELSEFE TARİHiNE TATBİK EDİLEBİLEN METOTLAR: 
Olayların gözlemlenn1esi ve tetkikinden oluşan, felsefe tarihi

ne tatbik edilebilir metodun, çeşitli şekillerde meydana geldiği, kı .. 
sacası, o kadar farklı n1etod oluşturmak için yeterince· çeşitlili~- ar
zoden §U veya bu metodun, felsefe tarihinde tatbik edileceği düşü
nülür. Bu ·metotlar özellikle şunlardır : 

1. Kavim Metodu: 

Bu metot, aynı Incelerneyi sıra ile diğer kavimler (peuple) de 
de uygulaınak a·macıyla, bir kavimde ıneydana gelen bütün dokt
rinleri ayrı ayrı incelemekten ibarettir. Bu ınetot yeterince akli de
ğildir. Çünkü felsefi çalışmalar siyasi teşkilatların sınırları ile sı

nırlanmazlar. Ekseriya bir kavimde meydana gelen böyle bir sis
t :rı1, aynı zamanda) ıneydana geli§ sebebini başka bir kavimde de 
t·ıL.1a1- n1ccbL.riyt;Und~dir. Çünkü, bilhassa modern çağda, mil
letler l'ler cinsten fikrY ça!ışn1alarını biribirine iletip, kendi arala
rında daim! bir fikir ve dokt.rin alış verişi yapıyorlar. 

2. Sisteınatik lHetot : 

Bu ınetot ayrı ayrı düşünülen her sistemin tarihini sırayla tes
lnt c.tınekten ibarettir. Tahınin ediyorum ki böylece ilk defa, az 
veya çok btnzerliklerü1e ( affinite) göre kendi aralarında 5ıralanan 
btitı.in sansüalist ve ınateryalist teorilerin tarihleri tesbit edilecek : 
Bu, felLefenin doğuşundan günümüze kadar sansüalizmin tarihi 
olacaktır. Daha sonra, aynı şekilde incelenmiş olan idealizmin tari-
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hi ~esbit edilecektir. Septisizm, ınistisizm vs. için de aynı şey yapı
lacaktır. 1'esbit edilecek olan o kadar kısmi tarihler ile de belli 
başlı sistemler belirlenecekti~. Böyle bir metot felsefi nazaıiyeleri, 
bütünlük ıçinde ve çok farklı teo~ilere bağlayan ilişkilere ~öre tak
dim etmediği için sakınca h olacaktır. 

3. Kronolojik 1\'Ietot : 

Tarihin tabii ~Seyri olup, olayların araştırılmasında takip edi
len yoldur. Bu metot, teorileri, meydana geldikleri zamanların sı
ras.i:na göre toplamak ve açıklamaktan ibarettir. Her felsefi devre
de, -aynı zamanda gelişmiş olan sistemlerin karşılıklı ilişkileri göz
lemlenerek, asırların seyri (suite) baştan başa taranır. Sistemlerin 
kendi aralarında, onları tek başına düşünmeye müsaade etmeyen 
benzerlik veya uyuşınazlık, birleşme veya bozulma ( dissolution) 
ilişkileri vardır. Bun':lnla beraber daima kronolojik sırayı kesin ola
rak takib etme zorunluğu yoktur. Bazen, birçok .sistemlerin ben
zerliği ile olayların gerçek sebebine ulaşmak için kronolöjik sırayı 
hafifçe değiştirmek (öne veya arkaya alinak) zarfu'i olur. Bazen 
de, iJir millet veya mektebin özel yeteneklerinin çalışmalar silsile
Gine verdiği birliğin kesin karakterini bozmamak için, kronolojik 
sıradan biraz uzaklaşınak faydalı. olur. Bu şekilde değiştiTilmiş ol~n 
krcnolujik metot, MANTIKİ l\1ETOT olarak isimlendirilen şeyi 
oluşturur. 

Netice olarak : Doktrinlerin akll analizinin kronolojik seyirle, 
gerçekten mntıki bir metot oluşturacak şekilde, birleştiği K~RMA .. 
1\t:IETOT, felsefe tarihine tatbiki gereken en iyi metottur. 

FELSEFE TARİHİNİN BÖLÜMÜ: · 

Kelimenin tam anlamı ile tarihi oluşturan olayların anlatı
n1ında, bir bakıma dünyanın çehresini değiştiren kesin inkılab
lGıtr gibi, olayların ceryanını durduran ve onlan biribirinden ayıran · 
devirler veya sabit noktalar tesbit edilir. Aynı şekilde, felsefe ta
rihinde de, hehangi bir· büyük fikir hareketi zihin dünyasında · 

önemli bir inkılap meydana getirdikçe, büyük devreler veya çağlar 
belirir. Beşeriyette her §ey biribi,rine zincirlemedir: Tarihin birliği 
buradan doğuyor, Fakat bu birliği anlamak, tarihin sentezini yap
mak için ilk defa, bütünü oluşturmayı vazife kabul eden gerçek 
bir çö~ümün, ayr.ıntıları bize vermesi zaruridir. Bu çözümde, me
totlu hareket etmek ve karışıklıktan kaçınmak için. tarihin çok sa
yıdaki olaylarını bir çok büyük bölümlere, veya özel birtakım alt 
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bölüınleri de içine alan genel devirler halinde sımflamak, mutlak 
ınanada geçerlidir. Felsefe tarihi için de yapacağıınız işte budur. 

Felsefe ismi verilen hakikat araştırmaları, tabii olarak en es
kı kavinılerde başlar, yani doğudaki kavimlerde başlar. Doğu fel
sefesi hala bizim için bir sırdır. Bununla beraber, zamanın tahri
batından kurtulmuş belgelere göre, felsefe tarihinin bu lnsmını 
kaplayan karanlık devre arasında, en eski çağların felsefesinin, 
t.U1lUrri~yetle ilkel gelenekiere dayandığını ve özü ttibarı ile dog
ınatik olduğupu anlamak güç değildir. Doğu felsefesinin, sonraki 
zamanlar felsefesinden oldukça farklı özellikler arz etmesi nede
.niyle, hepsinin dışında olması için ayrı sınıflanması ve felsefe ta-
rihinde bir dev iT açılması gerekir. · 

En 0ski devirlerden beri, doğudan ayrılan bazı kavin1lerin 
uzaklara yöneldiği ve, kanunlarını da götürdükleri bilinmektedir. 
lVLecleniyetin ayrılmış birçok dalları, dehası ile meşhur yeni bir top
lumw1 yavaş yavaş .oluştuğu, dünyanın öbür noktasında birbirine 
doğru yaklaşıyordu. Bu toplum, en belirgin özelliği bağımsızlık 

olan Yunan dehası, doğudan gelen ınedeniyetlerin etkisinden yavaş 
yavaş sıyrılarak yükseliyor. Felsefe alanında bir devrin açılmasına 
işaret öden felsefi araştırmalara yeni bir canlılık veriyor. O za
rnandan beri insan düşüncesini etkileyen büyük bi.r canlılık (aeti
vite), ona iki yüz senelik bir süreden sonra, · sofistlerin şüpheeniği
nin bozucu etkisi altında bütün .felsefi hakikatıerin _yok olmasına 
yol açan fe~efi hareketin tün1 safhalarını baştan b~a kat. ettiri:. 
yor. 

Sakrat'ın çağrısı (voix) ile, sağduyu ve akıl yeniden felsefeye 
dönüyor. Bu filozof, sofistlerin kendini beğenme cehaletini sustu
ruyar ve onları taır.:.amen gözden düşürüyor. Bu durun1 düşünce 
dünyasında yeni bir inkılap devridit. Atina'da yaklaşık olarak 
(M.Ö.) dördüncü asırda başlamış olan bu hareket ancak miladi al
tıncı asırda tamamlanıyor. Bu devre eski felsefenin en mükemrnel, 
en me~hur ve en iyi bilinen devresidir. 

Putperest (paien) dünyası yerini Hıristiya_nlığa bırakmış, 

Hıristiyan düşüncesi bütün zihinlere yerleşmiştir. Fakat yıkıcı -is
tilalar sonucu, Avrupa'nın büyük bir bölümünde ilmin seviyesi 
dikkate değer derecede alçalmıştı. Doğu Roma İmparatorluğu isti
laya uğrainamıştı, fa~at orada da Yunan dehası bozulmuştu. Dik
kate değer hiçbir şey üretemeyen kısır münakaşalarla kendi ken-
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dini tüketiyordu. Böyle bir durumda zihni hareketlerin, iliınden ve 
Yunan dehasından ne kadar farklı olınası gerektiği anlaşılır. Felsew 
fe, biziın batı ülkelerinde yeniden doğmaya başladığı zaman, apay
rı bir devre· oluşturınaya mecburdu. Bu devrenin hakim özelliği, fel
sefenin ilahiyat (theologie) ile birle§mesi ve teolojiye bağlanma
sıdır . 

15 nic ve 16 ncı asırlar boyunca, şiir ve güzel sanatlardaki gibi, 
felsefe için de bir çeşit rönesans oluyordu. Bu rönesans, Yunan sa
natlarında olduğu gibi sadece klasik felsefenin taklidi oldu: Bu 
felsefi bir devrenin hazırlığını teşkil etti, fakat felsefe tarihinde 
ban1başka bir devre olarak düşünülmesi için yeterince önemli bir 
hareket olmadı. 

17 nci yüzyılın başlangıcında Bacon (1561- 1626) ve Descartes 
( l.J96 - lcltiO) 'la yeni bir metoda giriş, felsefeye modern çağ' açı
yoı·. SkulastikJe karşı kesin reaksiyonun gerçeldeştirilmesi ve fei
sofeyi bugünkü görduğün1üz hale getiren, önemli çalışmalar seri
SLi.1in başlaması bu. devreye aittir. 

. ö~et olarak, felsefe beş büyük devreye ayrılabilir. 

Birjnci devre bizzat felsefenin başlangıcı ile başlar : Bu, do
ğunun en eski kavin1lerinin felsefeı:sidir, veya genellikle tarihleri 
ke5in oln1ayan ve bizce az bilinen DOÖU FELSEFESİ'dir. 

İkinci devre, Thales ve Pythagoras ile Milattan önce 600 
yıllarına doğru başlar ve Milattan önce 400 yılarına kadar de
valn eoer: Bu SOKRATJTAN ÖNCEKİ YUNAN FELSEFESİ>dir. 
Sırf akli felsefenin ilk deneın~leıinin başladığı devre bu ikinci dev
redir . 

. Üçüncü devre insanın dikkatini, bizzat insanın kendisi üzeri
ne y6nelten Sokra ti1e başlar. Bu devre, çağın en büyük iki ismi 
olan PLATON ve ARİSTOTE ile devam eder, SOKRAT'TAN SON
RAKI FELSEFE ismini alır . Şüpheciliğin çeşitli ayrımıarına (nu
ance) sebep olduktan sonra, sisten1ler arasındaki mücadele, mila
df altıncı asra kadar devam eden İsken~eriye Okulu'nda yapılan, 
Yunan felsefesi ile doğu felsefesi~i kaynaştırma teşebbüsü ile sona 
erdi. Bu devreyi, Ortaçağdan önce gelen yaklaşık iki asırlık bir g~-
çi~ devresi takip etti. -

Dördüncü devre, ilahiyat (theologie) etkisi altında sekizinci 
asıı·da başlat, 17 nci aşra kadar devam eder. Bu, ORTA.ÇAG FEL-. 
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SEFESİ veya SKOLASTİK diye isimlendirilen felsefedir. Bu devrin 
yaklaşık son iki asn, modern Jelsefe ile skolastik felsefe arasında, 
felsefi özelliği haiz bir geçiş ar.ıeder. 

Beşinci devre, 17 nci asrın başlangıcında BACON ve DESCAR
TBS ile kurulur. Bu ise MODERN FELSEFE'dir. Bacon'ın <<intro· 
duction)) u, DescarteG'in «Le doute Methodique>> ve «L'evidence Ra
tionnelle)) i bu devre yepyeni bir yön verdi. 

Yukarıda açıklanan beş devre, üç büyük döneme indirgene
bilir : 

A) ESKİ FELSEFE 

ı. Antik Doğu Felsefesi. 
2. Antik Yunan Felsefesi 

a) Sakrat'tan Önceki Yunan Felsefesi. 
Kozmalajik Devir (M.Ö. 600- 450) 

b) Sakrat'tan Sonraki Yunan Felsefesi 

1. Antropolojik Devir (M.Ö. 450- 400) 
2. Sistematik Devir (M.Ö. 400- 322) 

B) ORTAÇAÖ FELSEFESÖ 
C) MODERN FELSEFE (2) 

ESKİ FELSEFENİN İLK BÖLÜlVIÜ : 
DOÖU (ŞARK) FELSEFESİ: 

Yunanlıların genellikle barbar ismini · verdiği Doğunun eski 
kavim1erinde akii nazarıyeler, bılinmeyen bir kaynağın (origine) 
geleneklerinin kılık değiştirdiği sembolik anlatıma (langage) , iç
ten o kadar bağlanmış gözükür ki bu nazariyelere, yalni~ca aklın 
ışığınd~ hakikatı araştırma anlamına gelen felsefe ismini vermek
ten şüphe edilir. Saf akli felsefe, genellikle, Thales ve Pythagore 
(FiGagor) asrı ile başlar. Pythagore Okulu'nun özellikle papaz top
lumuna ait bazı nitelikleri muhafaza ettiği hala dikkate şayandır. 
Bununla beraber Doğunun esrarengiz ilminin gizlendiği semboller 
altında sır dolu hakikatler yatmaktaydı. Yunan hakimleri, memle
ketlerinde okul açn1adan önce, kendilerini Mısır, İran ve hatta 
1Iind ilimlerinde yetiştirmek için çoğu kez bu ülkelere gitm~şler
ctir. Eski düşünceler arasında ,kelimenin tam anlamıyla felsefe ola
rak sadece Yunan felsefesi düşünüise bile, Doğu doktrinlerinin ona 
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yabancı olmadığı da görülür. En eski kavimlerin sembolleri altın
da, keşfedeceğimizden daha çok gerçek felsefe olduğunu sağduyu 
ile düşünebilirlz. Biz, bu felsefeden günümüze kadar gelen kısmın 
kısa bir taslağını çizmekle yetineceğiz . 

YAHUDİLERDE FELSEFE: 

Dogu felsefi çalışn1alarında bize kalan fikirleri kıBaca açıkla
n1ayo.. çalışmadan önce, insanlık tarihinde, .daima ayrı ya_şariuş bir 
t,opluın olan kavmin belli başlı doktrinlerini hatırlamak lüzumsuz 
olınayacaktır: Yahudi kavn1inden bahsetmek istiyorum. Kelime
nin anlaşılan manasında~ Yahudilere ait bir felsefenin olmadığı 
kolayca anlaşılır. Çün~_ü onlar, başka kavimlerde değiştiriln1iş olan 
ve: felse·fi araştırmaların ana konusunu teşkil eden esas hakikatle
ri, kendi kitap ve geleneklerinde, bozulmamış ve saf olarak bulu-

. Yorlardı. Bununla beraber, ilahi ilham bir yana bırakılırsa, onla
rın büy\ik düşünüderi de vardı. Alim ve peygamberlerinin eserle
ri en hakiniane ahlak ve politika derslerini, ins?-n alınyazısında ol
dugu gibi tabia t ve Tanrı hakkındaki en aziz ve en yüksek fikirleri 
de içıne 8.1Jyordu. Öyle ki, gerçekte, Hz. Davud, Hz . . Süleyman, Hz. 
Yuş'a vb. lerine filozofların en büyüklerindendir denilebilir. 

Hz. Musa'ya indirilen Tevrat, Yahudi felsefe:Sinin temel ilke
lerini içine alir. Ancak, Hıristiyan doktrininin temeli olan Yahudi 
doktrininin sadece _ bir din olarak kabul edildiğ·i bilinmelidir. Fel
sef~, akıl ışığı~da incelediği ve geliştirdiği problemierin ilapi _oto.:. 
riteye yakınlığ~ oranında Yahudilikte yerini bulur. 

Ezeli ve ebedi varlık, kadiri mutlak, kainatın yaratıcısı, ger
§ekten varolan veya Yahova BİR'dir. Ondan başka Tanrı yoktur. 
(Dorninus Deus noster, Deminus unus est: Yalıova ölmezdir, Ya
hova birdir.) - Tanrı diğer kavimlerce değiştirilmiş olan esas 4aki
katleri, bozmadan korumak iç~n Yahudi kavmini seçti. Bu amaç
la, kanun koymak için, Allah tarafından uyarılan Hz. Musa özel
likle Alah'ın birliğini ilan ediyor ve İsrail kavmine, puta tapmaya 
sürüklenmiş olan kavimlerden ayrı tutacak daimi önlemler buyu
Tuyor. Sert ve söz dinlemez Yahudi halkının şiddetle yönetUmeye 
ihtiyacı vardır. Hala nezaketsiz olan (groosier) bu kavim, anc_ak 
zaınanındaki hayatın ödül ve cezalarını anlar. Hz. Musa onları 
dünyada, bilhassa mükafat ümidi ·ve zamana göre ceza korkusu ile 
idare ediyordu. Hz. Musa ahiret hayatından daha çok Allah'ın bir
liği üzerinde duruyqr. Çünkü o zan1an, özellikle Hz. Yakup (A.S.) '
ın evlatlarının ikamet ettiği Mısır'da1 bütün diğer milletlerce ,ka-
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bul eelilen bir hakikat (ahiret hayatı inancı) üzerinde durmak za
ruri değildi. Gelecek hayatının (ahiretin) hakikatı bütün nebile
ri.n kutsal kitaplarında açıklanmıştır. Bununla beraber bu mese
leyi zaten Tevrat da içine almaktadır. Tabiatı itibariyle bu eserin 
taşımayacağı teferı·uata girmeınek için, öbür dünya hayatında an
laşılabilen bölümlerden bahsetmeksizin, Tevrat'ın esfar-ı hamse
sinden <<N ec inreniatur in te .. . incantator, nec qui Ppthones consu
lat, nec divions, aut quxrat a mortuis veritatem : Nezdinde ne bir 
gözbağcır ne sihirbaz, ne Bihir yapmaya teşebbüs eden adam, ne 
bti.yücüye ınüracaat c:den kinıse, ne falcı. .. bulunmayacaktır, kıs
mı telirtiln1ekle yetinilecektir. Bu, ruh çağırına ve ölüleri sorguya 
çekmenin kesin yasağıdır. Çağdaş yazar Frert (Frayssinous tara
fından c<IVIoise Ugi[}lS)) isimli ese:rde · belirtilmiş olduğu gibi), bu 
elin {loi) 'nin ço k büyük bir dikkat gerektirdigini söylemiştir. Çün
kü bu din <ci-Iz: 1-/Iusa zamanında çağdaş Sadukilere muhalif ola
rak, Ya}}udilerin genellikle ruhun ölmezliğine ina~dıklarım, b.öyle 
oln1asaydı YahudJerin oruarı incelerneyi düşünmeyeceklerini var
l~gır:a inanıln1ayan şeyd~n sorguya çekiln1eyeceğ!ni)) kanıtlıyor. 

Allah'ın birliği ve ahiret hayatı ile Hz.-Adem'in cennetten kovul
rnası nedeniyle insan cinBinin bozulması, bozulan insanlığı dala
letten kurtaracak Mesihin devamlı beklenmesi, Hristiyanlığın ha
zırlayıcısdı ve temeli olan Yahudiliğin ana dogmalarıdır. 

Babil esaretinden sonra Yahudilerde birçok mez~ep oluştu: 

1. isimlerini, mezhep şef1erind~n biri olan «Sadockn tan 
alan Sadukiler (Saduceens). Bu fanatikler · (sectaires) ruhun öl
ınezJ.igini, öldükten sonra vüc~dun yeniden dirilmesini, meleklerin 
varhğını inkar ederler. Bununla beraber din! töreniere taraftar 
olup, dinin uygulamalarına samirniyetle uyarlardı. Ancak, bunJa, 
rın sayılan çok gözükmQ.yor. 

2. Farıziler (Perisiler: L.es Pharisiens) : Bunların ismi Ya
hudice <caynlnuş» olanı ifade eden bir kelimeden gelir. Bunlar, ha~ 
yatlannın düzenliliği ile diğer Yahudilerden ayrılık gösterdikleri
ni vurgularlardı. Bu ınezhebin mensupları dış görünüş itibariyle 
sade, dini bilgilerdeki üstünlükleri ile dikkate değer zahit insan
lard.ı. l!..,akat gözüken faziletlerini gurur ve gösterışıeri ile çürütü
yorlardı~ Genellikle çok acayip bir şekilde yorumladıkları kutsal 
küa,plarının dışında; Hz. l\1usa'ya qayandırdıkları çok sayıda söz
lü gelenekleri de vardı. Kudüs.'ün yıkılmasından sonra Farizili bil
ginler, dinleri ile kendi geleneklerini öğretm~k için çeşitli yerlerde 
okul açtılar. Eseririni T ALMUD adı . altında . birleştirdiler. 

. . 
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8. Essenliler (e~Sseniens) : Bunlar, Hıristiyanların manastır
da ~irlikte yaşamalarının dışında, Hıristiyanlıktakine benzer bir 
<;iiecilik ( a.scetique) hayatını devam ettiriyor lar. Bunlara ait özel 
bir dogma bilinmiyor. 

Felsefe tarihinde, eskiliği veya felsefi öneminden dçüayı, en 
dilill:ate değer doğu kavimleri KELDANİLER, MISIRLILAR, HİNT
L.İLER ve ÇİNLİLER'dir. Doğu felsefesi hakkındaki bilginıiz şim
dilik cok noksan ve az sayıdaki kavramlardan ibarettir. Ancak, 

~ -
Çın ve özellikle Hint felsefesi ·hakkında yeteri kadar belgeye sahi-
biz. 

ı. Keldaniler ve Fenil{elileriıı Felsefesi : 
A} Keldaniler : 

Keldani v...eya Babıl felsefesi, bazı tanık ifadelerinin dışında, 
blzce hiç bilinmiyor . Büyük -İ~Skender'in çağdaşı sayılan ve Keldan'
da ye~işmiş olan BEROSE (Berosos) (3) 'un bir metni (fragn1ent) 
istisna edilirse, Keldani felsefesi hakkındaki" çok az bilgimiz, bazı 
Yunan tarihçi ve filozQflarının hikayeJerüıde dağınık olarak rast
lanılan bilgiden ibaret kalır. 

Keldanilerin ilk sebepler hakkındaki inançları ( dogınes) şöy
l~dir: İlk defa en üstün Tanrı veya tüm varlıkların ilkesi olan 
«BEL)> ile karanlık ve sudan ibaret olan KAOS ( Chaos - feza) var
dı . Tanrı ışığı J,neydana getirince kaosun oğulları anormal yara
tıklar ( devler- cinler) öldüler. Sonra Tanrı kaosu düzene koydu. 
Kendi cevheri, al't derecedeki tanrıların cevheri ve toprak kaqşı
nundan meydana gelen hayvan ve insan ruhlarını yaptı. Yer ve 
gök cisimleri tse, tanrıça «OMOROKA)) nın simgesi altında şahıs
laşt!nlmış olan maddi cevherin parçalanması ile oluştular. Hiç 

' şt:phc yok ki bunlar geleneklerle k~bul edilen fikirlerdir. Fakat, 
Keldanilere özgü ilıni yönü oluşturan şey, kendilerini yıldıza tap
maya ( astrolatrie) götüren astronomik olayların gözleml_entnesidir. 
Onların zihnipde, aşağı dünyanın veya insanların olayları, yüksek 
aleın veya gök dünyası ile ilişkHidir. O halde onların felsefesi yıldız 

3. Beerosos veya Bö-.ross<Js : BabH t3rihçisi ve astronom. (Babil M.Ö. 
330 - ?). Babilden ayrılarak ·KOS (!star~köy) adasma yerl~şti ve orada ast
,.oloji dersi \'c-:-d.i. Ayrıca bir güneş saati icc.t etti. 1'v1.Ö. 280'de kendi vata
m ol<:>.n Mczotopamya'mn tarihini yerli kaynaklara dayana rak üç kitap 
halind·e yazdı ve Kral Antikos I'c sundu. Eserinde Tufandan Büyük İs
kender 'in ölümüne ka dar {$~en d~vir 36.000 yıl olarak gösterilir, 
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ilıni ile .ilgilidir. Stra1Jon ( 4) 'a göre Keldan'da birçok mezhep veya 
okullb.r vardır. Bu durum ora:da felsefi bir hareketin gelişmi§ ol
dLı.o·unu doğrular. Fakat, günün1üze kadar hiçbir belgenin ele geç· 

o -
ıneyişı, o felsefi hareketin özelliğini belirtn1eyi imkansızlaştınyor. 

B) Fenikeliler : 

Bibioslu Filon (Philon), (5) Trova savaşı zamanında yaşadığı 
sanılan Sanşenyatan (Sanchonia thon) 'a atfedilen fenike lisanında 
yazılınış bir Fenike t arihini, miladi ikinci asrın başmda Yunanca
ya çevirdi. Bu cGcrdcn bize çolı;: az sayıda parça kalmıştır. Esop 
,Eusobe) (6) tarafından zikredilen bu fragn1entıerden biri şu fi~ 

kirler le başlar : (<I{aranlık ha va, karanlık havanın ruhu ve kaos 
( ~hao:: ) varolan Ş"3ylerin ilk plrensibi oldular. Ruh bu ilkelere ha-
yat "erdi. öze1ertn birle~mesinden AŞK doğdu ve kainat varoldu. 

Bt; parça.la.r bize akıl aln1az bir yığın efsaneler sunuyorlar. 
Bunlar arasında en açık farkedilen şey, ruhçuluğun bazı izlerinin 
llayalen görülebildiği maddi sebeblerle kainatın açıklanması de
n0m€sidir. 

Stoalı filozof Posidonius, Fenikeli MOSCHUS (n1oskus)'u 
ATOM teorisinin iik kurucusu ·oıarak zikrediyor. Fakat, Fenikeli
lerde herhangi bir doktrinler topluluğundan şüphe edilm&se bile, 
onlardaki ticaret zihniyetinin, felsefi çalışmalarında çok ileri git
n1E;lerine n1üsade etn1ediği özet olarak söylenebilir. 

II - MISIRLILARIN FELSEFESi : 

Medeniyetinin eskiliği ile en fazla dikkati çektiği bilinen Mı
sır'ın felsefesi hakkında çok az belgeye sahibiz. Mısır kaynaklı hiç
bir kitap bu ülkenın felsefi anlayışını bize intikal ettirn1emiştir. 

4. Str~lon (M.Ö. 63- M.S. 23) : Yunan coğrafyacısı , tarih ve felsefe ile de 
uğr~ştı. Roma İmpu:.--atcrluğunun büyük bir hsJ, ını dolaştı. İskendeıi
yc'ü0 L•zun s~_!re k~klı. Olgunluk çağında «Tar ihi Hakikatlar » isimli bir 
eser yazdt. 

5. Philon (Filon; : ·yunanlı üırihçi, <öJ. Byblos M.S. H y.) Gren1er kitap
lan, blb ~i 'Ografy" eserleri, bir Haclrian s Tarihi, Sanşonyaton'dan çev~ 
rilm.!ş blr Fenike T~rihi ... gibi eserleri vardır 

6. Aisopos (E" · p) : Yunanlı masalcı. (d.Ö. VI yy.) HayatJ hakkında pek bil
ei 'O ' tur. Klasik çağ Yunı:mlıbrJ bile ona yun efsanevi bir kışi gözü 
ile bakarLar. Genellikle Firikyalı o!arak kabul edilir. İnce bir zeka sahi
bi oldL:.ğu samlcın Esopos M1sır'ı, Babil'i ve doğunun büyük bir kısmını 
gezdi. İ s teare!i ve ahlaki birçok küçük hikayeler ona atfedilir. 
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Sadece Herodote, Sicilyalı Diodore. (7), Plutarque (8) ve İskende
riycli filozoflardan Porphyre ve Jamblique (9) bize bazı belgeler 
sağlanuştırlar. Ancak bu belgelerin en eski l\1ısır felsefesine ait 
olduğundan emin değiliz. Milattan 300 sene evvel yaşamış olan Mı
sırlı papaz Ma.nathon (Iv!anaton), (lO) meşhur IVT.ısırlı kanun ko
yucu Hermes (Hermez) veya Mercure Trişr.negiste'in (ll) eserle
rinden ve eski muhtıralardan aldığını ( iktihas ettiğini) söylediği 
Yunanca bir Mısır Tarihi yazmıştı. Bu eser kaybolmuştur. Ondan 
sadece, aslına uygun olduğll şüpheli birkaç parçP.. kalmıştır. 

İlınin yegane temsilcisi gözüken Mısırlı papazların iki doktrini 
vardı : Biri aleni yeya dı::~anda olup açık olarak öğretilirdi; diğeri 
deruru veya gizli olup, yalnızca yeni öğrenmeye başlayanlara açık
lanırdı. Üzerini kaplayan mecazi perdeler arasında; bilindiği ka
darıyla onların gizli doktrinleri aşağı yukarı §Öyledir: Varolan her 
şejin gizli ba~şlangıcı, anlaşılınayan varlık, .bir Tann vardır. Ta
biatta, hayat ve harekete sahip her şey yayılmak sureti ile o Tan
ndan zuhur etmiştir. Kainatı oluşturan tüm ilk gücler OSİRİS ve 

-
7. Diodoros. (sicilyalı): Sezar ·ve Augııstu.s çağmde. -ynşamış olan Yunanlı 

tarihçidir. Büyük $eyahC\tlara çıkt.ı (özellikle Mısır'2). Uzun süre Roma'da 
yaşadı. Önemli bölümleri bugüne kalan bir tarih derl~mesi meydana ge
tirdi. Bu, en eski çağlardan, Galya'mn Sezar tarafından fethine kadar 
olan dönemi kapsayan bir dünya tarihidir. 

8. Plutarkhos : (Khairroneia, Boitla M.S. 50 -125), Yunan yazan. Ticaret 
yolu ile zenginleşen bir ailerıJn çocuğudur. 20 yaşına doğru Atina'ya git
ti. Orada hitabet ve bilim dallarında yetişti. Bazı gezUer yaptı. Çeşitli ko
nular üzerinde çok sayıda esen vardı. Bunların _çoğu kaybolmuş, bazılan 

da kıs~it!lnuştır. Çok sayıda yabancı eser P1utarkhos'un eserleri arasına 
sokulm ıştur. Es~rleri iki böliime ayrılır: 1 - Bio Parallelci (paralel 
hayatlar) . Bu yazı.Ian erdemiere samimi olarak bağlı bir ahlakçının ve us
ta bir tarihçinin kaleminden çıktığı için büyük ün kazandı. 2- Etika (ah
lak eserleri), çeşitli konularda çok değişik eserleri bir araya toplar : Bu 
tür yazılarmda Plut4rkhos derin felsefeci olarak değil, genel fikirleri 
açıklıkla toplayarak stm.u...rı dikkatli ve meraklı bir fikir adamı olarak gö
rüriür. Bütün eskiçağ yazarlan arasında Rönesans devrinde en fazla tu: 
tulam Plutarkhostur. 

9. Jamblil-.: (M.S. "250- 330); Yeni Platoncu okulun Yunanlı FUozofudur. İs
kenderiye mektebinin öğrencilerindendir . Platon ve Pythagorculuk dakt
rini etüd ün dışında, Keldani ve Mısırlılannkini de inceledi . Apamee' de ho
c alık yaptı. Orada, Suriyenin Yeni - Platonculuk mektebini kurdp. Pytha
gorcu felşefe hakk.mqaki eseri ·din felsefesinin en önemli metnidir. Jamb
lique, Platon ve Porphyre'in teorilerini reddediyor. 

10. Manathon (l\1.Ö. III. yy.) Sobennytos asıllı Mısırh rahip ve tarihçi, Ptole
maios II. devrinde, M.Ö. 27l'den sonra yunanca olarak Mısır'la ilgili. bir 
kronik kaleme aldı. Bunun birkaç parçası g~ümüze kalmıştır. 

11. I\.1ercur Trismegiste (Her-mes) : Büyücülük: astroloji ve siroya ile ilgili 
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İSİS isiınli iki kuvvetin zuhuru iie temsil edilirler. OSİRİS tabiat
taki aydınlık ve aktif ana unsurdur. İSİS ise karanlık, pasif ve 
111addi ana unsurdur. OSİRİS güneşle; - İSİS ise ay He özde§le§mi.§
tarler. Ay-rıca hayatta olduğu gibi yaratılışta da bir yıkım ve ölüm 
kanunu vardır. Bu kanun kötülük ilkesi olan TYPI-ION (Tifon) 'la 
t~msil edilir. TYPHON, olgunluk ilkesi NEPHTYS (Neftis) ile bir· 
ıeşiT: Buradan dünyadaki iyilikle kötülüğün karışımı doğar. 

İnsan ruhu ölüroJüdür. Vücuttan ayrıldıktan sonra, ilk defa 
ölülerin toplaruna yeri AMENTİ'de yargılanır, çeşitli tenasulüara 
bo:; un t.ğer . .İnsan vücudundan hayvanıara veya yıldızlara geçer. 
Bu~ün bu imtihanlar sonunda, ruh son olarak bir kez daha sorgu
ya çekilir. En sonunda, en üstün yargıç ölüyü, büyük ahiret mut
luiuğur:a layık gören veya ilelebet bu mutluluktan ihraç eden k?
sin kararını ~erir. Antik Yunan'ın farklı yazarları tarafından 

doğrulanan Mısır'ın öbür dünya hakkındaki inançları, modern il
min gizli özelliklerini kıBmen çözmeyi başardığı, abideler üzerinde
ki yazılarda, Champollion le Jeune (Şa.mpolyon, lö Jön) (12) 'ün 
topladığı resimlerinde ve mektuplarındaki açıklamalannda, özel
likle tablolarda ve cenaze töreni ile ilgili kitabın metinlerinde bu .. 
gün hala okunabiliyor. zaten bu teferruatın, Mısırlıların felsefe~ 

_ slncten ziyade onların dinine ait olduğu bilinir. 

III - İRANLILARIN FELSEFESİ : 
Eski İran'lıların dini, maddelere özellikle ateşe tapmaktan iba.

retti. .bu tapıtın1a daha sonrala.rı _ yıldızlara tapmak olan SABEİZM 
(sabei~ıne) e dönü§tü. İran papazlarına MÜBİD (mages) denllir
di. Buyük bir ihtimale göre Hystasp (Haystasp) 'ı~ oğlu Daıanın 
'13J lnik.ün1darlığı zaınanında yaşayan Medli Zerdüşt (1.4), lran'uı 
dini tapınmalanna birtakın1 değişiklikler getirdi. Bu şekilde de-

bırçok kitabm yazarı çok eski bir Mısır Krah. · 
12. ChampoJlion le Jenue: Fransız- bilgini. Eski Mısır dili ve kültür uzmanı 

(Figeac 1790 ·~ P~.ris 1832). Daha genç yaşta iken, Napolyon'un Mısır'a gön· 
derdiği bilginierin anıtlardan kopya ettikleri hiyeroglif yazıtlarıru çözme
~e çalıştı. Bilinen Doğu dillerinden yararlanarak eski Mısırlılann dilini 
bulabileceğini düşündü ve Mısır Hıristiyanlannın dini törenierde konuş
tukları «Koptça» ile ilgilendi. İnceleyeceği metinleri Grenoble Üniversite
de tarih profesörü,ykcn (1812 ~ 1815; 1818- 1821) toplamağa başladı. Hiye· 
roglif alfabesinin teşekkülü için çalıştı. Yayınladığı birçok eserleri ara~ 
smda hiyeroglif yazlyla mısırca sözlük de bulunmaktadıı. 

\3 . D~h-a : Büyük Pers Kralı (M.Ö. 521 - 485). Hystaspes'in oğlu. Tahta- çıkı.şı 
mecaralı oldu. Saltanatı-ele geçirmek için o zamanki rahip bilgin GAU
T AMA'yı suikasti e öldürttü. (M.Ö. 525) 'de · kral oldu. Ülkesinin sınırlarını 
kuzeybatı Hindistana kadar genişletti. Anadolu kıyılannda birçok adayı 
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. 
ğiştiriln1iş olan din günümüzde, müslümanlar tarafından kovulan 
ve .t;erduşt (Zoroastre) 'ün eserlerinden bazılarına sahib oldukları
na inanan Hindistan'ın muhtelif bölgelerinde yaşayan zerdüştiler
ca tatb.ik eqilınektedir. Son asrın nihayetine doğru meşhur müG
teşrlk Anquetil Duperron (Anketil Düperon) (15) zerdüştilerin 

ellnde bulunan bu kitabiarı toplamak için onların şu anda yaşa
dıkları yerlere gitti. Elde ettiği eserleri Fransızca'ya çevirdikten 

-sonra, · ZEND - A VESTA isimli altında, dizi halinde yayınladı. Ge
ne ilikle bu kitapların değişiklik geçirdiği zannedilir. Bugün, artık, 
yazannın elinden çıktıkları gibi değildirler. 

Özet olarak ZEND - A VEST A'nın ana doktrinleri şöyledir : 
Sınırsız zaman önce .ZERW AN - AKERENE denilen her şeyin kay
nağı BİR (l[nite) vardı. Tanrı veya sınırsız zaman iki ·zıt ilkeyi 
meydan:a getirdi : HÜRMÜZ ( Ormuzd) ve AHRİMAN (Ahrimen -
Ehıimen) . HÜRlVIÜZ saf aydınlık ve iyilik ilkesidir. AHİRMAN 
ise karanlıkların ve kötülüklerin ilkesidir. Bu iki ilke daima sa: vaş 
halinde olup biribirine karşıdır. AHİRMAN'ı takibeden insan ruh- . 
lar:, azap yeri karanlık uçqrumlarda, tabiat üstü yaratık olan DEV 
(Lews) ve DARVANDLAR'la birle§irler. HÜRMÜZ'ü tanıyıp itaat 
edenler ise, aydınlık ve büyük n1utlulukta HÜRMÜZ'ün kendisi ile, 
tabiatüstü varlıkların en guzeli. olan AMSCHASPANDS ve iZEDSı
lerle ·bırleşeceklerdir. Sonunda AHRİMAN temizlenecek (purifü~), 
böylece kötülük yenilmiş olacaktır : O zaman yaratılıştaki uyuş
mazlık ortadan kalkacaktır. ZEND - AVESTA'daki düalizmin,-da
ha sonraki, başka~ı _tarafından meydana getirilmeyen ezeli ve ebe
di iki~ilkeyi kabul eden, gelişmiş düalizmin aynısı olmadığı gdrülür. 
Çunkü. ZEND - A VESTA'daki aydınlık ilkesi ile karanlık ilkesi ilk 
BiR' den çıkıyor. 

ve boğazları ele geçirdi. l\tLÖ. 513'de İstanbul boğazını geçip, İskitler üze
rine yürüdü. Ağır kayıplar vererek geıi dönmek zorunda kaldı. .İskit se
ferinde tek kazancı Trakya ve Mekadonyayı Pers İmparatorluğı_ına bağla
masıdır. M.Ö. 492'd Yunan üzerine ·sefer tertip etti. Atina üzerine yürüdu. 
Atinahlar Persleri Marathan'da malup ettiler. Böylece Yunan - Pers sa

·vaşları başladı. Mısır'da ölen Dara'nın cesedi İran'a götürüldü. 
14. Zerdi,işt: Bir din kun,ıcusudur. Kurmuş olduğu biüıl dine mazdaki, zer

düşı veya saratustra dini denilir. Hayatı .hakkında kesin ve yeterli bilgi 
yoktur. 

15. Anquetil Duperon: Fransız müsteşrik (Paris 1731-1850). Eski İran dilini 
ve dinini incelemek, pers topluluklarını yakından tanımak ve Zerdüşt 
dininin kutsal -kitaplarını edinmek üzere Hindistaı.ı'a gitti. 1758'de Surat'a 
ulaştı, pers rahiplerinin güvenini kazandı. Üstadı ve dostu Darab'ın ara
cılığı ile ateşperestliğin sırlarını öğrendi. TopladığJ 180 yazmalık kollek· 
siyonu, 1762'de Kral Kitaplığına verdi. 



Tarih bize, Iran'daki felsefi sisten1lerin gelişn-ıesi hal-tkında 
hiçbir bilgi vermiyor. Fakat daha sonra, biliniretlik (gnosticisme) 
konusunda, hiç değilse Hıristiyanlıktan hen1en önçe gelen devrede, 
bu ülkede felsefi nazariyeler haı·eketinin varlığını göreceğiz. 

IV -- Hİ Jrı:LİLERİN FELSEFESi : 

strabon, Plutarque, Arrien, Porphyre (16) vs. gibi Hindistan'
dan bahseden eski yazarlar bu ülke hakkında bize çok noksan bil
giler veriyorlar. Ayrıca, bilgi edindikleri kaynaklar hakkında da 
hiçbir garanti sunmuyorlar. Şüphesiz, eski eserler, Hint bilgeleri
nin veya Yunanlıların Jin1nozofist (gymnosophistes) diye isimlen
etirdikleri ·brahmanlara ait doktrinlerin bazı kısımları biliniyordu. 
ırakat, çağdaş seyyahların, Hindistan ve dpktrinleri hakkında en 
kıyn1etli belgeleri elde etmelerinden sonra bu hususlar daha iyi bi
'ıınn1eye başladı. Colebrooke , (kol€brok) 'un (17) geçen yıllarda, 
1824'ten 1829'a kadar yayınladığı kitaplarla Avrupa milletine ta
nıttığı Hint felsefesi, bizlerce, ?ütün eski milletierin felsefesinden 
daha iyi bilinmektedir~ Eskiden, Vedalarm uzun bir özetini · ihata 
eden ~'arsça yazılmış OUPNEK'HAT (Upnekat) ismind~, Anquetil 
Düperon tarafından Latinceye çevrilıniş olan bir eser vardır. Ay-

16. Porphyr~os : Yeni Eflatuncu filozof. (Lübnan M.S. 234 -Roma 305'e doğru). 
Suriye· dilLrıdeki. adı «Krah anlamına gelen MALK.HOS'dur. Porphyrios 
2\dı ise,. üll{,:esinde doluınan kırmızı bir kuınaşm (porphrios) adından ge
lir. Atina'da bir süre yaşayan Porphyrios, orada dilci Apillonios'u, mate-
matikçi Demetrios'u ve belagat öğretmeni Long-inus'u dinlemek fırsatını 
baldu. 263- 268'e kadar Roma'da Plotinos'un ·yanında kaldı. Bir sinir has
tahğı geçirince Plotinos'un tavsiyesi üzerine Sicilya'ya gitti. Plotinos'un _ 
ölümü üzerine okulun J·önetimini ele alnıak amacıyla Roma'ya döndü. 
Porphyrios'un şu eserlerinden parçalar kalmıştır: Kehanetler Üstüne, 
Hermes Üstüne Mesclelcr, Ruhurt Tannya Dönüşü Üstüne, Perhlz Üstüne. 

Doktrinini «Kavr:ınabilirlere Giriş» te açıkladı. Plo_tinos'un hayatını 
yazdı. Pyth agoras'u_n Hayatı isimli bir eseri vardır. Eisagôge (Aristo Ka
t.egorileı;ine Giriş) adındaki es-eri ise, Aristoteles felsefesinin ilk Yeni -
Platcncu açıklamasıdır. (Bu eser İslam mantıkçıları tarafın9an İsaguci 
adıyla bilinmektedir.) Hıristiyanlara karşı olan Porphyrios1 bu konuda 
on beş adet kitap yazdı. Ama bu kitaplar 480'de yok edildi. 

Helenizmi savunan Porphyrios, IV v~ V nci yüzyıllarda Hıristiyan
lığa karşı yazılmış bütün eserlerin ilham kaynağı oldu. 

17. Colebrooke (Henıy Thoıuas), İngiliz şarkiyatçısı (Londra 1765 -1857). Do
crtı Hindistan Ortaklığı Sekreteri. Uzun süre Hindistan'da kaldı, orada 
Scmskrfiçc öğrendi. Londra Aşya Cen-ıiyeti'ni kurdu. Çok değerli doğu el-
yazmaları koleksiyonunu Hindistan Şirketi'ne bağışladı. -
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nca Gon asrın nihayetlerine doğru William Jons (18) tarafından 
İngilizceye çevrilerek A vnıpaya tanıtılmış olan ilk Hintlı kanun 
koyucu «rv..tANU>> nun (19) kanuniarına da sahip oluyordu. Fakat 
hint felsefesi hakkında sahip olduğumuz belgelerin ekserisınin de
·ğertiıi kaybettiren şey, belgelerde hiçbir tarihin bulunmayışı ile 
ilk metinlerin değiştiğine işaret eden delillerin varlığıdır. Bu hu
susta Victor Cousin (Viktor Kuzen) (20) şöyle diyor: c<Hindistan'
daki farkli felsefi sistemlerin kesin ve hatta izafi de olsa. tarihleri 
yoktur. Bütün sistemler, ister. birbirini desteklemek huswunda, 
isterse birbir~e tezat teşkil etmek hususunda olsun, bfri diğerini 
zikreder. Sanki aynı günde hepsinin beraber doğduğu tahmin edi
lir. Bu acayip olayın gerçek nedeni, Hindistan'daki farkli felsefi 
okullann, tutarlı olmak veya konuya (l'ordre du jour) yeniden 
başlamak için, dayandıkları eserlerin (monuments) üzerinde de
vamlı ô.üzeltme yapmalandır.)) . 

Hindistan teoloji sisteminin temeli üç farklı ilişkiyi (rapports) 
içine alan uluhiyet (Divinite) tir. Her şeyden önce, ezell ve eqedi 

18. \-\rtl1iam Jons: İngiliz şarkiyatçısı re hukukçusu (Londra 1746 - Ka!küta 
1794). Kalk.iita yüksek mahkemesinde hakiml'k yaptı. 1784'te Asy'il l1 cr
neği'ni kurdu. Modern şarkiyatçılığın öncüsüdür. Sakuntala'yı Ye ·rvkmn 
kınunlarını İngilizceye tercüme etti. · 

19. Maııu («insan» a.."llamında sanskritçe.) Veda dininde, insan soyunun iireti" 
ticisı olan ilk insan, Brahn1a'nın oğlu (Tufanda Himalayalan tPpe<>ine sı
ğınarak kurtulmuştur. Düzen ve ahlakın kurucusudt1r. Sonr~hn k;;mın 

koyu<.:uluğu sıfatını almıştır.) 
Puranalard.a, insan soyunu ür.Qten ondört yaratığın cinsil act t (f.>.. :nJ8 .. . 

dan her biri kozmik çağın birer bölümünü yönetirler. İçinde bniı1nr>; .ığ:..1-
muz çağın menus'u, dizmin yedjncisidir. Gijneş ·sülalesjnin ata<.;ı Vaivasa
' atrı'riın oğludu . Ölülerin işieri ile görevlendirilmiş olan Yamaya karşı
lık. Manu < ~.nhlarla u.'.:>raşı~·. Adıyla ilgili efsaneler aı·asmda CJ ... onerrı..llsi 

tutaıı efsanesidir.) 
20. Vıctore Cousin: Fransız filozofu (Paris 1792 ~Cannes 1867). Royer C{)llaro 

.e Main de Biran'ın öğrencisi. 1815'te Edebiyat Fakültesi'nde Roy~ı- Col
ı~rd'ın yerine geçti. 1 815 - 18li arasındaki derslerinde Condilla~'ı tenkit 
Ptti v~ tskocva felsefesini acıkladı·. Alman felsefesini inceledi. Hegel ve 
Sdıellir1_g'le tanısıvordu. Leibniz'e dayanan şu ilkeyi savundu : <'Sıstem 
it.r doğruladıklan ile gerçek, inkar ettikleri ile yanlıştırlar.» De:rcnrtes'ın, 
hkoçya Okulu'nun ve Kant'm düşüncelerini «eclectisme» (devşirmecilik) 
adını verdiği spiritüalist bir sistem içinde birleştirmeye çalıştı. Fransa'
da ilk defa Hegel'in aclından ' SÖZ etti. 1828'den sonra yeniden L?c.scartes'; 
dôndü. Fakat. felsekye daima psjkolojik. metodu tem.el yaptı. Sonunda 
panteist olmadığını isbatlamaya çq.lıştı. Felsefe onun için cUn dışı düşün
celere karşı silah oidu. «İki ölümsüz Jnz kardeş» diye nitelediği fe!sefF 
ile dinin birliğinı ilerı sürdü. Cousin Fransa'da Gerado ile felsefe tarihiniT 
temelini attı. Ona göre sistemler dörde indirgenebilir: Duyumcu~uk, idea
lizm, şüphecilik, mistisizın. 
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o:i.a.n ilk cavher, yegane BİR ve sonsuz olan BRAHiv.l nıevcuttu. 
Bıt.:.lıma'nın sinesinde Trin1ourti (Trimurti) veya Hint teslis aki
de.si (iı·inite) gelişmiştir: Yaratıcı BRAHM, koruyucu VİCHNOU 
(Vişnu), şekilleri yıkan ve bu yıkın1la varlıkların Brahma'nın bir
li<fi:ne dönüşünü sağlayan S1VA. Fakat, Brahma bütün olayların 
k~y:.>Lağı, bireyse~ varlıkların oıtaya çıkrna vasıtası, maddi veya 
hayali olan 1\f.[A. YA'yı n1eydana getirdiğin zarnan, ·ancak Triınurti 
gdişebılir. İnsan ruhları, büyük ruh A'rANJ.A'ya kesin olarak ye
niden birleşmeden önce, arınnıak için az çok n1üken1n1el blrtakın1 
vücutlardan ge~nıekten ibaret TENASUH'uı ... evrensel kanunları
na tabidirler. Bu dünyada yaşamak (existence) bir düşü.ştür, dün
ya sürgün yeridir. 

Bütün bu fikirler VYASA (21) isirr.ıli bir bilge tarafından ef
~arıeye göre, ili":n lisz.nında veya . s~skritçe kaleme allnan kullial 
:::itay)larda, yahut dört cjJtlik VEDALAR'da açıklanmıştır. Bu ki
ı:.. ~~lann yRzıldığı (age) hakkında kesin hiçbir şey bilinm.iyor. 

E~r;.tliler fel.~efl teorilerini üç k~sma ayırırlar : 

L) 1it.DALAR'ın doktl'inin8 tan1amen uygun olduğu kabul 
c·c:...} :11 01. L'ODOKS teoriler. 

B) Kısınen ortodoks ve kısmen de HE'rEREDOXE (ll f~ .:~ ·"J· 

doks) : ~l!ezheplere muhalif) teoriler. 

C) Özelliği tümüyle açıklanmış· olan dini mezhep BOUDDİS
IVIE (Budizm) 'e bağlı, VEDALAR'ın ahkamı dışına çıkan tamamen 
heterodoks teoriler. 

Budizn.ün, hiyerarşik yapıya ve Brabmanizm doktrinlerine karşı 
ç.;.·~tığı bilinmektedir. Brahmanizm saltanatını Hindistan'da devam 
et"dunekted1r. Faka.t Budizm çok kanlı işkenceler neticesinde Çin 
Hindi ve Çin ülkelerine sığınma ya zor-landı (22) . 

21. Vyasa :~ Efsanev! Hind çHek~şi. Bir'kaç bin yıl ya~adığına, feisı~tl eserler 
(MahabharD.ta) ve şiider yazdığına inamlır. 

22. Buclizrnin kurucu bu, n . giiveniiir görüşe göre M.Ö. VI asırda yaşayan 
«Cakiamouni» (Sa1 yamuni) isimli .bir Hint bilgesidir. Budistler, bu bi).. 
gcn.iıı. sayısız tejJasublardan geçtikten sonra böyle bir asillik derecesine 
ytii~-sclıriiş Boudd.hu (Buda), yani yiiksek bir hekim olduğnnu söyler!eı 
Uzak doğuımn büyük bır kısmmch:ı, Buda değişik isimler altmda çok bü~ 
yük -snyg!yla lGtrşı.İa~.s;:. Müıltlcri ona ·ctini snygı gösterir. B··da'ya sık s!k 
ibadet crlerler. 0.1u eşsiz bir v~rlık o1ar'ak gösterirler. On13ra göre hiçbir 
iıjsan lısarn, bu cşsız varhğı ifade edecek giİçte dCJildir. 
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~~-----~-VE LAR doktrini, norınaı halde panteizmin derin bir etkisi 
olarak uüşünülür. Belki de Tanrıyı. tek bir -varlık, yaratıkları ise 

· geçlci olarak gösteren VEDALAR'ın ifadelerini, harfi haı fine ve 
nıu~Iak anlamda almamak lazımdır. Zaten bu kitaplarda Tanri, 
dünya ve ruh hakkında çok çeşitli döktrinler buluntU"'. Ayrıca 
B rabmanlar tarafından kitaplara ilaveler yapıldığına inanınayı 

gerekLiren çok kuvvetli sebepler vardır. Her ne olur<sa olsun kesin 
olan Ş€:y, bugünkü hali ile, VEDALAR doktrininden hareket edilin
ce en jz;1sa yoldan (tres- proprement) gerçek panteizme ulaşılacağı
dır . MAHABHERATA isimli manzum eserin felsefi menkıbesi (ep i
sode philosophique) olan Bhagavad - Gita (Bagavad - Cita) bölü
mı.i bu sistemi, bütün metafizik ağırlığı ve ahlaki neticeleriyle açık
lıyor. Vedanta felsefesi adıyla bilinen ortodoks doktrini VEDALAR'
dan, maddenin ve hatta tüm ferdi v~rlığın yokluğuna yol açan, 
anlaşılması güç bir metafizik ortaya çıkarıyor. Bu doktrin, tam _şek-

li ile panteizmi formüle eder. 1833'te İngiltere'de ölen meşhur brah- ~ 
man «Ram - Mohun- Roy» (Ram- Mun- Roy)) Vedanta okulunun 
mensubu idi. 

Kurucusunun isminden dolayı «Sankhya de Kapila» (Sa~kıya

de Kapila) ismini alan, kısmen ortodokS ve kı~n1en de heteredoks 
olan bu sistem, sansüalist bir felsefedir. Bu tüm sansüalist felsefe
ler gibi neticede materyalizme ve. ateizme ulaşır. 

Birbirine muhalif sistemlerin çok sayıdaki yorumlarında, sep
tis'lt:ıı izleri bulunur. Fakat bu ülkelerde en önemli yeri, özfllikle, , 
ini3':l.:>ı:Gnı alır . . Mistik felsefe mensubu olarak, bilhassa <<Sankhya 
de Fata.ndjali>) (Sankıyade Pataricali) ismi bile bilinen «Yoga -
~asiıra)) (Yoga- Sastra) zikr edilir. 

GoLan1a'nın (23J NİAYA ismindeki diyalektik eseri h~,l~ dik
had çekmektedir. Bu eserde Hintiiiere ait, beş ögeden oluşan bir 

Buda dininde, kusurlu ve noksan olan ruhların tenasuhu, cenpetlerin 
(ciels) veya cehennemlerin farklı tabakalannda daimi olarak sü;rüp gider. 
Oysaki olgunluğa ulaşan ruhlar, tensahun uğursuzluklarından kaçıp kur
tulurlar. Sonra, Budistlerce en üstün saadet olarak bilinen, yani birbirini 
müteakip yaşayışiarın (existence successives : Tenasuh) ortadan kalk
ması veya en azından sönmesi olarak bilinen NfRVANA'ya ulaşır. Zaten 
bu kelimenin metafizikteki doğru ifadesi ne olursa olsun, Buda'ya tapan
ların çoğunun verdiği anlam, hiçbir değişik varoluşun bozaıruyacağı ebedi 
hu_zurdan başka birşey değildir. (Bu maddedeki yazılar müellife aittir.) 

23. Gautama: Budacılığın kurucusunun aile adı. Buda metinlerinde bu isme, 
kurucunu:ı öteki adı olan Sakyamuni kadar sık rastlanır. 
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kıyab bulunur : Kaziye, sebep, tatbik, netice. Colebrooke, bunun -
aşağıdahi misalini bize nakletmektedir : 

1 . Dağ yanıyor, 

:~ . Zira tütüyor, 
3. Tüten şey yanar, mut fak ocağı gibi, 
4. Tüten dağın durumu da böyledir. 
5. O halde dağ ya11ıyor. 

1 -

Bu, NİA YA veya «en üstün şekilde akıl yürütme)) olarak isin1-
ltndiıilen tam kıyastır. NİA Y A'nın beş ögesi daiına zikredilmez. 
Bazan son üç ögeye indirgenir. Bu takdirde basit kıyasın önemli 
b~r bnızeri meydana gelir·. 

V - ÇİNLİLERİN FELSEFESi :_ 

Çinlllerin de, Hintliler ve diğer- eski kavimler gibi kutsaı kitap
ları vardır. KİNG ismini taşıyan bu kitapların ilk yazıldıklan du
ruınlanna uygunluğu şüphelıdir. Bunların-en eskisi, Çin İmparator
luğunun kurucusu FO - Hİ'nin ünlü eseri Y- KiNG'de eşyaların 
menşei şu şekilde açıklanıyor: En üstün akıl TAO, bir damın çatı
sı üzerindeki kirişleri gibi her şey1n kendisine bağlandığı en yük
sek tepe noktası ve Tanrıyı, bize her şeyin üstünde, her şeyi kud
reti altında bulunduran düşünce· olarak tanıtan TAİ - Ki' dir .. En 
eski büyük ilke varoluşun temel iki kaidesini veya iki zıtlığı mey
dana getirdi : Bunlai· şöyle bilinir : YANG ve YN, yani mükem
mel tabiat, noksan tabiat, evet ve hayır, aydınlık ve karanlık, gök 
ve yer'dir. Burada ilk BİR'den doğan iki zıt il~ede yarat:Ilışın çözül-

• 1 •• 

düğü görülüyor. Imparatorluğun yıllıklarından alınıp KONFUYUS 
tarafından toplanılarak tek bir eser haline getirilen tarih mecmua
sı CHOU- KİNG'.de, Tanrı ve onun bu dünya olaylarındaki etkisi 
hakkında çok tutarlı fikirler bulunuyor. Bu kitapta Tanrının veya 
en üstün aklın, hükümdarın insanlarla olan ilişkilerine devamlı 

müdahale ettiği farkedilir. 

Çin'de tam anlamıyla felsefi devre, M.Ö. 600 yıllarında başla
dı. Bu felsefe iki kola ayrılır- ve .iki büyük okul oluşturur. Biri özel
likle metafizik olan LAO- TSE:U'nun okulu; diğeri ahlaki etüdlerin 
ağır bÇtstığı KONFUCYÜS okulu. 

M.Ö. dördüncü asrın başlarına doğru doğmuş olan LAO - TSEU 
eski zamanların en dikkate değer sezgici zekasına sahip gibi gözü--
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küyor. Meşhur Çin bilin1 uzmanı Abel R€n1usat (24), özellikle LA0-
'1 aEU hakkındaki araştırmalarında, bu filozofun felsefesi ile bir
çok Yunan filozoflarıninkini karşılaşt.ırıyor. Onunla Platon ve -
P;y"thagoras arasında çok büyük benzerlikler buluyor. LAO- TSEU, 
c<Tao- te- King)) veya akıl ve fazilet kitabının yazarıdır. TAOSSE'-
ın bozuln1uş ınezhebi bugün hala LAO - TSEU'yu ilahi bir suctur 
(eınanation) olarak kabul edip ona çok büyük saygı duyuyor. 

Çü1ce ismi KHOUN - FOU- TSEU veya basit olarak KHOUNG
TSEU olan Gonfucyüs, Çin'de en büyük bilge olar~k kabul edilme
lidir. M.Ö. 550 yıllarına doğru doğmuştur. Memleketini yı'k:an dü
zen_şizlikler karşJ.ıSınd9. şa.şakalan Konfucyüs, orada dersleri ve mi
sa.lleri ile reform gerçekleştirmeye teşebbüs ediyor. Yazılarından bi
ze kalan kısımları sadece ahlfık ve politika ile yetiniyor, metafizi
g~n büyük problemle;cinden hiçbir şekilde bahs etmiyor. Doktrini
nin en fazla dikkate ·değer özelliği, evlat sevgisini, tüm faziletierin 
kökü ve apiaki bilginin ilk kaynağı olarak göstermekten ibarettir. 
ADe, devlet ve dünya aynı usul üzere düzenlenmiştir. Evlatlar ba
baya ait olduğu gibi, idaresi altındakiler hükümdara, insanlık da 
Tanrı'ya (Ciel) aittir. Babanın ve hükümdarın i,steğinden daha üs
tün bir kanun vardır: Bu kanun Tanrı kanunudur. Konfucyüs, 
gôk (ci el) ismini_ ekseriya, açık olarak, sadece, Tanrı manasında 
kullanıyor. 

<<Dört klasik kitap adı altında tanınan Çin'in ahlak fel6efesi 
' ve politikasını i'Çine alan kitaplar, Konfucyüs ve öğrencilerinin eser-

ler~dir. Bunların dördüncüsü, .Konfucyüs'ten bu yana Çin'in en 
nıe.şhur filozofu olan MENG- TSEU'ye aittir. Bu filozof M.Ö. döı;-
dUncü asırda yaşamıştır. · 

2·1. Abel Remusat: Fransız sinölcğu (Paı·is i788 -1832). College de trance'da 
ilk Çince profesö:ı:ü (1814). Societe Asiatique'i kurdu (1822). Çin edebiyatı 
ve dili üstüne, Çin Hekimliği Üstüne Tarihi İnceleme, Çin Graınerinin Un 
~ur ları... gibi birçok eserler 'yazdı. 
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