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Giriş 
Dünya nedir, nereden gelip nereye gidiyor? İnsanın dünyadaki varlık sebebi ve anlamı 

nedir? Varlık nasıl var olmuştur? Varlığın yaratıcısı kimdir? Varlığı ne amaçla yaratmıştır? 
İnsan neden yaratılmıştır? Yaratıcı insanı niçin yaratmıştır? 

Felsefe bu sorulara cevap arayan bir düşünce sistemidir. Bir şeyin niçin yapıldığı 
bilinmezse nasıl yapıldığının önemi yoktur. Zira saatin ve bilgisayarın nasıl yapıldığını 
öğrenmekten daha çok niçin yapıldığı önemlidir. Yoksa ondan istifade edemezsiniz. Bu 
sebeple nasıl sorusunun cevabı mühendisleri ilgilendirir. İnsanların çoğunu nasıl yapıldığı hiç 
ilgilendirmemekte ama onun niçin yapıldığını bilerek onlardan faydalanmaktadırlar. Dünya, 
dünya içindeki varlıklar ile insanın da durumu budur. Önemli olan eşya ve insanın niçin var 
olduğudur. Felsefe bunlara cevap aramanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

 
Sokrates’in Felsefesi 
Felsefe “düzenli, sistemli ve planlı düşünme” demektir. Bu düşünceye ilk yaklaşan Batı 

Anadolu’da yaşamış olan Milet’li Thales (İÖ: 625-545) olmuştur. “Varlığın esası sudur” 
düşüncesinden yola çıkan Thales varlığın ortaya çıkışını bu düşünce ile izah etmeye 
çalışmıştır.  

Thales’in öğrencisi olan Anaksimondras (İÖ: 615-545) “Gerçek varlık sınırsız ve 
sonsuz olan Allah’tır” derken Anaksimenes (İÖ: 585-525) havayı, Efes’li Heraklitos (İÖ: 540-
480) ateşi, Güney İtlaya’lı Parmidanes (İÖ: 540-480) ise “bir olan Allah’tır” demiştir. 

İslam filozoflarının “Vacibu’l-Vücut” dediği gerçek varlık varlığın sebebidir. 
Parmidenes’in düşündüğü gibi öncesiz ve sonrasızdır, hiç değişmez ve kendisi ile özdeştir. 

Yine İsa’dan (as) önce 5. Yüzyılda yaşayan Empedokles, Anaksagoras ve Demokrit’e 
ana varlığı bir değil, birden çok olduğunu iddia etmişlerdir. Empedokles’e göre “Su, toprak, 
ateş ve havadır.” Anaksagoras’a göre “sayıca çok olan tohumlardır.” Demokritos’a (İÖ: 460-
370) göre atomlardır. “Nesneler atomların birleşmesinden meydana gelmiştir. Atomların 
kendisinde hareket gücü vardır” der.  

Filozofların insana bakış açıları da “işe yarar becerikli yurttaşlar yetiştirmek gerektiği 
ve düşünen, bilge insanlar olmaları gerektiği” şeklindedir. Özellikle Sofistler “Hitabet” 
dersleri vermişler ve muallimliği en kutsal meslek kabul etmişler ve kendileri de öğretmenlik 
yapmışlardır. Yönetimde amaçları halk meclisinde konuşmak, etkin ve yetkin kişi olmak 
bilgi, beceri ve hitabet sanatına bağlı idi. 



Büyük filozof olarak kabul edilen Sokrates (İÖ: 469-399) böyle bir ortamda kendisini 
yetiştirmiştir. Bütün bu düşünce sistemlerini daha akılcı şekilde sistematize etmeyi 
başarmıştır. “Sistemli bir düşünce ve araştırma ile doğrunun bulunabileceğini” “Bir doğrunun 
ve gerçeğin bulunduğunu ve buna herkesin ulaşma imkânı olduğunu, gerçeği bulma 
vasıtalarının da akıl ve bilgi olduğunu” iddia etmiş ve hayatı boyunca sorgulama metodu ile 
bunu ispat etmiştir.   

Sokrates “Diyalog Metodu”nu bu iddiasını ispat için kullanmıştır. 
Sokrates’in üzerinde durduğu bir diğer konu “Ahlak”tır. O ahlak ve erdemin bilgiye 

dayandığını savunur. “Erdem (=Fazilet) bilgeliktedir.” İnsanı iyiye yönlendiren akıldır. Kimse 
bile bile kötülük yapmaz. Aklın ürünü olan fazilet de bilgiye dayanarak iyi olanı 
gerçekleştirir. Bu da mutluluğu netice verir” demiştir.  

Sokrates’ten sonra Felsefe sistematik bir döneme girmiştir. 
 
Platon Felsefesi  
Sokrates’ten sonra talebesi Platon (İÖ: 

427-347) felsefeyi sistematik hale getirmiştir. 
Platon (Eflatun) hocasının yolundan giderek 
onun “Bilgi ve Ahlak Felsefesi”ni 
geliştirmiştir. “İyi”nin dayanağı olan 
“Bilgi”nin ne olabileceği üzerinde durmuştur.  

Platon eşyanın ve cisimlerin hakikatini 
araştırır. Sonuçta cisimlerin cisim olmayan ve 
onları etkileyen ve değişmeyen hakikatlerin 
bulunduğu bir “idea” yani gerçekler âleminin 
olduğunu keşfeder. Böylece varlık âlemini değişmeyen “İdeler Âlemi” ve değişen “Cisimler 
Âlemi” olarak ikiye ayırır. 

Meselâ, Matematikten yola çıkarsak bir kavramlar âlemi vardır, bir de cisimler âlemi. 
“Bir, iki, üç…” bunlar hep kavramlar olarak ve gerçek olarak vardır. Cisimler ise 
değişkendirler ve bu sayılara uyarlar. İnsanda da değişmeyen bir “ruh” vardır, beden ona 
tabidir ve değişir. Aynı şekilde ruhsuz cisimlerin de bir “idea”sı vardır. Eşyanın gerçekliğini 
onlar sağlarlar.  

“İdeaları nasıl kavrayabiliriz?” sualine “Ruhun aklı vasıtası ile…” diye cevap verir. 
Ruhumuz ruhlar âleminden gelirken bu idea alemini görmüştür ve dünyada eşyayı görünce 
bunların ideasını hatırlar. Ruh önce güzellik ideasını hatırlar, sonra güzel olanı seçer. 

Platon ideaları sıralamış ve en üstüne de “İyilik İdeası”nı koymuştur. “Çünkü iyilik 
idesi her şeyin hem nedeni hem de erdemin gereğidir” demiştir. Böylece ahlâkî bir dünya 
görüşüne ulaşmıştır. 

 
 

ARİSTOLES DER Kİ: 
 

Mutluluk eğlencede değil, iyi ve faydalı faaliyettedir. 
En yüksek erdem ve mutluluk düşünerek yaşamaktır. 

** 
Yurttaş topluluğu her yerde egemendir. 

Devlet hür adamların birliğidir. 
Anayasaların amacı adalet ve haktır. 

Devlet vatandaşların ve ailenin iyi yaşamalarını sağlamak için vardır. 
 

 



Platon ruh, ahlak, devlet ve tabiat öğretilerini hep ideler öğretisi temeli üzerine 
şekillendirmiş ve geliştirmiştir. Ruhun her iki dünya ile de ilişkisi vardır. Ruhun üç yönü 
vardır: Birincisi, akıl yönü; ikincisi, duygu yönü ve üçüncüsü, idealler yönü. Kişi 
duygularından ne derece uzak yaşarsa o derece ahlâkî ve mükemmel bir erdeme ulaşır. Adalet 
de bu üç duygunun uyumundan doğar. Bilgelik (hikmet) cesaret (şecaat) ölçülülük (iffet) ve 
adalet dört temel erdemdir.  

Platon’a göre erdemler ancak devlet (toplum) içinde gerçeklik kazanabilir. İnsan ancak 
toplum içinde başkaları ile birlikte olduğu zaman ahlaklı olabilir. Adalet de karşılıklı 
haklardan doğar. Binaenaleyh devlet bir ahlak ve hukuk eğilimi kurumudur.  

İdeal bir devlet yapısında üç zümre vardır. Onlar mükemmel olursa devlet de 
mükemmel olur. Bunlar öğretenler, koruyanlar ve besleyenler. Öğretenler bilge olmalıdır. 
Koruyanlar (asker-polis) yiğit ve cesur olmalıdır. Besleyenler (üretici halk) ölçülü (muktesit) 
olmalıdırlar. Herkes üzerine düşeni yaparsa, asker iyi asker, memur iyi memur ve halk da iyi 
halk olursa devlet de âdil devlet olur.  

Platon devlete kişilerin değil “Yasa”ların egemen olmasını ister. Böylece istibdat ve 
baskı ortadan kalkacak ve “Hürriyet” içinde “Demokrasi” egemen olacaktır. 

Platon’un öğrencisi Aristoteles (İÖ: 384-322) “İlmî bilgiye ancak tümel önermelerle 
varılabilir” der. Yalnız önermeler birer araçtır. Böylece Aristo “Mantık” ilminin kurucusu 
olmuştur.  

Aristo ile Yunan Felsefesi sona erer. Bundan sonra Yunan Felsefesi Roma Felsefesinin 
temeline ve Helenizm’e temel oluşturur.  

 
Roma Felsefesi ve Helenizm 
Helenizm Büyük İskender’in seferleriyle Yunan kültürünü Akdeniz çevresine yayarak 

doğu ülkeleri sayılan Mısır, Anadolu, Mezopotamya ve İran düşünceleri ile kaynaşmasından 
ortaya çıkmıştır.  

Bu dönemin özellikleri şunlardır: 
1. Felsefeden ilimlerin ayrılmaya başlaması, 
2. Bilgi ve bilgelik idealinin ortaya çıkması, 
3. Felsefe bu dönemde dine yönelmiş ve dinî bir özellik kazanmıştır.  
4. Ahlak Felsefesinin ortaya çıkması ve “Nasıl bir hayatın insanı mutlu edeceği” 

konusu üzerinde yoğunlaşması bu dönemin özelliklerindendir. 
Bu dönemde Helenizm ve Roma Felsefesinin ağırlık merkezi “Ahlâkî Dönem” ve “Dinî 

Dönem” olmak üzere iki temel esas üzerine oturur. 
 
Ahlâkî Dönem 
Bu dönemin üç büyük çığırı vardır: Kuşkuculuk, (Septisizm) Epikurosçuluk ve 

Stoacılıktır. Üçü de “Mutluluğa götüren yolun ne olduğu” sorusuna cevap aramakla işe 
başlamışlardır. Nihayet üçünün de ulaştığı sonuç aynıdır. “Mutluluk bilge kişinin ulaştığı, 
yaşayışında gerçekleştirdiği gönül zenginliğindedir.”  

Kuşkucu Pirrhan (İÖ:365-275) “Bilgide saadete ulaştıracak bir güç yoktur. Çünkü 
insanlar pek çok şeyi kavrayamazlar. Öyle ise bu hususları yargılamaktan kaçınmalıyız. 
Böylece mutluluğa ulaşabilir ve gönül huzurunu elde edebiliriz” diyordu. 

Hazzı esas alan Epikür (İÖ: 341-278) ise “Mutluluğa gidebilmek için temelsiz 
korkulardan kurtulmalıyız” diyordu. Demokritos’un atomculuğu ve maddeciliğini esas alan 
maneviyatı reddeden Epikür’ün görüşlerinin dayandığı temel ilkeler şunlardır: 

1. Maddenin ve tabiatın işleyişine tanrılar karışmazlar. Karışsaydı bu tabiatın dengesini 
bozardı. (Yunanlıların plüralist insana benzer çok tanrılı bir din anlayışında olduğu 
dönemi hatırlamak lazım.) 



2. Ruh maddenin birleşiminden meydana gelen şeydir. Birleşim dağılınca ruh da yok 
olur. Dolaysıyla ölümsüz değildir. Öyle ise ahiret yoktur. Binaenaleyh ölüm 
korkusuna gerek yoktur der.  

3. İnsanın istediğini yapma özgürlüğüne sahiptir.  
4. Hazza dayanmak, hazza ulaşmak her canlının doğal amacıdır. İstenen şey acılardan 

kurtulmaktır. Hayat akıllıca, ölçülü ve hesaplı şekilde yaşanırsa şen bir gönül 
esenliğine ulaşabilir. 

5. Fazilet ve erdemler de mutluluğun elde edildiği ölçüde ulaşılan şeylerdir. İnsana en 
yararlı bilgi bu olduğu için “en yüce iyi” de budur. 

6. Toplum insanların hazzına uygun bir biçimde düzenlenmiş olmalıdır. Dolayısıyla 
Epikür dostluğu ve fertler arasında ilgiyi öğütler. 

Stoacılığın kurucusu Kıbrıslı Zenon (İÖ: 336-246) “Felsefenin amacı ahlaktır” demiştir. 
Bilgi ve varlık konusundaki çalışmalar ahlakı desteklemek içindir. Zenon’a göre bilgi 
duyularla elde edilir ancak bu bilgiler “zann”dan 
öteye geçmezler. Varlığa ise materyalist bir açıdan 
yaklaşır. Stoa Felsefesinin varlık tezi Panteizmle 
sonuçlanmıştır.  

Zenon’a göre varlığın temel anası “Ateş”tir. 
Ana ateş her varlıkta bulunur ve Evren ateşin 
dönüşümünden olmuştur. Her varlıkta bu ateş, 
insanda akıl, hayvanda can ve cisimde güç gibi 
çeşitli şekilde bulunur. 

Zenon’a göre ahlaklı olmak erdeme, akla ve 
tabiata uygunluktur. “Doğa yasasına uymak” Stoa 
ahlakının temek ilkesidir ve bilge insanın da ödevidir. “Mutlu olmak için erdem tek başına 
yeterlidir” der. 

Kuşkuculuğu esas alan Karneades (MÖ: 214-129) Stoacıların dogmacılığına karşı 
çıkmıştır. Şöyle ki: 

Stoacılar: Allah vardır ve her toplum Allah’a inanır. 
Karneades: Allah’a inanmayanlar da var. Bu sebeple bunu bilemeyiz. 
Stoacılar: Dünyada akıllı varlıklar var. Bu yaratıcının akıllı olmasını gerektirir. 
Karneades: Dünyada akılsızlar da var; buna göre tanrı akılsızdır da denebilir.  
Stoacılar: Ana varlık ateştir. 
Karneades: Ateş gelip geçicidir, ana varlık sürekli olandır. 
Stoacılar: Allah insanla iyiliği izleyerek ilgilenir. 
Karneades: Dünyada kötülüklerin galip olması da Allah’ın insanlarla ilgilenmediğini 

gösterir. 
Romalılar daha çok pratik alanda, örgütlenme, devlet kurma, savaş tekniği geliştirme ve 

hukuk sistemini geliştirmede başarı göstermişler, ama felsefede pek ileri gitmemişlerdir. 
Ancak Yunanlıların öğrencisi olmuşlardır. 

Roma’da en çok tutulan Stoacılık olmuştur. Aşırı sert ahlak öğretisi, sıkı düzene ve 
ödeve önem vermek eski Roma karakterine de uygun düşüyordu. Daha sonra filozof şair 
Lusretius Carus (İÖ: 96-55) tarafından Epikürcülük bilhassa aristokrat tabaka tarafından 
benimsenmiş, bu da Roma’nın ahlaksızlığını artırıp çökmesine sebep olmuştur. 

Romalı düşünürler arasında en tipik olanı Marcus Tullius Cicero’dur. (İÖ: 105-43) 
Cicero hem devlet adamı hem hatip hem de Latince’nin büyük ustalarından birisidir. Büyük 
ölçüde Stoacıdır. Yine de Roma’lı olan bir dünya görüşü meydana getirmiştir. Onun 
görüşlerine “Roma Stoası” denilmektedir.  



Cicero “Erdeme götüren yol kişinin kendisini ve tabiatı tanıması ve bilmesinden geçer. 
İnsan sadece bilmek ve öğrenmek için değil, uygulamak ve eyleme geçmek için dünyaya 
gelmiştir. Felsefede bir araçtır ve karakteri sağlamlaştırmanın yoludur” demektedir. 

İnsanın kendisini bağımsız bir kişi olarak yetiştirmeyi de Roma felsefesi amaç 
edinmiştir. Bunu sağlamaya çalışan üç büyük filozof vardır. Onlar da; “Seneca, Epiktetos ve 
Marcus Aurelius” isimli düşünürlerdir. 

Azat edilmiş bir köle olan Epiktetos (İS:50-130) bütünüyle eski Stoacılara dayanır. 
Sessiz ama yiğitçe bir deyişi ve davranışı vardır. Seneca (İÖ:3 İS:65) uzun zaman İmparator 
Nero’nun çevresinde bulunmuş bir sanatçıdır. Roma’nın yüksek tabakasındaki yozlaşmayı 
yakından görmüş ve ahlâkî bir etkide bulunmaya çok çalışmıştır. 

Marcus Aurelius (İS:126-180) ise “Kendisini her gün denetlemeyi” esas almıştır. O 
“Kendini İncelemeler” isimli eserinde “Roma’lı bir imparator ve görevi başında bulunan bir 
asker gibi gör” tavsiyesinde bulunmaktadır. Yine o “Yaşdığın müddetçe doğruya uygun yaşa, 
sonra olgunlaşmış bir meyve gibi ondan ayrıl. Yemiş olgunlaşınca yere düşer ve aslı olan 
toprağa karışır” demektedir. 

 
Dinî Dönem 
Bu dönemde Felsefe Allah ile insanı ve Allah ile tabiat arasındaki münasebeti ele alır. 

Bilgiye “içsezi” ve “ilham” eseri olarak bakılır. Bilge örneği de akılcı Sokrates değil, hayatını 
mistik ve dini bir temele oturtan Pythagoras’tır. (İÖ:530)  

Felsefe ile dinin iç-içe girdiği bu gelişmeyi İkenderiye’li Yahudi filozofu Philon (İÖ: 25 
İS:50) başlatmıştır. O Tevrat’ı Platon felsefesine göre yorumlamıştır. Ona göre Tevrat ile 
Yunan Felsefesi özdeştir ve Platon ise Musa’nın (as) bir öğrencisidir. Böylece “Yeni 
Platonculuk” akımı türemiştir. Bu çığırın kurucusu ise Plotinos (İS:203-270) öğretisi de çok 
tutarlı bir Metaryalizm karşıtlığıdır.  

Felsefenin temeli “Bir olan Allah inancıdır.” Ondan sonra Tin, Ruh ve Maddedir. 
Madde tam bir karanlığa varır. İnsan maddesi itibarıyla bu karanlığa batmıştır. Nura, ışığa 
doğru yükselmek onun en önemli görevidir. Bunu ise pek az insan “Vecd” haline gelerek 
Allah’a yaklaşıp onunla bir olabilir. Bu felsefe tüm mistisizmin ana kaynağıdır. 

Felsefî yönden dinî bir dünya görüşü geliştirme denemelerinden ikincisi ise Hristiyan 
din adamlarının “Patristik Felsefe” (Kilise Felsefesi) çerçevesinde oluşmuştur. Amaçları 
Hristiyanlığı saldırılara karşı savunmaktır.  

Hristiyanlığı savunan bir kısım din adamları hiç felsefeye dayanmadan saf Hristiyan 
inancı ile yetinirken, kimisi de felsefeden yararlanmak istemişler ve bunu doğru 
bulmamışlardır.  

“Orta Çağ Skolastik Felsefesi”nin temeli böyle atılmıştır. 
 
 

 



 
ORTA ÇAĞ SKOLASTİK FELSEFESİ 

 
Hristiyan Kilisesinin Antik Felsefeden istifade ile dini amaçlarına uygun geliştirdikleri 

felsefeye Orta Çağ Skolastik Felsefesi denilmektedir. Orta Çağ Felsefesi Hıristiyanlaştırılmış 
bir Antik Felsefesidir. Bu felsefeyi anlayabilmek için Hıristiyanlığın görüşlerini bilmek 
gerekir.  

Şöyle ki: 
1. Yoktan yaratan bir yüce Allah vardır. Bu yüce Allah’a karşı insan çok alçakgönüllü 

olmalıdır. Bu sebeple alçakgönüllülük en yüce erdemdir. Kibir ve gurur ise en 
büyük günahtır. Şeytan gurur yüzünden Allah’ın huzurundan kovulmuş ve Âdem 
(as) işlediği günah sebebiyle Cennetten dünyaya indirilmiştir. 

2. İnsan ruhunun bir kişiliği vardır. Aristo’nun “Can” dediği şey budur. 
3. Hz. İsâ (as) çarmıha gerilerek insanın günahına kendisini kurban ederek insanı 

kurtarmıştır. Bu kurtuluş insanlığa Allah’ın bir lütfudur. Ölüm korkusundan kişi 
kendisini bu inançla kurtarabilir. 

Orta Çağ Felsefesi Stoacıların tek ilahlı inancından etkilenerek dini ve dogmacı bir 
felsefî akım oluşturmuşlardır. Hıristiyan dogmasının temellerini atan filozof ve din adamı 
Augustinus (İS: 354-430) evvela Felsefenin kuşkuculuğuna karşı çıkarak işe başlamıştır.  

Augustinus’a göre mutlaka bir “doğru” vardır. İnsan bu doğruyu bulunca mutlu olur. 
Allah ve Ruh konuları üzerinde duran filozof insan geriye dönüşü mümkün olmayan bir 
zaman süreci içerisinde ileriye dönük olarak olgunlaşma sürecinden geçerek “İlâhî Devleti” 
(Teokratik Devlet) oluşturmak ve Allah’ın iradesinin hakimiyetini sağlamakla yükümlüdür. 

Skolastik Felsefenin ilk döneminin (İS: 800-1200) en büyük temsilcisi Anselmus’un 
(İS: 1035-1109) öğretisine dayanır. Anselmus’a göre imanın esrarı, kavramların gerçekliğine 
dayanır. Allah’ın varlığın “Varlığın” da sebebidir. Bunun ispatı da “Varlığın sebebi” ilkesine 
göre ispatlanabilir. O “Anlamak için inanıyorum” demiştir. 

Anselmus, Allah yetkin varlık, 
kendisinden büyüğü düşünülemeyen 
şeydir. Allah hiçbir şeyden pay almaz, 
kendisi kendi başına var olan şeydir. 
Ona göre Allah’tan başka her şey 
sonludur, bir başka şey içindir; bu başka 
şey de bir madde, bir araç anlamına 
gelemeyeceğine göre Allah’ın her şeyin 
yaratıcısı olduğunu kabul etmek gerekir. 
Allah her şeyi yoktan yaratmıştır ve 
sonsuz ideaları da örnek alarak 
yaratmıştır. 

Kavramlar tümel ve tikel olmak üzere ikiye ayrılır: Tümel kavramlar, nesnelerden 
öncedir. Ali Ahmet gibi insanlar vardır; ama ondan önce “İnsan” kavramı vardır. Tümel 
kavram tüm insanlığın ortak özelliklerini taşıyan insan kavramıdır. Tikel kavram ise, fertler, 
bireyler ve nesnelerdir. Burada Platon’un felsefesi esas alınmıştır. Tümel kavramlar nesneleri 
oluşturur ve nesnelerden sonra da özneleri meydana getirirler. 

12. Yüzyıl sonlarında Batı Platon ve Aristotales’i İslam Felsefesinin aracılığı ile Arapça 
çeviriler ve yorumları üzerinden geniş kadrosu ile öğrenince Skolastiğin parlak ikinci dönemi 
başlamıştır. 

Aristo felsefesini İslam dünyasına tanıtanların başında İbn-i Sina (İS: 980-1037) 
gelmektedir. Ancak İslam Felsefesinin Batı dünyasını etkileyen en büyük düşünürü ise İbn-i 
Rüşd’dür. (İS:1126-1198) İbn-i Rüşd Aristo’dan hep “Filozof” diye söz eder. Din ile 



Felsefeyi birleştirir. Felsefe ile dinin iki ayrı kaynaktan, yani felsefenin akıldan ve dinin 
vahiyden geldiğini ve her ikisinin de aynı amaca hizmet ettiğini ve aynı şeyleri savunduğunu 
belirtir.  
 

AUGUSTİNUS DER Kİ 
Felsefe Allah’ı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir. 

İyi kişi köle de olsa özgürdür; kötü kişi kral da olsa köledir. 
Her günün derdi kendine yeter. Sen bugünü kullanmaya bak. 

 
Skolastiğin İkinci Dönemi (İS: 1200 – 1500) 
Skolastiğin ikinci döneminde Aristo Felsefesine dayanan en önemli Batılı düşünür 

Auqino’lu Thomas’tır. (İS: 1225-1274.) Thomas’a göre iman ve akıl ilişkisinde “Vahiy ve 
Akıl” iki ayrı bilgi kaynağıdır. Bunlar büsbütün örtüşmez, zira akıl çoğu zaman vahyin pek 
çok sırlarını tam olarak anlayamaz ve kavrayamaz. Ancak Allah’ı varlığını ispat edebilir. 
Bilim ispata dayanır. İman ise anlasa da anlamasa da doğruluğunu kabul edip şüphe 
edilmemesi gereken bilgilerdir. Bunun için felsefe iman mabedinin ancak kapısını 
aydınlatabilir. Mabedin içini ise aydınlatacak ancak vahiydir.  

Thomas’a göre “Bilgi, insana vahyi kavratabilmek için yardımcı olabilirdi; ancak sonra 
yine vahyin naslarına iman ile birçok esrara vakıf olunabilir. İnsan imanın esrarına ancak 
alçakgönüllülük ile ulaşabilir.” 

Thomas’ın ahlak öğretisi yine Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’e dayanıyordu. O Yunan 
ahlak anlayışı olan “yiğitlik, bilgelik, ölçülülük ve adalet” erdemlerine Hıristiyanlığın üç 
erdemini ilave eder. Onlar da “iman, sevgi ve umut”tur. Onun akılcı bir ahlak öğretisi vardır. 

O “insan iradesi ile hürriyet içinde seçim yapabilir; ama iradeye yol gösteren, amaçları 
öğreten akıldır” der. Bizim fiillerimiz ve isteklerimiz Allah’ın iradesine uygun ise iyidir. 
İnsan ancak Allah’ın inayeti ile mutluluğa ulaşabilir” demektedir. 

Tolum Felsefesinde (Sosyolojik) Aristo’ya 
uyan Thomas insanı “medenî, toplumsal bir varlık” 
olarak tanımlar. Allah insanı aciz yaratmış ve 
birbirlerine muhtaç etmiştir, bu sebeple toplum 
içinde yaşamaya mecbur etmiştir. Bu sebeple 
devleti de Allah istemiştir. Bunun için idarecilere ve 
yetkililere itaat etmek insanın en önemli vazifesidir. 
Devlet ise insanın ahlaklı ve erdemli olmasını, 
Allah’a yaklaşmasına ve kurtuluşa ulaşmasına 
zemin hazırlamalıdır. Ancak kurtuluşa “Kilise” 
daha çok aracılık ettiği için devletten üstündür der.  

Thomas’tan sonra Skolastik Felsefenin üçüncü ve son aşamasına gelinir. Bu aşamada 
iman ve akıl birbirinden tamamen ayrılır. Felsefenin dinin hizmetinde olduğu dönem yavaş 
yavaş ayrılığa dönüşmeye başlar. Aklın ve deneyin ürünü olan felsefe ve bilimler dinden 
bağımsız olma yoluna girer. 
Bu dönemin başlıca iki temel düşüncesi vardır.  

 
Birincisi: Aklın ön plana çıkması: Platon ve Aristo idealarının aklın neticesi olduğunu 

savunmak. İkincisi, iradenin öne çıkmasıdır. Bunun da iki sonucu olmuştur. Birincisi 
felsefe ile bilimlerin dinden bağımsızlığına, ikincisi de insanın kilise karşısında hür ve 
bağımsız olmasına yol açmıştır. Böylece hür ve bağımsız bir dünya kültürü olan Rönesans 
(Rene issance) ufukta belirmeye başlamıştır. Bunun da temel sebebi İbn-i Rüşd, Farabi ve 
İbn-i Sina gibi İslam filozoflarının batıyı etkilemesi ve Avrupalı gençlerin Endülüs 
Medreselerinde okuyarak aydınlanmalarıdır. 



Bu gelişmelerin başını çeken ise Duns Scotus’dur. (İS:1270-1308) Duns’un Felsefesinin 
en önemli özelliği “İrade” üzerine oturması ve hürriyetleri öncelemesidir. Ona göre irade 
akıldan öncedir ve akıldan üstündür. İnsan bilen değil, isteyen varlıktır. Bilginin de 
mutluluğun da kaynağı iradedir. Allah’ın da iradesi her şeye şamildir ve her şeyin üzerindedir.  

Duns Scotus insan iradesinin hür olduğunu vurgular. İnsanın hür iradesi varsa o zaman 
kendisini kurtaracak yolları bulabilir ve kilisenin aracılığına gerek kalmaz. Bu görüşün 
yaygınlaşması ile kilisenin mutlak hakimiyeti zayıflamaya başlamıştır. 

Skolastik Felsefenin son düşünürü ise “Akılcı” düşüncenin kurucusu olan 
Ockham’lı William’dır. (İS:1300-1349) Ona göre tümeller (idealar) bizim benzer şeylere 
taktığımız isimler ve verdiğimiz anlamlardır. Yine ona göre “Deneyler” tabiat ilimlerinin 
kaynağıdır. O “dogmalar metafizik alemi oluşturur, fiziki alemler ise deneylerle keşfedilir” 
demiştir. Ruhun ölümsüzlüğü, Allah’ın varlığı ve sonsuzluğu hep deney üstü ve deney dışı 
metafizik konulardır. Bunlara ancak inanılabilir; ama ispat edilemezler.  

Din ile Felsefenin böyle birbirinden ayrılması Felsefenin de bağımsız bir yol çizmesini 
sağlayacaktır. Skolastik Felsefe din ile Felsefeyi birleştirmeyi amaçlamıştır ama sonuç 
tamamen tersi olmuştur.  

 
 

İLÂHÎ DEVLET 
Aurelius Augustinus 

Augustinus (345-430) Afrika’nın Thageste kentinde yaşadı. Çalkantılı bir hayat sürdü. 
Bir ara Mani dinine girdi. Sonra Hristiyan oldu. Sonra Hristiyanlığa girdi ve Piskoposluğa 
kadar yükseldi. 
 

“Yerde ve gökte hüküm süren devlet, düzen ve yasa gereğince yöneticiler insanlara hizmet 
etmek hizmet etmelidirler.” 

“İnsan fıtratı gereği hür olmalıdır. Günaha köle olan insan her ne kadar başkasına karşı hür 
olsa da köle sayılır.” 

“Her iki dünyada barış ve mutluluk içinde yaşamanın yolu imanlı ve ahlaklı yaşamaktır.” 
“Devlet hayatı toplumsal bir hayattır.” 

 
 

 
YENİ ÇAĞ RÖNESANS FELSEFESİ 

   
Rönesans Orta Çağ ile Yani Çağ arasında bir geçittir. Rönesans “yeniden doğuş” 

anlamına gelmektedir. İlkçağ ile Orta Çağın kültürel değerleri Rönesans’ta yeni bir biçimde 
yeni bir sentez ile ortaya koymuştur. Rönesans 14. Asırda başlamıştır. 15 ve 16. Asırda 
doruğa ulaşan Rönesans kültürü hem felsefede hem de kültürde yenileşmeyi netice vermiştir.  

Orta Çağ felsefesi kiliseye bağlıdır. Amacı da Hıristiyanlığın öğretisini akılla işleyip 
desteklemektedir. Rönesans felsefesi ise kiliseden bağımsız ve akla önem veren bir felsefedir. 
Orta Çağın büyük filozofları Augustinus, Anselmus, Thomas vs. Hepsi din adamlarıdır. 
Rönesans düşünürleri ise yazarlar, bilginler ve öğretim üyelerinden oluşan dünya adamlarıdır.  

Orta Çağ filozofları için doğrular bulunmuştur, belli doğrular vardır ve bunlar birer 
dogma olarak kabul edilmelidir. Rönesans filozofları ise doğruyu akılla bulmaya 
çalışmışlardır. Araştırma ise filozofun en mühim ödevidir. Bu araştırma tutkusu Rönesans 
büyük buluşların da kapısını açmıştır. Matbaa gibi önemli buluşlar ve deniz yollarının öne 
çıkası ile Amerika’nın keşfi gibi keşifler de bu şekilde gerçekleşmiştir.  

Rönesans felsefesi ilk olarak “insan nedir?” sorusuna cevap arayarak yola çıkar. İnsan 
kaynaklarına, kültürüne inerek araştırma yapan Rönesansçılar yeni ve laik bir insan kültürü 



gelişmeyi amaç edinmişlerdir. İnsanca bir hayata ulaşma çabası da Hümanizmi netice 
vermiştir.  

Rönesans’ın ilk hümanist filozofu Petrarca (1304-1374) insanın insana layık bir 
yaşamanın ölçüsünü Hristiyanlıkta değil, “Roma Stoasında” bulunduğunu ifade ile, “İnsan 
için en yüksek değer, ruhun bağımsızlığı ve özgürlüğüdür. İnsan bu mutluluğa iman ile değil, 
akıl ve erdem ile ulaşabilir” der. Bu sebeple “Dünya” Petrarca için başlı başına bir değerdir. 

Romalı Machievelli (1469-1527) insanın canlı bir tabiat gücü olduğunu belirtir. 
“İnsanın hakimiyet duygusu ise onun içgüdüsüdür. Hıristiyanlık alçakgönüllülüğü en büyük 
fazilet saymakla dünyadan el etek çekmeyi öğütleyerek insanın özünü çarpıtmıştır” 
demektedir. 

Rotterdam’lı Erasmus (1469-1527) her şeyi aklın eleştirisinden geçirme gerektiğini 
belirtir. Tüm dogmaları aklın eleştirisinden geçirmek gerektiğini laik, özgür bir insanlık 
kültürünün gerçekleştirilmesi gerektiğini savunur.  

1459 yılında Floransa’da kurulan “Platon Akademisi” Platon felsefesi üzerindeki 
çalışmaların çok verimli bir merkezi olmuştur. Amacı Platon felsefesini ve Epikurosculuğu 
akılcı esaslar üzerine oturtmaktır.  

Rönesans’ın din konusundaki görüşlerini Martin Luther’in (1517) başlattığı 
Reformation ve şekillendirdiği Protestanlıktır. Dini de kiliseye bağımlı olmaktan kurtararak 
“Akıl Dini” veya “Doğal Din” olarak ele almak isteyenler olmuştur. Onlara göre din Allah 
iradesi olan “Vahy”in değil, insan aklının ürünü olmalıydı. Jean Bodin (1530-1597) ile 
Herbert of Cherbury (1581-1648) “Doğal Dini” ve “Akıl Dinini” tarih boyunca oluşmuş bütün 
dinlerin kaynağı sayar. İman konusunda bize yeterli inanç şu olmalıdır: 

“Bir Allah vardır ve Ona ibadet edilmelidir. Bu insana erdemli, faziletli olmayı sağlar. 
Suçun ve günahın cezası pişmanlıkla silinmelidir. Ölümsüz olan ruh öbür dünyada 
yaptıklarının cezasını veya mükafatını mutlaka görecektir.”  

Orta Çağda devlet anlayışı bir ümmet anlayışı idi. Rönesans ile devlet anlayışı da 
kutsallıktan çıkarak ulusal ve bağımsız devlet olma yoluna girmiştir. Orta Çağ düzeninin 
dayanağı kilise olduğu için Rönesans kilise ile çatışmaya başlayarak bu mesafeyi almıştır.  

Romalı N. Michiavelli “Ulusal Devlet” düşüncesinin ilk temsilcisi olmuştur. Onun 
tasarladığı güce dayanan ulusal bir devlettir ve onun örneğini de Roma devleti sunmuştur. 
Michiavelli’ye göre devlet gücünü ulusundan almalı, üzerinde kiliseyi bulmamalıdır. Hukuk 
da dinden değil, devletin özünden türemelidir. Çünkü devlet doğal bir kurumdur. Dünya için 
kurulmuştur, öbür dünya ile bir ilgisi yoktur. Devlet başkanının amacı devleti elinden geldiği 
kadar güçlü kılmalıdır. Hukuk ve ahlak devlet var olduğu için vardırlar. Dolayısıyla devletin 
bittiği yerde onlar da biterler. 

Jean Bodin de mezhep kavgalarının böldüğü Fransa’yı örnek göstererek “Devletin 
egemenliği kesin sağlaması gerektiğini, gücün tek elde toplanması gerektiğini doğru bularak 
mutlak monarşiyi savunur.  

Liberal devlet anlayışını savunan ve geliştiren Hollandalı Hugo Grotius ise doğrudan 
doğruya “Doğal Hukuk” kavramını öğretisinin temeline oturtur. Ona göre “Devlette ilk olan 
şey hukuktur. Devlet sonradan hukuku korumak için var olmuştur. Bundan dolayı hukuk 
devletini sınırlarında bitmez ve aşar, devletlerarası devletler arası bir hukuk olur.” Bu 
bağlamda Grotius çağdaş devletler hukukunun babası olduğu gibi Liberalizmin de 
kurucularından sayılır. Ona göre insanın doğal haklarının başında “Mülkiyet Hakkı” gelir.  

Demokrat devlet düşüncesini Monark’ın yani hükümdarın sınırsız yetkilerinin olmasına 
karşı çıkan bir düşünürler grubu geliştirip savunmuştur. Machiavelli ve Bodin gibi 
“Egemenlik” kavramını çıkış noktası yapan bu düşünüre göre asıl egemen olan halktır. 
Devletin idarecileri halkın efendileri değil, halkın görevlileridir. Bunlar görevini kötüye 
kullanırsa halk bunları görevden uzaklaştırabilir. 



Rönesans döneminde ütopyaya dayalı sosyalist anlayışını geliştiren ilk filozof Thomas 
Morus’dır. (1480-1636) “Utopia” adlı eserinde görüşlerini ifade eder. Ondan bir asır sonra 
yaşayan Tomasa Campanella (1568-1636) “Güneş Devleti” isimli eserini yazar. Her ikisi de 
anarşinin ve adaletsizliğin sebebini özel mülkiyette bulurlar. Onların düşüncesinde “Sosyal 
Adalet” temel düşüncedir.  

Francis Bacon’un (1561-1626) ideal devleti de “Bilime” dayanan devlettir. Bu devlet 
kültürünü “Bilimler Akademisi” oluşturur. Devlet bu araştırma merkezinin sağladığı bilgilerle 
yönetilir. Ona göre “bilmek egemen olmak” demektir.  

Kopernik’le (1473-1543) başlayan “Güneş Merkezli” evren sistemi yeni fen bilimlerinin 
de temelini teşkil eder. Tabiatın bize göründüğünden farklı olduğunu anlamak da tabiatı 
inceleme ve araştırmayı netice vermiştir. Johannes Kepler (1571-1630) ve Galilei (1564-
1624) Kopernik’in tezlerini geliştirmişlerdir. Kepler tabiatın geometrik orantılarla örülü ve 
matematiksel değerlerle ölçülü olduğunu ispat ederek Modern Matematiğin ve Fiziğin 
kurucusu olurken Galilei de dünyanın yuvarlaklığını ispatlar. Böylece deney ile matematiksel 
düşünceyi birlerştirir. Ona göre tabiat matematik diliyle yazılmış bir kitaptır. O kitabı 
okumalıdır ki ilimler ortaya çıksın.  

Nihayet bu matematiksel gelişme Isac Newton da (1643-1727) tam doruğa ulaşacaktır. 
 
17. Yüzyıl Felsefesi 
17. Yüzyıl Felsefesinin başlatıcısı Fransız filozofu ve matematikçisi Rene Descartes’dir. 

(1596-1650) Onun için 17. Yüzyıl felsefesi Dekartçılıktır. İyi bir matematikçi olan Dekart 
felsefeye Matematiksel gerçekleri sokarak felsefeyi bilimsel bir platforma oturtmaya 
çalışmıştır. 

Bilimi de Allah’a imana bağlamaya çalışan Dekart, “Düşünüyorum o halde varım, 
benim varlığım Allah’ın varlığına delildir” der. Gerçek varlığın Allah’ın varlığı olduğunu, 
diğer varlıkların ise onun eseri olduğunu ifade etmiştir. Dekart ayrıca bilime metodu ve 
metotlu düşünmeyi getirerek akılcı ve gerçekçi düşünceyi amaçlamıştır. Böylece Dekart 
Rasyonalizm, yani akılcı felsefenin de temellerini atmıştır. Bunu yaparken İslam 
filozoflarından özellikle Gazali’den çok etkilenmiştir. 

Descartes modern felsefeyi kurmuş ve felsefenin konusunu değiştirmiştir. Töz, yani var 
olmak için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şeyi, Allah olduğunu söylemiş, 

Allah’ın yarattığı ruhun da ölümsüzlüğünü 
belirtmiş ve şüphecilere karşı bedenimizin de 
bir hayal olmadığını ve eşyanın gerçekliğini 
savunmuştur.  

Descates’in izinden giden filozoflar 
sırasıyla Pascal (1623-1662) P. Boyle (1647-
1706) ve Thomas Hobbes’dir. (1588-1679) 
Thomas Hobbes “Deneyciliğ” esas alır. 
Spinoza (1632-1677) ve Leibniz (1646-1716) 
de Matematiği tek güvenilecek yöntem olarak 
kabul ederler. 

 
18. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi 
Bu felsefenin özelliği kurgulardan kaçınması ve deney ortamında kalmak istemesidir. 

Bilmeyi değil anlamayı ve aydınlanmayı önceler. Bu sebeple Aydınlanma Felsefesi denir. Bu 
çığırı açan İngiliz filozofu John Locke (1632-1704) olmuştur. Bu anlayışını “İnsan Zihni 
Üzerinde Bir Deneme” eserini yayınlayarak topluma mal eder. Locke göre insan her şeyi 
“Deneme-Yanılma” metodu ile öğrenir. Tüm düşünce ve tasarımların kaynağı DENEY’dir. 



Locke’nin başlattığı bu 18. Yüzyıl Deneyciliğini George Berkeley (1685-1753) daha 
ileri götürerek akılcılığın sonuna vardırmıştır. “Tasarımlarımız her zaman somuttur. 
Sözcüklerimiz ancak somut tasarımların temsilcileridir” diyerek soyut kavramları bile kabul 
etmemiş ve maddeciliği ön plana çıkarmıştır. 

David Hume (1711-1776) ise “Tüm tasarımlarımızın tek kaynağının deney olduğunu” 
kabul eder. “Düşünce ve tasarımlarımızın hepsi deneye dayanır” der. İngiliz filozoflarından 
etkilenen Fransız Condillac (1715-1780) “Ruhun içindekilerin hepsi dışarıdan gelir” diye aşırı 
bir duyumculuğa ulaşmıştır.  

Materyalist akımın önderi Lamettrie (1705-1751) göre ise insan ile hayvan arasında 
yalnızca bir aşama vardır; özel bir ayrılık yoktur. Holbach (1723-1789) ise maddeyi canlı ve 
hareketli sayar. “Her şey madde ile açıklanabilir, maneviyatı işe karıştırmak ilkel bir 
davranıştır” demiştir. 

Fransız aydınlanmasının asıl önderi Voltaire’dir. (1694-1788) Parlak yazarlığı yanında 
İngiliz deneyciliğini Newton’un tabiat anlayışını Avrupa’ya özellikle o taşımıştır. Bilgi 
anlayışında Locke bağlı olup dünya görüşüne maneviyatı da kabul ettiği için materyalistlerle 
savaşmıştır. Fransız aydınlanmasının önemli bir etki kaynağı da Voltaire, Holbach, 
Montesquieu gibi önderlerin çıkardığı “Fransız Ansiklopedisi”dir. (1751-1780) Sonra 
Diderot’un yönetiminde materyalist bir yöne gitmiştir. 

 
Aydınlanma Döneminde Din 
Aydınlanma Felsefesi din meselesini Reformation’un yol açtığı din kavgalarından 

bezmiş, yorulmuş tarihî bir ortamda ele almıştır. Bunun için din anlayışında hep mezhep 
çekişmelerinin üzerinde yükselecek bir görüş açısı aranmıştır. Dolayısıyla “Akıl Dini” ve 
“Fıtrî Din” (Doğal Din) kavramı bu anlayışı ifade ediyordu. 

Nihayet Hristiyanlığa en ağır eleştiriyi getiren Diderot neticede Allah’ı inkâr ederek 
kendi kendine işleyen bir tabiat düşüncesini savunur olmuştur. Materyalist Holbach ise hiçbir 
dini kabul etmez ve toplumdaki ahlâkî ve içtimaî karışıklıkların kaynağı olarak kabul eder. 
Ateizmin ise insanı temelsiz korkulardan kurtardığına inanır. 

Davide Hume tarihi açıdan dini ele alır. Ona göre insandaki korku ve korunma ümidi 
dinin kaynağıdır. Dinde çok ilahlıktan Allah’ın birliği fikrine dönüş vardır. Din gereklidir; 
ancak bu “Doğal Din” olmalıdır. Ancak bunun ne olduğunu ortaya koyamaz.  

Alman düşünürü Lessing (1729-1781) de dine tarihi açıdan yaklaşır. “Kutsal Kitap” eski 
çağların görüşüdür. O dönem için geçerlidir; ama bu dönemde gerekliliği yoktur. “Vahiy” 
Allah’ın insanları eğitimesi için bir aracıdır. Dinlerden hangisinin en doğru din olduğu 
anlaşılamaz ve ispat edilemez. Ancak dinlerin hepsine birden “hoşgörü” ile yaklaşmak 
gerektiğini düşünür. 

 
Devlet Anlayışı 
Aydınlanma filozoflarının Devlet anlayışı da şöyledir. Hobbes’e göre devletin amacı 

insanların bencillikleri yüzünden birbirlerini kırıp geçirmelerini önleyecek “genel güvenliği” 
sağlamaktır. Böyle bir amacı gerçekleştirecek en güzel devlet modeli mutlakıyetçi 
hükümdarlıktır. 

John Locke ise bunun tam zıddını düşünür. Ona göre en uygun devlet şekli Liberal 
Devlettir. O “Haklar hürriyet ortamında daha iyi kullanılabilir ve korunabilir” diyordu. 
Hakların korunması ve güvence altında alınması için “yasama” ve “yürütme” erklerinin 
birbirinden ayrılması gerekir demektedir. Böylece “Hukuk Devleti” kavramı ortaya çıkmıştır. 

Fransız hukukçusu Montesquieu (1689-1755) daha da genişleterek yasama ve yürütme 
etkine üçüncü bir erk olarak “Yargı” erkini ekler. Böylece birbirinden bağımsız “Yasama 
Yürütme ve Yargı” erklerinden oluşan çağdaş hukuk devletinin temelleri atılmış olur.  



1789 Fransız İhtilaline zemin hazırlayan duygu ve düşünceleriyle bu devrimi 
besleyenlerden birisi de Jan Jacgue Rousseau (1712-1778) olmuştur. Rousseau öncelikle 
Rönesansı eleştirerek işe başlar. “Bilimlerin ve sanatların gelişimi ahlakı da bozmuştur. 
Erdem ve mutluluk ancak birbirlerine yakın ve fıtrî ruhlarda, bozulmamış fıtratlarda bulunur. 
Yeniliklerin ağır bastığı yerde yozlaşma olduğunu” iddia eder.  

Devletin dayanağının insanın fıtratında bulunan “hürriyet” ve “hak eşitliği” duygusudur. 
Devletin amacı hak ve hürriyetleri güvence altına almak olduğunu savunur. Rousseau bu 
düşünceleri ile tüm çağdaş demokrasilerin öncüsü olmuştur. 

 
Kant’ın Alman İdealizmi 
İmmanuel Kant (1724-1804) akılcı felsefeyi ve eleştirizmi doruk noktaya taşımıştır. 19. 

Yüzyıl Alman idealizminin de çıkış noktası Kant Felsefesidir. Kant “Salt Aklın Eleştirisi” 
isimli kitabında “Tüm bilgilerimizin deneyle başladığında hiçbir şüphe yoktur” diye başlar.  

Fiche (1762-1814) eylemlerin kaynağı olan “Ben” kavramını, Hegel (1770-1831) 
“Aklı” ön plana çıkarır. Schelling (1775-1854) ise “Tabiat bilinçsiz bir zekânın ürünüdür; 
insan ise zekâ taşıyan bir canlıdır” der. 

Kant’ın ahlakçılığı “Ödev” ve “Sorumluluk” duygusunu ön plana çıkarır. “Erdemli 
insan eylemlerini şartsız bilinçli ödeve bağlı olarak yapar. İnsanın mutluluğu bundandır. 
İnsanın değeri de onuru da buna bağlıdır” der.  

Siyasi düşüncede de Kant, insanlık içinde sürekli barışı sağlayacak devletler üstü bir 
örgütü ilk öneren birisidir. (BM Birleşmiş Milletler bu fikrin ürünü oluşmuştur.) 

 
 
EK-1 

 
FELSEFENİN İLKELERİ 

Rene DESCARTES 
 

 
Descartes, Fransa’da doğdu, Papaz okulunda 

okudu ve askerlik yaptı. Felsefe, Matematik ve Biyoloji 
ile ilgilendi. 1650 tarihinde Stockholm kentinde öldü. 

Descartes Felsefenin temel ilkelerini şöyle 
belirler: 

1. Hakikati arayan her şeyden önce her şeyden 
şüphe etmesi gerekir. 

2. Şüphe edilen her şeye yanlış gözüyle 
bakmalıyız. 

3. Var olmasaydık şüphe de etmezdik. Bu 
edindiğimiz ilk doğru bilgidir.  

4. Düşünmek ruhî bir olaydır. Öyle ise ruh vardır 
ve bedenden ayrıdır. Çünkü ben uzanıyorum. 
Gözlerimi kapıyorum, hiç kıpırdamıyorum 
ama düşünüyorum. 

5. Düşünüyorum, öyle ise varım. Benim varlığım 
Allah’ın varlığına delildir. 

 



 
EK-2  
 

LEVİTHAN (=DEV)  
Thomas HOBBES 

Thomas HOBBES (1588-1679) İngilterede doğdu, Pariste yaşadı, Deskartes’ten 
etkilendi. Hobbes, parlamenter sisteme karşı mutlak monarşiyi savunmuş ve birtakım ilkeler 
belirlemiştir. Yine o, Aristocu dünya görüşünü bırakarak tabiat ilimleri ve deney yoluyla 
gerçeği bulmayı savunmuştur. 

Levithan ismini verdiği siyasete ait kitabından 
bazı prensipler şunlardır: 

1. İnsanlar fıtraten eşittir. 
2. Eşitlikten güvensizlik doğar. 
3. Güvensizlikten savaş doğar. 
4. Uygarlık dışında her zaman savaş vardır.  
5. Bu savaş herkesin herkese karşı savaşıdır.  
6. Doğal ve temel hak: Hayatı koruma hakkıdır. 
7. Özgürlük, istediğini yapmada engellerin 

olmamasıdır. 
8. Hak, kişinin yapması gereken şeydir.  
9. Yasa, yapılması ve yapılmaması gerekenleri 

belirlemektir. 
10. Doğada herkesin her şeye hakkı vardır. 
11. Temel doğa yasası, kendimizi korumak 

için her yolu demektir. 
12. Bir insanın hakkını bırakması başkasını o şeye karşı hak dava etmesine göz 

yummak demektir. 
13. Hak ya terk edilerek veya devredilerek veya terk edince başkasının o hakkı 

kullanmasına engel olmamak ile yükümlüdür. 
14. Tüm haklar bırakılabilir veya terk edilebilir haklar değildir. Hiç kimse hayat 

hakkını terk edemez veya devredemez.  
15. Hayat hakkı tüm hakların başıdır. Çünkü hak terkinin veya devrinin amacı da 

hayat hakkını korumaktır.  
16. Karşılıklı hak devretmeye “Antlaşma” denir.  
17. Bir kimsenin kendisini korumamak için yaptığı antlaşma geçersizdir.  
18. Hiç kimse kendisini suçlandırmak zorunda değildir ve af inancı olmaksızın 

kendi aleyhine yaptığı savunma geçersizdir.  
19. Sözün gücü insanların sözleşmelere uymaya yeterli olmayınca güçlü kabul 

ettiği bir otorite adına söz vermek “ant içmek” demektir. 
20. Allah adı dışında ant olmaz. Gerekmedikçe Allah adına yemin etmek ona karşı 

saygısızlıktır. 
21. Antlaşma haklı ve doğru olmazsa yemin ile bağlayıcı olmaz.  
22. Devletin amacı kişinin güvenliğini sağlamaktır. 
23. Bu güvenlik doğa yasasından ileri gelmez. Bunun için üstün bir otoriteye 

ihtiyaç vardır. Bu ise devleti gerekli kılar. 
24. Bu üstün otorite kişiliğini taşıyan kimseye “egemen” denir. Herkes egemenin 

uyruğudur. Bu da iki şekilde elde edilir. Birincisi, kuvvetle, savaşla ve zorla. 
İkincisi, başkalarının ona saygı ile boyun eğmesi iledir. Birincisi müktesep 
(edinilmiş) devlet; ikincisi ise siyasal ve müesses devlettir.  



25. Egemen erk uyruğun (tebanın) egemenlik hakkını ve yetkilerini egemene 
devretmesiyle ve onaylamasıyla ortaya çıkar. 

a. Egemen erk kaldırılamaz, 
b. Çoğunluğun onayladığı egemenliğin kurucusuna hiç kimse adaletsizlik 

etmeden karşı gelemez. 
c. Uyruklar egemenin eylemlerini adalete uygun suçlandıramaz. 
d. Egemen ne yaparsa yapsın uyruk tarafından cezalandırılamaz. 
e. Uyrukların barış, korunma ve eğitimlerine egemen karar verir.  
f. Uyruğa ait kanunları ve kuralları belirleme yetkisi egemene aittir. 
g. Yargı ve anlaşmazlıkları çözme hakkı da egemene aittir.  
h. Savaş ve barış yapma hakkı da egemene aittir. 
i. Savaşı ve barışı yaparak danışmanları suçlama hakkı da egemene aittir. 
j. Şeref ve paye vermeye de egemen yetkilidir. 

26. Bütün bu haklar bölünemez ve başkalarına devredilemez.  
27. Erke egemen olanın karşısındaki uyrukların erk ve şerefi kaybolur. 
28. Egemen erk, yokluğu kadar zararlı değildir. Bu zararın çoğu da daha az zarara 

boyun eğmemekten ileri gelir. 
 
EK-3 

TOPLUM SÖZLEŞMESİ  
Jean Jacques ROUSSEAU 

 
Jean J. Rousseau (1712-1778) Cenevre’de dünyaya 

geldi. Hayatı huzursuzluk ve serserilikle geçti. Düzenli bir 
eğitim görmedi; ama plansız da olsa kendisini 
yetiştirmeye çalıştı. Siyasi fikirleri, Fransız ihtilalini 
etkilemiştir. Düşünceleri özellikle, ihtilalden sonra 
kurulan yeni devletin hukuk sisteminde, kalkınmasında, 
toplumun sosyal yapısında ve eğitim sisteminde etkili 
olmuştur. 
 

Uygar toplumlarda zamanla sınıflandırmalar olmuş, 
iyi-kötü ayrımları yapılmaya başlanmış, savaş ve 
mücadele baş göstermiştir. Rousseau, tüm kötülüklerin 
sebebini eşitliğin yok olması olarak tanımlar ve bu 
durumu, “Yaratıcı’nın elinden çıktığında her şey iyidir. 
Her şey insanların elinde bozulur” sözleriyle açıklar. 
İnsanlar bir süre sonra savaşa son verebilmek adına 
sözleşme yapmayı kabule geçmişlerdir. Bu sözleşmenin 
temeli ise, toplumdaki herkesin haklarını ve varlıklarını 
genel bir idareye vermesiyle oluşacağı yönündedir. 

Böylece toplumu yönetecek bir güç olan “devlet” ortaya çıkmıştır. 
Rousseau “Üyelerinden her birinin canını, malını bütün ortak güçle savunup koruyan 

öyle bir toplum biçimi bulmalı ki, orada her insan hem herkesle birleştiği halde yine kendi 
buyruğunda kalsın, hem de eskisi kadar özgür olsun. İşte, toplum sözleşmesinin çözüm 
yolunu bulduğu ana sorun budur” der. 

Halk sayısı arttıkça, yönetici sayısının azalması gerektiğini savunan Rousseau, 
yönetimde “demokrasi, aristokrasi, monarşi” şeklindeki sınıflandırmayı benimsemiştir. 
Rousseau’ya göre demokrasi biçimindeki hükûmette yönetici, halkın tamamı ya da büyük bir 



kısmıdır. Aristokrasi biçimiyse küçük bir azınlığın yönetimidir. Monarşik hükûmette ise 
yönetme yetkisi tek bir kişidedir. 

Rousseau’ya göre yurttaşlar olmadan erdem, erdem olmadan hürriyet, hürriyet olmadan 
devlet olamaz. Rousseau; devletin iktidara değil, halka ait olduğunu savunmuş ve ulus-devlet 
anlayışını benimsemiştir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau) 

 
Toplum Sözleşmesinden: 
İnsan hür olarak dünyaya gelir; ama her yerde zincire vurulmuştur.  
Toplum düzeni tüm diğer hakların temeli olan kutsal bir haktır. Bu tabiattan ve ilâhi 

kaynaktan gelen bir hak değil, sözleşmelere dayanan bir haktır. 
Toplumda her birimiz bütün varlığımızı ve bütün gücümüzü bir arada genel istemin 

buyruğuna verir ve her üyeyi bütünün bölünmez bir parçası kabul ederiz. Toplum sözleşme ile 
bir bütünlük meydana getirir. Benliğini, hayatını ve istemini bu sözleşmeden alır. Bu 
topluluğa eskiden site denirdi. Bugün Cumhuriyet ya da politik bütün deniliyor. Ortakları ise 
bir birlik olarak vatandaş, yurttaş, devletin yasalarına ve egemen gücüne boyun eğerek de 
uyruk adını alırlar.  

 
Jan Jacgues Rousseau milli hakimiyetin unsurlarını şöyle sıralar: 
Hakimiyetin birinci hususiyeti bırakılmazlığıdır. Halk kendi iradesini bıraktığı anda 

halk olmaktan çıkar. Hakimiyetin bir efendiye geçmesi hâkimiyetin sonudur. 
Hakimiyetin ikinci hususiyeti bölünmezliğidir. Hakimiyetin yarısı halkta yarısı 

başkasında olamaz. O zaman hakimiyet kaybolur, çekişme başlar. Hakimiyet acze düşer. 
Hakimiyetin üçüncü özelliği yanılmazlığıdır. Millet ekseriyetinden çıkan irade 

yanılmazdır. Doğrudan şaşmaz, halkın yararına dönüktür. Halk iradesinin yanıldığını 
düşündüğümüz anda ona danışmanın gereği kalmaz. O zaman halka gitmenin manası kalmaz. 

Hakimiyetin dördüncü hususiyeti mutlak oluşudur. Halk milli irade hakimiyetini 
kurarak hükümran olabilir. Aksi taktirde bağımsız olur; ama hükümran olamaz. Esas olan 
hem bağımsız hem de hükümran olmasıdır.  

Bir ülke halkının kendi iradesine sahip çıkması, kendi haklarına sahip çıkması demektir. 
Millet iradesinin üstünlüğünün kesin şekilde tesis edilmiş olması o ülkede devletin milletin 
devleti haline gelmiş olması demektir. Böylece o ülkenin evlatları “kişi” ve “teba” olmaktan 
çıkar “vatandaş” olur. 

  


