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Abstract 

Philosophy is searching the attitudes of understanding the entities.. One of 
the main goals of it is creating awareness in life, beside to change of life. 
Philosophy which considers to be important "on the road", conflicts with 
various problems while resumes its adventure. Because its aim is not just 
producing questions, but also to find answers to these questions. 
 The basic goal of this study is not examine the nature of philosophy; but to 
examine and explicate the beginning problem of this discipline. We try to 
deal with different this is asserted by different sources, from their own 
perspectives. But the subjective attitude that any critic and discussion could 
done on the topic should be take into consideration. 
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Özet 

Felsefe, var olanları anlamaya yönelik bir tavır alma ve tutum takınma 
arayışıdır. Bu etkinliğin en temel amaçlarından biri de yaşamda farkındalık 
oluşturmakla beraber, yaşamı değiştirmeyi hedeflemektir. “Yolda olmayı” 
önemli bir işlev olarak gören felsefe disiplin alanı, bu serüvenini 
sürdürürken zorlu birçok sorunla da karşılaşır. Çünkü, hedefi sadece soru 
üretmekle kalmak değil, aynı zamanda bu soru/sorunlara cevaplar bulmaya 
da çalışmaktır.  
 Bu çalışmadaki temel hedef; felsefenin doğası olmayıp, bu disiplinin 
başlangıç sorununu irdelemek ve incelemektir. Bunu yapmaya çalışırken; bu 
konuda birbirinden farklı kaynakların ileri sürdüğü tezleri, kendi iddiaları 
doğrultusunda ele almaktır. Ancak; bu konuda söylenecek her şeyin 
tartışmaya ve eleştiriye açık olacağı noktasındaki sübjektif tavrın da göz ardı 
edilmemesi gerekir. 
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1. Giriş 

Felsefenin serüveni insanlık tarihi kadar geçmişe sahip olan bir disiplin alanıdır. 
Bu disiplinin tarihsel başlangıcına dair felsefe tarihçileri ve filozofları arasında, 
üzerinde fikir birliğine varılmış bir görüş söz konusu değildir. Çünkü birbirinden 

                                                        

1 Corresponding Author. Öğr. Gör. Muş Alparslan Üniv. Fen Edb. Fak, Felsefe Bölümü, 
mf.isik@alparslan.edu.tr, mfatihisik65@gmail.com 
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farklı olan bu görüşlerin her birisi, bu disiplinin alanını farklı bir kaynağa 
dayandırarak ileri sürmektedir. Aslında felsefenin başlangıç kaynağına yönelik 
olan bu tartışma sadece felsefe disiplini ile sınırlı değildir. Neredeyse bütün 
alanlarda, o alanın başlangıç problemine yönelik olarak benzer tartışmalar söz  
konusudur.  Bu tartışmaların en önemli sebebi ise; her toplumun ya da uygarlığın 
sentrik bir bakış açısıyla olayı  değerlendirmesinden kaynaklandığı kanısındayım. 
Özellikle de felsefe disiplini gibi geniş kapsamlı bir alana merkezci ve oryantalist 
bir yaklaşımla yaklaşmak, sorunu daha da problematik hale getiriyor.  

Felsefenin başlangıç problemine yönelik olan bu çalışmada temel amacımız, 
felsefenin başlangıç kaynağı için ileri sürülen tezleri yeniden gözden geçirmek ve 
bu paradigmanın başlangıcını tek bir iddia üzerinden değil, birden fazla tezden 
hareketle ele alarak bir bütünlüğe ulaşmak ve bu konudaki tartışmaları 
sürdürmektir. 

Bu kısa girişten sonra şimdi de felsefenin kaynağına dair olan; 

 Felsefe Yunan Etkinliğidir, 

 Felsefe Bütün Uygarlıkların Ortak Etkinliğidir 

 Felsefe Kutsal Kaynaklı Bir Etkinliktir 

tezlerini incelemeye ve tartışmaya başlayabiliriz. 

2. Felsefenin Kaynağına Dair Olan Tezler 

2.1. Felsefe Yunan Etkinliğidir 

Bu tezin iddiasına göre felsefe etkinliği bugünkü Ege bölgesinin İyonya çevresinde 
MÖ. VI. yüzyılda Thales adlı filozofun "her şeyin kökeninde su vardır" iddiasıyla 
başlar (Skırbekk- Gılje, 1999; Gökberk, 1998; Weber, 1993; Arslan, 1985; Cevizci, 
2012). Bu teze göre rasyonel aktın ürünü olan felsefe, "mitostan logosa" anlamıyla 
ilk kez bu tarihte ve coğrafyada kullanılmıştır. Bu iddiaya göre bu etkinliği logos 
perspektifiyle  ele alıp var olanları anlamaya çalışan ilk düşünür de Thales (MÖ. 
624-546) olduğundan felsefenin kurucusu da odur. Oysa ki felsefenin MÖ. VI. 
yüzyıldan çok daha önce farklı coğrafyalarda var olduğunu gösteren kanıtlar söz 
konusu olduğu gibi, Thales'in ilk filozof olduğu iddiasının da genel geçer bir 
dayanağı yoktur (Ruben, 1947: 43).2 Bu yanında Guthrie’nin Thales’in 
filozofluğuna yönelik dile getirdiği iddia daha makul ve gerçekçi bir yaklaşım 
olarak görülüyor. Çünkü Guthrie,  Thales’i ilk filozof olarak değil, Avrupalı ilk 
filozof olarak dile getiriyor (Guthrie, 2011: 19). Elbette ki felsefenin gelişmesinde 
Yunanlıların ve Yunan uygarlığının katkıları göz ardı edilemez. Felsefenin bugünkü 
sistematiklik halini almasında Yunan düşünürlerinin katkıları yoğundur. Ancak 
Yunan uygarlığının katkıları inkâr edilmemekle beraber felsefe gibi bütün 
toplumlarda görülme olasılığının yüksek olduğu bir düşünme disiplininin 
bütünüyle bir uygarlığa mal etmek de doğru olmasa gerek.  

                                                        

2 Bu konuyla ilgili olarak daha geniş okumalar  için Walter Ruben’in “Felsefenin Başlangıcı” adlı üç 
konferans halinde gerçekleşen eserine bakılabilir. Burada Ruben hem felsefenin başlangıç 
sorununu tartışmakta hem de felsefenin başlangıcını İyonya’ya dayandırmanın ortaya çıkardığı 
sıkıntıları tutarlı gerekçelerle irdelemektedir.  
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Metafizik bir problem alanını tek bir bakış açısıyla çözmek ne kadar zor ve sorunlu 
ise felsefenin de başlangıcını tek bir kaynağa dayandırarak açıklamak o kadar zor 
ve problemlidir. Ancak bu disiplin alanına yönelik farklı tezler ve bu tezlerin 
doğruluğuna yönelik spekülasyonlar var olmakla beraber, hepsinin 
savunucularının olduğu gerçeği de ortadadır. Felsefenin Yunan orjinli olduğunu 
başta Yunanlılar olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde de orjin olarak Yunan’ı 
gösteren birçok düşünür söz konusudur. Ülkemizde de Yunan orjinli felsefeyi kabul 
eden düşünürler ve felsefe tarihçileri mevcuttur. Bunlar arasında Macit Gökberk, 
Kamuran Birand, Ahmet Arslan ve Ahmet Cevizci gibi felsefe tarihçilerinin yer 
aldığını söyleyebiliriz.3 Bu düşünürlere göre felsefenin ana yurdu Eski Yunan’dır 
ve  MÖ.VI. yüzyıldan önce felsefeden söz etmek de mümkün değildir. Felsefenin 
Yunan kökenli olduğunu İsmail Erdoğan, "Ülkemizde de felsefenin Eski Yunan'da 
ortaya çıktığını savunanlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi Macit Gökberk'tir. Ona 
göre İlkçağ Felsefesi denildiği  zaman, sadece Yunan felsefesi ile bundan türemiş 
olan felsefeleri anlamak gerekir. Çünkü bildiğimiz anlamda felsefeyi ilk olarak 
ortaya çıkaranlar Eski Yunanlılar’dır" (Erdoğan, 2003: 59-74) düşünceleriyle dile 
getirir. Yine Vorlander’in; başlangıçta genel görünümde ilim ile bir ve aynı şey 
olduğunu gösterdiğimiz felsefe, asıl Yunan'da değil belki Küçük Asya'da, Güney 
İtalya'da ve Trakya'da ortaya çıkmıştır. Fakat bu üç Yunan müstameresi4 olan 
topraklar arasında Küçük Asya'nın güney sahili ve bilhassa İyonya aşiretleri 
tarafından mesken edilen orta kısmı gelişmişlik yönünden diğerlerinden çok ilerde 
idi. İyonyalılar’ın ileri görüşlü bir ticaret kafası, cüretkâr bir teşebbüs ruhu vardı; 
küçük şehir sakinlerine ait olan dar görüşlülük düşüncesini aşmışlar ve ticaret 
sayesinde birçok uygarlıkla kaynaşma ve tanışma imkânına sahip olmuşlardı 
(Vorlander, 2001:33-34) ileri sürmüş olduğu bu düşünceler de göstermektedir ki, 
felsefenin Yunan kökenli bir etkinlik olduğunu ileri sürmek; sadece felsefenin değil, 
aynı zamanda felsefe gibi bilimin, sanatın hatta diğer tüm disiplin  alanlarının da 
başlangıç noktasının Yunan olduğunu söylemektir. Felsefe gibi tüm disiplin 
alanlarının orjinini Yunan düşüncesine dayandırmak hem tek yönlü bir perspektifi 
dayatmaktır hem de belli bir merkezden hareketle her şeyi konumlandırmaktır.5 
Buna paralel olarak Russell da "Bütün tarihte Yunanistan'da uygarlığın ani 
yükselişini açıklamak kadar zor ya da şaşırtıcı bir şey yoktur. Uygarlığı oluşturan 
şeylerin çoğu Mısır'da ve Mezopotamya'da binlerce yıldır zaten vardı ve  oradan 
komşu ülkelere yayılmıştı; ama Yunanlılar tamamlayana kadar belli öğeleri eksik 
kalmıştı" (Russell, 2012:31) sözleriyle hem Yunan uygarlığının felsefeye katkısını,  
hem de felsefenin farklı uygarlıkların ortak etkinliği olduğunu dile getirir.  

                                                        

3 Felsefenin kökenine yönelik olarak Türkiye’deki felsefecilerin olaya nasıl baktıklarını ayrıntılı 
analiz etmek için Tufan Çötok’un Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisinde yayınlanan “Türkçe 
Felsefe Tarihlerinde ‘Felsefenin Başlangıcı’ Sorunu” adlı çalışmasına bakılabilir.  
4  Müstamere kelimesi, göçmen yerleştirilmek suretiyle bayındır duruma getirilen yer, müstemleke, 
koloni ve sömürge anlamlarına gelir. Burada bu kelime sömürge anlamıyla kullanılmıştır. 
5 Burada Samir Amin tek merkezli bir bakış açısının bütün uygarlıklara dayatıldığı ve tek doğrunun 
Batı merkezli olduğu ideolojik anlayışı eleştirmektedir. Samir, böyle bir ideolojik yaklaşımın sadece 
felsefe disiplinini değil, bilim alanında da ciddi sapmalara yol açtığını/açabileceğini düşünür. (Bkz. 
Samir Amin, Avrupa Merkezcilik (Çev: Mehmet Sert), Chivi Yazıları Yayınevi, 2007, İstanbul. 
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Bunlara ek olarak "gelişme sürecinin bütünüyle Yunan Yarımadası'nda oluştuğu 
söylenemez. Gelişmeler Güneybatı Asya Kültür Bölgesi'nde on bin yıla yakın bir 
sürede ve özellikle bu sürenin son üç bin yılında gerçekleşti. Doğuda Mezopotamya 
yöresindeki uygarlıklar güneyde Mısır ve Fenikeliler, merkezde Anadolu 
uygarlıkları Akdeniz'in Ege'ye kavuştuğu yerde Girit adasındaki özgün kültür 
gelişmeleri Antik çağda Yunan Yarımadası'nda görülen büyük gelişmeyi 
hazırladılar, desteklediler. Hepsinde değişik biçimlerde gelişen matematik, 
astronomi, kimya, hekimlik, yapı sanatları, madencilik, mitoslar ilk Batı 
Anadolu'daki kent devletlerinde ve özellikle Miletos'ta toplanıp canlandılar. 
Ardından daha çok siyasal nedenlerle Yunan Yarımadası'na, giderek Sicilya'ya ve 
İtalya'ya yayıldılar. Böylece felsefenin var oluş ortamı da genişlemiş oldu. Batı 
uygarlığı bu genişlemenin temelleri üzerinde yapılacaktır" (Erdemli, 2015:141-
142) düşünceleri de felsefenin birçok uygarlıktan beslenerek ortaya çıkan bir 
disiplin alanı olduğunu destekleyen düşüncelerdir.  

Yukarıda yapılan analizlerden de anlaşılacağı üzere felsefenin başlangıç noktasının 
Yunan olduğu tezi birçok açıdan sorunlu ve tartışmalı bir tezdir. Çünkü bu tezin 
doğruluğundan çok, bu tezin  doğruluğunu tartışmalı hale getiren birçok etken söz 
konusudur. Çünkü "Antik Çağ uygarlıklarında yaşam mitos ağırlıklıydı ve mitoslar, 
o dönem insanlarının hem inanışlarını ve din ihtiyacını, hem dünya görüşünü,  hem 
yaşama anlayışını hem de düşünme biçimini, yani bütün kültürü belirliyordu. Bu 
mitoloji kısa sürede ve yalnızca bir yörede oluşup ortaya çıkmadı, onun geniş bir 
zamana yayılan ve değişik kaynaklardan beslenerek gelişen bir süreci vardır" 
(Erdemli, 2015: 55). Yine bazı düşünürlere göre Eski Yunan felsefesinin bazı temel 
fikirlerini Hint uygarlığından aldığını tarihi kayıtlarda ileri sürüldüğünü 
görebiliyoruz (Ruben,1947:5). Bu iddiaların gün yüzüne çıkmamasında Asya 
coğrafyasının sürekli istila bölgesi olmasının da önemli bir etken olduğu göz ardı 
edilmemelidir.  

Sonuç itibariyle felsefe gibi ortak uygarlıkların katkısıyla şekil alan bir disiplin 
alanının sadece bir millete ya da birkaç millete mal edilmesi, hem doğru bir 
yaklaşım tarzı değil, hem de bu alana katkısı olan diğer bütün uygarlıklara 
haksızlık olmaz mı? Ayrıca tek merkezli bir değerlendirme sorunu daha da 
derinleştirir.6 Kaldı ki William Ruben (1947), Bertrant Russell (1972), Samir Amin 
(2007), Cemil Meriç (1998), Hilmi Ziya Ülken (1997), Martin Bernal (2016) gibi 
birçok düşünürün ortaya koymuş olduğu düşünceler, sentrik bir yaklaşımla 
felsefenin tek merkezli bir anayurda sahip olduğunu ileri sürmenin doğru ve 
gerçekçi olmadığını ortaya koyarlar.  

2.2. Felsefe Uygarlıkların Ortak Etkinliğidir 

Felsefenin başlangıcına dair olan ilk tezde, felsefe disiplininin tamamen Yunan 
etkinliği olduğu ve dolayısıyla İyonya adı verilen bölgede dünyaya yayıldığı iddiası 
ele alındı. Tarihi bazı kanıtlarla bu tezin hem gerçekçi bir değerlendirme tarzı 

                                                        

6 Bu konudaki düşünceleri ve tartışmaları daha ayrıntılı bir biçimde analiz etmek için Martin 
Bernal’in “Kara Athena ( Eski Yunan Uydurmacası Nasıl İmal Edildi?)” çalışması önemli bir 
kaynaktır. Bu kaynakta Bernal, Samir Amin’in “Avrupa-merkezcilik” eserinden faydalanarak,  
felsefenin ana yurdunun Yunan olduğu tezini, ezberleri bozacak bir perspektifle tartışır.   
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olmadığı ortaya konuldu; hem de belli bir merkezden hareketle felsefi okuma 
yapmanın sorunlu bir bakış açısı olduğu ayrıntılı olarak irdelenmeye çalışıldı.  

Şimdi de felsefenin bütün uygarlıkların ortaklaşa oluşturdukları bir etkinlik olduğu 
tezini gerekçeleriyle tartışmaya başlayalım.  

Felsefenin uygarlıkların ortak etkinlik alanı olduğunu ve bunu sadece Yunan 
uygarlığının bir faaliyeti olmayacağı, felsefenin başlangıç noktası olarak kabul 
edilen (Yunan merkezli teze göre) İyonya bölgesinin jeo-coğrafi konumu ortaya 
koymaktadır. Çünkü İyonya bulunduğu coğrafi konumu bakımından başta Asya,  
Mısır, Babil ve Mezopotamya olmak üzere birçok uygarlığın buluşma noktasıdır. 
Dolayısıyla da bu uygarlıklar arasında etkileşim ve düşünce paylaşımının MÖ. VI. 
yüzyıldan önce de var olduğu olasılığı kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
etkileşimler sırasında uygarlıkların birbirinden etkilenmeleri göz önüne 
alındığında, felsefe etkinliğinin oluşmasında farklı uygarlıkların rol oynadığı, 
dolayısıyla da ortak bir etkinlik olduğu iddiası daha da güçlü hale gelmektedir. 
"Felsefenin Yunan'a ait olup olmadığına dair şüpheler, Antik Çağ'da bile 
konuşulmaktaydı. Mısırlı rahiplerle içlerinde ünlü Yahudi filozofu Philon7'un da 
bulunduğu bir grup, felsefenin menşeinin Mısır ve Babil'e kadar götürmüşlerdir. 
Onlara göre Yunan bilimi ve felsefesi Doğu ile karşılıklı kültür alışverişinin en çok 
yapıldığı bölge olan İyonya'da gelişmeye başlamıştır. Bu yüzden de İyonya,  Yunan 
düşüncesinin görkemli başarısının beşiği haline gelmiştir. Eğer İyonya Yunan  
beşiği ise,  Milet şehri de İyonya felsefesinin beşiği olarak kabul edilmelidir. Çünkü 
ilk felsefeci olarak kabul edilen Thales, Millet kentinde yetişmiştir" (Gökberk, 
1985:13-14). Bir bölgenin coğrafi olarak kültürlerin ve ticaret yollarının kesişim 
noktasında yer alması -İyonya ve Millet kentleri gibi- o bölgenin sürekli farklı 
kültürlerle tanışması, onlardan etkilenmesi ve onlarla etkileşim halinde olması 
demektir. Elbette ki tekrar tekrar Yunan uygarlığının felsefenin gelişmesindeki 
katkıları unutulmamalı. Ancak bunu yaparken diğer uygarlıklar da görmezden 
gelinmemelidir.  

Ünlü felsefe tarihçisi ve filozofu olan A. Weber, felsefenin gelişmesinde Mısır 
uygarlığının etkisinin yoğun olduğunu, hatta daha da ileri giderek Mısır uygarlığı 
olmadan bir felsefeden söz etmenin çok da olanaklı olmadığı görüşünü ileri sürer. 
Bu iddiasını A. Weber,  Mısır'la temasa girmeden önce Yunan'da tam manasıyla bir 
felsefeye rastlanılmadığı, Mısır ilminin Yunan düşüncesine olan tesirini Müslüman 
Arapların Ortaçağ Hıristiyan düşüncesi üzerine yaptıkları etkiye benzeterek 
(Weber, 1991:3) ifade eder ve Weber, bu düşünceleriyle Mısır'ın felsefenin 
gelişmesindeki katkısına işaret eder. 

Nietzsche’de felsefenin gelişmesinde Yunan uygarlığının önemli katkılar verdiğini 
dile getirmekle beraber, Yunan dışındaki birçok uygarlığının da bu disipline olan 
katkılarının unutulmaması gerektiğini ifade eder. Felsefenin gelişmesinde diğer 
uygarlıkların katkısını Nietzsche’nin “Gerçekten doğulu ‘hoca’lar, çömez olarak 
tasarlanan Yunanlıların yanına konunca, Zerdüşt Herakleitos’la, Hintliler 

                                                        

7 Philon ( MÖ. 15/10 (?)- MS. 45/50(?) ), Helenistik Yahudiliğin en önemli temsilcilerindendir. 
Vahye dayalı olan iman ile felsefi düşünce arasında bir birleşim noktası arayan ilk filozof olması; 
Philon’u felsefe tarihi için önemli bir filozof haline getirmiştir. 
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Elealılarla, Mısırlılar Empedokles’le yan yana; hatta Anaksagoras Yahudilerin, 
Pythagoras Çinlilerin arasında gösterilince şaşırtıcı bir tablo elde edilmiş olur. Bu 
hususta ayrıntı üzerinde durulmuş olması fazla zarar getirmez; ama felsefenin 
Yunanistan’da doğal zemin üzerinde gelişmiş olmayıp sadece ithal malı olarak 
sokulmuş olduğu” (Nıetzsche, 2010:31) yönündeki düşüncelerinin diğer 
uygarlıkların felsefeye olan katkılarını ortaya koyması bakımından önemlidir.    

Bir başka Asya toplumu olan İran'ın Eski Yunan felsefe geleneğinin gelişmesinde 
ciddi katkısı olduğunu ileri sürenler de söz konusudur. İbn Haldun'un aktardığına 
göre Yunanlılar İran'ı ele geçirdikleri zaman burada bulunan eserleri inceleyip 
tercüme ettirdiler ve bunun zaman içerisinde önce Sokrates'e ondan da Platon ve 
Aristoteles e geçtiği (Haldun, 1990:570) tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Ayrıca 
İbn Haldun'a göre Makedonya Kralı Büyük İskender'in İran üzerine yaptığı seferler 
de burada bulunan birçok eseri yanındaki bilginlere tercüme ettirdiği de 
kaynaklarda mevcuttur.8 Yine İlkçağ Yunan filozoflarının doğuya özellikle 
Hindistan ve Mısır'a yaptıkları gezileri ve bu gezilerde öğrendiklerini Yunan 
dünyasına naklettiklerini felsefe tarihleri ileri sürerler. (Russell, 1996:128). Bütün 
bunlara ek olarak filozof niteliklerini ve merak duygusunun sadece Yunan 
toplumuna ait olduğu ve dolayısıyla da bu gerekçelendirmelerden dolayı, 
felsefenin Yunan orijinli olduğu iddia edilir. Oysa düşünmek ve merak etmek gibi 
özellikler sadece Yunan toplumunda değil,  bütün toplum insanlarında mevcuttur. 
Hüsamettin Erdem bütün insanlarda bulunan bir takım özelliklerden hareketle,  
sanki bu özellikler sadece Yunan toplumunda varmış algısına yönelik 
gerekçelendirmelere karşı çıkmakla beraber, Yunan düşünürlerinin uygarlıklarının 
ortak eseri olan felsefeye önemli katkılar sunduklarını ve felsefeyi düzenli ve 
sistemli hale getirdiğini de dile getirir. Erdem'e göre "Grekler kendilerine göre çok 
daha gelişmiş eski bir düşüncenin sadece temellendiricisidirler. Buradan da 
anlaşıldığı gibi ilk Yunan filozofları gerçekten de bir şey icat etmek zorunda 
kalmamışlardır; onlar sadece düzensiz, karışık ve zengin bir düşüncenin 
sistemleştirilmesi üzerinde kafa yormuşlardır" (Erdem, 2000: 56). Ruben 
"Felsefenin Başlangıcı" eserinde Hindistan'da felsefenin varlığı, Yunan 
toplumundan en az bir asır öncesine dayanır görüşünü ileri sürerek, Erdem'in bu 
iddiasını daha da güçlendirir. Mezopotamya toplumları aritmetik ve geometride 
başta Mısır olmak üzere birçok toplumdan daha fazla gelişmişti. Yunanlıların bu 
bölgelere çeşitli zamanlarda yapmış oldukları ticaretler sırasında, bu bölgenin 
biliminden, felsefesinden ve kültürel yapısından etkilenme olasılığının yüksek 
olduğu düşünüldüğünde, felsefenin ortak uygarlıkların eseri olduğu daha da 
pekişmiş olur (Saraç, 1971: 143-144).  

Özetle söylemek gerekirse, felsefenin birçok uygarlığın ortak etkinliğinin bir 
sonucudur görüşü; felsefenin sadece Yunan orijinli olduğunu söylemekten çok 
daha gerçekçi ve yerinde bir değerlendirme olur. Çünkü felsefenin ortak bir 
etkinlik ekseninde oluştuğunu söylemek hem Yunan uygarlığının etkisini, hem de 
diğer uygarlıkların etkisini kabul etmek demektir. Ancak tersi bir değerlendirme 

                                                        

8 Coğrafyalar ve o coğrafyaların bölgenin felsefesini, bilimini ve sosyal yapısını nasıl etkilediği 
konusunda ayrıntılı bilgi için Ibn Haldun’un “Mukaddime” eseri ek okumalar için önerilebilir. 
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zorlamalı bir çıkarım olduğu gibi aynı zamanda diğer uygarlıkların felsefe 
disiplinine olan katkılarını da görmezden gelmek demektir. 

2.3. Felsefe Kutsal Kaynaklı Bir Etkinliktir 

Felsefenin başlangıcına yönelik olarak "Felsefe Yunan Etkinliği ve Felsefe 
Uygarlıkların Ortak Ürünü Etkinliği" tezlerinin ayrıntılı analizlerinden sonra şimdi 
de "Felsefenin Kutsal Kaynaklı Bir Etkinlik" olduğu tezini gerekçeleriyle tartışmaya 
başlayabiliriz. 

Bu görüşü bazı Yahudi ve Müslüman filozoflar dile getirmişlerdir (Erdoğan, 2003: 
59-74). Felsefenin kaynağına yönelik olarak ileri sürülen bu iddia da, çok tartışmalı 
bir görüştür. Çünkü felsefenin daha çok logos zemininde şekil alan bir etkinlik 
olma durumuna karşılık, din ise daha çok vahiy ve inanç eksenli bir duruma 
sahiptir. Ancak felsefenin kaynağına yönelik bir görüş olması bakımından, bu iddia 
da en az diğer tezler kadar önemli ve değerlidir. Bu tezi savunanların da diğer tezi 
savunanlar gibi kendi düşüncelerini sağlam bir zemine oturtacak gerekçeleri de 
elbette mevcuttur. "Örneğin Yahudi asıllı biri olan İskenderiyeli Numenius, 
Platon'un Grekçe konuşan bir Musa'dan başkası olmadığını ileri sürer ve Platon'un 
düşüncelerini Tevrat'tan etkilenerek ortaya koyduğunu savunur" (Gökberk, 1985: 
14). Aynı şekilde Arslan da “Felsefenin Yunan, daha doğrusu İyonya kaynağına 
ilişkin bu görüş, genel olarak kabul edilen bir görüş olmakla birlikte rakipsiz 
değildir. Bizzat Antikçağ'da bazıları örneğin daha İskenderiye döneminde Mısırlı 
rahiplerle içlerinde ünlü Yahudi filozofu Philon'un da bulunduğu bir grup insan, 
buna karşı çıkmış ve onun kaynağını daha geriye Mısır'a, Babil'e, Yahudi ulusuna 
geri götürmeye çalışmışlardır. Bu görüşü en çarpıcı bir dille ifade eden Yeni-
Pythagoraşçı Numenius olmuştur. O, Platon'un 'Yunanca konuşan bir Musa' olup 
olmadığını sormuştur" (Arslan, 2011: 22) düşünceleriyle ifade eder. 

Bunlara ek olarak, bir başka Yahudi filozof olan Philon da Numenius'la benzer 
düşünerek, "Yunan felsefesinin Tevrat ile Özdeş ve Platon'un idelerinin de Tanrısal 
Aklın (Logos) düşünceleri olduğunu ileri sürmüştür. Philon'a göre Yunan filozofları 
düşüncelerini Yahudiliğin dini belgelerinden devşirmişlerdir. Bu itibarla Platon 
Musa'nın bir öğrencisi durumundadır" (Gökberk, 1985: 139-130).  

Yahudi düşünürler gibi bir kısım Müslüman düşünürler de felsefenin 
peygamberlerle ilişkili bir etkinlik olduğunu savunarak, felsefe etkinliğini din 
kaynaklı bir disiplin olduğu görüşünü ileri sürerler. Bu görüşü "Kadı Said, 
Empedokles hikmeti Şam'da Davut peygamberden öğrenip, Yunan beldesine 
getirerek burada yayılmasında öncülük etmiştir. Pythagoras da aynı şekilde 
hikmeti Mısır'da Davut Peygamberin ashabından öğrenmiş ve onun bu geleneği 
Platon tarafından devam ettirilmiştir" (Kutluer, 1996: 34). Bütün bu görüşlerin 
dayanak noktalarının doğrulukları olası olmakla beraber, her zaman tartışmaya ve 
eleştirmeye de açıktır. Tamamen rasyonel bir yolculuğun eseri olarak ortaya çıkan 
felsefenin, iman ve vahiy elbisesiyle var olan ve büyük oranda da eleştirel tarza 
kapalı ve dogmatik olan dinin, felsefenin başlangıcına kaynak ettiği düşüncesi, bu 
iddiayı daha da tartışmalı hale getirdiğini söyleyebiliriz. 
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3. Sonuç 

Rasyonel bir etkinlik olan felsefe, bütün toplumlarda şöyle ya da böyle bir şekliyle 
görülür. Ancak felsefe içinde yeşerip geliştiği toplumun özelliklerini yansıtmakla 
beraber, etkilendiği toplumların düşüncelerinden de izler taşır. Dolayısıyla diğer 
bütün ilim ve medeniyetler gibi felsefenin de bütün insanlığın ortak malı olduğunu 
düşünüyoruz/düşünebiliriz. (Erdoğan,2003: 59-74).  

Felsefenin sadece Yunan kökenli olduğu ve Yunan üzerinden dünyaya yayıldığını 
söylemek aynı zamanda felsefe dışında kalan bilimin, sanatın ve edebiyatın da 
Avrupa-sentrik olduğunu iddia etmektir. Ancak her geçen günle birlikte tek 
merkezli anlayışlarla değerlendirme yapmanın sıkıntılı olduğu bir bir ortaya 
çıkmaktadır. 

Yukarıda irdelenen üç temel tezi dikkate aldığımızda, Yunan merkezli tezde 
rasyonel durumun daha fazla etkide bulunduğunu ve doğaüstü güçlerin bu tezde 
gölgede kaldığını ifade edebiliriz. Hatta "Felsefe batılıdır. Kuşkusuz bu Batı asla 
coğrafi değildir. Bu Batı, bir düşünme, bir araştırma biçimidir; bir eleştiri, bilgiye, 
doğru olana sevgi ve saygı duruşudur. Felsefece düşünmeden batılı duruşu 
çıkartırsak, felsefeden de söz edemeyiz"(Erdemli, 2015: 65-66) düşüncelerinde de 
anlaşılacağı üzere Batı düşünce dünyasının felsefeye katkılarının yoğun olduğu 
gerçeğini önemsemekle beraber, felsefenin gelişiminde diğer uygarlıkların etkisini 
görmezden gelemeyiz.  

Yine Çiğdem Dürüşken’in de ifade ettiği “Antik kent devletinin (polis) özerkliğini 
yitirmesi sonucunda Yunanlılar Büyük İskender'in Mısır'dan Hindistan'a kadar 
hâkimiyeti altındaki topraklarda yaşayan halklarla tanışmış. Yunan ve Doğu 
düşünceleri birbiriyle karşılaşmış, özellikle İskenderiye gibi hem idari hem de 
ticari yepyeni ve koskoca şehirler kurulmuş, Yakın Doğu'ya boydan boya Yunan'ın 
soylu sınıfları, askerleri ve tacirleri yerleşmiş, kültürel kaynaşma sonucu sınırlar 
ortadan kalkmış; edebiyat, felsefe ve bilime ilgi artmış, Yunan edebiyatı Fenike 
kökenli Zenon gibi Yunan kanı taşımayan yabancıları ağırlamaya başlamış, yepyeni 
dinlerle kaynaşılmış, astronomiyi de içeren matematik ve tıp alanında büyük 
gelişmeler kaydedilmiş, astrolojiye merak sarılmış, tarih ya da şans tanrıçasına 
(Tykhe) tapanlar çoğalmış, dolayısıyla çehre çok değişmiştir” (Dürüşken, 2013: 9) 
düşünceler de dikkate alındığında felsefe etkinliğinin oluşmasında, diğer 
uygarlıkların kokusunun yoğun olarak hissedildiğini görebilmekteyiz. 

Bu görüşlerin tamamı tartışmalı olmakla birlikte, tartışmaya ve spekülasyonlara 
mahal vermeyen bir gerçek var ki; o da felsefenin tek bir merkezden doğup 
büyümediği ve dünya uygarlıklarının ortak katkılarıyla oluşan bir disiplin alanı 
olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla; felsefeyi bütünüyle Batı merkezli bir okumaya tabi 
tutmak ve işlemek sorunlu bir durumu ortaya çıkardığı gibi sorunun çözümünü de 
problemli hale getirir. Böyle bir benmerkezci yaklaşımın doğru ve gerçekçi bir 
değerlendirme tarzı olmadığını Şeriati, “İlim Yunan’dan başlıyor; ilim, fikir ve 
sanatlardan hiçbir branş veya dal, Doğu’dan gelmemiştir, Doğu tarihin ve 
düşüncelerin dönüşüm ve değişimleri sürecinde olmamıştır fikri bizzat 
benmerkezciliktir” (Şeriati, 2016:55) düşünceleriyle eleştirir ve sorgulamaya 
değer olduğunu ileri sürer.   
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Sonuç olarak ifade edebiliriz ki; “felsefenin başlangıcını bir medeniyete atfedip o 
medeniyetten beslenenleri felsefi düşünceyi gerçekleştirenler, uzağında kalanları 
ise felsefi düşüncenin mevcut olmadığı medeniyetler olarak kabul etmek 
doğruluğu tartışılması gereken bir ayırımdır. Felsefi düşünce insanlığın ortak 
malıdır” (Çötok, 2007:1-19). Kuşkusuz her uygarlığın felsefesi kendine özgü bir 
tarihsel gelişmenin ürünü olmakla birlikte; etkileşimde bulunduğu uygarlıkların 
düşünce yapısından da beslenerek şekillenir.   

Max'ın ünlü deyişiyle "Katı olan her şey buharlaşıyor" önermesinde olduğu gibi, 
felsefenin kaynağına yönelik olan iddialar da her zaman değişimlere ve 
tartışmalara açıktır. İleri sürülen fikirler bilimsel verilerle desteklenmediği sürece 
tartışılabilir. Kaldık ki; felsefe gibi bir düşünsel etkinlik eseri olan disiplin alanında 
ise, bu tarz tartışmalar daha yoğun olarak yaşanır/yaşanacaktır. Onun iddia edilen 
şekilde olabileceği olasılığı kadar başka şekilde olabilme olasılığı da söz 
konusudur. Çünkü felsefe ileri sürülen fikirlere hiçbir zaman nokta 
koymaz/koymamalı. Böyle bir tavır veya tutum sergilendiği an ise felsefe, felsefe 
olmaktan çıkmış olur. 
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