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İDEA GENÇLİK ARŞİVİ

Descartes, Spinoza, 
Leibniz
Söylem, İnceleme, 
Monadoloji
Kıta Ussalcılığı 17’nci yüzyılın 
üçte ikisi ve 18’inci yüzyılın 
başları sırasında İngiliz 
Görgücülüğü ile göreli olarak 
başlıca Descartes, Spinoza 
ve Leibniz’in felsefelerini 
tanımlamak için kullanılan bir 
anlatımdır. Ussalcılar bilginin 
kaynağının dışsal deneyimde 
değil ama doğuştan 
düşüncelerde olduğunu 
kabul ederken Görgücülük 
ise ilk olarak Locke’un 
tabula rasa kuramında ve 
arkasından Hume’un daha 
iyi bir açıklama üretme 
çabalarında bilginin duyu 
verilerinden kaynaklandığını 
ileri sürdü. Ussalcılar bilimsel 
bilgi alanına analitik geometri 
ve kalkülüsün keşfi başta 
olmak üzere çok önemli 
sayısız katkıda bulunurken, 
görgücülük ise çağdaş 
pozitivizme dek girdiği 
çeşitli usdışı biçimler altında 
felsefeyi ve bilimi çürütmekle 
ilgilendi.

Platon
Savunma, Fedon
“Savunma” Atina kenti 
tarafından dinsizlik ve gençleri 
yozlaştırma suçlamaları ile 
ölüm cezasına çarptırılan 
Sokrates’in Atina jürisi 
önündeki savunmasını anlatır. 
“Fedon” ise Sokrates’in 
son gününün olay ve 
konuşmalarını Sokrates’in 
öğrencilerinden biri olan Elisli 
Fedon’un bakış açısından 
sunar. Eski yorumcular 
tarafından “Ruh Üzerine” 
başlığı ile bilinen “Fedon”da 
ruhun ölümsüzlüğü üzerine 
dört uslamlama getirilir. 
Diyalogda ayrıca Platon’un 
anımsama olarak bilgi kuramı, 
ruhun beden ile ilişkisi ve 
nedensellik temaları ele 
alınır. Tümünden de önemlisi, 
diyalog Platon’un Biçimler 
Kuramı ilk kez ayrıntılı 
olarak ele alınır. Fedon 
Platon’un sayıları otuzu bulan 
diyalogları arasında genellikle 
“orta” dönemin ilk çalışması 
olarak kabul edilir.

Platon, Plutark
VII. Mektup, Dion
 “Sonunda, şimdiki tüm 
devletlerin hepsinin kötü 
yönetildiklerini açıkça 
anladım. Çünkü yasaları 
şansın da desteklediği 
olağanüstü bir reform yoluyla 
olmaksızın neredeyse 
iyileştirilemeyecek bir duruma 
gelmişti. Ve böylece gerçek 
felsefeyi övmek ve ancak 
onun yoluyla hem Devlet 
için hem de birey için gerçek 
türenin bulunabileceğini ve 
yaşama geçirilebileceğini ileri 
sürmek zorunda kaldım. Bu 
yüzden, ya gerçek felsefeciler 
Devletlerde politik denetimi 
kazanıncaya dek, ya da 
Devletleri yönetenler kayranın 
bir yargısı yoluyla gerçek 
felsefeciler oluncaya dek, 
insanlık için kötülüklerin sonu 
gelmeyecektir dedim.”

Platon, “VII. Mektup,” 326a
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