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GiRiS 

Doktora tezi olarak aunulan bu cal1ema Tarih Feleefeeine 
olan ilgimin eomutlaean ilk ~rnejidir. 

Platon, felsefe eorunlar1n1n hemen hemen hepaini tartiema 
konusu yapm1et1r. Bununla birlikte, toplum, devlet ile ahl&k 
sorunlar1, Platon'un temel konular1 olmuetur. Sozu edilen ao
runlar1 temellendirebilmek icin aadece analitik cozilinlemele
rin yetmeyecegi, tarih arkaplan1n1n da gBz BnUne al1nmaa1 ge
rektiji dUeUnillerek Platon'un tarihi nae1l kulland1j1 merak 
edilmietir. Ayrica, 5.yUzyilda girieilen araet1rmalarla ilke
leri onemli Blcilde belirlenen tarih cal1emalar1, Platon fel
eefeeine ne eekilde yana1m1et1r? Tarihcilik alan1ndaki ge
liemeler ile Platon'un incelediji eorunlar, onun tarih anla
y1e1n1 ne eekilde etkilemietir? 

Tarihle ilgili ipuclari bulmak Uzere Platon'un biltiln eser
leri taranmietir. Bu amac dojrultueunda ilerledikce, bol mik
tarda malzemenin tarih anlay1e1n1 temellendirmek icin kulla
nilabileceji ortaya c1km1et1r. 

Tez Uc bolilinden meydana gelmietir. i:lk iki bolilmde 
Platon'a yer verilmemietir. Sozil edilen bolilmlerde gildillen 
kayg1, gilnilinilziln tarihe bak1e ac1e1 ile Platononceaininin 
tarih anlay1elar1n1n kare1laet1r1lmae1d1r. Platon'da ne ara
d1g 1m1z1 gBatermek icin gilnilmilziln ta.rib anlay1e1ndan eoz etme 
geregi duyulmuetur. Platon onceeine genie yer verilmeei nede
niyee, sorun'un hangi boyutlarda tart1e1ld1g1n1 goetermektir. 

Tezdeki bolilmler, altbolilmler, icerilen eorunlar ve acik
lama denemeleri kisaca eoyledir. 

I. B5lilm; Ana Hatlariyla Tarih Felsefeai: Tarihten ne an
lad1g1m1z ac1klanm1e ve ceeitli tarih taevirleri verilmie
tir. Tarih feleefeeinin tarihi gelieimi icinde oluean iki 
ana bolilmuniln ilgi alanlar1 belirlenmie, sorunlar1 ele al1n
m1et1r. Gunilmilztin tarih felsefeainden eBz edilieindeki kaygi, 
tarih bilgieinin ozelliklerini ortaya koyarak Platon'un anla
yaeiyla kare1laet1rmakt1r. 

I. BcHOmiln altbBlilmu olan Hitoloji ile Tarih Araa1ndaki 
i:li"7ki'de, tarihe ilginin tarih yaz1c1l1g1n1n baelad1i1 
donemlerin cok oteeine, efsanelerin baelad1g1 bilinmeyen 
zamanlara kadar geri gittiii g~sterilmeye cal1e1lm1et1r. 
Ayni bael1k altinda ilkellerin 'zaman' kavray1elar1 tarihle 
iliekili olarak ele a11nm1et1r. Tarih yazc1l1g1n1n tarihi de 
5zetlenmietir. 

1 



II.B~lilm; Yunan Tarihciliii: Yunan efaanlerinde ortaya 
c1kan tarih anlay1elar1 Hesiodos ve Pindaros'a dayan1larak 
verilmietir. 

Bilimsel Tav1rl1 Tarih Yazc1l1i1 6.y(lzyilda iyonyada 
Kadmos'la baelat1lm1e, bu alandaki geliemeler Bzetlenmietir. 
Herodotoa ile Thukidides ayr1 bael1klar alt1nda ele al1nm1e 
ve Yunan tarihciligine getirdikleri yenilikler ilzerinde du
rulmuetur. Bu iki tarihcinin tarih anlay1elar1 ele al1nm1e 
ve genel tarihciliie kazand1rd1klar1 tesbit edilmietir. 

Yunan Taribc;iliiinin Genel Ozellikleri bael1i1 alt1nda, 
Yunanl1larda tarih kayg1lar1n1n temeli, ondan neler beklea
dikleri, nas1l yorumlad1klar1, ele al1nm1et1r. 

Felsefe ile Tarih araaindaki ilieki'de Platon'a kadar 
Yunan felsefecilerinin tarih yahut kill tilr anlay1elar1 
ilzerinde durulmue; getirdikleri gBrileler Bzetlenmietir. 

III. B610m; Platon'un tarih gBrueil ele al1nm1et1r. Bu 
bBlilmde Kfaane Temelli Tarib Anlayiei, Bilimael Tarih ile 
Y6ntem bael1klar1 altinda tarih due'Clncesine iliekin veriler 
incelenerek degerlendirilmietir. Al tbBlilmlerin d1e1nda yer 
alan, Platon'a Girio'de, Platon'un tarihe ilgisinin pratik 
kayg1lardan kaynakland1g1 belirtilmie bunun gerekceleri 
sergilenmietir. · 

Kfaane Temelli Tarih Anlay101 bBlllinilnde, Platon'un ruh an
lay1e1n1n, tarihe etkisi, Ruhun Tarihteki GlSrevi bael1i1 al
t1nda ele a11nm1et1r. insan eylemlerinin t'Omilnil ruhun eylem
leri olar-ak gBstermesi nedeniyle tarih-ruh iliekisi deg ieik 
bir anlam kazanm1et1r. Tarih felsefeai ac1s1ndan bu iliekinin 
Bnemi vurgulanm1et1r. Kfaane-Tarih iliokiai'nde, Platon'un 
tarih anlay1e1n1 temellendirmede Bnemli dayanaklardan biri 
olan efsaneler incelenmietir. Ozel.likle evrenin yap1l1e1, 
idare ediliei ve insan1n evrendeki yeri konular1nda ef sanele
re Bnemli gBrevler y(lklenmesi tarih icin iyi malzeme teekil 
etmietir. Ayrica efsanevi gecmie ve toplumlar da bu bak1e 
ac1s1yla dejerlendirilmietir. 

Bilimael Tarih'le, Platon'un gBzlemlere ve mantik yap1la
r1na dayal1 bir anlay1ela gelietirdiii soayal ve eiyaei tee
kilatlanma modelleri tarih ac1e1ndan degerlendirilmietir. 
Teekilatlanmalar1n gecirdigi degieikliklere, Platon'un gBs
terdigi tepkiler, 5nemli ipuclar1 eay1lm1et1r. Girit ve 
Ieparta hakkinda verdiii tarihi malzemeler ile yorumlar1 ta
rih dileilncesine~iliekin en ac1k veriler olmueturn Tarih fel
eefesine Bnemli bir dayanak da ilerleme anlay1e1d1r. ilerleme 
cercevesinde, teknik alanlar, toplumeal teekilatlanmalar ve 
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zihni faaliyetlerdeki geliemelere kare1l1k ahlak alanindaki 
gerilemenin z1tl1j1 Uzerinde durulmuetur. 

Y6ntem btllilmilnde, Platon'un, tarihi, araetirma y~ntemi 
olarak kullanip kullanmad1j1 ele al1nm1et1r. Dialektik ytln
temin tarih ac1e1ndan tlnemine iearet edilmiotir. Ayrica Tarih 
Yaaaai'nin varl1g1 incelenmie bunun eartlari araet1r1lm1et1r. 

Cal1eman1n Sonuc bcHilmllilde, Platon 'un tarihe iliekin gl:)
rUelerinin genel degerlendirilmeei yap1lm1e, tarih feleefesi
nin ana cizgileri belirtilmietir. 

Ayrica, senelde feleefe-bilimin killtUr bilimlerini ne tH
cUde icerip icermediii zihnimi meesul eden tlnemli bir eorunu
dur. Feleefenin, doga bilimlerinin eorunlar1n1, deierlerini 
selietirmie oldugu kanaatindayim. KilltUr bilimlerine iliekin 
eorunlar, feleefenin birinci derecede ilgi alan1n1n uzaginda 
kalm1et1r. Bu alanin feleefi eorunlar1n1 tarihin konu yapip 
yapmad1g1n1 araet1rma konueu yapmak kac1n1lmaz gibi gtlzilkmek
tedir. Tarihin, kUltUr bilimleri feleefeei niteliii gBeterip 
gtletermedis i e1n1rl1 tllcUlerde eonuc btllUmUnde ele al1nm1e
t1r. 
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I- ANA HATLARIYLA TARiH SORUNU 

Tarihe Girio 

Genel kavramlar1n cogunun e1n1rlar1n1 tam olarak cizmek ve 
secikce tan1mlar1n1 vermek oldukca g(lctUr. Bu guclUiUn nedeni 
iceriklerinin cok zengin ve kaplamlar1n1n da cok genie olma
lar1nda yatar. SBzu edilen bu g(lclilk 'tarih' kavrami icin de 
gecerlidir. Kapaam1n1n cok genie olmaei ve kavram olarak bir
cok anlamda kullan1lmas1, g(lcliliiln kaynagfh.1 olueturan faktBr
lerdir. 

Tarihin iki anlami cok kullan1l1r. Bunlardan birinciei, 
gecmiete olup biten her eey olarak real tarib, ikincisi, real 
tarih uzerinde yap1lan cal1emalara verilen add1r (Bkz. Uygur, 
154; Atkinson, .9). 

Real tarib, insanin yap1p etmelerine bagl1 olarak surekli 
bilyilyen bir yap1dad1r. insan1 insan olarak tan1mlamam1za yar
d1mc1 olan ilk kulturel unaurlardan bug(lne yaratilan, yap1lan 
her eey real tarihin icinde yer alir ve bu tarihi olueturur. 
Real tarih, tllu ve degersiz olaylar1n topland1j1 bir depo de
iildir; eu yahut bu eekilde bu gecmie olaylar insanin bugil
nilnu ve yar1n1n1 etkiler. 

Real tarihin Bzellikleri ve tarih bilimiyle iliekisi eByle 
ac1klanmaktad1r. 

"Tarih deyince, bundan yalnizca tarih bilimi anlae1lmaz. 
Tarih, ayn1 zamanda: insan dtinyaeinda olup biten olaylar1; 
insanlarin degieik zamanlarda neler yapip ettigini; inean 
dUnyasinda kendini gBsteren kUltur, eiyaeet, din, sanat ceei
dinden etkinlikleri; insanla ilgili her tilrlO ugrae1lar1, 
eOrcmeleri, baear1lar1, savaemalar1 dile getirmektedir. Euna 
stlre tarih, insan1n gercekleetirmie oldugu tilin kUltur varl1-
g 1n1 kapear. Tarih sBzunun as1l anlam1 da budur. CunkU, bir 
bilim olarak tarih, iete ineanin bu zengin ve karmaeik kultUr 
gecmieini oldugu gibi bilmeyi iatemektedir. Tarih biliminin 
konu olarak cevrildigi bu tarihe, hakl1 olarak, real tarih 
denmektedir. Bir bilim olarak tarih ne kadar yeniyee, real 
tarih de o kadar eskidir. Real tarih insanla birlikte baela
m1et1r. Real tarih insan evreninin bUtUnildilr" (Bkz. Uygur, 
153-154). 

Real tarihin taeviri ve anlae1lmae1 kolay gozukmektedir. 
Ancak bu tarihi olueturan olayle.r Uzerinde caliemaya bae-
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land1g1nda zorluklar birbirlerini takip ederek ortaya c1kmak
tad1r. Bir bakima zorluklar tarih biliminin problemleridir. 
Cilnkil, bilim olarak elde etmek istedigi bilgi tilrUniln Bzel
likleri ile elde edilenler araeinda bilyilk farkl1l1klar orta
dan kald1r1lamamaktad1r. Bunun yaninda real tarihin yap1a1 
icinde yer alan ve birbirleriyle celiekili veya uyumlu olan 
sayilamayacak kadar cok olayin ic ice birarada bulunmasi bu 
problemlere kaynaklik etmektedir. Bu biraradal1j1 eaglayan 
ortak Bzelliklerin tek dayanaj1 hepsinin insan ilrilnil olmas1-
d1r. Bunun dieindaki dayanaklar ceeitli eekillerde tart1e1l
maktad1r. Hem tarih felsefeei hem de tarih biliminin konuya 
iliekin aorduklari sorulara gelen cevaplar da herkeei bir 
gBrile etrafinda toplayacak niteliklere rastlanmamaktadir. 
Tarihi bir konu hakkinda cok sayida gBrOe ve dileOnce ortaya 
cikmaktadir. Her donemde ve her 'tarihci ayni. olayi baeka 
bicimde ele almakta ve yorumlamaktadir. Bu durumun real 
tarihin yapisindan kaynaklandij 1 konueunda gene! bir gBrUe 
birliii vard1r. 

kadar Bnemli oldu
Collin~ood, tari
ald1j 1 kanitlarla 
icindir? sorusuna 

Tarih ile insan arasindaki baglarin ne 
gunu ceeitli dileilnilrler dile getirmietir. 
hi, inaan1 ve onun gecmie ini, secmieten 
yorumlayan bilim olarak tanimlar. Tarih ne 
cevabi ise eByledir. 

"Benim yan1t1m, tarihin ineanin kendine iliekin bilgisi 
'icin' oldugudur. Kendini bilmesinin insan icin Bnemli oldugu 
dOe\lnillur genellikle; kendini bilme burada salt kendi kieisel 
Bzelliklerini, onu Bteki inaanlardan ay1ran eeyleri bilme de
iil, inean olarak yap1s1n1 bilme demektir. Kendinizi tanima
niz ilkin bir inaan olman1n ne demek oldujunu bilmeniz; ikin
ciai, oldugunuz insan olmanin ne demek oldugunu bilmeniz, 
Ucilncilsil, oldugunuz insan olmanin ve baeka biri olmamanin ne 
demek oldugunu bilmeniz anlam1na gelir. Kendinizi bilmeniz 
ne yapabileceginizi bilmeniz anlamina gelir; kimse ne yapabi
lecegini denemeden bilemedigi icin de, insan1n ne yapabilece
gi konusundaki tek ipucu ne yapt1g1d1r. Oyleyae, tarihin de
geri bize inaanl1g1n ne yapt1g1n1, bBylece inaan1n ne oldu&u
nu og retmesidir" ( Bkz. Collingwood 1990, 29) . 

Carr, tarihi, tarihci ile tarih olaylar1 araa1nda kesinti
siz kare1l1kl1 etkileeim silreci ve bugiln ile gecmie arasinda 
bitmez bir dialog (Bkz. Carr, 41) olarak tan1mlam1et1r. 

Croce, son doneminde, tarih icin eoyle der: 

"Her tarih cagdae tarihtir: bir bakima yak1n gecmiein ta
rihi demek olan siradan anlam1yla degil, tam anlam1yla cagdae 
tarih: inaanin sercekte yapt1g1 bicimiyle kendi etkinligine 
iliekin bilincidir. 0 zaman tarih, yaeayan mananin kendisi 
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hakkindaki bilgisidir" (Bkz. ColliI1Jlft'OOd,, 203-204). 

Raymond'Aron, tarihi, dar anlamda insan gecmieinin bilimi, 
genie anlamda ise, killtilriln, tilrlerin, gBkler ile yerytlzilniln 
araet1r1lmas1 olarak tanimlar (Bkz. Aron,, 1961. 13). 

Teoman Durali, tarihi insan1n biyotik ekaikligini tamamla
mak ve icinde gUvenilir eekilde hayat1n1 ailrdilrmek icin olue
turdugu yeni bir cevre olarak kabul etmietir. 

"Tarih, inaanoglunun biyotik olarak ekaikliiini hiseettiii 
eeyin yerine gecmek uzere teeebbus edip kazand1g1 olayd1r . 
... evrimin oldukca kendine BzgU bir devaml1l1i1 olarak gBrU
lur" (Bkz. Durali 1991, 95 ). 

insan hakk1nda yap1lan her konuema ve insan1n Urettigi her 
eey tarihle birebir ilieki icindedir. Yani, nerede insandan 
aBz edilae orada tarihten, nerede tarihten sBz edilae orada 
insandan sBz edilir. Bu iki unsuru biribirinden ay1rmak im
kane1zd1r. CUnkU, insan1 inean yapan gecmieidir. Gecmie, 
ineanl1g1n, toplumlar1n, bireylerin kimlik kart1d1r. Hangi 
durumda olurlarea olsunlar, kimlik kartlar1 olarak gecmiele
rini surekli yanlar1nda taeirlar. 

insan1n tarihine bag1ml1l1g1 ve tarihi Uzerine dUeUnceleri 
cok eskilere, en azindan ilk efsanelerin sBylenmesine kadar 
geri gider. insan yap1s1 gerei i icinde bulunduiu durumlari, 
eartlar1, kare1 kareiya kaldii 1 olaylar1 aciklamak ihtiyac1 
duyar. Bu ihtiyac1n giderilmeei icin ortaya konulan efsane
ler, insanl1g1n olueturdugu ilk dUeunce yap1lar1d1r. SBzU 
edilen bu dileilnce yap1lar1 en alt seviyede teekilatlanmie 
topluluklarda ortaya c1km1et1r. Efsaneler, aeag1da belirtile
cegi gibi, bir nevi evren aciklama gBrevi ustlenmielerdir. Bu 
gBrevlerin icinde ait olduklar1 toplumun tarihine de yer ver
mielerdir. 

Bir ihtiyac olarak tarihe baevurmak cok eskilere dayanir. 
Bununla birlikte, Yunanl1lara kadar eleetirel bir tarih 
yaz1lmam1e ve 19. yyla kadar da kapsamli bir tarih teoriei 
gelietirilmemie oldugu gC:SrUeU, tarih feleefecileri aras1nda 
yayg1nd1r. 
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A- TAR:l:H P'RLSKP'KS:t: 

Platen' da tarih aorununu ele alip incelemek icin bugO.nun 
tarih anlay1e1ndan ve tarih felsefesinin genel ozelliklerin
den sBz edilmesi kac1n1lmazd1r. GUnumuzUn tarihe yaklae1m1 
bu kaygiyla ele al1nm1et1r. 

Tarih felaefeai, genie anlamda ineanin dilnyadaki yeri, or
taya c1k1e1 ve amac1n1; dar anlamdayea inaan1n yapip etmele
rinden oluean tarihle ilgili problemleri felaefe ac1a1ndan 
ele al1p inceleyen felaefe disiplinidir. Tarih felsefesi iki 
ana gruba ayr1lmaktad1r. 1- Spekulativ tarih felaefeei. 2-
Analitik tarih felaefesi. Bu ayrim tarih felsefesinin gelie
meeiyle yakindan ilgili oldugu kadar ele ald1klar1 konular 
ac1s1ndan da onemlidir. 

1- Spekulativ Tarih Felsefesi 

Spekulativ Tarih Felsefesi, tarihte anlam, amao, ilerleme 
ve yasa gibi temel kavramlar1n ele al1n1p incelendigi arae
t1rma alan1d1r. Bu tUrde tarih feleefeeiyle ujraeanlar tarih
te anlamin, amacin, ilerlemenin ve yasanin olup olmad1klar1n1 
araet1r1rlar. Genellikle de araet1rmalarda bu kavramlara kar
e1l1k gelen durumlarin tarihte varolduklar1n1 ileri sUrmUe
lerdir. Ayrica ineanin evrendeki yeri de bael1ca konular1 
olmuetur. insanin meneei ve ilerleme eorunlarinda, onun ev
rendeki konumu iater iatemez ele al1nm1et1r. 

Bu gruba Augustinue, Herder, Kant, He8el, Comte ve Marx 
gibi filozoflarin yapt1klar1 tarih felsefeleri girmektedir. 
Spekulativ tarih feleefeaine ornek olarak Kant'1n 'Danya 
Yurttaqli.ii Amacina YlJnelilc Genel Bir Tarlh Daqancesl ' adli 
caliemaei gosterilebilinir. Kant yaz1s1n1n girie k1sm1nda 
tarih sorununa nasil yaklaet1j1na iliekin onemli ipuclar1 
vermietir: 

"Tarih, eebepleri ne kadar derinlere g6mUlu olsa da, bu 
olgularin anlat1l1eiyla ilgilidir; ve tarih inaan iradeainin 
hUr eylemini genie boyutlarda incelerken, hUr eylemde dilzenli 
bir ilerleme oldugunu keefedebilecegi umudunu verir bizlere. 
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... Birey olarak ineanlar, hatta uluelar, her biri kendi yo
lunda ve eik sik da birbirlerine karei bir amac g{lderlerken, 
doganin sect iii bir yone dogru fark1nda olmadan gidieleri 
uzerinde akil yormazlar. Doganin bilmedikleri hedefine dolru 
ilerlerler; bu hedefin ne oldugunu bilselerdi bile pek az il
gi duyarlardi .... Filozof, ineanlarin toplu eylemlerinin, 
onlarin kendi ak1llar1na uygun gelen amaclarina yC>neldigini 
vareayamayacagindan, tek c1k1e yolu inaan olaylar1n1n bu an
lameiz gidieinin ardinda dogada bir amac bulmaya giriemeei ve 
kendi planlari olmake1z1n eyleyen bu yarat1klar1n bir tarihi
nin, dojanin belli bir plan1na gC>re milmktin olup olmad1g1na 
karar vermesidir. Simdi bC>yle bir tarih icin yC>netici bir 
ilke bulmayi baearip baearamayacag1m1z1 gC>rmek, sonra da bu 
ilkeye gore bir tarih yazmaya yetenekli insanin yarat1lmas1n1 
dogaya birakmak ietiyoruz" (Bkz. Kant, 117-118). 

Sorunlari bu eekilde koyduktan aonra, dokuz C>nermeden olu
ean dueunceeini jelietirmietir. 

Birinci onermede, doganin amaca yonelik bir gidieinin ol
masi gerektigini belirtmietir. BC>yle bir amac olmazsa dogada 
kargaea ortaya c1kar. ikinci C>nermede, amac1n temellendirme
einde aklin kullan1lmas1nda dogal yeteneklerin tam olarak 
bireyde degil, ancak turde gelieebilir oldujunu gC>stermietir. 
Ayn1 onermede insanin fikir olarak amac1n1n bulunmasi gerek
tig ini, bC>yle bir amac olmazea, ineanin yap1p etmelerinin 
anlameiz kalacag1n1 ileri eurmiletilr. 

Kant, tarihte bir geliemenin oldugunu, bu geliemeyi de 
toplumdaki antagonizmalar1n gercekleetirdigini belirterek bu 
antagonizmanin bir yasaya bagli oldugunu ifade etmietir (Bkz. 
Kant, 4 Onerme). 

ineanlar icin en buytik eorunun, evrensel adalet yapt1r1m
lar1n1 uygulayacak bir 'Yurttaelar Topluluju'na ulaemaktir. 
Kant' a gore dog a, insani bu yonde zor lamaktadir ( Bkz. Kant, 
5. Onerme). 

"insan tilrtinun bu tun tarihi, doganin gizli bir plan1n1n 
gercekleemesi olarak gorillebilir. Bu plan, icte ve ayn1 amac
la di.eta da yetkin bir anayaeayla ineanlign biltUn dogal yete
neklerinin gelieebilmeeini sag lamaktir" (Bkz. Kant, 8. Onerme). 

insanl1g1n yetkin bir yurttaelar birliji kurmas1n1 hedef 
alan bir doga plani uyarinca genel dunya tarihini ieleyecek 
bir feleefi girieim im.kan1n1n bulunduju, hatta bunun doga
nin amac1n1 da ilerletecebilecegi kabul edilmelidir" (Bkz. 
Kant, 9. Onerme). 

Ozetlemeye cal1et1g1m1z Kant'in tarih felsefesi anlam, 
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amac ve yasa bag larini. esas alarak kurulmue apekulativ bir 
anlayie olarak kare1miza c1kmaktad1r. 19. Yilzyil aonlari ve 
yirminci yUzyilin baelar1na kadar bu anlay1ein tarih felse
fesinde hakim oldugu gorillUr. 

Spekulativ tarih felsefeeinde ortaya cikan onemli bir 
ozellik de insan1n amaclar1nl. yonlendiren ilkenin doganin da 
ilkeei oldugu fikridir. insan, doganin bir urunu yahut evren
deki geliemelerin bir aeamaeidir. Bu nedenle evrenin yap1ein
dan ayri olarak dueunulmemietir. Bu ozellik Kant'ta cok acik 
bir eekilde ifade edilmietir. Spekulativ tarih felaefelerinin 
bir coguna sore, dogay1 ve ineani yonlendiren ilkeleri Tanri 
koymuetur. 

Spekulativ tarih felsefeainin onemli bir gorevi inean1n 
evrendeki yerini tesbittir. inaanin kendi yerini belirleme 
eorununun ol'Cbn kalim dereceainde onem tae1d1g1n1 aoylemek zor 
degildir. Cunku, tarihin hangi aeamasina bakareak bakalim in
ean1n kafasinda bir evren modeli oldugunu ve bu modelin icin
de de kendine bir yer ve onun tarihini buluruz. 

2- Analitik Tarib Felsefeei 

Analitik Ta.rib Felsefesi, tarihin bilim olarak 19.Yilzyilda 
kurulmasi aeamalarinda ortaya cikm1etir. Bir bilim feleefeei 
olarak gorevi, tarih biliminin ozelliklerini araetirmaktir. 
Tarih, 19.yilzyildaki doga bilimine ozellikle de fizige benzer 
bir insan araetirmalari bilimi olarak kurulmak istenmietir. 
Bu nedenle sozu edilen yiizyi.lda tarih yaealari aranmie ve ko
nuda bircok tarih felsefesi ortaya konmuetur. 

20.yiizyilda, genel a.nlayie, tarih bilgisinin, doga bilim
leri bilgileri gibi a priori genelgecer ozellikler gosterdigi 
yahut goatermesi gerektigi yolunda birleemietir. Bu bilgi tu
rilnun tarihten cikar1lamayacag1 yilzy1l1n eonunda Dilthey ta
rafindan ortaya konmuetur. 

Tarih bilgisinin ozelliklerinin ne oldugu tart1emas1, 19.
yilzyilda bitmemietir. 19. ile 20.yilzyillardaki tarih feleefe
lerini, Popper iki ana obekte toplam1et1r. Bu obekleme tarih 
ve diger killtur bilimlerinde baear1l1 sonuclar elde edecek 
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yontemler hakk1ndaki goruelere gore yap1lm1et1r. 

Obeklerden biri, doga bilimi yontemlerinin kultur bilimle
rinde de uygulanabilecegini ileri eurerek tarih bilgisinin 
ozelliklerinin, doga bilimleri gibi olacag1n1 belirtmietir. 
Diger obek, doga ile kultur bilimlerinde ayri yontemlerin uy
gulanmasi gerektigini; cunku araet1r1lan alanlarin birbirin
den cok farkli olduklar1n1 ileri surmuetur. 

Popper her iki obege de Hietoriaiat (Tarihperver) ad1n1 
verir Ve bu kavram1 eoyle ac1klar. 

"Burada 'tarihperverlik'le, tarihe dayali tahminin, toplum 
bilimlerinin eaaa hedefi oldugunu ve bu hedefe, tarihin geli
eiminin temelinde yatan 'ritimler' ile 'modeller'(Patterns), 
'kanunlar' ile 'trendler'in ac1ga c1kar1lmas1yla var1labile
lecegini kabul eden bir yaklae1m tarz1n1 kasdediyorum "(Bkz. 
Popper 1985, 31) . 

Popper'in bu ayr1m1 19.yO.zyil ile 20.yilzyilin ilk yar1e1n
daki tarih anlay1elar1 hakk1nda genel bilgi vermektedir. 

Kultur bilimlerinde, doga bilimine ait yontemin uygulana
mayacag1n1 savunanlar, tarihi olueturan toplum hayat1n1n 
kanunlarinin, caga ve topluma gore sureklice degietiklerini 
one surmektedirler. Bu kanunlar kisa aureli ozel dBnemlere 
ait olabilirler. Buna kare1l1k, genel tarih ve bUtQn insan
l1k icin gecerli degildirler. 

Bu tarih felaefeleri, killtur ve doga bilimlerinde onemli 
gorevler yilklenen kavramlar1n fazlaca degerlerinin olmad1g1 
ve bu kavramlar1n farkli kullanimlar kazand1klar1n1 ileri 
surmuelerdir. 

Doga bilimlerinde kullan1lan kavramlar1n tarihle ilgili 
olarak kullan1lamayacaj1; cunku, tarihte genellemenin zor 
oldugu, onun karmaeik bir yapi arzettigi, tarihe dayal1 tah
min yilrutulemeyecegi, nesnelligin tam saglanamayacagi.; bu
tunlilk imkan1n1n zorlugu, nicel yontemlerin aokmedigi gerek
celeri goaterilerek kultur bilimlerinin, doga bilimlerinin 
aeviyesine ulaeam1yacaklar1 belirtilmietir (Bkz. Popper 1985, 
1. Bl:5lilm). 

Doga bilimi yonteminden yana olanlara gore, kultur bilim
leri yontemi, uzun vadeli tahmin yilrutmeye elverielidir. Cun
ku, tarih bilgieine gozleme dayali bir temel bulunabilir. 
Toplum hareketlerini olueturan ve tarih kanunlar1 keefedile
bilir. Bu ozellikler de, doga ile kultur bilimleri araa1nda 
bir ortakl1g1n kurulacag1na iliekin dueunceye kan1t olarak 
aunulmuetur (Bkz. Popper 1985, 2. Bolfun). 
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Popper bu ayr1m1 ve tarih felsefelerinin bir ozetini 1930 
larda yapm1et1r. Bu donem sonras1nda tarih felsefesi, tarih 
bilgisinin ozellikleri ilzerinde yogunlaem1et1r. 

a- Tarih Bilgiai 

Kill tilr ve tarih dilnyae1nda, dog a bilimlerinin ie gordilgil 
tilrden bilginin, 19. yilzy1l1n baz1 filozoflari haric, elde 
edilemeyecegi genel kabul gC>rmuetilr. Bunun sonucu ortaya 
cikan durum, tarih bilgisinin, genelgecer olmad1g 1, eilrekli 
deg ietig i, dolay1e1yla da bu alanda biltiln tarihi olaylar1 
ac1klayacak yasalara var1lamayacag1 bir olcude kabul edilmie 
oldu. Cilnkil tarih, belirli bir killturil, bir bilt'O.nlilk ve 
eilreklilig i icinde ele al1r. Kill tilrler aras1ndaki farkl1l1k 
ve degieiklikler bir yana, ayn1 killtiiriln eiirekli degiemesi 
eonucu onun hakk1nda genel bir yarg1da bulunulmasi bile g'Uc
tur. Kultilr dilnyas1ndaki bu degielik, ilk defa Yunanl1lar ta
raf1ndan dakik ve yontemli tarzda giln 1e1g1na c1kar1lm1et1r. 

Ksenefanes'in farkli toplumlarin, degieik tanri tipleri 
cizebildiklerini soylemesi, Herodotos'un baeka ba$ka gelenek
leri gorerek toplumlar aras1ndaki ayr1l1klar1 tesbit etmesi, 
Protogoras'in, insan1 her eeyin olcilsil kilmas1, ktiltilr ala
nindaki relativizmi gostermietir. Buna bagl1 olarak da bu 
alana iliekin bilginin ikinci dereceden onemsiz oldugu sonu
cuna var1lm1et1r. Aristoteles, Poetika'da bu hususu vurgula
m1et1r. Ona gore tarih bilgisi, tek tek ki$ilere aittir, 
genelligi yoktur. Her ne kadar 19.yilzyilda tarih alan1ndaki 
relativizimden kurtulmaya cal1e1ld1ysa da, gilniimilzde bu yak-
laeim yerini korumaktad1r. · 

M. Weber, benzer bir yaklaeinda bulunmaktadir. Kill tilr bi
limlerinin deg iekenlig ini bilim adam1n1n tavrina da bag 11 
oldugunu ileri siirmiletilr. Bilgi, bilim adam1n1n gerceklige 
sordugu sorulara bagl1d1r. Weber'e gore, tarih gelietikce, 
degerler sistemini ve dileilnce eeerlerini yeniledikce, tarihci 
yahut sosyolog gecmieteki yahut o andaki olgulara kendili
g inden yeni sorular soracakt1r. Tarihci yahut sosyolog silrek
li yeni meraklarla tarih kare1s1na c1karlar. Sosyolojinin 
yahut tarihin tamamlanmas1 soz konusu deg ildir. Bir bak1ma 
tarih ve sosyoloji insanl1g1n evrimi sona ererse tamanmlanmie 
olacakt1r. insan eserlerini araet1ran bilimin kesin olmas1 
icin insanl1g1n eser yaratma yetenegini kaybetmie olmasi 
gerekir (Bkz. Aron 1986, 485-486). 
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Tarih bilgisindeki relativizmin kaynag1n1, her bir tarih 
ifadesinin anlamli olmasina karein, herkesin Uzerinde anlae
t1g 1 dogrularin azl1g1 olueturur. CUnkU Weber'in de belirtti
gi gibi, surekli yenilenen sorularla sUrekli degieen bir 
alandan elde edilen bilgide genellik saglamak gUctur. Bu du
rum goreceligi beslemietir. 

1- ffijzlem 

Tarih bilgisinde, senel bilgide oldugu gibi, gozlem Bnemli 
bir konudur. Gozlem, bilginin kurulue gUvencesi olarak kabul 
edilir. Tarihi olaylar hakk1ndaki bilgileri destekleyecek 
sozlemlerin olmas1 idealder. Olaylar hakk1nda yeterli gozle
min elde edilemeyecegi kabul edilmekle birlikte, gozlemi, ta
rihi bilgide zorunlu oneart olarak ele alan tarihciler de 
vardir (Bkz. Atkinson, 40). 

Cogu tarihci, bu Bneart1 tarih bilgisinin teminat1 olarak 
gorur. Tarih bilgisinde boyle bir dayanak, hem tarih bilsi
sine gUven hem de tarihciye genie boyutlu yorumlar yapma im
kan1 vermektedir. 

Baz1 tarihciler, gecmie olaylarla ilgili bilgilerden eUphe 
duyarlar. Olaylar gercekten olsalar, bile onlar hakkindaki 
bilgilerimizi dogrulayamayacag1m1z gorueundedirler (Bkz. 
Atkinson, 40). Dogrulanmanin onemli dayanag1 olan gozlemin, 
tart1emal1 olmas1 bir yana, her olay hakk1nda da gozleme 
sahip olamad1g1m1z da bir gercektir .. 

Tarih bilgisinde yarg1lar, simdiki zamanda yap1lan gozlem
lere dayal1 olarak kurulamaz (Bkz. Atkinson, 45). Dolay1s1yla 
tarih bilgisi, secmie zamanda yapilan gozlemlerden kalkilarak 
elde edilir. Dogrudan gozlemin yap1l1p ve belgeleetirilmesi
nin, genel tarih icindeki oran1n1n az olueu g(lvensizlik kay
nag 1 olmakla birlikte, bunlara baevurmadan da tarih zor yaz1-
l1r. 

Tarih bilgisinde empirik temeli olueturan gozlemlerin ye
tersizlig inin kaynag 1, olaylarin bir defaya mahsus olarak 
gorulmeleridir. Ayn1 olay, ikinci bir kez tekrarlanamaz. Tek 
bir olaya dayanarak genel bir ifade ileri aurmek yanl1e bir 
tu tum olmaktad1r. Benzer olaylara dayal1 olarak olueturulan 
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onermeler ise, olaylar1n benzerlikleri tart1e1larak kabul 
edilmektedir. 

Bununla birlikte, kimi dileilnilrlerin kabul ettigi gibi, bu 
tart1emal1 gozlemler sosyoloji, siyaset bilimi gibi bilimle
rin empirik taban1n1 olueturmaktadir. 

"Ayn1 eekilde sosyolojinin gozlem temeli de olaylar1n, ya
ni siyasi ve sosyal vak1alar1n sadece bir vakain§.mesi ( kro
nik eeklinde verilebilir. Siyasi ve sosyal hayattaki diger 
onemli vak1alar1n vakainamesi, geleneksel olarak 'tarih' de
nen eeydir. Bu dar anlam1nda tarih sosyolojinin temelini 
olueturur" (Bkz. Popper,, 1985, 67). 

Gozlemler, eldeki bilgilerin s1nanmas1nda da kullan1l
d1g 1ndan, tarih olaylar1n1n bir defalik meydana gelmeleri 
gozlemle s1namay1 imkans1z hale getirmektedir. BU.tun bu 
olumsuz durumlara ragmen, tarihi olaylarin, ceeitli eekil
lerde belgelenmeai, tarih bilgisinin gozlem temelini olue
turur. Tarihcinin gorevi, milinkun oldugunca cok belgeye 
baevurarak ve belgelere eleetirel bir tabanda birbirleriyle 
kare1laet1rarak olay hakk1nda bir table ortaya koymaktir. 

2- Tarihcinin Roln 

Tarih bilgisinde tarihcinin onemli bir yeri vard1r. Bu 
tarih bilgiainin ozelligine de yanair. 

Tarihcinin inceledig i olaylar, uzak secmiete olup bi tmie 
olsalar bile, tarihi olarak bilinmelerinin eart1 tarihcinin 
zihninde titreemeleridir. Yani onlara iliekin kan1t1n, tarih
cinin onilnde eimdi ve burada bulunmasi, onun icin kavranabi
lir olmas1d1r. Ciinkil, tarih, kitaplarda yahut belgelerde bu
lunmaz. Tarihci bu belgeleri eleetirip yorumladig 1, boylece 
iclerine nufuz edip sorueturdugu zihin durumlar1n1, kendisi 
icin yeniden canland1rd1g1 sirada elde eder. Tarihi elde 
etme tarz1na tarihcinin bilgisi ve cag1n etkileri de kar1et1-
g1ndan, ele al1nan konunun tam olarak gectigi cag1n ozellik
lerine gore olup olmad1g1 tart1e1l1r (Bkz, Colli.ngwood 1986, 
203-204). Her tarihci, hat ta her tarihci nesli, kendine 
gore malzemeler toplay1p tarihe kendi problemleriyle yakla-
1;51r. 
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Tarihcinin dilnyagBrueil yahut tarihe 
bilgisinin taban1n1 olueturmaktad1r. 
bak1e ac1lar1n1n 5nemli rol oynamalar1, 
goreliligi ve parcal1l1g1 beslemektedir. 

bak1e ac1s1, tarih 
Dilnyagorilelerinin, 
tarih bilgisindeki 

Araet1rmac1n1n bilgide bu kadar etkin bir gorev ilstlenme
si, bu bilgi tilrilniln nesnelligi hakk1ndaki sorunu daha da 
karmaeik hale getirmektedir. Atkinson'un dedigi gibi, hukukun 
ve mahkemenin olmad1g1 yerde, tarihci, kanun koyucusu, yar
g1c, dava vekili ve eahitlik gtlrevlerini tek baeina yerine 
getirme cabas1 icindedir. 

3- Nesnellik 

Tarih bilgieinin neanel olup olmad1g1na iliekin yaklae1m
lar farkl1d1r. Atkinson'a gBre, secmenin olduju yerde neanel
lik hakkinda eilpheler ortaya 01kar (Bkz. Atkinson, 69). 

Popper, neael bilginin tarifini cok genieleterek vermek
tedir. 

"Neanel bilgi t)rmekleri, gazete ve ki taplarda baailan ve 
kiltilphanelerde depolanan teoriler ve bunlarin tart1e1lmas1-
d1r. Gilclilkler ve aorunlar bu teorilerle iliekiye girildiiin
de ortaya cikarlar" (Bkz. Popper 1975, 73). 

Aron, neanelliii, tarafa1zl1k degil evrenaellik degerine 
sahip olmak olarak gBrUr. Degieen bir dilnyada evreneellik na
s1l elde edilir? Tek tek olaylar1n evrensel ilkeye baalanma
a1 mllm.kiln mildilr? Cilnkil tarihi olueturan belgeler tek anlaml1 
degil, cokanlaml1d1r. Hem olay1 yaratanlar olaya farkl1 yak
laem1e olurlar hem de tarihcilerin her biri, olay1 kendine 
gBre yorumlam1et1r. Biltiln bu olumsuz Bzellikleriyle birlikte, 
tarihi vak1an1n belireizligi ~nemli Blcilde ortadan kald1r1la
bilinir. Fakat belirsizlikten kurtulmak nesnellik icin yeter-
11 degildir. 

Nesnelligin tarihte gercekleemesi zordur (Bkz. Aron 1961, 
119). CUnkil nesnel olabilme eartlar1, kavramlaet1rmaya, 
dolay1s1yla da soyutlamaya bag lanmaa1 gerekir. Bu yakla.e1m, 
tarihi, ineandan uzaklaet1r1r. Baeka tOrlU denirae, inaan, 
tarihin konusu oldukca neanelligi gercekleetirmek zordur. 
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Nesnellik sorununda tarihcinin pay1 da bilyilktilr. Tarihci, 
tarihi hem yaratma hem de bicimlendirme hakk1na sahiptir 
( Bkz. Aron 1961. 119). Her tarihci kendine gBre tarihi 
bicimlendirirse nesnellikten soz ac1lamaz. 

Aron'a gore tarih bilgisinde hem nesnel hem de oznel yan
lar vard1r. Tarih bilgisindeki relativizmin kaynag1n1 birey
sel gozlemler olueturur. Bundan kurtulman1n yolu muracaat 
noktalar1 ile kavramlar1n1 gelietirmektir (Bkz. Aron 1961, 
289). B5ylece tarihte neanellik k1smi olarak sajlanabilir. 

Tarih, relativizmi bUtUnUyle aeamaz. CUnkil tecrilbeler, 
tarih biliminin malzemelerini oluetururlar. Tarih, konu kil
d1g 1 olay1 sadece gecmie boyutuna gore degerlendirmez. Doga 
ve insan eartlar1nda ortaya c1kt1g1 bicimde olayi dileilnilrken, 
ak1llardaki varolueuna ve akilla birlikte ortaya c1kan bakie 
ac1lar1ndaki degieikliie de ulaemak ieter (Bkz. Aron 1961, 
289) Biltiln bu eartlarda neenelligin gercekleemesi beklenemez. 

Atkinaon'un yaklae1m1 da Aron'un paralelindedir. Tarih 
ifadelerinin ozne hakk1nda olmasi nedeniyle neanellikten ba
his acilamaz. Bununla birlikte, tarih ifadelerinin de dogru 
olup olmad1klar1 kestirilebilir. Bu kestirmelerin gUvenilir 
bir eekilde yap1ld1g1 da gorillUr. Gilvenilir bir eekilde dogru 
veya yanl1el1s 1 tesbit edilen ifadelerde nesnellikten soz 
edilebilir (Bkz. Atklnson> 71). Yine de, gecmiee ait baz1 tek 
tek onermelerin dogrulanmas1 dahi tarihin, bir biltiln olarak 
nesnel olmaa1n1 gilvence alt1na alm1yor. 

Tarihte secim yapmanin nesnellige yardim edebilecegi dUeil
nUlur. Olaylar ile belgeler eecilerek alinaa dahi, bu da, 
gercekligi tam yansitamaz. Ancak tarihe sorulan bazi sorular, 
tam olarak cevapland1r1labilirler (Bkz. Atkinson, 75). 

Tarihte secicilig in fazla yad1rganmamas1 gerektii ini, bu
nun doga bilimlerinde dahi yap1ld1g1n1 Popper belirtmietir. 
Popper'e gBre secicilik zorunludur. Cilnkil dUnyam1zdaki gBril
nilmlerin sonsuz zenginliji, bunu gerektirmektedir. Bu soneuz 
zenginligi belirleme icinse, elemizde sonlu sayida diziler 
vardir. Ne kadar goruntilleri, olaylar1, olgular1 tan1mlamaya 
cal1e1rsak cal1eal1m, tan1mlamalar1m1z ve tasvirlerimiz eil
rekli olarak eksik kalacaklard1r. Caliemalar da, tan1mlanan 
yahut teebit edilen dueilnce, olgu, olay yahut gorilntu obegin
den kilcilk bir bolilm Uzerine oturtulur. Dolay1s1yla secicilik 
kac1n1lmaz olur. Cilnkil olaylara herhangi bir gorue ac1s1ndan 
yaklaa,1yoruz. 

"Bilimde oldugu gibi, tarihte de bir sorile ac1s1ndan hare
ket etmekten kac1namay1z; ve kacinabilecegimize inanmak olsa 
olea kendimizi aldatmaya ve eleetirel dikkatimizin azalmasina 

15 



yol acabilir" (Bkz. Popper 1968, 272). 

Collingwood'a gBre de, bak1e ac1s1, tarihcinin tarih tasa
r1m1d1r. Tarihcinin kafasindaki tasarim tarihe genellik ka
zand1r1r. 

Secicilige yahut bakie ac1s1na gore yaz1lanlar, tarihi ya
zilan olay hakki.nda birbirlerini tamamlarlar. Birbirlerini 
desteklemeyen gorueler olmakla birlikte, farkl1 bakie ac1la
lar1yla eldeki olay ayd1nlat1labilir. Nihayet, olaya farkl1 
acilardan bakmak gerceklige daha da yaklaemam1z1 eaglar. 

Popper'e gore bir aoruna bilincli ve eleetirel tavirla 
kendi gorile ac1m1zdan yaklaemamiz, tarihi olay1 butiln gercek
ligiyle neanel olarak ortaya koydugunu aoyleyen araet1rmac1-
dan daha olumlu bir tutumdur. 

Popper'in belirttigi gibi tilmel yaealar tlnemli belirleyici 
etken olarak tarih bilimlerinde ekaiktir. Bunun yerini baeka 
bir unaur alm1et1r. Bu da tarihe belli bir bakie ac1e1yla 
yaklaemaktir. Belli bir bakie ac1e1 doga bilimlerindeki gibi, 
aecmecilik getirmektir. Tarihteki eecicilik, malzeme eeli 
icinde bogulmam1z1 engelleyebilir. Bu da elbette dileUncemizi 
deetekleyen olaylari ele almanin, digerlerini goz ardi etmek 
yahut dileUncemize kareit olanlari egip bilkerek, onlar1, dil
eUnce cercevemize a1k1et1rmaya cal1eacag1m1z anlamina gelmez. 
Tereine ele ald1g1m1z eorunla ilgili ve ustesinden gelebile
ceg imiz kadar cok sayida veriyi eleetirel bir tavirla incele
mek zorunday1z. 

"Bu tur secmeci yaklae1mlar, tarih incelemesinde; bazi ba
kimlardan teorilerin, bilimde gordilklerine benzer gorevleri 
yerine getirirler. Bundan dolay1, onlar1n cok kere teori diye 
kabul edilmie olmalari da, anlaeilabilir bir husustur. Ger
cekten bu yaklaeimlarda gizli olup da sinanabilir vareayimlar 
seklinde belirlenebilen nadir fikirler, ister tekil later 
tilmel nitelikte olsunlar, pekala bilimeel varsayimlar olarak 
ele alinabilirler. Fakat, kural olarak, bu tarihi 'yaklaeim
lar' yahut 'bakie ac1lar1' sinanamazlar. (Bkz. Popper 1985, 
196). 

Gecmie olaylari gercekten olduklar1 gibi anlatan bir tarih 
yazmak milmkiln degildir. Ancak, c;:eeitli tarih yorumlari tine 
silrulebilir. Bunlarin da hicbiri de nihai degildir. Her nes
lin, kendi yorumlar1n1 ortaya koyma hakk1 vardir. Hatta hakk1 
olmakla da kalmaz, kendi yorumlar1n1 getirmekle yiikil.mludur. 
CilnkO. gercekten de kare1lanmas1 gereken acil bir ihtiyac 
vardir. Dertlerimizin gecmiee nasil bagl1 olduklar1n1 ogren
mek ve ana gorevimiz saydig 1m1z sorunlari cozmek icin hangi 
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yoldan yilrumemiz gerektigini gormek zorunday1z. Dolay1s1yla, 
olaylara yaklaeim nesillere gore degiemektedir. Yakl1e1mla
r1n nesnelligi elde edilen sonuclarin genelgecerliligine gore 
degil, gosterilen tav1rda ortaya c1kmaktad1r. 
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b- YlJn te111 

Yontem, bilimsel bilginin elde edilmesinde rol oynayan bir 
faktordilr. Ozellikle de doga bilimlerindeki bilgilerin g(lve
nilirlig inin, onlar1n deney yontemiyle denetlenebilirlig inde 
yatt1g1 dil~Uncesi yayg1nd1r. Tarih ile killtilr bilimlerinde de 
boy le bir yontemin uygulanmas1 kolay deg ildir. Bu durumda 
tarih, ne tilrden bir yontemle cal1emal1 ki, ileri silrdUgU 
bilgilere gUvenilsin ve genel kabul gorsiln? sorueuna cevap 
bulmak tarih felsefesini bael1ca konular1 araa1ndad1r. 

Doga bilimleri, deney, tahmin, genelleme, denetleme, goz
lem, kanunlaet1rma gibi cok onemli kavramsal yap1ya ve uygu
lama alanlar1na sahiptir. Bu ozellikler tarihte olup olmad1g1 
19.yUzyilda tart1ema konusu kil1nm1et1r. 20.yUzyilda ise hem 
doga bilimlerine bak1e1n degiemesi hem de kUltUr bilimlerinin 
doga bilimi ozelligi goatermesi gerektiii dileilncesinden vaz
gecilmesinden, tarih dahil kUltUr bilimleri daha rahat hare
ket etmektedirler. 

Tarihci, bilimsel yontemi genie Blcilde kullanan bir toplum 
bilimciai olarak sorillilr. Bilim yontemini kullanan tarihci 
araet1rmas1n1 Uc aeamada tamamlar. 

"Birinciai, tarihci, verileri yontemli eekilde toplar, on
lar1 aistemli bir eeklide analiz edip gilvenilirlikleri ile 
halialiklerini sinar. ikinci ad1m, analiz ve yorumdur. Topla
d1g1 deliller ile konularda mantik arar. Ka.n1tlar1 ile ve
rilerini genie ceeitlilikteki araetirma malzemelerini, kan1t
lar1yla kare1laet1rarak elindeki biltiln verileri sinayarak 
araet1rmas1n1 silrdilrUr. Tilmevar1el1 mant1kla, tarihci varaa
y1mlar1 ile genellemelerine ulaeir. Ta.rib cal1emaa1n1n Ucuncil 
ve son ad1m1 aunuetur. Tarihci eimdi uygun ve anlaml1 bir 
anlatimla (Narrative)> bulduklar1n1 sergiler" (Bkz. Krug~ 
43). 

Bu araet1rma tekniginin ikinci aeamaa1nda> tarihcinin 
aorunlar1 ortaya c1kmaktad1r. Tek tek olaylar1 naa1l bir 
yontemle ele alarak birbirleriyle ilieki kurarak genelleeti
recetir? Daha dogruau tek olay1 nae1l kavrayacakt1r? Bu 
soruyu Dilthey'dan bu yana cogu tarihci ve tarih filozofu, 
anlayarak ya.hut anlama yontemini kullanarak tek olan olay1 
kavramaga cal1e1r. Tarihci> tek olay1 anlad1ktan sonra, onu, 
tarihe yaklae1m1n1 belirleyen dilnyagorUeU icine yerleetirir. 
Boylece tek tek olaylar genel bir cerceve icerisinde 
degerlendirilmie olur. 

Popper'e gore bilim yontemi, biltUn bilimler icin ayn1d1r. 
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Pl (Problem 1)- DT (Deneme Teorileri)- HE (Hatalar1n elen
mesi)- P2 (Problem 2). Bilimlerin gorevi, alanlarindaki so
runlarini c~zmekse, butiln bilimlerin bu konuda benzer eekilde 
davranmalar1 gerekir. Formillde gosterildigi gibi, sorunu co
zecek ceeitli teoriler gelietirilir. Bu teorilerin hangisinin 
daha iyi ie yapt1g1 teorilerin eleetirilmesi ile uygulamas1n
dan ortaya c1kar. Hatal1 olanlar elenir. Sorunu daha iyi 
ac1klayan yahut ac1klayanlar kalirlar (Bkz. Popper 1975, 
119). Popper, bu yontemin tarih icin de gecerli oldugunu be
lirtmietir. Tarih bilimleri icin onemli eorun, hatalar1n 
elenmesinde tutulacak yoldur. Bu da cogu tarihcinin, tarih 
filozofunun ve Popper'in bildirdigi gibi eleetiridir. 

Tarihcinin araet1rmas1nda birbirinden ayrilmayan eilrekli 
ic ice bulunan uc ana unsur vardir; Anlama, Eleetiri, Kare1-
laet1rma. 

1- Anlama 

Tarihi yapan insanlar oldugundan, tarih bilgieinin temel
lendirilmesinde insanlar1 anlamanin eaas oldugu Dilthey tara
f1ndan ileri surillmuetur. An lama ve yorumlama butiln kul tur 
bilimlerinde kullanilan yBntemlerdir (D11tbeyp 213). 

Dilthey'in anlama uzerinde durueunun nedeni mantik ifade
lerini kurmak, ruh analizini yapmak ve epistemoloji gelietir
mek degil; tarih bilgisinin olabilirlijini gormek icin baeka
larinin anlama degerlerini ortaya koymaktir (Bkz.' Dlltbeyp 
213). 

Tarih olayinin tam benzeri olmadigi icin kendi icerieinde 
ve bir baeina ele alinip incelendig inde, olayin anla~1lmas1 
ve yorumlanmas1 gerekmektedir. Aciklama, doja bilimlerinde 
genel ilkelere dayali olarak ie gordilgilnden, tarihte ein1rl1 
bir gorev i.istlenmietir. Tarihte aciklama yerine cogu zaman 
anlama ve yorum gorev yapmaktadir. 

Dilthey, zihin birligini saglayan ve zihin hayatinda 
bulunan, bizim oaliemalarimizda da temel araetirma konusu 
olana anlam (meaning) demietir. Ona g()re anlam bir yaeama 
kategorieidir. Anlam, sadece bir sembol yahut ifadeye ait 
clan anlaml1l1g1 g()stermez; ayrica zihin hayat1nda yaeamanin 
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biltilnlilgil ve parcalar1 aras1ndaki ilieklyi de kurmakla yUkilm
lildilr (Bkz. Hodges~ 20). 

Anlam (meaning), anlae1lan eey olarak da tan1mlan1r; bazen 
de bir tilr birliginin kavranmaa1 olarak da sunulur. Anlamay
la (understanding), blze verilen yaeama gercekllginden kalk1-
larak, biltilnlilk icinde kendimizi anlae1l1r k1lmaya cal1e1r1z. 
Dilthey'a gore, ozel ifadeleri, jestleri ve eylemleri bizim 
icin anlaml1 kilan ve yaeam1m1zda biltunluk saglayan sistemle
rin kazand1rd1g1 bilinctir (Bkz. Hodges~ 20). 

Anlam, iearet ve iearetleme aras1ndaki iliekidir. Anlama 
iae iearetlerin yahut ifadelerin c()zulmesi, deeifre edilme
sidir. Anlaman1n temeli kendimizi anlamaya dayan1r. Diger 
eah1slar1 ve onlar1n hayat ifadelerini anlamak, kendi tecru
belerimizi anlamakla mfunkundur. Anlama ve tecrube surekli 
olarak birbirlerini etkilerler. 

Dilthey' a gBre, tarihi olueturan eeyler, hayatla ilgili 
ifadeleridir. Hayat ifadeleri ve onlarin sonuclari y()neldik
leri e1n1flara gore farkli eonuolar verir. 

Hayat ifadeleri iki temel Bbekten olueur; ilk Bbek: Kav
ramlar, yargilar ve dueilncelerden meydana gelir. ikinciaiy
se, eylemdir. 

Anlama., bu alanlar1n deeifre edilmesidir. Gilnl\1k ha.ya.tin 
isteklerine verilen cevaplar icinde gelieir. Nitekim, insan
lar birbirleriyle ilieki ioinde olduklari surece birbirlerini 
anlamak zorundadirlar. Her birimiz bir baekas1n1n ne demek 
istedigini anlamak durumudayiz. 

Anlamanin temel bicimleri (kavramlar, yargilar ... vb), 
harflere benzerler. Onlar1n kombinasyonlari daha yilksek bi
cimleri oluetururlar. Temel bicim onemlidir; cunkil hayat 
ifadesinin ieareti olarak ie g()rur. · 

Tarih icindeki nesnel aklin gorevleri goz ard1 edilmemek
tedir. Nesnel akil, duyumlar dunyaeinda nesnelleetirilen bi
reyselliklerin genel ozelliklerinden c1kar1lan bicimler ola -
rak tan1mlanmaktad1r (Bkz. Dilthey, 216). Nesnel akil, ceeit
li yaeama bioimleri ve toplumca belli gayeler dogrultusunda 
gelietirilmie olan gelenek, hak, devlet, din, aanat, bilim, 
felsefe gibi alt kultilr eistemlerince zenginleetirilip gelie
tirilmietir. 

Nesnel aklin bicimleetirilmeai aonucu, cocukluktan bu yana 
Bgrendigimiz her eey tek bicimli bir eekilde bize ogretilir. 
Bilindigi gibi, belli bir eeyi ifade etmek icin ayni s~zcuk 
yahut sBzcukler duzenli eekilde verilirler. Hayat ifadeleri, 
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belli bir killtUriln alt siatemlerine ba~vurularak somutlaet1-
r1l1rlar. Bu cercevesi icinde hayat ifadesi, birey tarafin
dan, tecrid edilmemie bir gene! kural olarak kavran1l1r. Bu 
Bzellikler baekalar1n1n da ic dUnyalarinin arka planlar1n1 
kavramamiza yardimci olmaktadi.r. Tarihte ihtiyac duyulan 
senel 'bilsi, nesnel akla dayali kurum ve degerlerden elde 
edilen verilerden c1kart1l1r. 

Nesnel aklin duzenlemeleri sonucu bireyael ifadelerin kav
ran1lmas1 kolaylaeir. Dilthey'a gBre, birey, her zaman, ken
dini ve cevresini anlamanuza da yardimca olmuetur. Anlama 
yC3ntemi arac1l1g1yla genellik icinde birey ile insanlik ve 
onun yaratt1klar1 bize ac1klanm1e olur. KUltUr araet1rmalar1-
n1n karakteristik baear1s1, birey ve insanl1g1 bir bUtUnlUk 
icinde sunmalar1d1r. 

Weber de benzer bir tutumla anlamaya tarihte Bzel bir yer 
ay1rm1et1r. 

"Anlamanin temel araci, deiieik bicimlerdeki ideal tiptir; 
bunlarin ortak 6zelligi aklileetirme yahut belirli davranie 
tipi yahut benzersiz bir tarih vak1as1n1n, acik yahut gizli 
mant1g1n1n yakalanmas1 egilimidir. ideal tip bUtun durumlarda 
bir amac degil, aractir. Kultur bilimlerinin amaci da 5znel 
anlamlar1, yani son cBzilmlemede, insanlarin yaeamalarina ver
dikleri anlam.1 kavramaktir" (Bkz. Aron 1986, 503). 

Popper, bilim felsefesinde de anlam1n yeri bulundugunu be
lirtir. Anlama bir teori uzerindeki aorunBteai (metaproblem) 
olarak sunulur. Popper'e gore, bir teoriyi anlamaya yonelik 
her teeebbua, bu teorinin ve aorunun tarihiyle ilgili arae
tirma yapmaya ac1kt1r. BBylelikle anlama araet1r1lan konunun 
parcasi olur. Konu bilim teorieiyle ilgiliyae, araetirma, bi
lim tarihinde yap1l1r. Teori, tarihle ilgiliyse, araet1rma, 
tarih yaz1cilig 1 tarihi icinde yer almal1d1r ( Bkz. Popper 
1975, 177). 

Popper'e gore, anlama, sadece tarih icin gecerli degil, 
ayrica bu, doga bilimlerinde de baevurulan bir yBntemdir. 
Cilnku bilim cal1emalar1n1n da baz1 bolilmleri anlama y5ntemiy
le ortaya konabilir. Popper, tarih ac1s1ndan anlamanin Bnemi
ni eu temele oturtur: 

"Tarihcinin gBrevi, tarihi yapanin yaead1g 1 gibi, eorun 
durumlar1n1 yeniden olueturmaktir" (Bkz. Popper 1975, 189). 

Bunu gercekleetirmenin yolu, olay1 anlamaktan gecer. 
Popper'e gore anlama, "akla dayal1 eleetirinin nesnelliii ile 
gercekligin sezgiael anlam1n1 birleetirmeyi amaclar" (Bkz. 
Popper 1975, 170). 
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Popper ve diger bircok dueilnilre gBre, tarih olaylar1n1 la
boratuvar eartlarinda incelemiyor olsak da, onlar1 anlamada 
dayanak olarak kullanacag1m1z bir taban vard1r. Bu da, eylem
lerde sakl1 olan akla dayal1 taband1r. Tarih olaylar1 insan 
akliligini az yahut cok icermelerinden dolay1, onlar1 anlama
m1z mfunkilndilr. 

Tarih eleetiriei, tarihte dogruyu yanl1et1n ayirdetmege 
yarayan bir yBntemdir (Bkz. HalJcin., 3). Btlyle bir yaklaeimla 
eleetiri tarih alan1nda mant1k g<:Srevini iletlenir. Halk in' e 
g<:Sre, bu bilimael bir y<:Sntemdir. Eleetiri, e1k1 ve titizdir. 
Kieieel tercihlerden oldusu kadar keyfi uzlaemalardan da 
uzakt1r. Tarih eleetirisi bile bir kafan1n UrunU degildir. 
Diger bilim dallar1ndan ald1g1 yard1mlarla ve uzun bir gay
retle gercekleeir (Bkz. Halkin., 3). 

Tarih eleetiriei, dogru olan1, muhtemeli, mfunkUnu, inan1l
maz1, yanl1e1, yalan1, dogrulanmae1 imkana1z1 birbirlerinden 
ayird etmekte kullan1lan y<:Sntem olarak kareimiza c1kmaktad1r 
(Bkz. Halkin., 4). 

Tarih bilgisinde eleetirinin bae rolU oynamaei, bu bilgi
nin <:Szelliklerinden kaynaklanmaktadir. CU.nku tarih bilgieinin 
deneyle e1nanmaa1 imkana1zd1r. Deneyle denetleyemezsiniz; 
tarlh olay1n1 laboratuvar eartlarinda gercekleetirip ei.naya
mazs1n1z da ondan. Nitekim olay bir defaya mahaue olarak 
gercekleemietir. Tarih bilgisinde sorun bir defal1k olayi, 
butun cerceveaiyle ele alip onun hakk1nda en g\ivenilir 
bilgileri vermektir. Guvenilirlik, belgelerle saglanir. An
cak belgeleri haz1rlayanlar1n oznel tutumlari coiu kez Bnemli 
rol oynad1g1ndan, belgeler de tartiema konusu olmaktadir. Bil
tun bu s1k1nt1lardan kurtulmak icin, tarihcinin elinde aadece 
eleetiri vardir. Eleetirel bir tutum ve cok y8nlu sorgulama, 
g'O.venilir tarih bilgisi icin taban olueturur. 

Tarihte baevurulan <:Snemli bir yontem de 'kar~11.ma~t1rma'
d1r. Bunun killtilr bilimlerine ozellikle de tarihe 19.yUzyil
da oldukca bUyUk l:HcUlerde uyguland1g 1 kabul edilirae de, 
yontemin, Yunanlilarda da yayginca kullan1ld1g1 bilinmekte
dir. Yirminci yUzy1lda bu yontem, kultUrler ile'kurumlarin 
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araet1r1lmas1nda oldukca yosun 
durmektedir. 

eekilde uygulanmaktadir. 

Kare1laet1rma teorisinde verilerin dUzenlenmesinde ilc 
onemli noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi, birlikte olan 
toplumlar, toplum teekilatlanmalar1 ile insan urunlerinin 
mant1k ile mekan tarzinda dilzenlenmesidir. Bu aeamada killtilr 
malzemelerinin s1n1flamas1 yap1l1r. Dil.nyan1n her yerinde 
gorillen kurum ve toplum tabakalar1 basitten karmaeik olana 
dojru bir mantik siraduzeniyle s1n1flan1rlar (Bkz. Nls'bet,, 
195) -

ikinci onemli dilzen: Zamana iliekindir; olaylar ve kavram
lar zamanca duzenlenir. Ocuncil dilzen: Geliemeci veya evrimci 
dizileri kare1laet1rma yonteminde kullan1l1r. Bu aeamada 
tarih alanlar1 ve donemleri soyutlamalar yapilarak ele al1-
n1rlar. 

Kare1laet1rma yontemi, dikey olduiu kadar yatay da kulla
n1l1r. Bir kuruinun gecmieinden kesitler alinarak onlarin ki
yaslanmas1, dikey kare1la~t1rmad1r. Ayn1 kurumun farkli top
lumlardaki rolil ve ozellikleri de kare1laet1rman1n yatay yo
nilnu goeterir. Yunanl1larda da bu yontemin genie bir eekilde 
kullan1ld1s1n1 gorilyoruz (Bkz. Nispet,, 193). 

Tarih olay1n1n biricikliginden kurtulmak ve genel bir ifa
de kullanmak icin kare1laet1rma kac1n1lmazd1r. Tarihin baein
dan bugUne kesintisiz eilregelen kurumlar vardir. Bu kurumlar 
hemen hemen her toplumda ortaya c1km1et1r. Ayri toplumlarda 
ortaya c1km1e ayn1 kurumlarin ortak ve farkli ozelliklerinin 
tespiti de bu yontemle milmkiln olmaktadir. Hem ayni kurumun 
gecirdigi degieiklikleri hem de toplumun diger kurumlariyla 
iliekileri de kare1laet1rma sonucu sajl1kl1 bir eekilde orta
ya koyulabilmektedir. 

Tarihte ele al1n1p incelenen olaylar, onun gectigi toplum
dan yahut toplumlardan ve caidan eoyutlanarak ele al1namaz. 
Tek olayi anlayip yorumlamaya calieeak bile, o olay1n anlaml1 
bir eekilde degerlendirilmesi icin, olay1n gectigi toplum ile 
caji milracaat mercii almak earttir. Dolay1s1yla tek olay 
hakkindaki bilgimiz, toplum ve cai hakk1ndaki bilgiye dBnUee
rek kapeam1n1 genieletmege egilimlidir. 

Tarihcinin, tarih olay1n1 yeniden olueturabilecek kadar 
olayin icine girmeeinin yolu anlamadan gecer. Anlamak ise, 
olaydaki akli ~zellikler vas1tas1yla gercekleeir. 
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Anlama eylemini gercekleeitirirken en buyl1k yard1mc1lardan 
biri de eleetiridir. Araet1rmay1 yapan tarihci, olay hakkin
daki belgelerin gilvenilirligini, olay1 ele alan baeka tarih
cilerinkisi ile kendi tutumunu eleetirel bir tarzda degerlen
dirirae, anlatt1g1 olayin neanel degerlere sahip olama ihti
mali artar. 

Tarihci, hem ele ald1g1 konunun ceeitli yanlar1 ve d5nem
leriyle ilgilenmesi hem de baeka toplumulardaki yans1malar1na 
bak1e1, ufuk genieligi yaninda tarih bilgisinin genelligine 
giden yolu da acmie olur. 

Tek olay1n arkaeindaki dueUnceye, dejere, dUnyagC5rueUne 
var1ld18 inda, olayla bag lant1l1 olarak dijer bircok olay da 
anlae1lm1e olur. CilnkU, degerler siatemi ile dUnyagC5rUeUnUn 
genelligi vardir. 
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B- M±TOLOJt ~1• TAR±H ARABXNDAJt± ±L±e~±S~ 

1- Mitoloji ve Tarih 

Kultur unsurlar1n1n hepai tarih arkaplanlar1na dayan1larak 
kurulup anlamland1r1lm1et1r. Hayatin her safhas1nda cok onem
li bir yer tutan tarih, efaanelerin baelica konular1ndan biri 
olmuetur. Kapaamlar1 cok genie olan efaanleri evren aciklama 
modeli olarak kabul edebiliriz. Evren ac1klama modellerinin 
bael1ca g5revlerinden biri, inaan1n evren icindeki yerini be
lirlemektir. Bu yerin nas1l kazan1ld1g1n1 da ac1klamaa1 sere
kir. Dolay1a1yla, her evren aciklama modeli kendiaine insani 
konu ald1g1ndan, tarih bilincini de iyi kl:Stu dile getirir. 
iki temel evren aciklama modeli olan m.itik-m.istik ile 
feleefe-bilim. eemalar1 kendilerine gtsre hirer tarih bilinci 
gercekleetirmielerdir. Bu bilincler, birbirleriyle cat1et1k
lar1 gibi, ortak l:Szellikler de g5stermielerdir. Zaman ac1s1n
dan en eski olan mitik-mietik evren aciklama eemas1, tarih 
bilincini efeanenelerde ac1kca eergilemietir. 

Mitoloji, ait oldugu toplumun yaead1g1 cevrenin bitkile
rin, kayal1klar1n, magaralarin, daglarin, 1rmaklar1n, kurum
lar1n, insanlar1n~ ibadetlerin, geleneklerin, isimlerin, or
taya cikma eekillerini ve fonkeiyonlar1n1, nedenleriyle ele 
al1p haklar1nda aciklama yapar (Bkz. Klrk 1975, 257). Hito
loji inean d'Unyae1n1 oyleeine earm1et1r ki, toplumu ilgilen
diren dogal olaylar ve kultur dunyas1ndaki her olup biten, 
bir efsane yorumuna uyar yahut boyle bir yorum iater {Bkz. 
Casslrer 1980, 76). 

Efeaneler ele ald1klar1 konulara gore de ayrilabilirler. 
Kirk, efsaneleri uc obekte toplam1et1r: 1- Hikayeler ve eg
lendirici olanlar; 2- Kurumlar1 yenileyen, onlara gorev ka
zand1ran ve onlar1 meerulaet1ranlar; 3- Spekulativ ve ac1k
lay1c1 olanlar {Bkz. Kirk 1975, 254). ikinci tur efaaneler, 
tarihe iliekin veriler eunar. Cunku kurumlarin meneeini ac1k
lamak, onlar1n tarihinden eoz etmektir. OcuncU tur efaaneler 
ise evrenin yarat1l1e1, inean1n ortaya c1k1e1 gibi sorunlari 
ele al1rlar. 

Efeaneler, toplum, insan, Tanr1, dunyan1n kaderi, tarih ve 
doga hakk1nda hayalgUcune dayali gelenekler olsalar da, top
lumlar kendilerine ait efsanelerde, gecmieteki gercekliklere 
iliekin cok onemli ipuclar1 bulurlar {Bkz. Cavandlsb, 8). 
Efsaneler, but'Un dunyada akrabal1k kurumlar1n1, evlilik gele
neklerini, ziraati, kurban euma yontemini, idarecilerin yet-
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kisini, toplumun cok say1daki ozellig ini tasvir ve tasdik 
ederken, ortaya c1kma nedenlerini de ac1klar (Bkz. 
Cavandish, 8). Efsanelerin bu kadar genie olan vas1flar1 
icinde, tarihi ozelliklerin olmad1g1n1 dileilnmek ve onlari 
gormezlikten gelmek oldukca gilctilr, hatta imkans1zd1r. 

Tarih ile efsane aras1ndaki iliekide efsanenin onceligi 
vard1r. Cassirer'in belirttigi gibi, bir ulusun tarihi, onun 
mitolojiai tarafindan belirlenir (Bkz. CaBBirer 1955, 5). Ef
saneler, bir halk1n daha baeindan beri belirlenmie kaderleri 
olarak gorulmuelerdir. 

Efsaneler, aid olduklar1 toplumun ihtiyaclar1n1 yeterince 
kare1lad1klar1 bir gercektir. Her toplum, ortaya cikan aorun
lar1 cozmek icin yeni efaaneler yaratm1et1r. Sorunlarin, 
durmadan deiiemesi ve ceeitlenmeai efsaneleri de ceeitlendir
mie ve zenginleetirmietir. (Bkz. Levi-StraUBB 1972, 206). 

Mitolojilerde ortaya cikan tarih anlay1elar1 gilnfunuziln ta
rihindeki cozillmile teknik sorunlar1 icerdikleri ac1kt1r. An
cak bu caliema ac1s1ndan onemli olan, efaanelerde gecmiele 
ilgili konularin onemli yer tutmasi ve buna bagli olarak gec
mie Uzerine dileilndilklerinin ortaya c1kar1lmaa1d1r. 20.yUzyila 
ulaeabilmie 'ilkel' toplumlar uzerine yapilan caliemalar, on
larda da gecmiele ilgili bir anlay1e1n varoldugunu goatermie
tir. C. Levi-Strauss'un cal1emalar1, bu konuda yeterli mal
zeme vermektedir. Efsanelerin meneei bildirme ozellikleri 
ilzerinde duran Levi-Strauss, bunlarda zay1f bir tarih yan1n1n 
oldugunu belirtmietir. 

"islevleri nedenael olmaktan cok, ay1r1c1 olmaktir: Kokeni 
tam olarak ac1klayamazlar; neden de belirtmezler. Herhangi 
bir ayr1nt1y1 ortaya c1karmak yahut bir turil 'belirlemek' 
icin (kendi bae1na ele al1ndaklar1nda bir anlam tae1mayan) 
bir koken yahut bir neden ileri ailrerler. Bu tilriln ayr1cal1k 
kazanmas1, kendilerine verilen ozei kokenden deg il, baeka 
ayr1nt1lar1n, baeka tilrlerin boyle bir kokeni yokken, kendi
lerinin bir kBkenle donat1lm1e olmalar1ndan ileri gelir. Ka
camakl1, alcak gBnullu ve neredeyae olumsuz bicimde, tarih 
bu yap1ya s1zar: Bugilniln nedenini aciklamasa da, bugUniln 
ogeleri araa1nda secme yapar; bunlar1n baz1lar1ndan gecmiei 
bize keefettirebilir" (Bkz. Levi-Strauss 1984, 246-247). 

Levi-Strauss, toplumun s1n1flama sistemlerini de aciklayan 
totem efsanelerinin, kill tilriln en az deg ieen ama en surekli 
unsuru oldugunu belirtmietir. Nesilden nesile aktar1lan bu 
efsaneler, totemin ortaya c1k1e1n1 yeni nesillere bildirme 
gorevini yerine getirmektedir. Totem efsaneleri, o toplumun 
ortaya c1k1e1n1 ve nasil gelietigini de icerirler. 
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Efeanelerin hakim oldugu toplumlarda degieiklik hie olma
yacakm1e gibi davran1l1r. Bir bakima degiemeye karei konulur. 
Levi-Strauss bu tutumu tarihe karei koymak olarak degerlen
dirmietir (Bkz. Levi-Strauss 1984, 250). Bununla birlikte, 
degiemeye kare1 koymay1, salt tarihe karei c1kmak olarak al
mak eksik olur. Cilnkil, toplum degerlerini korumak icin de 
degiemelere kare1 konur. Degerlerin Bnemi, tarihilikten kay
naklan1r. Bir bakima tarihi korumak icin deg iemeyle kare1 
durulabilinir. 

Butiln toplumlar1n tarih icinde olmalar1 kac1n1lmazd1r. Arna 
tarihle ilgili tav1rlar1 degiemektedir. Levi-Strauss'a gore, 
kimileri, gonilllu kimileri de gonillsilz benimserler tarihi. 
Gonilllil olanlar, bu konuda edindikleri bilincle, sonuclar1n1, 
hem kendileri hem de baeka toplumlar icin onemli olcilde buyti
tilrler. Gonillsilz olanlar da tarihi bilmezlikten gelmek ister
ler. Bu yuzden onlar ~ilkel' olarak adland1r1l1r (Bkz. Levi
Strauss 1984, 250). 

Levi-Strauss, degiemeye kare1 koyma anlam1nda tarihten 
kopma konusunda 'Aranda'lar1 ornek gostermietir: 

"Kuzeyli Aranda, larin efsanelerini bir butiln olarak ele 
alacak olursak, burada orta Avustralya yerlilerinin hala aur
durmekte olduklari biltiln etkinliklerin ayr1nt1l1 bir hikaye
yesini buluruz. Kendi efsaneleri icinde, yerliyi gilnluk ie
lerine koeulmue olarak gorilrilz. Avlanirken, balik tutarken, 
yabani bitkileri toplarken, yemek yaparken ve degi~ik aracla
r1 kullanirken efsanede anlat1ld1g1 gibi davran1r. Biltun bu 
cal1emalar, totem atalar1yla baelam1et1r; yerli, bu alanda 
gelenege koru korilne sayg1 gosterir; uzak atalar1n1n kullan
d1g1 silahlara bag 11 kal1r, onlari. gelietirmek hie akli.na 
ge lme z" ( Bkz. Levi-StrauBB 1984 , 251 ) . 

Levi-Strauss, bu durumun hie de yadirganacak bir eey olma
d1g1n1 da belirtmietir. 

"Olueumun bir aeamaa1 olarak degil de zamand1e1 Brnek ola
rak dileilnulen geomiee boyle inatla baglanmada ne ahl&k ne de 
akil yonunden bir eksiklik var ... " (Bkz. Levi-Strauss 1984, 
252). 

Cilnku, eahip olunan biltun degerler, gi1clerini ve geoerli
liklerini yasal1l1g in temeli olan eskilik ve aiireklilikle 
kazan1rlar 

KuttBrenler de mi toloj ik tarih anlay1e1n1 anlamam1za yar
d1mc1 olmaktad1rlar. Avusturalyanin York Burnu yar1madas1n-
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da yaeayan boylarin kuttorenlerinin 
tarih iliekieini vermektedir. 

C>zellikleri efaane-

Bu torenlerde ortaya cikan, eimdi ile secmiein teorik aci
dan birbirlerinden ayr1 olmalarina ragmen, tarihi kuttBrenler 
gecmiei bugilne, yas kuttBrenleriyse bugilnu secmiee taeir ve 
iki girieim birbiriyle ee degerli degildir (Bkz. Levi-Strauss 
1984, 252-253). 

Tarihin, yerlilerin dueunceainde ne kadar derin oldugu, 
hem kuttBrenlerinden hem de dogal oevrelerini yorumlay1ela
r1ndan ortaya c1kar. 

"Dailar, dereler, p1narlar ve gBlciikler onun (yerli) ioin 
yaln1zca gilzel ve ilginc gorunilmler degildir ... Her biri ken
diainden geldigi bir eseri yap1t1 olmuetur. Kendiaini cevre
leyen gBrilnilmde, ululad1g1 Blilmsilz atalarin eylemleri ile 
kahramanl1klar1n1n tarihini okur. Bu varliklar hala kisa bir 
an ioin insan bicimini alabilir; onlarin bircoklar1n1 da ba
balar, dedeler,. kardeeler, anneler, kizkardeeler olarak, do
lays1z deneyimiyle tanir. Onun icin biltiln yurt, eaki, ama hep 
yaeayan bir soy agac1 gibidir ... "(Bkz. Levi-St.rauBB 1984, 
259). 

Hem kulturel hem de dogal yaeama dilnyalar1n1 bir biltilnlilk 
ioinde kavramak istediklerini gBrilyoruz. Topraga C>zellikle de 
dogduklar1 yerlere bilyiik sayg1 gC>stermelerinin kayna81nda da 
secmieleri vardir. 

Cizdikleri tablo sembolik ve sapt1r1lm1e bile olaa, anlat
t1klar1 olaylardan kimilerinin gercek olmae1 dileilnillemeyecek 
bir eey degil. Bununla birlikte, her tarihi olay genie Blcilde 
tarihcinin bBlilmlemesinin ilrilnil olarak dileilnillilrse, ilkelle
rin tutumunda yadirganacak bir yanin olmad1g1 ortaya cikar 
( Bkz. Levi-Strauss 1984, 258) . 

S1n1fland1rma sistemlerine de tarihi katmayi ilunal etmi
yorlar. Burada olaylar1 onemle anlatan, geleneksel yerler 
uzerinde duyarlilik gosteren toteme dayal1 efsaneler, tarih 
ac1s1ndan en ufak ayr1nt1lar1 bile goz onilne sererler. Bunun
la sirdan vakanuvislerin tarihini and1rmaktad1r, 

Levi-Strauss, Irk ve Ta.rib adl1 kitab1nda da yerlilerin 
tarih anlay1e1 ile genel tarih anlay1e1n1 kare1laet1r1r ve 
iki tilr tarih oldugunu belirtir. Bu ayr1m1n nedeni de iki 
obegin gecmie zamani farkl1 degerlendirmelerinden kaynaklan
mas1nda gl:Srilr. 
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"Keeif ve icatlar1 buyiik medeniyetler kurmak icin birik
tiren, ilerleyici bir tarih ve yeni, belki ayn1 derecede et
kinliii ve beceriyi ayn1 oranda yap1ta d8n~eturebilen, fakat 
birincinin Bzelliji olan birleetirme yeteneginden yokaun bir 
dig er tarih" (Bkz. Levi-Strauss 1985, 47-48). 

Bu bize kultur yap1e1 ile tarih anlay1e1 arae1ndak ilieki
yi vermektedir. Killtilrel yapi. kapali bir kabileye aitee, ta
rih dileuncesi deiiemeyi deiil, duraianl1&1 ifade eder. Killtur 
Bzelligi, o toplumu baeka kulturlerle ilieki icerisine soku
yorea, deiiemeyi kabul etmek zorundadir. Deiieen kultilrel 
yap1e1nda oluean tarih a.nlay1e1na Levi-Strauss, Birikimci de
mietir(Bkz. Levi-StraUBB 1985, 74-75). 

Kimi araet1rmac1lar1n, ilkel toplumlara tarihsiz toplum 
demelerine Levi-Strauss, eu cevabi vermietir: 

"'Tarihi olan toplumular' ve 'tarihi olmayan toplumlar' 
diye bir ayr1m yapmamal1y1z. Gercekte, her toplumunun tarihi 
vardir. Tarih .1nsanl1j1n ortaya c1k1e1yla baelad1j1na g8re, 
her toplum eeit 6lcude eskiye dayanir. Fakat 'iliel' diye 
an1lan toplumlar, tarih taraf1ndan kueat1lm1e olup onun de
j ietirici etkisine karei direnenlerdir. Medeniyete ulaem1e 
(caidae) toplumlarsa tarihi icleetirir geliemelerinin devin
dirici gilcll durumuna getirmielerdir" (Bkz. Lsv1-StraUBB 
1985, 103-104). 

Yerlilerin deiieikliie kare1 oluelar1, dolay1e1yla da 
duraianl1i1 eavunmalar1n1n nedeni de s~yle ac1klam1et1r: 

"ilkel kabileler icin bir eey her zaman varolmamieea, a.n
lame1zd1r, meeru deiildir. Bizin icinee terei gecerlidir" 
(Bkz. Levi-StrauBB 1985, 113) . 

Mitolojinin tarih g~revi yapt1j1na iliekin bir baeka 8rne
ii Levi-Strauss·un Hit ve Anla. adl1 kitabinda da g~rilycruz. 
Kanada Kiz1lderili efeaneleri uzerinde yap1lan caliemalardan 
elde edilen verilerin tarihilik boyutunun yillteek oldugu, hat
ta tarih niteliii g8sterdikleri belirtilmietir (Bkz. Levi
Strauss 1986, 47). Kanada Kzilderililerinden iki kabile rei
sinin birbirinden bag1ms1z olarak kendi kabilelerinin gecmi
eine ait bir kesiti anlatmalari tarih olarak yorumlanmietir. 

Levi -Strause, Kiz1lderili reielerinin tarihleri ile mito
loji ve tarih arae1ndaki iliekinin yogunlugunu e8yle belirt
mietir. 

"Toplumlar1m1zda tarihin, mitolojinin yerini ald1i1na ve 
ayni ielevi g~rduiilne; yaz1e1z ve belgeeiz toplumlardaysa 
mitolojinin amac1n1n, gelecegin bug-Une ve gecmiee milmkUn 
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oldugu olcude bagl1 kalmaa1n1 saglamak oldujuna inan1yorum. 
Ancak, bizim icin gelecek her zaman bugO.nden degieik, cok de
jieik (bazi farkl1l1klar kuekusuz aiyasi tercihlerimize baj
l1d1r) olmal1d1r. Yine de mitoloji ile tarih arasinda kafa
mizda bir dereceye kadar varolan ucurum, belki de mitolojiden 
ayr1 degil de, onun devam1 olarak algilanan tarih olaylar1n1 
inceleyerek ae1labilir" (Bkz. Levi-Strauss 1986, 51-52). 

Bu bakie ac1a1 uyarinca, tarih kavray1e1 iki bin y1ll1k 
dueunce dejil, inaanl1j1n kendini efsanelerde anlatmaya 
baelamaa1ndan bu yana aureselmektedir. Efsanelerde inean1n 
kendini anlatmaya baelamas1, bir bak1ma tarihciligin de 
baelang1c1 olarak kabul edilebilir. Efsanlerdeki tarih, 
g(lnfunuzdekinin ozelliklerini tam olarak g8stermese bile, 
tarihe duyulan ihtiyac1 kare1lamaktad1r. 

2- Zaman 

Zaman, insan1n dunyaa1n1 duzenlemede ve bu duzen icinde 
kendini gilvende hiasetmesini eaglamada vazsecilmez bir unaur
dur. Boyleaine Bnemli bir gorevi, en ilk ortaya cikan, en 
kucuk ve en ilkel olan topluluklarda da yapm1e olduju tahmin 
edilmektedir. Zaman1n ortaya c1k1e1nda iki temel fakt6r rol 
oynamietir. Bunlari.n baeinda, mevsimler ve ona bajl1 olarak 
beelenme, ikinci olarak da dini torenler gelir. Bu faktBrle
rin, insan1n tarihinin neresinde baelad1g1n1 bilmek oldukca 
silctur. Dolaysiyla, zaman duyusunun, bilincinin naa1l ve ne 
zaman ortaya c1kt1j1 da bilinememektedir. 

Durkheim'a gore, diger kategorilerimiz gibi, zaman da 
eoeyal temellidir. Biz ancak farkl1 anlara bl:Hiinebilen bir 
zaman dueunebiliriz. Bu da, farkl1laeman1n kaynij in1n 
belirtilmeei zaman kavram1n1n kaynag ina ac1kl1k getirdijini 
goeterir. Biz onceden sahip oldujumuz bilinc hallerini ayn1 
s1rayla tekrar canland1rabiliriz. Bu hallerin s1ralanmas1n1 
dikkate ald1g1m1zda bir farklilaema gorurilz. Simdi yaead1k
lar1m1z ile hat1rlad1klar1m1z1 mukayese ederek eimdi ile gec
mie aras1ndaki fark1 anlar1z (Bkz. Oner 1977, 16). 

Bekleyielerimiz de bizde gelecek fikrini dogurur. Bu su
retle gecmie, eimdi ve gelecek farklar1n1 kendi tecrilbeleri
mize gore alg1lar1z. Bununla birlikte zaman kavram1n1n ortaya 
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c1kmas1 icin bireysel tecrubeler yeterli degildir. Durkheim'
in belirttii i gibi, zaman, ortak bilincin gelietirdii i bir 
unsurdur. Kavran1lmaa1 ancak olaylar1n belli ve aabit nokta
lara gore yer almas1yla milmkiln olur. Bu belli ve sabit nokta
lar; gUnler, haftalar, aylar va.d1r. Gunler ve haftalar ise 
rit'Ciel ve bayramlar gibi toplumsal olaylarla belirlenirler 
( Bkz. Oner 1977, 17) . 

Zaman deneyiminin iki temel formu vard1r; ard1ll1k ve ailre. 
Ard1ll1k, formu icinde olaylar, ozel olarak duzenlenmie, de
iiemez ve a'Cirekli bir hareketlilik boyunca olueturulmuetur. 
Silre ise, olaylar aras1ndaki boeluktan ve olaylar1n nisbi 
oluema donemlerini belirtir. 

Hemen hemen b~t'Cin toplumlar, sUre ve ard1ll1j1, rit'Ciellere 
meteorolojik deiieikliklere, ekolojiye ve politik organizas
yonlara bagl1 olarak kullanm1elard1r. Bu da goateriyor ki 
zaman kUltUrUn ayr1lmaz bir parcas1 olarak sUrekli kare1m1za 
c1kmaktad1r. 

ilkellerde zaman dongUlU olarak kabul edilmietir. Onle.r 
icin onemli olaylar, kesinlikle birbirleri ard1s1ra meydana 
c1karak kendilerini tekrarlardi. Bu ardillik bae1 aonu olma
yan bir sUrekliliktir. Gecmie ve eimdi birbirinden ac1kca 
ayr1lmam1et1r. Zaman1n en Bnemli ard1ll1g1n1 gosterir Bieler 
mevsimler ve insan1n geliemesindeki (doium ve olUm gibi) ge
cirdii i aeamalard1r. Bu dileUncede kronoloj i oluemamie ve 
zaman hesaplanamam1et1r. (Bkz. Leach 114). 

Hititlerin Purulleeas bayramlar1nda okuduklar1 Telipinu 
efsanesinin mevaimler hakkinda oldugu gorillUr. Bu efaaneye 
gBre, Firt1na tanr1a1 ile Gunee tanr1cas1n1n og lu ve ayn1 
zamanda nebatat olan Telipinu her y1l sonbaharda BlUyor ve 
ilkbaharda tekrardan canl1n1yordu. Telipinu kayboldugunda, 
ocakta odunlar aonUyor, tanr1lar mabedde bunal1yorlar; 
hayvanc1klar ag1llar1nda s1k1l1yor, buyUk bae hayvanlar 
ah1rlar1nda nefes alam1yorlard1. Koyun, kuzusunu ve inek, 
buzag1n1 terkediyordu. Telipinu kaybolduju zaman, kendiaiyle 
beraber tarlalarin mahaullerini de alip gotilrUyordu. Art1k 
arpa ve bajday yetiemiyor, buyUk ve kilcUk bae hayvanlar, 
inaanlar art1k Uremiyorlardi. Aiaclar kuruyor, oyleki artik 
filiz vermiyorlar, otlaklar kuruyor, kaynaklar cekiliyordu 
(Bkz. Kinal, 187). Efsane burada aonbahar ve kiein 
ozelliklerini anlatarak mevaimlere takvim icindeki yeri 
vermietir. 

Bununla birlikte zaman anlay1e1n1n dogalliktan kurtulmaa1 
ie bolilinUnun geliemesiyle mf1mkUn olmuetur. Ozellikle tarih 
zamani ve buy'Cieel zaman, din adamlar1n1n ve aiyasi zilmrelerin 
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ilgilerinin kay1dedilmesiyle baeland1g1 gorillilr. Eskicagin 
merkezi devletlerinde halk yine dairevi zaman anlay1e1n1 
kullan1rken, yoneticiler, gecmiee bakmaga baelam1elard1r. 
Zaman, kategoriler icinde duzenli eylemler ve silrekli yilrilyen 
bir unsur olarak dueilnulmeye baelanm1et1r (Bkz. Leach, 120). 
Y1l ve onun bolilinleri sosyal ve politik teekilatlanmalar1n 
dilzenlenmesinde kullan1ld1. Boylece rahipler y1l ve y1l1n 
bolfunlerini adlar ve eay1larla adland1rd1lar. Boylece, asil
lerin ve rahiplerin kulland1g1 milneccimlik ortaya c1km1e 
oldu. 

Leach zaman kavram1n1n bee genel anlam1 oldugunu belirt
mietir. 

1- xlkel ZBJDarJ: ilkeller, zaman1n dogal olaylar gibi 
dairevi hareketler eeklinde dondilgilnil dileilnmilelerdir. 

2- Tar1hi ZBJDarJ: Tarih olarak dil.,ilnillen zaman. Bu Ulr 
zamanda uzerinde durulan onemli ozellik, olaylarin bir 
defa ortaya c1kmas1 ve belli bir a1ra takip etmesidir. 
Fakat olaylarin bir cizgi ilzerinde olma zorunlulugu 
yotur. 

3- lJilyQsel (Hagical) Z8111Bil: Tamam1yla dini ve bilyilael ni
teliktedir. Olaylari etkileyen, ama uygun kuttorenler
le (ritilel) kontrol altina al1nabilecek bir uneur ola
rak dUeilnUlmiletUr. Bu tilr zaman anlay1e1 bilyilael-dini 
silrecin genie bir bolfunilnil olueturur. Doiailatil ve in
san dUzenlerini bir uyum icinde bulueturmanin aerektigi 
dileilncesinden kaynaklanm1et1r. Bu, bir tilr bilimsi tu
tumdur. Cilnkil yapt1g1, tanr1aal yasalari keefetmektir. 
Gelieis-Uzel oldugu dileunillen olaylari tanr1sal yasaya 
baglama kayg1e1ndan hareket eder. Bu zaman anlay1e1n1 
benimsemie olanlar, ceeitli doga olaylar1n1 gozlemleye
rek, zaman1 olcillebilir oldugu dileilnceeini gelietirmie-
lerdir. -

4- Bilhnsel ZBJDBn: Sadece sure olarak kabul edilir. Hicbir 
eekilde onun ekonomik, tarihi, aetronomik yahut bilyileel 
ozelliklerine baevurulmaz. 

5- Siyasi ZBlDBil: Bir siyasi onderin hire ve iateklerine 
uyan zamani belirleme girieiminden kaynaklanir. Avrupa 
zaman anlay1e1n1n gelieiminde bu faktor onemli bir yere 
sahiptir. Takvimle ilgili yapilan yenilikler bu 
dileilnceyi cairietirmaktadir (Bkz. Leach, 114-115). 
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Zaman dilimlerinin veya zaman anlay1elar1n1n baz1lar1n1n 
tarihi zaman geliemeden once de tarih icin kullan1ld1i1 gorU
lilr. 

Cassirer 'e g()re, inean ilk kez zaman sorununun bilincine 
vardig inda, kendi dolaysiz istek ve gereksinmelerinin dar 
halkasindan c1k1p, nesnelerin kokenini araetirmaya baeladi
ginda, tarihi dejil, yalnizca mitolojik bir koken bulabil
mietir. inean fizik dUnyayi oldugu kadar, toplumsal alemi de 
anlayabilemek icin mitolojik gecmieteki izdil~'ilmilnil bulmak 
zorunda kalm1et1r. Neenelerin ve olaylar1n kronolojik dUze
nini anlama, tanrilara ve insanlara bir soy ve bir kosmoloji 
verme girieimleri ilk olarak efsanlerde ortaya c1km1~t1r. 
Ama, bu kosmoloji ve eecere, tarihi ayr1m1 yeterince goster
mez. Gecmie, eimdi ve gelecek henilz · oncesiz sonrasiz bir 
zaman 'dir. Mi toloj ik bilince gore, gecmie hicbir zaman yok 
olmaz; o her zaman buradadir. insan mi toloj ik tasavvurun 
karmaeik tlrgUsUnU sokmeye baeladiiinda yeni bir dilnyaya gec
mie oldujunu hisseder ve yeni bir dojruluk kavrami bicimlen
dirmeye baelamietir (Bkz. CaBB1rer 1980, 164-165). 

Cassirer'in degerlendirmesi, sonradan gelieen bilincin 
kendine kaynak aramasi olarak kare1m1za c1kmaktad1r. Fakat 
zaman, daha ineanlijin baelang1clar1nda kullanilmaya baelan
m1et1r. Bunu Caesirer de kabul etmektedir. Efsanlerin meneei 
bildirme ozellikleri ve tanr1lar1 ve atalar1 belli bir s1raya 
koyma teeebbilsUnde zaman faktorU goz onUne al1nm1et1r. 

Zamani ilk ineanlar1n nas1l kullandigi efeanlerde gorillilr. 
Efsanler yap1lar1 nedeniyle onemli olcilde zamana bagl1d1rlar. 
Ayrica sUrekli zamanla ie gorUrler. Tarih gibi, mitoloji de 
gecmiele ic icedir. Bu nedenle de zaman her ikisinde de bi
rinci dereceden rol oynar. Efsane, hep gecmieteki olaylar
dan soz eder. 'YeryUzUnUn yarat1lmas1ndan C>nce', · yeryUzU 
yarat1ld1ktan hemen sonra' yahut hie degilse, 'cok eski za
manlarda' gibi, ifadeler sUrekli kullanilan unsurlardir. Bu 
tUrden zaman ifadeleri kullanma yan1nda, anlatt1klar1 olay
larda gecmiete olan olaylardir. 

Efsanelerde soz konusu edilen zaman1n tan1mlanmas1 sUctUr. 
Olaylar efsanevi bir zamanda gecmietedirler. Efsanevi zaman, 
her eeyin dilzenlendigi ve meydana setirildiji bilinmeyen eski 
zamand1r. Bu zamanda yapilan ve dUzenlenen eeyler dogalarina 
gore meydana getirildiklerinden, mUkemmel ve dejiemez varlik
lar olarak kabul edilirler (Bkz. Kirk 1975, 257). 

Efsanevi zamanin belirsizligini Cassirer de ileri sUrmUe
tilr. Bununla birlikte zamanin oneminin mitolojide bUyUk ol
dugunu kabul etmietir. Ona gore, mitolojik dUeuncede mek§.n ve 
zaman kesinlikle salt veya boe bicimler olarak dUeilnUlmezler. 
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Mekan ve zaman, tUm nesneleri yoneten, yalnizca biz BlUmlUle
rin hayat1n1 degil, ayn1 zamanda tanr1lar1n hayatlani da dU
zenleyip belirleyen buyUk giz dolu gUcler olarak kabul edi
lirler (Bkz. Casslrer 1980, 47). 

Mitolojik dueUnce, zaman1, gUnilmuzden hayli farkli olmakla 
birlikte, cok genie boyutlarda kullanm1et1r. 

"Nerede insan kendini tanr1sall1j in statik eeyirciei ola
rak gBrse, orada, tanr1sall1j1n (divine) Bzelliklerinin ve 
dojas1n1n zaman icinde ortaya c1kt1j1 belirtilmietir" (Bkz. 
Casslrer 1955, 104) , 

Bunu destekleyen bir baeka dUeUncenin de tanr1lar1n tari
hini inceledijimizde ortaya c1kt1g1n1 belirtmietir. Caasirer' 
e gore, tanr1lar1n tarihi analiz edildijinde, Uzerinde Bzel
likle durulan bir unsur olarak zaman sezgisiyle kare1lae1l
m1et1r (Bkz. Cassirer 1955, 105). 

Caaeirer, kutaal olan ile olmayan eeylerin birbirlerinden 
ayr1lmae1n1, efsane temelli din bilincinin sajlad1j1n1 belir
terek Bnemli bir noktaya iearet etmietir. Bu farkl1l1j1n tes
bi ti, mitolojik dUnyanin hakiki ve Bzel baear1a1 olarak orta
ya cikar. Gecmie boyutu, zaman kavramindan soz edilmeye bae
lanmasiyla gercekleemietir (Bkz. Cassi.rer 1955, 105). Yaea
nilan dUnyanin dllzeni, bUyUk BlcUde kutsal olan ile olmayan 
ayr1m1na dayand1j1na gore, kutsall1i1 sajlayan tanr1lar1n ve 
atalarin bu dilnyadaki yeri belirtilmelidir. Bu amacla tanr1-
lar1n bu dUnyay1 dUzenledikleri gecmie bir zaman boyutu kac1-
n1lmaz olarak ortaya cikar . 

Toplumun hayatinda Bnemli rol oynayan kutsal, dolaysiyla 
da efsanevi varliklar, kutsall1klar1n1 kaynaklari kutaal 
olduju ve tarihi bir arkaplana sahip olduklarindan, kazan
m1elard1r. 

Mitolojik dUeilncede, varl1k, zaman boyutuna itilir ve 
gecmiein derinlijine yerleetirilerek ozel bir icerikle ve 
kutaallikla kurulur. Ayrica efaanevi ve dini anlaml1l1k 
yUklenerek dojrulanir. Bu ruhi dojrulamanin ilk orjinal 
formu zamandir (Bkz, Cassirer~ 1955, 105). Mitolojik dueilnce 
eeklinde, o topluluk yahut toplum icin kutsal olan herhangi 
bir eey, gecmiein derinliklerinde toplulujun tanr1lar1 yahut 
atalar1 tarafindan kutsanmie oldugundan, bu Bzellije sahip 
olur. Yeni eeylerin kutsallaet1r1lmaa1 da atalarin kutaad1i1 
eey arac1l1j1yla gercekleeir. Bu anlayie eeklinde belirleyici 
uneurlardan biri zamanin, ozellikle de onun gecmie boyutunun 
onplana c1kt1g1 gorUlmuetUr. 
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Ozellikle inaan1n varolueu, orf ve adetler, toreler, eos
yal normlar ve baglar, ilk mitik gecmiee hakim clan kurumlar
dan c1kar1lan degerlerle kutsanirlar. 

Caaairer, zamanin onemini boylesine belirtmekle birlikte, 
"Gecmie, kendisinin nedeni deiildir, eeylerin nedenidir", di
yerek salt zaman bilincinin olmad1g1n1 belirtir. Bununla bir
likte, hayatta Qok onemli gorevler y\iklendig i, tarihin her 
aeamasinda kendini gosterdigini goz onilne alinca, zaman 
bilincinin, gilnilmilz anlaminda olmasa bile ~nemli bir seviyede 
ie gordiljil reddedilemez. insan1n kendini tan1maa1 ile zaman 
arasinda kuvetli bir bag vard1r. Gecmiee bag1ml1, gelecegi 
dileiinmek zorunda olmuetur. Zaman1n bu iki boyutu aras1nda 
kendi varl1j1n1 keefetmietir. 
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C- TARiH YAZICILIGI 

Kronikler ve y1ll1klar tarih kabul edildigi takdirde su
mer, M1s1r, Asur, Hitit gibi medeniyetlerde tarih yaz1c1l1g1-
n1n yap1ld1g1 gBrillilr. 

Tarih yaz1c1l1g1 iki temel fakttlriln geliemeeine bajl1 ola
rak au yilzilne c1km1et1r: 1- Yaz1; alfabe ve eembolleetirmeye 
varan maga.ra resimlerinin cizimidir. CUnkil magra reaimleri 
gelenekleeerek soyut semboller ha.line gelmietir (Bkz. Barnes, 
10). 

2- Zaman; takvimin geliemeai. Takvim, baelang1cta insanla
rin dini ihtiyaclar1n1 kareilamak icin dilzenlenmietir. Takvi
min duzenlemesinde esaa al1nan kutsal gUnler ile cok raatla
nilmayan dogal olaylar, zamani belirlemekte esas rolil oyna
m1et1rlar (Bkz .. Barnes, 12). 

Dini kaygilarla gelietirilen kaba takvim cok gecmeden dini 
olmayan olaylar1 icinde kullanilmaya baelanm1et1r. Baelangic
ta M1s1rda, kronoloji dini olaylar icin kullan1lm1et1r. Nil 
tanr1lar1na baili olarak gelietirilen takvim, krallarin ieba
eina c1k1elar1n1 da icermeye baelam1et1r. M1s1rl1lar, kral
larin iebae1nda kald1klar1 donemlere Bzel adlar vererek ta
rihlemede yeni bir a.ea.ma daha kaydetmielerdir. 

"M1e1rda hiatoriografi, Misir tarihi kadar eakidir. En 
eaki krallik dCSneminde bile tarihi kayitlar tutulmuetur. 
Resmi tarihciler, krallarin, keeiflerinde bulunurlard1. Aela 
onlarin baear1a1zl1klar1n1 sBrmemie ve kayidetmemielerdir. 
Ama baear1lar1n1n, zafer lerinin biltiln ayr1nt1lar1n1 yazm1e
lard1r. Bu bakimdan tarih yaz1c1l1j 1, giizelleetirici bir 
sa.nat haline gelmietir. MO. 2500'ierde M1e1rl1 bilgeler, 
krallar1n1n dBkilmilnu c1karm1elard1r. Yillara krallar1n adla
r1n1 vermieler, onlar1n hukilmdarlik donemlerindeki olaylarin 
dilzenli kay1tlar1n1 yapm1elard1r. Thutmoae III zaman1nda bu 
belgeler tam geliemie tarihler ve vatanseverlik duygulariyla 
gelietirilmie dil an1t1 haline gelmietir" (Bkz. Durant~ 178). 

Silinerlerde mabet ve ea.ray areivcileri onemli eiyasi, aske
ri ve dini olaylarla ilsili olaylari kaydetmi~lerdir. Ancak, 
biltiln bir kurumu yahut devleti kapeayacak eekilde tarih ya
z1lmam1et1r. Yaz1c1lar, efsane, destan, ilahi, atasBzleri ve 
hikayeler yazm1elard1r. Destan ve aj 1 tlarda gecmie hakkinda 
ipuclar1 teepi t edilmie a.ma bir tarih ni tel is i g8stermemie
lerdir. Bununla birlikte tanridan yard1m beklemek icin ceeit
li eeylerin ilzerine yazilan yazilar tarih degeri olan malze-
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melerdir. Eski caglardaki durumu yansitan bu parcalar cok az 
olmakla birlikte vardir (Bkz. Kramer, 31). 

MO. 2500lerde Lagaein yi.izy1ll1k parlak doneminde saray ve 
mabet areivcileri olmaai muhtemel kieilerce yazilan tarihi 
olaylar, donem hakkinda ilk elden bilgiler sunmaktadir. 0 do
nemden kalan bir belge oldukca ayr1nt1l1d1r. iki eehir ara
sindaki s1n1r hendeklerinin onar1lmaa1 hakk1ndad1r. Olay1 
uygun dilzene koyabilmek icin olayin nedenlerini ac1klam1e
t1r. Belge dini Brtilailnden ve ceeitli tanr1 sozlerinden ar1n
d1r1ld1g1nda Silmer tarihinin ceeitli olaylar1n1 bir s1rayla 
verdigi anlae1lm1et1r (Bkz. Kr1J1Der, 31-32). 

Daha sonraki yilzy1llarda, Silmerlerde tarih yaz1c1l1g1n1n 
onemli bir yeri olmuetur. Durant'in bildirdigine gore, Stimer 
tarihcileri gecmiei yeniden kurma, gelecegi yonlendirmek icin 
eimdiyi kay1detmeye MO. 2000de baelam1et1r (Bkz. Durant, 
132). Bu dileilnceaine deatek olarak da Gilgamie deatanin gBa
termektedir. Boyle bir tavir, gilnilmilz anlam1nda tarih bilin
cinin ortaya c1kie1n1n ipuclar1 olarak dejerlendirilebilinir. 

Babil kronoloji otesine gecemezken, Aaurlular kronolojile
rin kral adlar1n1 da gecirdiler. Ayr1ca Babil ve Aaurlularin 
tarih anlay1elar1nda ca& ve donem a1n1flamas1 gorttlmeye bae
lanm1et1r. 

Barnea'a gore, kroniklerin geliemeaine bagl1 tarihcilik, 
M1a1r, Aaur, Babilde, onemaiz kalm1et1r. Bu donemdeki tarih
ler krallar1n yapt1klar1, binalar, aava.,1ar1, avdaki kahraman 
11klar1n1 yorumsuz anlatm1elard1r. Eleetiri yoktur. Kayitlar 

rahip-katipler tarafindan tutulmuetur. Tutulan kay1 tlar mo
narklara veya tanr1lara'sunulmuetur. 

Bununla birlikte Hamurabi Kanunlar1 Babillerin aosyal ta
rihlerinin baelica kaynagi olmakla kalmaz, ayni zamanda resmi 
bir tarih niteliii de goaterir (Bkz. Barnes, 17). Aaurlularda 
y1ll1klar, o y1l1n onemli olaylar1n1n bir lis teaini verir 
durama gelmietir. 

Babilin iki kroniii oldukca onemlidir. Bunlardan biriai 
745 den 668e kadar olan donemi icermektedir. Dikkate deger 
bir taraf s1zl1kla Elam ile Asur arasindaki aavae1 anlatm1et1r 
(Bkz. Barnes, 18). Degeriyae, Gadd Kronigi 616-610 aras1ndaki 
olaylardan sozeder. 614 de Asurun, 612 de Ninevehin, 610 da 
Harranin dileileil anlat1l1r. Babildeki kronik cal1emalar1 
Yunanlilar ilzerinde etkili olmuetur. 

3.yy baeinda yazilan Barossos'un Tarihi cocuksu Babil hi
kayelerinin derlenmeeinden oluemuetur (Bkz. Barnes, 18). Ba-
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roeeos'un bu cal1emas1n1, Durant, insanl1g1n ilk tarihi ola
rak kabul eder. Dilnyanin yarat1l1e1yla ilgili g{lvenilir ay
r1nt1lar1 hikaye ettiiini belirtmektedir (Bkz. Durant, 250). 

Hititlerde y1ll1klar (annaller), Mureilie II'yle baelam1e
t1r. Bunlar ony1ll1k muhtasar salnameler ve y1ll1k olmak 
uzere iki turdedirler. Salnameler, kralin an1lar1 niteligin
dedir. Ayn1 zamanda kralin kahramanl1klar1n1 da ielenmieler
dir (Bkz. Kinal, 178}. 

Barnes'e gore, Hititler hat1r1 say1l1r bir tarih litara
tilril gelietirmielerdir. Tarih y1ll1klar1na ek olarak daha 
once yap1lm1e antlaema ve iliekilere de yer vermielerdir. 
Ozellikle de Telipinus Tarihi (MO. 1100) ucY11z y1ll1k bir 
dBnemi kapsar. Dikdaktik amaclari e1n1rl1 kalmakla birlikte 
sadece tart1emalar ve cinayetler nedeniyle kan davasina donu
een gO.nahlar1n1 gostermek icindir. Yazar, Hattueil III'u Hi
tit yasasindaki (Wergild) diyet kurumunun uyarlamisina kila
vuzluk eden ve bunu bastirmada hanedanin nasil yard1m edile
ceg ini gostermietir. Yine bu metinde Hattueil III'un halter
cilinesi (autobiography) de verilmietir. 

Eekicag Ege medeniyetinin ortaya cikmaeina zemin haz1rla
yan kayda deger komeu medeniyetler, baeka bircok tlnemli konu
da oldugu gibi tarih yaz1c1l1ginda da Yunanl1lara onculuk 
etmietir. 
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I I- YUNAN TAR:iHC:iL:iG:i 

insan ne zaman ortaya c1kt1? Yarat1ld1 mi yoksa kendili
ginden mi bilyiidil? Ne kadar silredir yer yiizilnde ya$amaktad1r? 
Her zaman eimdiki teknik araclar1 ve zanaatlar1 biliyor muy
du? Zanaatlar1 nas1l elde etti? Bu gibi sorulara silrekli 
cevaplar aranm1et1r. Bu sorulara, butiln toplumlarda oldugu 
gibi Yunanlilar da kendilerine gore birtakim cevaplar bulmu$
lard1r. 

Yunanlilarda tarihe yaklaeim, insanin meneeini ve kulturun 
kaynaklar1n1 ac1klama iki temel bakie ac1s1 cercevesinde 
toplanm1$t1r. Bunlardan birincisi, efsane temelli (Altin Cag) 
ac1klama eekli ve men$ei bildirme tarz1 olarak gorillilr. 
ikincisi; iyonya bilim anlay1e1 cercevesinde gelieen araetir
maya dayal1 empirik temelli anlay1et1r (Bkz. Cole, 1). Birin
ci obekte, Homeros, Hesiodos, baz1 C>zellikleriyle Herodotos 
ve Platon; ikinci Bbekte, Herakleitos, Demokritos, Sofietler, 
Thukidides, baz1 Bzellikleriyle Platon · ve Aristoteles yer 
alir. 

a- Kfeane Bajlaminda Tarihcilik 

Biltiln toplumlarda oldugu gibi, Yunanlilarda da tarih konu
su, Herodotos'un baelatt1g1 gelenege kadar efsaneler taraf1n
dan ielenmietir. Homeroe gelenegine bagl1 olarak yazilan epik 
eiir bircok konuyu icermietir. Bu eiir tilrilnde efsanevi ka
rakterler bilyiik bC>lilmil olueturmuelardir. Bununla birlikte 
eiirlerde adlari gec;en soylarin eecereleri, ilgili eehirle
rin gecmieleri, toplulugun yahut toplumun sosyal, kill tilrel 
yap1s1, inanclari hakk1nda bilgiler de vererek kilcilk de olsa 
tarih gorevi yapmielardir. 

Bu konuda ilk yazan Homeros, deetanlarinda killtilre, toplu
mun deger ve yaeama bicimlerine yer vermesi tarihcilik aci
sindan onemli say1lm1et1r. Ayr1ca Homeros, eiirlerinde tanr1-
lar1n, kahramanlarin ve soylu ailelerin eecerelerini de ver
mietir. Geliemie ve ilkel topluluk ayr1m1 yapm1et1r. Onlarda
ki kurum ve gelenekleri kare1laet1rm1et1r. Homeros'un deetan
lar1nda ieledigi bu konular tarih ac1s1ndan verimli olmuetur. 

Yunanlilara gC>re, Homeros ve Hesiodos, insanl1g1n ilk cag
lar1 icin yetkili tarihcilerdir (Bkz. Sikes, 2). Homeros ve 
Hesiodos'un epik eiirleri, Yunan dilnyasinda bir nevi kuteal 
kitap niteligi kazanm1et1r. Bu eiirlerde icerilen konularda, 
din, kahramanlik ve gelenekler ag1rl1ktad1r. Konulari geregi, 
tarihe de sik eik atifta bulunmalar1, onlarin tarih gC>revini 
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yerine getirme kayg1e1n1 da tae1d1klar1 dileilnillebilir (Bkz. 
Forsdyke. 138). Yunanl1lar bu iki buyilk ozan1n eiirlerini ta
rih olarak kullanm1elard1r. ilk tarihler yaz1l1ncaya kadar bu 
efeanlerle gecmielerini degerlendirmie ve inanclar1n1 temel
lendirmielerdir. 

1- Heeiodos 

Heaiodoa, insan1n evrendeki yerini ve diger canl1 tilrle
rinden fark1n1 belirten ilk orneklerden biridir. Tbeogonia 
adl1 eaerinde evrenin ve yeryilzilnUn meneeini, tanr1lar1n or
taya c1k1elar1n1, insanin yarat1l1e1 ve kaderini ele alm1e
t1r. GUnilnUn Yunan anlay1e1na gore, bu eorunlar1 efaanelere 
dayanarak ac1klam1et1r. 

Evrenin duzenlemesi, tanr1lar1n ortaya c1k1elar1n1, tanri 
aoylar1n1 konu alan Tbeogonia'da konumuz olan insanla ilgi
li olarak cok az eey vardir. Dilnyadaki dilzenin kaynaklar1n1n 
araet1r1lmaa1ndan kalkarak, evrendeki dUzenin naail oluetuiu 
hakkindaki dueilncelere varm1et1r. 

Heaiodos, i~ler ve GD.nler adl1 cal1emaa1nda, inaanin ilk 
ortaya c1k1e1nda ve sonraki aeamalar1nda tanr1lar1n rolil ve 
insan1n ozellikleri Uzerinde durmuetur. Bilhassa sosyal 
ozellikler ag1rl1kl1 yer alm1et1r. inaan1n ozelliklerinin 
nas1l deiietiiini 'Callar Oiretisi' ad1 alt1nda gostermietir. 
Her ne kadar insan1n ic yap1a1n1 derinlemesine ele almasa da, 
eylemlerine bakarak deierlendirmietir. DUzen ve zaman arasin
da bir iliekinin oldugunu gormiletilr. Zaman bilinci. insan1n 
dilzen sorununu gormesi ve dilzenin teorik kurulueunu eaglamada 
yard1mc1 olmuetur. 

Heaiodos'un alt1n cai olarak dileundiliu donemden ba~layarak 
insanl1k tarihinde aurekli kotilye gidie kabul edilmietir. 
Cailar oiretisi, eaki zamanlardaki ineanlar1n davran1elar1, 
duzenleri ve deierleri sistematik ve kronolojik bir eekilde 
ele al1nm1et1r. 

Hesiodos'a gore caglar1n ozellikleri eoyledir: 

Altin Cai (Alt1n Soylular); ineanlar, tanr1lar gibi yaea
m1elar ve hicbir problemleri yokmue. CUnkU her eey tanr1lar 
taraf1ndan bol bol verilmietir. Uykuya dalar gibi oldilklerin
den ac1 da duymazlarm1e. Oldilklerinde iyi cinler olarak in-
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sanlar1 ve toprag1 korumakla gorevlendirilmielerdir (Bkz. 
IQler ve Ganler, 107-120). 

Gilmfl~ Cai (Gilinue Soylular); yeni soy oncekinden cok farkl1 
yarat1lm1et1r. Dogan cocuklar yQzy1l cocukluklar1n1 eUrdilr
milelerdir. Cocukluklar1 bittiginde baelar1 dertten kurtulma
yan kavgac1 kieiler olurlarmie. Olcil nedir bilmezmi~, olil.m
silzleri saymazm1e, tapinaklara gitmezlermie. Heaiodoa'a aore, 
yap1lmayan bu gorevler, medeni inaanin yaaas1 olan ethik 
degerlerdir. Gil.mile eoylular bu degerlere uymam1elard1r. Zeus 
onlar1n davran1elar1na kizarak, onlar1 yeralt1 cinleri 
yapm1et1r (Bkz. IQler ve Ganler, 126-140). 

Tune Cs.ii (Tune Soylular); oldukca gilclU yarat1lm1elard1r. 
ieleri g(lcleri birbirlerine sald1rmak ve eavaetir, kendi ken
dilerini yoketmielerdir (IQler ve Ganler, 145-155). 

Demir Caii (Demir Soylular); yar1 tanr1 ozelliii goeteren 
kahramanlardir. Daha dogru, daha bereketli ve daha yilrekliy
diler. Truva gibi bilyiik savaelarda bu kahramanlar yitip git
mietir. Bu eoydan kalanlar Okeanoe adalar1nda mutlu eekilde 
yaeamaktadirlar (Bkz. IQler ve Ganler, 155-174) 

Beeinci Soy; Hesiodos'un kendi donemidir. Gilndilzleri didi
nir, ezilir geceleri kivranir dururlar. Silrekli belalarla y(lz 
y(lzedirler cok az sevincle kare1lae1rlar. Bir gUn Zeus bu 
aoyu da yok edecektir (Bkz. IQler ve Ganler, 175-180). 

Altinci Soy; cokUe donemini yaeayacak. Baba ogul benzer
lii i kalkacak, dostlar ve akrabalar birbirlerini ne tan1ya
caklar ne de aevecekler. Tanri aayg1a1 kalmayacak. Ne yeminin 
ne dogrunun ne de iyinin degeri kalacak. Kotillere ve g(iclu
lere sayg1 goaterilecek. Kotillilkler ve ahlaka1zl1klar silrekli 
artacak. inaanlarin utanma duygular1 olan aidoslar tanrilara 
s1i1nacak ve ineanlar acilarla baebaea kalacakt1r (Bkz. IQler 
ve Ganler, 185-200). · 

Cailar ogretisinde, tarih, efsaneden ayr1 bai1ms1z bir 
bicim olarak ortaya c1kmam1et1r. inaani zaman bilinci, efsane 
aembollerinden mil.mkun oldugunca uzak kalarak ifade edilmie
tir. 

Hesiodos'da ortaya cikan durum, bir tarih yaaas1 eeklinde 
beliren ilkedir. Bu ilkeye gore insanlar eilrekli kotuleemek
tedir. Kotuye gidiei aciklamada kulland1g1 iki temel ozellik 
goze carpmaktadir. Bunlardan biriei,insanlarin silrekli bir
birleriyle aavaemalar1d1r. Bu toplum ve eiyaeet yap1s1ndaki 
kargaeayi ve g(lvensizligi ortaya koyar. ikinciei, kotilye gi
diein en C:>nemli nedeni ahlaki degerlerin yerine getirilme
yieidir. 
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Bu iki aorun, Yunan aiyaaet, ethik ve tarih felaefeleri
nin temel ugrae1 alanlar1n1 olueturmuetur. Siyaaet felaefesi, 
aoeyal dilzensizliii gidermeyi ve gO.venilir dilzenler kurmay1 
denemietir. Ethik, iyi ahlakl1 olamanin yollar1n1 aramie
tir. Yunan felaefesinin bu iki Bnemli alan1 -aiyaaet ve 
ethik- aorunlar1n1 c6zmek icin ailrekli tarihe baevurmak ge
reg ini duymuelard1r. Tarihe ilginin artmaaiyla birlikte 
tarih felsefesi de, felsefenin bir diaiplini olarak ortaya 
c1km1e oldu. Hesiodoa'un ortaya koydugu ve tarih felsefeeinin 
en Bnemli aorunlar1ndan biri olan 'dilzen', -hem evrenael hem 
de toplumsal- felsefenin gO.ndemine yerle1Smietir. Tarihte, 
genel olarak ktltilye gidie dileilnceei ilke olarak kabul edilmie 
ve Yunan tarih anlay1e1nda Bnemli rol oynam1et1r. Hesiodoa, 
cailar Bgretiaiyle, tarih felaefeainin kurulueunda Bncil, ge
liemeainde de etkili olmuetur. 

2- Pindaroe 

Homeros geleneii icinde degerlendirilecek olan Pindaros 
(518-438), eairdir. Siirlerinde tarih motivlerine yer ver
digi icin bu dtlnem Yunan tarih anlay1e1na bir baeka 8rnek 
teekil eder. Soyluluk unsurlar1n1n deiietiii bir dtlnemde 
ariatokratik dileilnceleri ortaya koymuetur. 5.yilzyildaki 
efaane etkiainden kurtulueun Bnemli Brneklerinden biri ol
muetur. 

Pindaros'un eiirlerinin arkaik karakteri, hem caidaelar1-
n1n hem de Bnceki cag1n eairlerinde ortaya c1kan yap1dan cok 
farkl1d1r. iyonyan1n 'daha eski' killtilr anlay1e1ndan Pinda
ros'a kadar, gecmie fikri, Homeroa eiirlerinden uzaklaearak, 
gelieme dogrultusunda, lirik kieisellik ve iyonya doia felee
fesi yBnilnde bir egilim sergilemietir. Pindaroe, eiirlerinde 
Hekataioe ve Herakleitoe'un bilmedigi, Homeroe ve Homeroe'un 
kieilerinden de daha eski bir dilnyaya 1e1k tutmuetur (Bkz. 
Jeager I 1965, 205-206). 

Pindaros, eiirlerinde zamana Bnemli yer ay1rm1et1r. Zama
nin uc boyutuna da genie yer vermekle birlikte, eiirlerinde 
en cok gecmiee rastlan1l1r. Olilllposlultu> Siiri X'"da, aadece 
dogruyu sl:>yleyen Kader Tanr1calar1n1n yan1nda Zamanin durdu
gunu belirtir. Zamanda secmiee dogru gidildikce, Herakles'in 
eavae ganimeti olan topraklar1 naail bBldUgilnil ve kurbanlar 
eundugunu, ve nasil eampiyonlar icin ilk dBrt y1ll1k feeti
valler olan olimpiyatlar1 dilzenlediii acikca anlatilarak 
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tarihi olaylar1 zaman boyutu icinde degerlendirmietir. (Bkz. 
Plnda.ros; Oli.Japlan Odes X, 115). Bu tutumuyla zaman-tarih 
iliekieini en acik eekilde dile getirenlerden biri olmuetur. 

OliJlposlular VII'de Rodoe'un efaanevi tarihini anlatir. 
Anlatt1i1 tarihte gecmie, degiemeyen gerceklik olarak vardir 
( Bkz. Starr,, 394). 

Pindaroa'a g8re, gecmie cok uzundur ve icinde eav1a1z olay 
vardir. Gecmieteki bu eay1e1z olaylar zamana ve mekana bagli 
olarak ortaya c1kt1klar1 gibi kaydedilmelidir. Ancak, gecmie 
olaylar1 keefetmek kolay degildir. Bu nedenle, Pindaroe, in
eanlara e1k a1k, eairleri ve Logoi yazarlar1n1 dinlemeyi tav
eiye etmietir. Ctlnku e8zu edilen bu kieiler, gecmiele ilgili 
bilgiler vermektedirler. Siir tekniii gereii, Pindaroe, aile
lere, devlete veya olimpik oyunlara genie yer ay1rm1et1r. Ele 
ald1g1 bu bael1klarda sorunlar ortaya c1kt1i1nda konuyla ala
kal1 efeaneleri tekrarlayarak eorunu ctlzme girieiminde bulun
muetur (Bkz. Starr,, 394). 

Sairler, eiirlerinde, efsanevi ve tarihi karakterleri eer
beetce biribirine kar1et1rd1klar1ndan, gercek olaylar, tarihi 
kieiler, yaeanilan d8nemde anlae1lmaz bir hal alir. Pindaroe 
bu durumdan kurtulmak ietemietir. Bu nedenle efeanlerin ve 
gercek kieilerin gecmielerini araet1rma kayg1e1yla hareket 
etmietir. 

Pindaroe, gecmie hayat1n niteliii ile dolae1n1n eimdikin
den farkl1 olmad1i1n1 dUeUnmue ve onun mUkemmel olmad1g1n1 da 
belirtmietir. Bir kereeinde, gecmie ineanlarin kiekanclik ve 
nefretle y8nlendirildiklerini ac1kca ifade etmietir (Bkz. 
Plnda.ros; NB1Dean Odes VII, 399). Bu tutumuyla altin cai in
ineanlar1n1n tamamen iyi olduklar1 dUeUnceeinin dieinda kal
m1et1r. ineana gercek deieri vermek istemietir. insan turunun 
yilkaek bir kulenin uetUnde, tanr1lar iee kar1emake1z1n, kendi 
kendine ortaya c1kt1j1n1 ileri eurmuetur. 

Pindaroe, eeki ditramboe yazarlar1n1 uzun cilmle kurduklar1 
ve kulland1klar1 kelimeler icin eleetirmie, bu konuda yeni
liklerin ortaya cikabileceiini ileri eilrmUetUr. Kendini yeni
likci olarak g8rmuetur. Ceeitli geleneklerde de yenilikler 
yaratm1et1r (Bkz. Bowra,, 195-196). Yeniliklerin deiieikliii 
de birlikte getirdiiini g8rmue, deiieiklik konueunda zamanin 
etkisini dikkate alm1et1r (Bkz. Starr,, 394-395). 

ineanin zamanin boyutlariyla nae1l bir ilieki icinde ol
dugunu dUeUnmUetUr. Si.mdi, kendi icinde eilrekli bunalim ha
lindedir. inean, gelecegi belirlemek icin goeterdiii cabalar 
sonucu ortaya c1kan ucurumun kenar1nda durmaktadir. Bu tutum, 
bunal1m1n kaynag 1d1r. Gelecek, tehlikeli bir eekilde inean1 
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cag 1rmaktad1r. Gecmi", kuvvetli bir dost olarak gBrillmekte
dir (Bkz. Starr,, 395). 

Pindaros, yilzilnil gelecege yonelttiginde secmie kadar sicak 
ve gtlvenilir olmayan bir alan bulur. Gelecegin belirsizligi 
insan1 korkutmaktadir. Solon ve digerleri, insanlarin eimdi
den sonra ne olcag1n1 bilmediklerini ileri surmuelerdir. in
sanl1g1n belirsiz bir gelecekte nelerle kare1laeaci1n1 bilme
den yaeamas1 bu zaman boyutunun ilrkiltuculilgilniln kaynag1n1 
olueuturdugu kabul edilmietir. Pindaros da, bircok yerde ge
lecek hakkinda keh§..nette bulunulamayacag1n1 belirtmietir 
(Bkz. Pindaros; Olympian Odes XII,, 129). 

Pindaros'da en onemli amac, Hesiodes'de oldugu gibi, eim
diki gUclerin efaanevi koklerinin tasviriyle, eimdiyi acikla
mak degildir. Onun amac1, gecmiee giderek ald1g1 efsanevi 
eahsiyetler ve olaylarla, cagdae olay1 dilzenlemek icin temel 
kare1laet1rmalar yapmak ve cagdae olaya tam bir gerceklik ka
zand1rmakd1r. 

Ele ald1g1 efsanleri deiietirerek anlatm1et1r. Pindaros'a 
gore, eair hakikati araet1r1r. Ancak, efaane, bizi aldatan 
ustaca dilzenlenmie hikayelerdir (Bkz. Starr, 399). Efsanlere 
bu eekilde yaklaean Pindaroa, elbette onlarin gilvenilir ol
duklar1n1 da gC>atermek isteyecektir. Cilnkil, kendisi yeni 
olaylar1 temellendirmek icin ef sanevi gecmiee hep ihtiyac 
duymuetur. 

Pindaros, asilzade erdemlerini kullanirken, 'siyasi nomos 
u ve 'hak 'ki overken bile tarihi deg ieikliklerin farkinda 
oldugunu gostermietir. Daha da ileri gidilerek, denebilir ki, 
Pindaros dC>neminde, ne bir eair ne de bir filozof tarihi bir 
dilnyada yaead1klar1n1 bu kadar ac1kl1kla s5yleyebilmietir 
(Bkz. Starr,, 400). Pindaros bu ozelligini, efsanelerin gu
venaizligini gostererek ve zaman icinde gelieen deiieiklikle
rin farkina vararak gostermietir. 

Pindaros, bizim bugiln, gelenek dedigimiz unsurlarin top
lumdan topluma deg ietig inin far kinda olmuetur. Ona gore, 
'gelenek, dilnyanin idarecisidir'(Bkz. Starr,, 400). Pindaroa· 
un gelenek hakkindaki dileilncesi hem Herodotos (Bkz. Herodotos 
Taribi,, 3. 38) hem de Platon {Bkz. Gorgias,, 484 b) tarafin
dan kullan1lm1et1r. 

Pindaros, tarihi olaylar zincirini aciklayan ve olaylar1 
belli bir dilzene koyan ilk eair olmasi rastlant1 degildir. 
Herodotos'dan geri kalmayarak, inaan olaylar1n1n tae1y1c1s1na 
ozel olarak Logoi ismini vermietir. Olaylar1 eleetirerek 
degerlendirmietir. Pindaros'un tarih gorileleri Herodotos'un 
tarihine bir haz1rl1k niteligindedir (Bkz. Starr,, 403). 
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Pindaros, zamanin ceeitli gorunuelerinin insanlar uzerin
deki etkisi ve buna bagl1 olarak ortaya cikan delieikliklerin 
tarihi olma boyutunu gormile olmasi tarih ac1s1ndan oldukca 
Bnemlidir. Ayrica efsanelerin yap1s1nda gorillen tutars1zl1k
lar1 teepit etmie yeni eekilleriyle yeni olaylar1 degerlen
dirmie ve belli sonuclara varm1et1r. Bu Bzellikleriyle Yunan 
tarihciliginde onemli bir yer kazanm1et1r. 
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b- Bilimael Tarihcilik 

iyonyada ortaya cikan dueunce gelenegi tarihe bakie ac1s1-
na yeni ve temel bir boyut getirmietir. Euna gore, insan ve 
onun yaratt1g1 killtilr silrekli degiemektedir. Bu degieiklik, 
Heeiodoe'daki gibi olumsuz yonde degil, olumlu yonde, ilerle
me olarak degerlendirilmietir. Baelangicta insanlarla hayvan
lar arasinda hie fark yoktu, zamanla inean, akil eahibi oldu
iu icin, yavae yavae ilerleyerek kurumlari ve zanaatleri 
yaratm1et1r. 

ilerleme konueunda ilk orneklerden biri olan Prometheus 
efeaneei de, Yunanlilarda ineanin naeil ortaya c1kt1g1n1 ve 
naeil gelietiiini gl:>eterir iyi bir l:>rnektir. Bu efaane de 
ineani, tanr1lar1n yarattii 1n1 ve donattii 1n1 belirtilir. 
Prometheus efeaneeine gore, ineani diier canlilardan ayiran 
akil sahibi olmaei ve zanaatlarin yarat1lmas1nda birinci 
dereceden rol oynayan ateei kullanmae1d1r. Prometheos efsane
eine gore, ilerleme, a tee ten faydalanilarak gelietirilen 
zanaatlar uzerinde temellendirilir (Bkz. Guthrie 1957, 97). 

tnsan olma ozelliiinin getirdiii ortakliklar, tanrilara 
tapinma, konuema, teknik beceriyle yaratilan maddi kulturdur. 
(Bkz. Baldry, 41). Bu ozelliklerin zaman icinde gelietiii dil
eilnillmuetilr. 

insanin tan1mlanmas1nda temel unsur olan kill turiln yara
t1lmas1nda kullanilan tekniklerin baz1lar1n1n doial, baz1la
r1n1nsa ogrenilerek kazan1ld1g 1 Protagoras tarafindan ileri 
surulmiletilr (Bkz. Baldry, 41). Protagorae'in efsanede verdi
ii ipuclarina gore, insan, dileilnen bir canl1d1r. insanlarin 
buyQk bir coiunlugu, adaletli davranmayi, baekalarina saygi 
duymayi, eiyasi bilgelik gibi Bzellikleri ogrenerek medeni
leemie toplumlar haline gelmielerdir~ 

Geliemeci bir temayi ieleyen ilk tarihi kompozisyonlar ve 
tarih literatilril, hikayeci tarihten, tilrkil ve earkilardan 
c1km1et1r. Bu geciei, Logograflar, efsane kaynaklarindan 
uzaklaearak tarihi olaylara yonelerek gercekleetirmielerdir. 
Bunun ilk ornekleri eecerelerin dilzenlenmesi ve yerel tarih
lerin yaz1lmas1nda gorillmiletilr. ilk caliemalarda efsaneler 
etkilerini bilyilk olcilde surdilrmiletilr. 

Efsanevi karakterden kurtulue 6.yQzyilda baelam1et1r. Bu 
yilyilda, Yunanlilar tarih yaz1m1 icin gerekli killtilrel biri
kime de kavuetular. Nesir yaz1m1n1n yayg1nlaemas1, gecmie in 
efeanevi ac1klamalar1n1n reddedilmesi ve toplum kurumlar1n1n 
meneeilerinin araet1r1lmas1 bu yilzy1l1n ozellikleri arasin-
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dad1r. Tarih yaz1lmas1 icin gerekli olan oneartlar bu yUzy1l
da Miletosda geliemietir. 

Nesirle yazmak bUtUn intellektilel dUnyay1 etkilemietir. 
Eleetirel dUeUnmenin ve tasavvur etmenin vas1tas1 haline gel
mietir. Nesir, ayn1 zamanda digerlerinden bag1me1z olarak ta
rih araet1rmalar1na ve kay1tlar1na uyguland1 (Bkz. Forsdyke,. 
138). 

Milatoelu ladmoe 6.yUzy1l bae1nda eiir icerikli ilk nes
ri yazan logograft1r. 'BDti1n ±yonya ve Hiletos'un Kuruluqu' 
adl1nda kitab1nda efeane ve tarih ic icedir. Bu tilrden yazan
lara Herodotos ve Thukidides Logograf ad1n1 vermielerdir 
( Bkz. ForBdyke,. 139 ) . 

Ayn1 donemde iyonya felsefi dUeUnce geleneii de ortaya 
c1km1et1r (Bkz. Barnes,. 26). iyonyada felsefi bilincin gelie
mesiyle doju kUltUrlerine ilgi artm1et1r. Bircok gezgin orta 
Anadolu, Filistin ve M1s1ra gitmietir. Bu geziler farkl1 kill
tilrleri ve gelenekleri Yunan dilnyae1na tan1tm1e, onlar1n in
san hakk1ndaki dUeUnce ufuklar1n1 genieletmietir. Perslerin 
iyonyay1 iegali tarih konusundaki geliemeleri desteklemietir. 
Bu iesal Pers imparatorlugunda yaeayan farkli topluluklar1n 
tan1nmas1n1 da saglam1et1r. Farkl1 topluluklar konuya ilgiyi 
art1rm1elard1r. 

ilk Yunan tarihcisi olan Hekataioe (dojum iO 550) bir gez
gindir. Dojum yeri hem Yunan neerinin hem de eletirici dileiln
cenin dogdugu yer olan Miletos'dur. Hekataios yapt1j1 tarih 
cal1emalar1nda eleetirici, duygular1 iein icine katmayan duru 
bir tav1r sergilemietir. Hekataios'a gore, yaz1lan eeylerin 
dojrulugu denetlenip s1nanmal1d1r. Ona gore, ele al1nan konu
larla ilgili efsaneler, eleetirilerek dejerlendirilmeye tabi 
tutulmal1d1r (Bkz. Barnes,. 27). 

Onun nesli ilk olarak eleetirici tarih yaz1m1 bilincine 
ulaem1et1r. Hekataios eoyle yazm1et1r: 

"Ben burada dojru olduklar1na inand1j1m eeyleri yaz1yorum. 
CUnkU Yunan hikayelerinin coiu bana gore gUlUnctUr" (Bkz. 
Barnes,. 27 ) . 

Hekataios, gezileri sonucu cojrafya hakk1nda yazd1klar1yla 
cojrafyan1n kurucusu olarak kabul edilmietir. Gezilerini 
'Danya Haritas.i' ad1 altinda yay1nlam1et1r. Kitab1, cografya 
aj 1rl1kl1 olmakla birlikte etnografik ozellikler ve tarih 
ac1s1ndan da cok zengindir. Hekataios, ilk olarak, Aeur ve 

Persler gibi baear1l1 hilkamdarl1klar1 ve doju tarihini 
Yunanlilara tan1tm1et1r (Bkz. Bury,. 12). 
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Hekataioe, yap1p etmeleriyle Herodotoe'a Bnc'CHilk etmietir. 
Eleetirci ve ak1lc1 iyonya ruhu, tarih alan1nda ilk 6rnejini 
onunla vermietir. Hekataioe, cal1emae1nda gBeterdiii eleeti
reci ve ak1lc1 tutumuyla ve Herodotos'un ilzerindeki buyUk 
etkisiyle 'Tarihin Babaei' 'O.nvan1n1 haketmiotir turUnden 
dueUnceler de vardir (Bkz. Tba.pson, 22). 

Leeboslu Hellani:toe'un cal1emae1 da, Genel Yunan Tarihi 
dueilncesini getirmietir. Hellanikoe, yerel tarih ve soy 
kut'Clklerinin d1e1na c1karak Yunanl1lar1n biltilnQ hakk1nda yaz
m1et 1r. Ayr1ca genel Yunan tarihi dileilncesi yan1nda, tarihte 
cok ~nemli yer tutan kronolojiye gUvenilir taban eailam1et1r. 
Yunan tarihindeki bUtUn kronikleri toplam1' ve duzenlemietir 
(Bkz. Bury, 29). 

Yunanl1lar1n g6clerle yay1ld1klar1 coirafyan1n bir hari
tae1n1 Anakeimender yapm1et1r. Hekataioe, Herodotoa'u getire
cek yolu baelatan 'Yery(lzOnan TaniD1JaBi" adl1 cal1emae1n1 ya
par. Aeschyloe ~aman1nda Yunanl1lar, Pere ve M1s1r medeniyet
leri yan1nda, ilkel veya yar1 ilkel kabileler haklunda da 
bilgilere sahip olmueturlar. Derlenen butun bu malzemeler 
tarih araet1rmalar1n1 h1zland1rm1et1r. 

iyonyada gelieen tarih anlay1e1, tarihi salt tarih olarak 
gormiletur. Bu anlay1e Atinada cok genie etki yapm1et1r. 
Guthrie'e gore, gercekten de, iyonyalilar, ilk insan1n haya
tin1 nasil surdurdurdugi1ni1 ve hayati.n s1rlar1n1 merak etmie
lerdir (Bkz. Guthrie 1957, 99). 

Prehistorya problemleri Yunanl1lar icin onemliydi. insan 
konusunda bu bilgilere cok sik baevurmuelard1r. Yunanl1lar 
once siyasetci sonra felsefeci olmuelard1r. Gunun meseleleri 
teorik sorunlardan daha onemliydi. Bununla birlikte yeni 
siyasetlere meeruluk kazand1rmak icin de gecmiee baevurmak 
gerekli olmuetur. · 

Tarih araet1rmalar1n1 destekleyen baeka bir kaygi da gec
miete olanlarin ayn1e1 yahut benzerinin gelecekte de olacaj1-
na inanmalar1d1r. Gecmiete nelerin oldugunu bilince, gelecek
te de olabileceklere hazir olmay1 dueunmilelerdir (Bkz. Bury. 
243). Ahla.kla usraeanlar, tarihin kendilerine bu konuda tinem-
11 dereler verecegine inanarak tarih ara~t1rmalar1 yapm1elar
d1r. Bu kayg1yla yaklaean Yunanlilar icin tarih, pratik 
dejerlerin konular1n1 icermektedir. Pratik kayg1larla yakla
eanlara ornek olarak Thukidides verilebilir. 0 tarihi eadece 
bir hikaye kitab1 olarak gormez, devlet adamlar1n1n eiitimin
de de kullan1lacag1na inanm1et1r. 

5.yilzy1lla birlikte iyiden iyiye SU yilzilile C1kan dojall1k 

48 



ve gelenek hakkindaki tartiemalar, hem gecmiei incelemeyi 
gerektirmietir hem de incelemede kullanilmak ilzere kare1lae
t1rma yBnteminin geliemeeine yardimci olmuetur (Bkz. Sikes,, 
14). 

Yunan feleefeainde en onemli aorun olan deg ieme kill tilr 
dilnyaa1n1 da icine alir. Yunanlilar icin, gecmiete neler 
oldugunu araet1rmak yahut bozulman1n nedenlerini teebit etme 
kendi baeina anlaml1 olmuetur. inean dilnyaeindaki dejiemeye 
iki acidan bak1lm1et1r. Birinci Bbek; Heeiodoe gelenes ine 
bail1 olarak 'kotQye gidie' yahut 'bozulma' olarak yorum
layanlar. ikinci obegi olueturanlar iee degiemeyi 'gelieme' 
yahut 'ilerleme' olarak alm1elard1r. Degieme eorunu ilk ile 
son durumlar araeindaki kareilaetirmaya dayanilarak verilmeye 
cal1e1lm1et1r. Bu kare1laet1rmay1 yapabilmek icin gecmiei iyi 
bilmek gerekmietir. Bu nedenle gecmie araetirmalari ciddi bir 
eekilde ele alinmietir. 

Gecmiee ilgi balk arasinda da coktur. 'BiJyQJc Hippias'dan 
(285 d) ogrendiiimize gore donemin insanlarl. kahraman aoylar, 
kentlerin kurulueu ve eski medeniyetler hakkinda bir eeyler 
dinlemekten cok hoelaniyorlarmie. Bu nedenle Sofietler konuy
la yakindan ilgilenmietirler. Sehir eehir dolaemalari, 
eehirler araei kultOrel farkl1l1klar1 gormeleri, deiiemenin, 
farkl1l1i in kac1n1lmaz oldugunu ve dei iemeye dayal1 olarak 
relativ bir anlay1e1n konuyu en iyi ac1klayacai1na inanm1e
lard1r. 

Bu genel table cerceveainde tarih'yaz1c1l1s1 da yavae ya
vae geliemietir. 5.yQzyil ortalarinda Lampsakuslu Charon ile 
Miletoelu Dioneius, Pera tarihinden derlemeler yaptilar. Ay
n1 donemde Karyandal1 Scylax tarihe dayal1 ilk biografiyi 
yazm1et1r. Yilzy1l1n ikinci yar1s1nda Sicilyal1 Antiochos ilk 
tarihi yazarak Yunanl1lara adad1. Lesboelu Hellanikoe, Hero
dotos icin genie ilgi alanlar1n1 iceren yolu acm1et1r. Hella
nikos, sadece Yunan ve Pers icin genie sosyal bakie ac1s1 
olan bir tarihci deiil, ayrica kare1laet1r1lmal1 kronoloji 
eieteminin gerekliligini kabul eden ilk tarihcidir (Bkz. 
Barnes,, 27-28). 

ilk eietematik ve kare1laet1rmal1 tarih, Lidyali Kroeeus' 
dan (560-546) baelayarak Peralerin, Yunanistandan kovulueu 
olan 478e kadarki Pers - Yunun iliekieini iceren cal1emay1 
Herodotoa hazirlam1et1r. Peleponnes savaelar1n1 oldukca bi
limael bir yaklaeimla anlatan Thukidides de Yunan tarihcili
g ini doruga ulaet1rm1et1r. 
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1- Herodotos 

Tarih biliminin kurucusu olarak tan1nan Herodotoe, tarih 
yazmadaki amac1n1 kitab1n1n ilk sat1rlar1nda belirtmietir. 

"Bu, Halikarnosoelu Herdotos"un kamuya aundugu araet1rma
d1r. insanoglunun yapt1klar1 zamanla unutulmae1n ve gerek 
Yunanl1lar1n gerekee Barbarlar1n meydana getirdikleri harika
lar bir g(ln ads1z kalmas1n, tek amac1 budur; bir de bunlarin 
birbirleriyle neden dov'Ueurlerdi diye merakta kal1nmae1n" 
(Bkz. Herodotos, 21). 

Bu anlayiela yapt1g1 araet1rma ve geziler gilnunun Yunan 
beklentilerine uygundur. 

Herodotoe'un tarihi kapeam ac1s1ndan oldukca genietir. 
Kitapta senel tema Pere-Yunan iliekileridir. M1s1r, Babil, 
iran, Anadolu, Trakya, iskitler ve Yunanietan gibi done-
min en ~nemli ulkelerini gezerek onlar hakkinda bilgi derle
mietir. Sozu edilen ulkelerin coirafyalar1n1, iklimlerini, 
eehirlerinin yerleeme bicimlerini, dini inanclar1n1, gelenek
lerini, siyasi yap1lar1n1, giyim kueamlar1n1, ordu eekilleri
ni, ceeitli konulardaki efeanelerini, konu edinmietir. Mito
loji, cojrafya, antropoloji, etnoloji, eiyaeet bilimi, tarih 
gibi gilnilmilz bilimlerine bol bol malzeme veren konular1 ele 
alm1et1r. 

Boyleaine genie alanlar hakkinda bilgi veren kitab1 haz1r
larken olaylara bakie ac1s1n1 da dile getirmietir. 

"Odevim, bana anlat1lan neyee onu vermektir. inanmaya ge
lince hicbir eey beni buna zorlayamaz ve bunu biltiln anlattik
larim icin eoyluyorum" {Bkz. Herodotos VII, 152). 

Genellikle bu aozilnde durmuetur. Anlatilanla ilgili degi
eik soylentiler varsa, onlari da vermietir. Kareit dueunce
celeri gormezlikten gelmemietir. Konuyla ilgili yaz1l1 belge
ler elde ettiginde, belgeye bagli kalarak degerlendirme yap
m1et1r. Yabanci gelenek, yaaa, bina, eanat eseri gibi cok 
ceeitli konuda hayranl1g1n1 aaklamam1et1r. Garip ve cirkin 
bulduklar1n1 ifade ederken begendiklerini de belirtmietir. 

Farkl1 kulturleri ve gelenekleri yad1rgamadan anlatmas1 
ve onlarin kendilerine sore degerlerinin oldugunu belirtmeai, 
Herodotoa'un diger onemli bir, ozelliiidir. Lidya kral1 
Kroieoe'un babaai Kambyses'in olumsuzluklar1n1 anlattiktan 
sonra eu aonuca varm1et1r. 
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"BUtun bu yapt1klar1na bakarak Kambyses'in deli olduguna 
hUkmediyorum. Yoksa, kutsal eeyleri ve ulusal g5renekleri 
alaya almazd1. Zira insanlar1n en g'ilzel yasalarl. secmekte 
serbest biraksalar, her biri dBner dolaeir gene kendiaininki
lerini eecer. Herkee kendi ulkeeinde gecerli olan yaealarin 
en g'ilzel olduauna inan1r. Onun icin, bir kimeenin akl1 bae1n
da kald1g1 surece, eaygi gosterilen eeyleri alaya almas1 ola
ian degildir. insanlarin kendi goreneklerine karei besledik
leri duygularin gercekten ne kadar koklu olduklar1n1 goeteren 
pek cok belirti vardi.r" (Bkz. Herodotos III, 38 ) . 

M1si.rl1lar ile Yunanl1lar1 kare1laet1rarak, M1s1rl1lar1 
Ustun gormeei, onyarg1dan kurtulmue, nesnel bir tutum olarak 
kendini goetermietir. Yunan tanr1s1 Herakles hakk1ndaki du
euncleri buna ornek verilebilir. 

"Gercek eudur ki, M1s1rl1lar1n bu ad al tinda bi linen cok 
eeki tanr1lar1 vardir; kendilerinin dediklerine bak1l1rea, 
tanr1lar1n1n sayisini sekizden onikiye cikarip bu arada He
raklee' i de tanr1 olarak tan1malar1, Amasis zamanindan onyedi 
bin yil oncesine dayanmaktadir" (Bkz. Herdotos II,, 43). 

Herodotoa, baeka kulturlerin Yunanlilara etkilerini gormue 
bunlar1 aciklamadan geri durmam1et1r. Yunan alfabeeinin Feni
kelilerden geldiiini belirtmietir. 

"Bu sozunil ettiiim Fenikeliler, Kadmos'un Gephyrali yol 
arkadaelar1, bu ulkeye yerleetikten sonra Yunanistana pek cok 
bilgi getirmieler ve ozellikle yaz1y1 sokmuelard1r. Ben 
Yunanl1lar1n bunu daha once tan1d1klar1n1 sanmiyorUJn; baelan
gicta bu biltUn Fenikede kullanilan harflerdi. Zamanla bu iea
retlerin okunuelar1 gibi bicimleri de degiemietir. 0 zamanlar 
bunlar1n cevresindeki illkelerin cogunda yaeayanlar ionial1y
d1lar; bunlar Fenike alfabesini alm.ielar ve biraz deiietire
rek kullanm1elard1r. "Fenike yaz1s1' ad1n1 korumakta sakinca 
gormemielerdir, zaten doi,rusu da buydu, cilnku bu harfleri 
Yunanistana Fenikeliler getirmielerdir" (Bkz. Herodotos V,, 
58). 

Killtur alaninda kullanilan, genel bir yontem olan kare1-
laet1rmay1 kurup gelietirmietir; ozellikle benzer konular ve 
kurUJnlar arasi kare1laet1rmalar yaparak sonuclar c1karm1et1r. 
Bu tavriyla tarafsiz bir tutum izledigini gostermietir. 

Kulturlerin birbirlerini etkilemesinden bir ilerlemenin 
ortaya c1kt1s 1n1n farkinda olmuetur. Yunanl1lar ile yabanc1-
lar1n savaelarinda Atinanin oynad1g1 rolu tarihi bir gelieme 
olarak gormiletilr. Gelieen ayd1nlanmay1 ima etmietir (Bkz. 
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Edelstein 1967, 47). insanin eilrekli deiietiiini; bunda rol 
oynayan uneurun kader oldujunu belirtmietir ( Bkz. Herodotos 
I, 32, 207). 

Herodotoe gllvenilirliji saglamak icin bircok caba goeter
mietir. Bunlardan birisi, anlattig i konu hakkinda deg ieik 
dile'ilnceler varsa, onlari birlikte vermektir. Kaynaklarinin 
bilyiik kism1 s6zlil oldugu icin bu yola sik baevurmuetur. 
Anlatilan konu hakkinda elinde gllvenilir bilgiler olduiu 
ta.kdirde, o konuda ileri eilrillmue ekeik yahut ya..nlie du~ilnce
leri eleetirerek reddetmekten geri durmam1et1r. Buna bir or
nek olarak, Herakles'in M1e1rla iliekieini a..nlatan Yunan 
hikAyesidir (Bkz. Herodotos II. 45). 

Yer yer baevurdulu eleetiriyi eadece kendisi yapmamietir. 
Baekalarinin yapti.g i. ceei tli eleetirilere de 6nemli yerler 
vermietir. Mordoniosgun'un, Yunan eehirlerinin silrekli 
birbirleriyle eavaemalari. eonucu biraraya gelmelirinin gllc 
olueuna iliekin eleetirisi buna bir 6rnektir (Bkz. Herodotos 
VII • 9). 

Herodotos'un eleetiride taki.ndiii. tavi.r Uc noktada toplan
mi.etir: 1- Siradan tecrilbelerin d1e1nda ortaya cika..n mucizevi 
ve insanilstil olaylardan eilphe etmietir. Bu eilphe, kehanetleri 
ve rilyalari icermemietir. 2- Ayni olayin farkli versiyonlar1-
n1 ve kanitlari.ni kareilaetirdiginda eleetirel tavri.ni. koru
mue, fa.kat, Atina gelenegine karei ola..n 6nyarg1l1 eiilimden 
kurtulamamietir. 3- Birinci elden ve kaynai 1ndan alinmie 
eifahi enformasyonu, yaz1l1 da olasa eozlu de olsa ikinci el 
verilerden ilstiln tutmuetur (Bkz. Bury. 69-70). 

Olaylar1 anlatirken kaynaklari dikkatle secmeyi denemie, 
imkanlari dahilindeki olaylar hakkinda yeni veriler bulup 
kullanmak ietemietir. Kendieine verilen bilgilerin yetereiz
ligi durumunda daha fazla bilgi elde etmek icin kendisi yeni 
araetirmalar yapm1et1r. · 

"Bu konuda baeka kimeeden bir eey ogrenemedim. Ama daha 
baeka bilgileri, bunlarin Elephantine'ye kadar olanlar1n1, 
Nil boyunca gidebildigim kadar uzaga giderek, kendi gozlerim
le edindim. Ondan oteeini de eorup sorueturarak ve bana anla
ti.lanlarla ogrendim" (Bkz. Herodotos II. 29). 

Herodotoe'un 6nemli 6zelliklerinden biri de, bilgieinin 
yetersiz kaldig l. durumlarda yetereizlig ini acikca belirtme
eidir. Neenel bir tutum olan bu tavirla, tarihte dogruluga 
verdigi onemi gostermietir. 

Tarih yaziciliiinda cok 6nemli bir aeamaya imzasini atan 
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Herodotos, zaman konusuna gerekli ilgiyi gostermemietir. Ki
tab1n1n genel konusu olan Pers-Yunan iliekileri ve Pers sa
vaelar1n1n bir kronolojisini vermemietir. Perslerin, Yunanie
tana aald1r1s1n1 Kalliades'in arkonlugu zamanida (480-479) 
oldugunu belirtmie bir tarih verilmemietir. Son uc kitapta 
dilzenli tarihler vermietir. Herdotos'un zaman belirtmekten 
kac1nmas1n1n nedeni, dogu toplumlar1n1n tarihleme sistemiyle 
Yunanl1lar1nkini birbirine cevirmekte c1kan gQclilkler olarak 
sorillmuetur (Bkz. Bury, 73). 

Tanrilar ve kahramanlardan soz ederken 'nesil' olcilsunu 
kullanm1et1r. Her nesil, bir kral1n hukilmranlik suresiyle 
eedegerde tutulmue; ilc nesil bir yilzyil say1lmiet1r. Belirgin 
bir olay1 esas al1r, sonra gelen olaylari bu esasa sore 
tarihlendirmietir (Bkz. Karayel, 105). 

Herodotos'a gore tarihi olueturan insan olaylar1n1n arka
ainda talib'in bilyiik rolil vardir. Bu gorileil yer yer ileri 
aurmiletilr. 'insan icin talih ve talihsizlik vard1r' (Bkz. 
Herodotos I, 32). 'Talib insana hilkmeder; insan talihe degil' 
(Bkz. Herodotos VII, 49). Bu ifadeleri deetekleyen baeka 
tav1rlar da sergilemietir. Bunlardan biri de sik aik kehanet
lerden soz etmesidir. Kutsal eeylere kare1 olan sayg1s1 ve 
onlar1 iater Yunan isterse yabanci olsun tart1emaks1z1n kabul 
etmesi, tarihte kader motivinin onemine iliekin ipuclar1d1r. 

Herodotos'a gore tarih,insani akilc1 bir eylemci olarak 
gosterir. Baeka bir anlatiela, tarihcinin gorevi, ineanlar1n 
neyi nicin yapt1klar1n1 keefetmektir. Herodotos, dikkatini 
c1plak olaylara yoneltmiyor. Soz konusu olaylar1 insana uygun 
bicimde, eylemleri oldugu gibi yansitmaga cal1em1et1r (Bkz. 
CollirlllW'Ood 1990, 38) . 

Kehanetlere, efaanelere, rilyalara genie yerler verse de, 
tarih biliminin geliemesinde eaas olmue ilkelerin onemli bir 
kism1n1 Herodotoe koymuetur. Herodotos, tarih metodolojisinin 
temel tae1y1c1lar1ndan olan araetirma, eleetiri, kare1laet1r
ma, bilgi kaynag1n1n tespiti ve nesenellik gibi unsurlar1n 
onemine inanmie ve bunlar1 gostermietir. 
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2- Thukididea 

Thukididea, Yunan tarihciliiinde en onemli iki addan biri 
dir. Herodotos gibi, oncelikle savae tarihcisidir. Herodotoe 
gezdiji yerlere iliekin bircok konuda bilgi verirken, Thuki
dides Peloponnes aavae1n1n nedenlerini ve ayr1nt1lar1n1 an
latmietir. 

Thukidides, aiyaai tarihe de onemli yer vererek savaein 
eiyaei yonlerini de ele almietir. Ayrica konuya oldukca e1k1 
bir cerceve oizmie, bunun icerisine konuyla ilaiaiz kimaeyi 
ve hicbir eeyi almam1et1r. 

Konunun biltttnlttgtt zaman ve mekiin cerceveeinde verilmietir. 
Peloponnee aavaelar1n1 anlatmaai bir bakima sttnttntt yazmaei 
demektir. 0 eavaelari bizzat yaeam1et1r. Kendisi olaylarin 
icinde yer alarak, gozlemlere ve belgelere dayali bir caliema 
yapm1et1r. Donemin siyasi ortami sttrekli deiieiklikler ve 
karsaealarla dolu oldugundan, soz konuau yapi. da bu caliema
ya yana1m1e ve bir nevi eiyaeet tarihi· ozeliiini kazanm1e
t1r. Thukidides, tarihi maealliktan c1kar1p ona bilimsel 
bir veche kazand1rm1et1r. 

Thukidides, cal1emae1n1 pragmatik kayg1larla yapm1et1r. 
Onun esas kayg1s1, siyaset alaninda yararli olacak bir eser 
birakmakti. Thukidides savae hakkindaki bu araet1rmas1n1 
olaylarin sadece ilginclikleri ile onemlerinden dolayi degil, 
siyasi ortamda hat1r1 say1l1r aj1rl1klar1n1n bulundugunu ka
bul ettigi icin de yapm1et1r (Bkz. De.Urc1ojlu~ xx111). 

Tarihin insana faydali olabilmesi icin tarihi hakikati ol
duiu gibi vermek ve olaylar araaindaki baj1nt1y1 da kurmak 
gerekir. Bu kaygiyla araetirma yapan Thukidides, tarihte ge
nel bir yasal1l1j1n olduiu duettncesine sahiptir (Bkz. Demir
c1ojlu, xxiv). 

Thukidides, kitabin baeinda donemin olaylar1n1n onemli bir 
aavaea yol acacag 1n1, bu aavaein da butiln Yunan dunyas1n1 
etkileyecegini belirtmietir. Bu sonuca nas1l vard1j1n1 da 
ac1klam1et1r. Nitekim hemen hemen butiln devletler iki cepheye 
bolttnmuetur. Cepheler arasinda gerilim, iyiden iyiye artm1e
t1r. Butun Yunan dunyas1n1 etkileyen bu onemli eavaein neden
lerini araetirmayi. gorev kabul etmietir. Birinci ki tabin 
C:Snemli bolilmil Yunan dunyasinin bu savaea nasil geldigini 
gostermeye ayr1lm1et1r. ilk neden olarak, ic huzursuzluk ve 
kentlerarasi kavgalar nedeniyle ortaya cikan goclerin yarat
tiii bunalimlari goetermietir (Bkz. Thulcidides I, 2). 

Savaein nedenlerini belirtirken cok gerilere gitmietir. 
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Homeros'a dayanarak Yunanl1lar1n o donemlerde toplum yap1-
lar1n1n, giyim ve kueamlar1n1n naail oldugunu belirtmietir. 
Bunun yaninda, Yunanl1lar1, komeulariyla kare1laet1rarak 
benzer ozelliklerinin neler oldujunu ve Yunanl1lar1n, ozel
ikle de Atinal1lar1n nasil tavir deiietirerek yeni bir yaeama 
bicimine kavuetuklarini anlatmietir. Yunanl1lar1n hicbir 
zaman bir biltilnlilie eriememie olmalar1n1, onlarin en onemli 
zaaflari olarak sunulmuetur (Bkz. Thukidides I, P. 3). 

Homeros'a pek gilvenmemietir. Onun verdiii bilgilere silrek
li eiipheyle yaklaem1et1r. $air oldujundan, verdiji bilgile
rin milbalajali oldujunu s5ylemietir. Analitik bir yaklaeim
la, Yunanl1lar1n Truva savaei icin olueturduklar1 gilciln, 
bilyilk olmad1i1n1 Homeros'tan c1karm1et1r (Bkz. Thukidides I, 
P. 10). Gilciln zay1fl1i1n1, Homeros'un verdiii gemi say1s1, 
gemilerin tae1d1g1 insan say1s1 ve gemilerin teknik ozellik
lerinden c1karm1et1r. Thukides • e gBre, insan say1s1, olmasi 
gerekenden azdir. Ancak, Truvaya giden ordu, kenti sayica 
daha kiaa silrede alabilecek gilce sahiptir. Bunula birlikte, 
ordunun yiyecek ·sorununu cozememielerdir. Bu nedenle asker
ler, eekiyalik yapmak ve tarimla ugraemak icin daj1lm1elar
d1r. Ekonomik yetersizlikten dolayi biltiln ordu, silreklice 
Truvaya sald1ramam1et1r (Bkz. Thukidldes I, 11). 

Ekonomik etkenleri, deiiemelerin ve ic savaelarin nedeni 
olarak gormiletilr. GBcleri, Truva savaeindan sonraki milstemle
ke olay1n1n1n artmas1n1n temelinde ekonomik nedenleri gormile
tilr. Mustemleke say1s1n1n artmasiyla birlikte, gelirler de 
artm1et1r. Gelirlerin artmas1, sistemin deiieiklik gBsterme
sine neden olmuetur. ie baeina Tiranlar secerek savao sanayi
ni gelietirmieler ve yay1lmac1 bir tutum izlemielerdir (Bkz. 
Thukidides I. 12-13) . 

Thukidides tarihi, nedenleri akli bir tutumla ele alip 
incelemietir. Toplumlarin davranie ve mutluluklari siyasi, 
ekonomik ve psikolojik bir bakie acis1s1yla incelemek gerek
tiiini vurgulam1et1r (Bkz. Burry, 405). Ak1lc1 tutumu nede
niyle, Thukidides, tarihi olaylar kare1s1nda silpheci davra
n1lmas1 ve Bne silrillen her delile inan1lmamas1 geretiiini 
belirtmietir. 

'"Bu insanlar eski 'zamanlarin olaylari hakkinda s5ylenenle
ri, hat ta bunlar kendi Bz vatanlar1 olsalar bile, yine ayni 
i;;ekilde araetirmadan aliveriyorlar" (Bkz. Thuk1d1des I. 20). 

Bu tilrden yaygin inan1elar1n konu hakkindaki cal1emalar1 
da yan1ltmamas1 amaciyla bu verilerin dogrulugunun araet1r1l
mas1 gerektiiini belirtmietir. insan olaylarinda, yetenele ve 
bireysel tutumlara az yer vererek genel unsurlari Bn plana 
cikaran bir psikolog gibi gorillebilir (Bkz. Burry, 405). 
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Thukidides, iyi bir yazar olmasa bile, usta ve iyi bir kitle 
psikologudur (Bkz. Burry,, 406). Tarihi olaylarda psikolojik 
etkenlerin fark1na varm1et1r. Ozellikle de belgelerde ve 
tan1kl1klarda psikolojik etkenleri milmkiln olduju kadar aza 
indirmek gerektiiini dileilnmiletilr. 

Thukidides, Hipokratesci tibb1n etkisinde kalm1et1r. 
Hipokrates, yaln1zca tibb1n degil, psikolojinin de babaa1d1r. 
Thukididea'deki peikolojik tav1r aadece vebay1 ve cevreye 
etkilerini anlatmada ortaya c1km1yor, ayrica genel savae psi
kolojisi de cali.emada onemli yer tutmuetur (Bkz. Colling
wood 1986, 29 ) . 

Collingwood'a gore, Thukididea'in psikolojik tasvirlere 
yer vermeainde CSnemli olan husus etkileyici bir hikaye 
anlatmak degildir. Bael1ca amaci peikolojik yasalar ortaya 
koymaktir.(Bkz. Collingwood 1986, 29). Psikolojik yasa ne bir 
olaydir ne de olaylar karmaeaa1d1r. 0, olaylar aras1ndaki 
iliekiyi idare eden bir kurald1r (Bkz. Collinllf'OOd 1986,30). 

Thukidides, tarihi olaylarla ilgili olarak ortal1kta cok 
ceeitli yanl1elar1n dolaet1g1n1 teebit etmietir. Elde edilen 
belgelerden de eilphe duymuetur. Thukidides'e gCSre, insanlar 
gecmie olaylarla ilgili ne anlatilirea inaniyorlar ve C>yle 
anlati.yorlar. Caidae1 oldugu bircok konuda da buna benzer 
yanl1el1klar1n yap1ld1j 1n1 tesbi t etmietir ( Bkz. Tbulcidides 
I,, 20). 

"iearet ettijim belirtilere dayan1larak, olaylar1 nakledi
eim, degerlendirieim yanlie yargilara eevketmez. Olaylar1 bil
yilten ozanlara gUvenilmemelidir. Gercege hizmet etmekten cok, 
kulaklara hoe gelmesi amaciyla denetlenmeei imkansiz olaylar1 
biraraya toplayan ve sonunda coju inanilmaz ve mucizeli bir 
anlat1 ortaya koyan kronikcilere de eilpheyle bakmal1d1r. Ver
dij im bilgilerin en gilvenilir kaynaklardan geldiji ve eski
likleri gCSz CSnilnde tutulursa, yeterli bir kesinlik taeidii i 
dileilnillmelidir. 

Savaea kat1lan insanlar, hep, icinde bulunduklari.nin, en 
onemli savae olduju yarg1s1na varirlar. Silahlari b1rakt1ktan 
sonraysa, cojunlukla eskideki savaei hayranlikla yadederler. 
Bununla birlikte, olaylar, goz CSnunde tutuluraa bu, aavaela
rin en buyilgu olarak gorilnecektir" (Bkz. Tbulridides 1976, I, 
21). 

Tarihi olaylar hakkn1daki yanl1el1klar1n iki kaynaktan 
-ozan ve kronoloji yazarlar1- geldigini hakl1 olarak ileri 
silrmiletur. Ozanlarin halki etkilemek icin, efsanevi kieiler 
ile olaylari gercek kieiler ile olaylarla kariet1rmalari, ta
rih hakk1nda gUvenilir bilgi elde etmeyi zorlaet1rm1et1r. 
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Kronoloji yazarlari da yonetimi etkilemek icin benzer tavir
lar goetermielerdir. Onlar da krallari ve olaylari, sUrekli 
olumlu yanlariyla ele ald1klar1 icin, iyileetirici olarak ta
n1nm1elard1r. 

Bu tutumlarin cok uzag1nda olan, Thukididee'in tutumu ol
dukca giivenilirlik arzeder. Ona gore yan1lt1c1 bilgilerden 
kurtulmanin yolu eilrekli araetirmalar yapmaktir. Deliller ve 
veriler hakkindaki dueunceeini de belirterek nelere dikkat 
edilmesi serektigini gostermietir: 

"~ahislar taraf1ndan ya savaea ba9lamak ilzereyken ya da 
savae icinde olduklar1nda, at1lan nutuklara gelince: Gerek 
bizzat dinlediklerim bak1m1ndan benim icin gerekse bana 
d1eardan haber yollayanlar icin as1l metinleri tamam1 tamami
na tutmak zor oldu. Fakat eah1slar, fikrimce nas1l ki her 
defa mevcut'konular en uygun surette konuemue olurlarsa, ben 
de iete'onlar1, hakikatte soylemie olanin umumi manasina milm
kun mertebe sadik kalarak soylettim. Savaetaki olaylariysa, 
ne herhangi birinden ald1g1m gibi ne de kendi kafamin dedi
gine gore yazmam gerektigine inandim. Bilakie ben, gerek biz
zat yaeamie gerekee baekalarindan almie oldugum eeylere milm
kiln mertebe tef erruatli eekilde s1hhatle bakarak ve bunlar1 
gozden secirdikten sonra anlattim. Araetirma zahmetli oldu. 
Cunku tek tek olaylar1n gorgil eahitleri ayn1 eeyler hakk1nda 
ayn1 eeyi eoylemiyorlardi; bilakis, biri nasil bu yahut eu 
taraf a hay1rhah davranir yahut da hat1rae1 kendisine ne kadar 
sadik kalirsa oyle sl:>yluyorlard1" (Bkz. Thukidides I, 22). 

Bu analitik tavr1 gostermesinin nedenini de ac1klam1et1r. 

"Esasen, sirf dinlemek ieteyenler icin, olaylar1n efeanevi 
olmayan mahiyeti belki de az cazip gorunecektir. Fakat gerek 
secmie serekse bir Siln inean mukedderat1n1n gidieine gore 
eoyle yahut boyle benzer bir eekilde tecelli edecek olan 
gelecek icindeki kat'i, degiemeyen eeyi mileahede etmek iste
yen harkesin bunu faydal1 bulmas1 kafi gelecektir. Cilnku bu, 
secici olarak kulaga hoe gelen suslu bir musabaka eseri 
olmaktan ziyade daimi bir hazine olsun diye yaz1lm1e1t1r" 
( Bkz. Thukidides I, 22) . 

Tarihi olaylarin ortaya c1k1elar1nda ceeitli, eiyaei, eko
nomik, askeri ve soeyal geliemelerin etkisi birinci, bireyle
rin kieisel cabalari ikinci dereceden oneme sahiptir (Bkz. 
Cornford 1965, 66) . 

Dogauetu unsurlara ve doganin kendisine fazla yer verme
mietir. Oyleyse insan eylemlerinin 6tesinde ne gibi unsurlar 
tarihte gBrev alirlar? Cornford'un dedigine gl:Sre, Thukidi
dee ·in buna cevabi, bunlarin bilinmez oldugudur. Zaman in 
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baz1 ayd1nlanmac1 kieileri gibi, o da, dil.nyanin eiatematik 
ac1klan1e1nda kullanilan dogailstil gilcler, kieisel tanr1lar1n 
ve ruhlarin isteklerinin belirleyici oldugu dileilnceaini red
detmietir {Bkz. Cornford 1965, 71-72). Evrenin felsefi eema
lar1n1 dahi kabul etmemietir. 

Thukidides'in buyiik orjinalliji, onun araet1rmalar1n1 ve 
delillerini denetlemede uygulad1g1 kareilaetirma yonteminde 
yatar {Bkz. Th011Jpson. 29). Olaylari secmeeinde pozitiv kural
lar rol oynar. 0, aaglam delilleri olmayan s6ylentileri cid
diye almaz. Birinci derecede Bnemli belgelere baevurmay1 
tercih etmie, olaylarin arkaaindaki dileilnceleri, nedenleri ve 
ilkeleri araetirmak ietediiinden, pragmatik bir tarihci ola
rak dikkatini olaylarda ortaya c1kan amaclar, eonuclar ve 
motivler uzerinde yogunlaet1rm1et1r {Bkz. TbOIQPBOn. 30). 

insan olaylar1n1n nicin kaydedilmeei gerektigi eorusunu 
sormuetur. Gecmiete nelerin olduju hakk1ndaki dogru bilgi, 
gelecekte de faydali olacakt1r. Cilnkil, benzer eeyler yeniden 
gercekleeebilir1er. Bu dileuncenin ve merak1n yaninda, tarih 
cal1emalar1n1n pratik gayelerinin de oldujunu kabul etmietir. 
Yunanl1lara g6re, tarih, devlet adam1 ve komutanlarin 
ejitiminde kullan1lmal1d1r. 

Thukididee'le doruja cikan Yunan tarihciliginin en 6nemli 
Bzelliklerinden biri, bilincli eekilde tarihin, bilim olduiu
nun yahut olabileceginin kabulildur. Bu bilim, inean eylemle
rini konu alir. Bu tav1rla konular1n1 ele alan Yunan tarihci
lii i, efsanelerin etkieinden kurtularak, olaylar1n araet1r1l
mae1na dayal1 yaz1lmaya baelanm1et1r. 
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c - Platon6ncesi Yunan Taribciliiinin Genel Ozellikleri 

Thukidides'le hemen hemen biltiln Bzelliklerini kazanan 
Yunan tarihciligi, esaaen dBrt Bzellik ortaya koymuetur. 1-
Efsane yazarlari bildigi eeyleri aynen anlatirken, tarihcinin 
iee aorularla baelamae1 ve bilimsel olmas1 gerekir. 2- Gec
miete inaanlarin yapt1g1 eeyler hakkinda sorular aormak. 3-
Ak1lc1 olmal1d1r. Sordugu sorular1 belli temellere oturtmali 
ve kanitlara baevurmal1d1r. 4- Kendini acisa vurmal1 ve insa
nin ne yapt1g1n1 insana anlatarak, insanin varolueunu'dile 
getirmesidir (Bkz. Collingwood 1986, 18). Ocilncil madde haric 
digerleri Herodotos'da ortaya c1km1et1r. Ocilncil de belli Bl
cillerde Thukidides'te gercekleemietir. 

Yunan tarihcilerine gBre, tarihin gidieini kentlerin yahut 
bireylerin karakterleri, motivasyonlari ve duygulari y6nlen
dirmietir. Bu faktBrlerin tarihinin yBnilnil belirledijini dil
eilnmilelerdir (Bkz. Cornford 1965, 66). Bu Bzellikler Thukidi
des icin gecerlidir. Herodotos'ta dogailstil sOclerin yer ald1-
i1 gBrillmiletur. Kader ve tanr1lar1n, tarihin gidieinde 5nemli 
rol ald1klar1na inand1g1 caliemasinda yer yer g5rillmiletilr. 

Collingwood'a gore, Yunanl1lar1n deiiemez degerler peeinde 
koemalar1n1n nedeni canli tutkulari zaman anlay1elar1nda ya
tar. Tarih, olaganilstil hizla deiiemekte, depremler illkeyi 
sarsmakta, rilzgar topragi silrekli savurmaktayd1. Dinmek bil
meyen degieiklikler, hem toplumlari hem de cografyayi etkile
mietir. Bu deiieikliklere karei kendilerini korumayi birinci 
amaclari haline getirmieler (Bkz. Collingwood 1986, 22). Sil
rekli deiieikliklerin arkasinda deiiemeyen ilkelerin buluna
bilecegini dueilnerek bu ilkeleri tarihte de aram1elard1r. 
Tarihte deg iemeyen ilke olarak ahlak kurallar1n1 gBrmileler
dir. Ahlak sorunlar1n1 c6zerek toplumdaki degiemelere karei 
koymayi amaclam1elard1r. Ahlak kurallar1n1n tarihi degerlerde 
sakl1 olduguna inand1klar1 icin hem tarih araet1rmas1yla bu 
degerleri ortaya koymak hem de tarihi, insanlari, Bzellikle 
de siyaset adamlar1n1, egitmek icin kullanmak istemielerdir. 
Tarihin egitici rol oynad1g1n1 kabul etmielerdir. Thukidides· 
in ac1kca temellendirdigi bu fikir, tarihte yilksek seviyede 
dogru bilgilerin aranmas1n1 ve tarihcilere bilyilk sorumluluk
larin yilklenmesi anlay1e1n1 getirmietir. 

Atinanin bunal1ml1 ortaminda yaeayan Thukididea diger bir
cok aiyaaet yazari ve siyasetciyle birlikte, tarib bilincinin 
gelietirilmesine zorlanm1et1r. Atinada ve Yunan dunyasinda 
yaeanan bunalim, tarihciyi bunal1m1n taribi zorunluluklar1n1 
keefetmeye yBnlendirmiedir. Thukidides tarihinde bu intellek
tuel kayg1y1 gormek milinkilndilr. Thukididea tarihinde ortaya 
cikan kaygi, yalnizca siyasi tarih yazmak degil, bunun yanin-
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da, siyasi dileilnceyi tarihi bir temele oturtmak da vardir 
(Bkz. Jeager I. 384). 

Tarih araet1rmalar1ndan elde ettikleriyle, insan dunyas1n
daki her tilrden deiieimin, nedenlerini ortaya koymak ve yeni 
deiiemelere karei hazir olmak iatemielerdir. Benzer durumlar 
da benzer olaylarin ortaya c1kacag1na inand1klar1ndan, bunu 
belgelemeye caba harcamielardir. Tarihe bakarak neyin kesin 
olacag1n1 degil neyin olabilecelini stlyleme imkan1n1 elde 
etmege cal1em1elard1r. 

Tarihcinin gtlrevi, eadece, gecmie hakkindaki gilvenilir 
bilgilerle eimdiyi yarg1lamak ve gelecek hakkinda tahminde 
bulunmak deiildir. Ahlakcilar da, ierarla, tarihin ahlak ko
nusunda deraler verdiiini ileri silrmilelerdir. Ayrica, tarih, 
pratik degerlerin de konueu olarak kabul edilmietir (Bkz. 
Bury. 244). En Bnemli Yunan tarihcileri, araet1rmalar1n1n 
amacini, hayatla iliekili olarak pratik deierlerin icinde 
aranmas1 gerektigini dOeilnmilelerdir (Bkz. Bury. 247). Ahlak
c1lar1n, ileri "silrdilkleri bu dileilnceler dojrultueunda da 
olaylar1 deierlendirmeleri gerekmietir. 

Bu tarih anlayiei, determiniet sBrilee kare1d1r. Cilnkil 
Yunanl1lar1n genel anlayieina gtlre, ineanlar iyi egitilirse, 
tarihin gidieine mildahale edebilirler. Bunun yap1lamay101n1n 
nedenini yeterli bilgiye sahib olunmamas1nda gBrmuelerdir 
( Bkz. Coll1n/ilW'OOd 1986, 24) . 

Bununla birlikte, tarihi, felaefi bilgi olarak gtlrmemie
lerdir. Ama yine de tarihi, gilvenilir bir caliema olarak sun
mak istemielerdir. Gilvenilirligi saglamak icin olayin tanik
larina baevurmuelard1r. Az olarak Herodotos'ta, cok yogun 
eekilde de Thukidides'te belgelere baevurulmuetur. Belgeler 
ile tanikliklara dayanarak gilvenilir tarih yazmayi 
denemiele:t>dir. 

Yunan tarihciliginde hem gilvenilirliii aajlamak hem de 
y6ntem olarak kullan1lan eleetiri, Bnemli yer tutar. Colling
wood'un dedigi gibi, Yunanl1lar1n mahkeme davalar1nda tak1n
d1klar1 eleetirici tav1rlar, tarihte de onemli bir uygulama 
alan1 bulmuetur. Olaylar hakkinda tan1klar1n anlatt1klar1n1 
ceeitli baeka Brneklerle ve olaylarla ilieki icinde surekli 
sorgulayarak aonuca ulaem1elard1r. 

GOnilmilzUn de Yunan tarihciliginin de bael1ca yontemi olan 
eleetiriyi, Bury cok acik dile getirmietir: 
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"Yunanlilar olaylarin kronolojilerini yapmakta ilk deiil
lerdi. Ama ilk olarak eleetiriyi uygulayanlar onlar olmuelar
dir. 00ylelikle tarih biliminin oluemae1n1 eai lam1elard1r" 
(Bkz. Bury, 1). 

Bu y6ntemi uygulamalar1na rs.amen, gOvenilir bilsileri 
6zellikle Yunan tarihine iliekin verebilmielerdir. Yunan ta
rih cizgisi d1e1na c1kt1klar1nda gilvenilirlikleri kaybolmue
tur. CilnkQ, Yunan dilnyaei d1e1nda olanlara iliekin yeterli 
veri olmad1i1ndan onlari eleetiri ve kare1laot1rma sQzgecin
den gecirememielerdir. 

Yunan tarihcilerinin zayif kald1klar1 noktalardan biri de, 
konuyu secmekte kare1laet1klar1 zorluktu. Genellikle konu, 
tarihciyi eecmietir. Nitekim, yak1n yahut kendi dtsnemlerine 
ilh1kin cal1em1elard1r. Ele ald1klar1 olayin nedenlerini 
aciklamak ve olay icinde yer alan JrQcUk olaylarin, aeil olay
daki 6nemini belirlemek icin s1k eik arkaplan araot1rmalar1 
yapm1elard1r. inceledikleri olay hakkinda, onu yaeayan tanik
lara baevurmalar1 durumunda taniklarin biograf ilerini de 
vermielerdir 

Yunan tarihcileri. g[lnQmQzQnkilerine oldukca yakin anla
yiela tarih yaz1m1n1 gercekleetirmielerdir. Eleetirici tu
tumla belgeleri dejerlendirmeleri, olaylar ile killtQrler ara
sinda kare1laet1rmalar yapmalar1 dikkate dejer 6zelliklerdir. 
GilnQmuz tarihciliiinde bile sQrQp giden genellik, yasa. stlz
lem, 6nyarg1 gibi sorunlari gtlrup Qetesinden gelmeje cal1~
m1elard1r. 
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d- Felaefe ile Tarih Aras1ndaki ilioki 

Tarihin kendi icindeki bu geliemeai yan1nda felaefeyle 
iliekileri C>nemli olmuetur. Hemen hemen bUtUn Yunan filozof
lar1, insan hakk1nda baz1 dUeUnceler ileri surmUelerdir. in
san1n evrendeki yeri, ruhun genel C>zellikleri, ahlak ve kay
nag1 sorunlar1, aiyasi konumu, kurumlar1 gibi, cok yonlU 
sorunlar1 bir eekilde ele alm1elard1r. SokratesC>ncesi filo
zoflar, evren aciklama modellerinde insana her durumda yer 
vermielerdir. ilk filozoflarda insanin yeri azken, giderek 
artm1e; Heraklaitos ve Demokritoa'ta C>nemli yer alirken, 
Sofistlerde butilnuyle insan ielenmietir. 

Gecmiee ilginin yogunluiu insan ve kultUr hakkinda ceeitli 
dUeUncelerin ortaya c1kmas1na aebeb olmuetur. Baz1 filozofla
r1n bu konudaki dueUnceleri kiaaca C>zetlenmietir. 

Anakeimander; insanligi.n meneei hakkinda dueilnmiletur. TUr
lerin meneeini araet1r1rken insanin farkl1 bir kC>ke sahip ol
mas1 gerektigini ileri surmuetUr. Buna neden olarak da, insa
nin dogum eonras1 hem korunma hem de beslenme icin cok uzun 
zamana ihtiyac duymas1n1 gC>atermietir (Bkz. J. Barnes. 20). 
Anaksimander'e sC>re, canl1lar nemli ortamdan yahut sudan tu
remielerdir. Bu nedenle insan1n atas1n1n bal1k yahut bal1sa 
benzer bir eeyin olabileceiini belirtmietir. 

Ksenofanes (580 - 470); insanlar1n hatalar1n1 tanrilara 
yi.ikleyen Homeros ve Hesiodes'i eleetirerek, insanlara, kendi 
sorumluluklar1n1 yilklenme cagri.sinda bulunmuetur. inaanlar1n 
yaratt1klar1 kUltUrlerin farkli oldugunu, toplumlarin tanri 
anlay1elar1n1 C>rnek vererek gBstermietir. Kaenofanes'e gC>re, 
inaanlar, tanr1lar1n bildii i ac1k eecik eeyleri bilemezler. 
Ancak, zamanla baz1 dogru eeyler C>jreneceklerdir. Yine de 
her eeyi bilemeyeceklerdir (Bkz. Kranz-Baydur, 40-41). Tanr1 
insanlara her eeyi baelansicta vermemietir. insanlar araet1r
malar yaparak baz1 eeyleri keefetti ve kullanmaya baelam1e
lard1r. Ksenofanea~in killturdeki relativligi gormesi gercek 
bir kUltUr felsefesinin ortaya 'c1kmas1na yol acm1et1r (Bkz. 
Edelstein 1967, 22). 

Demokritos (460-360); Yunan antropolojisinin kurucusu 
olarak kabul edilir. Antropolojinin konulari evrenin kurulu
eu, hayat1n meydana geliei, insanin ortaya c1k1e1 ve kurum
larin geliemesidir. Demokritos, bu konulari evren anlay1e1 
icine yerleetirmietir. Her ne kadar dogal dUnyanin yap1s1n1 
aciklamaya caliesa da, gonlunUn, inaan ve killtUr kurumlari 
tlzerinde caliemak olduguna iliekin ipuclar1 vermietir (Bkz. 
J. Barnes1 451) . 
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Demokritoa·a gore, tanrilar, gecmiete de eimdi de ineanla
ra iyi eeyleri vermielerdir. Kotu eeyleri insanlar, cahillik
leri sonucu ielemielerdir (Bkz. J.Barnes, 461). 

insan mikrokoamosdur, diyerek ona verdigi dejeri sBster
mietir. Bu ifadeyle hem insan dunyasinin kendine ozgfi yapi
aini anlatmak istemietir hem de burada bile bir duzenin var
lig 1ndan soz etmie oldu. Yunan dunyasinda belirleyici Sficler
den olan 'Kader'! insanla1r1n dueuncesizliklerini ortmek 
icin yaratt1klar1n1 soylemietir. 

Demokritos nesnel ve cBzilmleyici bir tavirla, butunuyle 
mekanistik olan aciklama eeklini inaan merkezci bir evren an
lay1e1n1n yerine secirmietir. Demokritoa·a g8re, insanin ya
eamasi icin gerekli bazi zanaatlar daha baelangicta birbi
rinden ayr1lm1elard1r. Muzik gibi hayati onemi olmayan sanat
tlar sonradan keefedilmietir. Giyim, barinma ve earki soyleme 
gibi, en Bnemli etkinlikler, hayvanlar taklid edilerek Bgre
nilmietir (Bkz. · Edelstein, 23). 

insanin ihtiyac duydugu her eeyin, insanlarin cabalariyla 
ortaya c1kt1g1n1 ileri surmesi; ielediii kBtuluklerden tanr1-
lar1 deiil, insani sorumlu tutmakla, Demokritoa, tarihin 
yap1c1s1 ve taeay1c1s1 olarak insani merkeze yerleetirmietir. 

Anaksimender, Ksenofanes ile Demokritos'un inean ve kiil
tur konusundaki'ogretileri ayr1nt1da farkli olmalarina ragmen 
kultur alemindeki degieiklikleri ilerleme olarak yorumlamie
lardir. ilerlemenin icerigini, baelangicta hayvan olan insa
nin, insanlaema yolunda gecirdiii aeamalar ve urettiii killtur 
urunleri ve siyasi geliemelerin olueturdugunu ceeitli eekil
lerde ifade etmielerdir. 

Sofietler; Sofiatlerin ilgi alanlarina girmeyen hemen he
men hie bireey yoktur. Akla gelebilen her konuyla ilgilenmie
lerdir. Etkileri daha cok inaana iliekin konularda olmuetur. 
Demokritos'un kurdugu antropolojiyi gelietirmielerdir. 

Her konuda yeni fikirler ileri aurmuelerdir. Sehir eehir 
dolaearak ders verdiklerinden, eehirlerdeki farkli gelenek, 
yaaa, inane ve anlay1elar1 tan1m1elard1r. Bu tabana dayanarak 
killtur alaninda relativizmin oturmas1n1 saglam1elard1r. 'in
san her eeyin olcusudur· diyerek, relativizmi kieileetirmie
lerdir. Ayrica, Protagoras'in anlatt1g1, Prometheus efaaneai 
de geliemeci bir anlay1e1 yans1tm1et1r. Kritias, insanlarin 
vahei durumdan kurtulmalar1n1 devlet yap1s1na ve ceza hukuku
na baglam1et1r. Prodikos, dinin sosyolojik gelieimi uzerinde 
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durmuetur. 

5.yilzyil Atinas1n1n toplum ile ekonomik yap1s1, ic ile die 
savaelar1 gecmiete alt1n cai1n varl1i1na inanc1n yayg1nlaema
s1n1 saglam1et1r. Bu dUetlnceye altarnativ dQeUnce olarak ge
gelieen insanl1k anlay1e1 Sofistlerle en genie boyutlarina 
ulaem1et1r. 

Sofistler, insan1n geliemesinde iki yon gormuelerdir. 
Birincisi, teknik killtur. Protagoras'1n anlat1e1na gore bu, 
Prometheos'un bir hediyesidir. insan, ateei ele gecirerek 
zanaatlar1 gelietirmietir. ikincisi, adalet fikridir. Zeus 
insanlara adalet dueuncesini vermemie olsaydi, toplum ile 
devlet olmay1 gercekleetiremeyeceklerine inanm1elard1r. Doia
nin zorluklarindan sadece zanaatlarla kurtulunamayacag1n1, 
toplumlaema ve devletleemeye de ihtiyac duyulduiunu vurgula
m1elard1r. Adalet ve devlet dueuncesi icinde en Bnemli yeri 
siyasi sanatlar alm1et1r (Bkz. Jeager I 1965, 299). 

Protagoras'a· gore, killtur eiitimi, kieinin hayati boyunca 
gercekleetirdiii eeylerin en onemlisidir. Bu tutum kUltUr 
araet1rmalar1 icin i tici silc olmuetur. Jeager' in belirttig i 
gibi, Protagoras'in egitim tarzi humanizm kayg1lar1nca belir
lenmietir. Teknik bilgi ile genel kUltur ayr1m1n1 yapm1et1r. 
HUmanizmi bu taban uzerine oturtmuetur. Protagoras, genel 
kulturun temeline siyasi kulturu koymuetur. insanlara daha 
bae1ndan siyaset yapma yeteneii verildiiinden, herkesin 
siyaeetle ugraema hakkina eahip olacai1n1 ileri silrmuetur. 

KultUrle bunca yakindan ilgilenen Sofistler, killtilr ya
p1s1nda sakli duran tarihiligin farkina da varm1elard1r. 
Tarihilik boyutu icinde ele ald1klar1 kUltUr ve kultilrel 
gelieme anlay1elar1yla, Yunanl1lar1 kultilrlerinin bilincine 
ulaet1rm1et1rlar. 

Sofistlerin ineani ceeitli yonleriyle ele al1p incelemele
ri tarihe bak1e1 gelietirmie ve tarih felsefesinin ceeitli 
eorunlar1n1 ortaya koymuetur. 

Tarihte geliemenin oldugunu kabul eden dileilnilrlerden biri 
de ieokratea'dir. isokratee (436-338), baelang1cta insanlarin 
hayvanlar gibi yaead1i1n1 ileri silrmiletilr. insanlar bilyQk ca
balar harcayarak azar azar geliemielerdir. $ehirlerin iyi 
yan1, istinilen eeye ulaemak icin bir duzene sahip olmalar1-
d1r. isokrates'e gore sanatlar ve teknikler insan icin gerek
lidir. Bununla birlikte, sanatlar ile teknikler eglenmek 
icin keefedilmielerdir. Zamanla faydalar1 gorulerek ihtiyac
lar1 kare1lamak icin kullan1lm1elard1r (Bkz. Gutrie III 
1969' 83). 
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Yunan dUnyae1ndaki yaygin kabule gore, insan, baelangicta 
'hayvani' yahut 'hayvana benzer· yahut da en az1ndan 'yabani
dir'. ilerlemeyle baear1lan sadece inean eartlar1n1n iyilee
tirilmeei degildir, insan onceei bir aeamadan hakiki inean 
aeamaaina varmaa1d1r. Gelieme, dar cercevede dueunUlmemietir. 
inaanin geliemeeinde payi olan her eeyden a8z etmietir. Yu
nanli dueunUrler, ozellikle mealeklerin ve kurumlar1n gelie
meei ile ineanin kaydettiii aeamalar arasinda bai1nt1y1 iyi 
yakalam1elard1r. 

KU.ltur ve ahlak deierlerinin geliemeei ile bitkilerin ev
cilleetirilmeei araeinda bag kurmalar1 (Bkz. Guthrie 1957, 
96), geliemeyi genie boyutlu ele ald1klar1n1 gosterir. Deme
ter'le aembolleeen tar1m1n kultUrdeki yeri de ele al1n1p de
gerlendirilmietir. Atee ile tar1m Yunan kulturilnun ikiz aem
bolleri olarak kare1m1za c1km1et1r (Bkz. Guthrie 1957, 98). 

Ayn1 eekilde ·arac gerecin ve sanatlarin en ilkel aeamadan 
geliemie raddelere ulaemaa1n1 gormUelerdir. Toplumlarin fark-
11 teekilatlanmaa1n1 ve farkli degerlere sahip olueunu tesbit 
etmieler ve genel gelieme anlay1elar1nda goz onunde tutmue
lardir. 

5. yilzyilda ilerleme hakkinda teori gelietirmielerdir. Bu 
teorinin kaynag1 hayatin inorganik maddeden c1kt1g1na inanan 
anlay1et1r. Gelieme anlay1e1, en belirgin eekilde Demokritos· 
ta ortaya c1km1et1r. Ondan etkilenen Aeachilos, Hipokrates, 
Protagoras ile Kritias gibi bircok eair ve dileUnilr geli.,me 
dileunceei uzerinde durmuetur. Sofoklee, teknik geliemelere 
dikkati cekmietir. Aeschilos, insan1n akl1n1 kulland1g1n1 ve 
sorunlar1n1 cozdilgunu belirtmietir (Bkz. Gutrie III 1969, 60-
61). 

isokrates, Platon ile Aristoteles · ilerlemenin genel teori
sini titizlikle gelietirerek ortaya koymuelard1r. ilerleme 
anlay1e1 Aristoteles'in yaz1lar1nda en mukemmel eekilde orta
ya c1km1et1r (Bkz. Edelstein, 83). Bu uc filozof da ilerleme 
anlay1e1n1n temelini Demokritos'dan alm1et1r. ilerleme 'yavae 
yavae' veya 'azar azar· gercekleeir. Seyler bir anda degil, 
uzun zaman diliminde eimdiki durumlar1na var1rlar (Bkz. 
Edelstein,, 84). 

6. yuzy1lda kisa sure tarihle doga felsefesi arasinda 
ittifak1n oldugu gorulur. Bu donemdeki bilimsel baearilarin 
tUffiunde tarihin etkisi vard1r. Sonralar1 felsefeye tarih 
kokenli degil matematik kokenli bir anlayie hakim olmuetur 
(Bkz. Toullllin,, 38). Felsefeciler ile tarihciler onlerindeki 
sorunlar uzerinde daha fazla durmamak icin nedenler buldular 
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ve dikkatlerini doga ile toplumun birlikte gelietigi dueunce
sinden ay1rm1elard1r. Ayr1l1i in nedenlerinden biri, insan 
hakk1nda toplanan verilerin, doga biliminde elde edilen so
nuclara uymamas1d1r. Tarihciler ile filozoflar1n, Yunan dun
yasi die1ndaki kulturleri ve degerleri tan1malar1, onlari 
tarihte genel ilkelerin olamayacag1 dueuncesine sevketmietir. 

5.yilzyilda tarihciler caglar1n1n sorunlar1 uzerinde dik
katlerini yogunlaet1rm1elard1r. Felsefeciler de farkl1 yoldan 
problemi ele alm1elard1r. Parmanides ve Pythagoras1n etkisiy
le felsefi dueunce metafizik yola girmietir. Bu egilim, doga 
bilimlerini tarihi gorunueten cok teorik fizik ile matematik 
yonunde geliemietir (Bkz. Toul.JIJin, 40). Her eey degieme ile 
varl1k sorunlar1 alt1nda toplanm1et1r. Tarihi deiieiklikler 
ile insan, felsefenin ikinci temel sorunu haline gelmietir. 
Sofistler, Sokrates ve Platon, kulturel, siyasi ve ahlaki bir 
varl1k olan insan1 butun yonleriyle inceleme konusu kilm1e
lard1r. 

Platon ·a gel.inceye kadar tarih ile felsefe alanindaki ge
liemeler biribirlerine paralel yilrOmuelerdir. Her iki alanda 
da onemli cal1emalar yap1lm1et1r. Herakleitos, Parmanides, 
Demokritos gibi filozoflar1n yan1nda Herodotos, Thukidides 
gibi onemli tarihciler de yetiemietir. Bir yanda tarihciler, 
tarih yontemini gelietirirken, filozoflar, insan hakkinda ge
nel dueunceler ileri surmuelerdir. Bu iki alan, birbirinden 
bag1ms1z geliememie, aksine birbirini etkilemietir. Filozof
lar, insan1n geliemesini, zanaatlar, tanr1 dueuncesi ve 
inane; devletin meneei, siyasi sistemlerin ortaya c1k1elar1 
ve ozellikleri gibi konulardaki geliemeleri inceleyerek te
mellendirmek istemielerdir. Sofistlerle birlikte degerler, 
kul tilr, siyasi sistem, insan1n evrendeki yeri ve geliemeei 
gibi konular butun yonleriyle tart1e1lmaya ac1lm1et1r. Pla
ton' la birlikte doruguna c1kacak olan bu tart1emalarda mal
zeme tarihten derlenmie ve ileri surulen yeni fikirler tarih 
felsefesinin ana hatlar1n1n belirlenmesine katk1da bulunmue
tur. 
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III - PLATON 

A- PLA.TON-DA T.AR~H SORONUNA GBNBL BAJ[:J:l;J 

Her toplum tarihine bir l:Hcude bagl1d1r. Ancak bunal1m 
d6nemlerinde toplum ile tarih arasindaki ilieki gClclenir. 
Bir yanda, tarihi aeyri icinde toplumun deierleri, aiyaei ve 
aoeyal kurumlar1, ekonomik yap1e1 zamaninda ve yeterince ilgi 
g6eterilmedijinden, ic ve die etkilerden kaynaklanan dejieim
lere ayak uyduramazlar. Bunun sonucunda bunalimlar ortaya 
cikar. Diger yanda, bunalimdaki toplum, bundan kurtulmanin 
yollar1n1 aramaktad1r. Hem problemin nerede baelad1j1n1 hem 
de ctszfun'Cln nerede bulunacai1 konusunda buyO.k Blcude tarihe 
baevurulur. Bir bakima, hem problem hem de onun cBz\lmU tarih
te aranir. BByle bir ortamda, Sorokin' in dedii i gibi, cok 
sayida tarih felsefesi ortaya cikar. Bu dueunce beeinci ve 
dBrduncu yO.zy1llar1n Atinas1 icin de gecerlidir. SBzu edilen 
dBnemde ortaya. cikan tarih felsefelerinin en l>nemlilerinden 
biri de Platon'a aittir. 

Platon'un dojup buyO.dugu cai, Yunan d\lnyas1n1n en bunal1m
l1 dBnemlerinden biri olmuetur. Bir yanda toplumda kabul gl>r
mue degerlerin, Sofiatlerce tart1e1lmaa1, dijer yanda aiyaai 
duzen deiieiklikleri nedeniyle ortaya cikan ic kargaea var
d1r. Bunlara ek olarak Peloponnea eavae1n1n getirdiii y1k1m, 
bUtun Yunan d\lnyas1 hakk1nda genel tablonun anafikrini ver
mektedir. Bu kBtu eartlarin merkez noktaa1 Atinad1r. Bunalim 
o kadar etkili olmuetur ki, Yunan felaefecileri, kac1n1lmaz 
bir bozulma caiinda yaead1klar1na inanm1elard1r. Kac1n1lmaz
d1r, cunku, bozulman1n evrenin yap1e1yla ilaili bir yaea ol
dujunu kabul etmielerdir. BByleeine bir ortamda yetieen 
Platon, toplumun ceeitli eorunlarina cC>zfun aramak eorunuyla 
da karei kareiya kalm1et1r. 

Diodoroa'dan Birendijimize aBre, iyonyada gelieen, salt 
meraktan kalk1larak BzgUrce yap1lan tarih araet1rmalar1 gele
negi, eairler de dahil, Atina intellektUel ortam1n1 etkile
mietir. Bu geleneje gtlre, konu edilen eey, kendiei icin arae
t1r1l1r, baeka bir eey icin araet1r1lmaz. Gercekten de bu 
dtlnem dueunurleri, ilk inaanin hayat1n1 nasil surdurduj\lnU ve 
hayat motivlerinin neye benzedijini Bjrenmek icin tarih arae
t1rmalar1 yapm1elard1r. 

Guthrie'e gBre, sadece merak edildijinden girieilen tarih 
araet1rmalar1, Platon ile Arietotelea icin birinci dereceden 
a.mac degildir. Onlar1n amaclar1 kendi pratik ve teleolojik 
bakie acilarindan kaynaklanm1et1r. ilkel topluluklari, devle
tin gecirdigi aeamalar1 ve toplum icin ~nemli olan dijer ku-
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rumlar1 gecmieleriyle birlikte araet1rma sebepleri, ideal 
siyasi sistemi bulabilmek icin kare1laet1rma yapmaktir. 
Problemlere analitik bir yaklae1mda bulunduklar1ndan, top
lumu en baait unsurlar1na ayr1et1rarak incelemielerdir. 
Bunu yapman1n en iyi yolu da, en basit ve kUcilk olandan en 
karmae1k ve buyilk olana kadar biltiln yap1lar1 yeniden inea 
etmektir (Bkz. Guthrie 1957, 99). En kilcilk ve en basit olan 
tarih cal1emalar1yla elde edilmietir. 

Yukarda da (Yunan Tarihciliii kism1nda) belirtildiii Uze
re, Yunanl1lar, tarih ac1klamalar1n1 iki temel dileilnce etra
f1nda toplanm1elard1r. Birincisi; Heeiodos gelenejine bagl1 
olarak gelieen, bozulma ogretisidir. ikincisi; killtilrel ge
lieme anlay1eid1r. Bunlar1 birbirlerinden keskince ay1rmak 
gilctilr. Cunkil, birbirlerini etkiledikleri sibi, birbirleri
nin icinde de yer almaktad1rlar. Bu ic icelik Platon'da da 
ac1kca gBrillmiletilr. 

Platon·un, kendinden oncekiler hakk1nda bilgi kaynai1 ol
masi nedeniyle •. felsefe tarihcilii i yaptia 1 kabul edilir. An
cak, bu s1fat ona verilirken ceeitli tart1emalar ortaya cik
m1et1r. As1l amac1 kendi felsefesine malzeme derlemek ve dil
eilncedeki geliemeyi aostermek oldugundan, tam anlamiyla bir 
felsefe tarihcisi gibi, davranmam1et1r. Burnet'in bu konuda
daki yorumu eByledir; 

"Platon ethik ve epistemoloj ik araet1rmalar1na baelamadan 
Bnce, dileilncelerini felsefe tarihine dayand1rmaya istekli gB
rilnmez; ancak, dileilncesini tarihe dayand1rmaya karar verdi
iinde konunun gecmiei hakkinda ayd1nlat1c1 bilgi vermietir. 
Onun edebi yan1 ve diger insanlar1n dileilncelerini anlama 
gilcil, onu, ilk filozoflarin goruelerini sempatik bir eekilde 
tasvir etmeye muktedir kilm1et1r. Bununla birlikte, eakac1 ve 
ironik yolu hie birakmayarak, Bnceki dileilnilrlerin yaz1lar1n
dan, ac1kca dile getirilmemie anlamlar1 bulup c1karm1et1r. 
Platon, tarihe yaklae1m1 ac1s1ndan eski cagda az bulunan bir 
oneme sahiptir" (Bkz. Burnet 1930, 30). 

Platon onceki felsefecilerin dileuncelerini 
gostermeden, yer yer de al1nt1 yapar gibi 
tartiemalar icinde vermietir. Arietoteles ·de 
cimde sorunun secmiei ele alarak sistematik 
mesi anlay1e1, Platon'da henilz geliememietir. 
teknigi geregi buna ihtiyac duymam1et1r. 

yer yer kaynak 
kaynak goeterek 
goruldugu, bi
eeklide veril
Belki de yazma 

Platon tarihci degildir. Tarih araetirmalarina da Bnce
likli yer ay1rmam1et1r. Siyaset, ahlak ile ejitim konula
r1nda, tarihe ve prehistoryaya ornekler bulmak icin bae vur
dugu gorillur. Bununla birlikte, tarihe, felsefenin ceeitli 
problemleri aras1nda bailay1c1l1k gorevi vermietir. Bu ozel-
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liginden dolayi, Platon'a ~tarih felsefecisi' unvan1n1n ve
rilmesi kabildir (Bkz. Bury 1951, 86). 

Platon'un tarih anlay101, kitaplari taranarak, gecmiee 
iliekin malzemenin coiunlugunu olueturan rub, evren aciklama 
modeli, ahlak ve duzen kayg1s1yla ele alinan sosyal ve siyasi 
gorilelerinden c1kart1lm1et1r. 

Bury, Platon'un tarih felaefesini rub anlayiei cercevesin
de degerlendirmietir. Ruh anlay1e1 tarih icin taban olmakla 
birlikte, Platon'un ele ald1g1 baeka sorunlar da tarih felee
fesi icin onemli malzmeler vermietir. 

Evren aciklama denemelerinde ineana ister istemez yer ve
rilmietir. Evrenin nasil yarat1ld1s1, canl1lar1n nasil ortaya 
c1kt1g 1, insanlarin nasil gelietii i turilnden sorular, evren 
aciklama denemelerinde yer alm1et1r. Bu denemelerde insan her 
zaman merkezdedir. Hangi kaygiyla ele al1nd1i1 ileri eurulur
ee surulsUn, eonucta, ineanin evrendeki yeri ve gecirdiii 
aeamalar teepit · edilmietir. Fla.ton da, ·evrenin yap1e1n1 ele 
ald1g1nda, insanla iliekisini dile getirmeden gecmemietir. 
insanin evrendeki yerini belirleme cabalari her zaman tarih 
ac1e1ndan onemli olmuetur. CUnkil, eonraki donemleri anlamak 
icin ilk durumun ortaya konmaei hep yararli olmuetur. Yarat1-
l1ela ilgili sorun genellikle efsanelerle ele al1nm1et1r. 

Tarih feleefeeini temellendirme de kullanilacak diger kay
nak, gercek tarihin ortaya c1kt1g1, insan, ahlak, siyaeet, 
sanat, din, gelieme, cozulme, ilerleme gibi bael1klar altinda 
verilen dueilnceler olmuetur. ineanla ilgili biltiln bu bael1k
lar1 iceren kapeay1c1 baol1k da kHken sorunudur. Bu sorun 
Platon tarafindan temellendirilmek istenmietir. Koken sorunu
nu, zaman, rub, inean, ilerleme, evrenin yap1s1, ailenin ve 
devletin yap1a1 ve kokilnil incelerken ele almie ve tarih 
gorueilniln secikleemeeini sag layan dileilnceler ortaya koymue
tur. Hem Kfeane - Tarih ili.,kiei'ride hem de Bili.Jnael Tarih' 
de ele alinan kurumlarin ortaya c1k1e1nda Platon 'un konuya 
yaklae1m1 tarih anlay1e1 cerceveeinde degerlendirilmietir. 

Platon, soruna ahlak ve duzen kayg1e1yla yaklaeti.g indan 
tarihe iliekin degerlendirmelerin buyUk bir bolilmil, 'bozulma' 
sureciyle heeaplaema niteliii gostermietir. Bu caliemada da 
bozulma hemen hemen her bolilmde ele al1nm1et1r. 

Platon 'un tarih anlayae1n1n en onemli kaynai 1n1, siyasi 
kurum ve eietemlerin degieimlerini gozlemlere dayanarak in
celemeei olueturmuetur. Ayrica, ineani merkez alan feleefe
einde, ineana iliekin verdiii malzemelerle, tarih feleefesi
nin sorunlar1n1 aormile oldugunu ve bunlarin uetesinden 
gelmeye cal1et1g1n1 goetermietir. 
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B- KP'BAHB TBKRLL~ -- ya.hut SP~T:tV -- TAR~H ANLAYJ:SJ: 

a- Ruhun Tarihteki G6revi 

Ruh anlay1e1, Platon "un tarih anlay1e1n1 ortaya koymada 
lrullanilacak uneurlardan biridir. Cunku, 'batan tarih ruhun 
tarihidir' (Bkz. Burv. 1951, 87) dueuncesini deetekleyecek 
veriler, bircok dialogda oldugu gibi, Yasalar-da da dile 
getirilmietir. 

Platon ·a gl::Sre, rub ilk yaratilanlardan biri olup butun 
deiieikliklerin ve dBnl.leilmlerin baelica nedenidir (Bkz. 
Yasalar, 892 a). Ayrica maddeden de tsnce ve daha eskidir. 
Bu nedenle ruhdaki unaurlar1n1 duzenlenmesi de maddedekinden 
daha eskidir. Ruhdaki tsncelikli olanlar, §detler, gelenek
ler, iatek, heaap, dog ru sani, dikkat ve haf iza maddedeki 
CSzellikler olan uzunluk, genielik, derinlik ve gilcten tsnce 
gelirler (Bkz. Yasalar. 896 c d). 

Ruhun hareketlerinin adlari eunlardir: Tutku, duel.lnme, 
dikkatlilik, CSjut verme, dojru ve yanlie sani, sevinc ve ac1, 
neeeli olmak ve endieelenmek, eevsi ve nefret. Ayrica ruh, 
maddede bulunan iater kendi icinden olaun ieterse dieardan 
gelsin butiln harekteleri de kullanir. Her eeyi artiran yahut 
azaltan uyar1c1lar1, baj1ms1z ya.hut bileeik olan1, eicak ya.
hut sojuga ref§kat edeni, ajir yahut hafif olan1, kaba ya.hut 
dUz olan1, beyaz ya.hut aiyah1, aci ya.hut tatl1y1 kullanir. 
Tanrieal akla bagl1 oleun olamasin (rub kendi kendine varol
dugundan, tanr1sall1k CSzelliii gl::Saterir), her eeyi uygun ve 
baear1l1 eonuca gBturee de, akli olmayanla ve bl.ltUnUyle ruhla 
catiean sonuclar Uretae de, bUtl.ln bunlar ruhun araclaridilar 
(Bkz. Yasalar, 897 a). 

Platen' a gBre bUtun eylemler ruhun etkinlikleridir. Bunun 
icine buyUk iyilikler ile kBtl.llukler de girer (Bkz. Yasalar. 
904 a ). Tarihin malzemeleri, iater kulture iliekin isterse 
dogal olsunlar, sonucta hepai ruhun etkinliklerinden meydana 
gelmielerdir. Butiln degieikliklerin, cfunle canlilik gBri1nilm
lerinin ve her turlU -iater doial iaterse insan olaylarin
daki- hareketin kaynaj1n1n arkaa1nda tarihin yapic1s1 olan 
ruhun itici gilcu vardir. 

Ruh, gBrevlerini, sahib olduju Bzelliklere dayanarak ye
rine getirir. Ozelliklerinin bae1nda lHilmsl.lz olmae1 gelmek
tedir. Pba1don'da ruhun bu t>zelliji belirtilmietir. Ruh, 
t>lilmsuz, maddesiz ve gl::SrUnmezdir (Bkz. Pba1don. 18 b -79 b). 
Dev let ( 435 e - 444 e), Pba1dros ve T.ias.ios-da da gt>sterdij i 
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gibi, ruh, Uc bolilinden meydana gelir; akil, ruh, tutkular. 
Akil, Demiourgoa tarafindan BlOmailz olarak yaratilmie ve in
aanin kafaeina yerleetirilmietir. Doium oncesi idealar alemi
ni gormesine izin verilmietir. Ruhun yeniden dogma hakki bu 
kiama aittir. Ruhun diier iki k1am1 daha kilcUk tanrilar tara
findan yap1ld1g1ndan, BlilinludUrler (Bkz. Pbaidros, 247b-248b; 
TiJDa1os, 42 b d, 69 c-d). 

insanla ilgili sorunlarda ruhun olilineilz kiemi olan akil, 
cetin bir gorev yilklenmietir. Platon, aklin bilyilk bir uata 
olduju kadar en bilyilk y1k1c1 oldujunu da g5rmUetilr ( Bkz. 
Devlet, 539 b). Aklin gilcil onu kullanma amacina gBre deiie
mektedir. Hayatin ebedi ilkelerine karei olanlara ak1lla 
aavae ac1ld1j1 gibi, bu ilkeleri, dilnyay1 aarsan g().nahlardan 
kurtarmak icin de akil kullan1l1r (Bkz. Ba.rlcer 1925, 242). 
Ayrica, ilkelerin keefi de ak1lla yap1lmaktad1r. OOzen ve 
ahlakli davran1e, aklin tam denetimindeki uyuma bailanm1et1r. 
Bu nedenle akl1n denetimi her ac1dan onemli kabul edilmietir. 
Platon, e1n1rl1 ve bulan1kca ifade etmie olea da, ilkelerin 
tarih boyunca ~am olarak kullan1ld1klar1na inanmam1et1r. il
keler tam uygulanmie olaalard1, toplum hayatinda cok eik 
raat lan1 lan bozulmalar 1 le deg ie ikl ikler ortaya c 1kmazd1. 
Ruhun diger iki bolilinil bozulmay1 deetekleyecek davranielarda 
bulunurlar. Cesaret (rub) bireyeel Un ve ean peeinde koearak 
hem ahlaki bozar hem de aiyaei dilzeni y1prat1r. Tutkular da 
hayvani ietekler peeinde koearak ideal ilkelerden uzaklaemaya 
eebeb olurlar. 

Platon'a gl:Sre, inaana ait ceeitli aorunlarin cozUmU, ruhun 
ozelliklerini iyi tanimakla milmkilnd\lr. CUnkU, ruhun Uc ana 
bolilinUnil, hem bireylerin karakterlerini aciklamada hem de 
toplumlarin a1n1fland1r1lmas1nda kullanm1et1r. 

Ruhun bolilinleri (akil, ruh-ceearet, tutkular) hem kendi 
iclerinde catiema halindeler hem de bu ozellige kare1l1k ge
len toplumlar ara.einda savaelara yol acmaktadirlar. Kendi 
aralar1ndaki catiemalar, ahlak aorunlarindan kaynaklanir. 
Tanridan pay alan akil, ruha hakim oldukca iyi, ona tutkular 
hakim olunca sefil bir hayat sUrdilrilldiliilne inan1lm1et1r. Bu 
denge eUrekli deiiemektedir: Bazan akil, bazan cesaret, bazan 
da tutkular hakim olmuetur. 

Platon, Ruhun bolilinlerinin toplumlardaki kare1l1j1n1 eu 
eekilde ac1klam1etir: Bilgelik ve dogruluk peeinde koean 
alnl, Yunanlilarda ortaya c1km1e. San ve eohret elde etmek 
icin aald1rganl1j1 teevik eden cesaret. kuzeydeki yabancilar
da g~rulmile. insani zevk ile haz aramaya yBnelten tutkular, 
Fenikelilere verilmietir. Toplumlarin birbirleriyle olan 
iliekilerinde de ruhun bu Uc ozellisinin belirleyici olduiunu 
ileri silrmUetUr (Bkz. Devlet, 435 e). 
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Akil, toplum olaylar1n1n gercekleetiii ve inean teekilat
lanmas1n1n en i1et dilzeyi olan devlette en iyi eekilde ken
dini goetermietir. Barker'in belirtiji gibi, devletin yap1-
e1na en son eklenen ve y1k1l1e eilrecinde de ilk giden ak1l
d1r. Ak1ldan aonra diier iyi deaerler biribirleri peeia1ra 
devletten uzaklae1r; en sonaysa, tiranl1j1n ruhtaki kare1l1-
i1 olan acgozli1lillt kalir. Aklin, devletteki roli1 ve iyi de
jerlerin devletten uzaklaema eilrecini, tarihi silrec olarak 
gormek, bizi bir olci1de yan1ltsa bile, tarihe yaklae1m1n bir 
eekli oldujunu da goz onilne almak gerekir (Bkz. Barker 1925. 
245). Aklin uzaklaemae1, devleti taeiyan ilkelere uyulmamas1 
anlam1nda yorumlanm1et1r. ilkelerden uzaklaemanin ak1ll1ca 
bir davran1e olmad1i1, toplumda ortaya cikan kargaealardan 
bellidir. Toplum, bir anlamda dilzen demektir. Dilzenee, ancak 
ilkelere bajl1 kalinarak eailan1r. Toplumun eajl1kl1 olueunun 
teminat1 olarak ilke, akil ve dilzen arasindaki iliekilere go
re duzenlenecek yasalarda kendini goeterir. Bu ilcli1niln ara
s1ndaki ilieki, tarihin gelieimini aciklamada kullanilan 
unsurlardan biri olmuetur. 

Platon'a gore, ineanlar oldilkten sonra da ruhlar yaeayagi
derler. Her birey, ruhunun kaderini yaear. Yeryilzilne gelmeden 
once kaderlerini yaeayacak kieilikler onlara verilmietir 
(Bkz. Devlet, 617 a - 620 e). Bu inanie uyar1nca, tarih olay
lar1n1n yap1c1s1 ve yonlendiricisi olan insanin yapi.p etme
lerilliil::l\. doimadan once belirlenmektedir. Yine de inean1n ka
deri, keskin inn1rlarla cizilmie deiildir. Cilnkil, insan 
ruhunun Uc bolUmil, nisbeten ozg(lr olarak, ~zlerinde bulunan 
niteliklere gore davranip tarihi olaylar1n gercekleemesine 
neden olurlar. Bu nedenle, tarihdeki iyi ve koti1 donemlere 
tekabUl eden inie c1k1elar1n vuku bulmas1 da ruhun bolUmleri 
aras1ndaki uyum ve uyumsuzluga baglanm1et1r. OlUmeuz ilkeleri 
araet1r1p bulan ve toplum di1zenini bu ilkelere dayand1rmak 
ieteyen ak1l, bu eylemiyle tarihe yon verme cabae1ndad1r. 
Ruhun diier iki blHUmu olan ceearet ve tutkular, ilkelerden 
uzaklaemaya onayak olmalar1ndan, tarihi gidiein yonilnunu 
deiietirme gUcune sahip gozUkmektedirler. 

ineanin eylemeleriyle ilgili olan tarihte ceeitlilik kac1-
n1lmazd1r. Ceeitliliiin kaynag1 farkl1 milletler ve kabile
lerdir. Farkl1l1klar1n1n nedeniyee degieik ruhlara sahip 
oluelar1d1r. Bury'e gore, tarih filozofu, ineanlar1, her yer
de tek bicimli ve tek ceeit gormemeye dikkat etmesi gerekir 
(Bkz. Bury, 88). Platon da bunu tam anlamiyla baearm1et1r. 
Farkl1 toplumlarin dejieik tutkular ve ozellikler goeterdiji
ni sormiletur (Bkz. Devlet. 435 e). Her kultUrun genel ozel
likleri ait olduju toplumun rub ozellikleri cercevesinde ele 
al1nmas1 ruhun tarihte belirleyici ilke olueunun baeka bir 
ornej i olarak ortaya c1km1et1r. Bireyler aras1nda da ruhun 
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eeit olmayan eekilde dag1t1lmaa1 tarih ac1s1ndan da dikkate 
al1nmaa1 gerekir. 

iyi yBneticinin yahut iyi duzenlenmie bir toplumun bu iyi
lig inin eUrdUreblimesi icin gelecek nesilleri de ayni eekilde 
dojru yetietirmeai gerekir. Ama C:Sncelikle evlenecek kieile
rin iyi huylu ve birbirlerine uygun dUemelerine dikkat edil
melidir. Platon, huyun kiemen kali tim yoluyla anne-babadan 
cocuga gectiiine inanmietir (Bkz. Devlet, 458c -459c). SC:Szil 
edilen duzenlemelerin yap1lmad1j1 durumlarda bozulmanin kaci
nilmaz oldujunu ileri eilrmiletilr. 

Platon, ruhun eeiteiz eekilde dag1t1lmae1n1n etkilerin
rinden en cok ideal devletin yC:Sneticileri ile korucular1n1 
korumak gerektijini belirtmietir. Bu gruplarin bozulmamalar1 
icin onlarin evliliklerine mildahale ederek iyi ruhlularin 
evlenmelerini planlamak istemietir (Bkz. Devlet, 558-559). 

Platon, toplumdaki deiieimlerin ayr1nt1l1 gozlemini yap
m1e oldugundan ,. cok yerde Brneklerini gercek olaylardan ver
mietir. Ama olaylar1 bir tarihci gibi yorumlamamietir. Bury, 
Platon'un olaylarin arkaeindaki nedenleri ara~t1rmad1j1n1 
eC:Syleyerek onun eksikliiine iearet etmietir (Bkz. Bury 1951, 
89). Bury' e gCSre, Platen, bunlari yapm1e olsayd1 iyi bir 
tarihci olacakti. Ancak, tarihci olarak deiil de filozof 
olarak, Platon, olaylarin arkaeindaki nedenleri araet1rm1e ve 
eonuclar1 belli ilkelere gC:Sre dejerlendirmietir. Bury'nin 
rahats1zl1j1, Platon'un tarih ilkelerini killtUr dUnyaa1ndan 
deiil de metafizik temelden almie olmaeindan kaynaklanmie
tir. Kald1 ki, Bilimael Tarih Anlay1e1'nda gCSrUleceii aibi, 
bozulmalarin nedenlerinden biri olarak dengesiz gelir dag1-
l1m1, toplum - killtilr hayatindan deveirilmietir 

Bury'e gtlre, kC:StU tarihciler, ruhtan fazla bir eey anlama
yazlar. Filozof tarihcilerae, Platon'un C:Sjretisinden hem bir 
toplumun bozulma ve cCSkileUnUn nederilerini hem de savaelarin 
kaynaklar1n1 ac1klamay1 ogrenebilirler. Bury'nin dediii gibi, 
esasta biltiln fenomenler ve tarihin ikinci dereceden nedenleri 
temel neden olan Ruh'a indirgenebilirler. Platon'un tarihci
lere C:Sirettigi eey de budur; ve bu anlayie tarih felsefesinin 
cekirdeiini olueturmuetur (Bkz. Bury 1951, 89). 

Platon, tarihdeki butun geliemeleri tek ba~1na ruhun se
bep oldugunu ileri silrmemietir. Bunun yan1nda doga ve daha 
genelde evren olaylar1na da yer vermietir. Yasalar'in 4.kita
b1n1n ilk k1sm1nda dogal eartlar1n, toplumu siyasi ve ekono
mik bak1mdan nasil etkiledigini ele almas1 ve 3.kitapta tufa
n1n, beeeri olaylarin seyrini ne derece degietirdigini ortaya 
koymas1, dogal olaylar1n tarihdeki onemini gostermek icin iyi 
orneklerdir. Ayr1ca Devle~ Adam~'nda Tanrin1n, evrenin idare-
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sini terketmesiyle, tersine donue ve bozulma insan1 etkileyen 
dogaotesi olaylara bir baeka ornektir. Boylece Platon, insan 
dogas1 uzerine oturtmue oldugu tarih gorueunde, yer yer inean 
iradesinden bag1ms1z olarak gelieen dogal yahut dogaotesi 
olaylara da yer vermietir. 

Platon'un tarih anlay1e1nda Tanr1n1n yeri s1n1rl1d1r. Her 
ne kadar, bozulman1n kaynag1 ruhta ve evrende sakl1 olea da, 
Platon, Tanr1y1, degiemelere neden olarak tarihi olueturan 
hatalar ile gO.nahin dogrudan sebebi olarak gt>stermemietir. 
Timaioe'da bunu acikca bildirmietir. Bozulmanin nedeni olan 
eksiklik ve hatalar ytice Tanri'dan degil, daha aeag1 tanr1-
lardan kaynakland1a1n1 belirtmietir. Platen, Tanriya, tarihin 
ak1e1nda aktiv rol vermekten eak1nm1et1r {Bkz. Bury 1951, 90-
91). Ancak, kucuk tanr1lar1n evrenin ceeitli kie11mlar1n1 
yonettiklerini kabul etmietir. 

Platon, daha ilk dialoglarinda insan olaylarina Tanr1n1n 
kat1l1p kat1lmad1g1n1 ele alm1e ve dogrudan etkieinin olma
d1i1 sonucuna ulaem1et1r. 

"ineanlar1n 'hadlerini bilmeyieleri 'nden yahut baeka bir 
deyiele, ak1ls1zl1klar1ndan t>turu, al1nlar1nda yaz1l1 olandan 
daha cok ac1 cekmek durumuna duetukleri halde, tanr1lardan 
kt>tuluk geldigini ileri eurerek kabahati onlara yUklemelerini 
dogru bulmuyorum" (Bkz. :ikinci Alkibiades,, 142 e). 

Ruhta sakl1 duranlar1n dieinda insanin yaeay1p gerceklee
tirdikleri kendi becerikliliji ile becerikeizligi olarak go
rulmuetUr. Ruh anlay1e1 cercevesinde, insan olaylari daha 
bae1ndan belirlenmietir. Ancak, inean, kendi baeina bu 
belirlenmieliginin die1na cikma imkan1na sahip olarak goste
rilmietir. Platon, Yasala.r'da bu konuyu ayd1nlatacak ipucla
r1 vermietir. 

"Tanr1n1n her eeyi yonettigini, onunla birlikte kader ile 
raetlant1n1n butun insan ielerini idare ettigini eoyleyebi
liriz. Bunu biraz eenek tutmak icin, bunlara bir ucuncu 11ey 
olarak huneri eklemek gerekir. Nitekim, f1rt1na s1rae1nda 
kaptan1n usta olmasi olmamasindan daha yararl1d1r" (Bkz. 
Yasala.r,, 709 be) . 

Tanr1lar1n tarihteki rolunun ele al1nd1g1 Kritias dialo
guna gore, baelangicta tanrilar insanlari, cobanlarin surule
rini idare ettigi gibi yonlendirmielerdir. Ancak, eziyet 
edilmeden yapilan bu yonlendirmede bir fark vardir, o da 
tanr1lar1n, ineanlari inandirarak, ruhlar1na hukmetmeleridir 
(Bkz. Kritias,, 109c). Ruhlarina hilkmederek inandirma tanr1la
r1n eoyundan gelen huktimdarlar icin de gecerli olmuetur. 

74 



Kr1tias'da anlat1lan Atlantia orneiine bak1ld1j1nda, her 
eeyin tanr1lar1n dilzenlediii gBrUlilr. Hilkilindarlar, yar1 tanr1 
soyundan geldiklerinden kanlar1ndaki tanr1eal Sile zay1flay1p 
insani ozellikler arttikca, bozulma baesoetermietir (Bkz. 
Krit1as, 120e - 121). Sonucta, mutlu Atlantis illkeai eavaelar 
ve depremlerle yok olmuetur. Kr1t1aa'da anlat1lan efaaneye 
gore, insan ruhunda bozulma aakl1d1r {Bkz. Bury 1951, 88). 
Bu anlay1e cercevesinde dejerlendirilen eurekli degieen top
lumlar, tanrieal ozelliklerden uzaklaearak bozulmuelard1r. 

Platon' a gore, inean1n, dilzeni sajlayan ilkeleri bulmae1 
icin kendi ruhunu araet1rmaa1 gereklidir. Bu dili,Unceyi, 
'Kendini bil' aoziiyle ifade etmietir. Kendini bil, ruhunu 
bil anlam1na geldii ini belirterek bilme ile ruh araa1ndaki 
iliekiyi temellendirmek istemietir {Bkz. Birinci Alkibiades, 
129 e-133 be). 

Platon, Tanr1 iradesini, tarihin yoniinii belirlemede kulla~
b1etir. Fakat biitiin deiiemelel'in arkaa1ndaki neden, kendi 
kendine hareket · eden aonsuz ruhdur. Biitiin bunlar, insanl1k 
tarihini, ruhun tarihi olarak deierlendirmemize imkan vermie
tir. Phaidros-da anlatilan yolculuk ozetlenirae, her eey, 
tarihe yon veren etkenlerin hikayasinden ibarettir (Bkz. Bury 
1951, 93). 

Her ne kadar ThDB.ios'da anlat1ld1i1 gibi, Tanr1, inaan ru
huna, tanr1larca iyi kabul edilen eeyleri ve tanr1lar1 takip 
edebilmesi icin oliimaiiz cevheri koymuesa da, rub Qenelde 
Tanr1dan baj1ma1z davran1yormue gibi bir izlenim vermektedir. 
Ruhun baj1ms1z davran1e1 ve farkl1l1k gostermesi nedeniyle, 
Platon, kieiyi tarihin zemini yapm1et1r. Buna gore tarih, 
diizen ve diizensizlik siiclerinin temel aavae alan1d1r. DUzen, 
kieinin kendine hakim olmas1 ve akl1n tutkular1 s1n1rlamas1y
elde edilen baear1d1r (Bkz. Gunnel, 199). DUzen ile diizen
sizlijin sorumluau da tarihi yonlendiren temel etmen de 
insand1r. · 

Biitiin olaylar1n arkaa1nda ruhu temel ilke olarak gormesi, 
Bury'nin Platon yorumunu hakl1 cikarmaktad1r. inaan, rub 
ozellikleriyle ele al1n1p incelendiginde, tarih olaylar1n1n 
tiimiiniin ruhun ceei tli eekillerde ortaya c1k1p kendini ger
cekleetirmeai olarak goriilebilir. Bunun genel ilke kil1nmae1, 
tarih felsefesinde onemli bir aeama olarak kabul edilebilir. 
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b- Kfeane - Tarih iliekiei 

Bilimeel tarihcilisin baelamae1na kadar gecen eurede tarih 
gorevini efeanlerin yerine getirmie oldugunu belirtmietik. 

Bilimeel tarihin baelamae1yla efeane temelli tarihcilik hemen 
bitmemie, etkieini genelde azaltarak zaman zaman da art1rarak 
gUnOmuze kadar aurdurmuetur. Platon, Protagoras haric, ilk 
donem dialoglar1 d1~1nda hemen hemen butun dialoglarda efea
neleri kullanm1et1r. Burada, Platon'un kulland1g1 efeaneler
deki tarih motifleri ve ineana iliekin eorunlar ele al1narak 
tarih felaefeei ac1e1ndan degerlendirilmietir. 

Platon iki nedenden dolay1 efsanelere baevurmuetur: Birin
ciei; yarat1l1e1 ac1klamak; ikinciei de; i:neanl1s1n tarihi 
hakk1nda tahminlerde bulunmaktir. ikinci eikta da agirlikli 
olarak ortaya cikan, kaderin, ruhun onceki ve eonraki hayat
taki rolunu teapit etmektir. Bunu metafizik yahut bilim kay
gieiyla yapmam1et1r. Kaygiei, ahlak olmuetur (Bkz. Edelstein 
1949, 467). 

Platon'un ele ald1i1 efeaneler, amaclarina gore iki obekte 
toplanabilir: i:lk obekte, Kritias, Ti.Jaaeus ve Devlet AdBllU 
yer alir. Bu ki taplarda anlatilan efeaneler, d'ilnyanin yara
tiliei, insanlisin ilk caslari ve ruhun bu hayattan onceki ve 
eonraki yaeant1lar1n1 iceren kaderini kendilerine konu kil
m1elard1r. Platon, bu efsanlerle, i:naanin gecmieini ve eimdi
ki hayat1n1 icinde bar1nd1ran d'ilnyay1 anlay1p anlatmaia 
cal1em1et1r. i:kinci obek olan Pbaidon, Gorgias, Pbaidros ve 
Devlet'te ineanin kaderinin nereden geldigi ve nereye gidece
•ii uzerinde durmuetur (Bkz. Edelstein 1949, 467). 

Platon, baz1 efsanelerin eslenmek amac1yla anlat1ld1i1n1 
ceeitli yerlerde ac1klam1et1r. Efsanelerin ve eeki tarihin 
araet1r1lmae1 eehre gelen yabanc1lar_ ve hoe vakitleri olanlar 
icin yap1l1rm1e (Bkz. Edelstein 1949, 469). Yapilie amaclar1 
ne olurea olaun baz1 gorevleri yerine getirdiklerinin bilin
cinde olarak kullan1lm1elard1r. 

Bilimael ve tarihi konular1 iceren efeaneler de vardi.r. 
Bunlar fenomenler dunyas1n1n yarat1lmaa1yla ilgili olarak 
anlat1lm1elard1r. Bu obekteki efeaneler varolan her eeyin 
nedeni olan iyi ideae1n1 deateklemek icin de kullan1lm1elar
d1r (Bkz. Edelstein 1949, 475). 

Ruhla ve evrenle ilgili eorular hakkinda efsanelerin kul
lan1m1n1 k1s1tlamak oldukca gUctur. C'ilnku, bu konularla 
iliekili baeka bilgi kaynaklari yeterince geliememietir. 
Ayrica efsanelerin, insanin ruh yap1s1n1 tam olarak ortaya 
koydugunu soylemek de gUctur. Platon, ruh ve evrenle ilgili 
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efeanleri konulara kiemi de oles. ac1kl1k getirmek icin kul
lanm1et1r. Efsanalerdeki tarih motivleri veya Tarih efsane
leri, egitim amac1na uygun olarak, ahlaki degerler icin Bnem
li kabul edilmie ve kullan1lm1elard1r. Felaefi efeaneleree, 
hayali tablolar, entellektuel eglenceler olarak gBrulmueler
dir (Bkz. Edels.tein 1949, 471 -472). 

Flaton'un anlatt1i1 efsaneler, dunya tarihinin Bzelliii 
olan, olue ve dej ieme hakk1nda Bnemli malzemeler vermieler
dir. Deiieikliie ve oluea iliekin efsanelerin sunduju bailar 
mant1ki ya.hut deneysel olmay1p, tahminlere dayand1r1lm1et1r. 
Ne kendi kendilerine tutarl1d1rlar ne de tamdirlar. Efeane
lerin bu Bzelliklerine rajmen, Fla.ton, Bnemli BlcUde bilinme
meyen, tarihoncesi donemleri aciklama gorevini efeanelere 
vermietir. Eskicai Yunan dttnyas1nda, diger cal1ema alanlar1n
da olduju gibi, genel tarihin de ortaya c1k1e1 efsane temelli 
olmuetur. Tarihe genellik kazandirmak icin, yarat1l1etan bae
layarak butUn geliemeleri ac1klama kayg1s1 ortaya c1k1nca, 
yaz1l1 belgelerin ve gilvenilir bilgilerin olmad1j1 cajlar, 
efsanelerle ele al1nm1et1r. 

Yine de aeagida goruleceji gibi, Platon'un efsane anlay1-
e1nda ta.rib amacli anlat1lanlar, Btekilere oranla gilvenilir
liji ve inan1l1rl1g1 en yQksek olanlardir. 

Yarat1l1e efeaneleri, dojan1n ilk yarat1l1e1 ve duzeni 
hakkinda fikir yQrilten biri icin en Bnemli yard1mc1lard1r. 
Bu efsaneler, Tanr1n1n dQnyay1 miimkiln olabildiii kadar milkem
mel yaratt1j1n1 ve Tanr1n1n tarihte kendisini nasil eunduiu
nu, ineanl1j in gelieim seyri icinde, baz1 toplumlarin kimi 
donemlerinde Tanriya ne kadar yak1n ya.hut uzak olduklar1n1 
ele alm1elard1r. insanla iliekileri ac1s1ndan yarat1l1e efsa
neleri, ta.rib efsaneleriyle benzer Bzelliklere eahiptirler 
(Bkz. Edelstein 1949, 468). Ta.rib efsaneleri eadece Tanrinin 
tarihdeki rolQnu ac1klamazlar. Ayr1ca a.it olduklar1 toplumun 
kurumlar1n1, kahramanlar1n gecmi~lerini de konu edinirler. 
Gecmiele ilgilenenler icin boyle bir kaynai1 gormezlikten 
gelmek oldukca gilctur. 

Fla.ton ·un efaanelerle tarih ac1klamas1n1n temelinde, hem 
ta.rib sorununu ilk ele alan1n efeaneler oldujuna inanmas1 
(Bkz. Kritias, 110 a) hem de onlar1n balkin uzerindeki etki
eini ve kultilrdeki yerinin onemini kavram1e olmaa1 ya.tar. 
Yukarda belirtildigi gibi, tarih efaanelerine verilen gorev, 
tam da adlar1na uygun eekilde tarih ac1klamae1 yapmaktir. 
Fla.ton ·un efaanelere onem vermesinin baeka bir nedeni de, 
tarih ve efeaneyi duzenin yarat1c1s1 olarak gormeeidir (Bkz. 
AdaIDB I, 123). Fla.ton icin, evrenin baelang1cinda duzenin 
nae1l ortaya c1kt1g1n1 gormek, tarih ac1s1ndan onemlidir. 
Cilnkil, eonraki geliemeleri anlamak icin ilk durumun aciklan-
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maei gereklidir. Bu ac1klamay1 da efeaneler yapabilmektedir. 
Ancak, efsanenin getirdiii ac1klama eeklinde spekulasyonlar 
aj1rl1kl1 yer almaktadir. Ele alinan konu yarat1l1e dtsnemi 
olmasi ve konu hakkinda hicbir empirik malzeme olmamaei nede
niyle, spekulaeyon dieinda yapilacak baeka bir eey de yoktur. 

Ti.Jaaios'da anlatilan evrenin yarat1l1e1 ve yap1s1 hakkin
daki efeanenin gercek oldujuna inan1lm1et1r ( Bkz. T1-B.1os, 
26 e). Evrenin yarat1l1e1n1 ve yap1e1n1 ele almalarindaki 
temel kaygi, ideal insan tipi ve devlet eeklinin temellendi
rilmesi olarak gtsrulebilir. Dialogda, Kritiae plani soyle 
ac1klam1et1r: 

"icimizde en iyi astronomi bilen ve d\lnyanin ~z\lne varmak 
icin en cok ujraemi.e olan Timaioe ilk olarak e~z alacaktir. 
Evrenin nasil meydana geldijinden baelayarak, insanin dojasi.
ni. da anlatarak konueunu bitirecek. Sonra, onun elinden ya
ratt1j1 inealar1, senin elinden de dikkatle yetietirdiiin ba
z1 kimeeleri alip onlari hikayeye ve Solon'un yaeaeina uygun 
olarak, hakimler kareisi.nda ci.karir gibi, kare1m1za c1kai'aca
i 1m. Onlari, kutsal yazilari.n geleneiinden kaybolduklar1n1 
Birendijimiz o eski Atinal1lar1n yerine koyarak, devletimize 
yurttae kilacaji.m; bundan eonra da onlardan gercek Atinalilar 
gibi soz edecejim" {Bkz. TiJDB.ios, 27 a b). 

Bu yaklaeim bircok konuya ieik tutmuetur. ideal insan ve 
devlet tipinin en eeki cajlarda varoldujuna inanmalar1 bir 
kez daha vurgulanmietir. Bunun yaninda ideal inaan ve devle
tin temellendirilmesinde evrenin yarat1l1e eartlar1n1n 
belirleyici rol oynadi.j1 da ifade edilmietir. 

Tilla.1os'un yap1s1 bize evren - insan iliekiaini goatermek
tedir. Oncelikle Tanr1n1n evreni milkemmelce dilzenlenmesi ele 
al1nm1et1r. Evrenin temel ozellikleri, saf ve degiemeyen cev
herlerle gercekleetirilmietir. DUzenleme iei bir defada ya
p1lmam1e, birtakim ekaiklikler eonradan ta.mamlanm1et1r. Evre
ne eonradan katilanlar araeinda yarat1lm1e tanr1lar da var
d1r. Tanr1lar, yarat1lm1e olduklar1ndan dolay1 Blilmsuz ve 
parcalanmaz dejildirler. Bu ozellikleri kendi iclerinde 
tae1maktad1rlar {Bkz. Tblls.ios, 41 a b). Ancak, Tanr1 izin 
vermedikce yaratilmie tanr1larda bozulma ve olilm soz konuau 
olmamaktad1r. 

Tanr1lar1n yaratilmaeindan sonra evrenin tamamlanmas1 ve 
milkemmel olmaai. icin uc olilmlu aoyun daha yaratilmaai aerek
mietir. Bu soylar1 Tanr1 yaratmie olsayd1, yaratilmie tanr1-
lar gibi 51Umsilzlilk kazanmie olacaklard1. Yeni soylar1n 
oliimlU olmasina ve yaratilmie tanrilarca meydana getirilmele
rine karar verilmietir. Yaratilan soylara, tanr1lar1 ta.kip 
edip~ onlara inanmalar1n1 aaglayan ve tanr1l1k 5zelligini 
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(Blilmailzlilk) tae1yacak eeyi yahut eeyleri Tanr1 vermietir. 
Bunun die1ndaki dig er Bzellikler l:HilmlU olmue ve Tanri · y1 
taklid ederek yarat1lm1e tanr1larca yapilm1et1r. Yarat1lm1e 
tanrilar, canlilar ilzerinde tam bir h§.kimiyete aahip olmue
lardir. CilnkU, tanr1lar, onlar1 bu dilnyaya getirmek, yiyecek 
vermek, ilremelerini aaglamak ve Bldilkleri zaman yanlar1na 
almakla gtlrevlendirilmielerdir (Bkz. TiJIB.ios, 41 c d). 

Evrenin baelang1c1nda insan1n yeri ve Bzellikleri ayr1ca 
belirtilmietir. insanlar1n en Bnemli Bzelliii olarak, tanri
lar1 takib etme ve onlara inanma yetenegi gBaterilmietir. Bu 
dBnemde inaanin biltiln sorumluluklar1 tanr1lara yQklenmie ol
mas1 nedeniyle gercek insan henilz ortaya c1kmam1ot1r. 

Tanr1, BlilinlU aoylar1n ekaikliklerini tamamlamay1 silrdilr
miletilr. Bu soylar1n iclerine yerleetireceii tanr1sal unauru 
haz1rlarken evrenin yarat1l1e1nda kulland1i1 Bzdeo ve aaf 
cevher kalmam1e, sadece ikinci ve ucilncil derecede Bnemli olan 
maddelerle onlar1 yaratm1et1r (Bkz. Ti.6Ja.1os, 41 a). Canl1la
r1n hamurunu aaf cevher olmaks1z1n haz1rlad1ktan eonra, onla
r1 gBk cisimlerinin say1s1 kadar parcaya bBlmiletilr. Bu parca
lar1, aavae arabaa1na oturtur gibi, gtlk cieimleri ilzerine 
oturtup onlara evrenin doias1n1 gBstermie ve inean kaderinin 
yasalar1n1 tan1tm1et1r. Herkese eeit davranm1et1r. Gelecekte 
kBtil ielerden Tanr1y1 mesul tutmamalar1 icin bilti1n yasalar1 
onlara bildirmietir. ineanlara gereken her eeyi vermietir. 
Olfunlil varl1k olarak inaanlar1n kendi bahts1zl1klar1na kendie
lerinin aebeb olma.malari icin elden geldiiince bilgeliie 
ytlneltme ieini tanrilara b1rakm1et1r (Bkz. Tilaaios, 42, de). 

insanin ekaikliii yarat1l1e1nda ortaya c1km1et1r. Her ne 
kadar tanr1lar1 takib etme ve onlara inanma yetenej i veril
miese de, bu, yetereiz kalm1et1r. Ancak, ekeikliii gidermek 
icin onlara evrenin s1rlar1 gBsterilmietir. insanlar, yapt1k
lar1 hatalardan tanr1lar1 sorumlu tutmamalar1 icin evrenin 
a1rlar1 kendilerine ac1klanm1et1r. Bu aeamada sorumlulukla
r1n1 yilklendiklerinden, insan olma Bzelliiine kavuemuelardir. 

Evrenin milkemmellii i, canl1lar1n yarat1l1e1na tam olarak 
yans1mam1et1r. Buna iki neden gBsterilmietir. Birinciai, 
yaratma ielemini Tanr1 yapmam1e, bu iee yarat1lm1e tanr1lar1 
koemuetur. ikincisi, tanrieal Bzu olueturan uneurun yap1lma
s1nda dejiemezliji ve milkemmelliii iceren eaf cevherin ekaik
lii idir. Bu anlayiea Dev let' deki "Yarat1lm1e her eey bozul
maya mahkumdu:r" ilkesi de eklenirse, bozulma, daha evrenin 
oluema aeamaeinda programlanmie oldugu ortaya c1kar. Platon' 
un bByle dileilnmesinde yadirganacak bir eey yoktur. inean 
mukemmel olarak yarat1lm1e olayd1, bozulmay1 aciklamak cok 
gUc olacakt1.Karsaea ve dilzeneizlik, milkemmel olarak yaratil
mie insanlarca yapilm1e olamazdi. Platen bu ieten Tanri'yi 
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da uzak tutmuetur. Yarat1lm1e tanrilarca meydana getirilen 
insan, zaten bozulmay1 baeindan beri icinde tae1m1et1r. Bunun 
yaninda bozulmadan kurtulman1n veya bozulmaya kare1 koyman1n 
yolu da g~aterilmietir. Tanr1'n1n verdigi inanma ve Birenme 
yetenegi bozulmaya kare1 kullan1lan tek dayanak olmuetur. An
cak bilgelige yonelme ieinde tanrilar da gBrevlendirilmietir. 

Tiaaios dialogunda evrenin yarat1l1e1 ve tilrlerin ortaya 
c1k1e1 tamamlanm1et1r. TlJDaios'un devam1 nitelijinde olan 
Krit1as'da ilk yBnetimlerin naa1l olduklar1 anlat1lm1e ve 
bozulma gerekceleri ileri surulmiletur. Krltias'da anlatilan 
olay, M1s1rdan Solon arac1l1i1yla gelen, Atlantis kitas1ndaki 
yBnetim bicimi ve onlarin Yunanlilarla savae1 hakk1ndaki hi
kayedir . 

.Kr1tlas'daki efsaneye g6re, tanrilar, dilnyay1 kendi arala
rinda kavgasiz gUrultilsuz paylaem1elard1r. Kendilerine dueen 
paylar1 bildiklerinden, aralar1nda kavga etmeje de gerek kal
mam1et1r. Her biri kendine dileen alanlarda, ineanlar1, bunla
rin hayvanlar1 yapt1g1 gibi, autmilelerdir. Tanr1lar gUtme 
ieini sopayla deiil inand1rmayla yapm1elard1r. insanlar1 ruh
lar1 arac1l1g1yla idare etmielerdir (Bkz. Krltlas, 109 c). 
Tanr1lar1n gBeterdiji bu Bzellikler, insanlarin aenellikle 
uymad1klar1 davran1elard1r. Platon'a gBre, insanlar kendile
rine dileen g6revleri yerine getirdiklerinde ve ellerindeki
lerle yetinerek ac gBzlil olmad1klar1nda mutlu olmada onemli 
aeama kaydederler. 

Krltias'da anlat1lan efaanede, dagda yaeayanlar ile ovada
ki~Fin arasindaki farklara (Bkz. Kritia11, 109 c d); meslek 
zilrii'rerine {zanaatcilar, ciftciler ile eavaec1lar); eehrin 
coirafi Bzelliklerine, bolgenin bitki Brtilsilne ve hayvanlar1-
1na (Bkz. Kritias, 109 d - 111 e) yer verilmietir. Bir bakima 
Atinanin efsanevi tarihinin tasviri yap1lm1et1r. Platen, 
Yunanl1lar1n karekterlerini yanaitan kiaa bir Bzet de sunmue
tur. Buna gBre Yunanlilar, illerini dogrulukla yonetmieler
dir. Ayrica, vilcutlar1n1n gt\zelligi ile ruhlar1n1n asillijiy
le tan1nm1elard1r (Bkz. Kr1t1as, 112 e). 

Platon, Thnalos'da, M1a1rl1lardan ald1g1 efeanede, Atina
nin gecmie yBnetimini idealleetirmietir. Efsaneye gore, Ati
na, dokuz bin yil Bnce Athena tarafindan kurulmuetur. Kurulue 
d6neminde olueturulan kurumlar ve sosyal teekilatlanma g8gun 
altinda yapilan en gUzel siyaai kurumlar olarak gosterilmie
tir (Bkz. Tiaalos, 23 c). 

Yunanl1lar1n dilemani Atlantislilerin tarihlerini vermeyi 
de ihmal etmemietir. Bu tarih, Solon taraf1ndan M1s1rl1 ra
hiplerden ogrendiklerine dayanarak yaz1lm1e ve Kritiaa'in 
elinde bulundugu belirtilmietir (Bkz. Kritias, 113 ab). 
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Efeaneye g6re, Atlantis, deniz tanr1e1 Posseidon tarafin
dan kurulmuetur. Ayrica, Poeseidon'un 6lilinlu bir kadindan 
olan cocuklarinin dogumu ile topraklarin payla.et1r1lmas1 da 
ele al1nm1et1r. Yonetimin, babadan buyilk ogla geoiei kisaca 
zikrolunmuetur. Uzun uzun eehrin yerleeim eekli, eu kanal
lari, dieariyla iliekileri ve gQvenlig i ele alinmietir. 
Saray ve tapinak yerleri llzerinde durulmuetur. Cografi 
ozellikler ile askeri dllzen (Bkz. Kritias, 118 a - 119 b) 
hakkinda bilgi verilmietir. Verilen bu bilgiler toplumun 
yap1s1n1 ortaya koymak icin gerekli tarihi niteliklere 
sahiptir. Yerleeim yerinin dojal CSzelliklerini de ele alarak 
insan - doga iliekislnin g6z ard1 edilmemesi gerektiiini gos
termietir. 

Poeseidon'un, on ogluna b6liieturmesine bajli olarak, At
lantis, on hiikilindar taraf1ndan yCSnetilmietir. Her hiikiimdar, 
kendi topraklarinda mutlak hakimiyete sahib olmuetur. Birbir
leriyle iliekilerinde Posseidon 'un koydugu kurallar gecerli 
say1lm1et1r. Bu kurallara gore, hilkUmdarlar, her bee alti 
y1lda bir toplanarak herkesi ilgilendiren konularda kararlar 
alip suclular1 cezaland1r1rlarm1e. Ozellikle de hilkilmdarlik
lar arasindaki davalar ortak toplantilarda cozilmlenirmie. 
Kararlar al1nd1ktan sonra, atalar yasasina uyacaklar1na dair 
toren dilzenler ve yemin ederlermie. 

Atlantiste, yonetim, erdeme ag1rl1k verilerek yilriitillmiie
tilr . Erdemli insanlar1n zenginliklere onem vermemesi nedeniy
le bu yonetim eekli uzun sure devam etmietir. Ancak, hukfundar 
soylar1n1n silrekli olilinliilerle evlenmeleri, kendilerindeki 
tanr1sal ozil zay1flatm1et1r. Bu zay1fl1k, onlar1n kendi halk
lar1n1 kotu yonetmelerine ve baekalarina sald1rmalar1na neden 
olmuetur (Bkz. Kritias, 120 e - 121 a c). Erdemden uzaklaema
lar1 sonucu ortaya c1kan savaelar ulkenin y1k1lmas1n1n bael1-
ca nedeni say1lm1et1r. 

Kritias'da anlat1lan efaane, toplumun nas1l kurulup y1k1l
d1g1n1 ac1kca ortaya koymaa1yla tarih amacl1 oldugu anlae1l1-
yor. Ele al1nan konu bir devletin kurulueu, seliemesi ve 
y1k1l1e1d1r. Tanr1dan geldigine inand1klar1 ahlak kurllar1-
n1n bozulmaa1, oliimlillerle evlenmeye baglanm1et1r. Devletteki 
degieikliklere, ozellikle olumsuz olanlar1na, sebeb olarak, 
tanr1 soylu hiikilindarlar1n inaan olma l:Szelliklerinin artmaa1 
gosterilmietir. Platon, bu dialogda devletin hangi durumlarda 
iyi olup yilkseldigini, hangilerde coktilgilniln ipuclar1n1 da 
vermietir. insan yonetimindeki beceriksizlig in kaynag 1 ola
rak, zengin olma ve ean ile eohret tutkueu goaterilmietir. 
Zensinlik tutkusunu, efaanevi bir toplumda da gostererek 
ekonomik ilkenin cok eski cai lardan i tibaren ii,ledig ini 
ortaya koymuetur. 
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inean1n sorumluluklar1n1 yilklenmesi ac1s1ndan giiveneizlik 
yine ortaya c1km1et1r. insan, Tanr1n1n tam denetimindeyken 
ahlakl1 ve huzurludur, Tanr1n1n denetimi zay1flay1nca ahlak
e1zl1k artm1e ve y1k1m baegostermietir. Platon'a gBre, inean, 
Tanr1dan uzaklaet1kca ve eorumluluklar1n1 yUklendikce dilzeni 
saglayan deierlerden uzuklae1p kendi huzurauzlujunun ve dil
zeneizliginin kaynag1 haline gelmietir. 

Efsane-tarih iliekinin bir baeka Brnei i de Dev let Adami 
dialogudur. Ad1ndan da anlae1ld1j1 gibi, dialog idare eanat1 
Uzerinde durmaktadir. idare sanat1, Tanr1n1n, evreni idare
siyle baelat1lm1et1r. Devlet Adami dialoiuna sBre, evrenin 
idaresini bir eilre Tanri kendiai surdilrmuetUr. Platon, Tanri
evren iliekiaini, hilkUmdar1 inaanlar1n coban1 olarak sormeai 
nedeniyle ele alm1et1r. Tanr1n1n evreni nas1l iyi yBnettiii
ni, yaratt1klar1n1n sorumluluklar1n1 nas1l Ustlendijini ve 
onlar1 nasil korudujunu Brnek gBstermietir. Coban da silrille
rinin iyiliiini dueunur ve onlar1n sorumluluklar1n1 yQklenir. 
Benzer eekilde hukilmdar da kendi halk1n1n bUtiln sorumluluk
lar1n1 y'Uklenir ve onlar1n iyiliii icin caba harcar. 

Tanr1, evreni dilzenledikten eonra bazi kis1mlar1n1n yBne
timini yarat1lm1e tanrilara b1rakm1et1r. Kronos da bu tanr1-
lardan biridir. Ceeitli hayvan ailrUlerinin cobanl1j1n1 yara
t1lm1e tanr1lar yapm1et1r. Sorumlu olduklar1 varolanlarin 
ihtiyaclar1n1 kareilamakla yilk:UmlU k1l1nm1elard1r. Bu tibek 
tanr1lar aras1nda zorbal1k, birbirinin bae1n1 yemek, aavae ve 
kavga gibi haller olmazmie. insanlar1n, tanr1lar1n denetimin
de olueu, birtak1m temel ihtiyac aorunlar1n1n ortaya c1kmae1-
na engel olmuetur. Ortam, c1plak ve evaiz barka1z yaeamaya 
uygun eekilde dUzenlenmietir. Yiyecek sorunu yoktur. Ciinkil 
her tilrlU meyve bol miktarda varm1e. Tanri.lar1n idaresi al
tinda kadinlar ve cocuklar sahipeizlermie. BUtiin bunlara 
neden olarak, insanlarin topraktan dogmalari. ve gecmiei hie 
hat1rlamamalar1 gosterilmietir (Bkz. Devlet AdB.lll.I., 272 a). 

iyi yonetimin temel dayanaklar1ndan biri olarak sorumluluk 
vurgulanm1et1r. iyi yBnetimin sonucu olarak da zorbalik, 
savae ve kavga gibi Bzelliklerin, tanr1lar arasinda bulunma
dig 1 belirtilmietir. Platon, Yunan inane eieteminde bulunan 
tanr1lararaa1 eavae ve kavgalar1n gercekte olmad1g 1n1 ileri 
silrmuetUr. Boylelikle kotU yoneticilerin kabile yahut eehir 
tanrilar1 arasi.ndaki savaelar1 ornek alarak savae kiek1rtic1-
l1g 1n1n gerekcelerini ortadan kald1rm1et1r. 

Platon, Devlet Adami'nda insan ve tarih hakk1nda Bnemli 
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bir ipucu de.ha vermietir. Gecmiei hatirle.mak ile bag1ms1z 
inean olmak aras1nda kopril kurmuetur. Ayr1ca kurumlaemamie 
inean toplulugunun gecmiei hat1rlamas1 da soz konusu olmad1g1 
bu dileilncelerde sakl1d1r. Dolays1yla tarihden de soz edilmez. 
Bu donem insanlari hayvan ozellikleri goatermietir. Ozellikle 
de doial cevre, dogum ve bealenme eartlari insanlaema sureci
nin baele.maa1 icin uygun degildir. 

Sozil edilen donem Altin Cag olarak adland1r1lm1et1r. Bu 
cagda goriHen bazi Bzellikler, Yunan toplumunun Bzlemlerine 
1e1k tutmaktadir. Ozelliklerin baeinda, iyilerin (tanr1lar1n) 
yonetmesi, yiyecek aorunun olmay1e1 ve savaes1z bir toplum 
gelmektedir. Altin Cai1n ozelliklerinin kabile toplumlar1n1n 
ozelliklerini cajr1et1rmas1 da ayr1ca dikkate degerdir. Kabi
lelerde nilfueun azl1g1, ks.bile reisinin yonetimini kolaylae
t1rm1e ve yiyecek sorununu en aza indirmietir. Ayn1 kan ba-
81ndan gelieleri aavaelar1 da engellemietir. 

Tanr1n1n evrenin idaresini b1rakmas1n1 goren yarat1lm1e 
tanrilar, sorumluluk alanlar1n1n denetimini b1rakm1elard1r. 
Bae1boe kalan evren, dojas1nda bulunan bir ej ilimle, ters 
yonde donmege baelam1et1r. Tera yondeki hareket, eekiden beri 
olan bUtiln yap1lanmalar1n yeniden ilk durumlarina donile;Jilnil 
birlikte getirmietir (Bkz. Devlet AdlJJlli, 269 c d). Tanr1n1n, 
evrenin idareeini b1rakmas1 ile hilkilindarin devlet idaresinden 
cekilmesi arasinda kurulan paralellik C>nemlidir. CUnkU her 
iki durumda da kaos ortaya cikar. Platon icin ideal yonetim 
krall1kt1r. Bu nedenle krall1j1n yerine gecen cok baeli ida
reler gerekli dikkati gosremediklerinden toplumdaki bozulma 
artarak devam etmietir. 

Platon 'a gore, ancak, tanr1l1k ozelligine en cok eahib 
olan eeyler deiiemeden kal1rlar. Cisim bu eeylerden deiildir. 
GokyUzU ile dilnya yarat1c1dan iyi armaganlar almakla birlikte 
deg iemeye kare1 koyamam1elard1r. Cilnkil cisim Bzellii ine aa
hiptirler. Bu nedenden dolay1 degiemeden kalabilmeleri icin, 
sUrekli Tanr1 denetiminde bulunmalar1 gerekir. Devlet AdlJJlli' 
nda anlatilan evrenin deiieimleri T.illJaios ile sonraki dialog
lar1nda ele al1nmam1et1r. Bununla birlikte evrendeki eksiklik 
Ti.ma.ios 'da giderilmie, insandaki bozuklugun devam ettig i be
lirtilmietir. 

Evrenin yarat1l1e donemlerinde insanlar da dahil biltUn 
canl1lar topraktan oluemuelar. Tersine donile e1ras1nda gelie
melerin hepsi tersyilz oldugundan, insanlar, yael1l1ktan genc
lige ve cocukluga gerisin geri giderek dogum oncesine vs.rip 
orada yok olurlarmie. Oliller, dirilip hayatlar1n1 tersine 
yaearlarm1e. Bu tersine gidieten, cok az kiei Tanr1n1n yar
d1m1yla topra.ga donmekten kurtulmuetur (Bkz. Dev let AdlJJlli, 
270 d). 
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Bu iyi eartlardan kotulere seciei, Platon, Tanr1n1n, ev
renin idareaini birakmae1 ve evrenin, Tanr1n1n ()gutlerini 
unutmasina baglam1et1r. Evren, dilzenlenieinde Tanridan iyi 
ogutler alm1e, yarat1c1s1n1n ogUtlerini ilk zamanlarda daha 
iyi hat1rlam1et1r. Zaman gectikce hat1rlad1klar1 zay1flam1e
t1r. Bu zay1flaman1n nedeni evrenin yap1a1nda bulunan mad
deden kaynaklanmi.i;st1r. Evrende iyi olan her eey, Tanr1dan 
selmietir. Ancak, daha onceki bir durumdan kalan kotillilkler 
de evrenin icinde sakl1 kalm1t:it1r. Sonraki kotillilkler, bu 
ilk kotU durumdan kaynaklanm1et1r. Evrenin yBnetiminden Tan
r1n1n cekilmesi nedeniyle kotUlilklerin oran1 artm1e, iyilik
ler azalm1et1r. Kotillilklerin artmas1 aonucu, bUtiln iyi dUzen 
baetan sona yokolma tehlikesine dUemUetur. Bunu goren Tanr1 
idareyi tekrar ele alm1et1r {Bkz. Devlet Adallll, 273 ab c). 

Tanr1n1n, evreni ilcUncU kez kendi baeina birakmae1, inean 
icin yeni bir sayfanin ac1lmas1na sebeb olmuetur. Her eey 
denetimsiz kal1nca, insanlar, dojuetan sert tabiatli olan ve 
gittikce vaheileeen hayvanlar tarafindan parcalanir olmue
lardir. CUnkU, bu donemde insanlar, kendilerini koruyacak be
ceri ve aletlere henilz sahip deiildirler. Kendilijinden yeti
een yiyecekler artik yetiemiyor, nas1l yetietirilecekleriyse 
bilinmiyordu. Tanrilar, insanlar1 bu zor durumdan kurtarmak 
icin, onlara lUzumlu olan armaianlarla birlikte egitim ve og
retim yeteneiini vermielerdir. Prometheus, insanlar1n hayatta 
kalmalar1 icin gerekli olan ateei aunmuetur. Hepheistoe' la 
birlikte cal1ean Athena zanaatlar1 kullanmaji., diger tanrilar 
da tohumlari ekmegi ve bitkileri yetietirmeii ogretmielerdir. 
insanlar, tanr1lar1n verdikleriyle zanaatlar1 gelietirerek 
evrende ortaya c1kan zorluklara kare1 koymag1 ogrenmielerdir. 
Boylece hayatta kalmayi baeararak geliemielerdir (Bkz. Devlet 
AdB6li, 274 b d). 

Devlet Adaminda'ki efeanede anlat1lan, Tanr1'n1n idareei 
ve idareyi b1rakmaa1yla ortaya cikan dilzen ve duzeneizliii 
tarihin tekerrUr oldugu yonunde anlamak yanl1et1r. Platon, 
efeanede, inean1 kosmik cemberle e1n1rland1rmam1etir. Tereine 
donileun nedeni unutkanl1k ile tanr1sall1ktan uzaklaemaya bag
lanm1et1r. Tanrinin verdii i ilkelerin, ineani bir ozellik 
olan unutkanlik aonucunda gercekleetirilmemeleri, o cagdaki 
insan akl1n1n ulaetig i noktan1n otesindedir. Tersine donile 
s1ras1nda inaan1n durumu, bireyaellikten kUlturleeme ile 
toplumeallaemaya geciein baelang1c1 olarak kabul edilebilir. 

inean, evrendeki duzenin bozulmaa1yla yokolmaktan killtUr
leemeyle kurtulmuetur. Kulturleemenin temeli olarak, bat:ita 
ogrenme yetenegi olmak uzere, atee, ekip bicme ve zanaatlar 
gosterilmietir. inean, bu unsurlara ea.hip olmakla sorumluluk
lar1n1 yilklenmie, kendi bae1n1n careeine bakmak durumuna gel-
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mietir. 

Devlet Adam.zn'daki efsanede anlat1lan tanr1lar hiyerarei
eindeki ceeitli aeamalar1, ruhun gelieiminin sembolleri ola
rak kabul edilmietir. Tanr1lar1n tam denetimindeki aeamada 
Kronoa vard1r. inaanlar1n mutlulugu nedeniyle, bu donem, Al
tin Cai olarak kabul edilmietir. Ogrenme yeteneginin verilme
si, ateein kullan1lmaa1, zanaatler ile tarim1n tsgretilmeai, 
Zeus doneminin ozellikleri aay1lm1etir. Genel kotUye gidie 
dUeUnceai burada tanrilar1n hiyerareieine de yaneimietir. 
Tanr1, insan1, mUmkUn olduiunca iyi yaratm1et1r. idarelerini 
yaratilmie tanr1lara vermie ve gorevli tanrilari bu konuda da 
denetlemietir. Bu donemde inaanlar mutludur. Ancak, tanr1lar 
idareyi birakinca, inaanlar yokolmakla kare1 kareiya gelmie
lerdir. Bu aeamada insanlar, kendilerine verilenlerle yok 
olmaktan kurtulmuelardir. Tarim ile zanaatlarin oirenilmesiy
le Zeus donemi baelam1et1r. Tanr1n1n denetiminden c1k1p da 
kotUye gidie olarak yorumlanan kendi kendilerinin sorumluluk
lar1n1 yUklenme aeamasina gecie, tarih felaefesi olarak de
gerlendirilebilir. Kronoa doneminin mutlulugunu ifade eden 
eiir anlatimindan, Zeus doneminin kUltUrel gelieimini temsil 
eden felaefi yaklaeima gecilmietir. SozU edilen gecie, Yunan 
dUeUncesindeki bilinc evriminin basamaklari olarak kabul 
edilmietir (Bkz. Voege11n III, 154 -155). 

Platon'un yaead1i1 zaman, degerlerin ve bUtUn siatemlerin 
alt Uat olduiu bir donem oldugundan, aranilan yeni aiatemin 
gelietirilmeainde efsanevi gecmiete varolduguna inanilan 
Altin Cai Brnek al1nm1et1r. Bu yalnizca Platon icin gecerli 
deiildir. Kronos Caii olarak da bilinen Altin Cai, cok fazla 
gUven vermeyen feleefi ve dini tarikatlar icin de bir nirengi 
noktae1 olmuetur (Bkz. Viden-Naquet, 143). 

Altin Cai dUeUnceei eehirdeki dUzeni saglamak amaciyla 
kullan1lm1et1r. 0 donemdeki dUzenaizliiin ve kargaeanin kay
nag1 olan siyasi gorUeler ve uygulamalar1, birbirlerine zit 
iki anlayieca Altin Cai oiretisine gore dUzeltilmek istenmie
tir. Bu zit yonlerden biri, aqaAiya, digeri, yuka.riya dogru
dur. Yukariya dogru olan anlayie, Altin Cai deierlerini yeni
den canlandirmak iatemietir. Bu dUeUncenin temsilcileri 
Orpheuscular ve Pythagorasc1lard1r. Aeasiya doiru olan anla
y1e1n temsilcileri, Alt1n Caida inaanlarin mutlugunun kayna
i 1nin hayvani ozellikler oldugunu ileri aUrmUe ve bu ozel
liklerle yaeanmasi gerektigini savunmuelardir. Bu grubun 
temsilcileri cii yiyeceklerle beslenip iei yamyaml1ga kadar 
gotUrmUelerdir. Donemin Yunan dUnyae1ndaki bunalim1 goeter
meei acaeindan Kynikler bu konuya ornek teekil ederler (Bkz. 
Videl-Naqet, 134 - 135). 
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Platen, Devlet Adam.i'nda anlat1lan efsaneyle, insanl1g1n 
tek baeina, araca1z, gerecaiz kalmae1nda, cikabilecek gUcluk
leri ortaya koymuetur. inaanlarin hayatta kalma ,,artlar1n1 
teknik arac ve onlari ureten zanaatlara bailam1e, sorumluluk
lar1n1 kendilerine vermietir. Bu dileunce cerceveainde kill
turel yap1 inaanl1i1n sUrekliliiini saslam1et1r. 

Platon, Al tin Cai' i tarihin bae1na koyarak gecmiee bUyilk 
saygi bealediiini de goatermietir. Ancak eorunun btlyle cozilm
lenmeyeceginin de fark1ndad1r. Sehir devletindeki bunal1mlar1 
aemak icin, Altin Cai bir ~rnek olarak kullan1lm1et1r. Altin 
Cai eartlarinda bir devletin gercekleemeyeceiini de Devlet 
ile Yasalar'da gostermietir. iyi idarecilerin zor yetietiril
mesi, inean ruhunda aakli olan kotuluge egilimi ve komeu dev
lerin etkileri, ideal bir aiatemin kurulmas1na izin vermemek
tedirler. 

Tarihle ilgili efeaneler, ineanl1i1n ilk aeamalar1yla 11-
gili mantik gilclUklerini aydinlatmada bize yard1mc1 olmakta
dir. Efaanenin temelde inanmaya dayanmaai, empirik bilainin 
olmad1i1 donemler hakkinda ihtiyac duyulan ac1klamay1 topluma 
vermede kolaylik sajlam1et1r. Toplum duzenlerinin topyekun 
bozuldugu, degerlerinin y1prand1g1, huzurun hie kalmad1g1 
ortamda c1k1e yolu gecmiete aranm1et1r. Gecmie, bUyilk olcude 
efaanelerle anlat1ld1g1na gore, bunlarin yeniden dejerlendi
rilmesi kac1n1lmaz olmuetur. 

Edelatein'a gore, Platen, beeinci ve dordunca yUzy1llar1n 
buyUk doga filozoflar1 ve eleetirel tarihcileriyle uyueama
m1et1r. Bahai gecen yUzyilarda Demokritos, dogan1n raeyonel 
analizini yapm1et1r. Thukididea, tarihi, mitoloji ve prehis
toryadan bag1ma1z kilarak insan olaylar1na eleetirel tavirla 
yaklaem1et1r. Platon'aa tarihe, metafizikci Parmenidea ve 
tarihte efaanelere yer veren Herodotoa kilavuzlujunda yaklae
m1et1r. Platon'a gore, inaan akli 'einirli oldugundan, tarih 
ile dogadaki ayrintayi tam olarak anlayamaz (Bkz. Edelstein 
1949, 471). Bu yoruma katilmak gQctilr. Nihayet, Platon, tari
hi sadece efeanlerle ele almie olaaydi yorum dogru olabilir
di. Ancak, efsanelerle tarih aciklama tarz1n1 gerilerde bira
kan. gozlemlere dayali bir olcude bilimeel tarihcilikle ger
cek olaylar ilzerinde durmuetur. Ayrica, Demokritos, hem fel
sefi bakimdan hem de antropoloji ac1s1ndan Platon'u cok etki
lemietir. Bunun yaninda, bircok husuada oldugu gibi, tarih 
konusunda da Platen, biri efsane temelli, digeri bilimsel ol
mak uzere biribirine paralel iki dUeilnce gelietirmietir. 

Platon'un ele ald1g1 
katilmadan cozilmlenemez. 

eorunlar, 
Evrenin, 
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ineana ait kurumlarin ilk ortaya c1k1elar1 hakkindaki dileun
celerini efaanelerle vermesi kac1n1lmaz bir durumdur. CilnkU, 
yeterli empirik verinin olmay1e1, iki secenek setirir; birin
cisi, halk arasinda belli bir inane temeline oturmue efsane
lerin dilzeltilip celiekilerinin azalt1lmaa1 sonucu yenileeti
rilip kullan1lmas1d1r. Yani rasyonel temele oturtulmak iete
nen yeni bir efaanedir. ikincisi; biltilnilyle rasyonel olan 
genel bir evren aciklama modelidir. Platon, birincisine ag1r
l1k vermekle birlikte, yer yer ikinciaini de kullanm1et1r. 
Menee eorununa efsane karakterli bir tarih yorumu getirmie
tix-. 

Platon efsanlere dayali olarak ortaya koydugu evrenin ve 
ineanin meneei sorununda apekulativ tarih felaefeaine uygun 
bir yaklaeim sergilemietir. Baelangicta, Tanri belirleyici 
ilke niteliginde evreni duzenlemie ve insani meydana getir
mietir. inean1n evrendeki yeri goeterilerek, yap1p etmeleriy
le, gercekleetirdiii geliemenin butilnlilgilnil temellendirecek 
bir dayanak bulunmuetur. BCSylelikle aonraki cok yCSnlil gelie
meleri anlamak .icin gerekli olan ilke elde edilmietir. 

Yarat1l1e aeamaa1nda, Tanr1n1n ya dogrudan ya da tanr1lar 
arac1l1j 1yla dolayli olarak denetimde tuttuju inaanin ozel
likleri, oldukca farkl1 gCSeterilmietir. Topraktan bitme 
(Devlet Ada.au), tanr1 cocuklari olma (Kr1t1as) gibi, nitelik
lere sahib insan. ahlakta ve huzurda Altin Cai1n1 yaeam1et1r. 
Bu cai, aonraki bunalimlardan kurtulmak icin ornek olarak 
kullan1lm1et1r. Ne var ki, Platon, bunalimdaki inaan ile 
Altin Cai inaan1n nitliklerinin cok farkl1 oldujunu da 
sostermietir. 

Kulturleeme, insan olman1n en Bnemli aeamas1 olarak ortaya 
konmuetur. Cunkil Killturleemeyle insan kendi sorumluluklar1n1 
yilklenmietir. Bu aeamadan itibaren ahlaki kurallar ile kill
turdeki diier geliemeler arasinda tere orant1n1n olduiu sCSril
l'Ur. Ahlaki degerlerin gilcil zayiflar.ken diger alanlarda onem
li geliemeler kaydedilmietir. Platon icin bu eonuc, toplum
lardaki bunal1m1n kaynai1n1 teekil etmietir. 

insan, Tanr1n1n denetiminden c1kt1g1nda, hemen bozulmaya 
baelam1et1r. Bozulma kac1n1lmazd1r; cunk'U, hem evrende hem de 
insanda bozulmay1 saglayacak nitelikler bulunur. insan1n 
yap1s1nda dogal olarak bulunan iyi ve kCStu nitelikler araa1n
daki cekieme, sonraki geliemelerin itici glicil olmuetur. insan 
Tanr1n1n b1rakt1g1 eekliyle kal1p 8giltlerini surekli hat1r
lam1e olsayd1, hicbir killtilrel gelieme ve siyasi teekilatlan
ma olmayacakti. Killtur dilnyaa1n1 meydana getiren butun yap1p 
etmeler, insanin, Tanr1n1n Biiltlerini unutmasi sonucu c1kan 
eorunlar1 cozme denemeleridir. 
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Platen, ac1k olarak, insanin yap1s1nda ekeikligin yahut 
kotilliliiln oldugunu kabul etmietir. insan, kendi sorumlulugunu 
yilklendiii killtilrleeme aeamas1yla kotillilk hayatin her yan1nda 
kendini goatermietir. Bununla birlikte, kotillilkten kurtulma
nin yolu, bozulmay1 baelatan kill tilrleemeyle elde edilebili
niyor. Platon'un genel dileilncesinde gorillen, meneeden uzak
laema, kotillilgil art1r1r anlay1e1yla celieen bir durum ortaya 
c1kar. Platon·a gore, ahlakl1 ve huzurlu yaeaman1n yolu ancak 
felsefe yapmakla miimkiln olur. Felaefe de killtilrleemenin en 
son aeamlar1ndan biridir ve en geliemie insan teekilatlanmaa1 
olan devlette ortaya c1kar. 

Yarat1l1e aeamaa1nda varolduiuna inanilan erdemli yaeama 
eekli, felsefe egitimi gormue kieilerin kendi ruhlarinda ya
pacaklar1 araetirmalarla elde edilebilir. Ayn1 eekilde, Tan
r1n1n ruhlara yerleetirdigi ilkelere ulaema yahut yarat1l1e 
s1ras1nda ruhlara gosterilen evrenin s1rlar1n1 onlara yeniden 
hatirlatacak olan felsefe eiitimi almie kieilerdir. Herkeein 
ruhunda erdemli. yaeay1e1n yolunu goeterecek ipuclar1 olmakla 
birlikte, bunlara ancak filozoflarin ulaeabilmesi, dig er in
sanlarin erdemli yaeay1p yaeayamayacaklar1n1 tart1emaya acmie 
olur. 

insanlar kendileri ruhlar1nda sakl1 bulunan Tanr1 vergisi 
iyi eeylere ulaeman1n yolunu bulabilselerdi, ideal devlete 
ihtiyac duyulmazd1. Bu nedenle filazoflar1n yapacag1 anayaea
ya gore duzenlenmie devlet, oteki insanlar1n mutlulusunu eag
lamak icin dileilnillmuetilr. Sunu da unutmamak gerekir: insanla
r1 mutluluga gotilren felsefenin, siyaei teekilatlanman1n en 
uat aeviyesi demek olan devlet aeamasinda ortaya c1kmaa1, fi
lozofun, mutlulugu elde etmeeinin de devlete bagl1 olmas1 
anlam1na gelmietir. Bu durumda filozof, hem kendi mutlulugunu 
hem de toplumun mutlulugunu saglama gorevini ilstlenmietir. 

Yarat1l1e aeamas1ndan killtilrleemeye gecie, dueile olarak 
degerlendirilmietir. Ancak bu kotil eartlardan kurtulman1n yo
lu olarak felsefe arac1l1g1yla ruhta yap1lan araet1rmalarla 
iyi 'ye ulaema amac olarak konmuetur. Bir yanda genel ilke 
olan, 'bozulmadan hie kimse kurtulamaz'ken diger yanda iyi'ye 
ulaemak, oldukca zor yoldan s1n1rl1 bir kesime amac goste
rilmietir. Platon, bu dileilnce eekliyle, Yunan dilnyas1nda ge
nel olarak kabul edilen kotuye gidiQ dileilncesinden kurtulmak 
istemietir. insani kotu kaderiyle basbaea b1rakmam1e, ona ci
kie yolu onermietir. insanlig1n ilk donemlerinde varolduguna 
inanilan Altin Cagdan en kotil olan zorbaliga kadar olan butiln 
degieiklikler goz onilne serilmietir. Ancak kotilye gidie seyri 
icinde zanaatlar, sanatlar, bilim ve felsefe geliemietir. 
Olumlu kabul edilen bu geliemeler, insana c1kie yolunu sagla
m1et1r. 
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Platon'un efsane temelli tarih anlay1e1nda ai1rl1kl1 yer 
alan insan - doga (evren) iliekisi, gilnfunilziln tarih anlay1-
e1nda da onemli sorundur. GilnUmilziln gene! killtilr tarihlerinde 
de, insan1n killtilril nas1l ilrettigi, dogadan hansi eartlarda 
koptugu ceeitli eekillerde ele al1n1r. Oyleki, insanl1k tari
hi, dogayla iliekiye sokulmadan yaz1lamayacag1 dileilncesi ge
nel kabul gormiletilr. Su var ki, killtilrleemenin ilk aeamala
r1n1 ac1klamak, bugiln icin de ag1rl1kl1 eekilde bilim yahut 
felsefe temelli spekulasyonlarla yap1lmaktad1r. Platononcesi 
baz1 dileilnilrlerce ele al1nan bu sorun, Platon taraf1ndan daha 
ayr1nt1l1 araetfr1lm1e ve ilkeleri tesbit edilmege cal1e1l
m1et1r. 

Platon, insan1n yarat1l1e1n1, evrendeki yeri ile genel 
ozelliklerini efsanelerle ele alm1e olsa da, onemli olan, in
san1 yart1l1etan itibaren bir biltiln olarak inceleme konusu 
yapmas1d1r. Temel kayg1s1 ahlak oldugundan, ilzerinde durdugu 
konular, genellikle degerlerle ilgili olmuetur. Degerler 
ac1s1ndan bak1ld1i1nda inaanl1i1n secmiei bir nevi cokileiln 
tarihidir. Cokileil aoiklayan bozulma kavray1e1, genel ilke 
olarak konmuetur. inaanl1g1n iyi'ye mi, kotilye mi gittiii 
sorgulanm1et1r. Boylelikle, apekulativ tarih felsefesinin te
mel sorunlari olan insanin meneei ve amac1n1 araet1rm1e, bu 
alanlar1n ilkeleri tesbit ederek insan1 bir biltiln olarak or
taya koymay1 denemietir. Platon, bu cabas1yla, kapsaml1 ilk 
tarih felaefeaini yapma ilnvan1n1 haketmietir. 
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Platon, ineanlara mutlulugu aaglayan ahlakin, devlet aea
maaina ulaemie sosyal ve siyasi teekilatlarda ortaya c1kt1g1-
n1 one silrmiletilr. Ancak, her devlet dilzeni mutluluk icin ge
rekli eartlara aahip degildir. Bu nedenle insanlar1n huzurlu 
yaeayip mutlu olabilmeleri icin gerekli ortamin nasil olmas1 
gerektigini araet1rm1et1r. ilk dialoglarinda gorillen mutlu
lugun ne oldugu eorusu, orta donem, ozellikle de yael1l1k 
doneminde mutluluiun elde edileceg i eartlarin neler olabi
leceg i soruauna donilemiletilr. Sartlarin bae1nda dilzen ve 
uyum gelmektedir. Mutlu yahut iyi yaeamak icin gerekli clan 
dilzen ve uyum iki kaynakta aranm1et1r: 1- inaan ruhunun 
bolilmleri aras1nda, 2- devlet dilzeninde. Her iki kaynag1n 
araet1r1lmae1nd~ da tarihe baevurulmuetur. Ruhun bolilmleri 
araa1ndaki uyum ile dilzen bireysel mutlulugun kaynag1 olarak 
gC5rillmiletilr. Bu alandaki dilzen ile uyumun kaybi eanas1nda 
ortaya cikan eorunlari siyasi sistemlerin inaan tipleriyle 
orneklendirilmietir. Dev let icindeki uyum ile dilzense biltiln 
toplumun mutluluiu icin gerekli g<:5rillmiletilr. Bu alanda ortaya 
cikan duzensizlik ile uyumauzluk, tarihin ceeitli keaimlerin
den alinan orneklerle ac1klanm1et1r. 

Yunan devletlerinde gorulen ic ile die savaelar, ayak
lanmalar, duzen kavgalar1, silrgilnler gibi, toplum olaylari 
yeni aiatem aray1elar1n1 zorunlu hale getirmietir. Bu eart
lar altinda insanlar mutlu olamazdi. Platon, dilzeni saglaya
cak eietemi ve inean tipini araet1r1rken, gecmie ile eimdi 
araa1nda eilreklice gidip gelmietir. Gilniln eartlariyla tari
hi Brnekleri biraraya getirilmeeinde ortaya c1kan boeluklar 
mant1ki olarak doldurulmuetur. ·tater ideal isterse kotil 
ornekler icin olsun, secmie duzenler silreklice goz onilnde 
bulundurulmuetur. Sadece s1radan ornekler almak icin tarihe 
baevurulmamie, yeni eiateme alinacak ornekler de aranm1et1r. 
Bu nedenle ornekler dikkatle eecilmie, eleetirici bir silzgec
ten gecirilmie, kurulmak istenen sisteme uygun olan ve olma
yan nitelikler tespit edilmietir. 

Platen, donemin siyasi, sosyal, killturel olaylar1ndan olu
ean tabloda, kendi eorun alanlariyla ilgili olaylari, kurum
lari, kabile ve devletleri e1k1 gozlemlerle, ayr1nt1lar1na 
inerek incelemie ve degerlendirmietir. :i:ncelemek icin ele 
alinan kurum yahut olaylarin tarihi boyutu da yer yer 
detayl1 olmak uzere araet1r1lm1et1r. Platon'un Bili.mael 
Ta.rib Anlay1~1'n1n malzemeleri buralardan toplanm1et1r. 
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Platen'un tarihe iliekin kayg1lar1n1 anlamada Devlet'in 
8.ile 9.kitaplari Bnemli ipuclar1 vermektedirler. Sozil edilen 
yerlerde, ele al1nan aistemlerin ertaya c1k1elar1 ve bozulue
lari mantiki ve psikolojik tabana dayand1r1lm1et1r. Oncelikle 
ertaya koyduju soru eudur; Tan1mlad1j1m1z eekliyle, insan 
ruhu, 'iyilik' kadar 'kotilluk'il de icermekte midir? Gecmiete 
elanlar gelecekte de olacak m1d1r? Ruhun kotillilk istidad1 
hep artmakta midir? (Bkz. Nettlesh1p, 295). Nettleship'e 
gore, 8. ile 9. ki taplar gilnah1n ( kBtillugun) ideal tarihini 
aunarlar. Platen, g(lnah ve iyilik ile duzen ve dilzensizlik 
arae1nda ilieki kurmuetur. Gi1nah1n ilerlemesini, dilzensiz
ligin yayg1nlaemaa1na baglam1et1r(Bkz. Nettlesh1p, 297). 

Platen, inaanl1g1n genelde kotuye gittiiini kabul etmie 
tir. Kotilye gidie eureci, tarihi elueturmuetur. KBtulukle 
eeanlaml1 olan deg ieme olmaaayd1, hem kBtuluk hem de tarih 
olmayacakt1. inaan kotuye gidiei durdurabilecek bir eeyler 
yapabilir mi? Platen yap1labilecegine inanm1et1r. ideal eis
temle gerceklee.tirmek istedii i, k5tuye . gidiei durdumaktir. 
Kotuye gidie gibi, genel bir yargiya ulaemak icin gilnun siya
si, ekonomik, soayal eartlar1 uygundu. Bunun yan1nda, dileilnce 
alaninda kBtuye gidie fikrini savunanlar da vard1. Platon, 
eleetirel tutumuyla hem eartlari hem fikirleri hem de tarihi 
incelemie, kendi degerlendirmeleriyle aonuca varm1et1r. 

Mutlulugu ve toplum dilzenini ruhun bBlfunleri araa1ndaki 
uyumda gormesi nedeniyle secmiee bak1e1nda paikolojik yakla
eim esaa olmuetur . .Devlet'de hayat1n paikelojik temellendir
meaini yapm1et1r. Yunan tarihini ve hayat1n1 da psikoloj ik 
bakie ac1a1yla yorumlam1et1r. Platon kendine eu aoruyu eor
muetur: inaan1n dogas1nda bulunan ceeitli g(icleri izleyerek 
Yunan hayat1n1n ceeitli formlar1n1 nasil ortaya koyabiliriz? 
Bunu yapmak icin gerekli malzemeyi Yunan hayat1n1 araetirarak 
elde etmietir. Dikkatini genelde insan, ozeldeyee Yunan 
dogaa1n1n siradan olmayan bilgisi uzerinde yogunlaet1rm1et1r 
(Bkz. Nettleship, 295 - 296). 

Tarih genellikle kotu olaylarin yer ald1g1 bir alan degil
dir. Platon, kotulugiln yaninda zanaatlar, aanatlar, bilim ve 
felaefe gibi, iyi olaylara da yer vermietir. Bu konularda 
iyileeme yonilnde giden bir geliemeyi kabul etmietir. Gelieme
leri tarihi aeyirleri icinde belgelere dayanarak gtlatermie
tir. Asl1nda kotuye gidieten kurtulmanin yolu, felaefi te
mellere dayanan aiyasi duzenin kurulmaai eeklinde gormiletilr. 

Yasalar'da anayasalarin baeina girie konmasi gerekti
gini belirtmietir. Platon, bunun uygulamas1n1 da yapm1et1r. 
Yasala..r'in ilk uc kitabin, yaaalara girie olarak kabul etmie
tir (Bkz. Yasala..r, 722 c, 723, 724 a). Girie b5lfunlerinde, 
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geleneklerin meneei ve uygulama gerekceleri, Girit ve Isparta 
anayasalarinin iyi ozellikleri, ilk eosyal ve eiyaai teeki
latlarin ortaya c1k1elar1 gibi, tarihi geliemelerle ilgili 
bilgilere yer vermietir. Yeni anayasa yaparken dikkat edil
mesi gereken ozelliklerin neler olmasi gerektij ini tarihi 
orneklere bakarak ortaya c1kar1lmas1n1n iyi olacag1n1 dueun
miletilr. Yani, anayasa tarihle hesaplaeilarak yap1lmal1d1r. 
Bu demektir ki, her anayasa yapan kieiye yahut kuruma once
likle tarih araet1rmalar1 yapmayi onermietir. 

Platon, tae1d1j1 kaygilar ve ele ald1i1 aorunlar nedeniy
le gecmiei iyi degerlendirilmesi gerektiginin bilincine var
m1et1r. Bu bilincle tarihi olaylari efsanelerden ay1rm1et1r. 
Eleetirel tavirla ele ald1g1 olaylari yorumlayip kullanmaai, 
bilimael tarih anlay1e1n1n temellerini olueturmuetur. 
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a- ilerleme 

Platon, inceledii i eorunlari iceren kurumlar hakkinda 
konueurken o devletin yahut toplumun kill tilril hakki.nda da 
bilgi vermietir. Toplumun herhangi bir kurumunda ortaya 
ci.kan ve cBzilinlenmesi iatenen eorun, kiiltilriln yahut inean1n 
sorunudur. Sorunlari ctlzme denemelerinde, kurumlarin menee
lerine kadar giderek, sorunun kaynag1n1, nedenlerini ve etki
lerini ortaya koyarak eonraki geliemeleri ac1klamas1, Platon· 
un dileilnceeinde killtUrun yerini gtlstermietir. 

Killtilr tarihleri ~ncelikle Sofiatler tarafindan ele al1n
m1et1r (Bkz. Cole, 5). Bu hueusda BayQJc Hipplas Bnemli ipucu 
vermietir. Bu dtlnemde halk1n gecmiee ilgisinin cok bUy"Uk olu
eu, ayd1nlar1 secmiei daha dikkatli araetirmaja aevketmietir. 

"Kahramanlar ile ineanlarin eoylari Uzerine bir eeyler 
dinlemekten cok hoelaniyorlar, Sokratee. Gecmiede kentlerin 
kurulueu ve genel olarak eaki medeniyetler cok ilgi cekiyor. 
Bundan dolay1 bu tur eeyleri iyice 8irenmek ve Uzerinde ca
l1emak zorunda kald1m"(Bkz. BfJyDk Hipp1as, 285 d). 

Dev let' in 2. ki tabinda le btllilmilnun ortaya. c1k1e1n1n ele 
al1n1e1, killtiiriln meneei meseleeine 1e1k tutmuetur. Platon, 
kill turun menee i konusunda en ac 1kca YaBB.lar' in 3. ki tab1nda 
konuemuetur. Bu konuda Tillla1os (22 b -25 d) ile 1ritias'da de. 
(109 b -110 d) malumatlar vardir (Bkz. Cole, 9). Devlet 
Adami'nda gtlrillen k5tilye gidie efeanesi, Hesiodos'u hat1rlat
maktad1r. Ancak, Hesiodos'a tam benzemez. CUnkii Platon, ktltil
ye gidiee kare1 koyma eana1n1 tan1m1et1r. 

KilltUr konusunda, Protagoras'ta anlatilan efsane iki temel 
konuyu ele almaktadir. Bunlardan biri teknolojik, digeriyse 
soayal teekilat1n geliemesidir. Protagoras'in dUeuncesi 
tarihi temele sahip olmakla birlikte esaata analitiktir (Bkz. 
Cole, 51). Protagoras, Prometheus efaanesinde, inaanin, ba.e
lansicta dogal yeteneklerin dagitimdan hicbir eey almad1g1, 
dolays1yla olilm kalim noktasinda bulundugu belirtmietir. 
ineanin, hayatin1 eUrdUrebilmeei icin gerekli olanlar tanr1-
lardan calinarak al1nmiet1r. Tanr1lardan alinanlara bagli 
olarak sonraki killtilrel geliemeler, insanlar tarafindan ger
cekleetirilmietir. 

Devlet~in 2.kitabinda ie bolUmunUn ele al1n1e1nda, Platon, 
ayakkab1c1lar1n, dokumac1lar1n, maragozlar ile ciftcilerin 
ortaya c1k1elar1n1 ac1klamada tarihe baevurmam1et1r. Bunla
rin, toplumun ilk ortaya c1k1e1nda, oluetuklar1n1 5ne silrmUe
tUr. Bu konunun ele al1nd181 parca analitiktir (Bkz. Cole, 
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52). Toplumun oluemasinda birinci dereceden gorev yapan bu 
zanaatlari anali tik olarak incelemek kacinilmazdir. Fakat, 
temel zanaatlar uzerine gelieen diger dallar ile toplum tee
kilatlanmasi, Platon'da, tarihi bir bakie acisi.yla degerlen
dirilmie olarak kare1m1za c1km1et1r. 

Platon, Tilaaios. Kritias ve Devlet Ada.m.z'nda doneminin, 
insanlarini bir felaket sonrasi hayatta kalanlarin torunlari 
olarak gormuetur. Baelangictaki medeniyetin yahut duzenin 
y1k1lmas1 sonucunda hayatta kalmak icin gerekli olan eeylerin 
yavae yavae ama zahmetlice elde edildii ini belirtmietir. 
Gerekli arac ve gereclerin temin edilmesi tek§.m.Ulcu bir yapi 
izlenimi vermektedir. Atlantis efsanesinde de, evrimci bir 
kultur anlay1e1 sergilenmietir (Bkz. TiIDB.ios, 22b -25d; 
Kritias, 109b - 110d). 

Yasalar'in 3.kitabinda, iki farkl1 tarih anlay1e1n1n yer 
ald1i1n1 gorUrUz. Bunlar bir bakima birbirlerine z1tt1r. Bu 
anlay1elardan birisi 'ilerlemeci', oburuyse, 'serileyen· en 
az1ndan 'atatik' olan anlay1et1r. ilerlemeci olan anlay1e, 
insan dogas1n1n, uzun zaman diliminde gelietiiini kabul eder. 
Bu gelieme suresince tekneloji ve sosyal kurumlar oluemuetur. 
Yine bu surede insan, teknoloji ve sosyal kurumlar1n etkisi 
ve yaratma yetenegiyle g(lcsUz hayvan durumundan, kendisine 
medeniyetin g(lvenliiini ve koruyuculugunu sailam1et1r. Statik 
gorue uyar1nca, varolan anlay1e, teknoloji ve sosyal kurum
lar, tufandan artakalan insanlarin torunlar1nca, insanin 
dogal ozu deiietirilmeden, gelietirilmielerdir (Bkz. Cole, 
98-99). Teknolojik geliemeler daha buyUk kotulukler getirmie
tir. insanin dogal ozunun iyi yan1n1 gelietirecek ahlak 
gerilemietir yahut yerinde saym1et1r. 

Platon, Yasalar'da geliemeyi aciklamak icin kulland1i1 
aoayal tabula rasa (3.kitapda anlatilan, her eeyin yokoldugu 
sel felaketi sonras1) aeamas1n1 taQan olarak kabul etmietir. 
Bu tabani iki eekilde kullanm1et1r: 1- Salt spekulativ veri
lerle aciklanan Alt1n Cai dilzenini bir kenara b1rak1p zanaat
lar, teknikler, sanatlar, sosyal ve siyasi teekilatlara baka
rak bilimsel tarih tablosu cizmek. 2- Biltiln sorunlarin kay
nag1 olan deiiemenin seyrini gBstermek. Birinci eik uzerinde 
Bilimael Tarih Anlay1~1 bolilmUnde durulacaktir. 

Deiiemeye gelince, Platon, deiiemeyle yenilikler aras1nda 
da bag1nt1 kurmuetur. Ona gore, sel felaketiyle yokolan kill
tur, oldugu gibi kalmie olsaydi., sonraki yenilikler de ortaya 
c1kmayacakt1. 

"Nitekim, sevgili dostum, onlarin keefettikleri ilrunler ve 
geliemielik seviyesi hie deg iemeden bug(lne kadar gelseydi, 
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yeni kee if ler nerede ve 
677 c). 

nasil yapilabilirdi ?" (Bkz. Yasa.la.r 

Bu baglamda degiemeye olumlu yaklaeilmietir. Yeni keeif
lerle elde edilenler, killtilriln geliemesine katkida bulunarak 
hem olumlu hem de olumauz geliemelerin nedeni olmuelardir. 
Sosyal tabula rasa aeamasindan baelayarak kendi donemi olan 
felsefeleemie medeniyete varincaya kadar olan zaman kesitinde 
biltiln geliemeler ile bozulmalari iceren tarihin genel Bzel
likleri ortaya konmak istenmietir. 

Platon, ilerlemeci dileilnceyi kendinden onceki dileilnilrler
den almietir. Bununla birlikte, gelieme fikrini ceeitli alan
lardan orneklerle ielemietir. Gelieme ile ahlaki cokile ara
a1ndaki ilieki Platen tarafindan temellendirilmietir. Bu 
ilieki tarih araet1rmas1n1 zorunlu hale getirmietir. 

Yasalar'da gorO.len ilerleme anlay1e1, teknik, sanatlar, 
aosyal ve siyasi temellere oturtulmueutur. ilkin, insanlar, 
teknoloji bilgiainden yoksun ve dag1n1ktilar. Zamanla, toplu
luklar'olueturulmuetur. Sonra tarima yoneldiler ve kendileri
ni vahei hayvanlardan korumak amaciyla tedbir aldilar. KO.cilk 
topluluklar biraraya gelerek daha buyilk topluluklar meydana 
getirdiler. BilyUk topluluklarla birlikte yasa koyma ve hilkil
met etme baelamie oldu. Daha sonra eehirler kurularak sosyal 
ve aiyasi teekilatlanmanin en sonuna varilmie oldu (Bkz. 
Yasalar, 3.kitap). 

Sosyal ve siyaai killtilriln, birbirlerini izleyen gelieme 
safhalari arasinda nedensel bag lari belirtmietir. Platen 'un 
bu tutumu, gecmiee baevurueunun sadece anali tik olmadig ini 
gostermietir. Gecmieten ald1g1 kesidin, sonraki donemleri 
nas1l etkiledij ini nedensel tarzda aciklayarak geliemenin 
tarihi boyutunu vermietir. 

Platon, Yasalar'da sosyal ve siyasi geliemeyi tarihi seyri 
icinde verdigi gibi, zanaatlar, sanatlar, felsefe-bilim ag1r
l1kl1 kultilriln gelieme eemas1n1 da Epinolllisae sunmuetur. 
Daha cok zanaatlar, sanatlar ve bilim ilzerinde durmuetur. Bu 
konulardaki geliemeleri aciklarken kayg1s1 bilgelik ve erdem 
olmuetur. Zanaatlar ile sanatlar1, hayatta oynad1klar1 role 
ve bilgelik deserlerine gore e1ralam1et1r. 

Ona g5re, hayat icin zorunlu olan en temel zanaatlar en 
once meydana c1km1elard1r (Bkz. Epinolllis, 974 d). Tarim bu 
ilk gruba sirer. Tanri vergisi olarak kabul edilir. ineaat 
becerisi, ev eeyalar1n1n imali, demircilik dogramac1l1k, ka
l1pc1l1k, dokumac1l1k ve alet yap1m1 ilk gelieen zanaatlar
dir. Avc1l1k, kehanet, tefsircilik de ilk 6bek zanaatlar ara
sinda aay1lm1et1r. 
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ikinci Bbek zanaatlar ise taklide dayanan zevk verenler
dir. Birtakim aletlerle suretler cikaran ve bedenle de ede
be uygun olmayan taklitler sergileyen sanatlar bu grupta yer 
almietir. Neairle, eiirle, resimle yap1lan taklidler yan1nda 
yae ve kuru maddelerle uretilen heykel turu eeyler de bu obe
ge konmuetur. Platon'a gore bu sanatlarda ne kadar uata olu
nuraa olunaun, bilgelige ulaemayi saglamad1klar1 icin onem
aizdirler {Bkz. Ep1nom1s, 975 d) 

Ocuncu 5bek zanaatlar, komutanlik, tip, hukuk, denizcilik
tir. Bu obekteki sanatlar baeka bir cok bilgiyi de icermele
rine ragmen, inaanlari, en gercek bilgeliie ulaet1ramad1g1n
dan, Bnemaiz kabul edilmietir. Ciinku bunlar san1ya dayanan 
sanatlardir {Bkz. Ep1n0611s, 975 e - 976 ab). 

Birinci Bbek zanaatlar, en bUyUk oneme aahiptirler. Qilnkii, 
hayati onlar, insana uygun eekle eokmuelardir. Sonucta insan, 
onlara dayanarak bilgeleeiyor. Sonraki geliemeler, bilgiyi 
soyut bilimlere ve spekulasyonlara dayand1rm1et1r. Baeka bir 
deyiele, tarih, degerlerin tersine donmesine aebeb olmakta
dir. Zaman ac1s1ndan onceligi ve hayat icin gerekli olanlar, 
eartlar iyileetikce daha geri plana itilmietir. Oncekilerin 
degeri, sonra keefedilen eeylerin 1e1& inda sol up kaybolmue
tur. 

Ayrica, Ep1n06lls' de sadece maddi ilerlemeden aBz edilme
mietir. Zihni ayd1nlanman1n geliemesinden de ceeitli kesitler 
verilmietir. ilk once, deney verileri efsaneyle ac1klanm1e
t1r. Sonra, Sokratesonceai diieilnllrlerin tanrilara ve hakika
te yaklae1m1 ele alinarak yeteraizliii belirtilmietir. Sonuc
ta, astronomi gibi bilimlerin uygun ortamlarda geliemelerin
den soz edilmietir {Bkz. Edelstein 1967, 86 -87). 

Platon' a gore, cok sonra geliemesine ragmen, matematik 
ortadan kaldir1l1raa, insan, hayvarilarin en budalasi haline 
gelir. Bu bilim, insana Tanri tarafindan verilmietir. Matema
tijin, biltiln zanaatlerin temelini olueturduguna ileri silrmile
tur. Oyleki, Platon'a sore, nerede akildan, duzenden, eekil
den, ritimden, ahenkten yokaun bir hareket, nerede kBtulilkle 
ilgili bir eey goriilse, bunun sebebi hep sayi bilgiainin yok
lugunda aranmal1d1r {Bkz. Epinomls, 978 ab). 

Platon, EpinOlllis'de ruhun nasil ortaya c1kt1g1yla ve tan
r1lar1n doguelariyla ilgili olarak, kendi dBnemine degin an
latilanlarin yeteraiz oldugunu soylemietir. Boyle bir karara 
varabilmesi icin konunun tarihini incelemesi gerekmietir 
{Bkz. Epinomls, 980 de). 
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iceresinde bulundugu zamana ve mekana ait killturun baz1 
ozelliklerinin baeka kultilrlerden geldigini tesbit etmietir. 
Baekalar1n1n Yunan kultilril uzerine etkilerini olumlu kare1-
lam1et1r. Bu konuda bazi ornekler de vermietir. TilDB.ios'da 
anlatilan M1s1r meneeli efsane, buna bir ornektir. Ayr1ca, 
Epin011Jis' de gok cisimleri hakkinda M1e1r ile Babillilerin 
gozlemlerinin cok dogru oldugunu belirterek, bunlarin kanun
laet1r1lmas1 gerektigini ileri silrmiletur. Baz1 gok cisimleri 
hakkindaki bilgilerin, Yunanistana da buralardan geldigini 
kabul etmietir (Bkz. Epinomis, 987 a b). Gok cisimlerinin 
tanr1 adlar1yla ortuemesinin Atinada gee kalmas1n1n nedenini 
iklime baglam1et1r. Yunanistanda havan1n, M1s1r ile Babile 
gore daha bulutlu oldugundan, gok cisimleri yeterince gozlem
lenemez. Platon, yabanc1lardan gelen kulturlerin olduklar1 
gibi kalmadig 1n1n da fark1ndad1r. Onlar1 gelietirdiklerini 
bildirmietir. Gok cisimleri hak1ndaki bilgilerin, Yunanistan
da geliemesinin nedenini de, tanr1lar1, korkuya kap1lmadan 
tart1emalar1nda gormuetur (Bkz. Epino•is, 987 de -988 a). 

Baeka killtilrlerden gelen etkileri denetim altinda tutmak 
istedigini Yasalar'da ac1klamiet1r. ideal anayasaya dayani
larak kurulan devlette yabanc1lar siyasetine de yer verilme
si gerektig ini bildirmietir. Devletin C>zellikle cok gelie, 
gidielerin oldugu yerlerden, ielek limanlardan uzak yere 
kurulmas1ni tavsiye ederken g()z Bnilnde bulundurdugu yabanc1 
geleneklerin eehirdeki dilzeni bozmalar1n1 engelleme kayg1s1n1 
duymuetur. Platon'a gore, yabanc1lar1n cokca geldiii 
eehirlerde ticaret, dolaysiyla zenginlik de artar. Bu durum, 
insanlar1n ruhlarinda sakl1 duran kBtu yanlar1n ortaya 
c1kamas1na neden gosterilmietir (Bkz. Yasalar, 705 a). 

Platon, kultilrlerdeki degieiklikleri gormiletilr: Bunlari 
gozlemlere dayanarak genel temellere oturtmak istemietir. 
Kill tilrel silrec icinde gelieen ve kendini gosteren iyi ozel
liklerin, siyasi kurumlar tarafindan bozulmasi ve d1ear1 
at1lmas1n1 gozlemlemie, bu gozlemlere dayanarak genel sonuc
lara varm1et1r. Platon 'un anlay1e1na gore, bir kUltilriln 
tarihi sureci, onun ruhunun bozulma surecinde tohum olarak 
vardir. Burada, Platon, sorunu ele almanin bir tarz1n1 
gostermietir. Bozulma sureci, ruhun ic duzeninde dogal 
olarak bulunur. Bir kul turil ve onun siyasi yonunil empirik 
olarak incelemek, ruhun ic duzenindeki buyiline ve dallanmalar1 
aydinlatmakla olur. Boylece ruhtaki bozulmanin yonleri ortaya 
cikar. Soruna boyle bir yaklaeim, siyasi bir toplumu tarihte
ki yerine oturtmak icin, ruh dilzenindeki bozulma ve bily'ilme 
ozunun tesbitini gerektirir. Bu da, siyasi donileilmler sorunu
nun, sadece kurumlara has ozelliklerin genelleeitirilmesiyle 
c<>zillmeyeceg ini gBstermietir. Ancak, bir toplumu dilzenleyen 
efsane teorisiyle cBzillmesi gerektigi ortaya konmuetur (Bkz. 
Voegelin III, 128-129). Ruhtaki bozulmalar1n, killtur dilnya-
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s1ndaki yans1malar1n1n tesbi ti, tarih araetirmasi.yla m\llnkUn 
oldugunu Platon gormlletllr. Sorunun llateainden gelmek icin 
onun baelangic eartlarinin ortaya konmaai ve gelieme seyrini 
bilmek gerekir. Platon bu gereklilig i gorerek k\11 tllrdeki 
bunal1mlar1n cozllinllnde tarihi verilere onem vermietir. 

EpinOJ11.is'de Platon'un, gecmie hakkinda onceki bazi dllelln
celerini terkettigini gorllyoruz. Ama, gecmiei eimdiyle ilieki 
icerisine eokarak, onun daha aomut bir tablosunu sunmuetur. 
Ayn1 zamanda, Beeinci y'(lzyilda ortaya c1kan ama tatmin edici 
cevaplar bulunamadigindan, kaybolan sorulari da cevaplamie
tir. 

Platon'a gore, ceeitli ulualarin dayaniemasindan elde edi
len adalet, medeniyetin ortaya c1kmaa1na ve geliemesine kat
k1da bulunmaktad1r. Ceeitli alanlarda geri kalan Yunanlilar, 
bunlar1 oteki toplumlardan odllnc alsalar da, zamanla, odilnc 
ald1klar1 faydal1 sanatlar1n uetalar1 olarak ortaya c1km1e
lard1r (Bkz. Edelstein 1967, 87). Medeniyetin geliemesi icin 
ceei tli topluml,ar1n katk1da bulunmas1. gerektig i sonucuna 
kendi toplumundaki yabanc1 unsurlari gorerek varm1et1r. 

Platen gelecekte de ilerlemelerin arzu edilecegini ve ge
rekli olcagini dileilndil. Deierli iddialarda bulunan mucitlerin 
odllllendirilmeai gerektigini soylemietir(Bkz. Edelstein 1967, 
103). 

ilerleme yahut gelieme fikrinin, Platon'da acikca ortaya 
c1kt1g1 gorillur. ilerleme, zanaatlar, sanatlar, fen (tekno
loji), bilim, aosyal ve siyasi kurumlar alan1nda olmuetur. 
Buna kare1l1k, ahlak alanindaysa cokile kacinilmazdir. Ahlak 
alanindaki cokileten kurtulmanin yolu, devlette en son gelieen 
felsefeye oncelik verilmesidir 

insan olmanin eartlar1n1 saglayan ilk zanaatlar, hem insa
nin ayakta kalmas1n1 saglar hem de obilr sanatlarin geliemesi
ne taban oluetururlar. Bu, boylece, bir yandan insan tilrilniln 
hayatta kalmas1na imkan oluetururken, ote yanda ruhun aeai 1 
k1s1mlar1n1n gelieerek ahlakin bozulmas1n1 ve tanridan alinan 
ogiltlerin unutulmasina sebeb olmuetur. 

Platon, insanin hayat1n1 ailrdilrebilmesi icin toplum ha
linde yaeamasi gerektig ini gormiletiir. Nitekim, ie bolilmil 
olmadan insan tek baeina hayatta kalamaz. ie bolilmil de ancak 
toplum halinde yaeamakla milmkilndur. Toplumlarda zenginlik ve 
kurumlaema artt1kca, bozulma da hizlanacak. Bir yanda insan 
olmanin eartlari toplum icinde saglanirken, ote yanda, ayni 
toplum, insani her yonilyle bozmaktadir. Yani, insanlaet1kca, 
Tanr1sall1ktan (ruhta sakl1 olan Tanrisal ozden) uzaklaemak
tadir. Tanriya yaklaetikca ilkelleemektedir. 
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Platon, ilerlemeyle aaglananlar ve kayabedilenlerin mu
hasebesini silreklice yapm1et1r. ilerleme silreci, tarihin 
en eski devirlerinden beri silrmektedir. Olumsuz ozellikler 
icermesine ragmen bundan kurtulue yoktur. ilerleminin getir
diklerinin hepsi kotil degildir. insan, ahlaki bozulmalarin 
getirdigi mutsuzluktan ilerlemenin getirdigi kurum ve bilgi
lerle kurtulabilir. Devlet aeamasina ulaema ve felsefenin 
ortaya c1k1e1yla killtilrdeki ilerleme son aeamaaina gelmietir. 
Bundan sonraki geliemeler, toplumun dilzgilnce ytlnetilmesi ve 
bireylerin iyi egitilmesiyle tek tek kieilerin 'iyi~ye ulaema 
cabaa1 devam edecektir. 

ilerleme sorunu, Platon'un tarih anlay1e1n1 ortaya koy
makta onemli ipuclar1 vermietir. Yukarda aozu edilen konula
larin tarihi arkaplanlar1n1 goatererek bu konulardaki dileiln
ce lerini temellendirmietir. Her ne kadar kurumlarin tarihi 
gelieimi ahlak sorunlari icin ele al1nm1eaa da, sorunlarin 
cozfunilnde tarihin onemli rol oynad1g1n1 da ortaya koymuetur. 
Kurumlarin ilerleyiei dileilncesinde gozlemlere tlnemli yer 
vererek, tarih anlay1e1n1 empirik temele oturtma cabas1n1 
gtlstermietir. 
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b- Soeyal ile Siyasi Te~kilatlanman1n Ortaya C1k1~1 

Toplumun aiyasi, iktiaadi, aosyal ve ahlaki sorunlar1n1n 
cozilm denemelerinde tarihi gercekleri gormezlikten gelmek 
imkana1zd1r. SozU edilen eorunlar toplumu taeiyan kurumlarin 
yetereizliklerinden veya bozulmalarindan kaynaklanmaktadir. 
Soz konusu eorunlarin ortaya c1k1e eartlar1n1n tesbiti icin 
oncelikle sorunu anlamak gerekmektedir. Sorunu anlama aeama
einda tarihi arkaplani incelemek kac1n1lmazd1r. 

Platon'un, kurumlarin yahut toplumun icinde bulundugu so
runlarin teebitindeki tavri bilimsel olmuetur. Bilimael tav
r1n1n temelini, gozlem, kare1laet1rma ve eleetiri meydana 
getirmietir. Bilimsel tabana oturtulan tarih anlay1e1, sorun
larin cBzUmUnde kendini gl:>stermietir. 

Dev let' in 8. ile 9. ki taplarindaki siyasi aietemlerin bo
zulmas1 ile .Yasalar'in 3.kitabindaki. eiyaai aiatemlerin 
ortaya c1k1e1n1n anla.t1l1e1, Platon 'un bilimael tarih anla
y1e1na temel kabul edilmietir. Belil'tilen yerlerin d1e1nda 
hem ayn1 kaynaklarin farkli bolUmlerinden hem de Platon 'un 
diier kitaplar1ndan da yararlan1lm1et1r. 

Aslinda, 'Platen 'un Dev let 'i de tam bir Utopya sayilmaz. 
Devlet, Yunan toplumunun icinde yaead1g1 eartlari temel ala
rak kurulmuetur. Ele alinan sorunlar, dl:>nemin Yunanietanin
daki gercek aorunlar1d1r. Platen, bu sorunlari ctlzmek icin 
yeni bir devlet medeli gelietirme ihtiyac1n1 duymuetur. 

Mitolojik temellere dayal1 olan tarih anlay1e1nda idare
den, birinci derecede tanr1lar sorumlu olmuetur. Bu nedenle 
bozulmalar ortaya c1kt1g1nda Tanr1 mudahale ederek bozulmay1 
durdurmue ve eski mutlu gUnleri seri getirmietir. Olke, Tanri 
soyundan gelenlerce idare edildiii silrece aorun c1kmam1et1r. 
Tanri soylularin olUmlUlerle aureklice evlenerek tanr1eall1k
lar1n1 kaybetmeleri sonucunda idareleri de bozulmuetur. 

Bilimsel tabanli tarihte Tanr1n1n, idarede ve geliemedeki 
etkiai diearda birak1lm1e, bUtUn sorumluluk inaana verilmie
tir. ineanin idareyi ele al1e1 yine bir afet sonucu olmuetur. 
Tanr1lar1n idaresinden insanlarin yapt1g1 'yasalar'la yoneti
me seciei eoyle ac1klam1et1r. 

" Tanr1n1n degil de bir 51Umluntin yonettiii butUn devlet
lerde ineanlar icin ac1 ve felaketten kurtulmak imkana1zd1r. 
Bununla birlikte, Kronos cag1ndaki yonetimi ornek alarak iyi 
ieleyen yonetim eiatemi olueturabiliriz. Ornek aiatemi, ruhu
muzda sakli duran olilmsuz unsurlari degerlendirerek elde ede-
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biliriz. Aklin yard1m1yla yap1lan bu degerlendirmelere dayal1 
olarak 'yaaa'lar yapariz. Evimizi ve kentemizi bu yasalarla 
yonettigimizde mutlu oluruz" (Bkz. Yasalar, 713 e-714 a). 

Platon'a gore, insanlar, tanr1lar1n birakt1s1 yerden, yo
netimi ilstlenerek secmie caglardaki gibi tanri orneklerine ve 
dogal dilzene bakarak siyasi dilzen ve anlay1elar1n1 gelietir
mielerdir. Ne var ki, insanlarin olueturdugu biltiln yonetim
lerde acidan ve felaketten kurtulmak zordur. Bunun nedeni 
olarak da insanlarin yapt1g1 yasalarin kotUliliu gosterilmie
tir. insanlar iyi yasalar'yaparlaraa, bu s1k1nt1lardan kur
tulacaklardir. Yasalar kitabinda, iyi yasalarla olueturulan 
siyaai duzeni inaan mutlulugu icin tek cikar yol kabul etti
g inden, bunlarin gercekleetirme eartlar1n1 araet1rm1et1r. 
Siyaai duzeni inaan1n dUnyadaki gilvenilir evi olarak gormile 
olmaa1 nedeniyle evin ilkelerinin iyi tesbit edilmesi gerek
tigini bildirmietir. Yaaalarin niteliiine bagli olarak 
siyasi duzen, zamanin y1k1c1 sUclerine ya kare1 durur ya da 
yenik dUeer. Siatem y1k1c1 sUclere yenik dUetilgUnde, ekaik
likleri araet1rilarak, ilk kurulue eartlar1n1n ve ilkelerinin 
neler oldugu ortaya konarak yeniden dUzenlenebilir. 

Platon, insanin kultUrel gelieimini ceeitli gl:>zlemlere 
dayanarak olueturdugu teorik yapiyla ele alip incelemietir. 
Jaeger' a gore, Platon 'un, Yasalar kitab1nda, Dorlar ile 
Yunanl1lar1 bUtunleetirme gayreti, tarihe felsefi bir yakla
eimla gittigi izlenimini vermietir. Platon'un cizdigi tablo, 
kotu tarihi eartlardan baelayan, giderek daha iyi olana ve 
soyuta dogru gelieme cabaa1n1 taavir etmektedir (Bkz. Jaeger 
III 1961, 218). 

Platon'un Yasalar'daki tavr1 ve uygulad1i1 yontem bir 
tarih cal1emas1na model olacak niteliktedir. Bu inean erdemi
nin aeamal1 geliemeeine uygundur (Bkz. Jaeger III 1961, 220 
not 29). Erdemdeki geliemeyle, en ilkel durumdan baelayarak 
en karmae1k teekilatlanma olan devlet aeamae1na kadar, ahlak 
degerlerinin durumu, geleneksel siyasi yonetimlerin bunlara 
gore yarg1lanmas1 ve yeni sistemler olueturulurken yine bun
larin goz onUnde bulundurulmasi gerektigi ifade edilmietir. 

Platon, ineanlar1n idare etme sanat1n1 nae1l selietirdik
lerini Yssalar'da sordugu eoruyla araetirma alan1 icine 
alm1et1r. 

"Siyasi dilzenin nas1l baelad1g1n1 eoyleyebilir miyiz? Dev
letlerin degieimlerini gozlemleyen biri icin degiemenin erdem 
yonunde ilerlemeye mi yokea kotuye mi dogru gittigine bakmak 
gerekir" (Bkz. Yasalar, 676a). 
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Bu yaklaeimi.yla tarih sorunlarindan en azindan dordunun 
temel ilgi alaninda oldugunu gostermietir: 1- Siyaai sistem
lerin nasil ortaya ciktiii., 2- degieme, 3- degiemenin yonu, 
4- 'deiiemelerin gozlemlenmesi' ifadesinde ortaya cikan tarih 
yontemi kayg1s1. Tarihle ilgili bu sorunlari derinlemesine 
ortaya koyarak tarihi olayi siradan bir ornek olarak alma
mie, ornegin niteliklerini de tarih acisindan degerlendirmie
tir. 

Toplumun butununu ilgilendiren aorunlarin cozfununde esaa 
alinan nokta siyasi sistemler ile bunlarin olueturduklari 
kurumlard1r. Sorunun cozfununde, kurumlar1n ve sistemlerin 
nasil gelietiklerinin ele al1nmas1na oncelik verilmietir. 
Kurumlar1n yahut siyasi sistemlerin geliemeeinin tesbiti 
ancak tarih araet1rmalar1yla mil.mkun olabilmietir. Platon 
da Yasalar 'in 3.kitabinda bu konuyu ele alm1et1r. SBzu edi
len yerde eadece siyasal sietemlerin ortaya cik1elar1 ele 
al1nmam1e, ahlak deierlerinin durumu da toplumsal geliemelere 
bagli. olarak incelenmietir. Platon hem tarihin konueu olan 
eiyasi duzenin nae1l baelad1i1n1 hem de apekulativ tarih fel
eefeeinin konueu olan devletlerin iyilige mi yokea kBtuluge 
mi yoneldiklerini araet1rm1et1r. 

Platon, devletin ortaya c1k1e1n1 ve devlet aiatemlerini 
incelerken goz onunde tuttugu belli bir devletin tarihi olma
m1et1r. Genel olarak Yunan devletlerinin gelieimine ve ais
temlerine bakarak diletincelerini gelietirmietir. Devletin 
meneeini aciklamada efaanelere baevurmuetur. Ancak, devletin 
bicimini, adelet ve adeletaizligini ele al1rken Yunan devlet
lerinin tarihi eartlar1n1 heeaba katm1et1r. 

Platon icin devlet, ne gokten inmietir ne de zayif bir 
toplumsal anlaemadir. Devletin kayna81 insan ihtiyaclardir 
(Bkz. Devlet, 369 a-c). Toplum dilzeninin bozulmas1 yahut ih
yaai tarihin sorunudur. Bozulmanin onune secmek icin devletin 
iyi dUzenlenmesi serekmektedir. 

Devletlerin ne kadar zaman Bnce kuruldugunu ve insanlar1n 
devlet dUzeni icinde ne kadar zamandan beri yaead1klar1 soru
nunu gfindeme getirmietir. Ancak bu zaman1n hesaplana.mayacak 
kadar uzak bir secmiete yatt181n1 soyleyerek eoruya kisa bir 
cevap getirmietir. 

"Bu sure icinde binlerce devlet kurulmue, say1ca daha az 
olmayan binlercesi de y1k1lm1et1r, deiil mi? Yine her yerde 
devlet kuranlar da her turlU eiyasi yl:>netimi denememieler 
midir? Kucuk devletler buyfunue, bUyilk olanlar kucUlmue,iyi 
devletler bozulmue, kotU olanlar ise dUzelmietir, tlyle degil 
mi?" ( Bkz. Yasalar, 676 c). 

102 



Ortaya koydugu aorularla tarihe genellik ozelligini kazan
d1rm1et1r. Zaman1n hesaplanamayacak kadar uzun olmaa1n1 kabul 
etmeai, binlerce devletin kurulmaa1, y1k1lmaa1 ve gecirdikle
ri deg iemeleri goz oniine almas1, devletleri icinde toplayan 
genel devletler tarihinin olabilecegine iliekin iddiayi giin
deme getirmietir. Devlet ceeitleri ve gecirdikleri degieik
likler tarihi aorun olarak ortaya konmuetur. Platon, Yasalar' 
in 3.kitab1n1, tarih sorunu olarak ortaya koydugu devletlerin 
gecirdigi degieikliklerin nedenlerini aciklamaya ay1rm1et1r. 

Platon, bu aorunu aciklamak icin, T.ilDaios'da Demiurgos'a 
kurdurdugu evrene benzer sosyal bir evreni Yasalar 'da kendi 
kurmuetur (Bkz. Gunnell, 188). 

"Becerebilirsek, iete bu deiieiklijin nedenini anlamaya 
cal1eal1m. Belki bu bize aiyasi duzenlerin ilk olueumunu ve 
gelieimini goaterir"(Bkz. Yasalar, 676 c). 

Siyaai kurumlarin ortaya c1k1elar1nda yeniden mitolojiye 
baevurmuetur. Ele alinan efsane butiin . insanlar1, eehirleri 
koyleri seller in telef edip y1kmas1yla ilgilidir. Platon, a 
gore, eel fel&ketinden, sadece daglarda aurulerini otlatan 
cobanlar kurtulmuetur. Cobanlarin secimi iki nedenden dolay1 
anlaml1d1r. Birinciai: Hayvanlar1n1 yU.ksek tepeler ile dag
larda otlatt1klar1ndan dolayi aelden kurtulmuelardir. ikin
ciai: 

"Bunlarin (cobanlarin) medeniyet araclarindan, kentlerde 
inaanlarin kazanc ve ustunlO.k h1ralar1yla birbirlerine karei 
cevirdikleri dolaplardan ve kentlilerin kurduklari ne kadar 
duzen varsa, hepsinden habersiz olmalar1d1r" (Bkz. Yasalar, 
677 b). 

Siyasi siatemlerin gelieimlerini boyle bir zeminden hare
kete tarihte ilerlemenin nasil cerayan etmie olabilecegini 
gostermek istemietir. Sosyal teekilatlanmanin biitunuyle yok
olueunu da bir nevi sosyal tabula raaa olarak taavir etmie
tir. 

"Peki, butun araclarin ortadan kalktig ini, siyasete yahut 
baeka bilgi alanlarina iliekin olarak caliearak, cabalayarak 
bulunmue olan her eeyin bu sirada yokolup gittigini soyleye
mez miyiz? " ( Bkz. Yasalar, 677 c). 

Sosyal tabula rasanin ozellikleri kurulacak yeni teekilat
lar icin gilvence olarak kabul edilmietir. Platon'a gore, tu
fandan kurtulan cobanlar cok temiz karakterdedir ler. Cunkil 
eehrin duzenbazl1klar1ndan ve kotulilklerinden uzak kalm1e
lard1r. Saf olan cobanlarin kuracag1 sistem de saf ve gilve
nilir olacaktir. Ayrica, ellerinde, Bnceki sisteme ait hicbir 
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eey bulunmadii indan, kuracaklari sisteme kC:Stu ornek teekil 
edecek eeylerden de kurtulmue olurlar. Cobanlarin yaead1g1 
ortam da tabula rasa eartlarina uygun tasvir edilmietir. 

"Orkutucu, sonsuz bir sessizlik, alabildigine issiz bir 
toprak kalm1et1r. Birkac s1g1r d1e1nda butun hayvanlar yok 
olmuetur. Bir yerlerde birkac keci surusune belki raetlana
bilirdi. Bunlar da cobanlarin yaeay1e1na ancak yetmie olma-
11" (Bkz. Yasalar, 677 e). 

Platon, kentleri, siyasi duzenleri, zanaatlari, sanatla
r1, yasalari, her tur kBtuluk ile erdemin tufan eonunda sag 
kalan cobanlarin kurduklar1 ve sonraki aoylarin selietirdigi 
kurumlar ve degerler olarak gormuetur (Bkz. Yasalar, 678 a) 

ilk gelieen zanaatlar, insanin hayat1n1 surdurmesi icin 
zorunlu olan ve demir kullanilmadan elde edilenlerdir. Bu 
zanaatlarin geliemesinde kullanilan arac ile gerec de inean 
hayat1n1n vazgecilmez unsurlardir. 

"Bol bol giyim, kueam, yatak, barinak, a.tee uzerinde ve 
baeka amaclarla kullanilacak kap kacak vardi. Nitekim,cBmlek
cilik ile dokumac1l1k gibi sanatlar demir serektirmez. Tanri, 
bu iki sans.ti, insanlara, butun bunlari edinsinler ve tufanin 
getirdiii caresizlik gibi durumlara duetuklerinde tekrar can
lanip gelieebileinler diye vermietir" (Bkz. Yasalar, 679 ab). 

Cobanlarin eoeyal hayatina iliekin ileri eurdukleri, bize 
bozulmanin nedenleri hakkinda da ipuclari vermietir. 

"Aralarinda yoksullar yoktu. Yoksulluk nedeniyle biribir
lerine dueman olmalari da ortadan kalkm1et1. Altin ve s'ilmue
leri olmad1g1ndan, zengin de olamiyorlardi. En eoylu karak
terler, zenginligin ve yoksullugun olmad1g1 toplumlarda ye
tieirler. Cunku, boyle toplumlarda, ne kustahl1k ne haks1z
l1k ne rekabet ne de k1skancl1k gBrulur. Bu toplumsal eart
lar ve kendilerinin saf oluelari nedeniyle, iyi insandilar. 
Saf olduklarindan, gilzel ve cirkin oldugu soylenen eeylerin 
gercekten de oyle olduklar1n1 dueunuyorlar ve inan1yorlard1. 
Hicbiri, eimdiki gibi, sBylenenlerin yalan olabileceginden 
kuekulanacak kadar uyanik olmayi Bgrenememietir. Tanrilar ile 
insanlar hakkinda soylenen her eeyi dogru kabul ediyor ve 
bunlara gore yae1yorlard1" (Bkz. Yasalar, 679 b c). 

Altin Cai ozellikleri gosteren bu donemde pek cok soy 
yaeam1et1r. Kfeane Temelli Tarih Anlayioi'nda zikredilen 
Altin Cai ile ahlak ve insan iliekileri ac1s1ndan benzerlik, 
dogum eekli ve eorumluluk y'Uklenmek ac1a1ndan ayr1l1k vardir. 
Cobanlar, kultur acisindan tufandan oncekilerden de bugilnku 
insanlardan da daha geriymieler. Karada ve denizde yapilan 
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savae hakk1nda hie fikirleri yokmue. Sehir hayat1nda silrekli 
gorUlen insanlar1n soz ve hareketleriyle birbirlerine hak
s1zl1k etmelel'i sonucu mahkemelerde dava acma konusunda ge
rekli kurumlal'.'1 olmad1j1 gibi, boyle bir eeye zaten ihtiyac 
duymazlarmie. Haks1zl1ga kare1 koymak icin ayaklanmalar ko
nusunda da bilgisizmieler. Medeniyet ve teknikce geri olma
lar1na kare1l1k ahlakca uatilnlilkleri varmie. CUnkU, bu donem 
inaanlar1 daha saf, mert, ve olcUlU, ilstelik de her bakimdan 
daha adilmieler (Bkz. Yasalar, 619 d e). 

BUtUn bunlar, inaanlar1n, ozce boyle aorunlarla kare1 kar
e1ya olmad1klar1n1n goatergeai olarak dejerlendirilmietir. 
Platon'a gore, bilinen kotillUklerin hicbiri tufan aonraa1nda 
yokmue. SozU edilen donemde bir bak1ma kotillilklerin kaynag 1 
olan savaelar da ortadan kalkm1et1r. Bunun nedeni olarak nil
fuaun azl1g1 goaterilmietir. Nilfus az olunca insan iliekileri 
ilstUnde bask1lar da zay1flam1et1r. Birbirleriyle ilieki kura
cak ve savaeacak teknik araclar da ortadan kalkm1et1r. Yiye
cek s1k1nt1lar1 dahi olmad1g1ndan ayaklanma gibi bir sorun da 
kalmam1et1r. 

Platon'un, Yasalar'in 3.kitabinda anlatt1g1 tufan sonra
s1 durum, Perslerin, Atina ile Peloponnes'in siyasi tarihine 
bir onsoz olmakla birlikte, toplumun ve killtilriln kaynag1n1 da 
goz onune sermeyi amaclam1et1r (Bkz. Cole, 4). Hem siyasi 
tarihe onsoz olmas1 hem de toplum ve kUltUrUn kaynaj1n1 
ac1klamas1, Yasalar' da ele ald1g l. aorunun ( yasalara dayal1 
ikinci en iyi ideal sistemi kurmak) tarihi tabana ne kadar 
bajl1 oldugunu gormile oldugunun belirtisidir. Ayrica, burada 
killtilriln gelieim tarihi de verilmietir. 

Platon'un bu tilr sorunlar1 incelemesinin nedeni, insanla
r1n hangi aeamalardan gecerek medenileetiklerini gormek ve bu 
geliemeler s1raa1nda bozulman1n nerede baelad1g1n1 da tesbit 
etmektir. Ancak, en onemli neden, inaanlar1n nicin yaaalara 
ihtiyac duyduklar1n1 ac1klamakt1r. 

Platon·a gore, yukarda ozellikleri belirtilen toplumlarda 
yasa koyucuya ihtiyac yoktu. Ayr1ca, Byle bir cagda yasayla 
ujraean kurumlar1n olmaa1 da beklenemezdi. Ostelik yaz1y1 da
hi bilmiyorlard1. Yaz1y1 bilmediklerinden yasa yapam1yorlar
d1. Bu nedenle; 

"babadan kalma kurallar denen toreleri izleyerek yae1yor
lard1" ( Bkz. Yasalar? 680 a). 

"O cagdaki yonetim bicimine herkes reielik dilzeni demekte
dir. BugUn de hem Yunanl1lar hem de barbarlar araa1nda bir
cok yerde gorillmektedir" ( Bkz. Yasalar, 680 b) . 
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Reislik duzeni akrabal1k baglar1n1n olueturdugu aile cer
cevesinde oluemuetur. Bu gruplarda, yCSnetimin anneden yahut 
babadan gecmesi nedeniyle en yael1 kiei yonetici olurmue. 
Atadan kalma kurallarla yCSnetilen gruplar1n yCSnetim eeklinin 
geliemie haline, reislikle ee anlamda kullan1lan ve yonetim
lerin en adili olan hukOmdarl1k demietir (Bkz. Yasalar, 680 
e). 

Platon, aile temelli gruplar1n geliemelerini de eoye ac1k
lam1et1r. 

"Bundan sonra daha buyilk gruplar olueturup kentler kurma
ya baelam1elar. ilkin dag eteklerinde tar1ma yBnelmielerdir. 
Tar1ma gectikten aonra, kocaman ev yapar, onun icinde ortak 
yaearlarm1e. Vahei hayvanlardan korunmak maksad1yla evin cev
resine dikenden ve taetan setler cekerlermie" (Bkz. Yasalar, 
681 a). 

Zamanla bu evlerin say1lar1 cogalm1et1r. Her evin sakinle
rini, oran1n en yael1 kieiai yCSnetirmie. Evler, ocaklar, bir
birlerinden bag1ma1z yaead1klar1ndan, her birinin kendine 
Bzgil tBreleri varm1e. Atalar1 ile eg i ticileri farkl1 oldu
gundan, tanr1lar ve insanlarla iliekileri baeka baeka olur
mue. Dilrust olanlar, durust atalardan, mert olanlarsa mert 
atalardan gelirlermie. Bu eekilde her aile kendi eiilimine 
gCSre cocuklar1n1 ve torunlar1n1 yetietirirmie. Bu bag 1ms1z 
birimler icinde yine de birlik olueturmuelard1r (Bkz. 
Yasalar, 681 b). 

Bag1ma1z yae1yan ailelerin, tanr1lar ve insanlarla farkl1 
iliekiler kurmaa1, degieik kulturlerin kaynaklar1n1 bir bae
ka bicimde ac1klama eeklidir. Her ne kadar aonucta bu aileler 
aiyasi birlik alt1nda birleeaeler de, bunlar kendilerine has 
inanclar1n1 surdurmuelerdir. Bu dueunce kulturel birlige gi
die eeklinde de yorumlanabilir. Ancak Atinay1 olueturan oniki 
kabile goz Bnune al1n1rsa, birlik icindeki kultilrel farkl1-
l1klara iearet etmesi daha muhtemeldir. 

Bag1ms1z ailelerin olueturdudgu bir tur geveek birlikte 
oncelikli olan aile toreleri olmuetur. Dogal olarak her uye 
kendi t5reaini en cok begenir, aonra da kendine en yak1n 
hissettigi ailenin toresine yak1nl1k duymuetur. 

Platon, siyasi birliiin nas1l oluedugunu da ac1klanm1e
t1r. 

"Bu C>bekler kendi iclerinden birtakim temsilciler secer
ler, bunlar, butun yasalari inceleyip begendiklerini, 
krallara, balk onderlerine ve halka sunarak onaylanmas1n1 
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isterler. iete her ailenin kendi araeindan eecip toreleri 
inceleyen kurulu olueturan ekip sonradan yasa koyucu adi.ni 
alacaktir. Bu yasa koyucular, yonetici atayarak reislik 
dilzeninin bir tilril olan aristokrasiyi yahut kralligi 
olueturmue oldular. Dev let in geliemesinin ilk aeamalarinda 
yonetimden bu ekipler aorumlu oldular" (Bkz. Yasalar, 681 d). 

Ocilncil yonetim eeklini Truva aavaeindan donen Akhalarin 
Dor adini alarak kurduklarini belirtmietir (Bkz. Yasalar, 682 
e). Platon dordilnci.i bir yonetim eeklinden bahsetmeeine ras
men, bunun ne oldugunu belirtmemif;1tir. Dorla.r1n kurdugu 
Ieparta, Argos ve Meaeene ilzerinde durmuetur (Bkz. Yasalar, 
683 a-e). Meaeene ile Argos 'un koti.i yonetim sonucu 
bozulmalari ve Isparta 'nin ayakta kalieinin nedenlerini 
ayr1nt1lar1yla ac1klam1etir. 

Platon, eosyal ve aiyaai teekilatlanma aurecinde aile ya
p1a1ndan cikip kentleemeye gecinceye kadar ortaya cikan yasa
ma eekillerini airalamietir. Yaaama aistemlerinin iyi ve kotil 
yanlarini gCSetererek yilriltmenin zorluklari Uzerinde durmue
tur. Teebitlerini ceeitli gCSzlem ve araetirmalarla deetekle
mie oldugunu Girit, Iaparta ve Peraler hakkinda verdigi bil
gilerde gorebiliyoruz. 

Platon, Yasalar'in 3.kitabinda, tarih ac1a1ndan onemli 
konulari incelemietir. Birinciai; tufan sonraai dag1n1k halde 
olanlarin, aileden baelayarak kentleemeye kadar olan teeki
latlanma aeamalarini vermeaidir. ikicisi; tekniklerin ve 
zanaatlarin ihtiyaca bagli olarak gelietigini gostermisidir. 
Ocilncilsil; Yonetim eekillerinin ortaya cikma ile deiieme 
eartlar1n1n ele alinmae1d1r. 

Tarihi olaylarin biribirlerinden kopuk olmad1g1, gelieme
lerin, olaylar1n biribirlerini ta.kip etmeleriyle gercekleeti
i ini belirtmietir. Platononcesi tarihcilerde bu anlayie ge
liememietir. Herodotoa ile Thukidides, ele ald1klar1 temel 
konunun (savaelar) icindeki olaylar araeindaki bag1nt1lar1 
vermielerdir. Ancak, insanlik tarihi, sosyal ve siyasi tee
kilatlanmanin gelieimi, zanaatlar1n ortaya c1k1elar1 gibi ko
nulara cok az deginmielerdir. Platon, biltiln bu konular1 genie 
bir cercevede ele alarak hem tarih hem de tarih feleefesi 
ac1s1ndan degerlendirmietir. 

Platon'a gore, tarih, efsanelerde anlatilan insan1n yara
t1l1e1 ve tanrilar taraf indan yonetildig i donem bir kenara 
b1rak1l1raa, insanl1g1n olueturdugu ilk obekleeme, teekilat
lanmayla baelamietir. ilk obekleemeler ile aile gibi sosyal 
unsurlar, inaan1 tan1mlamam1zda kullanilan killtilr olaylar1n1 
meydana cikaran ilk kuruluelardi.r. Platon, insani.n yaeamas1 
icin gerekli olan ilk killtilr ilrunleri ile onlara vticut veren 
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obekleri de tesbit etmietir. Bu tavriyla kulttir tarihinin 
nereden baelat1lacag1n1 gostermietir. 

Pl a ton, Yasalar 'da ilk kul ttir urilnlerinden baelayarak so
mut tarihi olaylar ilzerinde durmue ve tarih bilgisini ideal 
standartla.rdaki bilgiyle de.ha. ytiksek seviyede birleetirmie
tir. Daha yilksek aea.madan kasdedilen, insanin erdem olarak 
tasavvur ettigi eeyler ile eiir ve edebiyatta ortaya cikan 
ruhun ifadelerini, killtilr aleminin buttinil icinde degerlerine 
gore yerleetirmektir (Bkz. Jaeger III 1961, 220). Ahlak de
gerlerinin ortaya c1k1elar1n1 ve bozulmas1n1 degerlendirmek 
icin de kulttirel ve tarihi bir taban gerekmietir. Platon, bu 
tabani gormue ve kullanm1et1r. 

Devletin meneei ve tufan sonucu kulturun donem donem coku
eu hakkindaki ogretisi, Platon 'un, insanlik tarihi hakkinda. 
ciddiyetle dueunmile oldugunu gostermietir. Tarihin konulari
ni, kendinden onceki Yunan tarihcileri gibi, gilnilnden ya.hut 
cok yakin donemin olaylarindan eecmemie; buna kare1l1k karan
l1k, tarihoncesi caglara geri gitmietir.· ineanl1g1n teknik, 
sanatlar ve siyasi konularda en alt seviyeden baelayarak ya
vae yavae ilerledigini gormiletur. Yasalar'da kurdugu tarihi 
temel, yeni sistemlerin bicimlendirilmeeinde kaynak olarak ie 
gorecektir. Boylelikle ta.rib, inean, toplum ve devlet konula
rinda vazgecilmez bir baevuru kaynag1 olarak yerini alm1et1r. 
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c- Tarihteki Deii~melerin Nedenleri ve ilkeler 

Devlet'te dogrudan tarihi konu alan bolfunler yoktur. Butu
nuyle analitik bir tarzla ideal devletin kurulma eartlar1 
araet1r1lm1et1r. Platon, ideal devlet kurma ihtiyac1n1 nicin 
duymuetur? Bu sorunun cevab1, Dev let 'te tarihe iliekin hu
suslar1 da icerir. Platon, felsefesinin temel tae1 olan 
ahlakin geliemesi icin iyi dilzenlenen ve yonetilen devletin 
en iyi ortam olduguna inanm1et1r. Bunun yan1nda toplumlarin 
kargaea ve savaelardan kurtulmas1 icin de devletin bu ozel
liklere sahip olmas1 gerektijini ileri surmuetur. Onceki 
devletlerin, insanin amaclarina kare1l1k vermemesi, Platon 'u 
ideal devlet kurmaya silruklemietir. Boyle bir sonuca varmak 
icin devletlerin gelieimleri ile vard1klar1 noktalarin arae
t1r1lmas1 gerekmietir. Ayrica, ideal devletin ozelliklerini 
tesbit icin de tarihi arkaplana ihtiyac duyulmuetur. 

Platon, Devlet'te insan1 bir biltun olarak ele alm1et1r. 
Jeager, Devlet~ bir devlet bulmak maksad1yla incelemege ko
yulduk; buna kare1l1k, insan1 bulduk (Bkz. Jeager II, 354) 
diyerek bu dialogun icerigini en iyi eekilde ifade etmietir. 
insan ruhunun ozellikleri ve meneeinin ele al1nmas1 yaninda, 
insanin amaclar1 ve bunlarin gercekleetirilme yollar1 
belirtilip onun evrendeki yeri ve gorevi gosterilmietir. 

Dev let 'te tarihe temas ettii ini soyleyebileceg imiz bolilin
ler, genellikle siyasi kurumlarin bozulmalar1n1n anlat1ld1g1 
yerlerdir. Platon, bozulmaya kare1 koyabilmek amaciyla bozul
malarin kaynag1n1 araet1rm1et1r. Bu tur araet1rmalar, Platon' 
un tarih anlay1e1n1 ortaya koymada malzeme saglam1elard1r. 
Devlet'in 8 ile 9.kitaplari buna iyi ornek teekil ederler. 

Platon, baelang1cta kurulan siyasi sistemlerin zamanla 
gelieerek dort temel yonetim eeklinde kurumlaet1g1n1 one sur
miletur. Devlet'in 8.ve 9.kitaplarinda ele alinan sistemler, 
timokrasi, oligarei, demokrasi ve tiranl1kt1r. Sozil edilen 
bolilmlerde sistemlerin bozulma nedenleri ve biribirine 
donuemelerinin eartlar1 anlat1lm1et1r. 

Platon, Devlet'in 8.ve 9.kitaplarinda adelet ile olcilye ge
nie yer vermietir. Bunun yaninda, Yunan devletlerinde gorillen 
ahlaki bozukluklar1 da tasvir etmietir. Bu tasvirlerin tarihi 
taban ilzerine oturtuldugunu bize ima etmietir. Platon, siyasi 
sistem analizleri yaparken tarihi gelieme cizgisi takib etme
mietir. Bunun yan1nda, baelang1cta ideal devlet orneginin 
oldugu fikri, yani bozuk duzenlerin daha onceki ideal 
sistemin bozulmas1 sonucu ortaya c1kt1g 1 dueuncesi Devlet 'de 
gorulmez. Bu bolilmlerde bize, milkemmel bir aklin ilrunil olan 
ideal devletin bozulma yonilndeki gidi~inin mantiki gerekcele-
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rini sergilemietir. Buna gore devleti soysuzlaetiran etkenler 
ickin olup bahei gecen sUrec, dieardan her hangi bir etki 
almadan devletin icinden c1km1et1r (Bkz. Barker 1925, 244). 

Devlet'in 8. ile 9.kitaplarinda tarihe temas etme egi
limi vard1r. Bununla birlikte, Barker'a gore, Platon, bir bu
tun olarak, tarihi olue eorunuyla burada ugraemam1et1r. Sis
temlerin nae1l oluetuklar1n1 ve y1llar silresince hangi ozel
likleri tae1d1klar1na birinci dereceden sorun olarak egilme
mietir. Platon, bu hususa genel bir bolilm ayirmaktan ote, 
belli eeyler grubunu zaman1n bir bolilmUnde, kendi zaman1nda, 
ideal devletin degerleriyle kare1laet1rm1et1r (Bkz. Barker 
1925, 246). Barker'1n bu tesbitleri, bize kal1rsa, eksiktir. 
Nihayet Platon, ideal devletin ozelliklerini belirlerken, cok 
say1da devletin bozulma surecini izleyip araet1rm1et1r. Tari
hi arkaplan olmaks1z1n ideal devletin ozelliklerini ortaya 
koyamayacaii gibi, ona zaten ihtiyac da duymazdi. 

Bozulan devlet sistemlerinin ozelliklerinin tesbiti ile 
nas1l ortaya c1kt1klar1n1n gl:Ssterilmesi tarih cal1emas1 d1-
e 1nda yap1lamazd1. Bunun yaninda, devletin gelieme ile 
cBzulme sorunlar1n1 psikoloj ik ile ekonomik temel Uzerinde 
degerlendirmesi, tarih dueuncesinin temelini bilimsel bir 
yap1ya kavueturma isteginin belirtisi olarak gorulebilir. 

Platon'a gore, devletteki bozulmanin kaynagi yonetici s1-
n1fd1r. Cunku, her degieme bu s1n1f1n girieimiyle olmuetur 
(Bkz. Devlet, 545 d). 

Devlet'te Bozulmanin ceeitli nedenleri uzerinde durmuetur. 
ie bae1ndaki yoneticilerin iyi olmasi halinde bile, dikkat 
edilmezse, bozulmanin milmkun oldugunu ileri eurmuetur. 
Platon'a gore, yoneticiler, tanr1lar1n dogduklar1 zamanda do
garlarsa iyi huylara sahib olurlar. Ancak, yoneticiler bu za
man1 tam olarak hesaplayamad1klar1ndan, cocuk yapacak ciftle
rin birleemeleri yanl1e zamanlarda olmuetur. Bu durumda dogan 
oocuklar1n, babalar1na gore daha kotil huylara sahip olduklari 
kabul edilmietir. Babalar1n1n yerine gectiklerinde de cabucak 
bozulmuelardir. Bilgisiz olduklari ve ruh egitiminden cok be
den egitimine ag1rl1k verdiklerinden, bozulmayi hizland1rm1e
lard1r (Bkz. Devlet, 546 b-e). 

Baeka bir bozulma eekli de para kazanma h1rs1yla ortaya 
c1km1et1r. Kotu yoneticiler, daha fazla para kazanmak iste
diklerinden, bircok kotu yola baevurmuelard1r. Bunu goren 
balk, zenginlik h1rs1n1 tasvib edenler ve etmeyenler olarak 
iki obege ayr1lm1et1r. Toplumda, maddi ve manevi zenginlige 
ytlnelenlerin z1tlaemas1 baegostermietir. 
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Devlet AdlJllU 'nda, yaaal1l1k ile zorbal1j1n biribirlerine 
d5nilemeler1 tarihi bir s1ra icinde oldugu izlenimi verimie
tir. Siyasi geliemeler, yasaya dayanan dilzenlilikden zorbal1-
g 1n dUzensizlijine gitmi~tir. Zira, farkl1laem1e hukilmet bi
cimleri anlay1e1, Platon 'un tarih felsefesinin bir parcas1-
d1r. Daha onceki eehir devletlerinde bulunan 'hakikat' temel
li dilzen yavae yavae bozulmuetur. Eski dilzeni sajlamak icin 
sert mUdhalelerin yap1lmas1n1n zorunlu olduju ileri ailrulmue
tilr (Bkz. Voegelin III, 162-163). 

Platon, Devlet'te ortaya koyduju dort siyaai siatem birbir
lerine dCSnileerek ortaya c1km1elard1r. Ancak, ilk siyasi eis
tem, ailelerin biraraya gelmeai eonucu ortaya c1kan krall1k 
oldujunu Yasala.r'dan CSireniyoruz. Platon, coiu CSzellikleriyle 
kralliga benzeyen timokraeinin, krall1ktan nasil neeet etti
j ini ac1klamam1et1r. Timokraaiden baelayarak dCSnileilmleri ele 
almae1, krallik eonras1 ilk ortaya c1kan eietemin timokrasi 
olabileceji izlenimini vermietir. Ancak, Jk-vlet'te bunun acik 
bir ifadeei yoktur. Ayr1cal ele alip analitik eekilde incele
lediii eietemlerin uyguland1klar1 yerler ile zamanlar1 hak
k1nda bilgi eunmam1et1r. Devlet'te inceledigi bu konunun teo
rik yanlari aiir bast1i1ndan, yer ve zaman bildirerek ornek
lenmemie olabilir. 

Sietemlerin ozellikleri ve birbirlerine donuemeleri, inean 
tipi, ekonomik yapi ve ahlaki ozelliklere bailanarak ac1klan-
m1et1r. Bu da, konuya sosyoljik, ekonomik ve ahlaki boyutlar .. 
kazand1rm1et1r. Soruna bu zeminde yaklaemae1, Platon'da genel 
bir tarih teorieinin arkaplanda eakli oldujuna iliekin 
iearetler vermietir. 

Timokraai; Girit ve Iepartanin devlet eekildir {Bkz. Dev
let, 544 c). Bu sisteminin beraberinde getirdigi insan tipi, 
kendine gilvenen, gilzel konuemayi bilmeyen, nutuk dinlelemeyi 
seven nitelikler goetermietir. Kolelere cok sert davranmie ve 
onlari kilcilmeemietir. GuclU ve eerefli mevkileri eevmietir. 
Bu mevkilere gelirken, bunlar1n ihtiyac duyduju ozelliklere 
sahip olunup olunmad1i1na bakmam1et1r (Bkz. Devlet, 549 a). 
Timokrat tipi inaan, bozulmanin yay1lmas1na eebeb olmuetur. 
Platon'a gore timokraai, dueileun ilk basamaj1d1r. Cilnku, dev
let hayatinda feleefi tavir bir kenara b1rak1l1p duyguealliga 
dayal1 coekulu at1l1mlar onplana c1km1et1r. 

Timokraeinin eksikliklerinden yararlananlar bol para ka
zanm1elard1r. Sonra da yasalar1 ve gelenekleri cijneme paha
sina paralar1n1 harcama yollar1 bulmuelardir. Platon'a gore, 
zenginligin artt1g1 yerde, dogruluk gittikce azalmie, dolan-
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d1r1c1l1klar ve ahlaks1zl1klar 
( Bkz. Dev let, 550). 

gormezlikten selinmietir 

Zenginlik belirleyici deger oldugundan, cok zengin olan
lar baea gecmie, seviyenin altinda kalanlarsa, devlet yone
timine kat1lamam1elard1r. Yonetim tumUyle zenginlerin elinde 
kalm1et1r. 

Sistemin olumeuzluklar1ndan biri de, zenginligin belirle
yici olmaa1 nedeniyle ceeitli konularda uzman olmakla birlik
te, zengin olmayanlar1 yonetim d1e1nda tutmue olmas1d1r. Eh
liyetsiz kieiler ie baeina geldiklerinden, yonetimdeki bozuk
luk artm1et1r. Baeka bir olumsuzluk da, toplumun zengin ve 
fakir olarak iki kutba ayr1lm1e olmas1d1r (Bkz. Devlet, 551 
a-e). 

Timokrat yonetim eekli, eavaemaktan cekinmietir; zira aa
vae icin ailahland1r1lan halkin yonetime aald1rmaa1ndan kork
muetur. Halkin gittikce fakirleemesi, dilenciligi, yagmac1l1-
g 1, sald1rganl1i1 artt1rm1et1r. 

Oligaroik yonetim eekline tutkular hakim olmuetur. Ahla
ki degerleri iceren ruh ile ak1l, tutkularin kolesi ve arac
lar1 haline getirilmielerdir. Bu yonetim altindaki insan 
tipinin temel ozelliii zengin olma tutkusudur. Zenginler ie 
baeinda olduklar1ndan mal varl1klar1n1 devlet ielerinde tU
ketme ihtimalleri coktur. Platon, bu ihtimalden yola cikarak 
oligarei yonetiminde yetieen insan tipinin yap1e1n1 taavir 
etmietir. 

Bu aistemde yetieen birey, babas1n1n bUtUn varl1g1n1 dev
let ielerinde tUkettii ini, sonrada mahkemece sUrgUne yahut 
olUme carpt1r1ld1g1n1 gormtietUr. Fakirleeen gene zengin olmak 
amac1yla en adi ieleri bile yapm1et1r. Kotil yollardan zengin
leeip yilksek mevkie geldig inde de kotUlUklere devam etmie
tir. Babas1n1n bae1na gelenlerden ve zenginleeirken yapt1g1 
kotUlUklerin kendi bae1na da gelmeeinden aUrekli korkmuetur. 
Yar1emalardan cekinen ve cok cimri bir yapi kazanm1et1r. 

Oligareide yoneticiler halkin bol para harcamasina goz yum
mue hatta onlari teevik etmielerdir. Boylece, bol para harca
yan soylu kieiler, giderek paralar1n1 israf etmie ve borcla
narak fakirleemielerdir. Borclanmalar1 aonucu mal ve millkle
rini zenginlere kapt1rm1elard1r. 

Toplumda iesiz ve baei boe say1s1 giderek artarken, bUtUn 
zenginlik cok az say1da kieinin elinde toplanm1et1r. Mallar1-
n1 kaybedenler, zenginlere kare1 bilyUk bir kin besler olmue
lardir. Egitim de bozuldugundan. toplumdaki dengenin dUzel
tilmeeine caba harcayan c1kmam1et1r. 
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Zenginligin cok az kieide toplanmas1yla fakirlik ile ac
li.g in dayanilmaz hal almasi, zenginler ile fakirler arasinda 
savaein baelamas1na sebeb olmuetur. SavaQl. fakirler kazanarak 
demokrasiyi kurmuelardir {Bkz. Devlet, 550 - 556). 

De1DOkrasi~ sistemin temel ozelligi hurriyet olmuetur. Zen
gin olma istegi bir kenara b1rakilm1et1r. Devlet ielerinde 
ustal1k ve egitim gerektiren gorevlere ehliyetsizler gelmie
lerdir. Euna bagli. olarak kurumlar felc olmuetur. Herkes ken
dini her iete usta sand1gi.ndan, istedigi gibi davran1p konu
eur hale gelmietir. Serbestlik nedeniyle herkes kendince ken
di sistemini kurmuetur. Cok sayi.da sistemin olueu dilzenslzli
gin ve baeibozuklugun kaynag1ni olueturmuetur. Fakir halk on
ceki sistemin s1ki.nt1s1ndan bir olcude kurtulmuetur, ancak 
baeibozukluk icinde degerlerini kaybetmietir. 

Platen, demokrasinin insan tipine, iktidar1 kaybetmie zen
gin bir kieinin oglunu ornek olarak alm1et1r. Ele al1nan ki
ei, iki zit duygu tarafindan yonlendirilmektedir. Bunlardan 
birisi oligareiye bagl1l1k, ikincisi, demokrasinin getirdigi 
zevkleri tadarak yeni sistemi benimsemesidir. Bu duygulardan 
her hangi biri galip gelerek oteki yan1 denetim alt1na 
alabilir. 

Platen -a gore, delikanl1n1n icinde kotil yanlar gelieerek 
iyi olan eeylere ilstiln gelmie, bunlar1 d1ear1 atm1et1r. D1-
ear1 att1klar1, Tanr1n1n verdigi iyi'bilgiler, gi.izel al1ekan
l1klar, gercek torelerdir. Bu gilzellikler gidince yerlerini, 
kotu toreler, batil inanclar alm1et1r. Bu ozellikleriyle de
likanl1, toplumdaki c1ban baelar1ndan biri olmuetur. Kotu 
al1ekanl1klar1n etkisinde sayg1s1zl1g1, dilzensizligi, serse
riligi, yilzsilzlilgil bae tac1 yapm1et1r. 

Delikanl1 yaelandikca baz1 eeyler durulmakla birlikte, ak-
11 bulan1k kalm1et1r. Hayat1 dilzenli olmad1g1 gibi, belirgin 
bir iee de sahib olamam1et1r. Tutars1z davran1elar ile umur
samazl1k, kieinin en belirgin ozellikleri aras1ndad1r. Bir 
giln, earap icer turku dinler, diger gun perhiz yaparmie. Kah 
kendini felsefeye verir kah devlet adam1 olur. Bazen asker
lige ozenir, savaetan yana olur, bazen de iei ticarete doker. 
Ne kendine duzen kurmue ne de iyi ie yapmak icin s1k1nt1ya 
girmie. Gelieigilzel, sorumsuz, bag1ms1z, kayg1s1z yaeamaktan 
hoelanm1et1r {Bkz. Devlet, 557-561). 

Boyle insan tipine sahip sistem ne kadar ayakta kalir? 
Yerini bu ozelliklerin tam tersi olan bir sisteme b1rakarak 
kisa silrede y1k1l1r. 
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Tiranl1k, demokraeiyi yikan eey, s1n1r tanimaz ozgU.rluk 
tutkueu olmuetur. S1n1rs1zca istenilen ozgU.rluk, anareiyi de 
birlikde getirir. Halk yoneticileri, zenginleri bask1 altinda 
tutmak icin halk1n, zenginlere karei olan duemanca duygular1-
n1 istismar etmietir. Bununla birlikte, zenginlerden ald1g1 
paralarla birtakim giderleri kare1lad1g1ndan halk1n g5zunde 
olumlu bir deger de kazanm1elard1r. Zenginler de boe durma
mie, kendi aralarinda orgi.itlenerek haklar1n1 savunmak ve 
demokrasiyi y1kmak istemielerdir. 

Su var ki demokrasinin esae tehlikesi, balk arae1ndan c1-
kan, halkin koruyuculuguna soyunan zorbalar olmuetur. Ceeitli 
vaadlerle halkin baeina gecen kiei, halkin kendisine kul kole 
oldugunu gorunce onun kan1na girmekten kendini'alamam1et1r. 
Borclarin silinecegi ve toprak dag1t1m1 yap1lacag1 gibi kimi 
umutlarla halk1 oyalam1e, kendi menfaatlar1n1 ne pahas1na 
olursa olsun korumuetur. Halk1 denetiminde tutmak icin eurek
li savae c1karm1et1r. Cogunluk, zorbay1 yikmak istemietir. Bu 
nedenle cok eik ic savae c1km1et1r. Etrafindakilerine gU.veni 
kalmay1nca dieardan parayla korucular tutmue, bu da yetmeyin
ce koleleri azad ederek onlar1n deetegini saglam1et1r. 

Zorban1n parasi bitince halktan zorla para toplamaya bae
lam1e, boylece halkin hoenuteuzlugu giderek artm1et1r. Zorba
lar devlette iyi olan ne varsa hepeini atm1e, geriye sadece 
kotu eeyleri birakm1elard1r. 

Bu sistemin insan tipi, butun iyi degerleri yitirmie, aa
dece tutkular1n1n esiri olmue zorbad1r (Bkz. Devlet,, 565 -
569). 

Platon'un, Devlet'te dort aiyasi aistemi incelemeeinin ne
deni, ideal devlet sistemine duyulan ihtiyaci gostermek ol
muetur. Genellikle Yunaniatanda uygulanan yonetim eekille
rinin k5tu yanlar1n1 g5stererek yeni siateme zemin aram1et1r. 
Burada amac, bu aietemlerin meneeleri ile tarihlerini vermek 
olmam1et1r. Ancak, dolayl1 yoldan eistemleri, Yunan tarihin
deki bunal1mlar1n nedeni olarak gostermietir. Sistemlerin 
yetietirdigi insan tiplerinin devletin yap1s1nda oynad1klar1 
rolleri dikkate alarak, degieimlere psikolojik ac1klama da 
getirmietir. 

Platon, Devlet'in 8. ile 9.kitaplarinda, ideal devlet ile 
insandan gittikce uzaklaean ve ad1m adim en kotUye, sunahkara 
varan tarihe benzer incelikli bir tablo cizmietir. Aristote
les, Platon'un bu tabolusunda Yunan tarihinin gercek olayla
r1n1 tasvir ettigini dUeUnerek onu eleetirmietir. Yani, 
Aristoteles de bu bolilinlere tarih gozilyle bakm1et1r. Bozulma 
anlayie 1 paikoloj ik temele dayand1r1lm1et1r. Dev let 'in 8. 
ile 9.kitaplari gU.nahin ideal tarihini verirken, ilk yedi 
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ki tap da iyilig in ideal tarihini sunmuetur. Platon burada 
tarihi bak1e ac1s1ndan cok, psikolojik bak1e ac1s1yla 
sorunlari ele alm1et1r. Sorunlarin hemen hemen hepsi Yunan 
siyasi ve sosyal hayatindan al1nm1et1r. Olaylara yaklaeim 
tarziyla, Platon, ilk tarih felsefesi denemesini yapm1et1r. 
Bu deneme devletin psikolojik yorumu ilzerine kurulmuetur 
(Bkz. AdlJJD II, 195 - 196). 

Nettleship de benzer gC:>ruele, Devlet'in 8. ile 9.kitap
lar1n1n tarih felsefesi teeebbilsil olarak tan1tm1et1r. Platon' 
un sundugu ipuclarina gore, tarihci, tarihte ilkeleri ve 
yasalari gC:>rmelidir. Bu anlamda tarihci tarih felsefecisi 
durumuna da gelebilir. Platon, insanin yap1s1ndaki dogal 
eg ilimleri alip bu eg ilimlerin 1e1g inda Yunan tarihini 
yorumlam1et1r (Bkz. Nettleship. 299). 

Bu soruelere katilmayan Edelstein'a gore, Platon, Devlet' 
in 8. ile 9.kitaplarinda, 'bozulma'yi, tarihi surecten cok, 
bir idealden uzaklaema olarak tarif etmietir. Tabii aslinda 
tarih felsefesini kurmagi taearlamam1et1r (Bkz. Edelstein 
1967, 108). Edelstein' nin ileri silrdilgil dueunce, Platon'un 
birinci kayg1e1 olmuetur. 

Barker'a gC:>re, Devlet'in 8. ile 9.kitaplar1 milkemmel ol
mayan devlet dileilncesinin ceeitli sapmalar1n1 kayideden tari
hi gC:>sterip sapmalar1n niteliklerini ac1klarlar. Tarih, ruhun 
bolilmlerinin birbirilerinden bag1ms1z ve uyumsuz cal1emalar1 
sonucu oluemuetur. Akil, diger bC:>lilmler ilzerinde denetimi 
saglayamayinca, dilzensiz ve bozuk bir gorilntil ortaya c1km1e
t1r. Platon'a gore, akl1n denetiminde devlet kurabilireek, 
dilzensizlik ile bozukluktan kurutuluruz. Ruhun ilc parcasi ak
lin denetiminde hiyerareik eekilde cal1e1rea, dilzen saglanir 
ve insan mutlu olur. Ayn1 eekilde yoneten ile yonetilenler 
arasindaki ilieki de belli bir hiyerareiye dayand1r1lm1et1r. 
Ancak, ideal devlet, gercekleetirilse bile, degieme d1e1nda 
kalamayacakt1r. Bilyilk bir olas1l1kla da kotilye gidecektir. 
Bildirdiklerinden, ideal eartlarda kurulmue devletin, tarihi 
gelieme die1nda kalamayacag1 ve zamanla bozulacag1 anlae1l
maktad1r (Bkz. Barker 1925, 245). 

Platen, eistemlerdeki ar1zalar1n hepsinin yonetimden kay
nakland1g 1n1 ileri silrmiletilr. Her sistemin yetietirdigi insan 
tipi de, bozulman1n h1zlanmas1n1 saglam1et1r. Platon'a gore, 
insan tipleri yonetimin y1k1l1e1 icin zemini haz1rlam1elar
d1r. Sistem tart1emalar1 insan1n icindeki iyi ve kC:>til duygu
lar1n milcadelesine benzetilmietir. Sistemler arasinda en iyi
si krallik olmakla birlikte, ondan cok uzaklae1lm1et1r. Ayni 
insandaki iyi duygular1n, kotulerin emrine verilmesi gibi, 
yC:>netimler de en kotulerin eline dilemiletilr. 
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Sistem degieikliklerinin onemli bir nedeni de ekonomik 
eartlar olmuetur. Dengesiz gelir dag1l1m1, Yunan dunyasindaki 
ic savaelarin bael1ca nedenlerinden biri say1lm1et1r. Ekono
mik unsuru yerinde bir yaklaeimla goren Platon, bilimsel ta
rihcilig in en onemli aeamalar1ndan birini kaydetmietir. Sis
temler konusunda analitik tavir aergiledigi yolunda, kendi
sine yoneltilen eleetiriler, bir bakima havada kalm1et1r. 
Cilnkil, devletin bozulma eartlar1 empirik tabana oturtulmue
tur. Bu tabana bagl1 olarak gelietirilen analitik dileilnceler, 
aorunun ac1k bir eekilde ortaya koymaa1n1 saglam1et1r. 

Devlet 'teki siatem analizleri, ideal aistemin gerceklee
meainin oldukca gUc oldugunu g5eterir ipuclar1 vermietir. 
Sorun, genellikle bireysel psikoloji ve ekonomi taban1na 
oturtularak cozillmek istenmietir. Siatemleri tart1e1rken, her 
ne kadar tarihi arks.plan goz onilne al1naa da yaklae1m anali
tik oldugundan, tarihi orneklerden aoz edilmemietir. Platen, 
bu ekaikliii Yasala.r'da gidermietir. Gelecekteki ideal siste
min gercekleemeaini sailayacak unsurlar1 bulmak icin krall1k
lar1n ilk orneklerine bakm1et1r. Yasalar'da, yasalara dayal1 
ikinci en iyi eietemi kurarken tarihi gercekleri goz onilne 
alm1et1r. Bu tavr1yla gelecegi kurtarmak icin yap1lan calie
ma, gecmiein de hesaba kat1lmae1yla gUvenilir bir zemine 
oturtulmak iatenmietir. Adlar1n1 vererek tarihlerinden al1n
t1lar yapt1g1 devletler, olueturulmaya cal1ean yeni sistemin 
tarihi tabani.n1 meydana getirmietir. Sistemin ve toplumun 
gelecegi icin tarihi arkaplan1n1n oneminin ortaya c1kmas1yla, 
tarih, sorun olarak gUndeme getirilmietir. Sistemini ilzerine 
kurmak iatedigi temele iliekin ilkelerini de teabit etmietir. 

Platon, iyi anayasalar1n kurulue, gelieme ve bozulmalar1n1 
gostermek icin Isparta, Messene, Argos ve Girit devletlerini 
incelemietir. Bu devletlerin baelang1ctaki ve eonraki durum
lar1n1 kare1laet1rm1et1r. Baelangicta anayasalarin hepainin 
iyi oldugunu ancak zamanla, Isparta d1e1ndakilerinin bozul
duklar1n1 gostermietir. ilk yaaa koyucularin baear1lar1n1 
ekonomik eeitlik temeline oturdujunu ileri ailrmiletilr. 

" 0 gilnkil yasa koyucular, bugUn yaeal dilzene oturmue bir
cok diger kentte oldugu gibi, eeitligin ancak toprak refor
munu gercekleetirmek ve borclari eilmekle gercekleeebilecegi
ne inand1klar1ndan bunlari yapm1e, boylece servet dag1l1m1na 
niebi eeitlik getirmielerdir .... Dorlar toprak dag1t1m1n1 
gilzelce ve kimseyi ofkelendirmeden yapm1elard1r. Ostelik 
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onlarin bilyilk miktarda eski borclari da yoktu; bu da onlara 
karar almakta rahatlik saglannetir" (Bkz. YaBB.lar, 684 de). 

Ekonomik kararlar1 almakta, birikmie eski borclar1n olup 
olmamas1 da yeni dilzenin yap1s1n1 etkilemietir. Dorlarda bu 
unsur onemli gorillmiletur. Diger devletlerde alacakl1lar ve 
toprak sahipleri 'dokunulmaza dokunma' diyerek, yonetimin 
alacagi kararlar1 yonlendirip degietirmielerdir. Sistemin iyi 
ieleyebilmesi icin ekonomik eartlarin onemi acikca belirtil
mietir. Platon, bu nedenle devlette zenginliii hie isteme
mietir. Dengeli gelir dag1l1m1 icinde, ihtiyac1 kareilayacak 
kadar ekonomik geliemelere taraftar olmuetur. 

Dorlarin kurdugu devletler, kurulue aeamalarinda ve sonra
ki bircok donemde bilyilk sorunlarla karei kareiya kalmam1e
lard1r. Ancak, bir yerden itibaren bozulmaya baelam1elard1r. 
Bu bozulman1n kaynai1n1, yoneticilerin ac gozlilliliil ve yone
tilenlerin her eeyden pay almak istemeleri olueturmuetur. Bu
nun yaninda, hfikiimdarlar1n korkakl1g1, savae konaundaki bil
gisizlikler, bozulmada ikinci derece rol oynam1elard1r. 

"Bunlarin d1e1nda kalan her turlu yeteraizlik, ozellikle 
de insana iliekin eeyler konusundaki bilgisizlikleri yilzunden 
y1k1lm1elard1r" (Bkz. Ya.salar, 688 c d). 

Boylelikle, Dev let' te bozulmanin nedeni olarak gosterilen 
yoneticiler ve ekonomik dengesizlik, Ya.sala.r' da da ayn1 ee
kilde, bozulmalar1n nedenleri olarak ilan edilmielerdir. 

Yoneticilerin, rub hakk1ndaki bilgisizlikleri, insan ilie
kilerinin nasil gelieeceg ini kestirememelerine sebeb olmue
tur. Cilnku, Platon, ruhun nitelikleri ile insan davran1elar1 
arasinda paralellik oldugunu kabul etmietir. Yoneticiler, bu 
iliekiyi goremediklerinden, devlet dilzeninin surekliligini 
sag layamamie lard1r. Ruhun bolilmleri arasindaki dengesizlik 
ile duzene uyumsuzlugu, budalal1k olarak tarif etmietir. 

"Ruh, bilgilerle, sanilarla yahut akilla; yani dogas1 ge
regi esas1 olueturan eeylerle celiekiye duetugunde, buna 
'budalalik' diyorum. Cogunlukla yasalara ve yoneticilere bo
yun egilmediginde kentin budalal1g1 ortaya cikar. Birey icin 
budalalik ise, ruhundaki glizel ilkelerin etkili olamay1e1 ve 
kotu ilkelerin etkili olueu durumlarinda ortaya c1kar. Kent
te ve yurttaelarin her birinde ortaya cikan en kotu bilgisiz
lik budur" (Bkz. Ya.sala.r, 689 b c). 

Gerek siyasi dilzendeki uyum gerekae ruhun bolilmleri ara
eindaki uyum, iyi yonetimin teminat1 olarak gosterilmietir. 
Uyumsuzluk anlamindaki budalalik, duzen bilincinin kaybedil-
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mesi eeklinde degerlendirilmietir. Ak1l, bireyde, yonetici 
yahut yasalar toplumda uyum ve dilzeni saglar. Kotillilklerden 
kurtulman1n yolu, uyumu saglayan kurallara uymakt1r. Toplum
daki bozulman1n bael1ca nedenlerinden biri olan yoneticilerin 
egitilmesi ve yonetim kurumlar1n1n biribirlerini dengeleyecek 
eekilde olueturulmas1, bozulmay1 engelleyecek unsurlardir. 

"Gecerli yasalarin ilstilne cikma illetine ilk olarak o za
manki krallarin kap1ld1g1 acik degil mi? Soz vererek, ant 
icerek onaylad1klar1 eeye kendileri bagl1 kalmam1elard1r. 
Tersine, bilgelik gibi gorilnse de, aslinda koyu bilgisizlik 
olan uyumsuzluk yilzilnden yokolmuelardir" (Bkz. Yasalar, 691 
a). 

Platon'a gore, bozulma, yoneticilerin yasalara uymamasi ve 
kendilerini yasalarin ilstilnde gormelerinden kaynaklanm1et1r. 
Ayrica, yoneticiler bozulmayi onleyici yasalar cikarmie olsa
lardi, cokileiln onilne secmie olacaklardi. Buna ornek olarak 
Argos ve Messenedeki bozulmalari gostermietir. Bu eehirlerin 
yoneticileri gerekli tedbirleri almie olsalardi, bozulmalarin 
onilne secebileceklerdi. Bozulmanin oniine nasil secilecegini, 
Isparta ornegine dayanarak ac1klam1et1r. 

"Gelecegi goren Tanri, sizin icin kayg1lanm1e, kral say1-
s1n1 ikiye cikararak gilcU dengelemietir. Bundan sonra, icin
de tanrisal silo bulunan bir insan, yonetiminizin hala otur
mamie oldugunu gorilp 28 yaeli kieiden oluean bir meclis olue
turmuetur. Bu meclis Uyelerinin her birine eeit oy hakki ve
rilmietir. BBylece yael1lar1n akil gilcil ile kralin kibirli 
kudreti dengelenmietir. Ocilncil kurtar1c1n1z ise, yonetimi 
hala gosterieli ve baeibozuk bularak yonetimi denetleyecek 
kurrayla belirlenen ephorlar meclisinin olueturulmasadir. 
GUcU dengeleyen gerekli unsurlar anayasaya yerleetirilerek 
dengelenen krall1g1n1z, kendini kurtard1g1 gibi, baekalar1n1n 
da kurtulueuna ortam haz1rlam1et1r" (Bkz. Yasalar, 691 e -
692 a). 

Platon, hem Devlet 'te hem de Yasalar'da yeni sistemin 
ilkelerini ararken sisteme model olarak Ispartayi silreklice 
gBz onilnde bulundurmuetur. Platon, Isparta tarihini ayr1nt1-
lar1yla inceledigini yer yer gostermie, Isparta hakkindaki 
bilgisini, ele ald1g1 tek tek konularda ortaya koymuetur. 

Platon, Yasalar'da tarihle ilgili birikiminin bUyUk oldu
gunu gostermietir. Yonetim eekillerini birinci dereceden 
araetirma konusu kabul ettiginden, bu konudaki dileilncelerini 
gelietirirken hem tarihle hesaplaemie hem de ideal yonetime 
ornekleri tarihten derlemietir. Tarihle ilgili bilgilerini 
sistematik bir temele oturttuguna iliekin elimize bol bol 
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malzeme vermietir. Popper, Platon'un eski siyasi teekilat
lanmalari aosyolojik bir sezgiyle kavramie oldugunu ileri 
silrmiletUr. 

"Platon'un ilkel yahut eski teplum di.izenlerini taevir et
meeindeki temel kayg1, bu doneme iliekin kesin bir tarih tas
virini vermek degildir. Platen, elinde boylesine iddiali bir 
taeviri gercekleetirecek malzemenin bulunmad1g1n1 acikca bi
liyerdu. Fakat ben, onun elinden geldigince, toplumsal yaea
y1e1n eski kabile bicimlerini toparlamak icin ciddi bir giri
eim yaptigina inan1yorum. Bundan euphe etmek icin eebep yok
tur. Nitekim, ozellikle bu girieim bircok ayrintida pek baea
r1l1 elmuetur. Platen, cizdigi tabloya, Girit ile Iepartanin 
eeki kabile aristokrasilerinin idealleetirilmie tasvirinden 
varm1et1r. Keekin eoeyolojik aezsieiyle, bu bicimlerin yal
nizca eeki deg il, taelaetir1lm1e ve durdurulmue oldugunu da 
sormuetur. Girit ile Iaparta yonetimleri daha eski olan bir 
yonetim eeklinin kal1ntilar1yd1. Platen, bu daha da eski bi
cimin, ayn1 zamanda daha iatikrarl1, daha saglam olarak dur
durulmue bir bicim oldugu aonucuna varmietir. Bu cok eaki, 
dolayeiyla da, cok iyi ve cok istikrarl1 devleti, dag1n1k
l1ktan nasil kurtarabileceg ini gC>stermek istemietir" ( Bkz. 
Popper I 1967, 49) . 

Popper, Platon'un hangi kayg1larla tarihe yoneldigini ve ne 
kadar baear1l1 oldugunu ac1kca ortaya keymuetur. 

Platon'un sundugu veriler, tarih felsefesi ac1s1ndan da 
degerlendirilebilmektedir. ilk yonetim eekillerinin nas1l ol
duiunu anlamak icin hem kabile topluluklar1n1 gC>zlemleyerek 
hem de Isparta gibi geleneksel yonetime a1k1 s1k1ya bagli. 
kalan devletleri inceleyerek eski yonetim eekilleri ile yeni 
yonetim eekillerini kare1laet1rm1et1r. Kenuya bu eekilde 
yakl1e1m1 tarih yontemi ac1s1ndan onemlidir. 

Platen, bozulman1n koklerini sadece Yunan di.inyas1ndan or
neklerle ac1klamam1eti.r. Hukilindarl1k sisteminin bozulmas1na 
iliekin ornekleri Pers tarihinden de almiet1r. Perslerde adil 
bir aistem olan hUki.imdarl1g1n bozulmas1n1 egitimdeki bozulma
lara baglamietir. Perslerdeki bozulman1n en onemli nedeni 
olarak, Pers prenalerinin eg i timinde kad1nlar1n hakim olueu 
ile prenslerin savaetan uzak kalmalar1n1 gormiletur. Kyres 
zaman1nda Peraler en gi.iclu donemlerini yaeam1elard1r. Bu 
gi.iclerine dayanarak baeta prenslerin egitimi olmak ilzere, ge
leneksel yap1ya gerekli ihtimam1 goetermemielerdir. Belluk 
icinde yaeamalari sonucu prensler sarayda kad1nlar1n ve ha
d1mlar1n denetiminde kalm1et1r. Pohpohlay1c1 tav1rla egitilen 
prens, yumueak tav1rl1 olmue ve dalkavuklar1n etkilerine acik 
bir karakter kazanm1et1r. Kyros oli.ince safahat ve bae1beeluk 
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daha da artm1e, ic savae baegostermietir (Bkz. 
a b, 695 a b). 

Ya.salar, 694 

Platen' a gore, <;ozillmenin kaynaklar1ndan biri de insanin 
bozulmas1na bagl1 olarak geleneksel egitimin bozulmaa1d1r. 
Buna ornek hem Yunanlilardan hem de Perslerden vermietir. 
Boylece devletin bozulma nedenleri arasina kurumlar1n bozul
mas1n1 da katm1et1r. Perslerdeki bozulmanin bir baeka nedeni 
de halkin ilzerindeki bask1n1n dayan1lmaz boyutlara ulaemas1-
d1r. Bask1n1n artmas1 toplumdaki uyum ile birligi bozmuetur 
(Bkz. Yasalar~ 697 c d). 

Bozulma sorununun temellendirilmesinde kare1laet1rma yon
temini de kullanarak, konuya ve tarihe tek boyutlu bakie ac1-
s1n1n d1e1na c1km1et1r. 

"Perslerlerin bae1na gelen bize de olmuetur. Onlar halk1 
tam anlamiyla kole kildilar. Biz ise kitleleri tam bir bae1-
boeluga ittik" (Bkz. Yasalar, 699 e). 

Atinadaki bozulman1n kaynaklarindan biri olarak ae1r1 oz
gUrlugil gostermietir. Buna ornek olarak milzik konusunu ele 
alm1et1r. Eskiden hem milzisyen hem de dinleyici haddini bi
lir, ona gore davran1rm1e. Zamanla milzisyenler geleneksel 
kurallar1 cigneyerek eiir ile eark1lar1n1 degietirmielerdir. 
Bu serbestligi goren baekalar1 da, milzik yetenegi olmad1g1 
halde kendilerini milzisyen olarak takdim ederek kaliteyi dil
eilrmueler ve balk neyi isterse en iyi milzik odur dueuncesini 
getirmielerdir. Halk da ag1rbael1l1g1n1 bir kenara b1rakarak 
bae1boe davranmaya baelam1et1r. Bu durum, yonetime de yans1-
m1et1r. Eskiden isteyerek yasalara boyun egenler, isteksiz 
olmuelard1r (Bkz. Yasalar~ 700 - 701). Bae1boe ve uyumsuz 
kitle biltiln kurumlarin bozulmas1n1n nedenlerinden biri say1l
m1et1r. 

Platon, bilyilk tarihi olaylarin, insan1n hayatinda onemli 
rol oynad1klar1n1 kabul etmietir. Onilne gecilemeyen bilyilk 
olaylar, insanlar1n kaderlerinde vard1r. Ama kilcilk de olsa, 
bu olaylara kare1 gelme g(icune insanlar sahiptir. 

"Hicbir insan, hicbir eeyi yasayla dilzenlemiyor. Tersine 
her eeyi dilzenleyen, ceeitli bicimlerde bae1m1za gelen olay
lar ve felaketlerdir. Ya bir savae, yonetim bicimini alt ust 
etmie ve yasalar1 degietirmietir ya da yoksullugun agir ca
resizlig i bunlara yol acm1et1r. Salginla baegosteren hasta
liklar ve y1llarca silren felaketler, pek cok yenilige sebeb 
olmuetur. Biltun bunlar1 onceden goren biri, benim eimdi 
soyledigim gibi, hicbir olilmlilniln hicbir eeyi dilzenlemedigi
ni, insanla ilgili hemen biltiln ielerin kadere bagli oldugunu 
soyleyebilir. Biltiln bunlarin denizcilik, kaptanlik, hekimlik 
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ve komutanlik sanatlar1 icin de soylenmesi dogru olabilir. 

Tanr1n1n her eeyi ve, onunla birlikte kader ile eansin da 
butiln insan ielerini yonettigini soyleyebiliriz. AJ.na bunu bi
raz esnek tutmak icin, bunlara bir ucuncu eey olarak sanatin 
eklenmesi gerekir. Nitekim, f1rt1na s1ras1nda kaptanin usta 
olmasi, olmamasindan daha yararl1d1r" (Bkz. Yasa.lar, 709 a 
c). 

insanlarin neden oldugu savaelar ve yoksulluk, felaketle
rin kaynag1 olarak gosterilmietir. Sozil edilen felaketler ya
salarla dilzenlenmemietir; ama baz1 sistemlerin yasa tipleri 
boyle sonuclarin zuhurunu kolaylaet1rm1et1r. Nihayet, usta, 
ieinin ehli olan biri, bunlarin onilne gecme imkanina sahip
tir. Platon, zaten, benzer turdeki sorunlari cozmek icin en 
iyi dilzeni kurma cabas1ndad1r. Demekki bu sorunlarin ustesin
den gelinecegine inanm1et1r. 

Toplumun duzenini allak bullak eden ic savaelarin nedeni
ni, yetkilerin; adeletsiz eekilde elde tutulmasinda yatt1-
g 1n1 tarihten orneklerle ac1klam1et1r. Gozlemlerine dayana
rak, devletin kurulmas1, geliemesi, y1k1lmas1, o devletin 
iskeletini olueturan yasalarin tipine bagli oldugunu ileri 
silrmiletilr (Bkz. Yasalar, 715). Bu dileunce, daha once Devlet' 
te siyasi eistemlerin insan tiplerini ac1klarken de belirtil
mietir. insan tiplerinin davranma eekilleri, ruhun kendi ic 
dilzeninin ald1g1 bicime gore oldugu gosterilmietir. 

Devlet AdB.llli ve Yasa.lar dialoglarinda, yonetimin yasalar
la saglanmasi gerektigini belirtmietir. Yasalar esas al1n1n
ca, ilk yasanin ne oldugunu ve nasil ortaya c1kt1g1n1 arae
t1rm1et1r. Eski kabile gelenekleri onemli ipuclar1 sunmakla 
birlikte, orneklerini, Girit ve Isparta gibi, tarihleri bo
yunca cok az degieiklik geciren toplumlardan alarak tarihi 
arkaplanin yeni dilzenler icin gerekliligini ortaya koymuetur. 

Platon, bilimsel tarih ac1klamalar1nda mitolojik ozellik
lere cok az yer vermie, teorik aciklamalar ag1rl1k kazanm1e
t1r. Bunun yaninda gercek olaylara ve gozlemlere dayal1 dil
eilnceler Urettigi belirgin eekilde ortadadir. Siyasi duzenle
rin ya.ratt1g1 sorunlarin tasvirini ve onlarin cozilmunil, ag1r
l1kl1 bir eekilde gercek olaylar1 goz onilne alarak vermesi, 
tarih araet1rmas1n1n onemini anlad1g1n1 ve uygulad1g1n1 gos
termietir. 

Jaeger'in bildirdigi gibi, Platon, Yasalar'da. egitim ve 
ahlak konusunda, dikkatini normlarin salt bilgisi Uzerinde 
yogunlaetirmaktan vazgecerek, psikolojiye ve tarihe yonelmie
tir (Bkz. Jaeger III 1961, 214). Toplumun yeniden dilzenlen-
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mesinde tarihi boyutu hesaba katm1et1r. Tarihi boyut goz onil
ne al1narak olueturulan sistem, gercekci tabana oturtulmue
tur. Bu tabanda, yoneticiler ile halk1n egitilmesinde gecmie 
olumsuzluklar goz onilne al1nd1g1ndan, gelecege yonelik hedef
lerin belirlenmesi ile gercekleetirilmesinde daha sagl1kl1 
davran1lacag1 gosterilmietir. 

Platen, Yasalaraa hem insanl1i1n ilk teekilatlar1n1n na
s1l ortaya c1kt1g1 hem de ilk sanatlarin neler oldugu ve ni
cin bu sanatlar1n ilk olduklarini aciklamayi. denemietir. 
Bunlar1n yaninda, devletin yonetim eeklinde eaaa al1nmas1 
gereken eeyin, yasalar oldugunu gerekc;:elerle ortaya koymue
tur. Platon, Ieparta ile Girit gibi devletlerin anayasalar1n1 
inceleyerek onlar1n hangi degieiklikleri gec;:irdiklerini ilk 
durumlar1 ile sonraki durumlar1n1 kare1laet1rmal1 bir eekilde 
vermietir. Kare1laet1rmay1 sadece bir devletin onceki ve eon
raki durumlar1 aras1nda yapmam1et1r. iki devlet arae1nda da 
kare1laet1rma yaparak her birinin ne kadar bozulup ve ne ka
dar iyi kald1g1n1 goetermietir. Devletlerarae1 kare1laet1rma
da,' Atina merkezi rol oynam1et1r. Bir bak1ma, Platon 'un 
esas maksad1, Atinadaki bozulmalar1n kaynag1ni teehis edip, 
bozulmalar1n yol acacag i durumlar1 kestirebilmek ve bundan 
kurtulmanin carelerini aramak olmuetur. 

Platon'un anlad181 anlamda tarihe bakt1s1m1zda, tarih, 
karmae1kl1klar, bozukluklar, dilzeneizlikler, hastal1klar 
savaelar gibi, bir y1gi.n olumsuz olaylar1n toplami gibi go
zilkmektedir. Baelansictaki ideal duzenin bozulmaeiyla bae
layan tarih, silrekli kotilye gitmietir. Yer yer 'en ilstiln 
iyi'yle anlamdae kulland1g1 Tanr1'n1n tarihteki rolil ister 
istemez sorulmaktad1r. Tanr1, tarihe cok fazla mildahale 
etmie olsayd1, bunca kargaea ve mesele c1kmazd1. Barker'1n 
da belirttigi gibi, tarih, Tanr1n1n s1radan takdirinin 
bilinen gidiei degildir. Tarih, hayat1n temel ilkelerinin, 
kay1tl1 zaman boyunca, milkemmel olmayan ieleyieine dayal1 
gelieen olaylar1n yer ald1g i alandir ( Bkz. Barker 1925, 
242). Bu tarih taaviri Platon'un anlay1e1na tam uymamaktadir. 
Platon'un insan anlay1e1na gore, Tanr1, daha baeindan insan1 
serbest b1rakm1et1r. insan, yapip etmelerinden sorumludur. 
Tarih sadece olumsuz ozellikler sergileyen devletlerle dolu 
degildir. Girit ile Isparta gibi devletler iyi niteliklere 
sahip olmuelardi.r. Demekki insan, iyi devletler de kurabil
mietir. Isparta orneginde gorilldilgil gibi, iyi devlet kurmanin 
eartlari bilinince, insanlarin huzuru ile mutlulugunu aagla
yacak ortam hazirlanabilir. 

Platon, her ne kadar tarihi dilzeneizlikler, bozukluklar 
alan1 olarak gormilese de, yine de biltiln bu kotillilklerin ara
s1nda kilcilk de olea, iyi yahut 'iyi'ye yonelmie unsurlar1n 
bulundugunu gormiletur. 
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Platon, ahlak gibi, soyut idealler ile somut tarih olayla
ri arasindaki kart;11tl1g1n fark1na varm1et1r. Euna ragmen, 
Devlet ile Yamilar'da, ceeitli aeamalarda bozulmue olmakla 
birlikte, insanin gercek mukemmelligini gosterir eema sunmue
tur. Bu tavriyla ahlak ile tarih arasindaki celiekiden kur
tulmak istemietir. Platon'un cizdigi eemada, tarihi olayin 
taaviriyle ilgilenen her bir aeama, aeagidan yukariya dialek
tik bir surectir. Bu nedenle Yasalar, tarih felaefeei ozel
liklerine sahiptir aonucuna var1labilir (Bkz. Jaeger III 
1961, 219-220). Dialektik eilrec, yavae yavae devlet ve fel
sefe aeamasina kadar gelieen eiyaei ve zihni ilerlemedir. Bu 
geliemelerin tek tek her aeamae1n1n ve butUnUnun tasvirleri, 
tarih felsefeeine uygun yap1dad1r. Ayrica, ahlak-tarih ilie
kisi de dialektik eilrecin bir baeka yonunu ortaya koymuetur. 

Genelde tarih kotulugun eergilendiii eahnedir. Kotilluk ile 
duzeneizligin kaynag1 tanrilara ve evrene yOklenilmemelidir. 
inaanin baear1s1zl1g1n1 dogru olcillerle elde etmek ve olcmeyi 
baearma gerekliI°igi ilk once Platon tarafindan idrak edilmie
tir. inaan1 but'iln ayr1nt1lar1yla ele a.lip incelemeei ta.rib 
anlay1e1 ac1s1ndan bilyilk bir degere sahiptir. 

Gunnell'a gore, Platon, idealari dunyaya yeniden tan1ta
rak, gecmiei yok eaym1e, zaman1 yeniden dUzenleyip tarihi 
de reddetmietir. Bu teabit bir acidan yerindedir. Cunk'U, 
inaanlar Tanr1n1n ogiltlerini unuttuklarina gore onlara yine 
milkemmel olan dunyayi tanitmak gereklidir. Yeni davranie 
eekilleri, dilzenleri, degerleri ve amaclari, idealar ornek 
al1narak, yeniden yap1land1r1lmal1d1r (Bkz. Gunnell, 180). 

Gecmiein gilnah1n1n araet1r1lmae1ndan c1kar1lan . eonuc 
eudur; hukUmetlerin eekiden naeil teekil edildig ini, eimdi 
nas1l teekil edilmesi gerektigini, Tanri, olaylarla bize 
gostermietir (Bkz. Gunnell, 180). Yeni duzen kurmak ieteyen 
Platon icin boyle bir sonuc hayati onem taeimaktad1r. Tarihin 
sadece gilnahlarin toplami olmad1g1, iyi devletlerin kurulueu, 
felsefenin geliemesi ve iyi yoneticilerin bulunmas1n1 dahi 
goz Bnilne al1rsak, erdemlerin de yer ald1g1 bir alan olarak 
belirlenmesinde aak1nca yoktur. 

KotUlilklerle dolu seQmiein degeri olabilir miydi? Platon, 
insanlar1 mutluluga ulaetirmak amac1yla geQmiele hesaplaem1e
t1r. Efsanevi yonetimleri olan en ilk devletleeme yonundeki 
teekilatlanma ornekleri Isparta ile Girit haric, biltiln seQ
mie mutlulugu yavae yavae yok eden niteliktedirler. Kurmay1 
tasarlad1i 1 yeni eietem ile toplumda bozulma ile deg iemeyi 
onleyen tedbirleri esas almak istemietir. Bir anlamda kayg1s1 
statik bir toplum olueturmakt1r. Statik toplumdaysa, tarihi 
olueturan degieme olmaz, boylece tarih de ortadan kalkar. 
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Platon, Tanr1n1n yaratt1s1 yahut dllzenledigi evreni desieme
yen model olarak gormUetUr. Gunnell'a gore, Platon, evrendeki 
dllzeni devlette gercekleetirme kayg1a1yla, aiyaai zaman ve 
mekan1 evrenael zaman ve mekan icine yerleetirmek iatemietir. 
ikinci en iyi devleti kurmak icin tarihin kald1r1lmaa1, in
san, devlet ve evrenin birleetirilmesi yonllnde yaaalar yap1l
maa1n1 onermietir. Bunu da efaane bicimi altinda gercekleeti
recegini dUellnmUetur (Bkz. Gunnell, 193-194). 

Devlet'te t~rif ettigi ideal siatemin ozellikleri, bir an
lamda tarihi durdurma kayg1e1n1 da icermektedirler. Ancak 
Yasala.r 'da temellendirmeye cal1et1g 1 ikinci en iyi devlet 
eeklinde bu mumkun sozilkmemektedir. Cilnku erdemli olma ozel
liklerine gore uc iyi sistem onermektedir. Bunlardan hangiai
nin uygulanmasi gerektigini toplumun sorumlular1 karar vere
cek ( Bkz. Yasalar, 739 a b). Oc eecenek olduguna gore, de-
8 ieme ietekleri yeniden ortaya c1kacakt1r. Yani tarih devam 
edecektir. 

Platon, tarihin gidieini, Tanr1, ruh, kader gibi genel il
keler ve afet gibi bilyuk olaylarin yonlendirdigi dueilnceeini, 
bilimael tarih anlay1e1nda da sakli tutmuetur. Tanr1n1n, ruh 
ve bilyilk doga olaylar1 arac1l1g1yla insan dilnyas1n1 da denet
ledigine iliekin inanc1n1 ceeitli yerlerde ifade etmietir. 
Bununla birlikte, killtilr dunyasinda, devlet ile kurumlarin 
ielerligini aagiayan yaaalarin yap1l1e1 ile nitelikleri, in
sanlar1n eorumlulugunda oldugunu da benimsemietir. 

Tarihcilik ac1s1ndan degerlendirildiginde, TlIDaios, Kritias 
ve Yasala.r 'daki tarih anlay1e1, Dev let ve Dev let AdBlll.:z dahil, 
ilk dialoglar1ndan bag1ma1z olduklar1 gorUlmiletUr. Bag1ms1z 
oluelar1n1n nedeni, aadece bozulmanin acikca ortaya koyulmaai 
ac1e1ndan degildir. Bu dialoglarda, ayrica insanla ilgili ye
ni aomutluklar ortaya c1km1et1r. Beeeri zaman evrensel zaman
dan tam bag1ms1zl1k kazanm1et1r. Tarih aorunu sadece soyut ve 
aembolik bicimde ifade edilmemie, enine boyuna incelenmietir. 
Bununla birlikte, Gunnell'in da belirttigi gibi tarihle ilgi
li savlar, bizzat tarihi incelemekten ziyade, felsefi amacla
ra bagl1 olarak yap1lm1etir. Bu nedenle, Platon aala tarihci 
olmam1et1r. Tarihe yaklaeimi felsefi kaygilarla oldugundan. 
tek tek tarihi olaylarla ilgilenmesi nisbeten azdir. Gecmie. 
insanligin kendini seroekleetirdigi alan olarak anlaml1 bt1-
tunlt1k eeklinde degerlendirilmietir. Bu anlay1~, Platon'un 
dUetinceainde giderek daha agirlikli bir hal almietir (Bkz. 
Gunnell,, 174). 
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Tarihin tam anlamiyla gerekcelerle temellendirildigi yer
lerde, o, olaylar1 degietirip ve eklemelerde bulunarak kendi 
gBrileil dogrultuaunda tarihi degerlendirmieitir (Bkz. Ba.rker 
1925, 307-308). Platon'un kayg1e1, tarihi olay1 biltiln yBnle
riyle oldugu gibi vermekten ziyAde, ele ald1g1 konular1 ta
rihten Brneklerle deeteklemek ve geliemelerin seyrini ac1kla
makt1r. Dolay1e1yla tarihi olaylar1 kendi dileilnceeine uygun 
eekilde yorumlam1et1r. Gilnilmilz ac1s1ndan degerlendirildigin
de, bu tutumda yadirganacak bir yan yoktur. Gilnilmilz tarihci
aine de yBneltilen eleetirilerden biri, tarih malzemelerini 
bir Blcilde kendi dileilnceaine uygun eekilde kullanmas1d1r. Bu 
iein kac1n1lmaz olduaunu, Platon sBrmile olabilir. 

Platon, beeerleemenin, killtilrleemenin ve toplumeallaemanin 
birbirlerine a1k1 a1k1ya bag 11 oldugunu gBrmiletilr. Bireye 
has davranie eekli olan ahlAkl1l1k, anlam1n1 toplumda kaza
nirken, dejerini de yine toplumda kaybetmek durumuyla karei 
kareiya gelmietir. Platon'un feleefeeinin temelindeki ahlAk 
aorunlar1, toplum dilzenini sag lmakta hareket noktae1 ea.y1l
m1elard1r. 

Mutlu olabilmek icin siyaai ve eoayal ortamin eartlar1 
iyi olmal1d1r. Platon, dBneminin devletlerindeki eartlar1 
gl:)z Bnilne alinca, mutlulugun gercekleemeyeceg ini gBrmile ve 
yeni dilzen a.ray1elar1na yBnelmietir. AhlAk kurallar1na uygun 
ya.eama eartlar1n1 Bnceleri efaanelerde a.ram1et1r. Efaa.nelerde 
anlati.lan inean nitelikleri ve Tanri - tnean iliekieinin eon
ra.ki ca.glarda bulunmad1j1n1 gtlrilnce, aorunu tarih icinde cBz
meyi denemietir. Tarihe iki eekilde baevurmuetur; 1- devlet
lerin gecmieleriyle birlikte yap1lar1n1 incelemek, 2- kurum 
ve tekniklere bajl1 olarak killtilriln geliemeeini araetirmak. 

Devlet ile birey araaindaki benzerlik nedeniyle devletteki 
dilzeneizliklerin nedenlerini de peikolojik unaurlarla ac1kla
miet1r. Bireyin ruhundaki uyumauzluk, toplum yapieina yanai
yarak dilzeni olumeuz yBnde etkilemietir. Y5netim genelde 
ktltil oldugundan, bireydeki olumeuz davran1elar1 teevik ederek 
daha da k~tilye gidiei h1zland1rm1et1r. Tarihte ortaya cikan 
yikilmalar, dilzen deiieikleri ve inean tipleri peikolojik ta
bana oturtularak ac1klanm1et1r. BBylelikle peikolojik uneur
lar, tarihi aciklamada ilke olarak kullan1lm1et1r. 

Platon, tarihteki dilzenaizligin ikinci ana nedeni olarak 
gelir dag1l1m1ndaki dengeaizlikleri gBrmiletilr. Gelirin denge
aiz dag1l1m1 aonucu, eervet, pek az kieide toplanm1et1r. Bu
na ek olarak, zenginler, ahlak1 bozacak eekilde halki yl:Snlen
dirmielerdir. Fakir kitle ayaklanarak dilzeni deiietirmietir. 
Ayrica, hem zenginlik hem de fakirlik ahlak degerlerini 
zay1flatt1g1ndan, gelir dag1l1m1n1n dengeli olmaei gerektigi 
ilzerinde durmuetur. Devletin gelir eeviyeai ne ekaik ne de 
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fazla olmal1d1r. Eksik olursa, acl1k ve sefalet, ahlaka1zl1k 
ve duzensizlige yol acar. Fazla olursa, daha fazlaa1n1 elde 
etmek icin baeka devletlere aaldirarak savae c1kart1l1r, hu
zur ve dilzen kaybedilir. Gelir dag 1l1m1n1n onemaenmeaiyle, 
tarih ac1klamalar1nda, ekonomi, bir baeka onemli ilke olarak 
kare1m1za c1k1yor. 

Devlet gUcUnUn tek elde toplanmamae1 makead1yla, yonetimin 
elindeki gUcUn dengelenmeai ongorUlmUetUr. Bu nedenle Platon 
birbirlerini dengeleyen siyasi kurumlarin kurulmas1n1 oner
mietir. Dev let in hukuki temelleri sag lanarak bireyin yahut 
obegin keyfi yonetimine son verilmek iatenmietir. Boylelik
le, aiyaai kurumlar1n hukuki temelleri tarih ac;aklamae1nda 
ilke olarak kabul olunmuetur. 

Gozlemlere dayal1 temellendirmelerle Uc ilkeye - peikolo
j i, ekonomi ve hukuki dense - var1lm1et1r. Tarih feleefeei 
bu ±lkeler eaaa alinarak kurulmuetur. 
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D- YOMTBH 

Platon'un tarih felaefeai gelietirmie oldugunu gBrdilk. Bu 
alandaki bilgilerin derlenmeainde kulland1g1 yBntemin nite
liklerinin teabi ti de konumuz aci.ai.ndan onemli gBr\.Umiletilr. 
Bu bBlUmde, iki aorun ele ali.nacak; 1- tarih aorunlari. hangi 
yontemle incelenmietir? 2- Tarih, yBntem olarak mi. kulla
ni.lmi.etir? 

Platon, Kritias (107 a-e) dialogunda inaan hakkinda konue
manin, diger konularda konuemaktan gilc oldugunu belirtmietir. 
Buna neden olarak da, inaanlarin diger konularda az bilgileri 
oldugundan ileri ailrillen dileilnceleri oldugu gibi kabul etme
leri goaterilmietir. Konu inaan olunca, ieler degiemektedir. 
Cilnkil herkee, inaan konueunda ve kendiei hakkinda bircok 
eey bilmektedir. Bilen kieiye, baeka birinin, kendi bilgi
lerini kabul ettirmeei sUctilr. 

inaan hakkinda konuemanin gilclilgilniln bir nedeni de, bu ko
nuda genellikle kabul edilmie ilkelerin olmayieidir. Blrlnci 
Alkibiades'de, inaanlarin ve eeylerin dogrulugu yahut yanl1e
l1j1 hakkinda toplumlarin anlaeip anlaeamayacaklari aorulmue
tur. En cok bu konularda inaanlar1n biribirinden ayri dileilnilp 
davrand1klar1, cevap olarak verilmietir (Bkz. Birinci 
Alkibiades, llle -112 a). inean hakkindaki bilgilerin derle
nip toparlanmaa1n1 aajlayarak bir bilim haline getirecek yon
temin olmay1e1 da bu gilclilgil art1rmaktad1r. Platon, daha 
ilk dialoglarinda (Birinci Alkibiades), aorunun farkinda 
oldugunu gBatermietir. Son dialoglar1ndan olan Kritias'da 
da eorunun cBzillmedijini ortaya koymuetur. Bununla birlikte, 
genel bilgi Biretiainde kulland1j1 yBntemleri tarih ve toplum 
konularinda da uygulam1et1r. 

Platon tarihi olaylar ve ahlakla ilgili konularda tek 
yahut cok az olan tan1kl1klara dayanarak genel aonuclara 
varmanin aak1ncal1 oldugunu belirtmietir (Bkz. Yasalar, 638 
d). Herhangi bir uygulamanin ceeitli orneklerini gormeden 
ve onun ilzerinde araetirma yapmadan olay1 topyekun gl:>klere 
cikarmak yahut kotillemek bilgieizlik eeklinde yorumlanm1et1r. 
Platon, bu hataya dilememeye dikkat etmietir. Sorunun teabi
tinde olaun, cozilmilnde olaun, ciddi araet1rmalar yaparak 
aonuca vard1g1n1 goatermietir. 
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a- Gazlem, Kareilaetirma ve Kleetiri 

Platon, toplum eorunlar1ndan kalkarak tarih araet1rmala
r1na girmietir. Sorunlarin tesbiti ve iyi degerlendirilmeai 
cBzum icin gerekli stsrulmuetur. Platon, bunun bilincine 
vararak gBzlem tabanini esas almietir. Ele alinan sorunla
rin cok ceeitli olmasina bagli olarak gBzlem alanlar1 da 
ceeitlilik gostermietir. 

insanin dogru yargida bulunmasi ioin g()rme, anlama ve 
dileilnmenin iyi kullan1lmas1 gerketigini belirtmietir. iyinin 
k()tuden ayr1lmas1nda da bu uc unsura onemli yer verilmietir. 
Filozofu, para canl1s1 ve ean, eohret delisinden ayi.ran da 
onun gormeyi, anlamayi. ve dueunmeyi en iyi yapmaai gBateril
mietir (Bkz. Devlet, 382 a -e). Bu Bzelliklerin airalanma
si bilginin kaydettigi aeamalara kare1l1k gelmektedir. GBr
me, aorunun teabiti; anlama, aorunun ortaya c1kma nedenlerini 
ve selieim seyrini ortaya koymak; dileilnme, sorunu cBzme 
denemesidir. 

GHzlem; Platon, Devlet 'in 8.kitab1nda, ayr1nt1l1 eekilde 
ele ald181 siatemleri, Yunan dilnyas1ndaki uygulamalarinin 
gtszlemlenmeaine dayan1larak degerlendirilmie oldugunu ortaya 
koymuetur. Sis.temleri tartiemaya baelarken, birinci olarak 
Girit ile Iapartanin uygulad1klar1 aistemi gostermesi, g()zlem 
taban1n1 ac1klayan bir unaur olmuetur (Bkz. Devlet, 544 c). 

Gozlem orneklerine Yasala.raa oldukca s1k rastlan1lmakta
d1r. Siyasi teekilatlanmanin gelieimini anlatirken, reislik 
dilzeninin hem Yunanlilar hem de yabanc1lar araa1nda 
uyguland1g1n1 belirtmietir (Bkz. Yasala.r, 680 b). Isparta, 
Messene ve Argos'un yonetim eekillerinden soz ederken bunla
r1n gercek olaylar olduklar1n1 ve yBnetimlerin nas1l gelieip 
de&ietiklerini anlatm1et1r (Bkz. Yasala.r. 684 a). 

Gozlemleri sadece sorunu cBzecek siatemin olueturulmaainda 
kullanmam1et1r. Toplumun yahut sistemin son durumuna bakarak 
gecmiete nas1l desieiklikler secirdiklerini de teabit etmie
tir. Gozlemlerle vardig 1 sonuclari, sistemlerin yahut Bbilr 
kurumlar1n tarihlerine de uygulayarak, bozulmanin tarihi aey
rini ortaya koymuetur. Isparta, Messene ile Argos'un bozulma 
nedenleri olarak gordUgil insan hakkindaki bilgiaizligin, hem 
gecmie, hem eimdi hem de gelecek icin sBz konuau oldugunu 
belirtmietir (Bkz. Yasala.r. 688 d). Platon, ceeitli 
gBzlemlere dayanarak senellemeler yapmietir. Btlylelikle, 
tarihte yorumun ve senellemenin ilk Brneklerini vermietir. 
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Voegelin'e gore, Platon'un baear1a1, antropolojik ilkeleri 
kullanarak siyasi sonuclari anlae1l1r hale getirmeaidir. An
cak induktiv yBntem kal1plar1yla tarihi gBzlemleri genellee
tirerek yeni bir yapi kurma teeebbueunde bulunmam1et1r (Bkz. 
Voegelin III, 128). Voegelin, bu eonuca Devlet dialoauna 
dayanarak varm1et1r. Yasala.r 'da genie capl1 gozlem ve kare1-
laet1rmalarla tarihi yap1n1n ilkelerini teebit etmie, bun
lara gore eietem gelietirmeyi denemietir. 

Kar@ilaQtirma; Platon buyUk olcude kareilaetirmalar da 
yapm1et1r. Kare1laet1rma yapmadan ele al1nan tarih ve toplum 
konular1 hakkinda eagl1kl1 bilgi vermenin sue olacag1n1 gor
muetur. Tart1e1lan kurumlarin yahut eietemlerin secmielerine 
geri giderek eonraki ve onceki durumlar1n1 kare1laet1rm1e
t1r. Buna ek olarak, farkli toplumlar ile devletler araeinda 
da kare1laet1rma yaparak, kareiletirma yontemini cok genie 
boyutlarda kullanm1et1r. 

Kare1laet1rmada kulland1j1 temel uneur degiemedir. 
Platon' a gore, bir toplum yahut kurum cok deg iemie yahut 
degieiyor iee dejerini yitirmietir. Onemli olan az dejiemek 
yahut hie dejiememektir. Konuya bu acidan yaklaed1g1ndan, 
Ieparta onun icin iyi bir ornek olmuetur. Dilzen tart1emala
r1nda muracaat merci olarak eureklice goz onunde bulundurul
muetur. Iepart.anin iyilig ini Dev let ( 544 c) ile Yasala.r 'da 
(691 e - 692 a) ve Birinci Alkibiades'de ( 121 -123) acikca 
ifade etmietir. Yasalar'in 3.kitabinda Argos, Meeaene ile 
Iepartanin kuruluelari, ozellikle de ilk ikiainin y1k1l1e1 ve 
Iepartan1n1n y1k1lmama nedenlerini kare1laet1rmal1 bir eekil
de ele alm1et1r. 

Peralerde egitimin bozulmasi, yonetimin huriyetci yahut 
muatebit olueunun getirdikleri ve g<:Sturdukleri Atinayla 
kare1laet1rmal1 olarak ele al1nm1et1r (Bkz. Yasalar, 697, 
698, 699; Birlnci Alklblades, 121 - 122). 

M1s1rl1lara bircok yerde gonderme yapm1et1r. Onlar1n ge
lenekleri ve inanclar1yla Yunanl1lar1nkini kare1let1rm1e
t1r. M1a1r kulturunun duragan yap1e1 ve kay1tl1 uzun gecmiei 
Platon'u etkilemietir. Yunanl1lar1n tanr1larla ilgili kultilr
lerinin M1s1r ke>kenli olduguna inanm1et1r (Bkz. Gunnell. 
173). 

Olkelerin tsnderlerini de karE;11laet1rma konusu yapm1et1r. 
Atina krallar1n1n eoyunu Iaparta ile Pera krallar1n1n aoyla
lariyla kare1laet1rm1et1r. ±yi tabiatl1 kieilerin iyi soylar
dan c1kt1klar1n1 belirterek hie keaintiaiz devam eden Pera 
ve Iaparta krallar1n1n soylar1n1 Atinal1 y~neticilerden Oatun 
tutmuetur. Ayrica geleneklere bagl1l1klar1, sosyal teekilat-
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lanmalar1, ekonomik gUoleri ve dogal kaynaklar1n1n, Atinal1-
lardan UstUn oldugunu belirtmietir. Alkibiades'in, Perslere 
eavae acarim dUeUnceainin, yanlie oldugunu, kare1laet1rma so
nucu sBstermietir. Ona taveiyesi, toplumsal konularda yete
rince bilgiye ea.hip degileen, kendini gUlUnc duruma dUeUrme, 
olmuetur. Devlet adamlar1n1n, dUemanlar1n1n gUcUnU bilmeden 
onlara eavae acmanin bUyUk bir felaket setirecegini kare1lae
t1rmalar eonucu ortaya c1karm1et1r (Bkz. Blrlnci Alklbiades, 
120 a -124 b). 

inane konuaunda Ieparta ile Atina arasinda kare1laet1rma 
yapm1et1r. Peleponnee eavaelar1n1n nicin kaybettiklerini me
rak eden Atinalilar, bu konuda tanrilara eerzeniete bulunmue
lard1r. Atinal1lar1n gerekceleri, tanrilara daha fazla ve iyi 
kurban sunduklari, cok dua ettikleri, Iapartalilarea, az ve 
aakat kurban sunduklari olmuetur. Iepartal1lar1n tanrilara 
kare1 tutumlari ile Atinal1lar1nkini degerlendirerek, Iepar
tal1lar1n tanr1lar1 daha az iee kar1et1rmalar1n1 inane ac1-
s1ndan daha iyi oldugunu ileri eUrmUetUr (Bkz. zkinci Alki
biades, 148 c - 150 ab). 

Platon, tarihle ilgili olaylarda oleun, gene! toplum olay
larinda olsun, kare1laetar1ma yBntemini genie 5lcUde kullan
m1et1r. KUltUrle ilgili konulardaki bilginin gUvenilirligini 
saglamada kare1laet1rma en Bnemli unsurlardan biri olmuetur. 

Kleetiri; Tarih ile toplum konularindaki bilginin gUve
nilirlig ini eas lamak icin kare1laet1rma yaninda eleetiriye 
de bUyilk Bnem vermietir. Bu konularda, ineanlar, genellikle 
kendi bildiklerinin dosru olduguna inanarak kendilerince eo
nuclar c1karm1elard1r. Hemen hemen her zaman da tek Brnekten 
yola cikarak sonuclara varm1elard1r. Platon, bu dileUnce eek
lini gBrmUe, onlari eleetirerek degersiz olduklar1n1 gBster
mietir. Ayrica inceleme yapilmadan ileri silrillen dileilnce 
Brneklerini kendi bak1e ac1a1yla eleetirmie ve ekaikliklerini 
ortaya koymuetur. 

Platon, Ya.sala.raa (635 b) derinlemeaine araetirmaya gi
riemeden yasalari eleetirmeyecegini bildirmietir. Hicbir 
araetirma yapmadan bir toplumun ceei tli davran1elar1n1 ilk 
kez gBren birinin ele~tiri hakkinin olmad1g1n1, ele~tiree 
bile ciddiye al1nmamas1 gerektigini ileri sUrmiletUr (Bkz. 
Ya.salar, 639 c). BByle biri, kendi toplumunun davran1elar1yla 
kare1laet1rarak bir sonuca varsa bile, yeni gBrdUgU davran1-
e1n ayr1nt1lar1n1, secmieini ve nedenlerini bilmedigi silrece 
ileri silrdUgU dileilncelerin Bneminin olmad1g1na inanm1et1r. 

Eleetirinin gerekliligine inanmie, onu saglam temellere 
oturtmak istemi~tir. inceledigi konularin hemen hepsinde gB
rillen eleetiri, toplum ile tarih konularinda daha da Bnem 
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kazannn.etir. insanlarin kendileri hakkindaki meanetsiz du
euncelerinin, bilim alaninda fazla ie gormedigini, onlari 
eleetiri auzsecinden secirerek belli ilkeler etrafinda top
lamak serektisini anlay1p uygulam1et1r. 

Platon, eleetiri konusunu, olay, kurum, yahut sistem gibi 
uzerinde dueunce uretilen unsurlarla a1n1rlamam1e, kieileri 
dahi eleetiri konueu kilm1et1r. Kieilerin eleetirieinde de 
cok titiz davranmak gerektigini gormuetur (Bkz. Minos, 319 
a). Platon, eleetirinin belli ilkelerden kalkilarak yap1l
maa1 gerektig ini aavunmuetur. Minos 'da bireyleri eleetirir
ken koydugu ilke, iyi ineandir. Geleneklere bagl1, tanrilara 
sayg1l1 ve onlarin iatedigi gibi davranan kieilerin kotulen
mesinin eak1ncal1 oldugunu iddia etmietir. 

B1r1nc1 Allc1b1ades 'de ( 123 a-e), Alkibiades' in Perslere 
savae ilan edecegini aoylemesini, ekonomik ve aekeri kuvvet 
ac1a1ndan kare1laet1rarak boyle bir eavae karar1n1n sacmalik 
oldugunu bildirmietir. Platon daha ilk dialoglar1nda toplum 
aorunlar1yla ilgilenenleri, dayanaklari saglam bir eekilde 
eleetirerek hem toplum sorunlar1n1n oyle kolay cozulemeyece
g ini ortaya koymue, hem de eleetiriyi bu alanda kullanm1et1r. 

Dev let baetan sona eleetirilerle yukludur. ideal sistemin 
selietirilmeai maksadiyla, toplumda varolan, bat1l itikatla
ri, yanl1e davran1elar1, kurumlarin ieleyielerini yeri gel
dikce eleetirmietir. Kotuluklerin Tanr1dan seldigini kim ile
ri surerae euraun, buna inan1lmamas1 serektigini belirtmie
tir. Homeros'u, kotuluklerin Tanridan geldigini ileri aurdu
guden kinam1et1r (Bkz. Devlet, 379 c -e). 

Eleetiriai konuau kild1g1 eaki otoriteleri butunuyle red
detmemietir. Homeroa ile Aiekhyloa'dan, toplumun egitimine 
yard1mc1 olacak ve devletin ilkeleriyle celiemeyecek kis1mla
r1n okutulabilecesini belirtmietir (Bkz. Devlet, 390 a - e). 

Platon, geleneklere bagl1 olmasina ragmen, gelenegin bae
lica otoritesi olan Homeros'u eleetiri suzgecinden gecirerek 
genclere okutulacak ve okutulmayacak kis1mlar1n1 gostermie
tir. Homeroa ve oteki eairlerin eleetirisinde de kalkie nok
tasi yine ahlak degerleri olmuetur. 

"Sairler ile yazarlar senelde insanlar uatune dogru duz
gUn konuemuyorlar. Masallarinda esri inaanlarin mutlu, dogru
lar1n mutauz oldugunu goruyoruz. Egriligini gizlemisini bilen 
turlu nimetlere kavueuyor; dogru ineansa baekalar1na yararli, 
kendiaine zararl1 oluyor. Bu ceeit aozleri de eairlere aoy
letemeyiz. Bunun aksinden bahaeden maaallar anlatmalar1n1 is
temeliyiz degil mi?" (Bkz. Devlet, 392 b). 
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Tragedya yazarlariyla kare1laet1r1ld1j1nda, Homeroa ile 
Heaiodos'a daha cok tlnem verilmietir. Girit kral1 Minoa icin 
Tragedya yazarlar1n1n ileri ailrdilkleri dileilncelerin yanlie 
oldugunu, bu konuda Homeros ile Hesiodoa'a inanmak serektigi
ni belirtmietir. Cilnkil, Homeros ve Hesiodos sBzil edilen kra
l1n erdemlerinden bahsetmielerdir (Bkz. Ninos, 318 e -319 e). 
Minoa, Zeus'un hem oglu hem de onunun tlgrencisidir. Her dokuz 
yilda bir yapt1g1 ieler hakk1nda Zeus' heaap vermie, yapacak
lar1 hakkinda Ona dan1em1et1r. Girit yasalar1n1n biltiln Yuna
niatanda en iyi olmas1n1n nedeni de Minos'un Zeua'a daniearak 
onlari yapmie ·01maa1d1r. Iapartal1lar da yasalar1n1 Girit ·ten 
ald1klar1 icin iyi yBnetilmielerdir (Bkz. H1nos, 319 e - 320 
e). Minoa'un Atinada ktltil tan1nmas1n1n nedeni olarak, Atinaya 
savae acmaa1d1r. Tragedya yazarlar1, onu k~til gtlatererek sa
vaein intikam1n1 almak ietemielerdir. Platen, Bznel nedenler
den dolayi kBtillenen Minoa'u nesnel tavirla ele almie, onun 
olumlu yanlar1n1 ortaya koyarak eleetirinin naa1l yap1laca
g 1n1 gBatermietir. 

tnclenen olaylarin arkasindaki nedenler de eleetirel ta-
v1r la irdelenmietir. Devletlerin y1k1l1e nedenlerinin ele 
al1nmamaa1n1 5nemli bir ekaiklik olarak g~rmiletilr. Cilnku, 
y1k1l1e nedenleri gtlaterilmeden iyi devlet eeklinin ve yasa
larin, dilzgiln olup olmamaaina nasil karar verilecektir. Bu 
kaygiyla, nedenleri araetirma konusu k1lm1et1r. Ya.salar'in 
3.kitab1n1n aonunda, ilk uc kitab1n amac1n1, yaaa koyucunun 
ne turde yaaalar koyacag1n1n araet1r1lmaa1 olarak gBatermie
tir. Btlylelikle yeni olueturulacak aiatemin kazanacagi Bzel
likler ve bunlarin nedenleri tarihi arkaplana dayanilarak 
haz1rlanm1e olur. 

Platen, gBzlem tabanina dayanarak toplum aorunlar1n1 
temellendirmietir. Sadece icinde bulundugu toplumu ve kurum
lar1n1 degil, tan1d1g1 diger toplumlari da gBzlemlerine kat
mietir. GBzlemle teabit ettisi aorunlar1 genie bir bak1e aci
aiyla degerlendirmek icin kare1laet1rma yBntemini kullanm1e
t1r. Bu yantemi, hem sorunun selieme aeyrini incelerken hem 
de baeka toplumlarla ilgi icine aokarak uygulamietir. Sorun
lara yaklae1m1nda, nesnelligi aaglamak amaciyla eleetirici 
bir tutum izlemietir. 

Tarih, killtur ve toplum alanindaki bilgilerin gilvenilirli
&i ve gecerliligini bahai gecen uc unsurla elde edilecegini 
gBrmiletilr. YBntem acisindan gereklilgine inand1g1 bu unsur
lari butiln araet1rmalar1na buyuk Blcude uygulam1et1r. Gilnu
muz tarihciliginde de gilvenilirligin bunlarla easlandigi dil
nillilrae, Platon·un, bu konuda da bilyilk bir adim atmie oldugu 
ortaya cikar. 
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b- Dia.lektik 

Platon'un ±naan konuaundaki dUeUnceleri, ahlak, toplum, 
aiyaaet ve ruh aorunlari etrafinda toplandi.g i gorUlUr. Bu 
konulari incelerken ceeitli yontemler kullanmietir. inaanla 
ilgili konularda esaa kayg1, aorun cozmek oldugundan, onun 
teabitinde gozlem eaaa al1nm1et1r. Ancak, aorunun ortaya c1k
ti.g1 zamani belirleme ve cozilm denemelerinde gozlemle birlik
te dialektik kullan1lm1etir. Sorunu cozmek icin gelietirmek 
iatedigi aiatemde dialektik ya.hut dialektik mantik eaaa alin
m1et1r. ilk dialoglarinda ortaya cikan anamneaia anlay1e1 da 
yer yer iein icine kat1lm1et1r. Dialektigin gorevi anamnesia 
gorevini de icerecek eekilde gelietirildiginden, eon donem 
dialoglarinda anamnesia geri plana cekilmietir. Dialektik 
hem gecmiei tesbitte hem de gelecegi yonlendirmede eaaa 
gorevi Uatlenmietir. 

Platon, bilgi ogretisine uygulad1g1 yontemi, tarih bilgi
ai yahut araet1rmalar1 icin de kullanm1et1r. Bilgi ogreti
ainde, gozlem tabanindan kalkarak dokaa, gnoaia ve episteme 
aeamalarina varir. Bilginin her bir aeamaaina kare1l1k gelen 
varlik alanlari eoyledir; dokaa, degieen eeylerin; gnoaia, 
matamatik neanelerin; epiateme, bicimlerin bilgisidir. 

Tarih alaninda da benzer bir tablo c1kart1labilir: Sorunun 
teabiti, gUnUn tarih olaylar1 ile inaan davran1elar1n1n goz
lemlenmeaiyle yap1l1r. Teapitlerin dile getirilmeai, dokaa 
tilrilnden bilgidir. Olaylarin arkaa1ndaki nedenler araet1r1l
d1g1nda uc temel ilke belirlenmietir: Ruh, ekonomi ve hukuk. 
Bu aeama gnoaia tUrUnden bilgiye kare1l1k gelmektedir. OcUncU 
ve son aeama, iyi hakkindaki epiatemik bilgidir. iyi, en Uet 
aeviyedeki bicimdir. Ahlak alan1nda var1lmak iatenen hedef, 
iyi ilkelesine gore yaeamakt1r. ilkelerin teabitinde, akil, 
birinci derecede rol oynar. Tanri, insanlara akli, Tanr1y1 
takib edip evrenin s1rlar1n1 keefetsinler diye vermietir. Ak
lin en son keefi, iyi ilkesi olacaktir. Bu noktada, doga ala
n1ndan elde edilen ile inaan dUnyaaindan elde edilen bilgiler 
ortUemUe olur. 

Genel bilgi ogretisinde, once anamneais sonra da dialektik 
yontem olarak kullan1lm1et1r. Her iki yontem de tarih cal1e
malar1na uygulanm1et1r. Anamnesia, ruhta sakl1 duran bil
gilerin hat1rlanmaa1 ve hayata gecirilmeaidir. Hatirlama edi
mi, eeylere bakilarak ruhdaki as1llar1na ulaema cabaai eek
linde tarif olunmuetur. Anamnesisin tarih acisindan Bnemi, 
ruhta aakli durduguna inanilan iyi ideaa1na ulaemada ortaya 
cikar. Tarih alani, genellikle, bozulma olarak degerlendi
rildig inden, ilk 5rneklerin hat1rlanmaa1, yeni dilzenlerin 
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olueturulmaainda dayanak noktaai olarak gtlrUlmUetUr. iater 
tanrilarin isterae inaanlarin olueturduju ilk tlrnekler ol
sun, bunlarin en iyi eekilde teekilatlandirilmie ve idare 
edilmie oldusuna inan1lmiet1r. Buna da hem tanr1lar1n iyi 
oluelari hem de ilk insanlarin tanri BgUtlerini tam hat1rla
malar1 neden olarak gBeterilmietir. 

Anamneaiain tarih alaninda fazla ie gtlrmemeai nedeniyle 
dialektigin ortaya ciktisi sBylenebilir. Cilnkil, Anamneeie, 
aadece gecmie hakk1nda bilgiler temin etmektedir. Ancak, 
inaan dUnyaainda gelecek de, gecmie kadar Bnemlidir. Gele
ceje iliekin dUeUnceler Anamneeiaten elde etmek g(lctilr. Dia
lektikee hem secmiee yBnelerek ilk Brneklerden eon aeamaya 
kadar olanlar1 ac1klamaktad1r hem de iyiye ulaemakta kullani
lacak yolu gBatermektedir. 

Ruh, insana iliekin her eeyin merkezi durumundadir. Yani, 
insan1n bUtUn Bzellikleri ve yap1p etmeleri, ruha ait 
Bzelliklerin ortaya c1kmae1 demektir. Tarih, bir bakima ruhun 
kendini gerceklietirdiji aland1r. 

Ruh, bu dUnyaya gelmeden Bnce idealar dUnyae1n1 gBrmUe
tilr. Bu nedenle temel hakikatleri kendinde bulundurmaktadir. 
idealarin incelenmeai ve hakikatin bulunmaeinda kullanilan 
yBntem, dialektiktir; dolay1a1yla ruhun inaan dUnyaa1nda 
kendini gercekleetirmeeinden oluean bUtiln tarih de dialektik
le incelenebilir. 

Platon, Phaidros'da, bir konunun tarif edilmeeini, konu 
hakkindaki daj1n1k dUeilnceleri bir fikir etrafinda toplama 
olarak gBatermietir. Fikrin analizi de bu arada tlnem kazan
m1et1r. Fikir, ayr1lmas1 uygun yerlerinden bBlilnerek ele 
al1n1p incelenmeai gerekir. Tarif etme ile bBlilinlemenin ya
p1lmaa1na dialektik adini vermietir (Bkz. Phaldzoos,, 265 d 
-266 d). 

Devlet"te gBzlem tabanindan kalkarak en Uet Bicim'e ulaema 
cabaai da dialektik tavir olarak g~eterilmietir. Magara Br
negindeki ineanin iyi'ye ulaema eeklini e~yle ~zetlemietir. 

"Zincirlerinden kurtulmue, gtHgelerden kuklalara ve 1e1ja 
d~nUyor; aonra d1ear1, giln 1e1g1na c1k1yor. Orada henUz can
l1lar1, bi tkileri deg 11, onlar1n audaki yane1lar1n1, gercek 
varl1klar1n gBlgelerini gBrmektedir. Daha tlnce gBrdUkleriyse, 
gilneein benzeri olan 1e1g1n yaratti.gi. gBlgelerdi. Bizim s~z
den gecirdigimiz bilimlerin varacagi eonuc da budur. Bah
ei gecen bilimler icimizin en Ustiln yan1n1, bUtiln varl1klar1n 
en UatUn yanlar ini eeyre ststiirilr" ( Bkz. Dev let. 532 c) . 
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Platen 'un Devlet 'te yaptig i bu tasvir, tarih alaninda ge
cerlidir. Sayisiz olaylar dikkatlice gozden gecirildiginde, 
onlar1n arkasindaki ilkelere var1l1r. ilkeleri gtlz Bnilne ala
rak kurulan devlette, iyi dilzene, mutlu yaeama eartlar1na 
kavueulur. 

Dialektigin kullanilma alani cok genie elmas1 nedeniy
le, genclerin egitiminde onemli bir yer tutmuetur. Herkeee 
dialektik Bgretilmemeei gerektijini de belirtmietir. Yirmi 
yaeina gelmie kieiler arae1ndan en iyi geliemie olanlari, 
zihin Silcleri imtihan edilerek yeni bir eecime tabii tutulur
lar. Baearili olanlara dialektik Bgretilir. Secilenlerde 
aran1lan ozellikler, dialektigin uygulama alanlar1na gore 
belirlenir. Uygulama alanlar1, bilimler, eavae ve kanunlar1n 
gerektirdigi biltiln ielerdlr (Bkz. Devlet, 537 a - d). 

Dialektigin uygulama alani icine ahlak ile tarih eorunlar1 
da girmektedir. Platen' a gore, gene yaetakilere dialektik 
Bgretiliree, toplumun ceeitli degerlerini tart1e1r ve onlar1 
y1prat1rlar. Y1pratt1klar1 degerlere kendileri de inanamaya
rak inancsiz kieiler haline gelirler. Bundan kurtulmak ama
c1yla belli bir olgunluk aeamas1nda dialektik ogretilmelidir 
(Bkz. Devlet, 538 a - 539 e). 

Boylelikle, dialektik, belli bir ogrenim aeamas1ndan iti
baren sorumluluklar1n yilklenilmesine gore, aeamal1 olarak 
ogretilmelidir. Toplumun her alan1nda c1kan sorunlar dialek
tik yonteme bagl1 kal1narak cozillecektir. Ayrica, ideal dev
letin kurulmas1 da hedefleri de dialektik yoldan gerceklee
tirilecektir. 

Platon icin dialektik, eeylerin ael1n1 bilme anlam1nda 
da bir bilim teorieidir. Hakikati ara1;1t1rma yontemi olan 
dialektige bilyilk onem verieinin nedenlerini Devlet"'te ac1kla
m1et1r. 

"Hangi konuda olurea oleun, her eeyin ozi.inil yontemle kav
ramay1 deneyen bir baeka bilim yoktur. Genel olarak zanaat
lar, insanlarin inani~lar1 ve zevkleri Uzerinde durmazlar. 
Yalniz, tabii ve yapma neeneleri Uretme, cogaltma ve kullan
mayla yetinirler. Geometri ve benzeri bilimlerse, gercek 
varlig in bir yan1n1 yakalar ve bilebilirler" ( Bkz. Devlet, 
533 b). 

Bilimler, varl1g1n tilmi.inil kueatamad1klar1ndan, varaay1m
lar gelietirmielerdir. Vareay1mlar, varl1ktaki ilkelere 
ulaeamadiklar1ndan aeil serceklisi de ortaya koyamamielar
dir. Yaln1zca dialektik yC:Sntemi, vareay1mlar1 birer birer 
atarak ilkenin kendisine yilkselebilir. 
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Bir tilr dialektik olan, toplama ve bolme yontemi, Sofist 
dialogunda gelietirilmietir. Toplama aeamaainda, bolilnecek 
cine aecilir ve ilzerinde yogunlaeilir. BBlme aeamasinda, cine 
icinde yer alan bir tilriln tarifine giden aeagiya dogru bir 
ielem yap1l1r (Bkz. Cornford, 184). 

Sokratik anlayieta, form yukariya dogru olan aeride bir 
amac yahut daha ilet amaca varmada aractir. Bunun tereine, 
Toplama ve Bolme yonteminde amac iee aeag1ya dogru olan silre
cin sonuna varmaktir. Silrecin eonunda varilan, bolilnemeyen 
tilr, ya ozel riitelikleriyle yahut cine ozellikleriyle tanim
lanir (Bkz. Cornford, 185). 

Sof1st dialogunda, dialektik, s1n1flama yontemi olarak ta
n1mlanm1et1r. Dialektik, bag1ms1z eeylerdeki farkl1l1k ile 
bir cine icinde bulunan ayn1 ve benzer olanlar1 keefeder. 
Sofist'te kabul edildigi gibi, feleefenin ana gorevleri ana
litiktir. Bu Bzellisi onu bBlilmleme yontemi kullanarak bicim
lerin biltiln baglant1lar1n1n haritas1n1 c1karmada yard1mc1 
olur (Bkz. Cornford, 183). Platon, dialektigin yBntemle ilie
kisini, Sofist'de eoyle belirtmietir; 

"Tilrleri dogru bicimde ay1rmay1, hem bir ve ayn1 tilrlere 
ayn1 anlam1 vermeyi hem de ayr1 tilrlere ayn1 anlam1 vermeme
yi, dialektik biliminin Bdevleri olarak aciklamayacak miyiz?" 
( Bkz. Sofist, 253 d). 

Platon'a gore, dialektik uzman1 olan kiei, bir bicimi di
geriyle kar1et1rmayacak, cinalerin naeil bolilnecegine ilie
kin bilgieiyle feleefi tart1eman1n gidieine yol gBaterecek 
ve onu denetleyecektir. 0 gercekligi olueturan bicimlerin 
a1radilzenini acik ve secik olarak anlayacaktir. 

Yukardan aeagiya yap1lan a1n1f lamada en yilkaek noktada 
·varl2k', 'birlik', 'iyi' formlar1 yer alirlar. Hiyerareide 
en altta yer alan Bicimler, bolilnemeyen olanlardir. Aeagidaki 
bicime ulaetiktan sonra bBlme yBntemi daha fazla ilerleyemez. 
Orneg in, inaan bicimine ulai;s1ld1ktan sonra bir baekasi se5z 
konuau edilemez. 

En ilatte yer alan karmaeik bicimler eu ozellikleri goate
rirler: 1- Tilinel bicim, parcalari olan ozel bicimlerin bir 
biltilnil olmal1. 2- En yilkaek bicim, bolme tablosunda, icerik 
ac1a1ndan en zengin olmal1d1r (Bkz. Cornford, 272). 

S1n1flama silreci, varl1g in unsurlar1n1 yahut ilkelerini 
bulmay1 milmkiln kilmaktadir. Gercekte ayni a1n1fa ai t olup 
farkli gorilnen eeylerin ozce de ayni olduklar1n1 sBaterir 
(Bkz. Lutoslawskl, 449). 
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Dimitriu, Platon'un dialektik bcHfunlemesinde, alcalan ve 
yilkselen olmak ilzere, iki yBniln oldugunu gC>stermietir. Bu iki 
yC>n en yilksek idea ile bC:Hilnemeyen en alt tilr arasinda ger
cekleemektedir. Platon'a gC>re, idealar dUnyasina zihinle va
rabilmek icin hem idealarin acik bir eekilde tanimlanmasi. hem 
de idealararaai iliekileri acik bir eekilde bilmek gerekmek
tedir. Bu nedenle dialektik iki y()nlt\ olarak ele alinir. 

Yilkselif}: Genel idealarin incelenmesine gtiturur. inif}: 
BBl\l.mleme ytintemiyle idealar araaindaki ayri.mi gBrmemizde 
bize yardi.mci olur. :i:niete cinate bulunan tUrlerin analizi 
yapili.r, onun dogal icerikleri daha genie bir topluluga kat
maksizin mantik birligi icinde sBsterilmesi amaclanir. Yani, 
Yt\kselieteki dialektik, bireysel olaylardaki geneli keefet
mekdir. :i:nieteyse, bBl\l.mlemeyi analiz edilerek, turlerin ana
lizi yap1l1r (Bkz. D1m1triu, vol.1 s.114). 

Platon, en alt tUr ile en genie bicim arasinda kurdugu 
dialektik iliekiyi tarih alan1nda da kurmuetur. Tarih alanin
da en kucuk unsur aile, en buyilk teekilatlanma da devlettir. 
Yasalar 'da gC>rt\ldt\gt\ gibi, aileden devlet aeamasina ulaema 
dialektik bir at\rectir. Devlet icindeki kabilelerin, y()netim 
Uzerindeki etkilerini dikkate alarak devlet ile kabile ilie
kisinin Bnemine·iearet etmietir. En bt\yt\k Bicimin ozellikle
rine benzer Bzelliklere devlet sahib olunca, devletin bUtt\n 
birimlerinin uyum icinde olacag ini dt\et\nmt\etur. Bu nedenle 
devlete butt\n toplumsal birimlerin Ustt\nde yer vermie ve top
lumu olueturan birimlerin farkli anlayi.e ve yaeayielarini gi
derek birbicimli insanlar meydana getirmekle g()revlendirmie
tir. 

Zanaat, sanat, bilim ve felsefe alanlari.ndaki geliemeler
de de dialektik sUrec izlenmietir. KUltilrleemeyle baela-
yan toplumsallaema (yahut beeerleeme), tarim ve cBmlekcilik 
sibi ilk zanatlarla ortaya cikmietir. Giderek ()teki zanaat
lar, sanatlar, ve felsefe ortaya c1km1et1r. Felsefe en son 
aeamadir. Digerleri geliemeden ortaya cikamazdi bir bakima 
onlara bag 1ml1d1r. Bu bag 1ml1l1k ve gelieme dialektik bir 
st\rectir. Felsefenin ilkeleri keefetmesi, bunlara gC>re 
toplumu dUzenlemesi en bt\yt\k Bicimin C>zelliklerini oagr1et1r
maktad1r. 

Platon, dialektik yC>ntemini, kendinden Bncekileri yahut 
casdaei olan filozoflari incelerken de kullanmietir. Platonik 
dialosda bir kieinin Bgretisi tart1e1l1rken genellikle oeeit
li dt\et\ncelerle yUklt\ ifadeler alinir, sonra onun milinkt\n 
yorumlari ielenir ve incel tilir. Ele alinan ifade bir filo-
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zofa da ait olaa, ilk once, onemaiz gibi goaterilir, aonra da 
teraine cevrilerek bUtun felaefi tavrin merkezi haline geti
rilir (Bkz. HcKeon, 70). 

Platon tabloaunda, felaefe ile feleefe tarihi araainda 
farklilik yoktur. Her ikisi de dialektik konuemadir. Eaki 
filozoflar yer yer canl1 tartiemalarda kendilerini goster
mielerdir. Platon, diger filozoflara ait ifadelerin anlam
larini belirlemede dialektisi kullanmietir. Platon icin, 
diger inaanlarin osretilerindeki ifadelerine dialektigin 
uygulanmaai ill. feleefi eorunlarin cBzilmlenmeeine uygulan
maai araainda fark yoktur. Bu iki girieim yontem aciai.ndan 
ayn1d1r, ve ikiai birlikte yilrUtUlmUetur. 

Platon icin, tarih ile felaefe arasi.ndaki farklilik teaa
dufi ve Bnemaizdir. Daha Bnemli farkl1l1klar, tarih ifadele
ri, feleefi dogruluk ve hakikat eartlarinda ortaya c1km1et1r. 
Onceki felaefe ogretileri, Platon'un dialektik yontemiyle 
feleefe tarihine yaklae1mdan elde edilen aonuclard1r. Hemen 
hemen genel olan bir gilvene gore dUzenlenmielerdir. Oyaa 
felaefeye dialektik yaklaeimin aonuclar1 eUpheci bir durumla 
karei kare1yad1r (Bkz. HcKeon, 71). Buda felsefe ile felaefe 
tarihine yaklaeimlarin farkli eonuclar verdiklerini goateri
yor. CUnku herhangi bir ifadenin dialektik yorumu, ona oeeit
li anlamlar kazandirarak genel olma ozelligini tartiema konu
au yapar. Tartiema konuau olmamaa1 icin bUtUn eUphelerden 
kurtaracak temel ilkelere varilmae1 gerektigi ileri aurUlmue
tUr. 

Platon, onceki filozoflardan yapt1g1 al1nt1larda, onlarin 
tarihi onemi uzerinde degil, aklin kilavuzlugunda onlarda 
sakl1 anlamlarin uzerinde durarak onlari.n tarih olmaa1n1 
sag lam1et1r. Boylece, tarih dialektige, dialektik de tarihe 
uydurulmue 9lur (Bkz. HcKeon, 93). 

Platon'un dialektigi, heuriatik (yol gosterici) oldugu 
kadar kan1tlay1c1d1r da (Bkz. HcKeon, 78). Heuriatik yaniyla 
aorunun tarihi boyutunu ve yoruma ao1k C>zelliklerini 
eergilemietir. Kanitlama Bzelligiyle de aorunun temellen
dirilmesi yap1lm1et1r. 

McKeon'a gtlre, Platon'un kulland1g1 eekliyle tarih, degi
eim felaefelerine karei olan bir karekterdedir. Bir bakima 
tarih, degieime karei dayanak bulma arac1 olarak gorevlen
dirilmietir. Platon icin tarih, akl1n denetiminde yapilan 
eylemlerin eay1e1z nedenlerinin kare1l1kl1 etkilerini izleye
rek olaylarin arkaaindaki Bzu ortaya cikarma cal1emaa1d1r. 
Bu nedenle tarihin ald1g1 ozel bicim 'efaane' dir. Platon, 
efaanelerde, eeylerin dogalar1n1n dialektik araet1r1lmaa1n1n 
aonuclar1n1 hikaye eeklinde aik aik Bzetlemietir ( Bkz. 
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HcKeon,, 93). Tarih cal1emalar1na bu eekilde gBrevler yilk
lenmesi, bozulmalarla dolu bir alanda, dialektik araetirma
lar aayeainde iyi ilkeleri keefetmek ve bu ilkelere gBre yeni 
dilzen kurma imkani kazan1lm1etir. Bu sadace efsanelerle 
yapilmam1e, tarihi olaylari yHnlendiren ilkeler cercevesinde 
de degiemeye yahut bozulmaya karei dayanaklar gelietirilmie
tir. 

Platon'un anlayieina gBre, tarih, tek bir bicim alma ihti
yacinda degildir. Tarih, dHnem dBnem tufanlarin yiktigi mede
niyetlerin ceeitlerini bir cizgi dogrultuaunda dilzenlenme gH
revini de yilklenmemietir. McKeon'a gBre, Platon, sadece Kro
nos Zamaninin, Zeus zamanina karei oldugunu gBatermek iate
mietir. Bunu da, oluemalarinda tarihi hakikatin az olmadigi 
efsanelerle yapm1et1r. Seylerin tek nedeninden eBz eden dia
lektije, ikinci derecede nedenlerden sBz eden efsaneler s1k 
sik eklenmietir (Bkz. HcKeon,, 93). McKeon, bir ayr1m1 goz
den kacirm1et1r. Kronos zamani efsanelerle ele al1nm1et1r. 
Ancak, Zeus donemi tarihi olaylar1n gercekleetigi dBnemdir ve 
tarihi olaylarla ac1klanm1etir. 

Platon, efeaneleri, ineanl1k eilrecinin heeab1n1 vermek 
ve tarihi olaydan hareketle kurgueal olarak tilretilenleri 
ay1rmak icin kullanm1et1r (Bkz. HcKeon, 94). 

McKeon'a gBre, Platon'da, efaaneden ve dialektikten tam 
baj1me1z bir tarih teoriai yoktur (Bkz. HcKeon,, 94). BByle
likle, Platon 'da, tarih, efsane ve dialektik ic ice girmie 
durumdad1rlar. 

Platon, ujraet1g1 ahlak ve eiyaaet sorunlar1n1n cBzilmiln
de, eorun Hnceei durumlar1n nasil oldugunu tesbit etmek gere
gini duymuetur. Platon'da, gecmiee dogru gittikce eimdiki 
hastal1kl1 olanin iyileetiii, uzak secmieteyse mUkemmele yak
laet1g1na iliekin dUeUnceler vardir. Bu nedenle silrekli arka
plan araet1rmalar1 yapm1et1r. Toplumun ve devletin kaynag i 
nedir? Ne eekilde geliemieler ve bozulmuelard1r? Bu sorular, 
toplum ve kurumlar1n1n dogalar1n1 ve kaynaklar1n1 araetirmaya 
gBtUrmektedir. Bu araet1rmada uygulanan ytlntem dialektik 
olmuetur. 

Bu yBntemi tarih cal1emalar1nda da kullanm1et1r. Tarih, 
ruhun eylemlerinden meydana gelmieae, tarih alan1n1n Bzellik
lerini anlaman1n en iyi yolu dialektiktir. Platon, tarihte 
iyi degerleri ve milkemmel dUzeni aram1et1r. Bu Hzelliklerde 
bir yap1n1n, insanlarin ilk ortaya c1kt1g1, tanr1lar1n dene
timinde olduklar1ndan, henUz bozulmad1klar1 ve onlar1n verdi
gi iyi tlgUtleri de tam olarak hat1rlad1g1 dtlnemde bulunabile
lecegine inanm1et1r. Bunun yaninda, secmieteki iyi Hrneklere 
bakarak gelecekte de ideal bir devletin kurulma eartlar1n1 
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Tarih Ytlntem midir? aoruau tarihe yaklaeimin bir baeka 
ytsnilnil ortaya koymuetur. Platon, tarihe pragmatik tavirla 
yaklaemietir. Eaaa kaygiai ahl§k ve toplum aorunlar1n1 ctszmek 
olmuetur. Bu nedenle aorunlarin kaynag1n1 teabit etmie ve ku
rumlarin gelieimini araetirmietir. tater ruha yapilan Tanri
aal tsgutleri hatirlamak icin ruhun derinliklerinde yapilan 
araetirmalarda olsun isterse tanrilarin ytsnettigi yahut tanri 
aoyundan gelen · inaanlarin kurduklari iyi devletleri bulma 
cabalarinda olaun, gaye, gUnilniln aorunlar1n1 ctlzme olmuetur. 
Hem ruhun hem de tarihin derinliklerinde aranan dosru bilgi, 
ahl&kli davranie ve toplum dUzenidir. Bu ielemleri gerceklee
tirirken ortaya cikan tarihin ytlntem olma tlzelligi daha agir 
baamaktadir. 

Platon, 
Phaidros "'da 

secmietekilerin hakikati 
dile getirmietir. 

daha iyi bildiklerini 

"Sana bir geleneg i anlatabilirim, eski zamanlarin gelene
g ini; zaten hakikati bilen eakilerdir. Onu biz kendimiz bula
bilaeydik, insanlarin bir zamanlar neler dileilnmile oldugunu 
araetirmak umurumuzda olur muydu?"(Bkz. Phaidros,, 274 c). 

Hakikati bulmanin yolu secmiee baevurmaktir. Ne kadar sec
miee gidilirae, hakikate o kadar yaklae1l1r. Bu konuda doja 
terimine verdigi anlam da bize destek olmuetur. 

Platon, doja terimini hep ayni anlamda kullanmamietir. Bu 
atsze verdigi anlam tlz stszilne verdigi anlamla hemen hemen 
ayn1d1r. Platon, doga terimini, ceeitli yerlerde 'bl9lm' ya
hut 'ldea' terimlerine de yakin anlamda kullanmietir. Bir 
eeyin bicimi yahut ideaai, o eeyin tszildilr de. Platon'a gtlre, 
duyumlanabilir bir eeyin bicimi yahut ideaai onun icinde 
degildir, ondan ayridir. Onun babasi yahut ataaidir. Fakat 
bu bicim yahut ata kendiainden tilrilyenleri yahut kendi 1rk1n1 
meydana getiren duyumlanabilir eeylere birtakim unaurlar kat
m1et1r. Bicimden alinan bu unaurlar o eeyin dogaa1n1 olue
turmuelardir (Bkz. Popper I 1967, 79). 

Platon'un doga tliretiai, tarihperverci (historicist) ytln
tem icin bir baeka yaklaeim yolu acmietir. Genel olarak bili
min gt>revi, ele aldig 1 konularin gercek dojaaini incelemek 
olarak anlaeildigina gtsre, toplum ile devletin dogasini ince
lemek de bir toplum yahut eiyaeet biliminin gtlrevidir. 
Platon ·a gtsre bir eeyin dogasi, onun kaynag idir, yahut hie 
degilee kaynag1 tarafindan belirlenmietir. Dolayeiyla herhan
gi bir bilimin ytlntemi, eeylerin kaynaklarinin yahut nedenle
rinin araet1r1lmaei olacaktir. Bu ilke, toplum ile eiyaset 
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bilimine uygulaninca, toplumun ile devletin kaynag1n1n ince
lenmeai gerektigi aonucu ortaya cikar. Bu nedenle, tarih icin 
tarih yapilmaz, toplum bilimlerinin tek yontemi olan tarihten 
yararlan1l1r. Bu tarihperverci yontemdir (Bkz. Popper I 
1967. 81). 

Tarih yontem gBrevi yapiyorea da, bilim olarak kabul edil
medigini soyleyebiliriz. Ancak, toplum bilimlerinin yontemi 
olacak kadar geliemie bir tarih bilinci ve tarihciligin de 
ortaya c1kt1s1. gozard1 edilmez. 

Platon feleefeeinin temel tae1y1c1a1 olan idea ogretiei, 
tarih ac1a1ndan da yontem gorevi ilatlenmietir. Bu konuda 
Popper'in yorumu e~yledir; 

" 1- Cok onemli aract1r, cilnkil, salt bilimsel bilgiyi. 
hatta dosrudan dogruya hakkinda bilgi edinemiyecegimiz yal
nizca kanaat sahibi olabileceg imiz deg ieen 1;1eyler dilnyaeina 
uygulanabilecek bilgiyi milmkiln kilar. B~ylelikle degieen top
lumun eorunlar1n1 araetirmak ve bir aiyaeet bilimi kurmak 
milmkiln olmaktad1r. 2- Son derece ihtiyac duyulan cilrilme ve 
degieim, yani bir tilreme ve bozulma ogretiei, ozelikle tarih
le ilgili ipucu eunmaktadir. 3- Toplum alaninda, bir ceeit 
toplumeal degi1;1meyi durdurma araclar1 yapmay1 milmkiln kilmak
tadir. Cilnkil bir devletin bicimine yahut ideaeina curilmeyecek 
kadar yak1ndari benzeyen 'milkemmel devlet' kurmayi telkin 
etmektedir (Bkz. Popper I 1967, 34). 

Platon, dialektik yontemi, tarih araetar1malar1na uygula
m1et1r. Kendi felsefi kayg1lar1n1 temellendirmede bundan daha 
iyi bir yol bulamazd1. Hakikatin secmiete bir yerlerde sakli 
bulundugunu kabul etmeai, ieter ruhun derinliklerinde iateree 
evrenin yap1l1e aeamaainda olaun, ona ulaeman1n yolunun da 
bir nevi tarih araetirmalari yap1lmae1 gerektigi fikrini bir
likte getirmietir. 
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c- Ts.rib Ys.aa.ai 

Platon'un genel felsefesinde de tarih anlay1e1nda da bo
zulma temel unsur olarak ie gtsrmiletilr. Platon'a gBre, daha 
tsnce belirtildigi ilzere, bozulma kac1n1lmazd1r. Ozellikle 
inaanda ve killtilr kurumlar1nda bozulmanin ailrekli oldugunu 
ileri silrilp bunlar1n nedenlerini araet1rm1et1r. 

"Sizin kurdugunuz devlet zor bozulur, ama her dogan eey 
cilrilmek zorundad1r C>nilnde sonunda. Sonauz olmaz dilzeniniz: 
Elbette bir gUn bozulur, dag1l1r. Naail mi dag1l1r? Yaln1z 
topraga kBk aalan bitkiler degil, toprag1n ilstilnde yaeayan 
canl1lar1n bedenleri de kis1rlae1r. Kis1rl1ktan verimlilige, 
verimlilikten kia1rl1l1ga gecieler her varl1g1n gelieme cen
berinde yer alir. Hayatlar1n1n uzunluguna ve kisal1g1na gtsre, 
kimi varl1klar1n olue cenberi uzun, kimilerininki kisadir" 
(Bkz. Devlet, 546 a). 

Bu anlayie ve Thnaios'daki insan ruhunun yarat1l1e1nda or
taya cikan bozulma silreci, tarihi aciklama da genel ilke ola
rak gtsz C>nilnde bulundurulmuetur. Btsyle bir ilkeye dayanarak 
aciklamalar yapmaa1, Platon'u tarih felaefecileri araainda 
aaymamiza bir baeka nedendir. Popper'in belirttigi ilzere, bu 
yaaay1 (ilke) Platon keefetmemietir. ilk kez Hesiodoa, kBtil
ye giden caslar Bgretisini ele alm1et1r. Ancak, Heraklaitos, 
~her ~ey akar', diyerek bu ilkeyi felaenin gilndemine sokmue
tur. Heraklaitos, bu dUeunceyi, toplumaal calkant1lar1 ve 
kurumlarin desiemeaini izleyerek elde etmietir. Popper'e gts
re, Platon da ayni yolla, yani toplumsal desieikliklere baka
rak bozulma yahut cilrilme dileilnceaine varm1et1r. 

Popper, Platon'un tarih yasaa1n1 etsyle tszetlemietir; 

"Biltiln toplumaal desieme, bozulma yahut cilrilme yahut soy
suzlaemadir. 

Platon, bu temel tarih yasas1n1, biltiln yarat1lm1e yahut 
tilretilmie eeyler icin gecerli evrenael yaaan1n bir bBlilmil 
olarak gl:Srmektedir. Ak1e halindeki biltiln eeylerin, biltiln 
tilretilmie eeylerin cilrilmesi mukadderdir. Platon, Heraklaitoa 
gibi, tarihte ieleyen kuvvetlerin evrensel kuvvetler oldugu 
duyguauna kap1lm1et1r" ( Bkz. Popper I 1967, 21). 

Bu yaaa anlay1e1, Platon'u, Popper'in tarihperverler dedi
gi Bbege sokmaktadir. Popper'e gtsre, tarihperverler eu Bzel
likleri gBsterirler. 

" Tarihperver, toplum kurumlarina, tarihleri bak1m1ndan, 
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yani, kaynaklari, geliemeleri, eimdiki ve gelecekteki onem
leri ac1s1ndan bakmak egilimindedir. Belki bu kurumlarin kay
nag 1n1n beeeri yahut ilahi belirli bir plan yahut kaliba, 
belirli amaclarin izlenmesine bagli oldugu ilstilnde israr ede
cektir. Belki de onlari bir zamanlar, belirli amaclarin araci 
olarak iee yarad1klar1n1, ama sonradan bu niteliklerini yi
tirdiklerine inanacaktir" (Bkz. Popper I 1967, 25). 

Platon'un bozulma yasas1 da tarihperver bir tavir icermek
tedir. Ona gore, yarat1lm1e yahut tilretilmie her eey bozul
maktad1r. Bu durumda bozulmadan kalan eeylerin olmas1 gere
kir. Tarih alan1nda deg iemeden kalan E;Jeyler, Tanr1n1n ruha 
yerleetirdigi iyi ogiltlerdir. Tanr1n1n ogiltlerine ve tarihte 
ielerlig i olan ilkelere bak1larak geleceg i kurtarma dileiln
cesine var1lm1et1r. Platon, secmieteki iyi ornekleri kendine 
model alarak gelecekte yeni dilzen kurma ilmidini tae1m1et1r. 

Bozulma yasas1 toplumsal olaylarin gozlemlenmesine dayan
d1r 1lm1et1r. 

"Platon bilyilk bir sosyologdur. Bu ozelligi toplumsal cilril
me yaeas1 ilstilne genel ve soyut spekulasyonundan ileri gelme
mektedir. Bu bilyilklilgiln kokil, daha cok, gozlemlerinin zengin
lig inde ve ayr1nt1s1ndal ayr1ca sosyolojik sezgisinin zengin
ligindedir. Platon, once farkedilmemie ve ancak cag1m1zda ye
niden keefedilen eeyleri farketmietir. Ornek olarak, toplumun 
kabile pedereahiliginin ilkel baelang1c1 hakk1nda ogretisini, 
genellikle de, toplumsal hayatin gelieiminde tekrarlanan ti
pik silreleri ozetleme yolundaki girieimlerini anabilirim. Bir 
baeka ornek, Platon'un ekonomik ve sosyolojik tarihperverli
gi, siyasi hayatin ve tarihi gelieimin ekonomik temeli ilstiln
de 1erar1d1r. Bu ogreti Marx tarafindan 'tarihi mataryalizm' 
ad1 al tinda canland1r1lm1et1r. Ucilncil bir ornek, Platon 'un 
siyasi devrimler ilzerine olan son derece ilginc yasas1d1r. 
Euna gore, biltiln devrimler, birligini yitirmie bir yonetici 
s1n1f1n (yahut 'elit'in) varl1g1n1 gerektirmietir (Bkz. 
Popper I 
1967' 41). 

Platon'un olaylar1 gozlemleyerek vard1g1 sonuclar, oldukca 
gercekci bulunmue ve cas1m1z1n kimi ak1mlar1na oncillilk etmie
tir. Popper'in de belirttigi gibi, kabilenin gelieerek karma
eik toplum yap1s1na ulaemas1, siyasi ve toplumsal geliemeleri 
ekonomik nedenlerle ac1klamas1, devrimlere neden olarak 
elitleri goetermesi, olaylara gercekci yaklae1m1n1n goeterge
leri olarak kabul edilmielerdir. Bu alanda gercekci bir 
taban olueturmanin yolu da tarih araet1rmalar1na dayanmaktir. 
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Pl a ton, bozulma yaeaa1n1 kabul etmekle birlikte, kadere 
boyun ejmemektedir. Bu yaaaya karei koyma dUeUnceainden 
hie vazsecmemietir. ister Dsvlet'te isterse Yasalar'da olaun, 
her iki kitab1nda da gelietirdigi dUeUnceler, ctlrtlmeye kare1 
koymak icin verdiji cabalari goatermietir. 

Platon'un degieimi durdurarak, kaderin demir kanununu cig
neyebilecegimize inanmaa1, onun tarihperverliginin a1n1rl1 
olueunu g6ster~ietir. Taviz vermeyen ve aonuna kadar gelieti
rilmie bir tarihperverlik, inaan ne kadar caba goaterirae 
g6aterain, bu yaaanin degietirelemeyecegini ve kaderine boyun 
ejmeai gerektijine inan1rd1. Fakat, Platon b6yle dUeUnmemie
dir. Bozulmayi durdurman1n yollar1n1 aramietir. 

Popper'e gore, Platon'un aiyaei amaclari tarihperver gaye
lere dayanmamaktadir. Ceeitli konularda onlardan ayr1lm1et1r. 

"Bir kere, onun hedefi, toplumeal devrimlerde ve tarihi 
bozulmada kendini ortaya koyan Heraklaitoscu akietan kurtul
mak olmuetur. ikinci olarak, Platon, tarihi gelieimin senel 
cizgisine kat1lmayacak kadar mtlkemmel bir devlet kurmakla 
bunun gercekleeecegine inanmietir. Ocilncil olarak, o, milkemmel 
devletine iliekin modelin yahut ael1n1n uzak gecmiete, tari
hin baelang1c1nda, Alt1n Cagda bulunabilecegini kabul etmie
tir. Cilnkil, dtlnya, zamanla cilrilyorea, seomiee dogru geriain 
geriye gittikce artan derecede olgunluk bulmamiz gerekir. Mil
kemmel devlet, daha aonraki devletlerin ilk ceddi, btiytik ata
ai gibi bir eeydir. Sonrakiler, o ideal devletin soysuzlaem1e 
cocuklar1d1r (Bkz. Popper I 1957, 24 -25). 

Platon iki eeye birden inanm1ed1r; birincisi, tarihin bo
zulmaya dogru gittiji dtietlnceai; ikincisi, siyaset alaninda, 
bilttin siyasi degieimi engellemek auretiyle, bozulmayi durdu
rabilme imkan1d1r. Deiiemedijinden bozulmayan, bozulmad1g1n
dan da, baeka btittin devletlerin kottililklerinden arinmie bir 
devlet kurmakla tarihin yonilnil dejietirebileoegi kanaatina 
ulaem1et1r. 

Yukardaki g5rilelerimizi destekleyen verileri Devlet dia
lojunda gormekteyiz. Burada, Platon, iyiyi, saglamlaetiran, 
birarada tutan; kBtilyil, yikan, dagitan olarak tarif etmietir 
(Dev let,, 608 e). Dev let in gl)revi, iyi olan eeyleri korumak 
ve asillarina benzemelerini eaglamaktir. Btlylelikle bozulma 
durdurulmue olur. 

Gecmiete oldugu varsayilan iyi devlet insanlarin mutlu 
yaeamalarin1 eaglamietir. Gercekten, ilk devlet ~rnekleri 
mukemmel miydi? Milkemmellerse naail bozulmuelardir. 
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"ilk tabii ve milkemmel eehir devletinin kendi icinde co
zillme tohumunu taead1g1 varaayilamaz. Cilnkil, kendi icinde 
cozillme tohumunu tae1yan bir eehir, tek bu nedenden otilril 
mUkemmellikten uzaktir. Platon, sucu, ilk yahut milkemmel 
eehrin anayaaaeina yilklemektenae, evreneel secerliligi olan 
tarihi, biyolojik ve belki hatta kosmolojik soysuzlaeman1n 
evrim kanununa atarak aorunu oozmek ietemietir. 'TilremiQ olan 
her QBY curuyecektlr'. Bu genel ogreti de tam bir cozilm geti
rememietir. Cilnkil, yeterince milkemmel olan bir devletin cil
rilme kanunundan neden kurtulamayacag1 ac1klanmam1et1r. Ger
cekten de, ilk yahut dogal devletin yoneticileri egitilmie 
filozoflar olaaydilar, tarihi cilrilyileten kao1n1labilecejine 
dair Platon · da iearet vardir. Fakat yoneticiler boy le 
degillerdi" (Bkz. Popper I 1967, 87). 

Orta donem dialoglar1 eaaa al1n1nca, Platon'un tarih anla
y1e1nda bu cikmazlar vardir. Ancak, Yaaalar ve Epinomis iein 
icine kat1l1rsa Platon'un tarihe bak1e1n1n degietigi gorille
cektir. Popper, Platon'daki degieikligi gormekle birlikte, 
yine de onu efaane temelli tarih ao1klamalar1na bagl1 kalarak 
degerlendirmietir. Platon, Devlet 'te ipuclar1n1 verdigi ve 
Yaaalar 'da gelietirdig i, ekonomik ve hukuk ilkelerini tarih 
ac1klamaa1nda kullanm1et1r. Platon'un bozulma anlay1e1 tarih 
ac1klamas1nda onemli bir yer tutmuetur. Ancak, buna boyun 
egmedigini de goatermietir. 

Kalk11;1 noktaai ahlak oldugundan, Platon, bozulmay1 ruh 
dilzenindeki uyumun ortadan kalk1e1 olarak gormiletUr. Ruhta 
ortaya c1kan uyumauzluk, topluma ve kurumlarina da yana1m1e
t1r. T111Ja1os eaaa al1n1nca, evrenin kendisinin milkemmel yara
t1ld1g1 gorillecektir. Ruh ekaik yarat1lm1et1r. Bu ekaiklikten 
kalkilarak insanin yapip ettigi her eeyin kotil oldugu aonucu
na varilamaz. CUnkil, kotUye gidiein icinde i:yi yonilnde de 
geliemelerin olduju kabul edilmietir. 

Platon, tarih ac1klamaa1nda Uc temel ilke kullanm1et1r; 
Paikoloji, ekonomi ve hukuk. Bunlarla, hem bozulman1n neden
lerini hem de bozulmadan kurtulman1n yollar1n1 ac1klam1et1r. 
Bu Uc ilkenin gerektirdig i eartlar yerine getirilince iyi 
ideaa1na gore yaeaman1n yolu da ac1lm1e olur. ±lkelerin tea
biti ve onlarin tarihteki gorevleri belirlenerek tarih kaoa
dan kurtar1lm1e ve gelecekte yapilacak ielerin gercekleeme
einde baevurulacak kaynak haline getirilmietir. 
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SONUC 

Gilnllinftz tarih felaefeainin aorunlari, bilgi Baretiai cev
reainde incelenmektedir. Tarihin caliema alani, neaneleri, 
y5ntemi, neanel olup olmad1g i, tarihcinin rolft, araet1r1lan 
sorunlar1n bae1nda yer almaktad1r. tncelenen bu aorunlar, 
tarihin doga bilimleri tilrftnden bir bilim olup olmad1g1 
tart1emas1ndan kaynaklanmaktad1r. Tarihin tarihine bak1ld1-
s1nda, gecmiein araet1r1lmas1nda doga bilimlerinde elde 
edilen bilgiler tilrftnden sonuc alma beklentileri cok azd1r. 
Elbette tarihciler, inceledikleri olaylar1 en dogru eekliyle 
verdiklerini iddia etmie ve edeceklerdir. Ancak tarihciler 
umumiyetle, genelgecer deger tae1yan bilgi ortaya koyduklar1-
n1 beyan etmezler. Olaylara bak1elar1, dilnyagtlrilelerine, 
yeni belgelere ve zamana bagl1 olarak sftrekli degiemektedir. 
Bununla birlikte tarihci, tarihe iliekin sorulari cevaplarken 
elden geldigince neanel tutum tak1narak baeka tarihcilerin de 
bu yorumlara kat1lmas1n1 bekler. Tarihciyi ytlnlendiren 
unsurlar araa1nda gUnftn sorunlari olunca, tarihten 
beklentiler pragmatik bir cerceve icine oturtulabilir. 

Efsanlerde ortaya cikan ilk gecmie ac1klamalar1ndan bu 
yana, tarih anlay1elar1 genelde prasmatik temele dayanm1et1r. 
Toplumlar1n, inanclar1, dilnyagtirileleri, istekleri dogrultu
sunda tarih kavray1elar1 selietirilmie ve yaz1lm1et1r. Bu 
nedenle genelde, secmie, topluma kieilik kazandirmak, onu 
bi 1 inc lendirmek, bir ideal etraf inda toplamak ve eg i tmek 
icin ailrekli canl1 tutulmuetur. Hem secmiei olueturan unsur
larin coklugu hem de onu deserlendiren bakie ac1lar1n1n faz
lalig 1, tarihin pragmatik temelini beslemietir. Efsaneler 
arasinda gecmir;si konu edinenlerin de bulunmaa1, tarihin, 
toplumlaema aeamaa1ndan itibaren ineanl1g1n her dtlneminde 
ihtiyac duyulan bir unaur oldugu ileri aftrillebilir. Amac, 
toplumun beklentilerini kare1lamak oldugundan, ileri eilrillen 
dileilncelerin, bilgi degerleri yilzyillar boyunca geri plana 
itilmietir. 

Yunan tarihcilig i, efsaneden ayr1l1p ilk ortaya cikmaya 
baelad1g1 dBnemlerde, aadece merak ettiklerinden, gecmiei 
araet1rmalar1, tarih cal1emalar1nda belirliyici olmuetur. 
Ancak, Herodotos ve Thukididea'le olgunlar;san tarihcilikte 
pragmatik anlay1e Bnplana c1km1r;1t1r. SBzft edilen tarihciler, 
cal1emalar1n1 ahl§k ile siyasi sorunlara ir;11k tutmak ve cBzllin 
denemelerine yard1mc1 olmak icin yapm1elard1r. Yunanl1lar1n 
tarihe yaklae1mlar1 pragmatik olmakla birlikte, bu alanin 
bilgisinde gftvenilirlik sorununu tartiearak, tarih y5nteminin 
Bnemli unsurlar1n1 ortaya koymuelardir. · 
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Platononceai Yunan tarihciligi, tarihin ceeitli aorunlar1-
na esilmietir. Dolay1a1yla Platon, oal1et1g1 aorunlar hak
kinda onemli miktarlardaki malzemeleri hazir bulmuetur. Hazir 
buldugu malzemeler, getirdigi yeni aorunlari kare1layamay1nca 
hem teorik, hem pratik oaliemalar yaparak, tarih ve tarih 
felaefeei alanlarinda, ufku tayin edici yeni oizsiler belir
lemietir. 

Platon'un rub anlay1e1 birook felaefe sorununda oldugu ~i
bi, tarih aorununa da dayanak olueturmuetur. Tarih olaylar1-
n1n ortaya cikmaaina neden olarak, ruhun kendi ioinde uyumu 
aaglamak ile uyumauzluk arasindaki oekiemeler goaterilmietir. 
Tarihteki butun olaylari ruha indirgeyerek, rub, bu alanda 
ilke olarak taavir edilmietir. Tarih, birey ile toplum ruhla
r1n1n ielevleri eeklinde degerlendirildiginde tarihi gidiein 
aorumlulugunu insanin yuklendigi ortaya c1km1et1r. 

Platon, inaanin ilk ortaya c1k1e1n1 efaanelerle ele alm1e
t1r. Bu tutum, insan1n evrendeki yerini belirlemesi ac1s1n
dan onemli oldugu kadar, toplumlaema ile kulturleemenin ilk 
ortaya c1k1elar1n1n anlat1lm1e olmalari, tarihi butunlugu 
saglamak ac1a1ndan da dikkate degerdir. Platon, toplumlaema
da, zanaatlarin ne kadar onemli oldugunu efsanelerle goster
mietir. insan1n sorumluluklar1n1 y'(lklenmeye baelamasiyla 
birlikte beeerleetigini belirtmietir. Ayr1ca, efsane dtlnem
lerinin ytlnetim eekillerini, yoneticilerinin erdemli 
olduklarindan dolayi, ideal oldugunu kabul etmie, onlarin 
tlrnek olarak kullanilibilecegini dueunmuetur. insanl1g1 
iyiye mi yoksa kotuye mi gittigi efsanelerle de ele alm1et1r. 
Boylelikle spekulativ tarih felsefesinin ceeitli sorunlar1n1 
ac1klamaya oal1em1et1r. 

Platon, tarihte ilerlemenin olup olmad1g1n1 soru konusu 
yapm1et1r. Siyaei teekilatlanma, zanaatlar, sanatlar, felsefe 
ve bilim alanlar1nda ilerleminin oldugu, ahlak alaninda ise 
gerilemenin gorilldilgilnil tesbit etmietir. Dolaysiyla, ilk in
aanlarin sonrakilerden daha mutlu olduklar1 sonucuna var1l
m1et1r. Bunula birlikte, iyi bir siyasi duzen ioinde ahlak 
ilkelerine gore yaeamay1 felsefenin geliemesine baglamietir. 
Orta donem dialoglar1nda temellendirilen bozulman1n, son 
donem dialoglar1nda ac1kca ifade ettigi, ilerlemeyle elde 
edilen kurumlarca durdurulabilecegi dileilncesi hakim olmuetur. 

Platon'un sosyal ile siyasi teekilatlanma eekillerinin 
toplumun huzur ve dilzenini sag lamada buyilk onem tae1d1g 1na 
inanm1et1r. Uygulanan duzenlerin hansilerinin iyi yahut kotil 
olduguna karar verme cal1emalar1, tarih anlay1e1n1 belirle
mede en onemli malzeme kaynagi olmuetur. Teekilatlanmalari 
en kilcusunden en buyugune, en ilk olandan en sonuncuya kadar 
araet1rm1et1r. Teekilatlarin secirdigi deiieikliklerin 
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nedenlerini ac1klarken, psikolojik etkenlere ve toplum ihti
yaclar1na oncelik vermietir. Platon, insan1n yarat1l1e1ndan 
baelayarak sosyal, siyasi ve zihni alanlarda ulaet1g1 en son 
noktalari da icine alacak tarihi biltilnlilgil saglam1et1r. Top
lumun hemen hemen her ceeit sorununu bu biltilnliliil goz onilnde 
tutarak cozmek istemietir. 

Siyaei degieiklikleri aciklarken gosterilen sebepler, ta
rih ilkeleri olarak kabul edilmietir. Cilnkil, biltiln desieik
liklerin arkasinda ayn1 sebepler gosterilmietir. Toplumlarin 
bozulmalar1n1 ve sistemlerin birbirlerinin yerine gecieleri
nin sebepleri olarak ekonomi, psikoloji ve hukuk alanlarin
daki uygulamalarin yanl1el1g1 kabul edilmietir. Toplumdaki 
biltiln degieiklikleri, yoneticilerin, devletlerini ilkelere 
gore yonetmemelerine baglam1et1r. Platon~un olaylar1 yonlen
diren ilkeleri ortaya koymaa1, tarih anlay1e1n1 saglam temele 
oturtmue oldugunun gostergesi olarak goz onilne al1nmal1d1r. 

Tarihle ilgili cal1emalar1nda bilimael yontemi kullanm1e
t1r. Gozlem, kareilaetirma ve eleetiri, tarih alaninda gilveni 
lir bilginin en onemli dayanag1d1r. Platon, bu Uc unauru kul
lanarak, tarihle ilgili bilgilerde eilpheyi en aza indirmie
tir. Ayr1ca, dialektik de cok yonlil bir yontem olarak tarih 
alaninda ie gormiletilr. Dialektik iki acidan faydal1 olmuetur: 
ilkin, ruhu analiz ederek ondaki hakikatleri bulmaya cal1e
m1et1r. Boylelikle dialektik arac1l1g1yla hakikat sorunundan 
ilk yarat1l1e aeamalar1na ulae1lm1et1r. Bu yaklaeim tarih 
ac1s1ndan verimli olmuetur. ikinciai, secmieten gelip gele
cege yonelie de dialektikle milmkiln olmaktad1r. insan1n yap1p 
etmeleri ile amaclari aras1ndaki ilieki bu yolla sag lanm1e
t1r. 

Platon, bozulmanin biltiln yarat1lm1elar icin secerli bir 
yasa oldugunu belirtmietir. Bu yasa, kendini en iyi bicimde 
tarihte gostermietir. Bozulmay1 yasa olarak tasvir etmesine 
ragmen ona kare1 durabilmek icin elinden geleni yapm1et1r. 
insan1n kadere boyun egmeyecek kadar gUclil oldugunu bozulma 
yasas1na kare1 durabilecek devlet sistemini gelietirme caba
lar1yla goatermietir. Bozulma yaaasi, tarihte yasal1l1g1n 
olabilecegini dileilnmUe olmas1 ac1s1ndan onemlidir. Yasaya 
karei koyma cabaai, tarihi geliemeleri durdurma ozelligi 
de gostermesi nedeniyle dikkate degerdir. 

Platon'un ele ald1g1 sorunlar dogrudan tarihle ilgili ol
mamakla birlikte, tarihi goz onune almadan da cozillecek tilr
den degillerdir. Platon, insanin ortaya c1k1e1ndan baelaya
rak, kaydettig i geliemeleri sorunlariyla birlikte, biltilnlilk 
icinde vermietir. Simdinin sorunlar1n1 cozmek ve gelecegi ku
rabilmek icin secmiei incelemietir. Sorunlar1n cozilm deneme
lerinde, tarihi boyutla ilgili k1s1mlara yaklae1m1, tarih 
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felaefeainin ceeitli 
olmuetur. 

aorunlar1n1 ortaya koymaaina aebep 

Doga ve killtilr dilnyalar1n1n degieen yap1a1n1 anlamak ve bu 
yap1lar1n arkae1nda ilkeleri teebit etmek Platon'un en onem
li amaclar1ndan biri olmuetur. Platen her iki dilnyan1n da ay
n1 ilkelere gore olueturulduklari yahut idare edildikleri 
dileilnceeini kan.1 tlamak icin cok buyilk caba harcam1et1r. Bu
nunla birlikte, · farkl1l1klar1n1 ortaya koymaktan da cekinme
mietir. 

Ahlak amac1yla bilgi araet1mae1 yapmakla baelayan cabalar, 
bilgi ogretiei, eiyaaet ile tarih alanlar1nda yogunlaem1et1r. 
Bilgi ogretiei, Platononceei feleefenin etkiaiyle doga ve 
evren aciklama ilkelerine yonelmietir. Siyaai sistemlerin 
incelenmeai, ahlak ile aiyaai duzen araainda ilieki kurmaa1, 
onu tarihe yljneltmietir. Devlet'ten itibaren, 'bilgi, erdem
dir' dileunceai yerini, erdem, iyi duzenlenmie devlette mum
kilndilr, anlay1e1na b1rakm1et1r. Boylelikle tarih iein icine 
kat1lm1et1r. 

ilk dialoglar1nda ortaya c1kan 'bilgi, erdemdir' dileunce
ei, epieteme turilnden bilgi ile ahlak araa1ndaki iliekiye 
dikkati cekmietir. Her ikiainin de menee, ruh arac1l1g1yla 
en uatun iyi'de aranm1et1r. Kaynaklar1 ayn1 olan iki unaurun 
birbirleriyle yak1n ilieki icinde olmaa1 kac1n1lmazd1r. Ne 
var ki, ahlak tart1emalar1 icine toplum ve kurumlar1 duzenle
yen aiyaai yap1n1n ozellikleri hakk1nda, tarihten derlenen 
bilginin de kat1lmae1 gerekmietir. Bir yanda ahlak ilkeleri, 
ruhun kendi icinde aranirken, ote yanda onlarin tarihe nas1l 
yana1d1g1na bak1lm1et1r. 

Hayatin anlam1n1, amac1n1 belirlemede tarih vazgecilmez 
unaurdur. Platon, devlet icinde iyi ideasan1n ilkelerine gore 
yaeay1p mutlu olmay1 inaan1n amac1 olarak koymuetur. Mutlulu
gun ne oldugunu ve nae1l gercekleeebileceg ini tee bit etmek 
iatemietir. Ahlakin, toplumda mUmkun oldugunu ve toplumda 
eaglanan huzur ve egitimin, bireyin mutlulugunun teminat1 
oldugunu ileri eurmiletur. Toplumun butilnilnu mutlu edebilmek 
icin uyaun siyaei dilzenin araot1r1lmas1 tarih araet1rmalar1na 
giden yollardan birini acm1et1r. ilk dialoglarinda tek tek 
erdemlerin ne olabilecegi uzerinde dururken, eon dialoglarin
da, mutlulugu aaglamanin iyi yasalarla duzenlenmie devlette 
milmkiln olacag1na kanaat getirmietir . Amac ac1e1ndan, baelan
sic ile aonuc araainda bilyuk farkl1l1klar yoktur. Fakat konu
ya yaklae1m1, tarih ve aiyaaeti de iein icine kattig 1ndan 
gittikce zenginleemietir. Degerlerle ilgili kavramlar1n 
analitik yorumundan yola c1km1e, aonucta ahlak1n aiyaaet ve 
tarihle iliekiaini ortaya koymuetur. 
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Baelansicta, 'dokaa icinde yer alan tarih bilgiainin duru
mu, Uatlendigi gtsrev ile tarih olaylarinin tszellikleri aci
aindan farkl1l1k goatermietir. Tarih, ilk bakieta saninin 
konusu olan tek tek olaylarin yer aldig1 aland1r. Ancak, 
tarih alanindaki aanilar, doga alanindakinden farkl1d1rlar. 
$eylerin yahut olgularin dogrudan alg1lar1na sahip olurken 
tarih olaylar1n1 kavrariz. Kavranilan alanda ilkelerin 
teabiti hem zor· hem de kolaydir. Dogrudan algilarina sahip 
olamadigimizdan, tarih olaylarinda genel ilkelere ulaemak, 
doga konusunda bunlara varmaktan daha guctur. Bununla 
birlikte, genel olarak tarihin, ruhun etkinlikleri olarak 
tasvir edilmesi ve ilkelerin ruhumuzda bulunan unsurlara 
bakarak belirlenmeaine dayanilarak tarih alan1nda ilkeleri 
tesbit etmek kolaylaeir. 

Platon icin tarih, siyasi, sosyal ile zihni olaylar1n bu
tunlugudilr. Tarih bilgiainin elde etmek icin degieken dunyaya 
yon veren zihni unaurlar elden geldigince taavir edilmelidir 
(Bkz. Dombrowski~ 71). Tarihteki zihni unsurlar, toplumda iyi 
yaeayabilmek icin duzenin saglanmas1nda yard1mc1 olmuelard1r. 
Duzeni saglayan ilkeler olarak bireyael ruhun bolumleri ara
s1ndaki uyum, gelir dag1l1m1n1n dengelenmesi (ekonomi), siya
si gucun kot'Clye· kullan1lmamas1 icin dengeleyici kurumlar1n 
olueturulmas1 (hukuk) gosterilmietir. Bu ilkelerin tam uygu
lanmaa1 aonucu, ahlaki davran1e1 da olan adaletli ve uyumlu 
dUzen sercekleeecektir. Platon'a gore, adalet ile uyum, eiya
si duzen ile ahlak1n birbirlerinden ayr1lmamaa1n1 saglayan en 
onemli unsurlard1r. Boylelikle, tarihin oluemas1nda onemli 
payi olan siyasi arkaplan ile ahlak degerleri arasindaki 
ilieki, tarihi degerlendirmede belirleyici unsur olmuetur. 

Platon'un iyi'ye gore yaeama kurallar1 ile ±yi hakkindaki 
bilgi anlay1e1 yer yer ortUemekle birlikte, belirgin olarak 
ayr1ld1klar1 noktalar da vardir. Gecmie araetirmalarindan ci
kartilan ozellikler, tarih, siyaset gibi k'Cllt'Clr bilimleri ile 
ahlakin ayri bir . obek olmaai gerektig i yon'Clnde izlenimler 
vermietir. Platonl bilim a1n1flamaa1n1 bilgi a1n1flamaa1na 
gore yapm1et1r. Bu a1n1flama tarzinda bilimlerin derecelen
dirilmesi aoz konuau edilmietir. Bununla birlikte, Yasala.r' 
da bilgi s1n1flamaa1ndan ote' yaaalar1 inceleyerek toplumun 
genel yap1a1n1 yer yer ayr1nt1ya girerek ortaya koymuetur. 
Boylelikle, toplumun ceeitli sorunlar1n1 inceleyen k'Clltur 
bilimleri obeginin gorev alanlar1n1 da tarih~siyaset bagla
minda goatermietir. Platon, k'Clltilr alaninda caliema yapacak 
disiplinlerin temeli ile cat1a1n1 olueturacak, tarihin yap1-
a1n1 ortaya c1karm1et1r. Bu yap1 icinde killtUr bilimlerinin 
nUvesi oluemuetur. Platon, devletin biltiln siyasi ve sosyal 
kurumlar1 ile diger ceeitli alanlarla baglant1l1 olarak yap-
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tig1 gBzlemler ve bunlara dayanarak vard1g1 eonuclarla ceeit
li killtur bilimlerinin haberciei olmuetur. Yapt181 gBzlemler
den yola c1karak, toplumlar1n ilk eekillerinin naa1l olabile
ceg i hakk1nda tahminlerde de bulunmuetur. Hem empirik hem de 
teorik ac1dan kill tilr bilimleri aorunlar1n1 ele alarak tarih 
cerceveei icinde degerlendirmietir. 

Platon'un tarih anlay1e1na bakarak, iyi'ye gore yaeama 
ile iyi hakkindaki bilgiyi de birbirlerinden ayrireak, bilim
leri iki abekta toparlayabiliriz: 1- Hayatla dogrudan ilgili 
ahlak ile tarih, eiyaeet gibi killtilr bilimleri. 2-Epiatemiyi 
amac edinen, doga bilimleri, matamatik ile dialektik. 

Birinci Bbekte yer alan araetirma diaiplinlerinin amac1, 
hayat1, iyi 'nin ilkelerine gC>re dilzenlenmesine yard1mc1 ol
maktad1r. Devlet dilzeni icinde mutlu yaeamay1 gercekleetir
me, tarihi arkaplan1 gBz Bnilne alarak milmkiln olmaktadir. Ge
lecekteki mutluluk gecmiein iyi degerlendirilmeaine baglan
m1et1r. Gecmiein Bneminin bilyilk olueu, tarih ve yard1mc1 
diaiplinlerini fayda ac1a1ndan Bn plana c1karm1et1r. Bu alan, 
bilgi degeri ac1a1ndan ele al1nd1g1nda, tarih-aiyaeet-ahlak 
baglam1ndaki bilginin, epieteme tilrilnden bilgiye yBneldigini 
eByleyebiliriz. Genellikle kabul edildigi gibi, epieteme, sa
dece, doga, matamatik ve bicimler cizgiainde ortaya cikmaz. 
Tarih, siyaset ve ahlak cizgisinde de gercekleeebilir. 

Dombrowski 'ye gBre, Devlet 'te aoz konuau edilen filozofun 
epiatemeye ulaemaa1ndaki gaye, devleti dilzenlemede kullanaca-
81 gilvenilir malzemeyi elde etmektir. Devletin amaci filozo
funkiyle iyi'ye gBre yaeamak konusunda Brtilemektedir. Bu ac1-
dan bak1ld1g1nda, episteme pratik kayg1lar icin elde edilmek 
istenmektedir. Magara Brneginde gBrillen, magaradan c1k1e ve 
gilneei gBrerek geriye dBnile, epietemeye sahip olan filozofun 
tarihi bozukluklari degerlendirme ve tarihin arkaaindaki il
keleri tesbitle gtlrevlendirilmie oldugu eeklinde yorumlanabi
lir. Adaletin epiateme tilrilnden bilgisi secmieteki devletle
rin bozulmalar1n1 anlamamizda kullan1l1r. Adaletli birey ve 
devletler gecmiee ve epiatemik bilgiye bakarak, iyi yBnilnde 
ilerlemelerini ailrdilreceklerdir (Bkz. Domb.roWBki, 196). 

Platon, ahlak hayat1n1 dilzenleyebilmek makaadiyla eiyaset 
Bgretieini gelietirmietir. Bu Bgreti icinde tarih, oynad1g1 
rolle, kendi a1n1rlar1n1, gBrevlerini, diger alanlarla ilie
kilerini acikca ortaya koymuetur. Tarih, kill tilr dilnyae1n1n 
felaefi sorunlar1n1 cBzmekte birinci derecede sorumlu tutul
muetur. 

Platon'un ana gayesi, degieen dilnyanin, Bzellikle ahlak 
ile siyaeet yoluyla belirlenmeei olmaaina ragmen, yer yer 
episteme tilrunden bilgiye ulaemak dahi C>n plana c1km1et1r. 
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Zamanla, epiatemenin tarifinde kullanilan unaurlar, bilimael 
bilginin Bzellikleri haline gelmietir. 

Ariatotelea, Platon'dan devrald1g1 fikir miraeiyla, bilim
leri ilc obege ay1rm1et1r: Teorik, pratik ile poetik. Aristo
telea 'e gBre de, ruh, bilme yetiaine aahiptir. Ruhun iki ana 
btllilinil vardir: Irraayonel ve raayonel. Raayonel ilke de iki
ye ayrilir. Birinciai, eeylerin tilrlerini, onlarin olueunun 
degiemeyen nedenlerini aeyretmemizi aaglar. tkinciai, degie
ken eeylerin aeyriyle ilgilidir. Bu nedenle ruh, farkli tilr
den neanelere degieik cevaplar vermektedir (Bkz. Eth1ca N1co-
111Bchea, 1139 a5). 

Teorik bilimler tlbegi, salt meraktan dogmue, desiemeyen 
varlik alanlarinin ilkelerini araetirmakla gBrevlendirilmie
lerdir. Varlik alanina iliekin ilkelerin kill tilr dilnyasiyla 
dogrudan iliekileri yoktur. Pratik bilimlerae zorunlu ihti
yaclardan dogmueturlar. Konu edindikleri killtilr alani ailrek
li degieiklik gBaterdiginden, bu bilgi tilril de devamli degie
mektedir. Pratik bilimler Bbeginde de ilkeler vard1r. tlke
lerin keefini ve kullan1m1 pratik bilgelige ulaemie kieilere 
aittir. 

Ariatotelea'e gBre, pratik alan1ndaki her eylem bir amaca 
yBneliktir. Amaclar, bilge kieilerce kondugu ailrece, birbir
leriyle celiemez, tamamlay1c1 rol oynarlar (Bkz. Eth1ca 
Nico111achea, 1140 b10). Pratik bilselik bir tilr erdemdir. Ciln
kil, en yakin ilieki de bulundugu alan ahlak ile siyaaettir. 
Arietotelee, pratik bilgelik ile aiyasi bilgeliii ay1rm1e
t1r. Siyaai bilgelik eehirlerle, pratik bilgelikae hayatla 
ilgilidir. Siyasi bilgelik, pratik bilgeligin en Ust aeama
sinda yer almietir. Genelde bireyael olaylarla ilgilenen bil
geligin aiyaaet alaninda genellik tlzelligi artm1et1r. 

Aristoteles, epistemolog olarak bilim tlbeklerini birbirle
rinden keskin bir eekilde ay1rm1et1r. Bu ay1r1m g(lnilinilzde de 
devam etmektedir. Pratik ve teorik bilimler icin ileri silrdil
gil dileilnceler gecerliliklerini ailrdilrmektedirler. Arietote
lee'e gBre tarih, tek tek olaylarla ilgili tek tek bilgi ve
ren cal1ema alan1d1r. Onemli olan genel bilgiler oldugundan, 
tarih olaylar1, siyaai bilgelik taraf1ndan degerlendirilerek 
siyaaet alan1nda genellige ulaeirlar. 

Ariatotelee, teorik ile pratik bilimlerini ay1rarak, her 
birinin kendi ilkelerini oldugunu teabit edip birbirlerine 
kar1et1r1lmamae1 gerektigini ortaya koymuetur. Bilsi degerle
ri ac1s1ndan pratik bilimler, ikinci sirada yer alsalar da, 
tlnemleri ac1s1ndan teorik bilimlerle ayn1 degere aahiptirler. 
Her bilim tlbeginin ilkelerini teabit edecek teorik yap1n1n da 
kendi iclerinden c1kt1s1n1 gBatermietir. Bilme yetileri ara-
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sinda sayilan pratik bilgeligin konuau insandir. ilk felsefe
nin ve bilimlerin amaclar1ndan farkl1 olarak, insan1n yap1p 
etmeleri felsefe d1e1nda b1rak1lm1et1r. Bu alan1n ilkelerinin 
tesbiti, pratik bilgelik cerceveeinde, aiyaeet ile ahlaka ve
rilmietir. Arietotelee'in tarih anlay1e1na gore, pratik bil
geligin ilgelendigi alani olueturan olaylar, ahlak ile aiya
setce deserlendirilir. Tarih, aiyaaet ile ahlak alanlarinda 
kullan1lan malzemeyi hazirlamakla yilkilmlil k1l1nm1et1r. 

Felsefe-bilimin (Bkz. Durali, 1986. 1991) ele ald1g1 bil
gi, kendi kendiainin amac1d1r. Ag1rl1kl1 olarak doga ielendi-
8inden, killtilre iliekin aorunlar ya hie ele al1nmam1e ya da 
ilcilncil, dordilncil derecede onemaenmietir. Dielanan alan1n 
sorunlari, dojayi inceleyen bilime tekabill etmek durumunu 
gosteren Tarih -KnltQr Bilimleri'nin uhdeaine verilmietir 

Tarih, felaefeye; killtilr bilimleri de doga bilimlerine 
gBrevce denk diletilgil aoylenebilir. Bu iki obegin caliema 
alanlar1n1n farkl1 olueu, temel ozelliklerinin de ayr1 oldugu 
aonucunu ortaya koymuetur. Tarih-KilltUr Bilimleri baglam1, 
doga bilimleri baslam1ndan daha degieik ozellikler icermekte
dir. Felsefe, en Uat aeviyede iee kariearak, bilginin eoyut
lugu, ilkeleri ve kavramlar1nin s1n1rlari ile varlik alani 
hakkinda dileilnceler ileri eilrmektedir. Buna kare1l1k, tarih, 
tek olayin taaviri ile ilkelerini teabitle yilkilmlil k1l1nm1e
t1r. Olaylarin tilrlerine gore, (eoayoloji, antropoloji, ai
yaaet, hukuk, etnoloji vb.) araetirma diaiplinleri, verileri 
degerlendirerek konuya iliekin bilgileri ortaya koyarlar. 
Killtilr bilimleri ele ald1klar1 sorunlar1, tarihi boyut icinde 
degerlendirmek zorundadirlar. Soruna yaklae1mlar1nda, hem 
yontem ao1a1ndan, hem bilginin degerlendirilip genelleetiril
meei ac1s1ndan hem de eorunun zaman ile mekan ac1e1ndan yeri
nin tesbitinde tarih iee kar1emaktad1r. 

Tarih, duyumlar1n ie gormedisi alanlarda, onlar1n yerle
rine malzeme derlemekte kullanil1n1r. Kultilr bilimleri ile 
tarihin oaliema alan1n1n bilyilk bir kesimi gozlemlenebilir ol
maktan uzaktir. G<:Szlemlenebilir olan k1s1m, eimdide eUregi
denlerdir. 20.yUzyildaki niabeten genie capl1 gozlemler bir 
kenara b1rak1l1raa, secmiete, gozlemler yok denecek kadar az 
yap1lm1et1r. BUyilk olaylar, hUkilmdarlar, toplumlar1n onemli 
kieileri gibi konularda kay1tlar tutulmuetur. Ne var ki, bu 
kay1tlar, gtlzlem ilkelerine gtlre yap1lmam1e, olaylarla dogru
dan ilgileri olan kieilerce yaz1lm1elard1r. Belge olarak ka
bul edilen bu kay1tlar1n en belirgin niteliklerinden biri de, 
Bznel oluelar1d1r. Belgelerin killtilr bilimlerinde kullan1l
maa1 icin tarih taraf1ndan incelenip degerlerinin tesbiti 
serekir. KilltOr bilimlerinin, cal1eacas1 ortami ve kullandisi 
malzemeyi haz1rlamae1 ac1a1ndan tarihin, bu bilim dallarinda 
ne kadar etkin oldusunu gorebiliriz. 
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Tarih genelleetirme konueunda da kultur bilimlerinin en 
Bnemli yard1mc1s1d1r. Genelleetirmeler, dUnyagBrueu ile bir
birlerine benzeyen olaylar1n yorumuna dayan1larak yap1l1r. 
Kultur bilimlerinin inceledikleri olaylar1n yap1lar1ndan do
lay1, bu alanlarda cal1ean araet1rmac1lar, genelleme ietek
lerini s1n1rl1 tutmaya dikkat ederler. Bu Bbekte cal1ean 
araet1rmac1lar, cihaneumul, genelgecer olma iddiaeinda Bner
meler ortaya koymaya giriemezler. Olay1 anlayip anlatmak 
birinci amactir.- Bunu yerine getirirken, olayin gectigi 
zaman-mekan, dUnyagtlrileU ve tlnemli diser unsurlar iein icine 
kar1et1r1l1r. Buna ek olarak, baeka zaman ve mekanlarda 
benzer olaylarla kare1laet1rmalar yapmak suretiyle olay 
hakkindaki ufuk genieletilir. BBylelikle kultur alaninda 
genelleetirme gercekleetirilmie olur. 

Tarih, genelleetirmeye iki acidan girer: 1- Kultur bilim
lerinin inceledikleri konular, belli bir toplumun yahut kill
turun s1n1rl1 olaylar kesidine ai ttir. Ele alinan kesidin 
anlaml1l1i1 toplumun biltilnlilgil icinde gercekleeir. Bu biltiln
lugil de tarih aaglar. 2- Kultilr alan1nda kullanilan kavrama
larin e1n1rlar1n1 ve kullanim yerleri tarih tarafindan denet
lenir. 

Tarih ile Bteki killtilr bilimlerinin Bzellikleri, gtlrevle
ri, kavram yap1lar1, yBntemleri, tarihi gelieimleri sBz Bnilne 
al1narak yeniden icelendiginde, eimdelerde yaeanan bircok eo
runun ctlzillecegi dileilnlebilir. SBzilnU ettigimiz bu cal1emalar 
doga biliminde cok yap1lm1et1r. Ancak, tarih-killtilr bilimle
ri baglaminda da ele almanin faydalar1n1 inkar etmek sUctilr. 

Tarih feleefeeinin, aelinda, killtilr bilimlerinin felsefesi 
oldugu dileuncesi, gelecekte yapacaj1m1z caliemalarda genie 
eekilde ele al1nacakt1r. Aristotelee'in tarih anlay1e1 ince
lenirken Platon'la kare1laet1rmal1 olarak felsefe ile tarihin 
killtilr bilimlerine yapt1klar1 katkilar da bundan sonraki ca
l1emalar1m1z1n Bnemli unsurlarindan biri olacaktir. 
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